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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Konferensi Nasional Sistem 
Informasi (KNSI) tahun 2013 ini dapat diselenggarakan. KNSI 2013 merupakan event 
nasional tahunan yang diselenggarakan pertamakalinya pada tahun 2005 di Institut Teknologi 
Bandung (ITB). KNSI 2013 merupakan event ke sembilan yang diselenggarakan di Kampus 
STMIK Bumigora Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat. Penyelenggaraan KNSI 
merupakan media para praktisi dan akademisi saling berbagi ide dan pengalaman baru tentang 
disiplin ilmu Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Topik-topik yang dibahas dalam 
konferensi digaharapkan dapat membentuk masyarakat yang dapat menuntun perwujudan 
Sistem Informasi sebagai salah satu solusi memajukan Bangsa Indonesia. Kemajuan yang 
duharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tingkat dunia. 
KNSI 2013 diselenggarakan sebagaimana dua hal dasar penyelenggaraan, yaitu pertemuan 
ilmiah yang dipadukan dengan kegiatan pengenalan budaya dan wisata Indonesia. 
Penyelenggaraan KNSI yang digelar tahunan dan secara safari akan mampu untuk lebih 
mengenalkan aneka regam khas, budaya dan wisata Indonesia utamanya kepada bangsa 
sendiri. Disamping merupakan media bertemunya para akademisi dan praktisi bidang 
Teknologi Informasi, KNSI juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan 
pengenalan dan kunjungan wisata Indonesia. Bangsa Indonesia harus mampu menjadi tuan 
rumah di negerinya sendiri dalam bidang wisata dan budaya. 
Penyelenggaraan KNSI 2013 ini cukup diminati dari berbagai kalangan. Tentunya media 
temu ilmiah KNSI semakin diminati, dengan dijumpainya tidak sedikit peserta baru yang 
berbondong menghadiri temu ilmiah ini sebagai konferensi pertama yang peserta ikuti. 
Mengikuti KNSI dapat dipergunakan sebagai pengalaman untuk menapak dan sebagai pintu 
masuk untuk mengikuti konferensi atau temu ilmiah berikutnya. Peserta yang telah biasa 
mengikuti temu ilmiah serupa lain ataupun peserta KNSI yang menjadi langganan pada KNSI 
semuanya dapat berinteraksi dan berbagi pada event KNSI 2013 ini.  
Akhirnya kami seluruh panitia konferensi berharap koleksi abstrak paper yang dimuat dalam 
proceedings KNSI 2013 ini akan dapat bermanfaat bagi semua mansyarakat ilmiah maupun 
praktisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Informasi. Tidak lupa kami 
juga menyampaikan ucapan terima ksih kepada semua pihak yang telah membantu 
terlaksananya KNSI 2013 kali ini serta diterbitkannya proceedings KNSI 2013. 
 
 
Mataram, 22 januari 2013 
Ketua Panitia Pelaksana 
 
 
 
 
Agus Pribadi,S.T,M.Sc 
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SAMBUTAN KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM 

 
 

Yang terhormat para undangan, pembicara utama, pemakalah dan peserta Konferensi 
Nasional Sistem Informasi tahun 2013. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bisa mengikuti acara pembukaan serta 
pemaparan ilmiah sebagai rangkaian kegiatan Konferensi kali ini, yang merupakan hasil 
kerjasama antara STMIK Bumigora Mataram dengan Departemen Teknik Informatika, 
Institut Teknologi Bandung selaku penggagas KNSI yang telah dirintis dan dilaksanakan 
untuk pertama kalinya pada tahun 2005 di ITB Bandung. 
STMIK Bumigora merupakan perguruan tinggi komputer pertama di NTB yang berdiri pada 
tanggal 26 September 1987. STMIK Bumigora menyelenggarakan tiga program studi yaitu S1 
Teknik Informatika, D3 Teknik Informatika dan D3 Manajemen Informatika. Seluruh 
program studi terakreditasi oleh BAN-PT. Pada tahun 2009 STMIK Bumigora telah 
memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk Penyelenggaraan Akademik Perguruan Tinggi. 
Pada pelaksanaan konferensi kali ini dihadiri oleh lebih dari 350 peserta, baik peserta 
pemakalah maupun non pemakalah. Sebagian besar peserta pemakalah adalah akademisi dan 
praktisi, sementara non pemakalah terdiri dari kalangan birokrat dan pemerhati Sistem 
Informasi serta mahasiswa. Peserta berasalah dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia 
mulai dari kota di pulau Sumatra sampai kota di pulau Papua. Harapan kami, konferensi ini 
dapat menjadi ajang kegiatan pendalaman di bidang Sistem Informasi guna menunjang 
pembangunan bangsa Indonesia. Saya selaku Ketua STMIK Bumigora Mataram 
menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras 
merencanakan dan melaksanakan konferensi kali ini, saya juga mohon maaf apabila di dalam 
persiapan maupun pelaksanaan rangkaian acara konferensi ini terdapat kekurangan. 
Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti konferensi semoga konferensi kali ini dapat 
berjalan dengan lancar, dan bagi peserta yang akan mengikuti paket wisata kami 
menyampaikan selamat datang di pulau Lombok, dan selamat menikmati keindahan alam 
budaya, tradisi serta kuliner khas Lombok. 
 
 
Mataram, 22 Januari 2012 
Ketua STMIK Bumigora Mataram 
 
 
 
 
Dyah Susilowati,M.Kom 
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JADWAL ACARA KNSI 2013 
 
HARI PERTAMA 
Hari : Kamis, Tanggal : 14 February 2013   
   

No Waktu (WITA) Acara 

1 08.00-08.30 Registration Peserta 

2 08.30-08.35 Pembukaan MC 

3 08.35-08.45 Tarian Pembukaan 

4 08.45-09.00 Sambutan Ketua Pelaksana KNSI 2013  
(Agus Pribadi,S.T,M.Sc) 

 09.00-09.15 Sambutan Steering Committee KNSI  

5 09.15-09.30 
 

Sambutan Ketua STMIK Bumigora Mataram 
(Dyah Susilowati,M.Kom) 

6 09.30-09.45 Opening spech, Walikota Mataram sekaligus membuka acara KNSI 2013. 

7 09.45-09.50 Doa 

8 09.50-10.30 Keynote Speaker 
Prof. Ir. Zainal Hasibuan, MLS, Ph.D (UI) 

9 10.30-11.00 Persiapan Parallel Session I 

10 11.00-12.45 Kelp. I 
R.Aula 

Kelp. II 
R.Seminar 

Kelp. III 
R.TC 

Kelp. IV 
R.1TC 

Kelp. V 
R.LAB.JAR 

Kelp. VI 
R.1TB 

Kelp. VII 
R.1T 

Kelp. VIII 
R.1M 

Kelp. IX 
R.1TA 

Kelp. X 
R.2T 

Kelp. XI 
R.2MA 

Kelp. XII 
R.2MB 

 

11 12.45-14.00 Ishoma /Persiapan Parallel Session II 

12 14.00-16.00 Kelp. I 
R.Aula 

Kelp. II 
R.Seminar 

Kelp. III 
R.TC 

Kelp. IV 
R.1TC 

Kelp. V 
R.LAB.JAR 

Kelp. VI 
R.1TB 

Kelp. VII 
R.1T 

Kelp. VIII 
R.1M 

Kelp. IX 
R.1TA 

Kelp. X 
R.2T 

Kelp. XI 
R.2MA 

Kelp. XII 
R.2MB 

 

13 16.00-16.30 Coffee Break / Persiapan Parallel Session III 

14 16.30-17.30 Kelp. I 
R.Aula 

Kelp. II 
R.Seminar 

Kelp. III 
R.TC 

Kelp. IV 
R.1TC 

Kelp. V 
R.LAB.JAR 

Kelp. VI 
R.1TB 

Kelp. VII 
R.1T 

Kelp. VIII 
R.1M 

Kelp. IX 
R.1TA 

Kelp. X 
R.2T 

Kelp. XI 
R.2MA 

Kelp. XII 
R.2MB 

 

  
Keterangan: Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARI KEDUA 
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Hari : Jum'at,  Tanggal : 15 February 2013  
 

No Waktu (WITA) Acara 

1 08.00-08.30 Registration Peserta, Persiapan Parallel Session IV 

2 08.30-10.15 
 

Kelp. I 
R.Aula 

Kelp. II 
R.Seminar 

Kelp. III 
R.TC 

Kelp. IV 
R.1TC 

Kelp. V 
R.LAB.JAR 

Kelp. VI 
R.1TB 

Kelp. VII 
R.1T 

Kelp. VIII 
R.1M 

Kelp. IX 
R.1TA 

Kelp. X 
R.2T 

Kelp. XI 
R.2MA 

Kelp. XII 
R.2MB 

 

3 10.15-10.30 Coffee Break /Persiapan Penutupan 

4 10.30-11.30 Penutupan 

 
 Keterangan 
 Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab. 
   
 
 HARI KETIGA 
 Hari : Sabtu,  Tanggal : 16 February 2013 
 
 Pelaksanaan Paket Wisata One Day Tour 
 
 
PANDUAN UNTUK PRESENTASI PEMBICARA 

1. Presentasi dalam bahasa Indonesia. 
2. Pembicara harus menyiapkan presentasinya dalam format Microsoft Power Point file 

(*.ppt or *.pptx). 
3. File presentasi harus diserahkan pada Organizing Committee sebelum dimulainya 

presentasi. 
4. Tiap paper hanya bisa dipresentasikan oleh satu orang pembicara. Jika pembicara 

ingin mewakilkan pada orang lain resentasinya, maka harus menghubungi panitia 
terlebih dahulu. 

5. Pembicara harus menggunakan laptop yang disediakan oleh panitia. 
6. Tiap pembicara mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan papernya 

termasuk waktu diskusi/Tanya jawab. 
7. Panitia berhak mengakhiri waktu presentasi apabila sudah melebihi 15 menit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jadwal Presentasi 
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HARI PERTAMA, KAMIS, 14 PEBRUARI 2013  

SESI I, KELOMPOK I, RUANG AULA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-6 APLIKASI MULTIMEDIA UNTUK PEMBELAJARAN 
BERBASIS SIMULASI HEURISTIK DENGAN 
KONEKTIFITAS SCORM 

GUNAWAN  PUTRODJOJO1    
ADITYA PRANATA W2 

2 KNSI-7 APLIKASI SISTEM INFORMASI BERITA & E-BOOK 
BERBASIS WEB UNTUK PENYANDANG TUNANETRA  

M. AL’AMIN, S.KOM, M. KOM 1, 
SUSI WAGIYATI P, S.KOM, 
MMSI 2, DRS. AHMAD ROSADI, 
M.KOM3 

3 KNSI-8 SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS MENGGUNAKAN 
FRAMEWORK YII PADA RS.HERMANA 

DEBBY E. SONDAKH1, 
NOVALINDA2, PRISKA TUPARIA 

4 KNSI-9 EVALUASI KESIAPAN PENGGUNA DALAM ADOPSI 
SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI DI BIDANG 
KEUANGAN MENGGUNAKAN METODE TECHNOLOGY 
READINESS INDEX 

MANGARAS YANU 
FLORESTIYANTO1, LUKITO EDI 
NUGROHO2, WING WAHYU 
WINARNO3 

5 KNSI-10 ENTERPRISE ARCHITECTURE AS STRATEGY HERU NUGROHO 

6 KNSI-11 SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI JUAL BELI 
SERANGGA 

LILIANA 

7 KNSI-12 SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN PEMBERIAN 
BONUS MENGGUNAKAN DECISION SUPPORT 
SYSTEM METODE PROMETHEE  

RADIANT VICTOR IMBAR1, 
SHERLY MARTINA2 

SESI I, KELOMPOK II, RUANG SEMINAR  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-13 SCHOOL SUPPORT SYSTEM BERBASIS SMS (STUDI 
KASUS SMA 3 BANDUNG) 

CANDRA DEDI SAPUTRA1, 
SONI FAJAR SURYA G2 

2 KNSI-16 SISTEM INFORMASI PENEMPATAN TENAGA KERJA 
MELALUI SMS GATEWAY PADA PERUSAHAAN 
OUTSOURCING, JAKARTA 

YOHANNES YAHYA W., IR, 
M.M1). MILA NOVALIA2) 

3 KNSI-17 SISTEM INFORMASI HASIL PERTANIAN LEMBAGA 
PUSAT PELAYANAN DAN KONSULTASI AGRIBISNIS 

HENRICUS ANGGA NUGRAH1, 
MELIANA CHRISTIANTI J.2 

4 KNSI-21 PERANCANGAN GRAND DESIGN SISTEM INFORMASI 
MENUJU TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG LEBIH 
BAIK 

DWI AGUS DIARTONO,M.KOM 

5 KNSI-23 RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SPASIAL 
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN 
PURBALINGGA 

ABDUL HARITS HABIBULLAH1, 
BAKRI LA KATJONG2, 
QURROTUL AINI3 

6 KNSI-24 APLIKASI AUTO SMS BERBASIS ANDROID LELY PRANANINGRUM, 
BAMBANG SUBIAKTO, SITI 
SAIDAH, S. TIWI ANGGRAENI 

7 KNSI-26 SISTEM MANAJEMEN TERPADU SATU JENDELA 
(NATIONAL SINGLE WINDOW) DALAM LAYANAN 
CUSTOM CLEARENCE EKSPOR PADA KANTOR 
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 
TANJUNG PERAK 

ARDIAN FAHMI,LUTFI HARRIS 

SESI I, KELOMPOK III, RUANG TRAINING CENTER (TC)  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-27 MULTIMEDIA INTERAKTIF KISAH PEWAYANGAN 
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI WEB CANVAS HTML5  

HERMAN BUDIANTO1, HERMAN 
THUAN TO SAURIK2, SISILIANY 
PUTRI3 

2 KNSI-28 PEMBIMBINGAN BELAJAR UNTUK ANAK USIA PRA-
SEKOLAH DENGAN SMARTPHONE ANDROID 

UTAMI FAHNUN1,ERNA 
JUNITA2,BABY LOLITA3 
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3 KNSI-29 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN STUDI KASUS DESA CIBATOK SATU  

NIA KUMALADEWIA, SUCI 
RATNAWATIB DAN MIZWAR 
ROHILIC 

4 KNSI-32 PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 
PADA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI JAKARTA (STTJ) 

HARYA BIMA 
DIRGANTARA,HOGA SARAGIH 

5 KNSI-33 THE APPLICATION OF KNOWLEDGE SHARING ON A 
UNIVERSITY 

TONY DARMANTO1, HOGA 
SARAGIH 2, DAN BOBBY REZA3 

6 KNSI-34 APLIKASI PEMBELAJARAN STRUKTUR RANGKA 
MANUSIA DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED 
INSTRUCTION 

YUDIIRAWANCHANDRA1,ERIEK
ORLANDO2 

7 KNSI-35 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 
DAERAH (RAKOREV) DI BAPPEDA KOTA MANADO  

STANLEY KAROUW 

SESI I, KELOMPOK IV, RUANG 1TC  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-36 ANALISIS KEAMANAN DATA SISTEM CLOUD 
COMPUTING STUDI KASUS PADA TELKOMCLOUD  

ESSY MALAYS SARI SAKTI, 
SKOM. MMSI,  DIAN GUSTINA, 
SKOM. MMSI 

2 KNSI-37 USULAN MODEL MANAJEMEN KESINAMBUNGAN 
USAHA DI LEMBAGA PUBLIK 

FAJAR EKA M 

3 KNSI-38 E-LEARNING DAN PENGGUNAAN REUSABLE 
LEARNING OBJECTS (RLO) 

YENNI DJAJALAKSANA1, DORO 
EDI2 

4 KNSI-39 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KEPUASAN PENGGUNAAN APLIKASI AKUNTANSI 

HERI R. YULIANTORO1, DINI 
NURMALASARI2 

5 KNSI-40 APLIKASI KAMUS ISTILAH KOMPUTER PADA 
PERANGKAT MOBILE BERBASIS ANDROID 

IKE PUTRI KUSUMAWIJAYA1, 
KEMAL ADE SEKARWATI2 

6 KNSI-41 IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA UNTUK 
OPTIMALISASI KUNJUNGAN MUSEUM YOGYAKARTA 
BERBASIS WEB 

ARDO RAMA W1, CITRA IKA 
WIBAWATI2, RIZKA FAJRIAH3 

7 KNSI-42 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN 
PENERIMA BEASISWA DI UPI-YAI MENGGUNAKAN 
FMADM 

DIAN GUSTINA, ESSY MALAYS, 
ADI NUR ICHSAN 

SESI I, KELOMPOK V, RUANG LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-48 APLIKASI KUMPULAN PERIBAHASA INGGRIS PADA 
PERANGKAT MOBILE BERBASIS ANDROID 

BOBBY ARISTA ELVAN K.W1, 
KEMAL ADE SEKARWATI2 

2 KNSI-49 APLIKASI PEMBELAJARAN ALAT MUSIK PIANO UNTUK 
ANAK-ANAK DENGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
MENGGUNAKAN MIDI CONTROLLER  

YOULLIA INDRAWATY N 1, 
ADITYA PUTRA 2 

3 KNSI-50 APLIKASI PEMBELAJARAN DIGITAL PHOTOGRAPHY 
MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF  

YOULLIA INDRAWATY N., 
DWIKI MARTA MUHARAM 

4 KNSI-51 RANCANG BANGUN APLIKASI SIMULASI UJIAN 
SERTIFIKASI WEB DEVELOPER PADA SMARTPHONE 
ANDROID (STUDY KASUS: PT FISHBONE PRIMEMATIC 
SOLUSI) 

SARAH AGYA ESTIKA1, 
KHODIJAH HULLIYAH, M.SI2, 
RIZAL BROER BAHAWERES, 
M.KOM3 

5 KNSI-52 SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN 
TEKNOLOGI MOBILE DAN WEB BERBASIS SERTIFIKAT 
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF 
HIDAYATULLAH JAKARTA 

HERLINO NANANG1, VIVA 
ARIFIN2 

6 KNSI-53 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM SMS 
GATEWAY PADA SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA 
BARU (STUDI KASUS STIKOM DINAMIKA BANGSA 
JAMBI)  

ERICK FERNANDO 

SESI I, KELOMPOK VI, RUANG 1TB  
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N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-57 IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN ALGORITMA 
GENETIK DAN PARALEL TABU SEARCH DALAM 
OPTIMALISASI PENJADWALAN MATA KULIAH  

ERICK FERNANDO , 
PANDAPOTAN S 

2 KNSI-59 APLIKASI PANDUAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL 
MENGGUNAKAN TELEPON SELULER BERBASIS 
ANDROID  

DIANA EFFENDI 1, FERRY 
ARDIANSYAH 2 

3 KNSI-64 PENGEMBANGAN SPATIAL WEB SEBARAN KUALITAS 
AIR TANAH (STUDI KASUS: DKI JAKARTA) 

ZAINUL ARHAM1, BAKRIE 
LAKATJONG2, RIDWAN 
ARIADHIKA3 

4 KNSI-65 PENENTUAN DAERAH CAKUPAN BASE STATION 
DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA SIMULATED 
ANNEALING DAN GENETIKA 

SIGIT HARIYADI1, SOFIA 
NANING HERTIANA2 

5 KNSI-66 SISTEM INFORMASI MONITORING DAN PEMESANAN 
M-KIOS PADA KOPERASI TELKOMSEL (KISEL) 
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN SMS GATEWAY  

FAJAR MASYA1, HANNY 
OKTAVIANI2 

6 KNSI-70 RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF 
PROYEK PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIK  

NUR AENI HIDAYAH1, ELVI 
FETRINA2, MUHAMMAD 
AIDILLAH3 

7 KNSI-71 PERANCANGAN ALAT BANTU PENJURIAN 
PERTANDINGAN WUSHU  

LEONY LIDYA1, GATOT 
SANTOSO2 

8 KNSI-72 PEMBANGUNAN SPAM E-MAIL FILTERING SYSTEM 
DENGAN METODE NAIVE BAYESIAN 

INDRASTANTI R. WIDIASARI.1, 
RISSAL EFENDI2 

SESI I, KELOMPOK VII, RUANG 1T  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-73 PERANCANGAN SISTEM PAKAR PENYAKIT PARU-
PARU MENGGUNAKAN METODE VCIRS 

RISSAL EFENDI 1, 
INDRASTANTI RATNA 
WIDIASARI2 

2 KNSI-75 TYPOGRAPHY EXPERT SYSTEM FOR GRAPHIC 
DESIGN PURPOSE 

SHAUMA HAYYU SYAKURA1, 
NUR ULFA MAULIDEVI2,  RIAMA 
MASLAN3 

3 KNSI-79 PENGARUH KNOWLEDGE SHARING TERHADAP 
KEMAMPUAN INOVASI PERUSAHAAN PERBANKAN DI 
INDONESIA  

BUDI PRIJANTO1,  AGUSTIN 
RUSIANA SARI2 

4 KNSI-80 DEVELOPMENT OF WEB-BASED APPLICATION WITH 
WEB ENGINEERING SECURITY (WES) METHODOLOGY 
FOR SECURITY ASPECT ENHANCEMENT  

DEWI ROSMALA[1], GHEMA 
ANANDA 

5 KNSI-82 PEMANFAATAN METADATA MIDI PADA APLIKASI 
PEMBELAJARAN DASAR NOT BALOK 

DARWIS1, DJONI SETIAWAN K.2 

6 KNSI-83 VISUALISASI GEDUNG TIGA DIMENSI MENGGUNAKAN 
SCRIPT VIRTUAL REALITY MODELLING LANGUAGE  

MUHAMMAD SYUKRI MUSTAFA 

1, YESAYA TOMMY PAULUS 

7 KNSI-90 RANCANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
PEMILIHAN JALAN ALTERNATIF DI JAKARTA 
BERBASIS ANDROID 

EGA JULIA FAJARSARI, 
2KARTINI HALIEF, 3NURYANTO, 
4HARYANTO, 5DEWI 
AGUSHINTA R 

8 KNSI-91 PENDETEKSI KEBOCORAN GAS LPG MENGGUNAKAN 
MIKROKONTROLLER AT89S2051 DI KAWASAN PADAT 
PENDUDUK  

ERLANGGA JIHADUL F1, FAHMI 
AFRIYADI2, RATU NURMALIKA3, 
DEWI AGUSHINTA R.4, 
ANACOSTIA KOWANDA5 

SESI I, KELOMPOK VIII, RUANG 1M  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-92 FLIPPING YOUR CLASSROOM WITH TECHNOLOGY YENNI DJAJALAKSANA1, 
FRANCISCA H. CHANDRA2 

2 KNSI-20 KEAMANAN DATA PADA JARINGAN WIMAX HERU NURWASITO, R. ARIEF 
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MENGGUNAKAN ALGORITMA ADVANCE ENCRYPTION 
STANDARD RIJNDAEL 256 BIT 

SETYAWAN,DENISA NOVINDA 
AP. 

3 KNSI-93 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEMOGRAFI 
KABUPATEN TRENGGALEK 

HERU NURWASITO 1, 
SUPRAPTO2, HANDRI TRI 
SUWASONO 3 

4 KNSI-94 PERANCANGAN AUTENTIFIKASI LOGIN E-LIBRARY 
DENGAN TEMPLATE MACHING (STUDI KASUS : 
STIKOM DB JAMBI)  

PANDAPOTAN SIAGIAN 

5 KNSI-96 REKAYASA INFORMASI PENENTUAN KEMISKINAN 
BPS DENGAN MODEL SINGLE-CRITERIA DAN MULTI-
CRITERIA  

AJI SUPRIYANTO 

6 KNSI-97 PEMODELAN APLIKASI EMBEDED LEARNING SYSTEM 
PADA TABLET  

HENDERI1, SRI HARTATI2 

7 KNSI-101 APLIKASI MOBILE UNTUK MONITORING PENDIDIKAN 
SISWA SEKOLAH BERBASIS ANDROID 

JUWAIRIAH1, HAFSAH2, RIO 
JUMARDI3 

8 KNSI-102 SIMULASI GERAK JATUH BEBAS DAN GERAK LURUS 
BERATURAN DALAM FISIKA 

SAFRIAN ASWATI 

9 KNSI-105 MODEL PENGELOLAAN RISIKO TI MENGGUNAKAN 
RISK IT DI ITENAS BANDUNG 

R. BUDIRAHARJO 

SESI I, KELOMPOK IX, RUANG 1MA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-106 APLIKASI MOBILE INFORMASI KERETA API LISTRIK 
(KRL) JABODETABEK BERBASIS ANDROID  

TAVIPIA RUMAMBI1,  ROSNY 
GONIDJAYA2 ,  SARI DWI 
RAHMANI3 

2 KNSI-107 PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTASI AWAN 
UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA INFRASTUKTUR IT 
PADA PERUSAHAAN MIGAS 

ASRIL BASRY, YUNITA SARI, 
ERWIN SUHANDONO  

3 KNSI-108 IMPLEMENTASI WEB SERVICE COMPOSITE JASMAN PARDEDE1, UUNK 
UNGKAWA2, ADIL KURNIA 
RAMDAN3 

4 KNSI-110 SISTEM PEREKOMENDASI MENU MAKANAN SAAT 
BERPUASA BERBASIS ANDROID 

HENDRIK, ADRIYADI SAVANA 

5 KNSI-112 PENENTUAN JUMLAH PUTARAN MENGGUNAKAN 
ALGORITMA DNA UNTUK MENDAPATKAN 
PENDAPATAN OPTIMUM PADA ANGKUTAN KOTA 
JALUR 08 MAKASSAR 

INDRA SAMSIE, I WAYAN 
SIMPEN 

6 KNSI-113 APLIKASI DATA ALUMNI BERBASIS MULTIMEDIA 
SEBAGAI SARANA ALTERNATIF PENGGANTI BUKU 
ALUMNI 

DENI ERLANSYAH, MM., 
M.KOM1, OVID GUMENSI, 
S.KOM2 

7 KNSI-117 ANALSIS DAN DESAIN INTEGRATED SUPPORT 
SYSTEM YANG DIIMPLEMENTASIKAN PADA 
PENANGANAN MASALAH DI LINGKUP UNIVERSITAS 

DHIANI TRESNA ABSARI 

SESI I, KELOMPOK X, RUANG 2T  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-120 PENGUKURAN USABILITY MENGGUNAKAN METODE 
COGNITIVE WALKTROUGH PADA SISTEM INFORMASI 
AKADEMIK UNIVERSITAS  

R. SANDHIKA GALIH A. 

2 KNSI-123 ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI JARINGAN AKSES 
TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS : PERUMAHAN 
GALAXY SURABAYA) 

MEINARINI CATUR UTAMI 

3 KNSI-124 PENGUKURAN TINGKAT MATURITY DOMAIN 
PLANNING AND ORGANIZING MENGGUNAKAN COBIT 
4.1 

YOGIEK INDRA KURNIAWAN1 

4 KNSI-125 MODEL RENCANA KERJA SKPD MELALUI 
PEMBANGUNAN APLIKASI BERBASIS PROTOKOL 

TAJUDDIN ABDILLAH1, ABDUL 
AZIS BOUTY2, EDI SETIAWAN3, 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

13 

 

SOAP AHMAD FERIYANTO ALULU4, 
RAHMAN TAKDIR5 

5 KNSI-126 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KINERJA DOSEN DALAM 
MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 

FITROH 

6 KNSI-129 EMBED MODEM WITH WIRELESS ACCESS POINT 
ANDROID 

ANDINE PUTRI ANPRYSE1, 
DEWI PUTRI NOVIANDARI2, 
ERRISKA FITRI APRYELLA3 

7 KNSI-130 APLIKASI PENENTU ARAH KIBLAT DAN WAKTU 
SHALAT MENGGUNAKAN GLOBAL POSITIONING 
SYSTEM (GPS) BERBASIS ANDROID DENGAN 
MENERAPKAN PERHITUNGAN SPHERICAL 
TRIGONOMETRI DAN POSISI MATAHARI 

ICHSAN TAUFIK, ARLI 
RAMDHANI 

8 KNSI-132 IMPLEMENTASI LABVIEW SEBAGAI INTERFACE 
INSTRUMEN RFID 

CAESAR P. HERLAMBANG1, 
JAVIDA HANA2, IRFAN ARIF 
PRASETYO3 

SESI I, KELOMPOK XI, RUANG 2MA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-134 PEMBUATAN APLIKASI KOMPRESI DATA CITRA 
MENGGUNAKAN METODE RLE  

KARTINI1, LUCKI FERBIANSAH 

2,  FRANSISKUS ADIKARA 3 

2 KNSI-137 THREAD-SAFE COMPACTING BAKER’S TREADMILL 
GARBAGE COLLECTOR 

MUQTAFI AKHMAD 

3 KNSI-139 REVITALISASI CERITA RAKYAT JAWA BARAT MELALUI 
APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF  

AMALIA SUKMA FAUZATI1, 
DICKY HIDAYAT2 

4 KNSI-140 PERANCANGAN APLIKASI E-COMMERCE BERBASIS N-
TIER PADA PERTOKOAN MALL CIPUTRA JAKARTA 

KARTINI1, NOVRAN 
ARDIYANTO2, NUGROHO 
BUDHISANTOSA3 

5 KNSI-142 EKSTRAKSI DAN PERHITUNGAN LUAS NODUL CITRA 
CT-SCAN KANKER PARU 

RODIAH, 2 SARIFUDDIN 
MADENDA  

6 KNSI-144 FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT (FDD), APAKAH 
BISA DISEBUT AGILE? 

I WAYAN AGUS ARIMBAWA1, 2 
YOHANES PRIYO ATMOJO 

7 KNSI-153 RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI E-
COMMERCE STUDI KASUS : PT. TRUBA JURONG 
ENGINEERING  

SARIP HIDAYATULOH, MMSI 

SESI I, KELOMPOK XII, RUANG 2MB  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-154 ARSITEKTUR SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PADA 
LAYANAN RUMAH SAKIT 

TONI KUSNANDAR 

2 KNSI-155 MANAJEMEN RESIKO PADA IMPLEMENTASI SAAS TONI KUSNANDAR 

3 KNSI-156 DETEKSI KETIDAKNORMALAN PREMATURE 
VENTRICLE CONTRACTIONS(PVCS) BERDASARKAN 
RR INTERVAL DAN CORRELATION COEFFICIENT 

IMAN FAHRUZI1 

4 KNSI-158 PROFIL LAYANAN AKSES INTERNET DI PROVINSI 
PAPUA 

DEDE ROHIDIN 

5 KNSI-160 PEMANFAATAN KOORDINAT GLOBAL POSITION 
SYSTEM (GPS) PADA LOCATION BASED SERVICE 
(LBS) SEBAGAI INFORMASI SARANA UMUM  

SINAR BAYU RAMADHAN1, 
DEDE ROHIDIN, DRS., MT. 2, 
BEDY PURNAMA, S.SI., MT.3 

6 KNSI-161 DYNAMIC DATA NORMALIZATION USING JSON 
OBJECT STRUCTURE 

FERI WIJAYANTO 

7 KNSI-162 SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFIKASI PENYAKIT 
INFEKSI BAKTERI DAN VIRUS 

WINDARTO1, BILAR DESWARA 
ROHMAN2 

SESI II, KELOMPOK I, RUANG AULA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 
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1 KNSI-166 PENINGKATAN KINERJA POHON KEPUTUSAN DALAM 
KLASIFIKASI DOKUMEN SOFTWARE REQUIREMENT 
AND SPECIFICATION 

BAYU HENDRAJAYA1, U. 
UNGKAWA2 

2 KNSI-170 APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 
MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK ANAK PENDERITA 
DYSPRAXIA MOTOR 

ENDRU REZA YUBI1, JULIANA 
PUTRI2, WINDY 
DWIPARASWATI3 

3 KNSI-171 PAINTERLY RENDERING DENGAN MEDIA CAT , 
PENSIL, KRAYON, DAN TINTA 

KARTIKA GUNADI1, RUDY 
ADIPRANATA2, AMANDA3 

4 KNSI-172 PENERAPAN DATA MINING UNTUK MEMBANGUN E-
MONEV MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 (STUDI 
KASUS PENERIMAAN MAHASISWA BARU UIN MALIKI 
MALANG) 

SYAHIDUZ ZAMAN1, CAHYO 
TRIDIAWAN2 

5 KNSI-174 PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI 
SEKOLAH SEBAGAI SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF 

SILFININGRUM1, LIZDA 
ISWARI2 

6 KNSI-176 EVALUASI KINERJA WIRELESS ACCESS POINT EDI SUSANTO1, FANNY 
HAFIZAH2 

7 KNSI-178 MEMBANGUN SITUS E-LEARNING PADA AKADEMI 
KOMUNITAS POLITEKNIK NEGERI JEMBER 

DENNY TRIAS UTOMO 

8 KNSI-180 PENGUJIAN KESIAPAN PENERAPAN E-LEARNING 
MENGGUNAKAN INTEGRASI DUA MODEL E-LEARNING 
READINESS (STUDI KASUS POLITEKNIK NEGERI 
PADANG)  

YANCE SONATHA1, KRIDANTO 
SURENDRO2 

SESI II, KELOMPOK II, RUANG SEMINAR  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-183 QUIZ ONLINE SYSTEM BERBASIS WEB 
MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL STUDI KASUS 
AMIKOM MATARAM 

SRIASIH1, KARYA GUNAWAN2 

2 KNSI-184 ANALISIS VOICED DAN UNVOICED UNTUK PENDERITA 
SPEECH DELAY MENGGUNAKAN WASP (WAVEFORMS 
ANNOTATIONS SPECTOGRAMS AND PITCH) 

INDRA RAMDANI PRATAMA, 
MUHAMMAD SUBALI 

3 KNSI-186 ANALISA PERANCANGAN SISTEM PENGGAJIAN PADA 
CV. GLOBALINDO NIAGA PRIMA  

LELY PRANANINGRUM, RINA 
NOVIANA, SILVI AVIRA, DESY 
RISNAWATI 

4 KNSI-187 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN 
PEMUKIMAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL 
KOMODO 

AHMAT ADIL1, ABDUL MANAN2 

5 KNSI-191 TELKOM SPEEDY PROMOTION VISUALIZATION USING 
LOCAL CULTURAL ELEMENTS IN THE PROVINCE OF 
NORTHERN SUMATRA  

LISTON ROMANUS P SINAGA1; 
DIDIT WIDIATMOKO 
SUWARDIKUN 2 

6 KNSI-192 TEKNIK LINE SEARCH PADA CONJUGATE GRADIENT 
DALAM PROSES PELATIHAN BACKPROPAGATION 
UNTUK PERAMALAN TEMPERATUR DAN 
KELEMBABAN UDARA 

ADIWIJAYA1, U. N. WISESTY2, 
A. YUNANTO3, D. M. 
TAMPUBOLON4 

7 KNSI-193 MODEL KNOWLEDGE SHARING ANTARA INSTITUSI 
PENDIDIKAN, INDUSTRI DAN PEMERINTAH 

RAKHMAT ALFIAN, DANA 
INDRA SENSUSE 

SESI II, KELOMPOK III, RUANG TRAINING CENTER (TC)  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-194 ANIMASI INTERAKTIF DALAM MEDIA PEMBELAJARAN 
KEAMANAN DATA 

BANU ADI WITONO1, NUR 
FISABILILLAH2, PRAKASITA 
WIGATI3 

2 KNSI-196 CSR COMMUNICATION MODEL: OFFICIAL WEBSITE AS 
A MEANS OF STAKEHOLDERS DIALOGUE 

ATI HARMONI1,4, SRI WULAN 
WINDU RATIH2,4, PURWANTI3,4  

3 KNSI-197 PENGEMBANGAN ARSITEKTUR INFORMASI DENGAN 
METODE BUSINESS SYSTEM PLANNING STUDI KASUS 
PUSKESMAS IBRAHIM AJI BANDUNG 

MIRA MUSRINI M.T.1, INDRA 
JULIAS2 
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4 KNSI-198 KOMPARASI KECEPATAN TRANSFER DATA ANTARA 
HUB DAN SWITCH 

BINTANG WIRADJATI, INDRA 
RAMDANI PRATAMA, I WAYAN 
SIMRI WICAKSANA 

5 KNSI-200 MEMBANDINGKAN TIGA BESAR SEARCH ENGINE ANA MARDIANA1, IMELDA 
PUSPITASARI2, SITI KHODIJAH 
LUBIS3 

6 KNSI-201 APLIKASI PENGHUBUNG API PADA SMS GATEWAY DWI NURI PUTRI DHARMA1, 
BENRY APRIANTO2 

7 KNSI-202 SISTEM INFORMASI PERANCANGAN APLIKASI DESAIN 
PAKAIAN DENGAN TEKNOLOGI AR PADA BUTIK 

TRYONO TAQWA 1, SURYA 
THIONO WIJAYA 2, YUSUF 
TRIYUSWOYO 3  

8 KNSI-204 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM DESAIN 
ARSITEKTUR RUMAH TINGGAL PADA PENTA 
REKAYASA 

TANTI KRISTANTI1, TIARA 
DESINTA2 

SESI II, KELOMPOK IV, RUANG 1TC  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-205 SISTEM KONTROL PERALATAN ELEKTRONIK VIA 
SUARA BERBASISKAN ARDUINO UNO 

NELLY SULISTYORINI 

2 KNSI-206 APLIKASI LEARNING STYLE INVENTORY BERBASIS 
WEB PADA AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA 
KOMPUTER (AMIKOM) MATARAM 

DWINITA ARWIDIYARTI, 
M.KOM1, MUHAMMAD 
MULTAZAM, S.KOM2 

3 KNSI-210 APLIKASI VIDEO CONFERENCE BERBASISKAN 
BANDWIDTH PADA ROUTER D-LINK 

FEBRI ARYANTI1, NELLY 
SULISTYORINI2 

4 KNSI-211 APLIKASI MOBILE INFORMASI JADWAL KULIAH DAN 
UJIAN STMIK CIC BERBASIS MOBILE 

DENY MARTHA, LENA 
MAGDALENA 

5 KNSI-212 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA SITUS MEDIA 
SOSIAL 

ALAN DWI DHARMA1, PANDU 
SANTOSO2, TONI ANUGRAH 
MAHESA3  

6 KNSI-215 PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK CONTRAST 
STRETCHING CITRA GRAYSCALE 

ENDANG SETYATI1,2, JOAN 
SANTOSO1,2, SONY BUDIARSO1 

7 KNSI-216 ANALISA PERBANDINGAN KLASIFIKASI DOKUMEN 
KARYA ILMIAH MENGGUNAKAN K-NEAREST 
NEIGHBOR DAN NAIVE BAYES 

GUNAWAN1, DEVI DWI 
PURWANTO2, MELINNA 
CAHYADI3, SANDY ARDIANTO4 

8 KNSI-217 PENYELARASAN STRATEGI BISNIS DENGAN 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN 
KONSEP VALUE CHAIN 

WINA SITI SETIANA 

    

SESI II, KELOMPOK V, RUANG LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-218 PENGUKURAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI 
UNTUK MEMBANGUN SMART CITY (STUDI KASUS DI 
KOTA/KABUPATEN JAWA TENGAH)  

UKY YUDATAMA1, MAIMUNAH2 

2 KNSI-221 PEMBUATAN MODEL UNTUK MENENTUKAN KUALITAS 
MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE AHP (ANALYTICAL 
HIERARCHY PROCESS) (KASUS: MAHASISWA 
PERGURUAN TINGGI STMIK PRINGSEWU)  

SATRIA ABADI 

3 KNSI-222 ANALISIS KESESUAIAN IMPLEMENTASI PASCA 
PENERAPAN SISTEM INFORMASI (STUDI KASUS : 
BAGIAN INVENTORY CONTROL AEROSTRUCTURE PT. 
X) 

DANIEL JAHJA SURJAWAN 1, 
DESTIA SITI N RAHMAN 2 

4 KNSI-223 SISTEM INFORMASI PRODUK ALAT KESEHATAN 
(STUDI KASUS MEDFO) 

ANANDARISYA TRIANI1, 
DONNY TRIHANONDO2 

5 KNSI-224 PENENTUAN SEKOLAH TERBAIK TINGKAT SMA SE 
KABUPATEN PRINGSEWU DENGAN METODE FUZZY 

OKTAFIANTO, SATRIA ABADI, I 
MADE ASTA AMBARA 
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SAW (SIMPLE ADDITIVE WAIGHTING)  

6 KNSI-225 ANALISIS GANGGUAN SINYAL PADA MODEM GSM FRIA NOVALDY, AGUNG 
PRAKOSO, I WAYAN 
CHRISTIYAN 

7 KNSI-226 VIDEO STREAMING MEMANFAATKAN VLC SEBAGAI 
APLIKASI STREAMING SERVER  

WISNOE BUDI PUTRA, RICKI 
YACOB 

8 KNSI-228 SISTEM AUTENTIKASI MOBILE PHONE BERBASIS 
AUGMENTED REALITY  

WAHYU PRATAMA1, HIFSHAN 
RIESVICKY2, VONI3  

SESI II, KELOMPOK VI, RUANG 1TB  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-231 PEMUTAKHIRAN DATA MELALUI PENYUNTINGAN 
VIEW PADA SQL DENGAN DELPHI 7.0  

EMANUEL JANDO 

2 KNSI-232 MEMBANDINGKAN KEMAMPUAN KERJA BROWSER DEVI OKTAVIANI1, FAJAR 
RATIH A2, RATI DWI 
ANJARWATI3 

3 KNSI-234 DYNAMIC ELECTRONIC BULLETIN BOARD STENLY R. PUNGUS1,ULAEN, 
HENDRA DAVID CHRISTOPER2, 
RUNTUWAROW, MAIKEL 
KRISTIAN3 

4 KNSI-235 SISTEM PAKAR PENGOBATAN REFLEKSOLOGI AMI FAUZIJAH1, PUGUH 
MARDHIKA SAPUTRA2 

5 KNSI-236 ROBOT PENCARI LOKASI SUMBER ARAH SUARA 
MENGGUNAKAN TIME DIFFERENCE OF ARRIVAL 

MUHAMMAD AFRIDON1 

6 KNSI-237 ANALISIS PERBANDINGAN KOMPRESI FILE DESSY TRI ANGGRAENI, 
FRANSISCA SISILIA, RIO 
BUSTANDRA AKBAR 

7 KNSI-239 SISTEM INFORMASI PERUSAHAAN BERBASIS 
BLACKBERRY WEBWORKS DAN XML 

M. NUR HIDAYAT1, RENDRA 
GUSTRIANSYAH2, JUHAINI3 

8 KNSI-240 ANALISIS PENGGUNAAN ELEMEN PRIMITIF DAN NON 
PRIMITIF PADA ALGORITMA ELGAMAL 

YUDHI ANDRIAN1 

SESI II, KELOMPOK VII, RUANG 1T  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-241 ANALISIS TEKNIK SECC DAN TEKNIK SEL DALAM 
METODE PENDUKUNG KEPUTUSAN  

ROSA DE LIMA ENDANG 
PADMOWATI 

2 KNSI-242 PEMBELAJARAN BERBASIS PERMAINAN DIJITAL 
MENGGUNAKAN APLIKASI SCRATCH UNTUK GURU 
MADRASAH  

HANI NURHAYATI1, FRESY 
NUGROHO2 

3 KNSI-243 PENGENALAN EKSPRESI WAJAH BERBASIS 
TEMPLATE MATCHING  

KARMILASARI1, FAIZ 
CHANDRA ARDIAN2 

4 KNSI-244 MODEL CASE BASE REASONING BERHIRARKI UNTUK 
PEMBANGUNAN SISTEM PAKAR DIAGNOSIS 

RIRIN DWI AGUSTIN 

5 KNSI-245 PENENTUAN SUMBER REFRENSI (WEBSITE) 
PEMBELAJARAN PEMOGRAMAN (STUDI KASUS 
MAHASISWA AMIKOM MATARAM)  

MASPAENI 

6 KNSI-246 USULAN RANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI 
INFORMASI UKM DI INDONESIA DENGAN 
PENDEKATAN COBIT 4.1 

HANUNG NINDITO PRASETYO 

7 KNSI-247 SISTEM APLIKASI PEMINJAMAN FASILITAS 
UNIVERSITAS WIDYATAMA 

IWAN RIJAYANA 

8 KNSI-251 PENGOLAHAN SINYAL GEOMAGNETIK DAN ANALISIS 
HUBUNGANNYA DENGAN GEMPA BUMI DI REGIONAL 
JEPANG  

BULKIS KANATA1), TETI 
ZUBAIDAH1,3), BUDI 
IRMAWATI2,4), CIPTA 
RAMADHANI1,5) 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

17 

 

SESI II, KELOMPOK VIII, RUANG 1M  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-257 DETERMINAN FAKTOR TEKNOLOGI INFORMASI PADA 
PRODUKTIVITAS USAHA KECIL  

LIES HANDRIJANINGSIH 1     
ANITA WASUTININGSIH  2 E. 
SUSY SUHENDRA 3 

2 KNSI-258 PEMANFAATAN ENKRIPSI BERTINGKAT DENGAN 
MENGGUNAKAN ALGORITMA ADVANCED 
ENCRYPTION STANDARDS (AES), SERPENT, DAN 
TWOFISH UNTUK KEAMANAN INFORMASI 

DODDY FERDIANSYAH.,ST1 

3 KNSI-259 ANALISIS EFEKTIFITAS INVESTASI PROYEK TI 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE INFORMATION 
ECONOMICS 

S.T.G.KAUNANG1, STANLEY 
D.S.KAROUW2, CHANDRA 
S.REMBANG3 

4 KNSI-260 SISTEM INFORMASI PENGAJUAN CUTI DAN LEMBUR 
STIKOM BALI BERBASIS WEB 

NI NYOMAN HARINI PUSPITA, 
NI LUH PUTRI SRINADI, RATNA 
KARTIKA WIYATI 

5 KNSI-261 IMPLEMENTASI DAN ANALISA E-MAIL SPAM 
FILTERING MENGGUNAKAN GRANULAR SUPPORT 
VECTOR MACHINES – CUMULATIVE MARGIN WIDTH 
(GSVM-CMW) 

PANDU FAJAR MULYADI1, ZK. 
ABDURAHMAN BAIZAL, SSI., 
M.KOM.2, SHAUFIAH, ST., MT.3 

6 KNSI-265 PERINGKASAN OTOMATIS BERITA ONLINE BAHASA 
INDONESIA PADA TIMELINE TWITTER  

MOHAMAD ARIEFIANDI 
NUGRAHA1, MASAYU LEYLIA 
KHODRA2, BAMBANG RIYANTO 
TRILAKSONO3 

7 KNSI-268 IMPLEMENTASI COBIT 5 DOMAIN BAI PADA EHR RS 
MUHAMMADIYAH BANDUNG  

ARFIVE GANDHI1, KUSUMA 
AYU LAKSITOWENING2, 
ANGELINA PRIMA KURNIATI3 

8 KNSI-269 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KNOWLEDGE SHARING DI ANTARA KARYAWAN  

SEMLINDA JUSZANDRI 
BULAN1, DANA INDRA 
SENSUSE2 

SESI II, KELOMPOK IX, RUANG 1MA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-272 TEXT SUMMARIZATION BERITA BAHASA INDONESIA 
DENGAN MENGGUNAKAN TEXT RANK  

ARYA TANDY HERMAWAN1, 
GUNAWAN2, FARIS 
KURNIAWAN 2, JUNAEDI 
WIDJOJO2, SUARTHA 
GAUTAMA2 

2 KNSI-274 APLIKASI PERAMALAN PENJUALAN KOSMETIK 
DENGAN METODE ARIMA 

ALEXANDER SETIAWAN1, ADI 
WIBOWO2, SUTISNO WIJAYA3 

3 KNSI-275 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BLACK 
BERRY TERHADAP MINAT BELANJA ONLINE 
MAHASISWA 

SEPTI MARIANI1,LIES 
HANDRIJANINGSIH 2, 
CHRISTERA KUSWAHYU 
INDIRA3 

4 KNSI-276 PENENTUAN MAHASISWA KEPERAWATAN PRAKTEK 
TERBAIK DENGAN METODE DECISION TREE DAN MPE 
(STUDI KASUS: RUMAH SAKIT ‘X’ PEKANBARU)  

NOVI YANTI1, MEGA INDAH 
MULIA2 

5 KNSI-277 ANALISIS PENGGUNAAN BILANGAN PRIMA AMAN 
BESAR PADA ALGORITMA ELGAMAL  

KHAIRUL UMMI1 

6 KNSI-278 PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING DAN 
TEOREMA BAYES PADA SISTEM PAKAR DIAGNOSA 
PENYAKIT TULANG  

YANA ADITIA G1, BUDI 
ARIEYANTO2, UNDANG 
SARIPUDIN3 

7 KNSI-279 KARAKTERISTIK DOSEN TEKNOLOGI INFORMASI DARI 
SUDUT PANDANG MAHASISWA  

LUH GEDE SURYA KARTIKA 

8 KNSI-280 APLIKASI PENJUALAN TUNAI DENGAN MICROSOFT 
VISUAL BASIC 2012 DAN MICROSOFT ACCESS (STUDI 
KASUS PADA AMIE CELL DI DEPOK)  

AMANDA DWILUTHFIA 
JOANNA1, AYU MEI LESTARI2,  
LAILLA MARDIANTI KOMARA 
SARI3, ENDRU REZA 
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YUBIADHITAMA4 

SESI II, KELOMPOK X, RUANG 2T  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-281 PARALLEL COMPUTING FOR NEWTON-RAPHSON 
METHOD (CASE STUDY: STEWART PLATFORM)  

IZZATUL UMMAH1, FITRIYANI2 

2 KNSI-282 DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG 
LANGSUNG DI ASEAN 

AQILAH SHALIHATULHAYAH1), 
NOVIANA PRATIWI2), WIDYA 
MAURETYA3) 

3 KNSI-285 PRAKTEK GREEN USE DIDALAM GREEN IT I MADE ARDWI PRADNYANA1, 
KRIDANTO SURENDRO2 

4 KNSI-287 PERANCANGAN MODEL UNTUK PENGEMBANGAN 
APLIKASI GIS PARIWISATA BERBASIS PERANGKAT 
BERGERAK ANDROID 

MANIAH 

5 KNSI-288 ANALISIS IMPLEMENTASI ALGORITMA OSS PADA 
APLIKASI TANDA DIGITAL BERBASIS SMARD CARD 

FRIZKA FERINA 

6 KNSI-291 PENGUKURAN BEBAN KOMPUTASI PADA ALGORITMA 
DIJKSTRA MENGGUNAKAN SIMULATOR JARINGAN 

MICHAEL ALEXANDER DJOJO1, 
KARYONO2 

7 KNSI-292 MAPPING ENGINE UNTUK WEB SEMANTIK 
ENSIKLOPEDI TANAMAN OBAT TRADISIONAL  

A’LA SYAUQI1, ANISA AMALIA 
MUSLIMAH2, M. AMIN 
HARIYADI3 

8 KNSI-293 SIMULASI MENDETEKSI KECURANGAN PADA SKEMA 
THRESHOLD SECRET SHARING LAGRANGE 
INTERPOLATING POLYNOMIAL SCHEME 
MENGGUNAKAN BLIND SIGNATURE 

NURILLA AZIZAH1 

9 KNSI-295 PEMETAAN KERANGKA FUNGSIONAL SISTEM 
APLIKASI KEPEMERINTAHAN KEDALAM LAYANAN 
CLOUD COMPUTING 

EKA WAHYU HIDAYAT 

SESI II, KELOMPOK XI, RUANG 2MA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-299 KINERJA TEKNOLOGI S BEAM PADA GALAXY SIII ADDISON GIOVANNI, 
ARYANTO, FAHMI FATHULLAH 

2 KNSI-300 KOMBINASI N-GRAM TOKEN BASED DAN DICE 
COEFFICIENT PADA SISTEM DETEKSI INDIKASI 
PLAGIARISME 

AGUNG TOTO WIBOWO1, 
KADEK WISNU SUDARMADI2, 
ARI M. BARMAWI3, SUYANTO4 

3 KNSI-301 IT GOVERNANCE LAYANAN AKADEMIK 
MENGGUNAKAN FRAMEWORK CAPABILITY MATURITY 
MODEL INTEGRATION FOR SERVICES (CMMI-SVC) 
(STUDI KASUS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG)  

DENY FAUZY RAKHMAN1, BUDI 
PERMANA2  , CECEP NURUL 
ALAM3 

4 KNSI-302 SISTEM INFORMASI SPASIAL BERBASIS WEB SENTRA 
PRODUKSI KACANG- KACANGAN DAN UMBI- UMBIAN 
(STUDI KASUS : PUSDATIN KEMENTAN)  

EVA KHUDZAEVA 1, ZAINUL 
ARHAM2, RIZKI 3 

5 KNSI-305 SISTEM QUR’AN RETRIEVAL TERJEMAHAN BAHASA 
INDONESIA BERBASIS WEB DENGAN REORGANISASI 
KORPUS 

SURYA AGUSTIAN1, IMELDA 
SUKMA WULANDARI2 

6 KNSI-307 PEMILIHAN ALAT KONVERSI TABEL FORMAT PDF 
MENJADI FORMAT HTML UNTUK PROSES EKSTRAKSI 
TABEL  

DETTY PURNAMASARI1, 
LINTANG YUNIAR 
BANOWOSARI2, ARDO RAMA 
WIJAYA 3 ,HIFSHAN RIESVICKY 

4 

7 KNSI-308 SISTEM OTENTIKASI SINGLE SIGN-ON PADA 
LAYANAN CLOUD SOFTWARE AS A SERVICE  

PURWONO HENDRADI, 
MUHAMMAD ARFAN 

8 KNSI-311 EDRMS: ROLE OF WEB-BASED APPLICATION FOR 
REPORTING AND MANAGING DATA OF ELECTRONIC 
METERS AT PT PLN (PERSERO). 

GUSON PRASAMUARSO 
KUNTARTO 
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9 KNSI-312 DEPLOYMENT APLIKASI UNTUK MULTI SERVER 
DENGAN MENGGUNAKAN CAPISTRANO 

WISNU URIAWAN1, HAYATI2 

SESI II, KELOMPOK XII, RUANG 2MB  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-313 IMPLEMENTASI CLOUD COMPUTING PADA VPN 
BERBASIS KOMUNITAS SEKOLAH 

PURWONO HENDRADI 

2 KNSI-316 E-CONTROLLING SEBAGAI SISTEM INFORMASI 
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING 
BELANJA PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH KOTA 
“X” 

SHOLEH HADI SETYAWAN 

3 KNSI-318 MODEL EVALUASI DUKUNGAN SISTEM INFORMASI 
PADA STRATEGI INTERNAL PERGURUAN TINGGI 
(STUDI KASUS : SITU UNPAS)  

SALI ALAS M 

4 KNSI-324 SISTEM KECERDASAN BUATAN GAME PLAYING 
UNTUK REVERSI MENGGUNAKAN ALGORITMA 
ALPHA-BETA PRUNING 

HENDRAWAN ARMANTO1, 
JAYA PRANATA2, MELINNA 
CAHYADI3  STEVEN ANTHONY4  

WAHYUDI ROBBY5 

5 KNSI-325 VISUALISASI STAND PAMERAN BERBASIS 
AUGMENTED REALITY DENGAN MENGGUNAKAN 
OPENSPACE3D 

RICKY AGUS TJIPTANATA1, 
MARDI GUNAWAN2 

6 KNSI-326 RANCANGAN APLIKASI KUESIONER PANDANGAN 
KONSUMEN SMARTPHONE (STUDI KASUS 
TEKNOLOGI BLACKBERRY)  

KARTIKA SARI1, NUR SENJANI 
PUTRI2 

7 KNSI-328 PENERAPAN TOGAF ARCHITECTURAL 
DEVELOPMENT METHOD PADA ADOPSI CLOUD 
COMPUTING PERGURUAN TINGGI  

SONI FAJAR SURYA G 

SESI III, KELOMPOK I, RUANG AULA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-133 PENGHITUNGAN LAJU LUAS AREA HUTAN BERBASIS 
ALGORITMA SEGMENTASI WARNA LOKAL  

DYAH PRATIWI 1)  
KARMILASARI 2)  SARIFUDDIN 
M. 3)  LUSSIANA E. T. P. 4) 

2 KNSI-188 ANALISIS SISTEM PENERIMAAN DANA ZIS DI PULAU 
JAWA 

INGE HANDRIANI 

3 KNSI-329 MANAJEMEN SERVER DAN SGUARDIAN BERBASIS 
ANDROID 

SYARIF HIDAYAT1, NURIRWAN 
SAPUTRA2 

4 KNSI-331 PERANCANGAN SISTEM PENGECEKAN KEASLIAN 
IJAZAH BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN 
UML 

FERINA FERDIANTI1, LIA 
AMBARWATI2, PARAMITHA 
MEGARANI3 

SESI III, KELOMPOK II, RUANG SEMINAR  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-333 ARTIFISIAL NEURAL INVERS PROBLEM UNTUK STUDI 
PENENTUAN PROFIL DIFUSI ARUS INJEKSI PADA 
IDENTIFIKASI ANOMALI PERMUKAAN KONDUKTOR 

DUDIDARMAWAN(1), DEDDY 
KURNIADI (2), SUYATMAN(3) 

2 KNSI-334 SISTEM ABSENSI KARYAWAN BERBASISKAN 
PENGENALAN WAJAH MENGGUNAKAN C# DAN 
ARDUINO 

KRISMAN SILALAHI1, NELLY 
SULISTYORINI 2, RADEN 
SUPRIYANTO3  

3 KNSI-335 DESAIN RANGKAIAN INTEGRATOR ADC SINGLE 
SLOPE DENGAN MENTOR GRAPHIC 0,35µ 

YULISDIN MUKHLIS1, HAMZAH 
AFFANDI2, TJAHJO DWINURTI3 

4 KNSI-336 ESTIMASI UKURAN PERANGKAT LUNAK DENGAN 
METODE FUNCTION POINT 

FALAHAH 

SESI III, KELOMPOK III, RUANG TC  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

20 

 

1 KNSI-337 IDENTIFIKASI DAN KUANTIFIKASI MANFAAT BISNIS 
INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS: 
UIN MALANG)  

LINDA SALMA ANGREANI 

2 KNSI-339 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN 
MAHASISWA BERPRESTASI JURUSAN TEKNIK 
INFORMATIKA MENGGUNAKAN MODEL USE CASE 

NATALIA MAGDALENA R. 
MAMULAK, ST, MM 

3 KNSI-340 EVALUASI TEKNIK-TEKNIK SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION (SEO) PADA WEBSITE BERBASIS 
JOOMLA 

AHMAD RAF’IE PRATAMA1, 
SHOLIH RAHMADI2 

4 KNSI-391 PENERAPAN FUZZY MULTI ATTRIBUT DECISION 
MAKING (FMACM) UNTUK PEMILIHAN PEJABAT 
FUNGSIONARIS DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  

ALFONSUS SITUMORANG 

SESI III, KELOMPOK IV, RUANG 1TC  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-341 APLIKASI FOOD COMBINING UNTUK PENGATURAN 
KALORI BERBASIS ANDROID 

RIZKA HAYUNING SANTOSO 
PUTRI1, MARIA IRMINA 
PRASETIYOWATI2 

2 KNSI-343 SIMULASI RANGKAIAN DIGITAL MESIN PENJUAL KOPI 
DENGAN XILINX 

AYU ASTARIATUN1, NELLY 
SULISTYORINI2, HARTONO 
SISWONO3 

3 KNSI-344 PROTOTYPE INFORMASI DIGITAL JURUSAN TEKNIK 
INFORMATIKA UNSIL BERBASIS MULTIMEDIA 

EKA WAHYU HIDAYAT1, ERIZ 
PURNA IRAWAN2 

4 KNSI-345 MODEL PEMILIHAN MAKALAH TERBAIK 
MENGGUNAKAN PROFILE MATCHING DAN 
FUZZIFIKASI  

DEBORAH KURNIAWATI 

SESI III, KELOMPOK V, RUANG LABORATORIUM KOMPUTER  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-347 ALGORITMA ENKRIPSI CITRA DIGITAL BERBASIS 
CHAOS DALAM GABUNGAN RANAH FREKUENSI DAN 
RANAH SPASIAL 

RINALDI MUNIR 

2 KNSI-348 SISTEM MULTIMEDIA DALAM PENGEMBANGAN 
PROMOSI PARIWISATA DAN BUDAYA MASYARAKAT 
LOMBOK 

DADANG PRIYANTO 

3 KNSI-349 RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN (E-
LEARNING) ISLAMIC ACTIVITY BERBASIS ANDROID  

FACHRUL KURNIAWAN, 
YUNIFA MIFTACHUL ARIEF, 
ANDY N 

4 KNSI-350 APLIKASI MOBILE SISTEM PENJUALAN TUNAI BAHAN-
BAHAN KIMIA  

SAFRINA AMINI1, SRI 
MULYATI2, ANDREAS K.S.3 

SESI III, KELOMPOK VI, RUANG 1TB  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-351 RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGADAAN 
OBAT PADA PUSKESMAS PONDOK AREN 

ITA NOVITA1, SAFRINA AMINI2, 
IRNAWATI3 

2 KNSI-352 SISTEM MONITORING DISTRIBUSI LPG 3KG PADA PT. 
GERAI TERPADU INDONESIA  

SRI MULYATI1, ITA NOVITA2, 
BUDI ARIE WIBOWO3 

3 KNSI-353 APLIKASI VIRTUAL CLASS (V-CLASS) SEBAGAI MEDIA 
PEMBELAJARAN BERBASIS WEB 

REVIDA IRIANA NAPITUPULU1, 
EEL SUSILOWATI2, FETTIANA 
GIANADEVI3 

4 KNSI-357 MEMBANGUN APLIKASI SISTEM PERINGATAN 
BENCANA BANJIR BERBASIS TERMINAL KONTROL 
TERPUSAT DAN SMS 

EDY VICTOR HARYANTO1, 
MUHAMMAD SUPRAN2 

SESI III, KELOMPOK VII, RUANG 1T  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 
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1 KNSI-358 APLIKASI REMOTE MONITORING DAN CONTROLLING 
PADA BUILDING MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS 
ZIGBEE 

STENLEY TIMEX, S.KOM.1, 
SUHANDRY SALIM, M.SC.2, IR. 
ANDREY ANDOKO, M.SC.3 

2 KNSI-359 PENILAIAN KARYAWAN HES DIVISION DENGAN 
PERBANDINGAN METODE MPE, SAW, WP DAN TOPSIS 
(STUDI KASUS : PT. XYZ)  

NOVI YANTI1, CENDRA ANGGA 
YANO2 

3 KNSI-361 ANALISIS PERFORMANSI MIMO – OFDM 
MENGGUNAKAN LDPC PADA TEKNOLOGI MOBILE 
WIMAX STANDAR IEEE 802.16E  

AGUS ANUGRAH1, BUDI 
PRASETYA2, LINDA MEYLANI3 

4 KNSI-22 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
ADMINISTRASI AKADEMIK BERBASIS WEB DENGAN 
MENGGUNAKAN TOTAL ARCHITECTURE  

HENI JUSUF1, ARIANA AZIMAH2 

SESI III, KELOMPOK VIII, RUANG 1M  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-364 APLIKASI MANAJEMEN E-DOCUMENT DI DINAS 
PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG  

M. AINUL YAQIN, KARBILA 
BARAKAH H 

2 KNSI-365 PEMBANGUNAN MEDIA PEMBELAJARAN TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DENGAN METODE PC 
CLONING 

RINI HANDAYANI1 

3 KNSI-367 RANCANG BANGUN APLIKASI PENELUSURAN 
PENGIRIMAN BARANG (TRACKING) PADA JASA 
PENGIRIMAN BARANG BERBASIS ANDROID 

NENNYANGGRAINI1, 
FERIFAHRIANTO.2,RIZKY DANA 
SAPUTRO3 

4 KNSI-370 PENGEMBANGAN APLIKASI PENGONTROL EKSON 
DNA MODEL HIDDEN MARKOV 

BINTI SOLIHAH1, SOEHARTATI 
AGOES2, ALFRED PAKPAHAN3 

SESI III, KELOMPOK IX, RUANG 1MA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-371 ANALISIS PENGARUH SISTEM INFORMASI TERPADU 
(SITU) TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI 
KASUS UNIVERSITAS X) 

ELFA MARNIKA, SALI ALAS M 

2 KNSI-372 MENGUKUR TINGKAT KESIAPAN MASYARAKAT 
DALAM MENGGUNAKKAN DIGITAL LIBRARY (STUDI 
KASUS UNIVERSITAS X)  

NUR AENI, SALI ALAS M 

3 KNSI-373 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG 
KEPUTUSAN MENGGUNAKAN MODEL SIMPLE 
ADDITIVE WEIGHTING (SAW) STUDY KASUS 
PENENTUAN JALUR KELOMPOK KEAHLIAN  

DIYAH NURSYAMSIAH, SALI 
ALAS M 

4 KNSI-374 PERSPEKTIF ORGANISASIONAL DALAM PEMBELIAN 
PERANGKAT KERAS UNTUK MEWUJUDKAN GREEN 
PROCUREMENT 

I MADE ARDWI PRADNYANA 

SESI III, KELOMPOK X, RUANG 2T  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-375 PERANCANGAN APLIKASI MONITORING RUANGAN 
GEDUNG MENGGUNAKAN JARINGAN INTERNET 
BERBASIS ANDROID 

NENNY ANGGRAINI1 

2 KNSI-377 FAKTOR-FAKTOR INSTITUSIONAL DALAM 
PENERAPAN END USER COMPUTING 

AGUNG DARONO1 

3 KNSI-378 PENJAMINAN MUTU PERANGKAT LUNAK PADA 
PENGEMBANGAN PRODUK PERANGKAT LUNAK 

DAWAM DWI JATMIKO 
SUWAWI 

4 KNSI-379 USULAN PERANCANGAN SKILLS INVENTORY 
MAHASISWA SEBAGAI PENDUKUNG PENINGKATAN 
KUALITAS PERGURUAN TINGGI  

CACA E. SUPRIANA1 

SESI III, KELOMPOK XI, RUANG 2MA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 
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1 KNSI-380 ANALISA CLICKSTREAM BEHAVIOUR MELALUI 
KUALITAS WEBSITE TOKOBAGUS.COM VERSUS 
BERNIAGA.COM  

DAMAYANTI OCTAVIA 

2 KNSI-382 BPLAN-SUMM : SISTEM PERINGKASAN OTOMATIS 
KUMPULAN MAKALAH SESUAI KEBUTUHAN 
INFORMASI PENGGUNA 

MASAYU LEYLIA KHODRA1, 
DWI HENDRATWO 
WIDYANTORO2  

3 KNSI-383 PURWARUPA SISTEM ANALISIS SENTIMEN PADA 
MICROBLOG 

YUDI WIBISONO1, DWI 
HENDRATMO WIDYANTORO2 

4 KNSI-384 PENYARINGAN FILE EKSTENSION DAN 
PENGALOKASIAN BANDWIDTH SEBAGAI 
PEMBATASAN DOWNLOAD TRAFFIC 

DIMAS ISMANUARDI1, RINI 
HANDAYANI2 

SESI III, KELOMPOK XII, RUANG 2MB  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-385 PENGUKURAN KUANTITATIF BUSINESS VALUE 
INVESTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

DEWI PUSPASARI,ADHIAWAN 
SOEGIHARTO, ASYA 
BADEGES, KASFU HAMMI  

2 KNSI-386 ANALISIS DAN DESAIN MODEL SISTEM E-
RECRUITMENT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN 
KOMPUTERISASI 

RIFIANA ARIEF1, IHSAN 
JATNIKA 2, HUSTINAWATI3 

3 KNSI-388 ARCHITECTURE OF INTEGRATED INFORMATION 
SYSTEM (ARIS) SEBAGAI PEMODELAN SISTEM BAGI 
PERGURUAN TINGGI 

YANUAR FIRDAUS ARIE 
WIBOWO1, KUSUMA AYU 
LAKSITOWENING2 

4 KNSI-459 SISTEM PAKAR MENGGUNAKAN TEOREMA BAYES 
UNTUK PREDIKSI PENYAKIT TROPIS 

RIKA ROSNELLY1, RETANTYO 
WARDOYO2 

 
HARI KEDUA, JUM'AT 15 PEBRUARI 2013 

 

SESI IV, KELOMPOK I, RUANG AULA   

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-390 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM PROSES 
AKADEMIK PADA STMIK SYAIKH ZAINUDDIN 
NAHDLATUL WATHAN ANJANI LOMBOK TIMUR  

MARWAN HAKIM1, SITI 
RUJA’AH2 

2 KNSI-392 SISTEM PENENTUAN METODE FORECAST DAN 
PERHITUNGAN FORECAST PENJUALAN 

DARA KUSUMAWATI 

3 KNSI-395 PEMODELAN PROSES BISNIS B2C DENGAN BPMN 
(STUDI KASUS: KONFEKSI PADA BARZAS CLOTHING) 

SURYATININGSIH1 

4 KNSI-396 PENGEMBANGAN FRAMEWORK PEMBANGKITAN 
PETA PENELITIAN UNTUK MENGGAMBARKAN 
POSITIONING RESEARCH SECARA OTOMATIS 

AFRIDA HELEN, AYU 
PURWARIANTI, DWI 
HEDRATMO WIDYANTORO 

5 KNSI-397 EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS 
ANDROID UNTUK MATA KULIAH FISIKA DASAR 

MUKHAMMAD RAMDLAN 
KIROM 

6 KNSI-398 ADOPSI E-COMMERCE UNTUK KEBERLANJUTAN 
BISNIS DI SENTRA KAOS SURAPATI BANDUNG  

YUHANA ASTUTI 

7 KNSI-338 PENGKLASIFIKASIAN DOKUMEN TEKS BERITA 
BERBAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN IMPROVED 
K-NN 

ACHMAD RIDOK , WIDIA NUR 
DIANA 

SESI IV, KELOMPOK II, RUANG SEMINAR   

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-399 PEMODELAN SISTEM IMUN DENGAN PENDEKATAN 
BERBASIS AGEN 

AYI PURBASARI1, IPING 
SUPRIANA S2, OERIP S 
SANTOSO3 

2 KNSI-400 PEMILIHAN TESAURUS ONLINE BERBAHASA 
INDONESIA UNTUK TEMU KEMBALI INFORMASI  

AHMAD THANTAWI1, DETTY 
PURNAMASARI2, LILY 
WULANDARI 3 
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3 KNSI-401 MEMAKSIMALKAN KEMANAN SISTEM DENGAN 
KONSEP ENCRYPTION DAN DEMILITARIES ZONE 

RITA RIJAYANTI 

4 KNSI-402 KOLABORASI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK : 
FAKTOR PERILAKU MANUSIA 

TIEN FABRIANTI KUSUMASARI1 
, HUSNI SASTRAMIHARDJA3, 
KRIDANTO SURENDRO2 , IPING 
SUPRIANA4 

5 KNSI-403 PERENCANAAN PENGOLAHAN DATA SPASIAL UNTUK 
MENDUGA KECUKUPAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH 
MENENGAH ATAS BERDASAR LULUSAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA 

AGUS PRIBADI1, AHMAT ADIL2 

6 KNSI-404 PERHITUNGAN TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP) 
UNTUK RANCANGAN DATA CENTER SPTIK UNPAS 
YANG BERBASIS TEKNOLOGI VIRTUALISASI 

SANSAN MAULANA1, RIRIN DWI 
AGUSTIN2, SALI ALAS M 3 

7 KNSI-190 PERAMALAN CUACA MENGGUNAKAN GABUNGAN 
METODE ANFIS DAN MOVING AVERAGE 

CANDRA DEWI1 

SESI IV, KELOMPOK III, RUANG TRAINING CENTER (TC)  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-406 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN 
PROGRAM STUDI BAGI SISWA SMA  

SRI EKAWATI1, HEROE 
SANTOSO2 

2 KNSI-407 KERANGKA KERJA PROSES PERLUASAN KUERI 
BERBASIS TESAURUS 

LILY WULANDARI  

3 KNSI-408 RANCANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN 
PRODUKSI PADA PT. ZEBRA ASABA INDUSTRIES 

ATIK ARIESTA, NAOMI 
CHRISTY NOVEMBER, 
ADITYAS YUNITA GUSTAMI, 
AHMAD BAHRUL ULUM 

4 KNSI-411 INFORMASI DAERAH WISATA MELALUI 
PEMANFAATAN TEKNOLOGI MOBILE PHONE 
BERBASIS ANDROID  

SHERLY PERMATASARI 
WOLLAH 1, ANITA 
WASUTININGSIH 2, MARIA Y. 
ARYATI 3  

5 KNSI-412 SISTEM INFORMASI PELAYANAN CUSTOMER DI PT. 
XXX 

SANDI YUDHA1, SUCI 
RAHMADAYANI2, RAHMAN P 
RAMDANI 3,CACA 
E.SUPRIANA,S.SI 4, 
MUHAMMAD WILDAN 5 

6 KNSI-413 ANALISIS OPINION SPAM PADA PRODUCT REVIEW 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE LOGISTIC 
REGRESSION  

AMITA DESMARANI11, WARIH 
MAHARANI 2, EMA 
RACHMAWATI3 

7 KNSI-327 SISTEM REKOMENDASI TAG PADA DOKUMEN BLOG 
MENGGUNAKAN LATENT SEMANTIC INDEXING 

LAILIL MUFLIKHAH1, NURUL 
FADILAH2, ACHMAD RIDOK3 

SESI IV, KELOMPOK IV, RUANG 1TC  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-414 PEMETAAN KONSEP LEARNING ORGANIZATION DAN 
INTERAKSI 

NURUL MUTIAH1, SITI SARAH 
ABDULLAH2, ROSALINA 
NATALYA REVASSI3 

2 KNSI-415 APLIKASI DESAIN KREATIF UNTUK MENINGKATKAN 
DAYA INOVASI PERAJIN SEPATU SKALA KECIL 

ROMDONI SUSILOATMADJA1, 
SEPTI MARIANI2, IDA ASTUTI3, 
IMAN MURTONO SOENHADJI4 

3 KNSI-416 MODEL SISTEM INTERAKSI: KOLABORASI SEKTOR 
TENAGA KERJA DAN PENDIDIKAN UNTUK 
MENDUKUNG KKNI  

DINY SYARIFAH SANY1, MEITA 
NOVIA2, SITI SARAH 
ABDULLAH3  

4 KNSI-417 ANALISIS DAN IMPLEMENTASI CHANGE DATA 
CAPTURE DENGAN METODE ASYNCHRONOUS 
DISTRIBUTED HOTLOG PADA DATA WAREHOUSE 

SHAFNIATI1, WARIH 
MAHARANI, ST.MT.2, KUSUMA 
AYU L, ST.MT.3 

5 KNSI-418 ANIMASI TEX DAN ANGKA DENGAN TRANSFORMASI 
SINUSOIDAL MENGGUNAKAN OPENGL 

ROMDHONI SUSILOATMADJA 
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6 KNSI-419 SISTEM MANAJEMEN PERSEDIAAN MAKANAN CEPAT 
BASI DENGAN METODE EOQ (STUDI KASUS : 
BANDENG KENDAL MIR BANDENG TANPA DURI) 

TENTRI HAPSARI 1, 
MAGDALENA KARISMARIYANTI 
2, ASTI WIDAYANTI 3 

7 KNSI-360 CLUSTERING DATA TRANSAKSI PENJUALAN 
MENGGUNAKAN GENETIC K-MEANS ALGORITHM 
(GKA)  

DIAN EKA RATNAWATI 1, 
HARYO PRABOWO 2, CANDRA 
DEWI 3 

SESI IV, KELOMPOK V, RUANG LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-421 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJAMINAN 
MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DI PERGURUAN 
TINGGI MENGGUNAKAN SOFT SYSTEM 
METHODOLOGY (STUDI KASUS : POLITEKNIK XXX)  

RR. ISNI ANISAH PUSPOWATI 
.H 

2 KNSI-422 KAJIAN PEMBANGUNAN APLIKASI WEB MENERAPKAN 
KONSEP BERBASIS KOMPONEN DENGAN 
JAVASERVER FACES (JSF) (STUDI KASUS: SISTEM 
INFORMASI LAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN DI 
LABORATORIUM) 

HENDRA KOMARA 

3 KNSI-423 PENILAIAN TATA KELOLA TI BERDASARKAN EDM01 
COBIT 5 

SITI SARAH ABDULLAH1, RR. 
ISNI ANISAH PUSPOWATI .H2 

4 KNSI-424 APLIKASI DIAGNOSA PENYAKIT UNTUK BALITA 
BERBASIS MOBILE  

SAVITRI GALIH 

5 KNSI-427 FUSI CITRA SATELIT MULTI-TEMPORAL DENGAN 
NON-ITERATIF PSEDOPOLAR FOURIER TRANSFORM  

ARYA Y. WIJAYA1, AGUS Z. 
ARIFIN2, ANNY YUNIARTI3, 
WIJAYANTI N. KHOTIMAH4 

6 KNSI-428 REKAYASA PERANGKAT LUNAK PENJADWALAN 
PERKULIAHAN MENGGUNAKAN MODEL PROSES 
INCREMENTAL DEVELOPMENT 

FATCHURROCHMAN 

SESI IV, KELOMPOK VI, RUANG 1TB  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-429 RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN BERBASIS 
LOKASI MALL DAN RESTORAN DI BEKASI  

ANA KURNIAWATI1, DITA 
HERDIYANTI 2 

2 KNSI-430 WIRELESS SURVEILLANCE ROBOT UNTUK 
MEMBANTU PEMULIHAN DAERAH BENCANA 

TONY1, DESI ARISANDI2, VINY 
CHRISTANTI3, LELY 
HIRYANTO4, IRVAN SUNARDI5 

3 KNSI-431 APLIKASI INFORMASI PARIWISATA DI KABUPATEN 
CIAMIS BERBASIS MOBILE PHONE  

MITA LAILASARI1, DEWANTI 
WULANDARI2, ANA 
KURNIAWATI3 

4 KNSI-433 ANIMASI EKSPRESI WAJAH MENGGUNAKAN TEKNIK 
MATCHMOVING 

AFFAN MAHTARAMI1, RIO 
MAHAPUTRA2 

5 KNSI-434 ANALISIS DAN DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS MULTIMEDIA 

DIAN SYAFITRI1, DADANG 
PRIYANTO2, HANINA NABIEL3 

6 KNSI-435 PEMBANGUNAN COLOR MODEL UNTUK DETEKSI API 
DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME CLUSTERING 
DATA  

TJOKORDA AGUNG BUDI W 1, 
FEBRYANTI STHEVANIE2 

SESI IV, KELOMPOK VII, RUANG 1T  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-436 OPTIMASI QUERY PENCARIAN MENGGUNAKAN 
METODE BLOOM FILTER PADA SISTEM INFORMASI 
SEKOLAH  

WENDY1, HARGYO TRI 
NUGROHO2, MARIA IRMINA 
PRASETIYOWATI3 

2 KNSI-437 MODEL SEGMENTASI BERDASARKAN STATISTIK 
BENTUK DAN TEKSTUR CITRA PROSTAT 

BAMBANG KRISMONO 
TRIWIJOYO1 

3 KNSI-438 PLATFORM CROWDFUNDING BERBASIS WEB UNTUK 
DONASI, SPONSORSHIP, DAN PENDANAAN UKM 

NIKO IBRAHIM 
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4 KNSI-439 PEMODELAN GRAF DALAM JALUR KOMUNIKASI DATA 
PADA MOBILE AD-HOC NETWORK 

S.N.M.P. SIMAMORA1, TUTUN 
JUHANA2, KUSPRIYANTO3, A. 
LISTYANTI FAJARINI4 

5 KNSI-440 BUSINESS LOCATION BASED SERVICE GANJAR PRATAMA1 LEONY 
LIDYA2, AYI PURBASARI3 

6 KNSI-441 MONITORING RUANGAN BER-AC (AIR CONDITIONING) 
MENGGUNAKAN BIO-ELECTRIC POTENTIAL TANAMAN 

TOTOK CHAMIDY1, RIESCA 
MARANATA2 

SESI IV, KELOMPOK VIII, RUANG 1M  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-442 DIAGNOSA MEDIS BERBASIS KASUS UNTUK 
PENYAKIT HEPATITIS BERDASARKAN KONDISI DAN 
GEJALA PENDERITA 

AGUS SASMITO ARIBOWO1, 
SITI KHOMSAH2 

2 KNSI-444 STRATEGI SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG 
CAPAIAN PEMBELAJARAN DALAM KKNI 

FAJAR ANURRAHMAN1, 
APRIANTI NANDA SARI2, SITI 
SARAH ABDULLAH3  

3 KNSI-445 SISTEM INFORMASI ENTERPRISE UNTUK EVENT 
ORGANIZER  

ASEP SOMANTRI1, SHANTI 
HERLIANI2 

4 KNSI-447 APLIKASI PENERJEMAH BAHASA INDONESIA KE 
BAHASA KOREA DAN BAHASA KOREA KE BAHASA 
INDONESIA  

FERRA ARIK TRIDALESTARI 

5 KNSI-448 PEMBERDAYAAN E-KTP UNTUK LAMARAN CPNS 
KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN E-SELECTION: 
SEBUAH USULAN 

MUHAMMAD DAUD 
ABDULLAH1, SALI ALAS M.2 

6 KNSI-449 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN 
PURNABHAKTI 

ANDHIKA TAUFAN PRADANA 

7 KNSI-451 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PORTAL 
PENGETAHUAN RANTAI PASOK BERAS KE PIBC 

BINTI SOLIHAH1, DEDY 
SUGIHARTO2, DADANG 
SURJASA3 , NIRDUKITA 
RATNAWATI4 

SESI IV, KELOMPOK IX, RUANG 1MA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-451 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PORTAL 
PENGETAHUAN RANTAI PASOK BERAS KE PIBC 

BINTI SOLIHAH1, DEDY 
SUGIHARTO2, DADANG 
SURJASA3 , NIRDUKITA 
RATNAWATI4 

2 KNSI-452 SISTEM PAKAR PENDETEKSI PENYAKIT TANAMAN 
TOMAT DAN PENANGGULANGANNYA DENGAN 
METODE FORWARD CHAINING  

MARWAN HAKIM1 

3 KNSI-454 INFORMATION SYSTEM SOPHISTICATION: 
DAMPAKNYA TERHADAP ORGANISASI DAN PERIAKU 
INDIVIDU 

YANE DEVI ANNA 

4 KNSI-455 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN 
MENU DI RESTORAN 

RUBI MARJALIS1, SHANTI 
HERLIANI, 2 

5 KNSI-456 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN SELEKSI DOSEN 
BERPRESTASI MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL 
HIERARCHY PROCESS (AHP)  

MARSANI ASFI1, CHANDRA 
LUKITA2, AMRONI3 

6 KNSI-458 ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI FULL TIME 
EQUIVALENT (FTE) DOSEN 

HELNA WARDHANA1, 
NUSRATUN MARDIAH2 

7 KNSI-460 INTEGRASI SISTEM INFORMASI PERGURUAN TINGGI 
SWASTA (SI-PTS) DENGAN PEMDA BERBASIS 
WIRELESS  

MUHAMMAD TAJUDDIN1, 
AHMAT ADIL2, ABD. MANAN3, 
DAN HAMDANI HUSNAN4 

SESI IV, KELOMPOK X, RUANG 2T  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 
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1 KNSI-461 MODEL HIDDEN MARKOV UNTUK DETEKSI ANOMALI 
PADA SISTEM DETEKSI INTRUSI  

A. SEKARRINI1, JONDRI2 

2 KNSI-467 PENERAPAN FUZZY MULTISET PADA BASISDATA 
RELASIONAL FUZZY 

RETANTYO WARDOYO1, 
WIDYASTUTI ANDRIYANI2 

3 KNSI-468 PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA 
TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN 
FRAMEWORK COBIT 4.1 (STUDI KASUS : SPTIK 
UNIVERSITAS PASUNDAN)  

NANA SUJANA1, H. RAMLAN2, 
R. DJUNAEDY SAKAM3 

4 KNSI-469 QUERY REWRITING BERBASIS SEMANTIK 
MENGGUNAKAN WORDNET DAN LCH PADA SEARCH 
ENGINE GOOGLE 

AHMAD M. THANTAWI1, I 
WAYAN SIMRI WICAKSANA2, 
LILY WULANDARI3 

5 KNSI-471 MODEL DASHBOARD UNTUK EKSEKUTIF 
PERGURUAN TINGGI  

SALI ALAS M, UTAMI ARYANTI 

6 KNSI-472 PENCARIAN CITRA BERDASARKAN BENTUK DASAR 
TEPI OBJEK DAN KONTEN HISTOGRAM WARNA 
LOKAL  

BAREP WICAKSONO1, 
SURYARINI WIDODO 2 

7 KNSI-473 REVERSE ENGINEERING DESAIN APLIKASI PENILAIAN 
KINERJA DOSEN DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN 
MERIT SYSTEM BERBASIS BKD (STUDI KASUS: 
POLITEKNIK XYZ)  

EKA WIDHI YUNARSO1 

8 KNSI-474 ANALISIS METODE FIRST ORDER AND TIME 
INVARIANT MODEL UNTUK PERAMALAN HARGA 
SAHAM 

RENY FITRI YANI1, LUH 
KESUMA WARDHANI2, FEBI 
YANTO3  

SESI IV, KELOMPOK XI, RUANG 2MA  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-472 PENCARIAN CITRA BERDASARKAN BENTUK DASAR 
TEPI OBJEK DAN KONTEN HISTOGRAM WARNA 
LOKAL  

BAREP WICAKSONO1, 
SURYARINI WIDODO 2 

2 KNSI-473 REVERSE ENGINEERING DESAIN APLIKASI PENILAIAN 
KINERJA DOSEN DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN 
MERIT SYSTEM BERBASIS BKD (STUDI KASUS: 
POLITEKNIK XYZ)  

EKA WIDHI YUNARSO1 

3 KNSI-474 ANALISIS METODE FIRST ORDER AND TIME 
INVARIANT MODEL UNTUK PERAMALAN HARGA 
SAHAM 

RENY FITRI YANI1, LUH 
KESUMA WARDHANI2, FEBI 
YANTO3  

4 KNSI-475 PEER-TO-PEER VIDEO TRAFFIC REDIRECTION 
ARCHITECTURE IN ETHERNET PASSIVE OPTICAL 
NETWORK 

ANDREW TANNY LIEM 

5 KNSI-476 IMPLEMENTASI ALGORTIMA ENKRIPSI RC4 UNTUK 
ENKRIPSI DAN DEKRIPSI CITRA 

ERFAN HASMIN, JUFRI 

6 KNSI-477 IDENTIFIKASI DAN PERINGATAN DINI DAERAH RAWAN 
ISPA PADA BALITA  

SRI REDJEKI1, ARIESTA 
DAMAYANTI2 

7 KNSI-479 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UIN 
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA UNTUK KEHADIRAN 
DOSEN 

RINDA HESTI 
KUSUMANINGTYAS 

8 KNSI-480 DESAIN APLIKASI WEB HOSTING MANAGER 
UNTUKMANAJEMENLAYANANPADAVIRTUAL PRIVATE 
SERVER (VPS) BERBASISLINUX UBUNTU SERVER 

LALU ERFANDI MAULA 
YUSNU1, DYAH SUSILOWATI2 

SESI IV, KELOMPOK XII, RUANG 2MB  

N
O 

NO.REG JUDUL MAKALAH PENULIS 

1 KNSI-481 GAME SIMULASI FINITE STATE MACHINE UNTUK 
PERTANIAN DAN PETERNAKAN 

SILVIA ROSTIANINGSIH1, 
GREGORIUS SATIA BUDHI2, 
HANS KRISTIAN WIJAYA3 

2 KNSI-482 APLIKASI INPAINTING DENGAN BICUBIC DAN RBF 
INTERPOLATION  

LILIANA1, JOHAN 
KARTAHADIKUSUMA 2, 
KARTIKA GUNADI3 
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3 KNSI-483 DAMPAK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 
TERHADAP INOVASI DAN KINERJA ORGANISASI 
(STUDI KASUS : UKM KOTA PALEMBANG) 

ERVI COFRIYANTI1 

4 KNSI-484 COMPUTER TROUBLESHOOTING EXPERT SYSTEM 
OF IT HELP DESK FOR EMPLOYEE SELF SERVICE 

RIKIP GINANJAR1, ICHLASUL 
AMAL SUDARMI2 

5 KNSI-485 SMART HOME SECURITY SYSTEM BASED ON 
ATMEGA MICONTROLLER 

NUR HADISUKMANA1, 
MUAMMAR KHADAFI2 

6 KNSI-486 PENGGUNAAN LOGIKA FUZZY PADA SISTEM LEBAH 
UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH TRANSPORTASI 

WIDYASTUTI ANDRIYANI1, 
RETANTYO WARDOYO2 

7 KNSI-487 APLKASI SISTEM PAKAR BERBASIS WEB UNTUK 
MENDIAGNOSA AWAL PENYAKIT JANTUNG 

LEO WILLYANTO SANTOSO1, 
AGUSTINUS NOERTJAHYANA2, 
IVAN LEONARD3 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAFTAR MAKALAH 
 
 
Makalah Nomor: KNSI-6 
APLIKASI MULTIMEDIA UNTUK PEMBELAJARAN BERBASIS 
SIMULASI HEURISTIK DENGAN KONEKTIFITAS SCORM 
Gunawan Putrodjojo, Aditya Pranata W. 
 
Makalah Nomor: KNSI-7 
APLIKASI SISTEM INFORMASI BERITA & E-BOOK BERBASIS 
WEB UNTUK PENYANDANG TUNANETRA 
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M. Al'Amin, Susi Wagiyati P, Ahmad Rosadi 
 
Makalah Nomor: KNSI-8 
SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS MENGGUNAKAN 
FRAMEWORK Yii PADA RS HERMANA 
Debby E. Sondakh, Novalinda, Priska Tuparia 
 
Makalah Nomor: KNSI-9 
EVALUASI KESIAPAN PENGGUNA DALAM ADOPSI SISTEM 
INFORMASI TERINTEGRASI DI BIDANG KEUANGAN 
MENGGUNAKAN METODE TECHNOLOGY READINESS INDEX 
Mangaras Yanu Florestiyanto, Lukito Edi Nugroho, Wing Wahyu Winarno 
 
Makalah Nomor: KNSI-10 
ENTERPRISE ARCHITECTURE AS STRATEGY 
Heru Nugroho 
 
Makalah Nomor: KNSI-11 
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI JUAL BELI SERANGGA 
Liliana 
 
Makalah Nomor: KNSI-12 
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN PEMBERIAN BONUS 
MENGGUNAKAN DECISION SUPPORT SYSTEM METODE PROMETHEE 
Radiant Victor Imbar, Sherly Martina 
 
Makalah Nomor: KNSI-13 
SCHOOL SUPPORT SYSTEM BERBASIS SMS 
(STUDI KASUS SMA 3 BANDUNG) 
Candra Dedi Saputra, Soni Fajar Surya G 
 
Makalah Nomor: KNSI-16 
SISTEM INFORMASI PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI 
SMS GATEWAY PADA PERUSAHAAN OUTSOURCING, JAKARTA 
Yohannes Yahya W, Mila Novalia 
 
Makalah Nomor: KNSI-17 
SISTEM INFORMASI HASIL PERTANIAN LEMBAGA PUSAT 
PELAYANAN DAN KONSULTASI AGRIBISNIS 
Henricus Angga Nugraha, Meliana Christianti J. 
 
Makalah Nomor: KNSI-21 
PERANCANGAN GRAND DESIGN SISTEM INFORMASI 
MENUJU TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG LEBIH BAIK 
Dwi Agus Diartono 
 
Makalah Nomor: KNSI-22 
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
ADMINISTRASI AKADEMIK BERBASIS WEB 
DENGAN MENGGUNAKAN TOTAL ARCHITECTURE 
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Heni Jusuf, Ariana Azimah 
 
Makalah Nomor: KNSI-23 
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SPASIAL 
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA 
Abdul Harits Habibullah, Bakri La Katjong, Qurrotul Aini 
 
Makalah Nomor: KNSI-24 
APLIKASI AUTO SMS BERBASIS ANDROID 
Lely Prananingrum, Bambang Subiakto, Siti Saidah, S. Tiwi Anggraeni 
 
Makalah Nomor: KNSI-26 
EVALUASI SISTEM NSW LAYANAN CUSTOM CLEARENCE 
EKSPOR KPPBC TANJUNG PERAK 
Ardian Fahmi, Lutfi Harris 
 
Makalah Nomor: KNSI-27 
MULTIMEDIA INTERAKTIF KISAH PEWAYANGAN 
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI WEB CANVAS HTML5 
Herman Budianto, Herman Thuan To Saurik, Sisiliany Putri 
 
Makalah Nomor: KNSI-28 
PEMBIMBINGAN BELAJAR UNTUK ANAK USIA PRA-SEKOLAH 
DENGAN SMARTPHONE ANDROID 
Budi Utami Fahnun, Erna Junita, Baby Lolita 
 
Makalah Nomor: KNSI-29 
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS: DESA CIBATOK SATU) 
Nia Kumaladewi, SuciRatnawati, MizwarRohili 
 
Makalah Nomor: KNSI-31 
PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA  MANAGEMENT 
INDUSTRI OLAH RAGA 
Hoga Saragih, Dion Darmawan 
 
Makalah Nomor: KNSI-32 
PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 
PADA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI JAKARTA (STTJ) 
Harya Bima Dirgantara, Hoga Saragih 
 
Makalah Nomor: KNSI-33 
THE APPLICATION OF KNOWLEDGE SHARINGON A UNIVERSITY 
Tony Darmanto, Hoga Saragih, Bobby Reza 
 
Makalah Nomor: KNSI-34 
APLIKASI PEMBELAJARAN STRUKTUR RANGKA MANUSIA 
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION 
Yudi Irawan Chandra, Eriek Orlando 
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Makalah Nomor: KNSI-35 
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 
(RAKOREV) DI BAPPEDA KOTA MANADO 
Stanley Karouw 
 
Makalah Nomor: KNSI-36 
ANALISA KEAMANAN DATA SISTEM CLOUD COMPUTING 
STUDI KASUS PADA TELKOMCLOUD 
Essy Malays Sari Sakti, Dian Gustina 
 
Makalah Nomor: KNSI-37 
USULAN MODEL MANAJEMEN KESINAMBUNGAN USAHA 
DI LEMBAGA PUBLIK 
Fajar Eka M. 
 
Makalah Nomor: KNSI-38 
E-LEARNING DAN PENGGUNAAN 
REUSABLE LEARNING OBJECTS (RLO) 
Yenni Djajalaksana, Doro Edi 
 
Makalah Nomor: KNSI-39 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KEPUASAN PENGGUNAAN APLIKASI AKUNTANSI 
Heri R. Yuliantoro, Dini Nurmalasari 
 
Makalah Nomor: KNSI-40 
APLIKASI KAMUS ISTILAH KOMPUTER PADA PERANGKAT 
MOBILE BERBASIS ANDROID 
Ike Putri Kusumawijaya, Kemal Ade Sekarwati 
 
Makalah Nomor: KNSI-41 
IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA UNTUK OPTIMALISASI 
KUNJUNGAN MUSEUM YOGYAKARTA BERBASIS WEB 
Ardo Rama W, Citra Ika Wibawati, Rizka Fajriah 
 
Makalah Nomor: KNSI-42 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA 
BEASISWA DI UPI-YAI MENGGUNAKAN FMADM 
Dian Gustina, Essy Malays, Adi Nur Ichsan 
 
Makalah Nomor: KNSI-48 
APLIKASI KUMPULAN PERIBAHASA INGGRIS PADA 
PERANGKAT MOBILE BERBASIS ANDROID 
Bobby Arista Elvan K.W, Kemal Ade Sekarwati 
 
Makalah Nomor: KNSI-49 
APLIKASI PEMBELAJARAN ALAT MUSIK PIANO 
UNTUK ANAK-ANAK DENGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
MENGGUNAKAN MIDI CONTROLLER 
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Youllia Indrawaty N, Aditya Putra 
 
Makalah Nomor: KNSI-50 
APLIKASI PEMBELAJARAN DIGITAL PHOTOGRAPHY 
MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
Youllia Indrawaty N., Dwiki Marta Muharam 
 
Makalah Nomor: KNSI-51 
RANCANG BANGUN APLIKASI SIMULASI UJIAN SERTIFIKASI 
WEB DEVELOPER PADA SMARTPHONE ANDROID 
(Study Kasus: PT Fishbone Primematic Solusi) 
Sarah Agya Estika, Khodijah Hulliyah, Rizal Broer Bahaweres 
 
Makalah Nomor: KNSI-52 
SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 
MOBILE DAN WEB BERBASIS SERTIFIKAT PADA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 
Herlino Nanang, Viva Arifin 
 
Makalah Nomor: KNSI-57 
IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN ALGORITMA GENETIK 
DAN PARALEL TABU SEARCH DALAM OPTIMALISASI 
PENJADWALAN MATA KULIAH 
Erick Fernando , Pandapotan S 
 
Makalah Nomor: KNSI-59 
APLIKASI PANDUAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL 
MENGGUNAKAN TELEPON SELULER BERBASIS ANDROID 
Diana Effendi, Ferry Ardiansyah 
 
Nomor Makalah: KNSI-64 
PENGEMBANGAN SPATIAL WEB SEBARAN KUALITAS 
AIR TANAH (STUDI KASUS: DKI JAKARTA) 
Zainul Arham, Bakrie Lakatjong, Ridwan Ariadhika 
 
Makalah Nomor: KNSI-65 
PENENTUAN DAERAH CAKUPAN BASE STATION DENGAN 
MENGGUNAKAN ALGORITMA SIMULATED ANNEALING DAN GENETIKA 
Sigit Hariyadi, Sofia Naning Hertiana 
Kata kunci : penempatan base station, genetika, simulated annealing 
Makalah Nomor: KNSI-66 
SISTEM INFORMASI MONITORING DAN PEMESANAN M-KIOS PADA 
KOPERASI TELKOMSEL (kiSEL) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN SMS 
GATEWAY 
Fajar Masya, Hanny Oktaviani 
 
Makalah Nomor: KNSI-70 
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI 
EKSEKUTIF PROYEK PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIK 
Nur Aeni hidayah, Elvi Fetrina, Muhammad Aidillah 
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Makalah Nomor: KNSI-71 
PERANCANGAN ALAT BANTU PENJURIAN 
PERTANDINGAN WUSHU 
Leony Lidya, Gatot Santoso 
 
Makalah Nomor: KNSI-72 
PEMBANGUNAN SPAM E-MAIL FILTERING SYSTEM DENGAN METODE 
NAIVE BAYESIAN 
Indrastanti R. Widiasari., Tegus Indra Bayu 
 
Makalah Nomor: KNSI-73 
PERANCANGAN SISTEM PAKAR PENYAKIT PARU-PARU MENGGUNAKAN 
METODE VCIRS 
Rissal Efendi, Indrastanti Ratna Widiasari 
 
Makalah Nomor: KNSI-75 
TYPOGRAPHY EXPERT SYSTEM FOR GRAPHIC DESIGN PURPOSE 
Shauma Hayyu Syakura, Nur Ulfa Maulidevi, Riama Maslan 
 
Nomor Makalah: KNSI-79 
PENGARUH KNOWLEDGE SHARING TERHADAP 
KEMAMPUAN INOVASI PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA 
Budi Prijanto, Agustin Rusiana Sari, 
 
Makalah Nomor: KNSI-80 
DEVELOPMENT OF WEB-BASED APPLICATION 
WITH WEB ENGINEERING SECURITY (WES) METHODOLOGY 
FOR SECURITY ASPECT ENHANCEMENT 
(CASE STUDY : WEB-BASED SIMAk MM UNPAD APPLICATION) 
Dewi Rosmala, Ghema Ananda 
 
Makalah Nomor: KNSI-82 
PEMANFAATAN METADATA MIDI PADA APLIKASI 
PEMBELAJARAN DASAR NOT BALOK 
Darwis, Djoni Setiawan K. 
 
Makalah Nomor: KNSI-83 
VISUALISASI GEDUNG TIGA DIMENSI MENGGUNAKAN 
SCRIPT VIRTUAL REALITY MODELLING LANGUAGE 
Muhammad Syukri Mustafa, Yesaya Tommy Paulus 
 
Makalah Nomor: KNSI-90 
RANCANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMILIHAN JALAN 
ALTERNATIF DI JAKARTA BERBASIS ANDROID 
Ega Julia Fajarsari, Kartini Halief, Nuryanto, Haryanto, Dewi Agushinta R. 
 
Makalah Nomor: KNSI-91 
PENDETEKSI KEBOCORAN GAS LPG MENGGUNAKAN 
MIKROKONTROLLER AT89S2051 DI KAWASAN PADAT PENDUDUK 
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Erlangga Jihadul F, Fahmi Afriyadi, Ratu Nurmalika, Dewi Agushinta R., Anacostia 
Kowanda 
 
Makalah Nomor: KNSI-92 
FLIPPING YOUR CLASSROOM WITH TECHNOLOGY 
Yenni Djajalaksana, Francisca H. Chandra 
 
Nomor Makalah: KNSI-93 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEMOGRAFI 
KABUPATEN TRENGGALEK 
Heru Nurwasito, Suprapto, Handri Tri Suwasono 
 
Makalah Nomor: KNSI-94 
PERANCANGAN AUTENTIFIKASI LOGIN E-LIBRARY DENGAN TEMPLATE 
MACHING (STUDI KASUS : STIKOM DB JAMBI) 
Pandapotan Siagian 
 
Makalah Nomor: KNSI-96 
REKAYASA INFORMASI PENENTUAN KEMISKINAN BPS DENGAN MODEL 
SINGLE-CRITERIA DAN MULTI-CRITERIA 
Aji Supriyanto 
 
Makalah Nomor: KNSI-97 
PEMODELAN APLIKASI EMBEDED LEARNING SYSTEM PADA TABLET 
Henderi, Sri Hartati 
 
Makalah Nomor: KNSI-98 
DENOISING DENGAN METODE WAVELET DAUBECHIES ORDE 2 PADA CITRA 
BITMAP 
Rismayuni, Rodiah 
 
Makalah Nomor: KNSI-101 
APLIKASI MOBILE UNTUK MONITORING PENDIDIKAN 
SISWA SEKOLAH BERBASIS ANDROID 
Juwairiah , Hafsah, Rio Jumardi 
 
Makalah Nomor: KNSI-102 
SIMULASI GERAK LURUS BERATURAN DAN GERAK JATUH BEBAS DALAM 
FISIKA 
Safrian Aswati 
 
Makalah Nomor: KNSI-105 
MODEL PENGELOLAAN RISIKO TI MENGGUNAKAN RISK IT 
DI ITENAS BANDUNG 
R. Budiraharjo 
 
Makalah Nomor: KNSI-106 
APLIKASI MOBILE INFORMASI KERETA API LISTRIK (KRL) JABODETABEK 
BERBASIS ANDROID 
Tavipia Rumambi, Rosny Gonidjaya , Sari Dwi Rahmani 
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Makalah Nomor: KNSI-107 
PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTASI AWAN UNTUK MEMINIMALKAN 
BIAYA INFRASTUKTUR IT PADA PERUSAHAAN MIGAS 
Asril Basry, Yunita Sari, Erwin Suhandono 
 
Makalah Nomor: KNSI-108 
IMPLEMENTASI WEB SERVICE COMPOSITE 
(STUDI KASUS APLIKASI PARIWISATA) 
Jasman Pardede, Uunk Ungkawa, Adil Kurnia Ramdan 
 
Makalah Nomor: KNSI-110 
SISTEM PEREKOMENDASI MENU MAKANAN SAAT BERPUASA BERBASIS 
ANDROID 
Hendrik, Adriyadi Savana 
 
Makalah Nomor: KNSI- 112 
PENENTUAN JUMLAH PUTARAN MENGGUNAKAN ALGORITMA DNA 
UNTUK MENDAPATKAN PENDAPATAN OPTIMUM PADA ANGKUTAN KOTA 
JALUR 08 MAKASSAR 
Indra Samsie, I Wayan Simpen 
 
Makalah Nomor: KNSI-113 
APLIKASI DATA ALUMNI BERBASIS MULTIMEDIA SEBAGAI SA RANA 
ALTERNATIF PENGGANTI BUKU ALUMNI 
Deni Erlansyah, Ovid Gumensi 
 
Makalah Nomor: KNSI-117 
ANALSIS DAN DESAIN INTEGRATED SUPPORT SYSTEM YANG 
DIIMPLEMENTASIKAN PADA PENANGANAN MASALAH DI LINGKU P 
UNIVERSITAS 
Dhiani Tresna Absari 
 
Makalah Nomor: KNSI-120 
PENGUKURAN USABILITYMENGGUNAKAN METODE COGNITIVE 
WALKTROUGHPADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS 
R. Sandhika Galih A. 
 
Nomor Makalah: KNSI-123 
ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI JARINGAN AKSES TELEKOMUNIKASI 
(Studi Kasus : PT. Sinar Galaxy Surabaya) 
Meinarini Catur Utami 
 
Makalah Nomor: KNSI-124 
PENGUKURAN TINGKAT MATURITY DOMAIN PLANNING AND ORGANIZING 
MENGGUNAKAN COBIT 4.1 
Yogiek Indra Kurniawan 
 
Makalah Nomor: KNSI-125 
MODEL RENCANA KERJA SKPD MELALUI PEMBANGUNAN APLIKASI 
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BERBASIS PROTOKOL SOAP (Studi Kasus : Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo) 
Tajuddin Abdillah, Abdul Azis Bouty, Edi Setiawan, Ahmad Feriyanto Alulu, Rahman 
Takdir 
 
Makalah Nomor: KNSI-126 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KINERJA DOSEN DALAM MELAKSANAKAN TRI 
DHARMA PERGURUAN TINGGI 
Fitroh 
 
Makalah Nomor: KNSI-129 
EMBED MODEM WITH WIRELESS ACCESS POINT ANDROID 
Andine Putri Anpryse, Dewi Putri Noviandari, Erriska Fitri Apryella, I Wayan Simri 
Wicaksana 
 
Makalah Nomor: KNSI-130 
APLIKASI PENENTU ARAH KIBLAT DAN WAKTU SHALAT MENGGUNAKAN 
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) BERBASIS ANDROID DENGAN 
MENERAPKAN PERHITUNGAN SPHERICAL TRIGONOMETRI DAN POSISI 
MATAHARI 
Ichsan Taufik, Arli Ramdhani 
 
Makalah Nomor: KNSI-132 
IMPLEMENTASI LABVIEW SEBAGAI INTERFACE INSTRUMEN RFID 
Caesar P. Herlambang, Javida Hana, Irfan Arif Prasetyo 
 
Makalah Nomor: KNSI-134 
PEMBUATAN APLIKASI KOMPRESI DATA CITRA MENGGUNAKAN METODE 
RLE 
Kartini, Lucki Ferbiansah, Fransiskus Adikara 
 
Makalah Nomor: KNSI-137 
THREAD-SAFE COMPACTING BAKER'S TREADMILL GARBAGE COLLECTOR 
Muqtafi Akhmad 
 
Makalah Nomor: KNSI-139 
REVITALISASI CERITA RAKYAT JAWA BARAT 
MELALUI APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF 
Amalia Sukma Fauzati, Dicky Hidayat 
 
Makalah Nomor: KNSI-140 
PERANCANGAN APLIKASI E-COMMERCE BERBASIS N-TIER PADA 
PERTOKOAN MALL CIPUTRA JAKARTA 
Kartini, Novran Ardiyanto, Nugroho Budhisantosa 
 
Makalah Nomor: KNSI-142 
EKSTRAKSI DAN PERHITUNGAN LUAS NODUL 
CITRA CT SCAN KANKER PARU 
Rodiah, Sarifuddin Madenda 
 
Makalah Nomor: KNSI-144 
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FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT (FDD), APAKAH BISA DISEBUT AGILE? 
I Wayan Agus Arimbawa, Yohanes Priyo Atmojo 
 
Makalah Nomor: KNSI-153 
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI E-COMMERCE 
STUDI KASUS : PT. TRUBA JURONG ENGINEERING 
Sarip Hidayatuloh 
 
Makalah Nomor: KNSI-154 
ARSITEKTUR SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PADA LAYANAN RUMAH 
SAKIT 
Toni Kusnandar 
 
Makalah Nomor: KNSI-155 
MANAJEMEN RESIKO PADA IMPLEMENTASI SAAS 
(SOFTWARE AS A SERVICE) 
Toni Kusnandar 
 
Makalah Nomor: KNSI-156 
PROFIL LAYANAN AKSES INTERNET DI PROVINSI PAPUA 
Dede Rohidin 
 
Makalah Nomor: KNSI-160 
PEMANFAATAN KOORDINAT GLOBAL POSITION SYSTEM (GPS) PADA 
LOCATION BASED SERVICE (LBS) SEBAGAI INFORMASI SARANA UMUM 
Sinar Bayu Ramadhan, Dede Rohidin, Bedy Purnama 
 
Makalah Nomor: KNSI-161 
DYNAMIC DATA NORMALIZATION USING JSON OBJECT STRUCTURE 
Feri Wijayanto 
 
Makalah Nomor: KNSI-162 
SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFIKASI PENYAKIT 
INFEKSI BAKTERI DAN VIRUS 
Windarto, Bilar Deswara Rohman 
 
Makalah Nomor: KNSI-166 
PENINGKATAN KINERJA POHON KEPUTUSAN DALAM KLASIFIKASI 
DOKUMEN SOFTWARE REQUIREMENT AND SPECIFICATION 
Bayu Hendrajaya, U. Ungkawa 
 
Makalah Nomor: KNSI-170 
APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIAINTERAKTIF 
UNTUK ANAK PENDERITA DYSPRAXIA MOTOR 
Endru Reza Yubi, Juliana Putri, Windy Dwiparaswati 
 
Makalah Nomor: KNSI-171 
PAINTERLY RENDERING DENGAN MEDIA CAT , PENSIL, KRAYON, DAN 
TINTA 
Kartika Gunadi, Rudy Adipranata, Amanda 
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Makalah Nomor: KNSI-172 
PENERAPAN DATA MINING UNTUK MEMBANGUN 
E-MONEV MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 
(Studi Kasus Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Maliki Malang) 
Syahiduz Zaman, Cahyo Tridiawan, 
 
Makalah Nomor: KNSI-174 
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI SEKOLAH SEBAGAI 
SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF 
Silfiningrum, Lizda Iswari 
 
Makalah Nomor: KNSI-176 
EVALUASI KINERJA WIRELESS ACCESS POINT 
Edi Susanto, Fanny Hafizah 
 
Makalah Nomor: KNSI-178 
MEMBANGUN SITUS E-LEARNING PADA AKADEMI KOMUNITAS 
POLITEKNIK NEGERI JEMBER 
Denny Trias Utomo, 
 
Makalah Nomor: KNSI-180 
PENGUJIAN KESIAPAN PENERAPAN E-LEARNING 
MENGGUNAKAN INTEGRASI DUA MODEL E-LEARNING READINESS 
(STUDI KASUS POLITEKNIK NEGERI PADANG) 
Yance Sonatha, Kridanto Surendro 
 
Makalah Nomor: KNSI-183 
QUIZ ONLINE SYSTEM BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL 
STUDI KASUS AMIKOM MATARAM 
Sriasih, Karya Gunawan 
 
Makalah Nomor: KNSI-184 
ANALISIS VOICED DAN UNVOICED UNTUK PENDERITA SPEECH DELAY 
MENGGUNAKAN WASP (WAVEFORMS ANNOTATIONS SPECTOGRAMS and 
PITCH) 
Indra Ramdani Pratama, Muhammad Subali 
 
Makalah Nomor: KNSI-186 
ANALISA PERANCANGAN SISTEM PENGGAJIAN PADA 
CV. GLOBALINDO NIAGA PRIMA 
Lely Prananingrum, Rina Noviana, Silvi Avira, Desy Risnawati 
 
Makalah Nomor: KNSI-187 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN PEMUKIMAN DI KAWASAN 
TAMAN NASIONAL KOMODO 
Ahmat Adil, Abdul Manan 
 
Makalah Nomor: KNSI-188 
ANALISIS SISTEM PENERIMAAN DANA ZIS DI PULAU JAWA 
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Inge Handriani 
 
Makalah Nomor: KNSI-190 
PERAMALAN CUACA MENGGUNAKAN GABUNGAN METODE ANFIS DAN 
MOVING AVERAGE 
Candra Dewi 
 
Makalah Nomor: KNSI-191 
PROMOSI TELKOM SPEEDY 
MENGGUNAKAN VISUALISASI UNSUR BUDAYA LOKAL 
DI PROPINSI SUMATERA UTARA 
Liston Romanus P Sinaga; Didit Widiatmoko Suwardikun 
 
Makalah Nomor: KNSI-192 
TEKNIK LINE SEARCH PADA CONJUGATE GRADIENT DALAM PROSES 
PELATIHAN BACKPROPAGATION UNTUK PERAMALAN TEMPERATUR DAN 
KELEMBABAN UDARA 
Adiwijaya1, U. N. Wisesty, A. Yunanto, D. M. Tampubolon 
 
Makalah Nomor: KNSI-193 
MODEL KNOWLEDGE SHARING ANTARA INSTITUSI PENDIDIKAN, 
INDUSTRI DAN PEMERINTAH 
Rakhmat Alfian, Dana Indra Sensuse 
 
Makalah Nomor: KNSI-194 
ANIMASI INTERAKTIF DALAM MEDIA PEMBELAJARAN KEAMANA N DATA 
Banu Adi Witono, Nur Fisabilillah, Prakasita Wigati 
 
Makalah Nomor: KNSI-196 
CSR COMMUNICATION MODEL: OFFICIAL WEBSITE AS A MEANS OF 
STAKEHOLDERS DIALOGUE 
Ati Harmoni, Sri Wulan Windu Ratih, Purwanti 
 
Makalah Nomor: KNSI-197 
PENGEMBANGAN ARSITEKTUR INFORMASI DENGAN METODE BUSINESS 
SYSTEM PLANNING STUDI KASUS PUSKESMAS IBRAHIM AJI BANDUNG 
Mira Musrini , Indra Julias 
 
Makalah Nomor: KNSI-198 
KOMPARASI KECEPATAN TRANSFER DATA ANTARA 
HUB DAN SWITCH 
Bintang Wiradjati, Indra Ramdani Pratama, I Wayan Simri Wicaksana 
 
Makalah Nomor: KNSI-200 
MEMBANDINGKAN TIGA BESAR SEARCH ENGINE 
Ana Mardiana, Imelda Puspitasari, Siti Khodijah Lubis 
 
Makalah Nomor: KNSI-201 
APLIKASI PENGHUBUNG API PADA SMS GATEWAY 
Dwi Nuri Putri Dharma, Benry Aprianto 
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Makalah Nomor: KNSI-202 
SISTEM INFORMASI PERANCANGAN APLIKASI DESAIN PAKAIAN DENGAN 
TEKNOLOGI AR PADA BUTIK 
Tryono Taqwa, Surya Thiono Wijaya, Yusuf Triyuswoyo 
 
Makalah Nomor: KNSI-204 
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM DESAIN ARSITEKTUR RUMAH 
TINGGAL PADA PENTA REKAYASA 
Tanti Kristanti, Tiara Desinta 
 
Makalah Nomor: KNSI-205 
SISTEM KONTROL PERALATAN ELEKTRONIK VIA SUARA BERBASISKAN 
ARDUINO UNO 
Nelly Sulistyorini 
 
Makalah Nomor: KNSI-206 
APLIKASI LEARNING STYLE INVENTORY BERBASIS WEB 
PADA AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER (AMIKOM ) 
MATARAM 
Dwinita Arwidiyarti, Muhammad Multazam 
 
Makalah Nomor: KNSI-210 
APLIKASI VIDEO CONFERENCE BERBASISKAN BANDWIDTH PADA ROUTER 
D-LINK 
Febri Aryanti, Nelly Sulistyorini 
 
Makalah Nomor: KNSI-211 
APLIKASI MOBILE INFORMASI JADWAL KULIAH DAN UJIAN STMIK CIC 
BERBASIS MOBILE 
Deny Martha, Lena Magdalena 
 
Makalah Nomor: KNSI-212 
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA SITUS MEDIA SOSIAL 
Alan Dwi Dharma, Pandu Santoso, Toni Anugrah Mahesa 
 
Makalah Nomor: KNSI-215 
PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK CONTRAST STRETCHING CITRA 
GRAYSCALE 
Endang Setyati, Joan Santoso, Sony Budiarso 
 
Makalah Nomor: KNSI-216 
Analisa Perbandingan Klasifikasi Dokumen Karya Ilmiah Menggunakan 
k-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes 
Gunawan, Devi Dwi Purwanto, Elinna Cahyadi, Sandy Ardianto 
 
Makalah Nomor: KNSI-217 
PENYELARASAN STRATEGI BISNIS DENGAN PERANCANGAN SISTEM 
INFORMASI MENGGUNAKAN KONSEP VALUE CHAIN 
Wina Siti Setiana 
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Makalah Nomor: KNSI-218 
PENGUKURAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK 
MEMBANGUN SMART CITY (STUDI KASUS DI KOTA/KABUPATEN JAWA 
TENGAH) 
Uky Yudatama, Maimunah 
 
Makalah Nomor: KNSI-221 
PEMBUATAN MODEL UNTUK ENENTUKAN KUALITAS MANAJEMEN 
PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP 
(ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) (KASUS: MAHASISWA PERGURUAN 
TINGGI STMIK PRINGSEWU) 
Satria Abadi. 
 
Makalah Nomor: KNSI-222 
ANALISIS KESESUAIAN IMPLEMENTASI PASCA PENERAPAN SISTEM 
INFORMASI (STUDI KASUS : BAGIAN INVENTORY CONTROL 
AEROSTRUCTURE PT. X) 
Daniel Jahja Surjawan, Destia Siti N Rahman 
 
Makalah Nomor: KNSI-223 
SISTEM INFORMASI PRODUK ALAT KESEHATAN (STUDI KASUS MEDFO) 
Ananda Risya Triani, Donny Trihanondo 
 
Makalah Nomor: KNSI-224 
PENENTUAN SEKOLAH TERBAIK TINGKAT SMA SE KABUPATEN 
PRINGSEWU DENGAN METODE FUZZY SAW (SIMPLE ADDITIVE 
WAIGHTING) 
Oktafianto, Satria Abadi, I Made Asta Ambara 
 
Makalah Nomor: KNSI-225 
ANALISIS GANGGUAN SINYAL PADA MODEM GSM 
Fria Novaldy, Agung Prakoso, I Wayan Christiyan 
 
Makalah Nomor: KNSI-226 
VIDEO STREAMING MEMANFAATKAN VLC SEBAGAI APLIKASI 
STREAMING SERVER 
Wisnoe Budi Putra, Ricki Yacob 
 
Makalah Nomor: KNSI-228 
SISTEM AUTENTIKASI MOBILE PHONE BERBASIS AUGMENTED REALITY 
Wahyu Pratama, Hifshan Riesvicky, Voni 
 
Makalah Nomor: KNSI-231 
PEMUTAKHIRAN DATA MELALUI PENYUNTINGAN VIEW PADA SQL 
DENGAN DELPHI 7.0 
Emanuel Jando 
 
Makalah Nomor: KNSI-232 
MEMBANDINGKAN KEMAMPUAN KERJA BROWSER 
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Devi Oktaviani, Fajar Ratih A, Rati Dwi Anjarwati 
 
Makalah Nomor: KNSI-234 
DYNAMIC ELECTRONIC BULLETIN BOARD (STUDI KASUS: UNIVERSITAS 
ABC) 
Stenly R. Pungus, Ulaen, Hendra David Christoper, Runtuwarow, Maikel Kristian 
 
Makalah Nomor: KNSI-235 
SISTEM PAKAR PENGOBATAN REFLEKSOLOGI 
Ami Fauzijah, Puguh Mardhika Saputra 
 
Makalah Nomor: KNSI-236 
ROBOT PENCARI LOKASI SUMBER ARAH SUARA MENGGUNAKAN TIME 
DIFFERENCE OF ARRIVAL 
Muhammad Afridon 
 
Makalah Nomor: KNSI-237 
ANALISIS PERBANDINGAN KOMPRESI FILE 
Dessy Tri Anggraeni, Fransisca Sisilia, Rio Bustandra Akbar 
 
Makalah Nomor: KNSI-239 
SISTEM INFORMASI PERUSAHAAN BERBASIS BLACKBERRY WEBWORKS 
DAN XML 
M. Nur Hidayat, Rendra Gustriansyah, Juhaini 
 
Makalah Nomor: KNSI-240 
ANALISIS PENGGUNAAN BILANGAN PRIMA AMAN DAN KOMPOLSIT PADA 
ALGORITMA ELGAMAL 
Yudhi Andrian 
 
Makalah Nomor: KNSI-241 
ANALISIS TEKNIK SECC DAN TEKNIK SEL DALAM METODE PENDUKUNG 
KEPUTUSAN 
Rosa de Lima Endang Padmowati 
 
Makalah Nomor: KNSI-242 
PENERAPAN APLIKASI SCRATCH UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM KELAS 5 SD BERBASIS PERMAINAN DIJITAL GENRE ROLE 
PLAY GAME 
Hani Nurhayati, Fresy Nugroho 
 
Makalah Nomor: KNSI-243 
PENGENALAN EKSPRESI WAJAH BERBASIS TEMPLATE MATCHING 
Karmilasari, Faiz Chandra Ardian 
 
Makalah Nomor: KNSI-244 
MODEL CASE BASE REASONING BERHIRARKI UNTUK PEMBANGUNAN 
SISTEM PAKAR DIAGNOSIS 
Ririn Dwi Agustin 
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Makalah Nomor: KNSI-245 
PENENTUAN SUMBER REFRENSI (WEBSITE) PEMBELAJARAN 
PEMOGRAMAN 
(Studi Kasus Mahasiswa Amikom Mataram) 
Maspaeni 
 
Makalah Nomor: KNSI-246 
USULAN RANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UKM DI 
INDONESIADENGAN PENDEKATAN COBIT 4.1 
Hanung Nindito Prasetyo 
 
Makalah Nomor: KNSI-247 
SISTEM APLIKASI PEMINJAMAN FASILITAS UNIVERSITAS WIDYATAMA 
Iwan Rijayana 
 
Makalah Nomor: KNSI-251 
PENGOLAHAN SINYAL GEOMAGNETIK SEBAGAI PREKURSOR GEMPA BUMI 
DI REGIONAL JEPANG 
Bulkis Kanata, Teti Zubaidah, Budi Irmawati, Cipta Ramadhani 
 
Makalah Nomor: KNSI-257 
DETERMINAN FAKTOR TEKNOLOGI INFORMASI PADA PRODUKTIVITAS 
USAHA KECIL 
Lies Handrijaningsih, Anita Wasutiningsih, E. Susy Suhendra 
 
Makalah Nomor: KNSI-258 
PEMANFAATAN ENKRIPSI BERTINGKAT DENGAN MENGGUNAKAN 
ALGORITMA ADVANCED ENCRYPTION STANDARDS (AES), SERPENT, DAN 
TWOFISH UNTUK KEAMANAN INFORMASI 
Doddy Ferdiansyah 
 
Makalah Nomor: KNSI-259 
ANALISIS EFEKTIFITAS INVESTASI PROYEK TI DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE INFORMATION ECONOMICS 
Kaunang, Stanley D.S.Karouw, Chandra S.Rembang 
 
Makalah Nomor: KNSI-260 
SISTEM INFORMASI PENGAJUAN CUTI DAN LEMBUR STIKOM BALI 
BERBASIS WEB 
Ni Nyoman Harini Puspita, Ni Luh Putri Srinadi, Ratna Kartika Wiyati 
 
Makalah Nomor: KNSI-261 
Implementasi dan Analisa E-mail Spam Filtering menggunakan Granular Support 
Vector Machines – Cumulative Margin Width (GSVM-CMW) 
Pandu Fajar Mulyadi, ZK. Abdurahman Baizal, Shaufiah 
 
Makalah Nomor: KNSI-265 
PERINGKASAN OTOMATIS BERITA ONLINE BAHASA INDONESIA PADA 
TIMELINE TWITTER 
Mohamad Ariefiandi Nugraha, Masayu Leylia Khodra, Bambang Riyanto Trilaksono 
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Makalah Nomor: KNSI-268 
IMPLEMENTASI COBIT 5 DOMAIN BUILD, ACQUIRE, AND IMPLEMENT (BAI) 
PADA ELECTRONIC HEALTH RECORDS (EHR) 
RS MUHAMMADIYAH BANDUNG 
Arfive Gandhi, Kusuma Ayu Laksitowening, ST. MT., Angelina Prima Kurniati, ST. 
MT 
 
Makalah Nomor: KNSI-269 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KNOWLEDGE SHARING 
DIANTARA KARYAWAN 
Semlinda Juszandri Bulan, Dana Indra Sensuse 
 
Makalah Nomor: KNSI-272 
TEXT SUMMARIZATION BERITA BAHASA INDONESIA DENGAN 
MENGGUNAKAN TEXT RANK 
Arya Tandy Hermawan, Gunawan, Faris Kurniawan, Junaedi Widjojo, Suartha 
Gautama 
 
Makalah Nomor: KNSI-274 
APLIKASI PERAMALAN PENJUALAN KOSMETIK DENGAN METODE ARIMA 
Alexander Setiawan, Adi Wibowo, Sutisno Wijaya 
 
Makalah Nomor: KNSI-275 
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BLACKBERRY 
TERHADAP MINAT BELANJA ONLINE MAHASISWA 
Septi Mariani , Lies Handrijaningsih, Christera Kuswahyu Indira SE 
 
Makalah Nomor: KNSI-276 
PENENTUAN MAHASISWA KEPERAWATAN PRAKTEK TERBAIK DENGAN 
METODE DECISION TREE DAN MPE (STUDI KASUS: RUMAH SAKIT 'X' 
PEKANBARU) 
Novi Yanti, Mega Indah Mulia 
 
Makalah Nomor: KNSI-277 
ANALISIS PENGGUNAAN BILANGAN PRIMA AMAN BESAR PADA 
ALGORITMA ELGAMAL 
Khairul Ummi 
 
Makalah Nomor: KNSI-278 
PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING DAN TEOREMA BAYES PADA 
SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT TULANG 
Yana Aditia G, Budi Arieyanto, Undang Saripudin 
 
Makalah Nomor: KNSI-279 
KARAKTERISTIK DOSEN TEKNOLOGI INFORMASI DARI SUDUT PANDANG 
MAHASISWA 
Luh Gede Surya Kartika 
 
Makalah Nomor: KNSI-280 
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APLIKASI PENJUALAN TUNAI DENGAN MICROSOFT VISUAL BASIC 2012 
DAN MICROSOFT ACCESS (Studi Kasus Pada AMIE Cell di Depok) 
Amanda Dwiluthfia Joanna, Ayu Mei Lestari, Lailla Mardianti Komara Sari, Endru 
Reza Yubiadhitama 
 
Makalah Nomor: KNSI-281 
PARALLEL COMPUTING FOR NEWTON RAPHSON METHOD (CASE STUDY: 
STEWART PLATFORM) 
Izzatul Ummah, Fitriyani 
 
Nomor Makalah: KNSI-282 
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP 
PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG DI ASEAN 
Aqilah Shalihatulhayah, Noviana Pratiwi, Widya Mauretya 
 
Makalah Nomor: KNSI-285 
PRAKTEK GREEN USE DIDALAM GREEN IT 
I Made Ardwi Pradnyana, Kridanto Surendro 
 
Makalah Nomor: KNSI-287 
PERANCANGAN MODEL UNTUK PENGEMBANGAN APLIKASI GIS 
PARIWISATA BERBASIS PERANGKAT BERGERAK ANDROID 
Maniah 
 
Makalah Nomor: KNSI-288 
ANALISIS IMPLEMENTASI OSS SUBLIMINAL CHANNEL PADA APLIKASI 
TANDA DIGITAL BERBASIS SMARD CARD 
Frizka Ferina 
 
Makalah Nomor: KNSI-291 
PENGUKURAN BEBAN KOMPUTASI PADA ALGORITMA DIJKSTRA 
MENGGUNAKAN SIMULATOR JARINGAN 
Michael Alexander Djojo, Karyono 
 
Makalah Nomor: KNSI-292 
MAPPING ENGINE UNTUK WEB SEMANTIK ENSIKLOPEDI TANAMAN OBAT 
TRADISIONAL 
A'la Syauqi1, Anisa Amalia Muslimah, M. Amin Hariyadi 
 
Makalah Nomor: KNSI-293 
SIMULASI MENDETEKSI KECURANGAN PADA SKEMA THRESHOLD SECRET 
SHARING LAGRANGE INTERPOLATING POLYNOMIAL SCHEME 
MENGGUNAKAN BLIND SIGNATURE 
Nurilla Azizah1 
 
Makalah Nomor: KNSI-295 
PEMETAAN KERANGKA FUNGSIONAL SISTEM APLIKASI 
KEPEMERINTAHAN KEDALAM LAYANAN CLOUD COMPUTING 
Eka Wahyu Hidayat 
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Makalah Nomor: KNSI-299 
KINERJA TEKNOLOGI S BEAM PADA GALAXY SIII 
Addison Giovanni, Aryanto, Fahmi Fathullah 
 
Makalah Nomor: KNSI-300 
KOMBINASI N-GRAM TOKEN BASED DAN DICE COEFFICIENT PADA SISTEM 
DETEKSI INDIKASI PLAGIARISME 
Agung Toto Wibowo, Kadek Wisnu Sudarmadi, Ari M. Barmawi, Suyanto 
 
Makalah Nomor: KNSI-301 
IT GOVERNANCE LAYANAN AKADEMIK MENGGUNAKAN FRAMEWORK 
CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION FOR SERVICES (CMMI-SVC) 
(STUDI KASUS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG) 
Deny Fauzy Rakhman, Budi Permana , Cecep Nurul Alam 
 
Nomor Makalah: KNSI-302 
SISTEM INFORMASI SPASIAL BERBASIS WEB SENTRA PRODUKSI 
KACANGKACANGAN 
DAN UMBI- UMBIAN 
(Studi Kasus : PUSDATIN KEMENTAN) 
Eva Khudzaeva, Zainul Arham, Rizki 
 
Makalah Nomor: KNSI-305 
SISTEM QUR'AN RETRIEVAL TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA BERBASIS 
WEB DENGAN REORGANISASI KORPUS 
Surya Agustian, Imelda Sukma Wulandari 
 
Makalah Nomor: KNSI-307 
PEMILIHAN ALAT KONVERSI TABEL FORMAT PDF 
MENJADI FORMAT HTML UNTUK PROSES EKSTRAKSI TABEL 
Detty Purnamasari, Lintang Yuniar Banowosari, Ardo Rama Wijaya , Hifshan 
Riesvicky 
 
Makalah Nomor: KNSI-308 
SISTEM OTENTIKASI SINGLE SIGN-ON PADA LAYANAN CLOUD SOFTWARE 
AS A SERVICE 
Purwono Hendradi, Muhammad Arfan 
 
Makalah Nomor: KNSI-311 
EDRMS: Role of Web-Based Application for Reporting and Managing Data of 
Electronic Meters at PT PLN (Persero). 
Guson Prasamuarso Kuntarto 
 
Makalah Nomor: KNSI-312 
DEPLOYMENT APLIKASI UNTUK MULTI SERVER DENGAN MENGGUNAKAN 
CAPISTRANO 
Wisnu Uriawan, Hayati 
 
Makalah Nomor: KNSI-313 
IMPLENTASI Cloud Computing Pada VPN Berbasis Komunitas Sekolah 
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Purwono Hendradi, Auliya Burhanuddin, S.Si 
 
Makalah Nomor: KNSI-316 
E-CONTROLLING SEBAGAI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN MONITORING BELANJA PEMBANGUNAN PADA 
PEMERINTAH KOTA “X” 
Sholeh Hadi Setyawan 
 
Makalah Nomor: KNSI-318 
ANALISIS DUKUNGAN SISTEM INFORMASI UNTUK STRATEGI INTERNAL 
PERGURUAN TINGGI (studi kasus : SITU Unpas) 
Sali Alas M 
 
Makalah Nomor: KNSI-324 
SISTEM KECERDASAN BUATAN GAME PLAYING UNTUK REVERSI 
MENGGUNAKAN ALGORITMA ALPHA-BETA PRUNING 
Hendrawan Armanto, Jaya Pranata, Melinna Cahyadi, Steven Anthony, Wahyudi 
Robby, 
 
Makalah Nomor: KNSI-325 
VISUALISASI STAND PAMERAN BERBASIS AUGMENTED REALITY DENGAN 
MENGGUNAKAN OPENSPACE3D 
Ricky Agus Tjiptanata, Mardi Gunawan 
 
Makalah Nomor: KNSI-326 
RANCANGAN APLIKASI KUESIONER PANDANGAN KONSUMEN 
SMARTPHONE (STUDI KASUS TEKNOLOGI BLACKBERRY) 
Kartika Sari, Nur Senjani Putri 
 
Makalah Nomor: KNSI-327 
SISTEM REKOMENDASI TAG PADA DOKUMEN BLOG MENGGUNAKAN 
LATENT SEMANTIC INDEXING 
Lailil Muflikhah, Nurul Fadilah , Achmad Ridok 
 
Makalah Nomor: KNSI-328 
PENERAPAN TOGAF ARCHITECTURAL DEVELOPMENT METHOD PADA 
ADOPSI CLOUD COMPUTING PERGURUAN TINGGI 
Soni Fajar Surya G 
 
Makalah Nomor: KNSI-329 
MANAJEMEN SERVER DANSGUARDIAN BERBASIS ANDROID 
Syarif Hidayat, Nurirwan Saputra 
 
Makalah Nomor: KNSI-331 
PERANCANGAN SISTEM PENGECEKAN KEASLIAN IJAZAH BERBASIS WEB 
DENGAN MENGGUNAKAN UML 
Ferina Ferdianti, Lia Ambarwati, Paramitha Megarani 
 
Makalah Nomor: KNSI-333 
ARTIFISIAL NEURAL INVERS PROBLEM UNTUK STUDI PENENTUAN PROFIL 
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DIFUSI ARUS INJEKSI PADA IDENTIFIKASI ANOMALI PERMUKAAN 
KONDUKTOR 
Dudi Darmawan, Deddy Kurniadi, Suyatman 
 
Makalah Nomor: KNSI-334 
SISTEM ABSENSI KARYAWAN BERBASISKAN PENGENALAN WAJAH 
MENGGUNAKAN C# DAN ARDUINO 
Krisman Silalahi, Nelly Sulistyorini, Raden Supriyanto 
 
Makalah Nomor: KNSI-335 
DESAIN RANGKAIAN INTEGRATOR ADC SINGLE SLOPE DENGAN MENTOR 
GRAPHIC 0,35µ 
Yulisdin Mukhlis, Hamzah Affandi, Tjahjo Dwinurti 
 
Makalah Nomor: KNSI-336 
ESTIMASI UKURAN PERANGKAT LUNAK DENGAN METODE FUNCTION 
POINT (STUDI KASUS PERANCANGAN APLIKASI PORTAL DISTRO BALI) 
Falahah 
 
Makalah Nomor: KNSI-337 
IDENTIFIKASI DAN KUANTIFIKASI MANFAAT BISNIS INVEST ASI 
TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS: UIN MALANG) 
Linda Salma Angreani 
 
Makalah Nomor: KNSI-338 
PENGKLASIFIKASIAN DOKUMEN TEKS BERITA BERBAHASA INDONESIA 
MENGGUNAKAN IMPROVED K-NN 
Achmad Ridok, Widia Nur Diana 
 
Makalah Nomor: KNSI-339 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI 
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA MENGGUNAKAN MODEL USE CASE 
Natalia Magdalena R. Mamulak, ST, MM 
 
Makalah Nomor: KNSI-340 
EVALUASI TEKNIK-TEKNIK SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) PADA 
WEBSITE BERBASIS JOOMLA 
Ahmad Raf'ie Pratama, Sholih Rahmadi 
 
Makalah Nomor: KNSI-341 
APLIKASI FOOD COMBINING UNTUK PENGATURAN KALORI BERBASIS 
ANDROID 
Rizka Hayuning Santoso Putri, Maria Irmina Prasetiyowati 
 
Makalah Nomor: KNSI-343 
SIMULASI RANGKAIAN DIGITAL MESIN PENJUAL KOPI DENGAN XILINX 
Ayu Astariatun, Nelly Sulistyorini, Hartono Siswono 
 
Makalah Nomor: KNSI-344 
PROTOTYPE INFORMASI DIGITAL JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNSIL 
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BERBASIS MULTIMEDIA 
Eka Wahyu Hidayat, Eriz Purna Irawan 
 
Makalah Nomor: KNSI-345 
MODEL PEMILIHAN MAKALAH TERBAIK MENGGUNAKAN PROFILE  
MATCHING DAN FUZZIFIKASI 
Deborah Kurniawati 
 
Makalah Nomor: KNSI-347 
ALGORITMA ENKRIPSI CITRA DIGITAL BERBASIS CHAOS DALAM GABUNGAN 
RANAH FREKUENSI DAN RANAH SPASIAL 
Rinaldi Munir 
 
Makalah Nomor: KNSI-348 
SISTEM MULTIMEDIA DALAM PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA 
DAN BUDAYA MASYARAKAT LOMBOK 
Dadang Priyanto 
 
Makalah Nomor: KNSI-349 
RANCANG BANGUN PEMBUATAN APLIKASI PEMBELAJARAN (ELEARNING) 
ISLAMIC ACTIVITY BERBASIS ANDROID 
Fachrul Kurniawan, Yunifa Miftachul Arief, Andy N 
 
Makalah Nomor: KNSI-350 
APLIKASI MOBILE SISTEM PENJUALAN TUNAI BAHAN-BAHAN KIMIA 
Safrina Amini, Sri Mulyati, Andreas K.S. 
 
Makalah Nomor: KNSI-351 
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGADAAN OBAT PADA 
PUSKESMAS PONDOK AREN 
Ita Novita, Safrina Amini, Irnawati 
 
Makalah Nomor: KNSI-352 
SISTEM MONITORING DISTRIBUSI LPG 3KG PADA PT. GERAI TERPADU 
INDONESIA 
Sri Mulyati, Ita Novita, Budi Arie Wibowo 
 
Makalah Nomor: KNSI-353 
APLIKASI VIRTUAL CLASS (V-CLASS) SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
BERBASIS WEB 
Revida Iriana Napitupulu, Eel Susilowati, Fettiana Gianadevi 
 
Makalah Nomor: KNSI-357 
MEMBANGUN APLIKASI SISTEM PERINGATAN BENCANA BANJIR 
BERBASIS TERMINAL KONTROL TERPUSAT DAN SMS 
Edy Victor Haryanto, Muhammad Supran 
 
Makalah Nomor: KNSI-358 
APLIKASI REMOTE MONITORING DAN CONTROLLING PADA BUILDING 
MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS ZIGBEE 
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Stenley Timex, Suhandry Salim, Andrey Andoko 
 
Makalah Nomor: KNSI-359 
PENILAIAN KARYAWAN HES DIVISION DENGAN PERBANDINGAN METODE 
MPE, SAW, WP DAN TOPSIS (STUDI KASUS : PT. XYZ) 
Novi Yanti, Cendra Angga Yano 
 
Makalah Nomor: KNSI-360 
CLUSTERING DATA TRANSAKSI PENJUALAN MENGGUNAKAN GENETIC 
KMEANS 
ALGORITHM (GKA) 
Dian Eka Ratnawati, Haryo Prabowo, Candra Dewi 
 
Makalah Nomor: KNSI-361 
Analisis Performansi MIMO – OFDM Menggunakan LDPC pada Teknologi Mobile 
WiMAX Standar IEEE 802.16e 
Agus Anugrah, Budi Prasetya, Linda Meylani, 
 
Makalah Nomor: KNSI-364 
APLIKASI MANAJEMEN E-DOCUMENT DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN 
JOMBANG 
M. Ainul Yaqin, Karbila Barakah H. 
 
Makalah Nomor: KNSI-365 
MEDIA PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
DENGAN PEMANFAATAN PC CLONING 
Rini Handayani 
 
Makalah Nomor: KNSI-367 
RANCANG BANGUN APLIKASI PENELUSURAN PENGIRIMAN BARANG 
(TRACKING) PADA JASA PENGIRIMAN BARANG BERBASIS ANDROID 
NennyAnggraini, FeriFahrianto, Rizky Dana Saputro 
 
Makalah Nomor: KNSI-370 
PENGEMBANGAN APLIKASI PENGONTROL EKSON DNA MODEL HIDDEN 
MARKOV 
Binti Solihah, Suhartati Agoes, Alfred Pakpahan 
 
Makalah Nomor: KNSI-371 
ANALISIS PENGARUH SISTEM INFORMASI TERPADU (SITU) TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS UNIVERSITAS X) 
Elfa Marnika, Sali Alas M 
 
Makalah Nomor: KNSI-372 
MENGUKUR TINGKAT KESIAPAN MASYARAKAT DALAM 
MENGGUNAKKAN DIGITAL LIBRARY (STUDI KASUS UNIVERSITAS X) 
Nur Aeni, Sali Alas M, Ririn Dwi Agustin 
 
Makalah Nomor: KNSI-373 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK 
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PENENTUAN JALUR KELOMPOK KEAHLIAN MENGGUNAKAN MODEL 
SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) 
Diyah Nursyamsiah , Sali Alas Majapahit 
 
Makalah Nomor: KNSI-374 
PERSPEKTIF ORGANISASIONAL DALAM PEMBELIAN PERANGKAT KERAS 
UNTUK MEWUJUDKAN GREEN PROCUREMENT 
I Made Ardwi Pradnyana 
 
Makalah Nomor: KNSI-377 
FAKTOR-FAKTOR INSTITUSIONAL DALAM PENERAPAN END USER 
COMPUTING 
Agung Darono1 
 
Makalah Nomor: KNSI-378 
PENJAMINAN MUTU PERANGKAT LUNAK PADA PENGEMBANGAN PRODUK 
PERANGKAT LUNAK 
Dawam Dwi Jatmiko Suwawi 
 
Makalah Nomor: KNSI-379 
USULAN PERANCANGAN SKILLS INVENTORY MAHASISWA SEBAGAI 
PENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PERGURUAN TINGGI 
Caca E. Supriana 
 
Makalah Nomor: KNSI-380 
ANALISA KUALITAS WEBSITE DAN CLICKSTREAM BEHAVIOUR 
TOKOBAGUS.COM VERSUS BERNIAGA.COM TERHADAP JUMLAH 
KUNJUNGAN 
Damayanti Octavia 
 
Makalah Nomor: KNSI-382 
BPLAN-SUMM : SISTEM PERINGKASAN OTOMATIS KUMPULAN MAKALAH 
SESUAI KEBUTUHAN INFORMASI PENGGUNA 
Masayu Leylia Khodra, Dwi Hendratwo Widyantoro 
 
Makalah Nomor: KNSI-383 
PURWARUPA SISTEM ANALISIS SENTIMEN PADA MICROBLOG 
Yudi Wibisono, Dwi Hendratmo Widyantoro 
 
Makalah Nomor: KNSI-384 
PENYARINGAN FILE EKSTENSION DAN PENGALOKASIAN BANDWIDTH 
SEBAGAI PEMBATASAN DOWNLOAD TRAFFIC 
Dimas Ismanuardi1, Rini Handayani, Giva Andriana Mutiara 
 
Makalah Nomor: KNSI-385 
PENGUKURAN KUANTITATIF BUSINESS VALUE INVESTASI ENTERPRISE 
RESOURCE PLANNING 
Dewi Puspasari, Adhiawan Soegiharto, Asya Badeges, Kasfu Hammi 
 
Makalah Nomor: KNSI-386 
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ANALISIS DAN DESAIN MODEL SISTEM E-RECRUITMENT PADA LEMBAGA 
PENGEMBANGAN KOMPUTERISASI 
Rifiana Arief, Ihsan Jatnika, Hustinawati 
 
Makalah Nomor: KNSI-388 
TINJAUAN SUDUT PANDANG ARIS FRAMEWORK UNTUK PERENCANAAN 
ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI TERPADU PERGURUAN TINGGI 
Yanuar Firdaus Arie Wibowo, Kusuma Ayu Laksitowening 
 
Makalah Nomor: KNSI-390 
PERANCANGAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM (KMS) PROSES 
AKADEMIK PADA STMIK SYAIKH ZAINUDDIN NAHDLATUL WATH AN 
ANJANI LOMBOK TIMUR 
Marwan Hakim, Siti Ruja'ah 
 
Nomor Makalah: KNSI-391 
PENERAPAN FUZZY MULTI ATTRIBUT DECISION MAKING (FMACM) UNTUK 
PEMILIHAN PEJABAT FUNGSIONARIS DI LINGKUNGAN PERGURUAN 
TINGGI 
Alfonsus Situmorang 
 
Makalah Nomor: KNSI-392 
SISTEM PENENTUAN METODE FORECAST DAN PERHITUNGAN FORECAST 
PENJUALAN 
Dara Kusumawati 
 
Makalah Nomor: KNSI-395 
PEMODELAN PROSES BISNIS B2C DENGAN BPMN (STUDI KASUS: 
KONFEKSI PADA BARZAS CLOTHING) 
Suryatiningsih 
 
Makalah Nomor: KNSI-396 
PENGEMBANGAN FRAMEWORK PEMBANGKITAN PETA PENELITIAN 
UNTUK MENGGAMBARKAN POSITIONING RESEARCH SECARA OTOMATIS 
Afrida Helen, Ayu Purwarianti, Dwi Hedratmo Widyantoro 
 
Makalah Nomor: KNSI-397 
EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID UNTUK MATA 
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Abstract 

 
Multimedia application has an advantage because it is more interesting and has many variations than simple GUI 
application. Multimedia application for learning has the purpose to make learners able to understand the material 
given. 
Multimedia Application based-Simulation Heuristic Module with SCORM Connectivity is developed using 
SDLC Throwaway Prototyping. The material from this application is developed using  ADDIE model. To 
communicate with Learning Management System (LMS), this application created based on SCORM 1.2 standard 
for online learning content. Implementation of this application used to support the learning process of General 
and Organic Chemistry course and uploaded in LMS MOODLE. 
From the experiment of extraction simulation that have been conducted learners can evaluate and get the highest 
yield from 81 alternatives. 
 
Keywords: Multimedia application, Extraction Maceration Module. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1. Pendahuluan 
Salah satu fasilitas Internet khusus untuk 

dunia pendidikan adalah electronic learning atau 
biasa disebut e-Learning. e-Learning biasa 
digunakan untuk proses belajar-mengajar dengan 
memanfaatkan teknologi informasi secara 
maksimal[5]. Hingga saat ini, sudah cukup banyak 
Universitas dan Sekolah Internasional yang 
menekankan sistem e-Learning dalam 
pembelajarannya karena menilik ke depannya, 
sistem ini dapat meluas hingga hampir mencakup 
seluruh pendidikan di dunia. Hal ini diyakini karena 
penggunaan teknologi yang terus menyebar di 
seluruh penjuru dunia. 

 Kelebihan e-Learning dari sistem 
pembelajaran manual adalah kemampuannya untuk 
berinteraktif dan menarik namun tetap konsisten 
pada tujuannya yang semula, yaitu memberikan 
informasi yang jelas dan terperinci. Salah satu 
modus e-Learning adalah menggunakan konten 
multimedia[3,5]. Konten ini memberikan informasi 

tidak hanya dengan teks semata. Multimedia akan 
menjelaskan informasi dengan memanfaatkan teks, 
gambar, suara dan atau video sekaligus sehingga 
pembelajar akan lebih tertarik untuk 
memperhatikan[3]. 

 Aplikasi pembelajaran yang dikhususkan 
untuk kegiatan belajar-mengajar hingga kini masih 
banyak yang belum memanfaatkan teknologi 
informasi secara maksimal. Pengajar dan pembelajar 
masih bertatap muka dalam satu ruangan dan 
pengajar memberi pengetahuan menggunakan 
presentasi berbentuk slides atau teks yang 
ditampilkan pada papan. Selain itu, hanya dengan 
memberikan pengajaran secara tatap muka tidak 
memberikan efek yang diharapkan karena 
pembelajar tidak menerima seluruh informasi secara 
efektif[1].  

e-Learning dapat dimaksimal dengan 
memanfaatkan dan menggunakan LMS (Learning 
Management System) yang mampu memenuhi 
kebutuhannya, yaitu MOODLE (Modular Object-
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Oriented Dynamic Learning Environment). LMS 
MOODLE sering memanfaatkan aplikasi multimedia 
untuk menjelaskan materi pembelajaran. Salah satu 
pemanfaatan aplikasi multimedia oleh Pembelajar 
untuk mata kuliah Kimia Umum dan Organik, yaitu 
materi ekstraksi maserasi. Aplikasi multimedia 
dimanfaatkan sebagai sarana yang melengkapi 
praktikum untuk mempermudah dosen pengajar. 
Aplikasi seperti apa yang dibutuhkan agar 
pembelajar dapat diperkenalkan prosedur ekstraksi 
maserasi dan bahan serta alat-alatnya secara visual 
sehingga prosedurnya dapat diperlihatkan secara 
relevan? Aplikasi seperti apa yang dibutuhkan agar 
pembelajar dapat mengetahui serta memahami 
bagaimana faktor-faktor penentu akan 
mempengaruhi prosedur dan menghasilkan 
rendemen ekstrak yang berbeda jumlahnya jika salah 
satu faktor diubah dan dapat menarik kesimpulan 
dari kegiatan tersebut agar bisa melakukannya di 
laboratorium pada praktek di lapangan.  

Simulasi heuristik yang prinsipnya adalah 
untuk membantu pembelajar membangun mind-set 
yang diperlukan untuk mengevaluasi hubungan 
antara faktor dan rendemen digunakan pada aplikasi 
ekstraksi maserasi. Konten multimedia juga dapat 
berkomunikasi dengan LMS sehingga LMS dapat 
mencatat waktu akses dan status kelengkapan akses 
pembelajar. Akan tetapi komunikasi ini hanya dapat 
terjadi jika konten multimedia dikembangkan 
berdasarkan standar SCORM (Shareable Content 
Object Reference Model) versi 1.2. Diharapkan 
pembelajar mampu memahami materi secara jelas 
dengan konten multimedia yang akan di-upload ke 
situs MOODLE UPH, sehingga pembelajar dapat 
mengaksesnya melalui Internet untuk belajar 
mandiri. 

Akan dibuat konten multimedia yang terdiri 
dari animasi dan simulasi yang berinteraksi dengan 
pembelajar sesuai dengan standar SCORM[7] untuk 
diimplementasikan dalam situs MOODLE. Ruang 
lingkup yang ada dalam laporan magang ini adalah 
sebagai berikut: 

• Konten multimedia dibuat sebagai 
pengantar sesi laboratorium agar pembelajar 
dapat mengenal proses ekstraksi dan memahami 
serta mengevaluasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil rendemen ekstraksi dengan 
metode maserasi dalam mata kuliah Kimia 
Umum dan Organik; 
• Konten multimedia dibuat dalam format 
shockwave flash (.swf) menggunakan piranti 
lunak Adobe Flash CS3 Professional; 
• Konten multimedia menggunakan bahasa 
pemrograman actionscript flash dan javascript; 
• Konten multimedia dibuat sesuai dengan 
standar SCORM; 
• Konten multimedia hanya dirancang dalam 
bentuk 2 dimensi; 

• Konten multimedia hanya digunakan secara 
online. 

 
Aplikasi multimedia yang dibuat dapat 

berinteraksi dengan pembelajar dan memberikan 
feedback[5]. Feedback yang diberikan akan 
membantu pembelajar untuk membangun mind-set 
yang diharapkan sesuai dengan prinsip simulasi 
heuristik berdasarkan pada masukan/faktor-faktor 
yang mempengaruhi  hasil rendemen sehingga 
pembelajar dapat memprediksi hasil rendemen yang 
lebih optimal pada percobaan sebenarnya. 
Perhitungan rendemen dilakukan oleh fungsi yang 
dimiliki oleh konten multimedia dan animasi yang 
ditampilkan juga didasarkan pada fungsi yang telah 
dideklarasikan, sehingga konten multimedia 
memberi kesan yang relevan dan real sesuai dengan 
praktek di lapangan saat menjalankan simulasi yang 
ada pada konten multimedia. Konten multimedia 
dibuat sesuai dengan standar SCORM sehingga 
dapat dihubungkan dengan LMS yang diinginkan 
yaitu, MOODLE UPH. Konten multimedia dibuat 
untuk mata kuliah Kimia Umum dan Organik.. 
Konten multimedia ini terdiri dari beberapa bagian, 
yaitu : 

1. Teori 
2. Proses Persiapan 
3. Simulasi Ekstraksi 
4. Tabel 
5. Kuis 
 

2. Metode 
Metode SDLC Throwaway Prototyping 

merupakan jenis SDLC Rapid Application 
Development (RAD). Tujuan utama RAD adalah 
untuk mempersingkat waktu delivery produk kepada 
Subject Material Expert (SME). SDLC Throwaway 
Prototyping membuat suatu model antar muka yang 
secara fungsional tidak perlu berjalan dengan 
seharusnya, tetapi dapat memberikan gambaran 
kepada SME mengenai konten multimedia yang 
akan berjalan. Dengan memberikan model 
purwarupa (prototype) kepada SME, pengembang 
dapat melakukan evaluasi produk dan menerima 
saran/masukan secara langsung sehingga perubahan 
terhadap konten multimedia terjadi di awal tahap 
pengembangan sehingga effort dan cost yang 
diperlukan untuk melakukan perubahan pada konten 
dapat diminimalisasi.[6] 

Metode SDLC Throwaway Prototyping 
dapat diklasifikasikan menurut tampilan dan 
interaksinya. SDLC Throwaway Prototyping dapat 
dibedakan sebagai berikut: 

1.) Paper Prototyping, purwarupa dibuat 
di atas kertas dengan alat tulis dan 
diharapkan menyerupai fungsionalitas 
dari konten multimedia; 
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2.) GUI Builder, purwarupa berbentuk 
click dummy yang dibuat seakan 
menyerupai konten multimedia yang 
sudah jadi hanya saja tidak 
menyediakan fungsionalitas yang 
seharusnya; 

3.) Storyboard, purwarupa berbentuk 
animasi, yang merupakan 
implementasi non-fungsional tetapi 
menggambarkan konten multimedia 
yang sudah jadi. 

Metode SDLC Throwaway Prototyping memiliki 
empat fase utama, yaitu perencanaan, analisis, 
perancangan dan implementasi. Pengembangan 
dimulai dengan perencanaan dimana pengembang 
melakukan uji kelayakan dan scheduling. Kemudian 
dilanjutkan ke tahap analisis dimana pengembang 
mengumpulkan requirement yang diperlukan. 
Selanjutnya pengembang merancang arsitektur dan 
antar muka dari konten multimedia. Setelah 
perancangan mulai terbentuk maka purwarupa akan 
diajukan kepada SME untuk dilakukan proses iterasi 
dan mempersiapkan kemungkinan di mana 
requirement bertambah untuk dibuat sesuai dengan 
perancangan untuk kemudian diimplementasikan. 
Proses analisis, perancangan dan implemetasi 
purwarupa merupakan proses iterasi yang berulang  
hingga diperoleh suatu analisis requirement dan 
perancangan konten multimedia yang lengkap. 
Selanjutnya hasil purwarupa dibuang dan memasuki 
tahap perancangan yang sesungguhnya serta rencana 
implementasi yang tepat yang mencakup instalasi 
dan user training.  
3. Diskusi 
Pada pengembangan materi e-Learning yang 
interaktif dan mewujudkan penggunaan Learning 
Management System (LMS) yang lebih terpadu dan 
terorganisir serta dapat diakses secara online[5]. Saat 
ini, digunakan  MOODLE (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) sebagai 
LMS dalam menjawab kebutuhan e-Learning.  

Media yang akan dibuat hendaknya 
memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan 
kegiatan yang sebelumnya usaha untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan belajar-mengajar 
dimana pengajar menggunakan cara konvensional 
untuk menyajikan pengetahuan kepada 
pembelajar[3]. Kertas dan alat tulis menjadi media 
untuk menyampaikan  informasi, seperti lembar 
fotokopian materi yang disebarkan atau slides dan 
penggunaan OHP dan LCD Projector yang 
diperlihatkan di depan pembelajar.  
 Dalam penggunaan MOODLE tentunya ada 
kendala-kendala yang dihadapi. Kendala ini terjadi 
dari beberapa pihak, yaitu dari pihak pembelajar, 
pihak pengajar dan dari sistem MOODLE itu sendiri.  

Kendala dari pengajar adalah pengajar 
masih belum terbiasa menggunakan MOODLE, 

sehingga enggan untuk menggunakannnya, oleh 
karena itu dilakukan pelatihan secara rutin untuk 
memperkenalkan MOODLE kepada pengajar agar 
terbiasa menggunakan MOODLE dan mau 
menggunakannya. Pengajar yang sudah terbiasa pun 
merasa sulit untuk menggunakan quiz MOODLE 
karena soal yang sudah ada sebelumnya berbentuk 
analog, sehingga diperlukan waktu untuk 
mengubahnya ke dalam bentuk digital.  

Dari pihak pembelajar seringkali 
pembelajar melupakan bahwa telah terdia sebuah 
media yang dapat digunakan untuk menunjang 
pembelajaran yaitu MOODLE. Pembelajar jarang 
memperhatikan update materi-materi yang diberikan 
oleh pengajar melalui MOODLE padahal pengajar 
meng-upload materi agar pembelajar dapat 
memperlajarinya terlebih dahulu tetapi tidak 
dimanfaatkan. Selain itu, pembelajar seringkali tidak 
maksimal dalam menggunakan fasilitas yang ada 
pada sistem MOODLE, seperti fasilitas forum dan 
chat. 

Hingga saat ini sebagian besar pembelajar 
masih mendapat materi yang dikemas dalam slides 
dan .pdf. Karena itu diupayakan untuk 
mengembangkan  presentasi pembelajaran yang 
lebih interaktif dengan informasi yang 
direpresentasikan  dengan menggunakan animasi 
dan simulasi flash[2]. Penulis bermaksud untuk 
menggembangkan konten multimedia yang 
menampilkan animasi untuk proses ekstraksi 
maserasi dan menyediakan pilihan faktor-faktor 
yang menunjukkan sikap simulasi pada konten 
multimedia. Konten multimedia akan dihubungkan 
pada LMS MOODLE dan diakses secara online oleh 
pembelajar. 
 
3.1.Analisis Masalah 

Pengajaran mengenai teori ekstraksi 
maserasi oleh pengajar dirasa tidak maksimal karena 
teori ini mengharuskan pembelajar untuk melihat 
prosedur ekstraksi maserasi secara praktikal di 
laboratorium. Maka dari itu, pembelajar akan 
menghabiskan bahan, waktu  dan tenaga. Oleh 
karena itu, pengajar membutuhkan suatu materi yang 
relevan dan mampu memperlihatkan secara real 
berlangsungnya prosedur ekstraksi maserasi 
sekaligus memahami pengaruh faktor-faktor pada 
rendemen ekstraksi saat melakukan praktek di 
laboratorium. 

Karena itu, akan dikembangakan sebuah 
konten multimedia dengan menggunakan metode 
ADDIE untuk mengembangkan materi 
pembelajaran. Prinsip simulasi heuristik dapat 
digunakan untuk membantu pembelajar membangun 
mind-set yang diperlukan sebelum melakukan 
praktek percobaan sesungguhnya mengenai faktor-
faktor ekstraksi dan pengaruhnya dengan rendemen 
ekstraksi. Simulasi heuristik digunakan karena 
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kelebihannya untuk mempermudah pembelajar 
mengambil kesimpulan saat menilai probabilitas 
faktor yang kompleks. Probabilitas yang kompleks 
ini direduksi sehingga evaluasi data rendemen lebih 
mudah dijalankan dan akhirnya pembelajar dapat 
memprediksi hasil rendemen dengan gabungan 
faktor tertentu. Konten multimedia menggunakan 
standar SCORM 1.2 untuk berkomunikasi dengan 
LMS yang digunakan  yaitu MOODLE. Tujuan dari 
pengembangan konten multimedia adalah untuk 
mendukung pembelajaran agar  penyampaian materi  
lebih interaktif sehingga pembelajar dapat 
berinteraksi dengan materi yang telah disimulasikan 
dan kuis. Penyampain materi pembelajaran dengan 
konten multimedia memberikan kemudahan kepada 
pengajar untuk menjelaskan materi menggunakan 
animasi dan simulasi. 
  
3.2. Perancangan 

Proses perancangan atau disebut juga 
desain dalam pembuatan konten multimedia ini 

dibagi menjadi perancangan materi dan perancangan 
konten multimedia[7]. Perancangan materi bertujuan 
untuk menghasilkan struktur materi yang sistematis 
dan efektif. Perancangan konten multimedia 
dilakukan jika perancangan materi telah selesai. 
Hasil perancangan  materi dan konten multimedia 
dibuat dalam bentuk storyboard. 

Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam 
perancangan adalah perancangan materi, 
perancangan konten multimedia dan storyboard. 
 
3.3. Aktifitas Ektraksi 

Konten multimedia akan dimulai dengan 
menampilkan halaman Introduction. Sesuai dengan 
style manual yang telah ditentukan, halaman 
Introduction menampilkan logo. Pembelajar 
kemudian mengklik tombol Enter untuk memulai 
proses pembelajaran. Halaman ini ada pada berkas 
Introduction.swf.  

Setelah pembelajar mengklik tombol Enter 
maka Introduction.swf akan memanggil berkas 
Template.swf yang merupakan halaman utama dari 
keseluruhan aplikasi flash.  Pada setiap halaman 
Template terdapat menu yang berada di atas dan di 
bawah halaman. Terdapat tujuh tombol menu yang 
berupa tombol untuk menjalankan fungsi-fungsi 
tertentu, yaitu: 

1. Tombol Home yang berfungsi untuk 
kembali ke halaman pertama, yaitu 
halaman Learning Objectives pada 
Template.swf; 

2. Tombol Credits yang berfungsi untuk 
ke halaman kredit yang menampilkan 
nama-nama yang berperan dalam 
pengembang konten multimedia; 

3. Tombol Close yang berfungsi untuk 
meng-unload movie konten 
multimedia; 

4. Tombol Index yang berfungsi untuk 
menampilkan tampilan indeks yang 

memberikan pilihan untuk mengakses 
materi secara spesifik dan menjadi 
shortcuts dalam konten multimedia; 

5. Tombol Back yang berfungsi untuk 
kembali ke Scene sebelumnya; 

6. Tombol Next yang berfungsi untuk 
menuju ke Scene selanjutnya; 

7. Tombol Mute yang berfungsi untuk 
mengaktifkan atau mengnon-aktifkan 
suara pada konten multimedia. 

 
 Tombol Index merupakan shortcuts 
yang dimiliki oleh konten multimedia. Shortcuts 
pada Index sesuai dengan navigasi yang telah dibuat 
sebelumnya, yaitu Learning Objectives, Preparation 
Process, Simulation, Table dan Quiz. Halaman 
adalah tampilan pada konten multimedia dan fungsi 
adalah respon dari interaktifitas konten dengan 
pembelajar. Tampilan untuk fungsi Index dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1  Fungsi Index 

 
 Fungsi-Fungsi SCORM 
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Pada saat pembelajar mengakses MOODLE  
dan menjalankan aplikasi maka fungsi initialize() 
dipanggil melalui Introduction.html untuk 
membangun koneksi dengan LMS. Pada saat 
aplikasi dan LMS telah terkoneksi maka fungsi 
startTimer() dijalankan untuk memulai penghitungan 
waktu selama aplikasi dijalankan. Kemudian fungsi 
GetValue() dijalankan untuk memanggil nilai status 
materi dari LMS dan fungsi SetValue() dijalankan  

 
 
 

 
untuk memasukkan nilai maksimal, nilai 

minimal dan nilai kuis pembelajar. Pada saat 
pembelajar menjawab kuis dalam aplikasi, fungsi 
SetValue() dijalankan untuk memasukkan nilai kuis 
pada akhir kuis. Pada akhir aplikasi, fungsi 
computeTime() untuk menghitung lama waktu 
pembelajar menjalankan aplikasi dan fungsi 
SetValue() untuk mengubah status materi menjadi 
completed kemudian dikirim ke LMS. Flowchart 
untuk struktur fungsi SCORM dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
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 Gambar 2.  Flowchart Struktur Fungsi SCORM 

 
Sebuah paket SCORM dilengkapi dengan berkas 
manifest yang merupakan berkas XML yang 
mendefinisikan recources paket konten. Fungsi 
SCORM yang ada pada berkas FungsiSCO.js dan 
Tempate.swf terdiri dari: 

1) initialize() berfungsi untuk 
membangun koneksi dengan LMS. 
Fungsi initialize() ditempatkan dalam 
berkas FungsiSCO.js yang dipanggil 
melalui Introduction.html; 
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2) Commit() berfungsi untuk mengirim 
semua nilai yang tertunda. Fungsi 
Commit() digunakan untuk memastikan 
bahwa semua data yang ingin dikirim 
ke LMS telah dikirim. Commit() 
digunakan di akhir aplikasi untuk 
memastikan tidak ada data yang 
tertinggal; 

3) SetValue() berfungsi untuk mengirim 
nilai ke LMS. Fungsi SetValue() 
memiliki parameter n dan v. Parameter 
n diisi dengan data model dan 
parameter v diisi dengan value; 

4) GetValue() berfungsi untuk mengambil 
nilai dari LMS. Fungsi GetValue() 
memiliki parameter n yang diisi 
dengan data model dan parameter v 
yang diisi dengan value. Jadi value 
pada parameter v dari LMS diambil 
berdasarkan data model; 

5) startTimer() berfungsi untuk memulai 
perhitungan waktu pada saat aplikasi 
mulai dijalankan; 

6) computeTime() berfungsi untuk 
mengakhiri perhitungan waktu pada 
saat aplikasi ditutup. Hasil perhitungan 
waktu akan dikonversi oleh fungsi 
convertTotalSeconds() kemudian 
dikirim ke LMS dengan menggunakan 
fungsi doLMSSetValue(); 

7) convertTotalSeconds() berfungsi untuk 
mengubah hitungan waktu dari detik ke  
format “jam:menit:detik:milidetik”. 
Fungsi convertTotalSeconds() 
dipanggil dalam fungsi computeTime() 
untuk mengubah hasil perhitungan 
waktu; 

8) Terminate() berfungsi untuk 
memutuskan koneksi dengan LMS. 

 

4. Kesimpulan 
Pada pengembangan konten multimedia 

yang telah diselesaikan dapat menyimpulkan 
beberapa hal, yaitu: 

1) Aplikasi multimedia yang 
dikembangkan telah dapat digunakan 
untuk mendukung proses belajar dan 
mengajar; 
 

2) Aplikasi multimedia di-upload ke 
dalam LMS sehingga selalu dapat 
diakses secara online oleh pembelajar 
melalui MOODLE 
 

3) Pengembangan aplikasi berbasis 
simulasi heuristik sederhana yang 
memperkenalkan prosedur ekstraksi 
maserasi dan alat serta bahannya dapat 
dilakukan dengan animasi flash serta 
pembelajar dapat menarik kesimpulan 
dari animasi yang diamati. 

 
4) Aplikasi dengan fitur tabel yang 

menampilkan hasil simulasi sangat 
membantu untuk membandingkan 
relasi dari empat faktor pada rendemen 
ekstraksi maserasi yang telah 
diperoleh; 

 
5) Fungsi SCORM pada aplikasi 

membuat aplikasi dapat berkomunikasi 
dengan Learning Management System 
(LMS). 
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Abstrak 
 

Berkat Perkembangan di bidang teknologi informasi berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh 
manusia. Begitu banyak cara untuk menyampaikan informasi salah satunya melalui website. Informasi sudah 
menjadi kebutuhan pokok setiap orang, tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan profesi, semuanya 
membutuhkan informasi untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Begitu pula bagi mereka yang 
memiliki keterbatasan secara fisik, seperti komunitas tunanetra yang tidak dapat menggunakan indra 
penglihatannya secara penuh, namun penyandang tunanetra masih dapat menggunakan indra pendengarannya 
untuk menangkap suatu informasi. Untuk membantu  memfasilitasinya maka dirancang pembuatan website 
khusus  yang bisa diacces dengan menggunakan tabulasi tab yang berisi berita dan e-Book dengan ditambahkan 
suara untuk mendeskripsikan setiap konten yang ada sehingga masyarakat penyandang tunanetra dapat 
mengetahui informasi yang disajikan. Metodologi yang digunakan dalam membangun website ini adalah WDLC 
(Web Development Life Cycle). Dengan menggunakan tools pemrograman PHP, MySQL, Adobe Flash CS4,  
Apache, Adobe Soundbooth CS4, Adobe Photoshop CS4 dan Notepad++. Dengan dibangunnya website ini 
diharapkan dapat membantu para penyandang tunanetra  dalam mendapatkan informasi berita dan mengunduh e-
book yang sudah disediakan dalam bentuk audio, sehingga mereka dapat memperluas wawasan dan 
pengetahuannya. 

 
Kata kunci : Komunitas Tunanetra, Tabulasi tab, e-Book, WDLC, tool Pemrograman. 

 
 
1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
Seiring berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat 
khususnya pada dunia internet yang semakin 
lama semakin banyak penggunanya 
dikarenakan jangkauan yang luas serta 
kemudahan untuk mendapatkan suatu 
informasi dan layanan dalam website. 
Informasi sudah menjadi kebutuhan pokok 
setiap orang. Begitu pula bagi mereka yang 
memiliki keterbatasan secara fisik, seperti 
komunitas tunanetra yang tidak dapat 
menggunakan indra penglihatannya secara 
penuh, namun penyandang tunanetra masih 
dapat menggunakan indra pendengarannya 
untuk menangkap suatu informasi.  
  Sejalan dengan hal tersebut diatas 
peneliti tertarik membangun suatu website 

berita dan e-book husus untuk penyandang 
tunanetra, dengan menggunakan Adobe 
Flash CS4, PHP (Hypertext Preprocessor), 
MySQL, Apache, Adobe Soundbooth CS4, 
Adobe Photoshop CS4 dan Notepad++ 
sebagai aplikasi penunjang. 
  Pada penelitian ini penulis ingin 
membahas mengenai website dengan judul 
“Aplikasi Sistem Informasi Berita dan E-
Book Berbasis Web Untuk Penyandang 
Tunanetra”. Diharapkan masyarakat bisa 
mengunduh informasi berita dan e-book 
yang ada, khususnya bagi mereka 
penyandang tunanetra agar mengetahui 
kabar berita secara aktual yang terjadi di 
dalam negeri maupun luar negeri dan 
download e-book yang tersedia, sebagai 
bahan pembelajaran. 
 

1.2 Tujuan Khusus Penelitian 
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Terdapat hal yang menjadi tujuan 
dalam penelitian ini, antar lain : 
1. Memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya penyandang 
tunanetra sehingga mereka dapat 
memperluas wawasan dan pengetahuan 
terhadap peristiwa yang terjadi dalam 
negeri maupun luar negeri. 

2. Memberikan fasilitas pembelajaran 
melalui download e-book yang tersedia 
untuk para penyandang tunanetra. 

3. Ikut berperan serta mendukung program 
pemerintah dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa khususnya para 
tunanetra. 

 
1.3  Identifikasi Masalah 

Dari penjabaran latar belakang di 
atas, maka timbulah suatu gagasan untuk 
membuat sebuah website yang ditunjukan 
untuk penyandang tunanetra sebagai berikut: 
1. Pada umumnya website yang ada 

hanya bersifat visual sehingga 
diperlukan suatu cara agar para 
penyandang tunanetra dapat menikmati 
setiap berita & e-Book atau informasi 
yang disajikan melalui website. 

2. Perlunya metode dalam suatu website 
yang berorientasi terhadap konten 
sehingga dalam memperbarui 
informasi yang ada pada website tanpa 
harus mengkonversinya ke dalam 
format HTML (HyperText Markup 
Language). 

 
1.4 Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan 
adalah WDLC ( Web Development Life 
Cycle ) adapun tahapannya adalah sebagai 
berikut : 
a. Analisis  
 Pada tahap analisis penulis 

menentukan berbagai kebutuhan 
(requipment) apa yang dibutuhkan dari 
website yang akan dibangun dan juga 
perangkat (tools) yang digunakan. 

b. Persyaratan Spesifikasi 
 Pada tahap ini bertujuan untuk 

membuat spesifikasi secara rinci 
tentang arsitektur proyek, gaya dan 
kebutuhan material untuk proyek. 

c. Struktur Situs dan Desain 
 Pada tahap ini penulis membuat sketsa 

desain, menganalisis hasil desain, 
menentukan konten dan merancang 
database. 

d. Pengembangan  

 Pada tahap ini dilakukan pembuatan 
berkas dan pemrograman dari sistem 
website. 

e. Pemasaran  
 Pada tahap ini dilakukan pemasaran 

terhadap website yang dibuat 
f. Pemeliharaan 
 Pada tahap pemeliharaan ini adalah 

menemukan kesalahan atau gangguan 
setelah website diimplementasikan. 

2. Perancangan Sistem 
2.1 Perancangan 

Sebelum kita membangun sebuah sistem 
terlebih dahulu kita membuat rancangan 
sistem secara keseluruhan. Dengan  
rancangan ini kita dapat mengetahui aliran 
proses website secara keseluruhan. 
Rancangan sistem ini juga menjelaskan 
tahap demi tahap dalam  pengunaan website 
yang dibuat. 

    Struktur Navigasi Pada Klien 

 
     Gambar 1 Struktur Navigasi User 

 
       Struktur Navigasi Admin 

 
         Gambar 2 Struktur Navigasi Admin 

 
2.2 Diagram Use Case 

Pada diagram ini menjelaskan 
fungsional dari sistem dan bagaimana 
sistem berinteraksi dengan dunia luar. 
Berikut diagram use case . 
 
Diagram use case user 
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 Gambar  3 Diagram Use Case User 

 
 

Diagram use case data admin 

 
                Gambar 4. Diagram Use Case Data Admin 

 
Diagram use case kategori 

 
                     Gambar 5. Diagram Use Case Kategori 
 

Diagram use case file kategori 

 
               Gambar 6. Diagram Use Case file Kategori 

 
                     Diagram use case artikel 

 
Gambar 7. Diagram Use Case Artikel 
 
 
 

 
Diagram use case pesan 

 
Gambar 8. Diagram Use Case Pesan 

 
Diagram use case video 

 
Gambar 9. Diagram Use Case Video 

 
 

Diagram use case player 

 
Gambar 10. Diagram Use Case Player 

 
 
 

2.3 Diagram kelas 
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  Diagram kelas merupakan 
permodelan sistem yang berfungsi sebagai 
visualisasi struktur kelas serta memberikan  
pandangan global dari sebuah sistem.  

 
  Gambar 11 Diagram Kelas 

 
   

2.4 ERD  (Entity Relational Diagram) 
 ERD (Entity Relationship 
Diagram)  yang digunakan pada website 
ini . 

 
 Gambar 12. Diagram Relasional Entitas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Hasil  Pembahasan 
Design home website 

  
Gambar 12. Design home website 

 
Design halaman artikel per kategori 

  
                    Gambar 13. Design artikel per kategori 
 

 Design halaman e-Book per kategori 

  
Gambar 14.  Design e-Book per kategori 
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Design halaman artikel semua kategori 

 
Gambar 15 Design artikel semua kategori 

 
Design halaman e-Book semua 
kategori 

 
Gambar 16  Design e-Book semua 
kategori 
 

Design kategori artikel dan e-Book 

  
         Gambar 17 Design kategori artikel dan e-Book 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design pages satuan e-Book 

  
Gambar 18. Design pages satuan e-Book 

 
Design halaman artikel website satuan 

  
Gambar 19 Design artikel website satuan 

 
Design box login 

  
Gambar 20 Design halaman login 

 
Design header setelah login 

  
Gambar 21 Design setelah login 
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Design box sign up 

 
Gambar 22. Design halaman login 

 
 
 
Design search box artikel 

  
Gambar 23. Design search box artikel 

 
Design search box e-Book 

 
Gambar 24. Design search box video 

 
4. Kesimpulan dan Saran 
 

4.1. Kesimpulan  
1. Rencana Fitur-fitur yang dimiliki 

website ini pada sisi administrator 
adalah fitur untuk menambahkan, 
mengubah dan menghapus data admin, 
biodata admin, artikel, suara artikel, 
kategori, file kategori, pesan, e-Book, 
dan player atau link ke halaman artikel 
pada klien. 

2. Rencana Fitur-fitur yang dimiliki 
website ini pada sisi klien atau user 
adalah fitur artikel, kontak, video.  

4.2. Saran 
1. Suara yang digunakan dalam website 

masih terdengar noise atau gangguan, 
sehingga suara sulit didengar, ke depan 
diperbaiki. 

2. Navigasi dalam penggunaan keyboard 
masih sulit digunakan. Diharapkan 
untuk pengembangan selanjutnya lebih 
di perhatikan dalam pembuatan 
navigasi dengan keyboard. 
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Abstrak 

Rekam medis merupakan dokumen, dalam bentuk kertas maupun elektronik, yang menyimpan informasi 
pasien mencakup identitas diri dan catatan tentang pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 
pasien di unit rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat di setiap sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis 
elektronik merupakan salah satu hasil pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, yang mampu 
mengatasi kelemahan-kelemahan pada rekam medis kertas. Rekam medis elektronik memungkinkan penanganan 
berkas rekam medis dengan lebih cepat dan mudah dibanding rekam medis kertas.  

Pada penelitian ini dikembangkan sistem informasi rekam medis elektronik berbasis web menggunakan 
framework Yii untuk rumah sakit Hermana. Sistem rekam medis yang dikembangkan mencakup registrasi 
pasien, penanganan rekam medis di unit rawat jalan dan rawat inap, dan pembayaran. 
 
Kata kunci : rekam medis elektronik 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Pendahuluan  

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
telah menjadi pendukung penting dalam bidang 
kesehatan. Salah satu penggunaan TIK dalam bidang 
pelayanan kesehatan adalah rekam medis elektronik 
(RME), yang mulai banyak digunakan oleh sarana 
pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk rumah 
sakit, pusat kesehatan masyarat, maupun praktek 
dokter. 

Rumah Sakit Hermana (RS Hermana) adalah 
rumah sakit swasta yang terletak di kabupaten 
Minahasa Utara, propinsi Sulawesi Utara. Sistem 
informasi pada rumah sakit ini masih dilakukan 
secara konvensional. Khususnya pada penanganan 
rekam medis yang masih konvensional, 
menggunakan kartu atau kertas, menyebabkan 
masalah-masalah seperti kartu rekam medis yang 
mudah rusak dan hilang, serta duplikasi rekam 
medis pasien. Berdasarkan masalah-masalah tersebut 
diatas maka dikembangkan sistem rekam medis 
terkomputerisasi unit rawan jalan dan rawat inap 
pada RSU Hermana.  

Makalah ini memaparkan implementasi 
framework Yii untuk membangun sistem informasi 
rekam medis pada RS Hermana. Bagian pertama 
makalah memaparkan hal yang melatarbelakangi 

pengembangan sistem dilakukan. Bagian kedua 
menjelaskan tentang rekam medis. Bagian ketiga 
menjelaskan kerangka konsep sistem informasi 
rekam medis, dan gambaran analisis dan desain 
sistem menggunakan diagram UML. Bagian 
keempat menampilkan implementasi sistem, dan 
bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan lanjutan dari sistem yang dibuat. 
 

1.1. Rekam Medis 

Dalam peraturan menteri kesehatan 
No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam 
medis, rekam medis didefinisikan sebagai berkas 
yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas 
pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien 
[4]. Rekam medis merekam informasi tentang 
identitas diri pasien, fakta tentang riwayat kesehatan 
dan penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan rekaman 
pemeriksaan penunjang, diagnosis, pengobatan dan 
semua tindakan medis yang diberikan kepada pasien 
oleh dokter atau tenaga kesehatan di unit rawat inap, 
rawat jalan, maupun gawat darurat pada sarana 
pelayanan kesehatan. Manajemen rekam medis 
secara keseluruhan dimulai dari registrasi pasien, 
dilanjutkan dengan pencatatan dan perekaman data 
selama pasien mendapat pelayanan medis, dan 
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penanganan berkas rekam medis yang mencakup 
pengumpulan dan penyimpanan berkas, 
pengambilan dan pengontrolan berkas serta 
pelaporan dan publikasi data medis [3]. 

Ada dua bentuk berkas rekam medis yang 
digunakan saat ini, yaitu rekam medis konvensional 
menggunakan kertas atau kartu dan rekam medis 
elektronik [4]. Rekam medis kertas atau kartu 
memiliki beberapa kekurangan antara lain mudah 
robek, mudah terbakar, rentan terhadap minyak dan 
cairan. Dalam penanganan rekam medis kertas juga 
terdapat beberapa kelemahan seperti duplikasi 
nomor rekam medis, waktu yang lebih lama untuk 
mencari berkas, ruang penyimpanan yang luas, 
kesulitan dalam melakukan pemuktahiran data 
khususnya jika berkas rekam medis sering berpindah 
dari satu bagian ke bagian lain pada sarana 
pelayanan kesehatan.  

Hannan [2] mendefinisikan RME sebagai 
penyimpanan semua informasi perawatan kesehatan 
dalam format elektronik yang terhubung dengan 
sistem pengolahan informasi untuk sistem kesehatan 
enterprise. Luo [1] menambahkan bahwa RME lebih 
dari sekedar rekam medis dengan format elektronik, 
RME adalah sistem berbasis komputer mencakup 
tata kelola dan diseminasi informasi yang 
dibutuhkan untuk perawatan kesehatan pasien. 

RME menyimpan informasi tentang status kesehatan 
dan tindakan pelayanan kesehatan yang diperoleh 
pasien, yang disimpan dalam bentuk elektronik 
dalam suatu sistem terkomputerisasi. RME 
merupakan bagian dari sebuah sistem informasi 
kesehatan atau sistem informasi rumah sakit. 
 

2.2. Framework Yii  

Framework adalah kumpulan perintah atau 
fungsi-fungsi dasar yang digunakan untuk 
membantu membangun suatu aplikasi secara 
keseluruhan. Framework Yii merupakan salah satu 
framework open-source yang menggunakan bahasa 
PHP 5, dipakai untuk membangun aplikasi berbasis 
web 2.0 [5]. Framework Yii menerapkan konsep 
pemrograman menggunakan arsitektur MVC.  

Arsitektur MVC terbagi menjadi tiga lapisan 
yaitu model, view, dan controller. Lapisan model 
merepresentasikan data yang digunakan aplikasi. 
Lapisan view merepresentasikan tampilan antar 
muka, didalamnya terdapat detil implementasi antar 
muka dan komponen grafis yang menyediakan alur 
interaksi pengguna dengan aplikasi. Lapisan 
controller menyediakan detil alur program dan 
transisi antar lapisan. Lapisan ini juga memproses 
events yang dibuat pengguna melalui tampilan 
aplikasi, dan melakukan update terhadap komponen 
model berdasarkan data yang dimasukkan pengguna 
[6]. 

 

2. Analisis dan Perancangan 

Bagian ini akan menjelaskan deskripsi atau 
kerangka konsep sistem informasi rekam medis yang 
dibuat untuk RS Hermana, serta analisis dan 
perancangan sistem menggunakan kakas  UML. 

2.1. Deskripsi Sistem  

Gambaran umum sistem informasi rekam medis 
RS Hermana yang dikembangkan dapat dilihat pada 
gambar 1. Sistem yang dibuat memiliki 6 pengguna 
internal yaitu administrator, petugas pendaftaran, 
petugas rawat jalan, dokter poliklinik, dokter atau 
petugas rawat inap, petugas pembayaran dan 
manajer, serta 1 pengguna eksternal yaitu pasien.  

Masing – masing pengguna internal memiliki 
hak akses yang berbeda. 

6. Administrator. Administrator bertanggung 
jawab untuk mengelola sistem dan memiliki hak 
akses untuk melakukan operasi tambah, cari, 
ubah, dan hapus pengguna internal, data obat, 
kamar, dan sebagainya. 

7. Petugas Pendaftaran. Petugas pendaftaran 
melayani proses pendaftaran pasien baru atau 
pasien lama, baik yang menjalani rawat jalan 
atau rawat inap. Petugas pendaftaran memiliki 
hak akses untuk melakukan operasi tambah 
pasien baru, cari data pasien lama, ubah data 
identitas pasien, membuat rekam medis baru, 
merujuk pasien rawat jalan kepada poliklinik 
tujuan. 

8. Dokter. Dokter memiliki hak akses untuk 
membaca dan memperbarui rekam medis 
pasien. 

9. Petugas Rawat Inap. Petugas rawat inap adalah 
tenaga kesehatan di unit rawat inap yang 
bertugas membantu dokter dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap. 
Petugas rawat inap dapat melakukan update 
rekam medis pasien rawat inap. 

10. Petugas pembayaran: menangani proses 
pembayaran oleh pasien rawat jalan dan rawat 
inap.  

11. Manajer: melihat laporan yang berisi jumlah 
pasien, jumlah penggunaan obat dan 
penggunaan alat, baik dari unit rawat jalan 
maupun rawat inap. 

12. Pasien: memberikan data identitas diri pada saat 
proses pendaftaran pertama kali kepada petugas 
pendaftaran, dan keluhan pada saat menjalani 
pengobatan kepada dokter poliklinik maupun 
rawat inap untuk dicatat ke dalam rekam medis. 
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Gambar 1. Sistem Informasi Rekam Medis RS Hermana

2.2. Diagram Use Case 

Diagram use case menggambarkan interaksi 
antara sistem informasi dengan lingkungannya, 
dimana lingkungan sistem mencakup pengguna 
sistem dan sistem eksternal yang berinteraksi dengan 
sistem informasi tersebut. Use case 
merepresentasikan kebutuhan dan fungsionalitas 
sistem; menjelaskan ‘apa’ yang dapat dilakukan oleh 
sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna.  

 

Diagram use case sistem informasi rekam 
medis RS. Hermana pada Gambar 2. 

Sesuai kerangka konsep sistem yang telah 
dijelaskan pada bagian 4.1, diagram use case pada 
Gambar 2 terdiri atas 6 aktor yang berinteraksi 
langsung dengan sistem, yaitu Admin, Petugas 
Pendaftaran, Dokter, Petugas Rawat Inap, Kasir, dan 
Manager, serta 1 aktor eksternal yaitu pasien.

 

 
Gambar 2. Diagram Use Case Sistem Informasi Rekam Medis RS. Hermana 
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Terdapat 8 use case utama untuk sistem 
informasi rekam medis RS. Hermana, yaitu 
Mengelola Sistem dan Mengelola Pengguna yang 
berinteraksi dengan pengguna Admin, use case 
Registrasi Pasien dan Update Pasien dengan 
pengguna Petugas Pendaftaran, use case Update 
Rekam Medis yang dikelola oleh pengguna Dokter 
dan Petugas Rawat Inap, pengguna Kasir 
berinteraksi dengan use case Pembayaran, dan 
Manager berinteraksi dengan use case Lihat 
Laporan. Sebelum dapat mengakses fungsi-fungsi 
pada sistem setiap pengguna harus Login.  

2.3. Perancangan Class 

Gambar 3 menampilkan diagram class sistem 
informasi rekam medis RS. Hermana. Diagram class 
pada Gambar 3 terdiri atas 16 class utama yaitu 
AlatKesehatan, Pasien, Poliklinik, DailyCheckup, 
RekamMedisInap, Dokter, RekamMedisRajal, 
JenisObat, RincianBayar, RincianBayarRajal, Level, 
TarifKonsultasi, Obat, User, dan TipeKamar. Setiap 
class tersebut terdapat pada package Controller dan 
package Model. 

 
Gambar 3. Diagram Class Sistem Informasi Rekam Medis RS. Hermana 
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3. Implementasi 

Sistem dikembangkan menggunakan 
framework Yii, bahasa pemrograman PHP 5, 
MySQL, dan Apache web server. Berikut ini 
ditampilkan beberapa antar muka sistem informasi 
rekam medis RS. Hermana dan penggalan kode 
program. 

Gambar 4 adalah tampilan antar muka untuk 
registrasi pasien baru. Petugas Pendaftaran akan 
mengisi identitas diri pasien dan melakukan 
penambahan pasien baru.  

 
Gambar 4. Halaman Tambah Pasien Baru 

 

Perintah untuk menambah pasien baru adalah 
sebagai berikut: 
 

 
 

Gambar 5 menampilkan antar muka fungsi 
membuat rekam medis baru. Pada halaman ini 
Dokter atau Petugas Rawat Inap mengisi rekam 
medis pasien baru untuk pertama kali. Data yang di-
input adalah tanggal kunjungan, keluhan, diagnosa, 
obat dan dosis yang diberikan, dokter, dan alat 
medis yang digunakan. 

 

 
Gambar 5. Halaman Membuat Rekam Medis Baru 

Kode program untuk menambah rekam medis 
baru adalah sebagai berikut: 
 

 

H2 

H3 

H1 
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Inovasi 

Pemanfaatan TI 

RGBPlain 

RGBCipher 

XOR 

Kunci K 

Dekripsi 

XOR 

C
o 

 = 0 

Kunci K 

RGBPlain 

Dekripsi 

public function actionCreate () {  
  $model =new Pasien ;  
  if( isset( $_POST[ 'Pasien' ]))  {  
    $model -> attributes =      
$_POST[ 'Pasien' ];  
    $model - > tgl_kunjungan = 
$_POST[ 'Pasien' ][ 'tgl_kunjungan' ];  
  if( $model -> save ())  
    $this -> redirect ( array(  
 'view' , 'id' =>$model -> no_rm )); }  
$this -> render ( 'create' , array(  
 'model' =>$model ,));   }  
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Gambar 6 menampilkan antar muka fungsi 
update rekam medis pasien. Dokter atau petugas 
Rawat Inap mencatat pelayanan kesehatan yang 
diberikan kepada pasien lama. 
 

 
Gambar 6. Halaman Update Rekam Medis 

 
Kode program untuk update rekam medis adalah 
sebagai berikut: 

 
 

4. Kesimpulan  

Rekam medis elektronik adalah salah satu 
bentuk penerapan teknologi informasi pada bidang 
kesehatan. 

Pada penelitian ini telah berhasil dibangun 
sistem informasi rekam medis untuk RS. Hermana 
menggunakan framework Yii. Fungsi-fungsi yang 
disediakan mencakup registrasi pasien, pencatatan 
rekam medis untuk rawat jalan dan rawat inap, 
pembayaran, dan pelaporan untuk manajemen rumah 
sakit.  

Untuk pengembangan selanjutnya dari sistem 
yang dibangun dapat dilakukan penambahan: 

• Rekam medis untuk unit gawat darurat. 

• Integrasi pencatatan hasil tes laboratorium, 
pencitraan (x-ray, MRI, dan sebagainya) ke 
dalam rekam medis elektronik. 

• Registrasi pasien secara online 
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public function actionUpdate ( $id )  
    {  
        $model =$this -
>loadModel ( $id );  
        $model2 =Pasien :: model ()-
>findByPk ( $model -> no_rm );               
. 
. 
. 
. 
  $this - render ( 'update' , array(  
   'model' =>$model ,  
   'model2' =>$model2 ,));  
    }  
 

              
foreach 
( $_POST[ 'RekamMedisInap' ][ 'id_alat' ]  
as $bb )   {  
  $model2 =new RmrjAlat ;  
  $model2 -> rmrj =$model -> id_rm_inap ;  
  $model2 -> alat_id =$bb ;  
  $model2 -> tipe ='inap' ;  
  $model2 -> save ();   }  
                 
  $model -> totalHarga =  
    $model -> oharga ;  
  $model -> save ();  
  $this -> redirect ( array   
( 'view' , 'id' =>$model -> id_rm_inap ));  
  }   }  
 
  $this -> render ( 'create' , array(  
    'model' =>$model ,  
    'model2' =>$model2 ,  ));  } 
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Abstrak 
 
Adopsi  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK) dalam konsep terintegrasi sudah menjadi suatu kebutuhan 
bagi perusahaan    maupun    organisasi    yang    ingin    mendapatkan competitive   advantages   sebagai   
competitive   weapon.   Namun, adopsi   ini   tidak   selalu   berjalan   lancar   karena   menghadapi berbagai  
tantangan.  Salah  satu  tantangan  berat  dalam  adopsi TIK  adalah  kesiapan  pengguna  TIK.  Ketidaksiapan  
pengguna akan  menciptakan  resistensi  terhadap  TIK  dan  dampak  lebih jauh   bisa   menggagalkan   adopsi   
TIK   itu   sendiri   dan   bias menciptakan lingkugan yang tidak harmonis dalam perusahaan maupun organisasi. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan   evaluasi  kesiapan teknologi    pengguna   dalam   proses   adopsi   
TIK   di   bidang keuangan pada  Universitas XYZ,  diukur  dari  keyakinan positif dan   keyakinan   negatif  
pengguna  terhadap   teknologi   dengan mengadopsi  metode  Technology  Readiness  Index  (TRI).  Hasil dari  
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum  tingkat kesiapan  teknologi   pengguna  SI  Keuangan   
Universitas  XYZ berada pada tingkat yang cukup, meskipun pengguna cenderung memiliki rasa 
ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi. 
 
Keywords:  kesiapan teknologi, adopsi teknologi 
__________________________________________________________________________________________ 
 
  
1. PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang 
Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
dalam konsep   terintegrasi   sudah   menjadi   suatu   
kebutuhan   bagi perusahaan   maupun   organisasi   
yang   ingin   mendapatkan competitive    
advantages.    Adopsi    TIK    terintegrasi   harus 
dilakukan  oleh  perusahaan  maupun  organisasi  
akibat  adanya revolusi  dalam  cara  berbisnis  
sebagai  akibat  perkembangan TIK  yang  sangat  
luar  biasa,  yang  menyebabkan  perubahan yang  
luar  biasa  cepat  pada  hampir  semua  sektor  bisnis  
[1]. Perubahan yang terjadi bersifat mendasar karena 
dituntut oleh adanya pemenuhan kebutuhan dan 
bersifat global. Perubahan yang  bersifat  dasar,  
secara  alami  membuat  lingkungan  di sekitarnya 
mau tidak mau harus ikut berubah. 
Kecepatan   perkembangan   TIK,   selalu   memaksa   
orang untuk  menyelaraskan  ilmu  yang  dimiliki  
dengan  kemajuan TIK. Bagi sebagian orang yang 
bisa mengikuti dinilai sangat positif,  tapi  bagi  
sebagian  lagi  akan  sangat  menyulitkan  [2], dan   
dinilai   sangat   mengganggu   kenyamanan   dan   
dapat menyebabkan  munculnya  resistensi  dalam  

badan  organisasi. Dampak   lebih   jauh   lagi   
akibat   adanya   resistensi   adalah kegagalan  dalam  
adopsi  TIK  itu  sendiri  dan  dapat  merusak 
keharmonisan organisasi. TIK   sendiri   dalam   arti   
luas   tidak   hanya   mencakup 
perangkat  keras  (hardware)  dan  perangkat  lunak  
(software) [3], tetapi termasuk di dalamnya adalah 
sumber daya manusia (brainware).    Kesuksesan    
implementasi    maupun    adopsi teknologi  baru  
terutama  TIK  pada  sebuah  organisasi  sangat 
ditentukan  oleh  faktor  kesiapan  brainware  [4], 
dalam hal ini adalah pengguna TIK tersebut baik 
internal maupun eksternal.  
Faktor-faktor  teknis seperti  hardware  dan  software  
bukanlah faktor  yang  sulit  untuk  diselesaikan,  
hardware  dan  software jika  tidak  sesuai  dan  
perform  bisa  langsung  diganti  dengan mudah, 
diperbaiki maupun dilakukan pengadaan. Akan 
tetapi, masalah brainware adalah masalah yang luar 
biasa kompleks, masing-masing  orang  sudah  
membawa  mental  map  masing-masing,  sehingga  
tidak  jarang  saling  bersinggungan  bahkan 
bertentangan. Brainware  dalam  kapasitasnya  
sebagai  pengguna,  dalam banyak  penelitian  telah  
disebutkan  sebagai  salah  satu  kunci sukses dalam 
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adopsi TIK ([5], [6], [7], [8]). Pentingnya peran 
kesiapan   brainware   dalam   menjamin   
kesuksesan   adopsi sebuah  teknologi  baru,  
menjadi  perlu  untuk  diteliti  dalam proses adopsi 
sebuah teknologi baru, tidak terkecuali TIK. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi 
kesiapan pengguna  dalam  menerima  dan  
menggunakan  TIK  dengan mengadopsi metode  
Technology Readiness Index  (TRI) yang 
dikembangkan   oleh   Parasuraman   [9].   Metode   
ini   dipilih karena:  (1)  TRI  mampu  membedakan  
de-ngan  baik  antara pengguna  dan  bukan  
pengguna  sebuah  teknologi;  (2)  TRI mampu  
mengelompokkan  pengguna  berdasarkan  
keyakinan positif  dan  negatif  terhadap  teknologi  
yang  lebih  kompleks dan  lebih  futuristik;  dan  (3)   
TRI  mampu  mengidentifi-kasi kelompok-kelompok      
pengguna      yang      memiliki      rasa 
ketidaknyamanan dan ketidakamanan secara 
signifikan karena TRI   dibentuk   oleh   empat   
variabel   kepribadian   optimism, innovativeness, 
discomfort, dan insecurity.  
 
B.  Batasan Masalah 
Setiap   organisasi   mempunyai   budaya   dan   
karakteristik yang bisa jadi berbeda dengan 
organisasi lain, termasuk dalam adopsi    teknologi.    
Perbedaan    ini    karena    masing-masing 
organisasi    memiliki    proses    bisnis    yang    
berbeda-beda meskipun  bergerak  dalam  bidang  
yang  sama.  Merujuk  pada sifat  unik  ini,  
penelitian  ini  dibatasi  dengan  hal-hal  sebagai 
berikut. 
1. Penelitian    dilakukan    pada    organisasi    
dalam    bidang pendidikan  yaitu  Universitas  XYZ,  
oleh  sebab  itu  kondisi kesiapan dan rekomendasi 
yang ditemukan/diajukan, hanya berlaku  dalam  
organisasi  tersebut,  atau  organisasi  yang 
mempunyai karakteristik sama. 
2. Penilaian     kesiapan    pengguna    dalam    
penelitian    ini berdasarkan  variabel  kepribadian  
yang telah  diteliti  dalam penelitian   terdahulu.   
Model   dan   pengujian   model   juga sudah diteliti 
dalam penelitian terdahulu ([2], [9], [10], [11], [12], 
[13]). 
3. Butir-butir   pertanyaan/pernyataan   yang   
diajukan   dalam bentuk     kuesioner,     disusun     
berdasarkan     hasil-hasil penelitian  terdahulu yang 
disesuaikan  dengan  karakteristik organisasi ([2], 
[9], [10], [11], [12], [13]). 
 
3. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN 

TEORI 
 
A.  Tinjauan Pustaka 
Tingginya  kegagalan  implementasi  Sistem  
Informasi  (SI) menurut  Shafaei  dan  Dabiri  [14]  
karena  implementasi  SI adalah     proses     yang     

sangat     kompleks,     tidak     hanya pembaharuan   
dalam   banyak   aspek   yang   berbeda   yang 
membutuhkan pertim-bangan pada saat yang sama 
tetapi juga karena    dampak    dari    sistem    baru    
terhadap    organisasi. 
Sementara,  Ptak dan  Schragenheim [15]  berpen-
dapat  bahwa salah satu alasan kegagalan 
implementasi SI adalah kurangnya kesiapan   
organisasi   dalam   hal   kedewasaan   proses   
bisnis, aspek      budaya,      teknologi     dan      
organisasi     sehingga menyebabkan  proses  
implementasi  SI  memakan  waktu  lebih lama    
dari    yang    direncanakan    dan    menyebabkan    
tim implementasi SI kehilangan semangat. 
Pendapat   Ptak   dan   Schragenheim   [15]  tersebut   
sejalan dengan  hasil  penelitian  Sheu  dan  Kim  
[4],  dalam  penelitian yang   melibatkan   50   
organisasi   sebagai   obyek   penelitian menyatakan  
bahwa  tingkat  kesiapan  yang  rendah  menjadi 
sebab  kegagalan  proyek  SI,  khususnya  kesiapan  
pengguna yang   paling   dominan   berpengaruh   
terhadap   keberhasilan implementasi   SI.   
Penelitian   Sheu   dan   Kim   menunjukkan bahwa   
faktor   kesiapan   pengguna   lebih   kuat   
pengaruhnya terhadap    keberhasilan    proyek    SI    
dibandingkan    dengan keterlibatan pengguna dalam 
proyek SI. 
Adopsi  TIK  menurut  Totolo  [16],  membutuhkan  
tingkat kesiapan  yang memadai,  karena  banyak  
hal  baru  yang harus dipelajari   dan   banyak   
perubahan/penyesuaian   yang   harus dilakukan.  
Sementara,  perubahan  dan  penyesuaian  seringkali 
menghilangkan  kenyamanan  bagi  pengguna  dan  
seringkali TIK bukanlah hal yang mudah untuk 
dipelajari. 
 
B.  Landasan Teori 
1)  Adopsi   Teknologi   Informasi   dan   
Komunikasi:     TIK sebagai  teknologi  yang  dapat  
digunakan  sebagai  competitive weapon  untuk  
mendapatkan  competitive  advantages  dalam 
memenangkan    persaingan    terbukti    dapat    
mempengaruhi hingga level korporat dalam 
menentukan arah bisnisnya. Akan tetapi, apakah TIK 
selalu menjadi solusi dalam permasalahan bisnis ? 
Kenyataan yang ada berdasarkan data yang disajikan 
oleh   The  Standish   Group  [17],   bahwa   proyek  
TIK  yang berhasil hanya sebesar 32%, pada level 
enterprise di Indonesia proyek  yang  terhitung  
sukses  hanya  sebesar  16,67%  [18], selebihnya    
dinilai    gagal    karena   alasan    biaya    melebihi 
anggaran,  waktu  penyelesaian  melebihi rencana  
dan  manfaat yang  diperoleh  tidak  seperti  yang  
direncanakan  dan  bahkan gagal  total.  Kegagalan  
tersebut  terjadi  di  antaranya  karena munculnya  
resistensi,  dan  tingkat  kesiapan  brainware  yang 
buruk. 
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2)  Sistem  Informasi  Terintegrasi:     SI  yang  
informasi  yang  terpadu  satu dengan yang 
lain/terintegrasi dan bertujuan untuk mendukung 
kegiatan-kegiatan institusi sebagai sebuah enterprise 
[19]. Ciri dari SI terintegrasi adalah tingkat integrasi 
yang tinggi untuk mengakomodasi   kebutuhan   data   
dan   juga   informasi   yang terpadu. 
 
3)  Technology  Readiness (TR)  dan  Technology 
Readiness Index  (TRI):     Parasuraman  [9]  
mendefinisikan  technology readiness  (TR)  sebagai 
“people’s propensity to embrace and use new 
technology for accomplishing goal in home life and 
at work”,   sedang   TRI   merupakan   indeks   untuk   
mengukur kesiapan      pengguna      terhadap     
teknologi     baru.      TRI menggunakan serangkaian 
pernyataan kepercayaan/keyakinan dalam 
melakukan  survei  untuk mengukur  secara 
menyeluruh tingkat kesiapan  teknologi  dari 
individu, dan  merupakan  alat dalam studi adopsi 
teknologi. TRI digunakan untuk mengukur kesiapan   
pengguna   dalam   menggunakan   teknologi   baru 
dengan   indikator   empat   variabel   kepribadian   
yaitu:   (1) optimism    (optimisme),    sikap    
pandang    positif    terhadap teknologi  dan  percaya  
bahwa  teknologi  akan  meningkatkan kontrol,   
fleksibilitas,   dan   efisiensi   dalam   kehidupan;   
(2) innovativeness  (inovasi),  sikap  tendensi  untuk  
yang  pertama menggunakan  produk  maupun  
layanan  teknologi  baru;  (3) discomfort      
(ketidaknyamanan),     memiliki     sikap     sulit 
mengontrol   dan   cenderung   kewalahan/tidak   
percaya   diri ketika  berhadapan  dengan  teknologi  
baru;  dan  (4)  insecurity (ketidakamanan),  
memiliki  kecurigaan  terhadap  keamaanan 
teknologi dan alasan keamanan data pribadi. 
 
C.  Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan yang menjadi dasar untuk melakukan 
penelitian ini sebagai berikut. 
•  Apakah      optimisme      mempengaruhi      
Technology Readiness (TR)? 
•  Apakah inovasi mempengaruhi TR? 
•  Apakah ketidaknyamanan mempengaruhi TR? 
•  Apakah ketidakamanan mempengaruhi TR? 
•  Apakah faktor utama penentu TR? 
•  Apakah     memungkinkan     mengelompokkan     
orang berdasarkan tingkat TR? 
 
III. METODA PENELITIAN 
 
A.  Bahan Penelitian 
Data  yang  digunakan  dalam   penelitian  ini  
adalah   data primer  yang  berupa  data  subjek  dan  
data  sekunder.  Merujuk Sanusi [20], data primer 
adalah data yang pertama kali dicatat dan   
dikumpulkan   oleh   peneliti,   sedangkan   data   
sekunder adalah data yang sudah tersedia dan 

dikumpulkan oleh  pihak lain,  dan  data  subjek  
adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil kuesioner  
yang  didapat  dari  responden.  Merujuk  Indriantoro 
dan  Supomo dalam Dewi [21], jenis data subyek 
(self report data)  adalah  jenis  data  penelitian  yang  
berupa  sikap,  opini, pengalaman,  atau  
karakteristik  seseorang  atau  sekelompok orang 
yang menjadi subyek penelitian/responden. 
  
B.  Alat Penelitian 
•  Penelitian ini menggunakan perangkat komputer 
dengan perangkat   lunak   Microsoft   Windows   7   
Enterprise Edition dan Microsoft Office. 
•  Kuesioner  dengan  skala  Likert  5  level  dengan  
titik tengah sebagai nilai netral. 
•  Alat analisis data  IBM SPSS AMOS 20 dan  
smartPLS 
2.0 ME. 
 
C.  Model Penelitian 
Model    TRI    (Gbr.    2)    mempunyai    empat    
variabel eksogen/bebas  yang  berpengaruh  secara  
signifikan  terhadap kesiapan    pengguna    atau    
berpengaruh    secara    signifikan terhadap  variabel  
endogen/terikat  technology readiness  (TR). Dua   di   
antara   empat   variabel   eksogen/bebas   
merupakan persepsi   positif   pengguna   terhadap   
teknologi   yang   dapat meningkatkan  tingkat  TR  
pengguna  tersebut,  yaitu:  variabel optimisme   dan   
variabel   inovasi,   sedangkan   dua   variabel 
eksogen/bebas  lainnya  merupakan  persepsi negatif  
pengguna terhadap  teknologi  yang  dapat  menekan  
atau  menurunkan tingkat TR pengguna. Dua 
variabel yang merupakan persepsi negatif  pengguna  
ini  yaitu  variabel  ketidak-nyamanan  dan variabel 
ketidakamanan. 
 

 
 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sejumlah 155 kuesioner telah disebarkan kepada 
responden pada  12  unit  kerja  pengguna  anggaran  di  
Universitas  XYZ. Sebanyak  113  kuesioner   dari  
155  kuesioner  atau  sebesar 72,90%    diterima    
kembali    oleh    peneliti.    Sebanyak    17 kuesioner 
atau sebesar  15,04% dari 113 kuesioner  tidak diisi 
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secara lengkap, namun  datanya  masih  bisa 
digunakan  karena yang tidak diisi (missing data) 
hanya data pada variabel yang digunakan    untuk    
tujuan    pengelompokan    oleh    peneliti, sedangkan  
data pada materi kuesionernya  sendiri diisi secara 
lengkap oleh responden. 
 
A.  Data Demografi Responden 

 

 

 
Persepsi positif pengguna 
  
B.  Analisa Data 

Proses analisa  data  dilakukan  untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. Analisa data yang didapatkan 
menunjukkan bahwa data yang ada tidak dapat 
dianalisa dengan alat bantu AMOS karena  tidak  
memenuhi  asumsi  normalitas  data.  Selanjutnya 
analisa   dilakukan   dengan   alat   bantu   
smartPLS,   karena pendekatan PLS tidak 
mensyaratkan normalitas data. 

Proses analisa dilakukan  dengan  evaluasi  outer 
model  dan inner  model  pada  model  penelitian  
dengan  data  penelitian. Pada   evaluasi   outer   
model   ditemukan   2   indikator   yang memiliki  
nilai  loading  dibawah  nilai  cut  off  sehingga  tidak 
memenuhi  convergent  validity.  Oleh  karena  itu,  2  
indikator tersebut dihapus dari diagram alur, 
hasilnya seperti pada Gbr. 
6. 
 

 
Pada   uji   discriminant   validity   didapatkan   

hasil   bahwa model   memiliki  tingkat  
discriminant  validity  yang  tinggi. Nilai    akar    
AVE    masing-masing    variabel    lebih    besar 
dibandingkan dengan korelasi antar konstruk (Tabel 
V). 

 

 
 

Uji  composite  reliability  ditujukkan  pada  Tabel  
VI,  hasil yang    diperoleh    memuaskan,    karena    
kese-luruhan    nilai composite reliability yang 
mengukur konstruk lebih besar dari 0,60. Jadi dapat 
disimpulkan  bahwa masing-masing konstruk 
memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Evaluasi  inner  model  dilakukan  dengan  uji  R-
square  dan uji T. Pengujian R-square model 
penelitian menunjukkan nilai R-square variabel 
technology readiness sama dengan 1 (Tabel VI),  
hal  ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  eksogen  
dalam model     penelitian     berpengaruh     
sempurna     atau     dapat menjelaskan   100%   
terhadap   variabel   endogennya,   yaitu variabel 
technology readiness. Hasil uji T seperti pada 
Tabel VII.  Hasil  uji  T  tersebut  dijadikan  dasar  
untuk  menjawab pertanyaan penelitian 
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1)  Optimisme:      Persepsi   responden   terhadap   
variabel optimisme,    yaitu    optimisme    tidak    
berpengaruh    secara signifikan terhadap 
Technology Readiness (TR), artinya tinggi maupun     
rendah     tingkat     optimisme     pengguna     tidak 
mempengaruhi   TR.   Data   penelitian   
menunjukkan   secara umum persepsi responden 
terhadap variabel optimisme cukup tinggi pada skala 
Likert. 

2)  Inovasi:   Persepsi  responden  terhadap  
variabel  inovasi pada  tingkat  signifikansi  0,002  
menyatakan  bahwa  inovasi berpengaruh  positif  
secara  signifikan  terhadap  TR,  artinya semakin 
tinggi tingkat inovasi maka semakin tinggi tingkat. 

3)  Ketidaknyamanan:   Persepsi  pengguna  
terhadap  faktor ketidaknyamanan  sangat  dominan  
di  kalangan  pengguna  SI Keuangan     Ditkeu     
Universitas     XYZ.     Hasil     analisis 
menunjukkan   bahwa   persepsi   pengguna   
terhadap   faktor ketidaknyamanan    berpengaruh    
positif    secara    signifikan terhadap TR, artinya 
semakin tinggi tingkat ketidaknyamanan maka 
semakin tinggi tingkat TR. 

4)  Ketidakamanan:     Persepsi  pengguna  
terhadap  faktor ketidakamanan berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap TR  pada  tingkat  
signifikansi  0,002,  artinya  semakin  tinggi tingkat 
ketidakamanan maka semakin tinggi tingkat TR. 
5)  Technology   readiness:      Kondisi   kesiapan   
teknologi pengguna SI Keuangan Ditkeu 
Universitas XYZ secara umum memiliki kesiapan 
yang cukup, meskipun cenderung memiliki rasa  
ketidaknyamanan  dan  ketidakamanan  yang  tinggi  
dan cenderung  resisten  terhadap  perubahan.  Pada  
beberapa  unit kerja   tingkat   kesiapan   teknologi   
pengguna   lebih   tinggi dibandingkan dengan unit 
kerja lain. 
Berdasar hasil Uji T, dalam penelitian ini ditemukan 
bahwa faktor ketidaknyamanan merupakan faktor 
utama penentu TR dan  pengguna  SI  Keuangan  
Ditkeu  Universitas  XYZ  dapat dikategorikan  
dalam  kategori  Paranoid  yaitu  percaya  pada 
teknologi  dan  memiliki  tingkat  optimisme  yang  

tinggi  tetapi tidak    memiliki    kecenderungan    
untuk    berinovasi,    serta memiliki   rasa   
ketidaknyamanan   dan   ketidakamanan   yang tinggi,   
berusia   di   atas   rata-rata   dengan   penghasilan   
dan pendidikan lebih rendah, dan umumnya 
perempuan ([9], [13]). Kategori  Paranoid  
merupakan  individu-individu  yang  rentan terhadap 
fenomena resistensi. 
 

V.  KESIMPULAN 
 
A.  Kesimpulan 

•  Persepsi   pengguna   terhadap   faktor   optimisme   
tidak berpengaruh   secara   signifikan   terhadap   
Technology Readiness  (TR)  di  kalangan  
pengguna  SI  Keuangan Ditkeu Universitas 
XYZ. 

•  Persepsi pengguna terhadap faktor inovasi 
berpengaruh positif   secara   signifikan   terhadap   
TR   di   kalangan pengguna SI Keuangan Ditkeu 
Universitas XYZ. 

•  Persepsi   pengguna  terhadap  faktor  
ketidaknyamanan berpengaruh  positif  secara  
signifikan  terhadap  TR  di kalangan  pengguna  
SI  Keuangan  Ditkeu  Universitas XYZ. 

•  Persepsi    pengguna   terhadap   faktor    
ketidakamanan berpengaruh  positif  secara  
signifikan  terhadap  TR  di kalangan  pengguna  
SI  Keuangan  Ditkeu  Universitas XYZ. 

•  Hasil    penelitian    menyatakan    bahwa    score    
faktor ketidaknyamanan   menempati   urutan   
teratas,   hal   ini berarti   bahwa    faktor    
ketidaknyamanan    merupakan penentu utama 
TR di kalangan  pengguna SI Keuangan Ditkeu 
Universitas XYZ. 

•  Berdasarkan  score  TR,  pengguna  SI  Keuangan  
Ditkeu Universitas  XYZ  merupakan  individu-
individu  dengan tingkat    optimisme    tinggi,    
tetapi    memiliki    rasa ketidaknyamanan    dan    
ketidakamanan    yang    tinggi sehingga  bisa  
disimpulkan  bahwa  kalangan  pengguna SI  
Keuangan  Ditkeu Universitas XYZ termasuk 
dalam kategori  Paranoid,  yaitu  percaya  pada  
teknologi  dan memiliki  tingkat  optimisme  
yang  tinggi  tetapi  tidak memiliki    
kecenderungan    untuk    berinovasi,    serta 
memiliki   rasa   ketidaknyamanan   dan   
ketidakamanan yang tinggi, berusia di atas rata-
rata dengan penghasilan dan pendidikan lebih 
rendah, dan umumnya perempuan ([9], [13]). 
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Abstrak 

Kebutuhan bisnis memberikan tantangan yang mendorong sebuah enterprise membuat sebuah arsitektur yang 
dapat menjadi jembatan untuk meminimalisasi gap yang terjadi antara kepentingan bisnis dan pemanfaatan 
teknologi.  Peran arsitektur enterprise dalam sebuah perencanaan strategi adalah menggerakan orang 
menjalankan proses atau ativitas dalam rantai nilai suatu organisasi serta menggerakkan teknologi baik aplikasi 
ataupun infrastruktur. Dalam hal ini, EA bukan hanya menjadi suatu proses tetapi menjadi produk yang akan 
membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, memandang EA sebagai suatu 
strategi merupakan sebuah pandangan logis jika dikaitkan dengan bagaimana EA dibangun bukan hanya untuk 
kondisi saat ini tetapi juga kondisi di masa yang akan datang. Dengan menggunakan pendekatan balance 
scorecard untuk sebuah enterprise architecture akan diperoleh pandangan menyeluruh sebuah EA. 
 
Kata kunci: Enterprise Architecture, Strategi, Balance Scorecard 
 
 
 
1. Latar Belakang  

 
Enterprise arsitektur pada dasarnya merupakan 
sebuah upaya yang lakukan oleh suatu enterprise 
untuk menyelaraskan antara tujuan bisnis dengan 
teknologi. Dalam sebuah tulisan yang diterbitkan 
oleh IBM tahun 2008 “Enterprise Architecture : 
Concept and Practice” digambarkan bahwa yang 
menjadi fokus dari arsitektur enterprise adalah sisi 
bisnis dan teknik yan memiliki kompleksitas 
tertentu. Adanya kebutuhan bisnis memberikan 
tantangan yang mendorong sebuah enterprise 
membuat sebuah arsitektur yang dapat menjadi 
jembatan untuk meminimalisasi gap yang terjadi 
antara kepentingan bisnis dan pemanfaatan 
teknologi.  
 
Beberapa tantangan yang mucul sehingga arsitektur 
enterprise menjadi sebuah kebutuhan yang harus 
dipenuhi adalah munculnya tren, tekanan, dan isu-
isu strategis. Hal ini tentu akan menjadi 
pertimbangan manajemen level atas untuk 
menjadikan enterprise arsitektur sebagai sebuah 
strategi guna mencapai sebuah tujuan tertentu. 
 
Perpektif arsitektur enterprise sebagai sebuah 
strategi menurut saya merupakan topik yang cukup 
menarik untuk dieksplorasi. Hal ini terkait 
bagaimana organisasi menjadikan enterprise 

architecture sebagai bagian dari strategi organisasi 
bukan hanya sekedar penyelarasan strategis tetapi 
juga menjadikannya dasar untuk memperoleh 
keunggulan kompetitif. Dalam paper ini akan 
dibahas bagiamana EA sebagai suatu strategi dengan 
menggunakan pendekatan balance scorecard yang 
memuat 4 perspektif yang dikemukakan oleh Kaplan 
dan Norton (1992) dalam “The Balance Scorecard 
Measures That Drive Perfomance”, yaitu keuangan, 
pelanggan, bisnis proses, serta pembelajaran dan 
pertumbuhan. 
 
2. Enterprise Arsitektur dan Strategi Sistem 

Informasi 
Enterprise Architecture yang merupakan salah satu 
disiplin ilmu dalam teknologi informasi memiliki 
definisi sebagai berikut : 
1. Sebuah arsitektur yang berkaitan dengan 

aplikasi, teknikal, informasi, dan bisnis serta 
menyediakan visi dan mmeberikan petunjuk 
dalam mengelola suatu organisasi [Bredemeyer, 
2001]   

2. Sebuah mekanisme untuk menjamin sumber 
daya informasi teknologi dari 
perusahaan/organisasi agar berada pada jalur 
strategi [Riverton, 2002]. 

3. Tool untuk membantu eksekutif berpikir tentang 
organisasi secara menyeluruh dan untuk 
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membantu dalam pengambilan keputusan [Paul, 
2004]. 

4. Deskripsi misi para stakeholder mencakup 
parameter informasi, fungsionalitas/ kegunaan, 
lokasi, organisasi dan kinerja. Arsitektur 
enterprise menjelaskan rencana untuk 
membangun sistem atau sekumpulan system 
[Osvalds, 2001]. 

Berdasarkan ke empat definisi tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa sebuah enterprise architecture 
merupakan bagian dari perencanaan suatu organisasi 
untuk digunakan untuk membangun sebuah sistem 
holistic sehingga organisasi berada dalam jalur yang 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
 
Beberapa definisi terkait strategi adalah sebagai 
berikut: 
1. Strategi didefinisakan sebagai penetapan 

sasaran dan tujuan janngka panjang sebuah 
perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi 
sumber daya yang diperlukan untuk 
sasaran dan tujuan. 

2. Strategi sebagai kumpulan dari aktivitas
aktivitas untuk mencapai tujuan dimasa yang 
akan datang dan keunggulan realtif terhadap 
pesaing [Ward&Papard, 2002]. 

3. Strategi adalah penciptaan posisi yang unik dan 
memiliki nilai lebih (berharga), yang melibatkan 
satu himpunan  aktivitas yang berbeda.
 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah 
upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara 
menetapkan serangkaian aktivitas yang tujuan utama 
mencapai keunggulan kompetitif. Jika melihat 
enterprise arsitektur dalam konteks membangun 
sebuah rencana untuk mencapai tujuan tertentu 
maka, kita dapat menarik keseimpulan bahwa 
enterprise architecture dapat dipandang sebagai 
sebuah strategi dari organisasi.  
Menjadi sebuah pertanyaan berikunya adalah 
bagaimana seharusnya arsitektur enterprise dapat 
menjadi sebuah strategi baik strategi organisasi, 
strategi bisnis, strategi sistem informasi yang 
merupakan suatu segitiga strategi sistem informasi. 
Segitiga strategi sistem informasi merupakan sebuah 
kerangka sederhana untuk memahami pengaruh 
sistem informasi terhadap sebuah organisasi
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membantu dalam pengambilan keputusan [Paul, 

Deskripsi misi para stakeholder mencakup 
r informasi, fungsionalitas/ kegunaan, 

lokasi, organisasi dan kinerja. Arsitektur 
enterprise menjelaskan rencana untuk 
membangun sistem atau sekumpulan system 

Berdasarkan ke empat definisi tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa sebuah enterprise architecture 
merupakan bagian dari perencanaan suatu organisasi 
untuk digunakan untuk membangun sebuah sistem 
holistic sehingga organisasi berada dalam jalur yang 

dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Beberapa definisi terkait strategi adalah sebagai 

Strategi didefinisakan sebagai penetapan 
sasaran dan tujuan janngka panjang sebuah 
perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi 
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai 

Strategi sebagai kumpulan dari aktivitas-
aktivitas untuk mencapai tujuan dimasa yang 
akan datang dan keunggulan realtif terhadap 
pesaing [Ward&Papard, 2002].  
Strategi adalah penciptaan posisi yang unik dan 

(berharga), yang melibatkan 
satu himpunan  aktivitas yang berbeda. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah 
upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara 
menetapkan serangkaian aktivitas yang tujuan utama 
mencapai keunggulan kompetitif. Jika melihat 
enterprise arsitektur dalam konteks membangun 
sebuah rencana untuk mencapai tujuan tertentu 
maka, kita dapat menarik keseimpulan bahwa 

apat dipandang sebagai 
 

Menjadi sebuah pertanyaan berikunya adalah 
bagaimana seharusnya arsitektur enterprise dapat 
menjadi sebuah strategi baik strategi organisasi, 
strategi bisnis, strategi sistem informasi yang 

suatu segitiga strategi sistem informasi. 
Segitiga strategi sistem informasi merupakan sebuah 
kerangka sederhana untuk memahami pengaruh 
sistem informasi terhadap sebuah organisasi 

 
3. Eenterprise Arschitechture Sebagai Suatu 

Strategi 
Bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan bisnis, 
teknologi dan sumber daya manusia yang paling 
dibutuhkan untuk berpikir dalam memberikan solusi 
yang luas kepada perusahaan, daripada proyek
proyek pengembangan sistem individu? Dalam 
memenuhi kebutuhan terse
pendekatan baru untuk perencanaan dan 
pengembangan sistem, pendekatan ini yang 
kemudian dikenal sebagai Enterprise Architecture 
(EA). Kata "enterprise" menunjukkan tingkatan yang 
lebih tinggi, pandangan strategis dari seluruh 
organisasi, sedangkan kata "arsitektur " menyiratkan 
kerangka kerja yang terstruktur untuk perencanaan, 
analisis dan pengembangan semua jenis sumber 
daya.  
 
Berkenaan dengan sumber daya,, salah satu 
tantangan terbesar dimana banyak perusahaan terus 
menghadapi bagaimana mengidentifikasi komponen 
komponen bisnis dan teknologi dalam inisiatif 
strategis. Bagian terbesar dari tantangan ini adalah 
teknologi, teknologi informasi (TI) secara khusus, 
secara historis belum terpandang sebagai aset 
strategis. Artinya EA didorong ole
dan kebutuhan bisnis. (EA = Strategi + Bisnis + 
Teknologi). 
 
Dalam sebuah enterprise dengan kompleksitas dari 
proses binsisnya, perencanaan suatu sistem 
informasi yang terintegrasi dan mendukung tujuan 
bisnis yang akan dicapainya merupak
sangat penting. Jika membahas perencanaan sistem 
informasi yang terintegrasi, maka arsitektur 
enterprise berperan di dalamnya. 
 
Dalam hal ini, arsitektur enterprise berperan untuk 
membuat sebuah gambaran tentang bagaimana 
struktur organisasi, proses bisnis organisasi, aplikasi 
sistem informasi, dan infrastruktur teknologi 
informasi yang mendukung (Surendro, 2009). 
Artinya sebuah enterprise arsitektur dapat diapndang 
sebagai sebuah strategi dari suatu organisasi. 
Definisi enterprise architecture menurut IBM adalah 

GAMBAR 7. SEGITIGA STRATEGI 
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Bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan bisnis, 
teknologi dan sumber daya manusia yang paling 
dibutuhkan untuk berpikir dalam memberikan solusi 
yang luas kepada perusahaan, daripada proyek-
proyek pengembangan sistem individu? Dalam 
memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan 
pendekatan baru untuk perencanaan dan 
pengembangan sistem, pendekatan ini yang 
kemudian dikenal sebagai Enterprise Architecture 
(EA). Kata "enterprise" menunjukkan tingkatan yang 
lebih tinggi, pandangan strategis dari seluruh 

dangkan kata "arsitektur " menyiratkan 
kerangka kerja yang terstruktur untuk perencanaan, 
analisis dan pengembangan semua jenis sumber 

Berkenaan dengan sumber daya,, salah satu 
tantangan terbesar dimana banyak perusahaan terus 

mengidentifikasi komponen 
komponen bisnis dan teknologi dalam inisiatif 
strategis. Bagian terbesar dari tantangan ini adalah 
teknologi, teknologi informasi (TI) secara khusus, 
secara historis belum terpandang sebagai aset 
strategis. Artinya EA didorong oleh tujuan strategis 
dan kebutuhan bisnis. (EA = Strategi + Bisnis + 

Dalam sebuah enterprise dengan kompleksitas dari 
proses binsisnya, perencanaan suatu sistem 
informasi yang terintegrasi dan mendukung tujuan 
bisnis yang akan dicapainya merupakan hal yang 
sangat penting. Jika membahas perencanaan sistem 
informasi yang terintegrasi, maka arsitektur 
enterprise berperan di dalamnya.  

Dalam hal ini, arsitektur enterprise berperan untuk 
membuat sebuah gambaran tentang bagaimana 
struktur organisasi, proses bisnis organisasi, aplikasi 
sistem informasi, dan infrastruktur teknologi 
informasi yang mendukung (Surendro, 2009). 

terprise arsitektur dapat diapndang 
sebagai sebuah strategi dari suatu organisasi. 
Definisi enterprise architecture menurut IBM adalah 
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“The EA discipline defines and maintains the 
transition co-ordinate towards goals.“ architecture 
models, governance and initiatives needed to 
effectively semi-autonomous groups common 
business and/or IT goals.” [Ilkevicius, 2005] 
Berdasarkan definisi tersebut maka dalam sebuah 
arsitektur enterprise harus memuat suatu realisasi 
strategi bisnis dan IT. Dalam paper yang sama IBM 
menjelaskan bahwa “EA is defined as the planning 

function between strategy formulation and delivery”. 
Artinya suatu arsitektur enterprise merupakan suatu 
fungsi perencanan diantara strategi yang akan 
diterapkan dengan prose perancangan dan delivery  
yang menjadi fokus dari proyek pembangunan suatu 
EA. Gambar berikut menunjukan bagaimana 
enterprise architecture dipandang sebagai suatu 
strategi

GAMBAR 8. EA SEBAGAI SUATU STRATEGI 
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Meningkatknya peluang bisnis dan ketersedian 
teknologi yang dapat digunakan untuk menambah 
niali bagi suatu organisasi menjadi pendorong 
munculnya startegi bisnis dan stratgei TI. Di dalam 
strategi ini memuat hal-hal apa saja yang ingin 
dicapai oleh suatu organisasi. Untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan, startegi diturunkan menjadi 
sebuah arsitektur enterprise dimana didalamnya akan 
terjadi proses transis atau penyesuaian sesuai dengan 
tujuan yang telah disepakati bersama.  
Peran arsitektur enterprise dalam sebuah 
perencanaan strategi adalah menggerakan orang 
menjalankan proses atau ativitas dalam rantai nilai 
suatu organisasi serta menggerakkan teknologi baik 
aplikasi ataupun infrastruktur. Dalam hal ini, EA 
bukan hanya menjadi suatu proses tetapI menjadi 
produk yang akan membantu organisasi dalam 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.  
 
Selain itu, memandang EA sebagai suatu strategi 
merupakan sebuah pandangan logis jika dikaitkan 
dengan bagaimana EA dibangun bukan hanya untuk 
kondisi saat ini tetapi juga kondisi di masa yang 
akan datang. Setiap perubahan ataupun gejolak yang 
dapat mengubah sebuah organisasi perlu ditindak 
lanjuti dengan suatu strategi agar arah dan tujuan 
yang telah ditetapkan tetap berada pada jalur yang 
sesungguhnya sehingga EA menjadi sebuah 
keharusan dari suatu organisasi.  

Gambar 3. Peran EA Sebagai Suatu Strategi 
 
4. Pemdakantan BSC Untuk Eenterprise 

Arschitechture  
 
Dengan menggunakan pendekatan balance scorecard 
untuk sebuah enterprise architecture akan diperoleh 
pandangan menyeluruh sebuah EA dari 4 perpektif, 
yaitu yaitu keuangan, pelanggan, bisnis proses, serta 
pembelajaran dan pertumbuhan. Sebuah balanced 
scorecard adalah serangkaian tindakan yang 
memberikan pandangan. bagi manajer secara cepat 
dan komprehensif terkait isnis (Kaplan & Norton, 
1992). Metodologi Balanced Scorecard 
menghubungkan tujuan strategis dan 
menerjemahkan mereka ke dalam sejumlah tindakan.   

 
Penggunaan metode pengukuran secara holistic 
menunjukkan bahwa sumber daya dapat digunakan 
secara efisien. Dalam hal ini, konsep nilai EA 
menggunakan Balanced Scorecard (BSC) 
memungkinkan untuk tampilan nilai multidimensi 
tidak hanya dari perspektif keuangan. Untuk 
memiliki pandangan menyeluruh atas semua aspek 
nilai EA, sebuah kerangka kerja yang diperlukan. 
Artinya, keseimbangan sebuah organisasi akan 
ditrentukan bukan hanya oleh keuangan saja tetapi 
proses bisnis, pelanggan, dan pembelajaran serta 
pertumbuhan merupakan sebuah perspektif menjadi 
sebuah pertimbangan.  
Dalam konteks sebuah EA masing-masing perpektif 
tersebut dipetakan sehiingga diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

1. Perpektif Pelanggan : Pelayanan 
2. Perspektif Proses Bisnis Internal : Proses 

3. Perpektif Pembelajaran dan Pertumbuhan : 
Aset 

4. Perspektif Keuangan : Keuangan 
 
Penggunaan metode pengukuran secara holistic 
menunjukkan bahwa sumber daya dapat digunakan 
secara efisien. Dalam hal ini, konsep nilai EA 
menggunakan Balanced Scorecard (BSC) 
memungkinkan untuk tampilan nilai multidimensi 
tidak hanya dari perspektif keuangan. Untuk 
memiliki pandangan menyeluruh atas semua aspek 
nilai EA, sebuah kerangka kerja yang diperlukan. 
Artinya, keseimbangan sebuah organisasi akan 
ditentukan bukan hanya oleh keuangan saja tetapi 
proses bisnis, pelanggan, dan pembelajaran serta 
pertumbuhan merupakan sebuah perspektif menjadi 
sebuah pertimbangan. 

 

GAMBAR 4. PERPECTIF BALANCE SCORECARD 
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5. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari 
pembahasan dalam paper ini adalah sebagai berikut: 
• EA didorong oleh tujuan strategis dan 

kebutuhan bisnis (EA = Strategi + Bisnis + 
Teknologi). 

• Peran arsitektur enterprise dalam sebuah 
perencanaan strtaegi adalah menggerakan orang 
menjalankan proses atau ativitas dalam rantai 
nilai suatu organisasi serta menggerakkan 
teknologi baik aplikasi ataupun infrastruktur 

• EA sebagai suatu strategi merupakan sebuah 
pandangan logis jika dikaitkan dengan 
bagaimana EA dibangun bukan hanya untuk 
kondisi saat ini tetapi juga kondisi di masa yang 
akan datang 
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Abstrak 

Serangga yang diawetkan memiliki potensi yang cukup besar untuk dipasarkan di pasar internasional.Namun 
pengelolaan administrasi dan manajemen jual belinya yang kurang tertata dengan baik, membuat tidak semua 
kebutuhan pasar dapat terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan oleh calon 
konsumen dimanapun ia berada tanpa terikat waktu dan lokasi, yaitu melalui suatu sistem e-commerce. Dengan 
adanya sistem penjualan melalui e-commerce, dan pengelolaan data melalui sistem informasi manajemen ini, 
diharapkan pasar penjualan serangga yang diawetkan dalam menjadi semakin luas dan dikenal oleh pasar 
internasional. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, Serangga Yang Diawetkan, E-Commerce. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Keanekaragaman serangga di Indonesia tercatat 
salah satu yang terbesar di dunia selain negara latin 
Brasil [3]. Kebanyakan serangga memiliki nilai jual 
yang lebih tinggi ketika dijual dalam kondisi 
diawetkan daripada dijual dalam kondisi hidup. 
Serangga-serangga tersebut didapatkan dari berbagai 
daerah di Indonesia, seperti Ambon, Sulawesi, 
Papua, Sumatra, dan berbagai lokasi lainnya, 
kemudian diawetkan dijual dalam berbagai produk 
souvenir, seperti gantungan kunci, hiasan, hingga 
serangga dalam bingkai. Seiring dengan krisis yang 
menimpa Indonesia di tahun 1998, pengawetan 
serangga menjadi usaha yang cukup menjanjikan, 
karena belum banyak pemain dalam pasar tersebut. 
Potensi pemasaran serangga yang diawetkan lebih 
banyak menjangkau pasar internasional daripada 
pasar lokal. Kebanyakan serangga tersebut diekspor 
ke Jepang, Korea, Amerika Serikat dan Eropa.  

Informasi yang dikelola dengan baik dapat 
menghasilkan value yang berharga untuk organisasi, 
seperti perluasan pasar atau peningkatan 
produktivitas organisasi, yang akan berujung pada 
peningkatan laba organisasi. Kebutuhan organisasi 
saat ini dapat didukung dengan penerapan teknologi 
yang sesuai. Dalam usaha pemasaran serangga yang 
diawetkan, teknologi yang sesuai adalah pemasaran 
melalui e-commerce, yang didukung dengan sistem 

informasi administrasi pembelian dan administrasi 
jual beli lainnya.  

Dengan adanya sistem yang menunjang, 
diharapkan jangkauan pasar serangga yang 
diawetkan menjadi semakin luas dan dengan 
demikian dapat meningkatkan pangsa pasarnya, 
terutama di pasar internasional [2]. 
 
2. Analisis 
 

Semua transaksi dalam perusahaan ini 
dilakukan dalam bentuk dolar US (USD), 
dikarenakan target pasar dari perusahaan ini adalah 
pasar internasional. Berikut ini akan dijabarkan 
analisis kondisi awal dan permasalahan yang terjadi 
dari sistem yang ada. 
 
2.1 Pembelian dan Stok 

Transaksi pembelian dari suplier dilakukan 
melalui telepon/email. Namun untuk beberapa 
serangga yang langka yang tidak disediakan oleh 
suplier, perusahaan mengirimkan beberapa pegawai 
ke berbagai pulau di Indonesia untuk mencari jenis 
serangga langka, dimana biaya hidup pegawai di 
lokasi tersebut ditanggung oleh perusahaan. 
Permasalahan yang muncul dari sistem pembelian 
ini, harga pokok setiap produk yang dibeli dari 
supplier maupun yang didapatkan oleh pegawai sulit 
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untuk dihitung, karena pencatatan hanya dilakukan 
dengan file yang terpisah-pisah.  

Kartu stok untuk masing-masing jenis serangga 
dicatat dalam kartu stok, dimana kartu stok ini akan 
diperbaharui dengan menuliskan jumlah keluar 
masuk item pada setiap kartu. Proses ini memiliki 
eksposur hilangnya data akibat kesengajaan maupun 
tidak disengaja, seperti pencurian oleh pihak 
tertentu, kartu stok hilang, kartu stok tersobek, 
maupun kesalahan pencatatan keluar masuknya 
produk. Dengan proses yang seperti ini, pembelian 
produk harus menunggu pegawai memeriksa setiap 
kartu stok pada setiap produk. Selain itu, pembelian 
produk juga cukup sulit untuk disesuaikan dengan 
tingkat penjualannya, karena tidak adanya 
pengelolaan informasi yang tepat. 
 
2.2 Penjualan Produk 

Pada awalnya, penjualan dilakukan dengan cara 
mengirimkan penawaran ke berbagai pihak. Seiring 
dengan berkembangnya perusahaan, terdapat 
konsumen tetap yang secara rutin membeli produk 
serangga yang diawetkan, maupun konsumen baru 
yang mendapatkan informasi dari mulut ke mulut. 
Konsumen dapat memesan serangga tertentu, dan 
perusahaan akan mengusahakan ketersediaan 
serangga tersebut.  

Kelemahan dari sistem yang ada adalah 
perusahaan tidak memiliki daftar konsumen yang 
jelas, sehingga terdapat ketergantungan pada 
pegawai tertentu (yang menangani hubungan dengan 
konsumen) dan perusahaan tidak dapat mengelola 
hubungan baik dengan konsumen ketika pegawai 
tersebut keluar dari perusahaan. Dengan peningkatan 
penjualan produk dalam perusahaan, data yang 
dikelola menjadi semakin banyak. Dengan demikian, 
pengelolaan data yang tidak tepat, dapat 
mengakibatkan hilangnya informasi berharga untuk 
perusahaan. 

Penjualan produk yang selama ini dilakukan 
terbatas untuk konsumen yang mengerti tentang 
serangga, sehingga mereka tahu apa yang mereka 
inginkan ketika akan melakukan transaksi. 
Sedangkan untuk konsumen yang awam tentang 
serangga, relatif lebih sulit untuk melakukan 
transaksi karena tidak ada gambaran tentang apa 
yang akan dipilihnya. 
 
3. Hasil dan Pembahasan  
 

Sistem dibangun dengan web-based dan 
internet, yang dapat diakses oleh user setiap saat. 
Sistem dilengkapi dengan berbagai proses yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk meningkatkan 
faktor keamanan, data-data yang dianggap penting 
bagi perusahaan dicatat ke database dengan melalui 
sistem enkripsi, sehingga ketika ada akses yang tidak 
sah langsung ke database, data tidak dapat terbaca 

dengan mudah. Berikut akan dijabarkan hasil 
implementasi system 

 
3.1 Pembelian dan Stok 

 
Pencatatan stok produk dibedakan menjadi 

tiga, yaitu stok in, stok real dan stok out (Gambar 1). 
Stok in adalah stok barang yang sedang dipesan dan 
tinggal menunggu kedatangan barang. Penambahan 
stok in melalui pemesanan barang. Ketika barang 
diterima oleh perusahaan, maka stok in akan 
berpindah ke stok real (faktor penambah). Tujuan 
dari stok in adalah untuk memperkecil kemungkinan 
lost sales akibat pesanan dari pemasok yang belum 
datang (namun sudah dipesan), yang mungkin 
diminati oleh calon konsumen. 

 

 
Gambar 1. Stok Produk 

 
Sedangkan stok out adalah stok produk yang 

dipesan oleh konsumen, namun belum dilakukan 
pembayaran, untuk menghindari dobel pemesanan. 
Misal perusahaan memiliki stok produkA sebanyak 
10 buah, kemudian konsumen1 memesan sebanyak  
enam buah. Dalam kondisi demikian, ketika 
konsumen2 hendak memesan produkA, konsumen2 
hanya dapat memesan empat buah saja. Ketika 
konsumen1 melakukan pembayaran dan enam buah 
produkA dikirim, maka stok out akan berpindah ke 
stok real (faktor pengurang). Sebaliknya, apabila 
sampai batas waktu yang ditentukan konsumen1 
tidak melakukan pembayaran, maka stok out akan 
dihapus tanpa mempengaruhi stok real.  

Stok real adalah stok yang benar-benar ada saat 
ini. Sedangkan stok yang ditampilkan dalam sistem 
adalah stok yang dapat dibeli oleh calon konsumen, 
dengan rumus stok real ditambah stok in dikurangi 
dengan stok out. 

Pembelian produk serangga yang diawetkan 
dicatat melalui sistem, seperti pada Gambar 2. 
Setelah data diinputkan, maka stok akan bertambah. 

 
3.2 Penjualan Produk 
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Data produk yang dijual dikelompokkan dalam 
kategori family dari serangga tersebut, untuk 
mempermudah sistem pencarian informasi. Sistem 
pencarian informasi serangga yang diawetkan 
dilakukan berdasarkan informasi nama serangga, 
kategori family, harga, dan jumlah stok yang 
tersedia (Gambar 3). 

 
 

Gambar 2. Pembelian produk 
 
 

 
Gambar 3. Daftar Item dan pencarían item 
 
Sistem dilengkapi dengan penjelasan detail 

setiap produk yang dijual, sehingga calon konsumen, 
dari yang awam sampai dengan ahli memiliki 
gambaran tentang produk yang akan mereka beli. 

Calon konsumen dapat membuat akun untuk 
mempermudah proses penjualan, dimana konsumen 
tidak perlu menginputkan data pribadinya setiap 
akan melakukan transaksi. Selain itu, ia juga dapat 
memerika semua transaksi yang pernah ia lakukan 
sebelumnya. 

 Pembuatan akun baru dilengkapi dengan 
CAPTCHA (Completely Automated Public Turing 
test to tell Computers and Human Apart) (Gambar 
4). Perkembangan kecerdasan buatan yang 
digunakan dengan tidak benar, dapat merusak sistem 
dengan cara mengirimkan data dalam jumlah besar, 
sehingga sistem menjadi sibuk dan tidak dapat 
digunakan oleh user yang bertujuan benar-benar 

ingin menggunakan sistem. Tujuan utama dari 
penggunaan captcha ini adalah untuk meminimalkan 
serangan dari pihak lain, dimana captcha ini dapat 
dilewati oleh kebanyakan manusia, namun tidak 
dengan komputer [1]. Cara kerja captcha pada sistem 
ini adalah dengan  menggunakan tulisan atau teks 
yang ditempelkan pada suatu gambar, dimana tulisan 
kebanyakan dimiringkan (gimpy). Untuk 
memastikan bahwa akun yang dibuat asli, sistem 
secara otomatis akan mengirimkan email ke alamat 
email yang diinputkan, dan user baru dapat 
menggunakan akunnya setelah ia mengklik URL 
yang ada di email verifikasi (Gambar 5). Jika calon 
user tidak mengklik URL yang ada di email tersebut, 
maka ia tidak dapat melakukan transaksi di sistem. 
Hal ini dapat mengurangi tingkat user yang tidak 
serius atau menggunakan alamat email palsu.  

 

 
Gambar 4. Captcha pada pembuatan akun baru 

 

 
Gambar 5. Verifikasi melalui email 

 
Ketika seorang calon konsumen hendak 

melakukan transaksi, sistem menyediakan kereta 
belanja virtual (shopping chart), sehingga ia tidak 
harus menyelesaikan transaksi saat itu juga (Gambar 
6). Ketika ia selesai melakukan transaksi, sistem 
secara otomatis akan mengirimkan pemberitahuan 
detail transaksi ke konsumen dan admin melalui 
email (Gambar 7). Tujuan dari email invoice ini 
adalah untuk menyampaikan informasi pada orang 
yang benar, serta memberikan kopi transaksi pada 
konsumen, sehingga ketika ia membutuhkan 
informasi transaksi yang ia lakukan, ia tidak perlu 
membuka situs ini, namun tinggal melihat 
informasinya dalam email pribadinya. Hal ini 
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didukung dengan tingkat pengguna Smartphone 
yang semakin meningkat, sehingga email dapat di 
push ke Smartphone-nya. 

Setelah proses pembayaran selesai, konsumen 
akan mendapatkan informasi nomor resi pengiriman 
melalui jasa pengiriman tertentu, dan ia dapat 
memeriksa record pengirimannya, melalui situs jasa 
pengiriman yang terhubung dengan sistem (Gambar 
8). Konsumen dapat menginputkan nomor resi 
pengiriman yang diberikan oleh perusahaan dalam 
konfirmasi pembayaran, kemudian sistema kan 
terhubung ke situs jasa pengiriman yang bekerja 
sama. 

 
 
 

3.3 Laporan 
 

Dalam suatu sistem informasi, laporan menjadi 
salah satu aspek terpenting yang dibutuhkan 
perusahaan untuk mendukung pengambilan 
keputusan. Dalam sistem yang dibuat, berbagai 
laporan disusun untuk mendukung kebutuhan 
perusahaan. Laporan yang disediakan anatara lain 
adalah sales report yang terdiri dari: daily sales 
(Gambar 9), periodic sales (Gambar 10) dan ítem 
sales; purchasing report, dan cash flow report 
(Gambar 11). 

 

 
Gambar 6. Shopping chart 

  

 
Gambar 7. Email Invoice 

   

 
Gambar 8. Tracking Sales 

 
Daily sales menyampaikan penjualan per 

transaksi dalam satu hari. Sedangkan periodic sales 
memberikan informasi transaksi penjualan dalam 
satu periode tertentu, dalam bentuk rekap (bukan 
detail). Ítem sales report memberikan informasi total 
penjualan produk yang ada, dalam periode waktu 
tertentu. Cash flow report memberikan gambaran 
dana masuk dan keluar selama periode tertentu. 

 

 
Gambar 9. Daily sales report 

 

 
Gambar 10. Periodic Sales Report 
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Gambar 11. Cash Flow Report 

 
4. Simpulan 
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem ini 
adalah dengan adanya sistem penjualan melalui 
internet, target pasar dapat diperluas, terutama ketika 
target tersebut meliputi pasar internaional. 
Penggunaan captcha dapat memperkecil 
kemungkinan kerusakan sistem oleh program yang 
tidak sah. Begitu pula dengan penggunaan email 
verifikasi, yang dapat meningkatkan kebenaran 
transaksi yang dilakukan oleh konsimen.  

Hal lain yang dapat disimpulkan adalah 
tracking sales dengan bekerja sama dengan situs jasa 

pengiriman dapat meningkatkan kepuasan 
konsumen, karena ia mengetahui posisi barang yang 
ditunggunya. Selain itu, pencatatan stok yang sesuai 
dapat meminimalkan lost sales. 

Pengembangan sistem ini dapat dilakukan 
melalui pembayaran online menggunakan internet 
banking atau kartu kredit yang bekerja sama dengan 
pihak ketiga. Dapat pula menggunakan pembayaran 
melalui paypal. 
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Abstrak 

Dalam suatu perusahaan, diperlukan suatu sistem informasi kepegawaian yang dapat membantu untuk mendata 
karyawan, posisi karyawan, mutasi, rekrutmen,  penggajian, dll. Masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan 
ini adalah dalam hal menentukan siapa saja pegawai yang akan menerima bonus karena dalam penentuannya ada 
banyak faktor yang harus diukur. Dengan adanya permasalahan tersebut,maka diadakan penelitian dengan 
menggunakan metode Multi Criteria Decision Making-PROMETHEE untuk mendapatkan urutan pegawai yang 
akan menerima bonus. Dimana yang mendapatkan nilai tertinggi yang akan memperoleh prioritas pertama untuk 
menerima bonus. Sistem ini juga selain untuk membantu pengambilan keputusan menggunakan Promethee 
untuk pemberian bonus juga menangani sistem absensi dan penggajian dapat membantu proses daftar hadir dan 
pencatatan data pegawai.   
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Bonus, Promethee, Decision Support System 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dalam suatu perusahaan, pegawai yang 
mempunyai kinerja baik ada diberikan suatu 
kompensasi yang berbentuk bonus akan 
diberikan disamping gaji pokok. Kompensasi 
tersebut tidak diberikan kepada seluruh pegawai 
yang ada, tetapi hanya pegawai yang memenuhi 
beberapa kriteria,diantaranya 
kedisiplinan,prestasi kerja, pengalaman kerja, 
dan prilaku selama bekerja. Untuk memudahkan 
admin dalam menentukan siapakah yang berhak 
menerima bonus tersebut, maka dibangun sebuah 
sistem pendukung keputusan dengan metode 
Promethee (Preference Ranking Organization 
Method for Enrichment Evaluation). 

Selain dalam hal gaji dan bonus, sebuah 
perusahaan juga mempunyai masalah dalam hal 
absensi, cuti, transaksi pinjaman atau kasbon. 
Dikarenakan proses yang masih dilakukan secara 
manual, perusahaan harus menghitung dan 
mempertimbangkan berbagai faktor. 

Oleh sebab itu diperlukan perancangan 
sistem informasi baru yang dapat menggantikan 
sistem lama dan memberikan keunggulan 
tersendiri dibandingkan sistem yang sebelumnya. 
Sistem informasi ini diharapkan dapat 

mendukung kinerja dari perusahaan secara 
menyeluruh. 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di 
atas, permasalahan yang dihadapi secara garis 
besar adalah : 

1. Bagaimana sistem absensi dan 
penggajian dapat membantu proses 
daftar hadir dan pencatatan data 
pegawai? 

2. Bagaimana sistem pendukung 
keputusan Promethee dapat menangani 
proses pemberian bonus pegawai 

2. Decision Support System (DSS) 
DSS sebagai sebuah sistem yang memberikan 

dukungan kepada seorang manajer, atau kepada 
sekelompok manajer yang relative kecil yang 
bekerja sebagai team pemecah masalah, dalam 
memecahkan masalah semi terstrukitur dengan 
memberikan informasi atau saran mengenai 
keputusan tertentu. Informasi tersebut diberikan 
oleh laporan berkala, laporan khusus, maupun 
output dari model matematis. Model tersebut 
juga mempunyai kemampuan untuk memberikan 
saran dalam tingkat yang bervariasi . 

Dalam DSS terdapat tiga tujuan yang harus di 
capai yaitu :  
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1. Membantu manajer dalam pembuatan 
keputusan untuk memecahkan masalah 
semi terstruktur  

2. Mendukung  keputusan  manajer, dan 
bukannya mengubah atau mengganti 
keputusan tersebut  

3. Meningkatkan  efektivitas  menajer  
dalam  pembuatan  keputusan,  dan  
bukannya peningkatan efisiensi.

Tujuan ini berkaitan dengan tiga prinsip dasar 
dari konsep DSS, yaitu 
dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. 
Jenis-jenis DSS berdasarkan tingkat kerumitan 
sistem pemecahan masalah, antara lain :
1. Membuat keputusan. 
2. Mengusulkan keputusan.
3. Memperkirakan akibat keputusan.
4. Menyiapkan laporan dari berbagai 
5. Menganalisis seluruh file
6. Mengambil elemen-elemen konfirmasi.

 
2.1 Preference Ranking Organization Method 

for Enrichment 
Evaluation(PROMETHEE

Promethee adalah suatu metode penentuan 
urutan (prioritas) dalam analisis multikriteri

Promethee menyediakan kepada user untuk  
menggunakan data secara langsung dalam bentuk 
tabel multikriteria sederhana.
mempunyai kemampuan untuk menangani 
banyak perbandingan, pengambil keputusan 
hanya mendefenisikan skala ukurannya sendiri 
tanpa batasan, untuk mengindikasi prioritasnya  
dan preferensi untuk setiap kriteria dengan 
memusatkan pada nilai (
memikirkan tentang metode perhitungannya.

Metode Promethee menggunakan kriteria 
dan bobot  dari masing-masing kriteria yang 
kemudian diolah untuk menentukan pemilihan 
alernatif lapangan, yang hasilnya berurutan 
berdasarkan prioritasnya.  

Penggunaan metode 
dijadikan metode untuk pengambilan ke
di bidang pemasaran, sumber daya manusia, 
pemilihan lokasi, atau bidang lain yang 
berhubungan dengan pemilihan alternatif. 

Prinsip yang digunakan adalah penetapan 
prioritas alternatif yang telah ditetapkan 
berdasarkan pertimbangan {
world])} dengan kaidah dasar; Max {f1(x), f2(x), 
f3(x), ….. , fj(x), ….. , fk(x) | x 
adalah sejumlah kumpulan alternatif, dan f1  (I = 
1,2, …. K) merupakan nilai / ukuran relative 
criteria untuk masing-masing alternative

Promethee termasuk dalam keluarga 
metode outranking yang dikembangkan oleh 
B.Roy (1985) yang meliput
membangun hubungan dari K (sekumpulan 
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Membantu manajer dalam pembuatan 
keputusan untuk memecahkan masalah 

Mendukung  keputusan  manajer, dan 
bukannya mengubah atau mengganti 

Meningkatkan  efektivitas  menajer  
dalam  pembuatan  keputusan,  dan  

peningkatan efisiensi. 
Tujuan ini berkaitan dengan tiga prinsip dasar 

 struktur masalah, 
dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan.  

jenis DSS berdasarkan tingkat kerumitan 
sistem pemecahan masalah, antara lain : 

Mengusulkan keputusan. 
Memperkirakan akibat keputusan. 
Menyiapkan laporan dari berbagai file. 

file. 
elemen konfirmasi. 

Preference Ranking Organization Method 
for Enrichment 
Evaluation(PROMETHEE) [1] 

adalah suatu metode penentuan 
urutan (prioritas) dalam analisis multikriteria. 

menyediakan kepada user untuk  
menggunakan data secara langsung dalam bentuk 
tabel multikriteria sederhana. Promethee 
mempunyai kemampuan untuk menangani 

ndingan, pengambil keputusan 
hanya mendefenisikan skala ukurannya sendiri 
tanpa batasan, untuk mengindikasi prioritasnya  
dan preferensi untuk setiap kriteria dengan 
memusatkan pada nilai (value), tanpa 
memikirkan tentang metode perhitungannya. 

menggunakan kriteria 
masing kriteria yang 

kemudian diolah untuk menentukan pemilihan 
alernatif lapangan, yang hasilnya berurutan 

Penggunaan metode Promethee dapat 
dijadikan metode untuk pengambilan keputusan 
di bidang pemasaran, sumber daya manusia, 
pemilihan lokasi, atau bidang lain yang 
berhubungan dengan pemilihan alternatif.  

Prinsip yang digunakan adalah penetapan 
prioritas alternatif yang telah ditetapkan 
berdasarkan pertimbangan {∀i |  fi(.)Æ  ℜ[real 
world])} dengan kaidah dasar; Max {f1(x), f2(x), 
f3(x), ….. , fj(x), ….. , fk(x) | x ∈ ℜ } dimana K 
adalah sejumlah kumpulan alternatif, dan f1  (I = 
1,2, …. K) merupakan nilai / ukuran relative 

masing alternative[1] 
ermasuk dalam keluarga 

yang dikembangkan oleh 
B.Roy (1985) yang meliputi dua fase, yaitu 
membangun hubungan dari K (sekumpulan 

alternatif) dan eksploitasi dari hubungan ini 
memberikan jawaban optimasi kriteria dalam 
paradigma permasalahan

Pada fase pertama, nilai hubungan  
outranking berdasarkan pertimbangan dominasi 
masing-masing kriteria. Indeks preferensi 
ditentukan dan nilai 
disajikan berdasarkan preferensi dari pengambil 
keputusan.  
2.2 Cara Kerja D

Promethee 
Sebagai contoh perhitungan manual dapat 

digunakan 4 kriteria dan menggunakan 3 
alternatif. Adapun kriteria yang didapatkan 
adalah : 
a.  K1 : Kedisiplinan  
b.  K2 : Prestasi Kerja 
c.  K3 : Pengalaman Kerja 
d.  K4 : Perilaku Selama Bekerja

 
Untuk simbol dari alternatif adalah : 
a.  A1 : Karyawan1  
b.  A2 : Karyawan2  
c.  A3 : Karyawan3 

 
Tabel 1. Nilai Bobot Kriteria

Langkah-langkah penyelesaiannya adalah : 
a.  P(A1,A2)  

Nilai preferensi (P) berpasangan antara 
A1=karyawan1 dengan A2=karyawan2, dengan 
hasil sebagai berikut: 

1. Untuk K1 = kedisiplinan , menggunakan rumus 
preferensi I :  

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = 
}  

d = 80 - 70 = 10  
berdasarkan kaedah minimasi diperoleh : 

H(d)=�0 Jika d � 01 jika d � 1�  
Maka:  
P(A1,A2) = 0  
P(A2,A1) = 1  
 
2. Untuk K2 = prestasi kerja , menggunakan 

rumus preferensi II : 

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = 
b) }  

d = 90-50 = 40, q=10 
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alternatif) dan eksploitasi dari hubungan ini 
memberikan jawaban optimasi kriteria dalam 
paradigma permasalahan multikriteria 

Pada fase pertama, nilai hubungan  
berdasarkan pertimbangan dominasi 

masing kriteria. Indeks preferensi 
ditentukan dan nilai outrangking secara grafis 
disajikan berdasarkan preferensi dari pengambil 

Decision Support System 

Sebagai contoh perhitungan manual dapat 
digunakan 4 kriteria dan menggunakan 3 
alternatif. Adapun kriteria yang didapatkan 

b.  K2 : Prestasi Kerja  
c.  K3 : Pengalaman Kerja  

Perilaku Selama Bekerja 

Untuk simbol dari alternatif adalah :  

Nilai Bobot Kriteria  

 
langkah penyelesaiannya adalah :  

Nilai preferensi (P) berpasangan antara 
aryawan1 dengan A2=karyawan2, dengan 

hasil sebagai berikut:  
Untuk K1 = kedisiplinan , menggunakan rumus 

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( b) 

berdasarkan kaedah minimasi diperoleh :  �

Untuk K2 = prestasi kerja , menggunakan 
 

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( 
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berdasarkan kaedah maksimasi diperoleh : 

H(d)=� 0 Jika − q ≤  d ≤ q1 jika d < −� ���� � > �� 
P(A1,A2) = 1  
P(A2,A1) = 0 
 
3. Untuk K3 = Pengalaman kerja, menggunakan 

rumus dimana d = selisih nilai kriteria { d = � 

(a) – � b) }  
d = 70-60 = 10,  p=10 
berdasarkan kaedah minimasi diperoleh : 

H(d)=� d/p jika − p ≤  d ≤  q1 jika d < −� ���� � > �� 
P(A1,A2) = 0  
P(A2,A1) = 1 
 
4. Untuk K4=prilaku bekerja,menggunakan 

rumus preferensi IV   

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( 
b) }  

d = 80-90 = -10, q=10  p=60 
berdasarkan kaedah maksimasi diperoleh : 

H(d)� 0 jika |d| ≤ q,0.5  jika q < |�|1 jika p < |�| � ≤ p 

P(A1,A2) = 0.5  
P(A2,A1) = 0   
Dengan menggunakan dasar perhitungan 

berdasarkan persamaan :   

 
Maka diperoleh : 

 
 

b. P(A1,A3) 
Nilai preferensi (P) berpasangan antara 
A1=karyawan1 dengan A3=karyawan3, dengan 
hasil sebagai berikut:    
1) Untuk K1 = kedisiplinan , menggunakan 

rumus preferensi I :  

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( 
b) }  

d (selisih)= 80 - 60 = 20 
berdasarkan kaedah minimasi diperoleh : 

H(d)=�0 Jika d = 01 jika d ≠ 1�  
P(A1,A3) = 0  
P(A3,A1) = 1  
 
2) Untuk K2 = prestasi kerja , menggunakan 

rumus preferensi II :  

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( 
b) }  

d = 90-90 = 0, q=10 
berdasarkan kaedah maksimasi diperoleh : 

H(d)=� 0 Jika − q ≤  d ≤ q1 jika d < −� ���� � > �� 
P(A1,A3) = 1  
P(A3,A1) = 0 
3) Untuk K3 = Pengalaman kerja , menggunakan 

rumus preferensi III :  

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � b) 
}  

 d = 70-90 = -20,  p=10 
berdasarkan kaedah minimasi diperoleh : 

H(d)=� d/p jika − p ≤  d ≤  q1 jika d < −� ���� � > �� 
P(A1,A3) = -2  
P(A3,A1) = 0 
 
4) Untuk K4=prilaku bekerja,menggunakan 

rumus preferensi IV   

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( 
b) }  

d = 80-90 = -10, q=10  p=60 
berdasarkan kaedah maksimasi diperoleh : 

H(d)� 0 jika |d| ≤ q,0.5  jika q < |�|1 jika p < |�| � ≤ p 

P(A1,A3) = 0.5  
P(A3,A1) = 0   
Dengan menggunakan dasar perhitungan 

berdasarkan persamaan :   

 
Maka diperoleh : 

 
 

c. P(A2,A3) 
Salah satu contoh perhitungan nilai preferensi 

(P) berpasangan antara A2=karyawan2  
dengan A3=karyawan3, dengan hasil sebagai 

berikut:    
1. Untuk K1 = kedisiplinan , menggunkan rumus 

preferensi I :  
Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( 

b) }  
d= 70 - 60 = 10 
berdasarkan kaedah minimasi diperoleh : 

H(d)=�0 Jika d = 01 jika d ≠ 1�  
P(A2,A3) = 0  
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P(A3,A2) = 1  
 

2. Untuk K2 = prestasi kerja , menggunakan 
rumus preferensi II :  

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( 
b) }  

d = 50-90 = -40, q=10 
berdasarkan kaedah maksimasi diperoleh : 

H(d)=� 0 Jika − q ≤  d ≤ q1 jika d < −� ���� � > �� 
P(A2,A3) = 1  
P(A3,A2) = 0 

 
3. Untuk K3 = Pengalaman kerja , menggunakan 

rumus preferensi III :  

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � b) 
}  

d = 60-90 = -30,  p=10 
berdasarkan kaedah minimasi diperoleh : 

H(d)=� d/p jika − p ≤  d ≤  q1 jika d < −� ���� � > �� 
P(A2,A3) = 0  
P(A3,A2) = 1  

 
4. Untuk K4 = prilaku bekerja,menggunakan 

rumus preferensi IV:  

Dimana d = selisih nilai kriteria { d = � (a) – � ( 
b) }  

d = 90-90 = 0, q=10  p=60 
berdasarkan kaedah maksimasi diperoleh : 

H(d)� 0 jika |d| ≤ q,0.5  jika q < |�|1 jika p < |�| � ≤ p 

P(A2,A3) = 0.5  
P(A3,A2) = 0   

 
Dengan menggunakan dasar perhitungan 

berdasarkan persamaan: 

 
Maka diperoleh 

 
d. Menentukan nilai Leaving Flow, Entering 

Flow, dan Net Flow 
Pasangan seperti diatas dilakukan lagi untuk 

pasangan alternatif berikutnya. Setelah diperoleh 
semua nilai indeks preferensi maka dengan 
promethee 1 dapat diperoleh indeks leaving flow 
dan  entering flow untuk menentukan preferensi  
relatif suatu alternatif terhadap karyawan lainnya 
berdasarkan persamaan: 

 
Sebagai contoh untuk karyawan K1 dengan hasil 

sebagai berikut : 

 
Sedangkan untuk perankingan berdasarkan 
karakter net flow berdasarkan persamaan :    

 
    Maka untuk net flow hasilnya sebagai berikut :  

net flow(A1) = 0.083- 0.333  = 0.25  
net flow(A2) = 0.291 – 0.291 = 0  
net flow(A3) = 0.333 – 0.083  = 0.25  

    Untuk hasil perhitungan keseluruhan dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Nilai Data Flow 
Karyawan Leaving 

Flow 
Entering 
Flow 

Net 
Flow 

A1 = 
Karyawan1 

- 0.375 -0.125 

A2 = 
Karyawan2 

0.5 - 0.375 

A3 = 
Karyawan3 

0.5 0.5 - 

 
Tabel 3. Nilai Leaving Flow, Entering Flow, Net 

Flow 
Karyawan Leaving 

Flow 
Entering 
Flow 

Net 
Flow 

A1 = 
Karyawan1 

0.083 0.333 -0.125 

A2 = 
Karyawan2 

0.291 0.291 0 

A3 = 
Karyawan3 

0.333 0.083 0.25 

Tabel 4.  Data Ranking 
Karyawan Net Flow Ranking 

A1 = 
Karyawan1 

-0.25 3 

A2 = 
Karyawan2 

0 2 

A3 = 
Karyawan3 

0.25 1 
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Persamaan matematika dinomori dengan angka 
Arab di dalam tanda kurung buka
rata kanan kolom. Persamaan ditulis menjorok ke 
dalam sejauh 6 mm. Untuk persamaan yang tidak 
cukup ditulis dalam lebar 1 kolom,  penulisannya 
dapat melintasi 2 kolom, ditulis di bagian bawah 
halaman dan diberi nomor urut yang sesuai.
 
 
3. Rancangan Class Diagram

 

+TambahPinjaman()
+UbahPinjaman()
+HapusPinjaman()
+CariPinjaman()

-id_pinjaman : string
-id_pegawai
-id_pegawai : string
-jml_pinjaman : string
-keterangan_pinjaman : string
-jml_pinjaman : int

Pinjaman

+TambahTHR()
+UbahTHR()
+HapusTHR()
+CariTHR()

-id_thr : string
-id_pegawai : string
-tgl_thr : string
-jml_thr : int

THR

+MenambahAbsensi()

-no_absensi : string
-jam_masuk : string
-jam_pulang : string
-tgl_absensi : string
-status_absensi : string

Absensi

+TambahPegawai()
+UbahPegawai()
+HapusPegawai()
+CariPegawai()

-id_pegawi : string
-Tempat_lahir : string
-tgl_lahir : string
-jenkel : bool
-agama : string
-email : string
-tgl_bekerja : string
-no_telp : string
-alamat : string
-kota : string
-staus_nikah : string
-jml_anak : int
-tunjangan : string
-jabatan : string

Pegawai+TambahCuti()
+UbahCuti()
+HapusCuti()
+CariCuti()

-id_cuti : string
-id_pegawai : string
-jenis_cuti : string
-tgl_mulai : string
-tgl_akhir : string
-keterangan : string

Cuti

1

1

0..*

1

11..*

1

+TambahUser()
+UbahUser()
+HapusUser()
+CariUser()

-id_useri : string
-username : string
-password : string
-nama : string

User

1

1..*

+TambahKriteria()
+UbahKiriteria()
+HapusKriteria()

-id_kriteria : string
-kriteria : string
-kaidah : string
-preferensi : string
-parameter_q : string
-parameter_p : string

Kriteria

+TambahNilai
+UbahNiali
+HapusNilai

-id_nilai 
-id_kriteria 
-id_karyawan 
-nilai : string

Penilaian

11..*

+TambahKriteria()
+UbahKiriteria()
+HapusKriteria()

-id_perhitungan : string
-id_pegawai : string
-lf : string
-ef : string
-nf : string
-Rank : string

Perhitungan_Promethee

1

1..*

1

1

0..*

1 1

Gambar 1. Class Diagram
 

4. Hasil Penelitian 
Berikut ini adalah tampilan kriteria digunakan untuk 
mengelola data kriteria 
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Persamaan matematika dinomori dengan angka 
Arab di dalam tanda kurung buka-tutup pada posisi 
rata kanan kolom. Persamaan ditulis menjorok ke 
dalam sejauh 6 mm. Untuk persamaan yang tidak 
cukup ditulis dalam lebar 1 kolom,  penulisannya 

melintasi 2 kolom, ditulis di bagian bawah 
halaman dan diberi nomor urut yang sesuai. 

Rancangan Class Diagram 

+TambahDepartemen()
+UbahDepartemen()
+HapusDepartemen()
+CariDepartemen()

-id_departmen : string
-nama_departemen : string

Departemen

+TambahJabatan()
+UbahJabatan()
+HapusJabatan()
+CariJabatan()

-id_jabatan : string
-nama_jabatan : string
-gaji_pokok : string
-id_departemen : string

Jabatan

+TambahLibur()
+UbahLibur()
+HapusLibur()
+CariLibur()

-id_libur : string
-tgl_mulai : string
-tgl_akhir : string
-keterangan : string

Hari_Libur

1

*

1

+BayarGaji()()
+HapusGaji()
+cariGaji ()

-id_gaji : string
-id_pegawai : string
-bulan : string
-tahun : string
-total_gaji : string

Gaji

TambahNilai()()
UbahNiali()
HapusNilai()

nilai : string
kriteria : string
karyawan : string

string

Penilaian_pegawai

0..*

1..*

1

1

  
Class Diagram 

ampilan kriteria digunakan untuk 

Gambar 2.
 
Berikut ini adalah tampilan nilai kriteria berfungsi 
untuk mengelolah data proses data 

Gambar 3. Bobot Kriteria
Dibawah ini adalah tampilan setelah menekan 
tombol proses tersebut  

Gambar 4.  
 

Gambar 5. Display Data
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2. Kriteria 

ampilan nilai kriteria berfungsi 
untuk mengelolah data proses data kriteria 

 
Bobot Kriteria  

Dibawah ini adalah tampilan setelah menekan 

 
 Perhitungan 

 
Display Data 
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4.     Kesimpulan  
Berdasarkan hasil implementasi sistem dan analisis 
hasil kuesioner, dapat diambil simpulan sebagai 
berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat memiliki fitur-fitur 
pengolahan data pegawai, jabatan, 
departemen, gaji, hari libur, pinjaman, cuti, 
absensi, dan pembuatan laporan. 

2. Aplikasi yang dibuat dapat membantu 
pimpinan untuk melakukan analisis dalam 
pemberian bonus untuk pegawai dengan 
metode Promethee sehingga lebih obyektif 
bagi karyawan. 
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Abstrak 

 
Kebutuhan informasi yang cepat terhadap kegiatan belajar siswa saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting, 
karenanya dibutuhkan suatu sistem yang mampu menjadi jembatan komunikasi antara pihak sekolah dengan 
orangtua murid. Karena tanggung jawab terhadap siswa berada di tangan sekolah dan orangtua. Akademik 
adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan 
sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan 
sistem informasi akademik  ini adalah menggunakan model prototyping. Prototyping dimulai dari pengumpulan 
kebutuhan, dengan perancangan yang cepat (quick design), akan dibentuk konstruksi prototipenya.  Prototipe ini 
dievaluasi oleh pelanggan dan dilakukan perbaikan terhadap prototipe sesuai kebutuhan dari perangkat lunak 
yang dikembangkan.  Suatu proses iterasi (pengulangan) terjadi, sementara pihak pengembang semakin mengerti 
keinginan pemakai. Setelah prototipe disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dibentuk lagi produk perangkat 
lunak akhir. SMS gateway adalah program yang dapat digunakan untuk menangani atau mengelola pesan singkat 
dari pengguna dengan aturan tertentu. Untuk membuat program otomatis teleakses maka harus tersedia aplikasi 
yang dapat menangani pesan-pesan yang dikirimkan pada telepon genggam yang telah dihubungkan dengan 
komputer melalui port serial. Aplikasi akan berkomunikasi atau bertukar data melalui port tersebut. Untuk 
keperluan ini, maka program aplikasi tersebut harus dapat melakukan penulisan dan pembacaan data melalui 
port serial. 
 
Kata kunci : informasi akademik, Prototyping, SMS Gateway 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
I. Pendahuluan 
 
Saat ini, kebutuhan informasi kegiatan belajar siswa 
di sekolah sangat dibutuhkan oleh orang tua murid. 
Tanggung jawab terhadap keberhasilan siswa pada 
proses belajarnya, berada di tangan sekolah dan 
orang tua. Kita ambil contoh siswa A, berangkat dari 
rumah untuk sekolah, namun kerap kali orang tua 
tidak benar-benar tahu dimana keberadaan anaknya, 
apakah masuk sekolah atau tidak. Disinilah 
informasi kehadiran yang cepat dari sekolah sangat 
dibutuhkan oleh orang tua. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang 
ditemui pada sistem informasi akademik di sebuah 
sekolah, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Kurang maksimalnya pemanfaatan media 

komunikasi, padahal dinyakini saat ini banyak 
orang tua yang sudah memiliki handphone 
sebagai alat komunikasi. 

2. Penyampaian informasi yang kurang cepat 
kepada orang tua. Misal untuk siswa yang 
mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sekolah. 

3. Proses pencatatan absensi dan nilai 
membutuhkan waktu lama, biasanya terjadi 
karena penundaan dalam penginputan data. 

4. Terjadinya keterlambatan pencarian data, 
pelaporan dan penyampaian informasi akademik 
kepada orang tua. 

5. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orang tua 
dalam mengontrol kegiatan belajar siswa. 

Oleh karena itu, sebuah sistem  informasi akademik 
berbasis pesan singkat yang dioperasikan di sekolah 
dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang 
ada. Piranti lunak tersebut dapat digunakan sebagai : 
1. Aplikasi untuk mendukung  informasi akademik, 

meliputi pencatatan data siswa, pembagian kelas 
dan mata pelajaran, absensi siswa, nilai siswa, 
ekskul dan pelanggaran, serta broadcast sms 
informasi sekolah. 
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2. Aplikasi pencatatan absensi harian
per mata pelajaran yang diikuti
termasuk fitur revisi absensinya

3. Aplikasi pencatat nilai akademik atau hasil mata 
pelajaran yang di ujikan oleh pihak sekolah

4. Aplikasi berbasis pesan singkat 
dalam pengiriman informasi. 

Melalui penggunaan piranti lunak informasi 
akademik tersebut maka akan tercipta p
komunikasi antara sekolah dan orangtua, karena 
informasi menjadi lebih cepat diterima dimanapun 
dan kapanpun tanpa harus orang tua pergi ke 
sekolah, serta dapat mengurangi biaya kertas 
(papperless) karena menggunakan layanan  yang 
diberikan berbasis pesan singkat.
 
2. Landasan Teori 
 
Pada sebuah textbook piranti lunak didefinisikan 
Software is  instructions (computer programs) that 
when executed provide desired function and 
performance, data structures that enable the 
programs to adequately manipulate information, 
and  documents that describe the operation and use 
of the programs.[1] 
Pesan singkat lebih dikenal orang dengan istilah 
SMS atau Short Message Service 
sebagai  fitur yang digunakan untuk berkirim pesan 
dalam format teks.[2] 
Untuk menjalankan piranti lunak berbasis pesan 
singkat (sms) diperlukan sebuah 
Pada penelitian ini digunakan Gammu’s 
gateway tools, karena bisa dijalankan di sistem 
operasi Windows atau Linux, dapat menggunakan 
database MySQL, antarmuka berbasis web, dapat 
menggunakan kabel data USB maupun serial serta 
dapat membaca, menghapus dan mengirim S
termasuk mengelola isi inbox[3].
 
3. Hasil Penelitian 
 
3.1 Skema School Support System

Gambaran umum skema sistem informasi akademik 
School Support System  yang 
SMS gateway (Gambar 1) memberi ilustrasi 
hubungan antara server dan user

Gambar 1. Skema 
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bsensi harian, tetapi bukan 
yang diikuti setiap siswa 

nya. 
ilai akademik atau hasil mata 

pelajaran yang di ujikan oleh pihak sekolah. 
asis pesan singkat sebagai tools 

 
Melalui penggunaan piranti lunak informasi 
akademik tersebut maka akan tercipta peningkatan 
komunikasi antara sekolah dan orangtua, karena 
informasi menjadi lebih cepat diterima dimanapun 

kapanpun tanpa harus orang tua pergi ke 
sekolah, serta dapat mengurangi biaya kertas 

) karena menggunakan layanan  yang 
diberikan berbasis pesan singkat. 

piranti lunak didefinisikan 
ons (computer programs) that 

when executed provide desired function and 
performance, data structures that enable the 
programs to adequately manipulate information, 
and  documents that describe the operation and use 

ikenal orang dengan istilah 
Short Message Service didefinisikan 

fitur yang digunakan untuk berkirim pesan 

Untuk menjalankan piranti lunak berbasis pesan 
diperlukan sebuah tools sms gateway. 
ian ini digunakan Gammu’s sms 

karena bisa dijalankan di sistem 
operasi Windows atau Linux, dapat menggunakan 
database MySQL, antarmuka berbasis web, dapat 
menggunakan kabel data USB maupun serial serta 
dapat membaca, menghapus dan mengirim SMS 

[3]. 

School Support System (S3) 

sistem informasi akademik 
 melibatkan layanan 

(Gambar 1) memberi ilustrasi 
user penggunanya. 

  

Gambar 1. Skema S3 

3.2 Aliran Proses Bisnis 

Untuk membangun sistem informasi akademik pada 
suatu sekolah, perlu ditetapkan sebuah aliran proses 
yang berhubungan dengan masalah aliran data dan 
informasi yang diperlukan.  Baik informasi bagi 
pihak sekolah maupun informasi bagi para orang tua 
siswa.  
Salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai 
contoh yang ada adalah seperti yang terjadi di salah 
satu sekolah menengah atas di kota Bandung, yaitu 
SMA 3.  Pada pelaksanaan kegiatan operasional 
aliran proses sistem informasi akademik yang terjadi 
dapat dijelaskan seperti pada Gambar 2. Pada 
diagram aliran data terlihat beberapa entitas yang 
saling terkait dengan sistem, yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 

 
Gambar 2. Sistem Informasi Akademik

1. Form siswa yang sudah di isi datanya akan di 
serahkan ke bagian tata usaha untuk dilakukan 
pencatatan. 

2. Pada saat tahun ajaran baru atau kenaikan kelas, 
akan dilakukan penginputan jadwal 
kurikulum, yang berasal dari SKM (surat 
kesediaan mengajar) dari guru, data
ekskul, data guru, data kelas, da

3. Setiap hari guru jam pertama akan memberikan 
data absensi harian ke bagian TU, dan guru juga 
dapat melakukan absensi terhadap siswanya 
melalui SMS dengan format tertentu. Selanjutnya 
dari absensi tersebut akan dilakukan input 
absensi siswa. Namun jika melalui SMS akan 
langsung tercatat secara otomatis di dalam 
database. Selanjutnya dari absensi harian tersebut 
akan di olah oleh engine
SMS absensi (ketidak hadiran) kepada orang tua 
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Untuk membangun sistem informasi akademik pada 
suatu sekolah, perlu ditetapkan sebuah aliran proses 
yang berhubungan dengan masalah aliran data dan 
informasi yang diperlukan.  Baik informasi bagi 
pihak sekolah maupun informasi bagi para orang tua 

alah satu acuan yang dapat digunakan sebagai 
contoh yang ada adalah seperti yang terjadi di salah 
satu sekolah menengah atas di kota Bandung, yaitu 
SMA 3.  Pada pelaksanaan kegiatan operasional 
aliran proses sistem informasi akademik yang terjadi 

elaskan seperti pada Gambar 2. Pada 
diagram aliran data terlihat beberapa entitas yang 
saling terkait dengan sistem, yang dapat dijelaskan 

 

Sistem Informasi Akademik  
 

Form siswa yang sudah di isi datanya akan di 
agian tata usaha untuk dilakukan 

Pada saat tahun ajaran baru atau kenaikan kelas, 
akan dilakukan penginputan jadwal dan  

ang berasal dari SKM (surat 
kesediaan mengajar) dari guru, data-data jurusan, 
ekskul, data guru, data kelas, dan data pelajaran. 
Setiap hari guru jam pertama akan memberikan 
data absensi harian ke bagian TU, dan guru juga 
dapat melakukan absensi terhadap siswanya 
melalui SMS dengan format tertentu. Selanjutnya 
dari absensi tersebut akan dilakukan input 

a. Namun jika melalui SMS akan 
langsung tercatat secara otomatis di dalam 
database. Selanjutnya dari absensi harian tersebut 

engine SMS dan dikirimkan 
SMS absensi (ketidak hadiran) kepada orang tua 
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IDKelas =  IDKelas

NIP = NIP

NIS = NIS

IdPelanggaran = IdPelanggaran

NIS = NIS

IdPel = I dPel

NIS = NIS

IDKelas =  IDKelas

IdPel = IdPel

IDKelas =  IDKelas

NIP = NIP

IdJurusan = IdJurusan

NIS = NIS

IdEkskul = IdEkskul

NIS = NIS

pelajaran

IdPel varchar(3)
Pelajaran varchar(25)
Alias varchar(8)
Minimal integ er

kelas_plj

IDTA int
IDKelas varchar(5)
IdPel varchar(3)
NIP varchar(18)
Hari smallint
Jam_Masuk varchar(5)
Jam_Keluar varchar(5)

nilai

IDTA smallint
NIS varchar(9)
IdPel varchar(3)
Jenis_Uj ian smallint
Tang g al datetime
Nilai varchar(5)
Keterangan varchar(50)
Posting smallint
Semester smallint

Pelang garan

IdPelang g aran smallint
Pelang g aran char(30)

Pelang g aran_Siswa

IdPelang g aran smallint
Tang g al smalldatetime
NIS varchar(9)
Catatan varchar(60)

siswa

NIS varchar(9)
Nama varchar(40)
Kelamin bit
Tmp_Lahir varchar(30)
Tang g al datetime
Agama smallint
Alamat varchar(60)
Kota varchar(30)
No_Telepon varchar(15)
Ayah varchar(30)
No_HPAyah varchar(15)
Pekerjaan_Ayah varchar(30)
Ibu varchar(30)
No_HPIbu varchar(15)
Pekerjaan_Ibu varchar(30)
Alamat_Ortu varchar(60)
TlpRumah varchar(15)
Wali varchar(40)
No_HPWali varchar(15)
Alamat_Wali varchar(60)
Pekerjaan_Wal i varchar(30)
Kelas varchar(6)
Tgl_masuk datetime
Sekolah varchar(35)
Alamat_Sekolah varchar(60)
NoSTTB varchar(20)
TahunSTTB char(4)
Status smallint
foto imag e
NISN varchar(10)

absensi

IDTA smallint
NIS varchar(9)
Tang g al datetime
Status char(1)
Keterangan varchar(30)
Posting smallint
Send smallint
Semester smallint

ekskul_siswa

NIS varchar(9)
IdEkskul smallint
Hari smallint
Catatan varchar(60)
Status char(1)

kelas_siswa

IDTA smallint
NIS varchar(9)
IDKelas varchar(5)

ekskul

IdEkskul smallint
Ekskul varchar(20)

g uru

NIP varchar(18)
Nama varchar(50)
Kelamin smallint
Agama smallint
Tmp_Lahir varchar(30)
Tang g al datetime
Jabatan varchar(20)
Gol varchar(5)
Alamat varchar(60)
Kota varchar(30)
No_Telepon varchar(15)
foto image

jurusan

IdJurusan smallint
Jurusan varchar(20)

kelas

IDKelas varchar(5)
Kelas varchar(25)
Tingkat smallint
IdJurusan smallint
Jns_SMS char(1)

wali_kelas

IDTA smallint
IDKelas varchar(5)
NIP varchar(18)

bagi siswa-siswi yang tidak masuk, baik karena 
alfa, izin, sakit ataupun karena telat. 

4. Selanjutnya guru akan memberikan nilai dari 
hasil ujian kepada bagian tata usaha atau 
walikelas untuk dilakukan pencatatan nilai. Dari 
nilai yang sudah di input tersebut, selanjutnya 
akan di kirimkan SMS nilai per pelajaran kepada 
orang tua, dan siswa didik. Rekap nilai diberikan 
juga kepada siswa. 

5. Petugas akan mencatat data pelanggaran atau 
ekstra kurikuler, selanjutnya akan di catat / di 
input ke sistem. Dari penginputan tersebut akan 
dikirimkan SMS pelanggaran dan atau SMS 
ekstra kurikuler kepada orangtua. 

6. Pihak sekolah / user yang sudah mempunyai hak 
akses aplikasi akan dapat mengirimkan SMS 
Informasi sesuai dengan grup yang dipilih, 
selanjutnya SMS Info tersebut akan dikirimkan 
ke   orang tua, guru, ataupun siswa. 

7. Pada waktu tertentu atau harian, engine SMS 
akan mengecek data ekstra kurikuler, dan akan 
mengirimkanya berupa SMS info ke siswa dan 
orang tua. 

8. Jika ada request absen atau nilai maka sistem 
akan membaca format SMS tersebut, jika format 
sesuai maka akan dilakukan rekap absen atau 
rekap nilai. Dan rekap absen atau nilai tersebut 
akan dikirimkan ke orang tua dalam bentuk 
SMS. Jika format SMS salah atau data yang 
diminta tidak sesuai maka orang tua akan 
menerima SMS respon invalid. 

 
3.3 Rancangan Data 
 
Rancangan Basis Data Relasional [4] digunakan 
untuk menggambarkan data serta hubungan antar 
data-data tersebut. Data yang digunakan sebagai 
dasar pengolahan akan tersimpan di dalam basis data 
akademik  (Gambar 3), sehingga memudahkan untuk 
proses penyajian informasi pada saat ada sebuah 
request sms dari sender, misalnya orang tua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Rancangan Basis Data Akademik 

 
3.4 Rancangan Antar Muka 
 

 
Gambar 4. Halaman Utama Aplikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Contoh SMS dari sistem ke orangtua 

 

 
Gambar 6. Absensi Siswa 

 

 
Gambar 7. Broadcast Info Sekolah 

 
Untuk mempermudah user di sekolah melakukan 
pemasukan data dan user dalam hal ini siswa dan 
orang tua melihat informasi yang diinginkannya, 
beberapa hasil rancangan antarmuka berbasis 
graphical user interface dihasilkan.   
 
Seperti rancangan halaman utama aplikasi (Gambar 
4), tampilan short message service (sms) yang 

From : 081322244466______ 

 

Senin 02-Nov-11 siswa 

dengan Nama Candra Dedi, 

tidak mengikuti kegiatan 

belajar dikarenakan Alfa. 

Cancel  
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diterima pada telepon genggam (Gambar 5), Absensi 
harian siswa (Gambar 6) dan broadcast informasi 
sekolah (Gambar 7).  Penggunaan aplikasi berbasis 
web ini juga dapat memungkinkan proses 
pemasukan data dilakukan dimanapun dan kapanpun 
juga.   
 
4. Implementasi 
 
Rencana implementasi merupakan tahap awal dari 
penerapan sistem dan tujuan dari kegiatan 
implementasi sistem yang baru ini, agar sistem yang 
baru dapat beroperasi sesuai dengan yang 
diharapkan. 

Langkah-langkah kegiatan pengimplementasian 
sistem adalah sebagai berikut [tabel 1]  : 

Tabel 1. Gantt Chart 

 

1. Pemrograman perangkat lunak 
Proses konversi dari disain logika pemrograman 
menjadi kode-kode instruksi, menggunakan 
berbagai bahasa pemrograman. 

2. Ujicoba perangkat lunak 
Rangkaian ujicoba yang dirancang untuk 
mendeteksi kesalahan dan memvalidasi logika 
dalam program secara bersamaan. Ada beberapa 
tahap ujicoba yang dilakukan [tabel 2]: 
 
Tabel 2. Tahapan Pengujian Perangkat Lunak 

Jenis Fokus 
Dilakukan 
Oleh 

Developmental Menguji 
kebenaran modul-
modul dalam 
bentuk individual 
dan terintegrasi 
(seluruhnya atau 
sebagian). 

Programer 

Alpha Menguji sistem 
secara 
keseluruhan, 
apakah sudah 
sesuai dengan 
kebutuhan 

Penguji  
perangkat 
lunak 

Beta Ujicoba 
kemampuan sistem 
dalam ruang 
lingkup pengguna, 
menggunakan data 
aktual 

Pengguna 
sistem 
aktual 

 

3. Dokumentasi Sistem 
Penjabaran proses kerja bagian dalam sistem, 
untuk mendukung operasi dan pemeliharaan 
sistem. 

4. Dokumentasi untuk pengguna (User Guide) 
Bantuan bagi pengguna untuk memahami tujuan 
dan penggunaan sistem, cara installasi  dan 
petunjuk dalam menggunakan program yang 
telah dibuat. 

5. Pelatihan dan Pendampingan User 
proses untuk melatih pengguna dalam 
penggunaan proses bisnis baru dan fitur serta 
fungsi sistem baru dengan tujuan pengembangan 
kompetensi untuk menjamin keberhasilan 
operasional sistem baru. 
 
 

6. Konversi Sistem 
Proses mengkonversi operasi sistem lama ke 
operasi sistem baru (pindah sistem) dan instalasi 
sistem baru. 
 

5. Kebutuhan Sumber Daya 

Berisi penjelasan tentang rencana kebutuhan sumber 
daya yang digunakan secara spesifik oleh 
pengembang untuk melakukan coding, pengujian, 
dan instalasi sistem di perusahaan. Adapun 
kebutuhan sumber daya untuk pengembang adalah : 

1. Seperangkat komputer minimum processor 
Pentium 4 2,0 GHz 

2. Microsoft Visual Basic 6.0 
3. DBMS, mysql-5.5.12 
4. mySQL Connector ODBC 5.1.8 
5. Crystal Report 
6. Modem GSM 

 
6. Kesimpulan 
 
Dari hasil analisa dan pengujian yang telah 
dilakukan dan menghasilkan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Perancangan perangkat lunak ini mampu 

menjembatani komuniasi antara sekolah dan 
orang tua, karena mendukung penyampaian 
informasi dengan menggunakan SMS. 

2. Orang tua tidak perlu khawatir lagi mengenai 
keberadaan siswa diluar jam belajar, karena 
orang tua akan mendapatkan informasi kegiatan 
ekskul siswa melalui SMS. 

3. Proses pencatatan absensi dan nilai tidak lagi 
membutuhkan waktu yang lama, karena 
didukung oleh auto absen dan import data. 

4. Proses pelaporan dan penyampaian informasi 
yang lebih cepat, karena menggunakan fasilitas 
SMS yang akan langsung diterima oleh orang 
tua.  
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5. Orang tua dapat mengontrol kegiatan belajar 
siswa di mana saja dan kapan saja, selama 
service centre sistem berjalan. 
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Abstract 

The continued development of civilization, the information needed by humans increasingly diverse and 
instant. Information technology with its capabilities, has helped many people get information faster. 
Any device that can provide instant information is a mobile phone or cell phone. One application is 
owned mobile phone Short Message Service (SMS) is the most widely used today because the cost is 
cheap, fast and direct process to the destination. They can access information simply by typing a few 
words on cell phones that support these technologies. 
Outsourcing companies are companies that distribute power to the company requesting the on-demand 
type of work. The company is asking a lot of work required tenga and immediately distributed to the 
company's workforce are requesting. This type of work offered are security guards, cleaning, 
administration experts will be provided to an important service in accordance with the demands and 
needs of the requesting company. Processes the request and distribution of labor has been 
computerized. 
 
Keywords : Information, humans, data, work, company,Process. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

1. LATAR BELAKANG 

Semakin berkembangnya peradaban, informasi 
yang dibutuhkan oleh manusia makin beragam 
dan instant. Teknologi Informasi dengan 
kemampuannya, telah banyak membantu 
manusia mendapatkan informasi dengan lebih 
cepat. Salah satu perangkat yang dapat 
menyajikan informasi instant adalah mobile 
phone  atau handphone. Salah satu aplikasi 
yang dimiliki handphone adalah Short 
Message Service  (SMS) yang paling banyak 
digunakan sekarang ini karena biayanya 
murah, prosesnya cepat dan langsung kepada 
tujuan. Mereka dapat mengakases informasi 
tersebut hanya dengan mengetikkan beberapa 
kata di handphone yang mendukung teknologi 
tersebut. 
Perusahaan Outsourcing adalah perusahaan 
yang menyalurkan tenaga ke perusahaan yang 
meminta sesuai permintaan jenis pekerjaannya. 
Perusahaan ini banyak yang meminta tenga 
kerja yang dibutuhkan dan segera disalurkan 
tenaga kerjanya kepada perusahaan yang 

meminta. Jenis pekerjaan yang ditawarkan 
adalah satpam, kebersihan, administrasi 
sampai tenaga ahli akan disediakan yang 
penting melayani sesuai dengan permintaan 
dan kebutuhan perusahaan yang meminta. 
Proses permintan dan penyaluran tenaga kerja 
sudah terkomputerisasi. 
 

1.1. IDENTIFIKASI MASALAH 

Pembuatan aplikasi sms pada  sistem ini 
sehingga penyajian info penempatan tenaga  
kerja lebih cepat dan merata serta bermanfaat 
bagi tenaga kerja yang mau disalurkan  kerja di 
perusahaan. 
 

1.2. PERUMUSAN PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan 
masalah adalah : 
1. Bagaimana sistem berjalan pada bagian 

penyaluran  kerja pada perusahaan 
Outsourcing Jakarta ? 
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2. Apakah permasalahan atau kendala pada 
sistem berjalan tersebut yang dilakukan 
sekarang ini ? 

3. Bagaimanakah solusi pemecahan masalah-
masalah terhadap kendala-kendala yang 
ada tersebut dengan perancangan sistem 
informasi ? 

 
1.3. PEMBATASAN MASALAH 
Penelitian yang dilakukan hanya dibatasi 
dalam hal analisis terhadap kajian pada 
rancangan sistem informasi penempatan tenaga 
kerja melalui sms gateway pada perusahaan 
outsourcing  Jakarta. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem proses 
penyaluran tenaga kerja di perusahaan 
tersebut. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan 
solusi dari sistem berjalan yang sudah ada 
sekarang ini. 

 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
Penulis berharap agar penulisan tugas akhir ini 
dapat memberikan konstribusi berbagai pihak 
antara lain : 
1. Bagi Perusahaan 
Sebagai bahan masukkan yang dapat 
dikembangkan berkenaan dengan masalah 
yang dibahas untuk membantu kinerja 
perusahaannya dalam menjalankan kegiatan 
penempatan tenaga kerja. 
 
2. Bagi Dunia Pendidikan 
Sebagai tambahan informasi dan sumber bagi 
pihak yang berkompeten terhadap masalah 
yang dibahas, sekaligus sebagai bahan 
perbandingan dari laporan sejenis yang pernah 
dibuat sebelumnya dan juga diharapkan dapat 
memberikan konstribusi sebagai sumber 
ilmiah. 
 

1.4. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode studi 
kasus yang bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih mendalam dan lengkap 
dari subyek yang akan diteliti  dengan 
melakukan pengamatan serta wawancara 
langsung di lapangan.  
Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan (Field Research) 
Yaitu penelitian dengan cara mendatangi 
langsung ke perusahaan yang menjadi objek 
kajian. Teknik pengumpulan datanya, yaitu 
wawancara dan observasi. 
 

b. Studi Pustaka (Library Research) 

Yaitu pengumpulan dataa dengan cara 
mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan 
tertulis seperti buku-buku penunjang kajian, 
majalah, catatan-catatan maupun referensi 
lain yang bersifat tertulis. 

 
1.5. Sistematika Penulisan. 
Laporan  yang dibuat dengan Sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
Laporan akan terdiri dari 5 (llima) bagian, 
yaitu  
BAB I  : latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, metode penelitian dan    

sistematika penulisan.  
BAB II :  Berisi Landasan Teori  yang 
membahas pengertian sistem, Siklus Sistem, 
Daur  
            Hidup Pengembangan Sistem, Konsep 
Data flow Diagram 
BAB III : Berisi Metodologi Penelitian 
BAB IV : Berisi Analisa dan Interpretasi 
BAB V  : Berisi Kesimpulan dan Saran 
 

2. LANDASAN TEORI 
2.1. Pengertian Sistem 
Ada dua pendapat definisi sistem, yaitu 
pendapat yang menekankan pada 
elemen/komponennya dan yang menekankan 
pada prosedurnya. 
Pendapat yang lebih menekankan pada 
elemen/komponennya dinyatakan oleh Jerry 
FitzGerald, dkk (1981:5)  dengan 
mendefinisikan sistem adalah : “kumpulan 
dari elemen-elemen yang saling berinteraksi 
untuk mencapai tujuan tertentu”. 
Sedangkan pendapat yang lebih menekankan 
pada prosedur/cara dinyatakan oleh Richard F. 
Neuschel (1960:10) dengan mendefinisikan 
sistem adalah : “suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu”. Kemudian prosedur itu 
sendiri mengandung arti suatu urut-urutan 
operasi klerikal (tulis menulis), biasanya 
melibatkan beberapa orang di dalam satu atau 
lebih departemen yang diterapkan untuk 
menjamin penanganan yang seragam dari 
transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. 
Kedua pendapat ini benar dan tidak 
bertentangan, yang berbeda adalah cara 
pendekatannya. Jika kita ingin mempelajari 
suatu sistem, lebih tepat bila terlebih dahulu 
memahami tentang sistem. Pengertian sistem 
bisa diperoleh dari definisinya, karena definisi 
tersebut memiliki peranan yang penting di 
dalam pendekatan untuk mempelajari suatu 
sistem. 
Kesimpulannya pendapat sistem yang 
menekankan pada komponen lebih mudah dan 
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tepat di dalam mempelajari suatu sistem untuk 
tujuan pengembangan sistem. Sebagai contoh 
sistem kepegawaian terdiri atas sub sistem 
absensi pegawai, sub sistem kepangkatan 
pegawai, sub sistem cuti pegawai, sub sistem 
penggajian dan lain-lainnya, kemudian sistem 
kepegawaian tersebut juga harus bias 
berinteraksi dengan sub-sub sistem lainnya 
sehingga dapat menghasilkan sistem informasi 
pegawai yang diinginkan 
(tujuan/objective/goal). 
 
2.2. Pengembangan Sistem 
Pengembangan sistem merupakan salah satu 
fase dari daur hidup sistem yang sangat 
penting, memerlukan suatu proses yang 
panjang dan kompleks meliputi penentuan 
kebutuhan informasi, merancang sistem 
informasi dan mengoperasikan. Pengembangan 
sistem juga membutuhkan dukungan dari 
semua pihak yang berbeda kemampuannya 
guna melaksanakan tugas-tugas yang 
direncanakan. Pengembangan sistem 
membutuhkan seorang analis sistem yang 
memberikan arah bagi proyek tersebut. Hasil 
dari kegiatan analis sistem biasanya harus 
dapat menjelaskan tentang : 
1. Pengertian yang jelas dari kebutuhan atau 

masalah yang terjadi pada sistem yang 
lama/berjalan. 

2. Merumuskan jawaban atas masalah yang 
terjadi. 

3. Menguraikan penyelesaian masalah secara 
jelas. 

 
2.3. Siklus Hidup Pengembangan Sistem 
Siklus hidup pengembangan sistem 
menyajikan metodologi yang diorganisasikan 

sedemikian rupa guna membangun suatu 
sistem informasi. Pada pengembangan sistem 
informasi akan menyelesaikan beberapa tugas 
dengan urutan tertentu yang melibatkan 
sejumlah personil dan dikoordinasikan agar 
efektif dan efisien. Pengendalian perlu 
dilakukan terhadap anggaran, jadwal kegiatan 
dan kualitas yang dibutuhkan guna menjamin 
sistem yang dibangun sesuai dengan 
persyaratan, anggaran yang disiapkan dan 
jadwal yang telah ditentukan untuk mencapai 
kualitas yang diinginkan. Hal-hal tersebut 
perlu diperhatikan guna menjamin pekerjaan 
dapat dievaluasi dan keputusan dapat diambil 
pada saat yang tepat. Biasanya pengembangan 
sistem informasi diketuai dan dilaksanakan 
oleh komite pengarah atau manajer senior pada 
lingkup pemakai sistem. Siklus hidup 
pengembangan sistem itu sendiri terdiri atas 
beberapa fase antara lain seperti : 

1. Fase penyelidikan. 
2. Fase analisis dan 

rancangan sistem. 
3. Fase rancangan secara 

detail dan 
penerapannya. 

4. Fase review. 
 
2.4. Siklus Informasi. 
Menurut beberapa ahli seperti Gordon Davis 
dan McFadden, informasi didapatkan dari 
pemrosesan/pengolahan data dan dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
Data dan informasi saling terkait dan 
membentuk suatu siklus yang disebut Siklus 
Informasi. Siklus Informasi menurut Burch 
and Gurdnitski berikut ini : 

 
 

 
 
 

Gambar 1. Siklus Informasi 
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Pengertian Sistem Informasi 
 

Sistem informasi, istilah yang sudah tidak 
asing lagi di telinga memiliki banyak 
pengertian dan  
definisi. Beberapa pengertian ini dapat di lihat  
berikut ini : 

 

 

Menurut Definisi / Pengertian 

Alter Kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan 

teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai 

tujuan suatu organisasi. 

Bodnar & 

Hopwood 

Kumpulan HW dan SW yang dirancang untuk 

mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang 

berguna 

Budi Sutedjo Kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain 

yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, 

memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi. 

 
2.5. Komponen Dasar Sistem Informasi 
Komponen-komponen dasar Sistem Informasi 
meliputi : 
1. Hardware (perangkat keras) 
2. Software (perangkat lunak) 
3. Prosedur : sekumpulan aturan yang 

dipakai untuk  mewujudkan pemrosesan 
data untuk menghasilkan output. 

4. Basis Data : suatu pengorganisasian 
sekumpulan data yang saling terkait 
sehingga memudahkan proses pencarian 
informasi. 

5. Jaringan komputer dan komunikasi data. 
6. Brainware. 
 
2.6. Konsep Data Flow Diagram (DFD) 
Konsep ini sering digunakan untuk 
menjelaskan alur suatu sistem secara logika. 
Penggunaan notasi/simbol dalam arus data 
dapat berguna untuk membantu komunikasi 
antara analis sistem dengan pemakai sistem 
(user) agar dapat memahaminya secara logika, 
selain itu juga membantu sekali untuk 
memahami suatu sistem pada semua tingkat 
kompleksitasnya. 
Data Flow Diagram (DFD) merupakan salah 
satu cara yang digunakan oleh seorang 
perancang dalam mendesain sistemnya agar 
mudah dipahami dan dimengerti oleh pemakai 
(user) terutama yang kurang menguasai 

komputer tentang sistem yang akan dikerjakan 
atau dikembangkan. 
Data Flow Diagram adalah diagram yang 
menggambarkan sebuah sistem sebagai 
jaringan proses yang saling berhubungan 
melalui alur data atau data flow. Dalam 
pembentukan data flow diagram tidak 
tergantung dengan perangkat lunak (software) 
dan perangkat keras (hardware) tetapi menitik 
beratkan pada penggambaran sistem yang 
berjalan sehari-hari dalam bentuk diagram. 
Data Flow Diagram sering digunakan untuk 
menggambarkan sistem yang sedang berjalan 
ataupun sistem yang sedang diusulkan. 
 
2.6.1. Diagram Konteks (Level Top) 
Diagram konteks adalah merupakan suatu 
proses penggambaran sistem secara garis besar 
di dalam ruang lingkup sistem itu sendiri. 

 
2.6.2. Diagram Zero (Level Nol) 
Diagram Zero adalah penggambaran sistem 
secara lebih terinci dan merupakan perluasan 
dari diagram konteks.  
Namun apabila dalam diagram zero ini masih 
bisa diperlrinci lagi, maka langkah berikutnya 
yaitu membuat diagram detail. Diagram Detail 
adalah rincian penggambaran arus data secara 
lebih detail pada tahapan-tahapan proses 
diagram level nol 
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3. Sistem Berjalan  
Sistem berjalan yang sedang digunakan ini 
untuk saat ini hanya melalui  telepon dan fax.  
Walaupun demikian, hampir semua proses 
pengolahan database sudah terkomputerisasi. 
Untuk proses penyampaian info penyaluran 
kerja masih melakukan penyeleksian manual 
dengan memakai database yang tersedia.  
Tahap I mendapat request permintaan dan 
kerja dari perusahaan client, lalu perusahaan 
mengadakan seleksi manual dengan memakai 

database yang tersedia dan mencari CV 
kandidat yang terpilih. Setelah proses tersebut, 
semua CV kandidat terpilih dikirimkan kepada 
Perusahaan Client untuk diseleksi lebih lanjut. 
Tahap II, perusahaan client akan mengirimkan 
hasil kandidat yang terpilih dan pihak 
perusahaan melakukan konfirmasi kesediaan 
kandidat dan kembali mengirimkan daftar 
kandidat yang bersedia untuk melakukan 
seleksi kepada Perusahaan client . 

 
3.1. Flowchart sistem berjalan. 
 

 

 
3.2. Masalah atau kendala sistem berjalan 
Masalah yang sering dialami oleh perusahaan 
adalah data tenaga kerja yang kadang tidak 
terupdate karena dari tidak ada informasi dari 
pihak tenaga kerja. Sedangkan masalah dari 

tenaga kerja adalah terkadang ada halangan 
untuk mengupdate datanya tersebut. Dari 
kedua masalah tersebut terjadilah 
miscommunication  antara pihak perusahaan 
dan tenaga kerja

. 
 
3.3. Perancangan Sistem Database Tenaga kerja 

 

Field Name Type Width Ket 

NIP nvarchar 20 Primary Key 

Nama varchar 20   

Alamat varchar 30   

IP nvarchar 5   

Jurusan  varchar 3   

Angkatan masuk nvarchar 4   
 
Anggota 

Field Name Type Width Ket 

Id Anggota nvarchar 15 Primary Key 

NIM nvarchar 20 Primary Key 
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Datime Daftar nvarchar 15   
 
 
 
Request SMS 

Field Name Type Width Ket 

Id Anggota nvarchar 15 Foreign Key 

SMS nvarchar 15   

Flag nvarchar 1   

Datetime SMS nvarchar 15 Primary Key 
 
Reply SMS 

Field Name Type Width Ket 

Id Anggota nvarchar 15 Foreign Key 

Mess Reply nvarchar 160   

Datetime Reply nvarchar 15 Primary Key 

Id Request nvarchar 5 Foreign Key 
 
Perusahaan 

Field Name Type Width Ket 

Kode Perusahaan nvarchar 5 Primary Key 

Nama Perusahaan varchar 25   

Alamat varchar 30   

Telepon nvarchar 15   

Fax nvarchar 15   
 
Request  Perusahaan 

Field Name Type Width Ket 

Id Request nvarchar 5 Primary Key 

Kode Perusahaan varchar 5 Foreign Key 

Lowongan varchar 15   

Flag Request nvarchar 1   

Jadwal Seleksi nvarchar 30   

Datime Request nvarchar 15   
 

4. PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
Setelah melihat analisa dan rancangan terhadap 
permasalahan dari aplikasi yang dibuat maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem berjalan pada bagian penyaluran 

tenaga kerja pada perusahaan Outsourcing  
Jakarta selama ini menggunakan fasilitas 
telephone dan fax. Penyampaian informasi 
penyaluran  dan penempatan tenaga kerja 
berdasarkan data yang berasal dari 
departemen penempatan tenaga kerja. 
Ketika Departemen ini mendapat 
permintaan tenaga kerja dari suatu 
perusahaan maka staffnya akan memilih 
kandidat tenaga kerjanya yang memenuhi 

persyaratan perusahaan tersebut. Setelah 
itu akan terjadi seleksi dan hasil akhir 
ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. 

2. Kendala atau masalah yang terjadi saat ini 
adalah terjadinya misscomunication antara 
department penempatan tenaga kerja dan 
tenaga kerja. Hal ini terjadi karena 
banyaknya data tenaga kerja yang tidak 
terupdate terutama nomor telepon yang 
dapat dihubungi. Pada situasi ini pihak 
tenaga kerjapun terkadang mempunyai 
kendala waktu untuk dapat mengupadate 
datanya maupun berita terbaru dari 
departemen penempatan tenaga kerja.  
Jadi selama ini rata – rata hanya tenaga 
kerja yang sering menelpon ke perusahaan 
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agar selalu  terupdate berita berita dari 
departemen penempatan  tenaga kerja.   

3. Rancangan sistem yang akan dibangun 
untuk menangani masalah tersebut adalah 
perancangan sistem menggunakan SMS 
Gateway yang bersifat mobile, sehingga 
para tenaga kerja dapat mengupdate info 
penyaluran dan penempatan tenaga kerja 
kapanpun dan di manapun dengan 
menggunakan mobile phone. Selain itu 
data nomor telepon tenaga kerjapun akan 
selalu terupdate secara otomatis. 

 
4.2. Saran 
Penulisan ini masih banyak kekurangan dan 
memerlukan banyak perbaikan. Adapun saran-
saran yang bisa diberikan dalam rangka 
perbaikan adalah sebagai berikut : 
1. Perlu dibangun sistem yang lebih flexible 

sehingga mempercepat dan mempermudah 
dalam tahap penyeleksian pertama untuk 
proses penyaluran atau penempatan kerja. 

2. Mempunyai sistem yang bersifat mobile 
dan otomatis sehingga masalah waktu atau 
kesempatan tenaga kerja dapat 
terselesaikan karena untuk saat ini hampir 
semua orang menggunakan alat 
komunikasi yang bersifat mobile seperti 
handphone. Sehingga mereka tidak perlu 
selalu berada di persuahaan itu ataupun 
harus selalu mengunjungi departemen 
penemparan tenaga kerja untuk 
mengetahui info penyaluran dan 
penempatan kerja terbaru dari departemen 
penempatan tenaga kerja. 

3. Sistem ini menggunakan software JAVA , 
MySQL sebagai databasenya dan Siemens 
C55 sebagai modemnya. 
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___________________________________________________________________________________ 
 

Abstrak 

Pengembangan produk pertanian yang tidak terpusat, distribusi hasil pertanian yang tidak optimal, serta 
harga jual hasil pertanian yang naik turun menjadi masalah dalam agribisnis di Indonesia. Teknologi 
informasi yang berkembang pesat mempunyai tantangan untuk memberikan solusi dalam permasalahan 
ini, yaitu dengan perancangan teknologi tepat guna dalam bidang agribisnis yang dapat membantu 
proses distribusi informasi antar pelaku yang berada dalam sistem pertanian, sehingga informasi dapat 
tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Sistem informasi hasil pertanian Lembaga Pusat 
Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
bidang agribisnis berbasis web, untuk menyebarluaskan data pertanian terkini di suatu daerah, serta 
pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian kepada petani di daerah tersebut. Bagi lembaga yang 
terkait, sistem ini dapat membantu memantau hasil panen dari berbagai macam komoditas di daerah 
binaannya, dengan penyajian data komoditas, produksi, petani, pelanggan,  dan pesanan yang lengkap, 
serta penggambaran laporan produksi maupun penjualan komoditas dalam bentuk grafik. Sistem ini 
menyajikan informasi data komoditas hasil pertanian yang terintegrasi, terorganisasi baik, cepat, tepat, 
akurat, terkendali, serta dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Kata kunci : Sistem, Informasi, Agribisnis, komoditas. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
1. Pendahuluan 
 

Teknologi tepat guna adalah teknologi 
yang bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Teknologi harus dapat menjawab 
permasalahan masyarakat dan dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah 
dan murah. Salah satu tolak ukur keberhasilan 
penerapan teknologi tepat guna di Indonesia 
adalah ketika sebagian besar masyarakat 
merasakan langsung manfaat dari teknologi 
tersebut. Penerapan teknologi di bidang 
pertanian saat ini sudah cukup baik dalam 
rangka peningkatan kualitas dan kuantitas hasil 
pertanian, namun tidak sedikit pula bagian dari 
proses kegiatan bertani yang belum tersentuh 
oleh teknologi yang modern. 

Sebuah lembaga pelayanan dan 
konsultasi dalam bidang agribisnis berupaya 
untuk membina beberapa kelompok tani di 
daerah tersebut mengembangkan sistem dan 
proses bertani yang terintegrasi dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Lembaga 
menyajikan informasi pasar dan teknologi 

terbaru agar dapat dimanfaatkan secara optimal 
oleh petani. Untuk mendapatkan informasi dari 
lembaga, kelompok tani harus berkumpul 
dibalai tani sesuai waktu yang telah disepakati. 
Informasi diberikan secara menyeluruh dan 
seragam kepada kelompok tani yang memiliki 
kebutuhan yang berbeda. Sebagai pelaku 
pertanian, petani memerlukan keseimbangan 
informasi satu sama lain agar pemenuhan 
kebutuhan dapat tercapai. Untuk itu perlu 
dibuat suatu pola hubungan komunikasi dan 
distribusi informasi antar pelaku yang berada 
dalam sistem pertanian yang dapat membantu 
informasi tersampaikan dengan tepat sasaran. 
Salah satunya dengan menerapkan Sistem 
Informasi Hasil Pertanian pada Lembaga Pusat 
Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat 

membantu petani untuk mendapatkan 
informasi tentang komoditas tanam? 
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2. Bagaimana membuat aplikasi un
membantu proses pengelolaan distribusi 
hasil tanam? 

3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat 
menyajikan informasi pasar dan teknologi 
terkini untuk petani? 

 
 
Tujuan pembahasan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Menghasilkan aplikasi yang dapat 

membantu pengelolaan informasi 
komoditas tanam bagi petani mengenai 
tanaman seperti nama, wana, kualitas, 
dan berat dari tanaman tersebut.

2. Menghasilkan aplikasi yang dapat 
mencatat informasi mengenai petani, 
jenis dan jumlah hasil tanam, serta 
informasi mengenai konsumen dan 
kebutuhannya. 

3. Menghasilkan aplikasi yang dapat 
mencatat informasi terkini mengenai 
pasar dan trend tanam  yang dapat 
berguna dalam proses bertani para petani 
yang menggunakan aplikasi ini.

 
2. Analisis dan Rancangan Sistem
 
Berikut ini model interaksi antara sistem yang 
dibuat dengan pengguna sistem.
1. Deskripsi:  

Sistem Informasi Manajemen Hasil 
Pertanian membantu proses pencatatan 
data pertanian mulai dari produksi, 
pengelolaan pesanan komoditas, sampai 
transaksi penjualan komoditas.

2. Aktor : Admin dan Guest 
3. Proses: insert komoditas, cari

update komoditas, delete komoditas,
insert kualitas, cari kualitas, 
kualitas, delete kualitas, insert
petani, update petani, delete
pelanggan, cari pelanggan, 
pelanggan, delete pelanggan, 
produksi, cari produksi, update
insert pesanan, cari pesanan, 
pesanan, insert transaksi, cari
update transaksi. 

4. Overview: 
a. Guest  adalah semua orang yang 

mengakses website ini tanpa 
melakukan proses login.

b. Guest memiliki akses yang sangat 
terbatas, yaitu melihat profil 
berita dan artikel pertanian, serta 
laporan dalam bentuk grafik yang 
tersedia. 

c. Admin merupakan semua orang
mengakses website dengan 
melakukan login. 
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Bagaimana membuat aplikasi untuk 
membantu proses pengelolaan distribusi 

Bagaimana membuat aplikasi yang dapat 
menyajikan informasi pasar dan teknologi 

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini 

Menghasilkan aplikasi yang dapat 
pengelolaan informasi 

komoditas tanam bagi petani mengenai 
tanaman seperti nama, wana, kualitas, 
dan berat dari tanaman tersebut. 
Menghasilkan aplikasi yang dapat 
mencatat informasi mengenai petani, 
jenis dan jumlah hasil tanam, serta 

konsumen dan 

Menghasilkan aplikasi yang dapat 
mencatat informasi terkini mengenai 
pasar dan trend tanam  yang dapat 
berguna dalam proses bertani para petani 
yang menggunakan aplikasi ini. 

Analisis dan Rancangan Sistem 

interaksi antara sistem yang 
dibuat dengan pengguna sistem. 

Sistem Informasi Manajemen Hasil 
Pertanian membantu proses pencatatan 
data pertanian mulai dari produksi, 
pengelolaan pesanan komoditas, sampai 
transaksi penjualan komoditas. 

 
komoditas, cari komoditas, 

komoditas, 
kualitas, update 

insert petani, cari 
delete petani, insert 

pelanggan, update 
pelanggan, insert 

update produksi, 
pesanan, update 

transaksi, cari transaksi, 

adalah semua orang yang 
mengakses website ini tanpa 
melakukan proses login. 

memiliki akses yang sangat 
terbatas, yaitu melihat profil website, 
berita dan artikel pertanian, serta 
laporan dalam bentuk grafik yang 

merupakan semua orang yang 
mengakses website dengan 

d. Admin dapat mengakses semua 
konten yang dapat diakses oleh 
serta dapat mengakses semua fitur 
yang dimiliki sistem.

e. Fitur /fungsi yang ada di dalam sistem 
adalah manajemen data petani, 
manajemen data pe
manajemen data komoditas, 
manajemen data kualitas, manajemen 
data transaksi, dan manajemen data 
produksi. 

 
Diagram use case dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 9 Use Case Aplikasi Agribisnis
 
3. Hasil Tercapai 
 

Pengguna harus melakukan 
dahulu untuk masuk kedalam fitur
didalam website. Setelah pengguna mengisi 
username dan password dengan benar pada 
form yang telah tersedia maka pengguna akan 
dapat mengakses fitur lengkap pada 
Pengguna yang memiliki 
password adalah admin. Halaman login dapat 
dilihat pada Gambar 2. 
 

Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

dapat mengakses semua 
konten yang dapat diakses oleh Guest, 
serta dapat mengakses semua fitur 
yang dimiliki sistem. 
Fitur /fungsi yang ada di dalam sistem 
adalah manajemen data petani, 
manajemen data pelanggan, 
manajemen data komoditas, 
manajemen data kualitas, manajemen 
data transaksi, dan manajemen data 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Aplikasi Agribisnis  

Pengguna harus melakukan login terlebih 
dahulu untuk masuk kedalam fitur-fitur 

. Setelah pengguna mengisi 
dengan benar pada 

form yang telah tersedia maka pengguna akan 
dapat mengakses fitur lengkap pada website. 

a yang memiliki username dan 
. Halaman login dapat 
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Gambar 2 Gambar Halaman Login 

  
Proses transaksi dilakukan 

berdasarkan data pesanan. Proses transaksi 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 
transaksi dari stok dan transaksi dari produksi. 
Gambar 3 memperlihatkan langkah pertama 
pada proses transaksi dari stok. Pengguna 
memilih data pesanan untuk dilakukan 
transaksi. 
 

 
Gambar 3 Insert Transaksi –Pilih Pesanan 

  
 Setelah memilih data pesanan, 
pengguna memasukkan jumlah transaksi yang 
akan dilakukan. Proses ini akan mengurangi 
jumlah stokuntuk komoditas yang dipilih 
dengan jumlah transaksi untuk komoditas 
tersebut. Selain itu pengguna juga dapat 
melakukan transaksi dari produksi, 
penjelasannya adalah transaksi ini dilakukan 
ketika ada pemesanan komoditas tertentu yang 
jumlahnya tidak dapat dipenuhi stok. Untuk 
memenuhi kebutuhan pesanan tersebut, 
lembaga mengkoordinasi petani dalam 
pemenuhan kebutuhan akan komoditas 
tersebut dengan cara menanam, dan mencatat 
kode produksi untuk pesanan tersebut. Setelah 
memilih pesanan pengguna memilih produksi 
yang cocok untuk pesanan tersebut. Gambar 4 
menunjukkan pemilihan produksi untuk proses 
transaksi dari produksi. 
 

 
Gambar 4 Gambar Halaman Insert 

Transaksi dari Produksi – Pilih Produksi 
 
Setelah memilih data pesanan dan data 
produksi, pengguna memasukkan jumlah 
transaksi yang akan dilakukan. Proses ini akan 
merubah status produksi agar tidak dapat 
digunakan untuk transaksi lagi. Gambar 5 
merupakan halaman insert transaksi dari 
produksi. 
 

 
Gambar 5 Halaman Insert Transaksi dari 

Produksi 
 
 Sistem dapat memberikan informasi 
detail dari satu komoditas. Informasi yang 
diberikan adalah nama komoditas, harga beli, 
dan stok komoditas. Format SMS yang 
dikirimkan petani adalah Inkom#<id 
komoditas> lalu kirim ke nomor SMS Server. 
Gambar 6 memperlihatkan SMS permohonan 
informasi komoditas oleh petani dengan nomor 
telepon seluler yang terdaftar dan komoditas 
ada di dalam database sistem. Sistem akan 
memberikan informasi mengenai nama 
komoditas, harga beli dan stok komoditas di 
gudang. 
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Gambar 6 SMS Informasi Komoditas 

 
 Sistem juga dapat memberikan 
memberikan fasilitas untuk mendaftarkan hasil 
panen petani melalui SMS. Format SMS yang 
dikirimkan petani untuk pemenuhan stok 
adalah Regprod#<id komoditas>#<id 
petani> lalu kirim ke nomor SMS Server. 
Gambar 7 menunjukkan proses pendaftaran 
hasil panen untuk stok. 

 
Gambar 7 SMS Pendaftaran Panen Stok 

  
 Format SMS yang dikirimkan petani 
untuk pemenuhan pesanan adalah 
Regprod#<id produksi>#<id petani> lalu 
kirim ke nomor SMS Server. Gambar 8 
menunjukkan proses pendaftaran hasil panen 
untuk pesanan. 
 

 
Gambar 8 SMS Pendaftaran Panen Pesanan 
 
4. Penutup 
 

Kesimpulan yang didapat setelah 
melakukan analisis dan perancangan aplikasi 
yang dibuat, adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dihasilkan memiliki 

informasi detail mengenai komoditas 
tanaman seperti nama, kebutuhan lahan, 
perawatan dan konsumsi air dari tanaman 
tersebut. Informasi ini dapat membantu 
petani untuk mendapatkan informasi 
tentang komoditas tanam. 

2. Aplikasi akan mengelola informasi 
mengenai data petani, jenis dan jumlah 
hasil tanam, serta informasi mengenai 
konsumen dan kebutuhannya. Dengan 
demikian, aplikasi yang dihasilkan akan 
membantu proses distribusi tanaman yang 
dihasilkan petani kepada konsumen.  
Aplikasi menyajikan format pembuatan 
dan pencetakan kuitansi, surat jalan dan 
data pemesanan yang pengisian datanya 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

3. Aplikasi  dapat mencatat informasi terkini 
mengenai pasar, trend tanam, dan juga 
teknologi terbaru yang dapat berguna 
dalam proses bertani para petani. Aplikasi 
ini menggunakan teknologi SMS sebagai 
media penyebaran informasi yang mudah 
dan murah bagi petani yang membutuhkan 
beberapa informasi mengenai pasar dan 
tekonologi terkini seputar pertanian.  
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__________________________________________________________________________________________ 

 
Abstrak 

 
WIMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access) merupakan teknologi wireless yang 

mampu memberikan layanan data kecepatan tinggi 155 Mbps dan mampu meng-cover hingga 50 km. Dengan 
adanya WiMAX memberikan harapan agar penyebaran dan pengembangan jaringan internet di Indonesia dapat 
meningkat. Namun dibalik keunggulan WIMAX tersebut, WIMAX memberikan masalah keamanan ketika suatu 
komputer bertemu dengan komputer lainnya yang tidak diketahui apakah jaringan tersebut aman. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan analisis peningkatan keamanan menggunakan algoritma AES 
(advance encryption standard) rijndael dari 128 bit menjadi 256 Bit. Algoritma AES (advance encryption 
Standard) rijndael merupakan jenis algoritma kriptografi yang sifatnya simetri yang mempergunakan kunci yang 
sama saat enkripsi dan dekripsi serta masukan dan keluarannya berupa blok dengan jumlah bit tertentu. 
Peningkatan keamanan Penerapan algoritma AES rijndael 256 bit dilakukan pada dua terminal, yaitu subscriber 
station dan base station. Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah tingkat keamanan menggunakan AES rijndael 256 
bit dan pengaruhnya terhadap parameter delay, bit error rate dan throughput. 

 
Kata Kunci : Keamanan, WIMAX, AES 
___________________________________________________________________________ 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Jaringan komputer saat ini memegang 
peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat terutama dengan semakin 
berkembangnya internet. Perkembangan Internet ini 
juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. 
Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya 
bisa dilakukan dengan cara tatap muka, melalui pos 
atau telepon, kini menjadi mudah dan sering 
dilakukan melalui Internet. Transaksi melalui 
Internet ini dikenal dengan nama e-commerce 
[ANO-11:1].   

Dengan demikian, diperlukan infrastuktur 
yang mampu memenuhi kebutuhan pengiriman data 
dengan cepat dan mudah diakses. Untuk menjawab 
permasalahan tersebut, muncul teknologi WiMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access). 
Dengan kemampuannya mengantarkan data hingga 
kecepatan 155 Mbps dan mampu meng-cover hingga 
50 km, WiMAX dapat memberikan layanan jaringan 
dengan kecepatan yang tinggi dengan biaya yang 
murah[SAT-09].  

Namun dibalik keunggulan WIMAX yang 
diberikan, WIMAX memberikan masalah keamanan 
ketika suatu komputer bergabung dengan komputer-
komputer yang tidak diketahui apakah jaringan 
tersebut aman. Sehingga dibutuhkan teknik enkripsi 
untuk keamanan data pada WIMAX. Enkripsi adalah 
teknik untuk membuat pesan atau data menjadi 
kode-kode yang tidak dapat dibaca dan tidak dapat 
dikenali lagi.  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, 
maka pada tugas akhir ini dianalisis enkripsi data 
menggunakan algoritma AES rijndael 256 bit, 
Bagaimana keamanan data menggunakan Algoritma 
AES rijndael 256 bit, Bagaimana performansi 
keamanan data menggunakan Algoritma AES 
rijndael 256 bit dibandingkan dengan Algoritma 
AES rijndael 128 bit ditinjau dari parameter total 
delay, bit error rate dan throughput. Namun tidak 
membahas sinkronisasi, pensinyalan dan teknik 
modulasi pada WIMAX. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

 
Prinsip Kerja Teknologi WiMAX 
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Secara umum Wireless MANTM traffic 
dibedakan menjadi tiga bagian, seperti berikut ini 
[Wib-09:29]: 
1. Pelanggan mengirimkan data dengan kecepatan 

2 – 155 Mbps dari subscriber station (SS) ke 
base station  (BS). 

2. Base station  akan menerima sinyal dari 
berbagai pelanggan dan mengirimkan pesan 
melalui wireless  atau kabel ke switching center 
melalui protokol IEEE 802.16. 

3. Switching center akan mengirimkan pesan ke 
internet service provider (ISP) atau public 
switched telephone network (PSTN). 

Ketiga bagian tersebut di atas secara blok 
dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini: 

 
 

Gambar 1 Traffic yang terjadi pada WiMAX  
(Sumber : Wib-09:29) 

Pada Gambar 1 di atas laptop dan desktop 
personal computer (PC) berfungsi sebagai 
subscriber station (SS), tower antenna beserta 
perangkatnya sebagai base station  (BS) dan 
swithcing center sebagai pengatur pilihan koneksi ke 
internet service provider (ISP). 

 
Privasi Sublayer 

Privasi sublayer menyediakan sistem 
pengamanan data dengan enkripsi diantara base 
station  (BS) dan subscriber station (SS). Base 
station  (BS) memproteksi pengaksesan data dengan 
cara enkripsi pada seluruh jaringan. Dalam privasi 
sublayer dibedakan menjadi dua protokol sebagai 
berikut [Wib-09:44]: 
1. Enkapsulasi protokol yang akan bertanggung 

jawab terhadap data yang melewati jaringan 
broadband wireless  access (BWA). 

2. Protokol key management ( privacy key 
management or PKM) yang menyediakan 
keamanan distribusi antara base station(BS) dan 
subscriber station (SS). 

 
Parameter Performansi 
Delay 

Definisi umum delay adalah waktu yang 
dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber 
sampai tujuan [ANA-08:30]. 

Dan secara matematis dapat dihitung dengan 
persamaan berikut : $%&%'(   = $) + $*  + 3$+ +2 $+,&++ 2$% + $- 
    (1) 
Dengan : $%&%'( =Delay total pada jaringan WIMAX(ms) $)  = Delay enkripsi (ms) $*  = Delay deskripsi (ms) $+  = Delay proses (ms) $+,&+  = Delay propagasi (ms) $%  = Delay transmisi (ms) $-  = Delay antrian (ms) 
 
Probabilitas Bit Error 

Bit error rate merupakan kualitas 
pentransmisian dari sinyal yang diterima. Berikut 
adalah persamaan dari BER (bit error rate) [GAT-
97:18]: ./ = ½ erfc 01234    (2) ./ = bit error rate (BER) 
 
Throughput 

Throughput didefinisikan sebagai jumlah 
total byte yang diterima di sisi penerima dengan 
benar. Throughput yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Throughput system dengan protocol Go 
back N. Persamaan maksimum Throughput [SCH-
86] : 5 = 

67ρ%8[6:(<76)ρ]                                        (3) 

Dengan, 5 = throughput maksimum (paket/s) �? = waktu transmisi sebuah paket data (s) @ = konstanta performansi 
 
Proses Enkripsi Advanced Encryption Standard 
1. Transformasi SubBytes 

Tranformasi pertama pada AES adalah 
transformasi non-linier byte subtitution yang disebut 
sebagai tranformasi SubBytes(). SubBytes() 
beroperasi dengan bebas pada masing-masing byte 
State menggunakan tabel subtitusi (S-box) [ARI-
11:10]. 

 
Tabel 1 S-Box  

 
 (Sumber : ARI-11:9) 
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Gambar 2 Proses sub bytes 

(Sumber : ARI-11:9) 
 

2. Transformasi Shift Rows 
Transformasi Shift Rows akan beroperasi 

pada tiap baris dari tabel state. Proses iniakan 
bekerja dengan cara memutar byte-byte pada 3 baris 
terakhir (baris 1, 2, dan 3) dengan jumlah perputaran 
yang berbeda-beda. Baris 1 akan diputar sebanyak 1 
kali, baris 2 akan diputar sebanyak 2 kali, dan baris 3 
akan diputar sebanyak 3 kali. Sedangkan baris 0 
tidak akan diputar. Proses ShiftRows diperlihatkan 
pada Gambar 3 

 

 
Gambar 3 Proses shift rows. 

(Sumber : ARI-11:12) 
 

3. MixColumns 
Proses MixColumns akan beroperasi pada 

tiap kolom dari tabel state. Operasi ini 
menggabungkan 4 bytes dari setiap kolom tabel state 
dan menggunakan transformasi linier. 

 

 
Gambar 4 Proses mix columns 

(Sumber : ARI-11:13) 
 
 

4. Transformasi AddRoundKey 
Transformasi ini melakukan operasi XOR 

terhadap sebuah round key dengan array state dan 
hasilnya disimpan di array state. Gambar 5 berikut 
memperlihatkan transformasi AddRoundKey: 

 

 

 

Gambar 5 Transformasi AddRoundKey 
(Sumber : MUN-06:167) 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Studi Literatur 
• Kajian pustaka mengenai konsep 

jaringan dan keamanan WIMAX. 
• Konsep algoritma  Advanced 

Encryption Standard Rijndael 256 
bit. 

• Parameter-parameter 
performansinya meliputi delay , 
bit error rate dan throughput. 

 
Pengambilan Data 

Data  yang digunakan berupa data sekunder 
yaitu data yang diperoleh dari buku referensi, hasil 
penelitian dan standarisasi dari IEEE 802.16. Data 
sekunder yang digunakan dalam menyelesaikan 
penelitian ini yaitu data tentang sistem keamanan, 
meliputi : 

• metode kriptografi menggunakan 
algoritma Advanced Encryption 
Standard Rijndael 256 bit 
menggunakan program simulasi.  

• Format paket data WIMAX. 
• Data sheet perangkat base station 

dan subscriber station.  
 

Perancangan 
Perancangan dalam penelitian ini yaitu 

berisi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam 
menganalisis keamanan data pada jaringan WIMAX 
serta platform perangkat yang akan digunakan.  
Analisis Data 

• Analisis algoritma, jumlah kemungkinan 
pemecahan key, waktu enkripsi, waktu 
dekripsi dan spesifikasi perangkat yang 
digunakan.  

• Melakukan analisis secara matematis. Analisis 
yang digunakan meliputi: 
1. Analisis delay jaringan WIMAX 

menggunakan algoritma  Advanced 
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Encryption Standard Rijndael 256 bit dan 
128 bit. 

2. Analisis bit error rate  sistem keamanan 
data pada WIMAX menggunakan algoritma  
Advanced Encryption Standard Rijndael 
256 bit dan 128 bit. 

3. Analisis throughput sistem keamanan data 
pada WIMAX menggunakan algoritma  
Advanced Encryption Standard Rijndael 
256 bit dan 128 bit. 
 

Pengambilan Kesimpulan  
Kesimpulan diambil berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari proses analisis keamanan data 
menggunakan algoritma Advanced Encryption 
Standard Rijndael 256 bit.  
 

4. PERANCANGAN 
 

Diagram Alir Analisis Kemanan Data Pada 
Wimax  

 
Gambar 6 Perancangan Analisis Kemanan Data 

Pada Wimax  
(Sumber : Perencanaan) 

Platform Perangkat yang digunakan 
Perangkat lunak simulasi ini dilakukan 

dengan menggunakan platform antara lain sebagai 
berikut: 

• AMD Phenom II X4 
• Intel Core 2 Duo  
• Intel Core  i3  

 
5. PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Analisis Proses Enkripsi 
Algoritma proses Enkripsi : 
1. x �masukan data 

2. x = array [4,4] 
3. addRoundkey() 
4. round=1 
5. ulang selama round<=(jumlah_round-1) 
6. SubBytes() 
7. ShiftRows() 
8. MixColumns() 
9. AddRoundkey(round) 
10. Akhir-ulang 
11. SubBytes() 
12. Shiftrows() 
13. AddRoundkey(jumlah_round) 
14. y� output 

 
Analisis Proses Dekripsi 
Algoritma proses Dekripsi : 
1. x �masukan data 
2. x = array [4,4] 
3. addRoundkey() 
4. round=jumlah_round-1 
5. ulang selama round>=1 
6. InvShiftRows() 
7. InvSubBytes() 
8. AddRoundkey(round) 
9. InvMixColumns() 
10. Akhir-ulang 
11. InvShiftrows() 
12. InvSubBytes() 
13. AddRoundkey(0) 
14. y� output 
 
Penggunaan Metode AES Rijndael 256 bit 

Penggunaan metode AES rijndael 256 bit 
sebagai sistem keamanan pada WIMAX: 
1. Key size sebesar 256 bit atau 8 word. 
2. Bit informasi yang diacak setiap periode adalah 

128 bit atau 16 bytes. 
 

3. Transformasi yang terjadi pada algoritma AES 
rijndael 256 bit sebanyak 13 kali atau sebanyak 
13 kali pengacakan dan dilakukan dengan 13 
kunci yang berbeda. 

P = 23 x T   (4) 
Dengan : 
P = Jumlah kemungkinan yang harus dipecahkan 
oleh penyadap. 
N = Panjang bit informasi. 
T = Banyaknya transformasi yang dilakukan. 
Maka, 

P = 26BC x 13 
P = 4,424 x 2DE kemungkinan 
 

Analisis Delay Jaringan WIMAX 
Delay Enkripsi dan Dekripsi 
 Berdasarkan program simulasi, dihasilkan 
nilai enkripsi dan dekripsi terhadap platform yang 
berbeda seperti pada tabel berikut ini:  
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  A 

Waktu 
(ms) 

B 
Waktu 
(ms) 

C 
Waktu 
(ms) 

Enkripsi AES 
256 

20,6 9,65  4,45  

 AES 
128 

15,3  9,65  3,1  

Dekripsi AES 
256 

31,9  15,95  9,2  

 AES 
128 

24,45  12,2  6,4  

Keterangan : 
A = AMD Phenom II X4 
B = Intel Core 2 Duo  
C = Intel Core i3 
 
Delay Total Menggunakan AES Rijndael 256 bit 

Besar delay jaringan WIMAX dari ISP ke 
base station dan subscriber station menggunakan 
algoritma AES rijndael 256 bit adalah sebagai 
berikut : $%&%'(   =  $) + $*+ 3$+ +2 $+,&+ +2$% + $- 

=  4,45 ms + 9,2 ms + (3 x 2,8696 ms) + (2 x 
0,167 ms ) + (2 x 1,2686 ms) + 0 
= 25,13  ms = 0,02513 s 

 
 
 
 

Delay Total menggunakan AES Rijndael 128 bit 
Besar delay jaringan WIMAX dari ISP ke 

base station dan subscriber station menggunakan 
algoritma AES rijndael 128 bit adalah  $%&%'(   =  $) + $*+ 3$+ +2 $+,&+ +2$% + $- 

=  3,1 ms + 6,4 ms + (3 x 2,8698 ms) + (2 x 
0,167 ms ) + (2 x 1,2687  ms)  + 0 

= 20,98  ms 
= 0,02098 s 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Besar 

delay jaringan WIMAX dari ISP ke base station dan 
subscriber station menggunakan algoritma AES 
rijndael 256 bit adalah 0,02513 detik. Sedangkan 
Besar delay total jaringan WIMAX dari ISP ke base 
station dan subscriber station menggunakan 
algoritma AES rijndael 128 bit adalah 0,02098 
detik. Dengan menggunakan algoritma dengan key 
size yang berbeda dapat diketahui bahwa selisih 
delay total WIMAX dari ISP ke base station dan 
subscriber station menggunakan algoritma AES 
rijndael 256 bit lebih besar. Namun, hal tersebut 
tidak menjadi masalah karena selisih delay cukup 
kecil yaitu 0,00414 detik. Hal ini terjadi karena pada 
algoritma AES rijndael 256 data yang dilewatkan 
mengalami loop sebanyak tiga belas kali, dimana 

jumlah loop ini lebih banyak dibanding algoritma 
AES rijndael 128 bit.  

 
Probabilitas bit error rate 
Probabilitas bit error rate Jaringan WIMAX 
menggunakan AES rijndael 256 bit ./6 = ½ IJ�K 01234 

= ½ IJ�K (6,5973) 
= ½ x 3,3628 x 107BL 
= 1,6814 x 107BL 
 

Dari perhitungan diatas didapatkan 
probabilitas bit error ( ./6 ) dari SS ke BS sebesar 
1,6814 x 107BL. 
 
Probabilitas bit error rate Jaringan WIMAX 
menggunakan AES rijndael 128 bit ./6 = ½ IJ�K 01234 

= ½ IJ�K (6,0258) 
= ½ x 1,5932 x 1076M 
= 7,9659 x 1076C 
 

Dari perhitungan diatas didapatkan 
probabilitas bit error ( ./6 ) dari SS ke BS algoritma 
AES rijndael 256 bit sebesar 1,6814 x 107BL . 
Sehingga, dapat dianalisis perhitungan matematis 
performasi keamanan data menggunakan algoritma 
AES rijndael 256 bit menghasilkan probabilitas bit 
error lebih kecil dari pada algoritma AES rijndael 
128 bit yaitu sebesar 7,9659 x 1076C. 
 
Throughput Jaringan WIMAX 
Throughput Jaringan WIMAX menggunakan 
AES rijndael 256 bit 
  Perhitungan throughput dengan 
menggunakan persamaan : 

T = 
N7OPQ[N:(R7N)O] 

= 
N7B,MESD T 6LUVW

6,BXCX T 6LUY [N:(B,BXDD7N)B,MESD T 6LUVW)] 
= 788,2084 paket/detik 
 

Dari perhitungan diatas diperoeh besarnya 
throughput WIMAX pada sisi penerima adalah 
788,2084 paket/detik. Dan dalam bps adalah 
788,2084 paket/detik x 12290,544 bit = 
9.687.510,021 bps. 

 
Throughput Jaringan WIMAX menggunakan 
AES rijndael 128 bit 

Perhitungan throughput dengan 
menggunakan persamaan : 

T = 
N7OPQ[N:(R7N)O] 

= 
N76,DBDC T 6LUVY

6,BXCX T 6LUY   [N:(67 D,BXDD)6,DBDC T 6LUVY))] 
= 788,2705 paket/detik 
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Dari perhitungan diatas diperoleh besarnya 

throughput WIMAX pada sisi penerima 
adalah788,2705 Paket/detik. Dan dalam bps adalah 
788,2705 paket/detik x 12290,544 bit = 
9.688.273,264 bps. berdasarkan perhitungan diatas 
throughput WIMAX menggunakan AES rijndael 
256 bit dan throughput WIMAX menggunakan AES 
rijndael 128 bit pada sisi penerima tidak 
memberikan perbedaan yang signifikan. 

 
 

6. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan analisis system keamanan data 
menggunakan algoritma advance encryption 
standard rijndael 256 bit yang telah dilakukan pada 
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpilan 
sebagai berikut: 
1. Keamanan data menggunakan algoritma 

advance encryption standard rijndael 256 bit 
merupakan algoritma yang memberikan 
keamanan yang cukup kuat agar data yang 
dikirim tidak disalahgunakan oleh penyadap. 
Hal tersebut terjadi, dikarenakan kemungkinan 
key yang harus dipecahkan penyadap 
menggunakan AES rijndael 258 bit yaitu 4,424 
x 2DE kemungkinan. 

2. Dari program simulasi keamanan data, delay 
jaringan WIMAX menggunakan algoritma 
advance encryption standard rijndael 256 bit 
yaitu 0,02513 detik. Sedangkan Besar delay 
total jaringan WIMAX menggunakan algoritma 
AES rijndael 128 bit adalah 0,02098 detik. 
Sehingga dapat diketahui peningkatan 
keamanan dengan bit yang lebih tinggi dapat 
mempengaruhi delay jaringan menjadi lebih 
besar. 

3. Dari perhitungan diketahui performasi 
keamanan data menggunakan algoritma AES 
rijndael 256 bit menghasilkan probabilitas bit 
error lebih kecil dari pada algoritma AES 
rijndael 128 bit sebesar  7,9659 x 1076C. 
Dimana  probabilitas bit error algoritma AES 
rijndael 256 bit yaitu sebesar sebesar 1,6814 x 107BL. 

4. Throughput jaringan menurun. Besar throughput 
jaringan WIMAX terhadap keamanan data 
menggunakan algoritma AES rijndael 256 bit 
sebesar 9.687.510,021 bps. Sedangkan besar 
throughput jaringan WIMAX terhadap 
keamanan data menggunakan algoritma AES 
rijndael 128 bit sebesar 9.688.273,688 bps.  
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Abstrak 

Perkembangan Teknologi Informasi menjadikan alat untuk selalu diusahakan pengadaannya dalam 
upaya untuk mendapatkan manfaat bagi siapapun yang berhubungan baik itu sebagai perusahaan profit 
motive ataupun non profit dalam usaha untuk dapat berkompetisi dengan ketatnya persaingan yang ada 
, tidak terkecuali bagi dunia pendidikan kebutuhan sistem informasi adalah mutlak untuk dapat 
memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder baik sebagai individu, tim 
atau organisasi yang memiliki keinginan atau kehendak yang bersifat relatif terhadap sistem, 
kemudahan agar bisa mengakses sistem informasi tersebut dengan baik dan dapat digunakan untuk 
mempercepat proses yang terjadi, layanan yang dihasilkan bisa diakses melalui mobile phone, portal 
ataupun news board, sehingga diharapkan informasi ini dapat cepat disampaikan atau diakses oleh 
stakeholder tersebut. 
 
Kata kunci : Grand Design, System informasi, Tata Kelola 
 
 

1. Pendahuluan. 
 

Universitas sebagai lembaga pendidikan yang 
mengelola beberapa fakultas yang dibawahnya 
terdapat beberapa program studi sangat 
membutuhkan suatu sistem informasi yang 
terintegrasi dengan harapan setiap layanan 
mulai dari proses seeksi penerimaan 
mahasiswa baru kemudian proses yang 
dilakukan didalamnya dari proses krs, 
pembayaran,aktifitas akademik, aktifitas 
administratif, monitoring pengajaran, 
pelaksanaan ujian tengah semester ataupun 
semesteran, ujian skripsi ataupun tugas akhir, 
sampai kelulusan dan pengelolaan alumni. 
Ini semua membutuhkan proses yang tidak 
sedikit agar bisa berjalan dengan baik maka 
perlu disediakan sistem informasi yang 
mencukupi untuk melakukan proses-proses 
yang ada, selain itu dengan adanya piranti 
bantu yang ada sekaranng ini sehingga media 
untuk mengakses informasi bisa dilakukan 
kapanpun dan dimanapun, pemanfaatan akses 
internet menjadi solusi utama, selain 
penggunaan mobile phone dengan 
pemanfaatan layanan sms ataupun news board. 
Selain dari segi bentuk akses layanan tentunya 
dari segi keamanan data juga perlu 
diperhatikan, sehingga dengan memanfaatkan 
single sign on seseorang bisa mengakses ke 

sistem Cuma menggunakan satu akses saja, 
setelah itu user dapat mengakses layanan 
sistem dilayer 3 berdasarkan hak akses yang 
diberikan dari sistem untuk tiap pengguna atau 
levelnya, kemudian keersediaan data base yang 
ada juga menjadikan penentu jalannya sistem, 
untuk memudahkan gambaran sistem terlihat 
sebagai berikut. 
 
2. KNOWLEDGE MANAGEMENT 

SYSTEM 
 

KMS adalah suatu system yang akan 
menyediakan fasilitas E-learning & Course 
manajement (dimana para dosen bisa 
memposting / upload materi kuliah dan 
mahasiswa bisa melihat materi tersebut sesuai 
dengan perkuliahan yang diikuti, Materi / 
Course Online (pdf, ppt, klip movie, 
interactive media), Ujian / Quiz Online & 
Penilaian Online, Pengumpulan tugas secara 
Elektronik via Email, Forum Diskusi per 
Matakuliah ), Membangun database 
knowledge seperti artikel, penelitian ilmiah, 
riset, materi kuliah yang bersifat publik dan 
dapat di search via Internet (search engine 
seperti google, yahoo) oleh berbagai instansi 
yang membutuhkan, Pengembangan  
 



 

 

 
 
 
Perpustakaan Digital Online / berbasis web dimana 
bahan-bahan pustaka digitalisasi via 
dan di upload ke database pustaka sehingga 
mahasiswa dan dosen dapat melakukan pencarian 
melalui on line program accesing
mendownload bahan pustaka yang diinginkan, 
Sistem Manajemen Perpustakaan menyangkut 
klasifikasi bahan pustaka, kategori bahan 
berdasarkan kata kunci pencarian, pengadaan, 
sirkulasi peminjaman, pengembalian, dan 
perpanjangan,  Sistem Manajemen informasi riset / 
penelitian, tugas akhir yang dilakukan para 
mahasiswa atau dosen beserta dokumen elektronik 
(abstrak / makalah) yang dapat di
yang membutuhkan dengan hak akses yang 
ditentukan. 
 

3. SMART CAMPUS 

Smart campus adalah suatu system yang akan 
menyediakan Pengembangan Integrasi dari berbagai 
layanan yang disediakan untuk memudahkan para 
stakeholder (mahasiswa, dosen dan manajemen) 
dalam melakukan aktivitas sehari
keuangan secara online dengan pihak Bank untuk 
menyajikan informasi real-time 
mahasiswa tentang pembayaran yang telah 
dilakukan atau tagihan yang harus dibayar, 
Penggunaan SmartCard bagi setia
Unisbank yang berfungsi sebagai ID guna 
memanfaatkan berbagai fasilitas seperti 
student portal, presensi kehadiran, akses ke 
perpustakaan dan juga berfungsi sebagai kartu ATM, 
Mengembangkan Sistem Career Placement
memanfaatkan partisipasi dari pihak Industri dan 
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/ berbasis web dimana 
bahan pustaka digitalisasi via scanner / OCR 

ke database pustaka sehingga 
mahasiswa dan dosen dapat melakukan pencarian 

on line program accesing, dan 
bahan pustaka yang diinginkan, 

Sistem Manajemen Perpustakaan menyangkut 
klasifikasi bahan pustaka, kategori bahan 

kunci pencarian, pengadaan, 
sirkulasi peminjaman, pengembalian, dan 
perpanjangan,  Sistem Manajemen informasi riset / 
penelitian, tugas akhir yang dilakukan para 
mahasiswa atau dosen beserta dokumen elektronik 
(abstrak / makalah) yang dapat didowload bagi pihak 
yang membutuhkan dengan hak akses yang 

Smart campus adalah suatu system yang akan 
Pengembangan Integrasi dari berbagai 

layanan yang disediakan untuk memudahkan para 
(mahasiswa, dosen dan manajemen) 

lam melakukan aktivitas sehari-hari, Integrasi data 
keuangan secara online dengan pihak Bank untuk 

time kepada para 
mahasiswa tentang pembayaran yang telah 
dilakukan atau tagihan yang harus dibayar, 

bagi setiap mahasiswa 
Unisbank yang berfungsi sebagai ID guna 
memanfaatkan berbagai fasilitas seperti login ke 

, presensi kehadiran, akses ke 
perpustakaan dan juga berfungsi sebagai kartu ATM, 

Career Placement dengan 
artisipasi dari pihak Industri dan 

Alumni dalam menyediakan informasi lowongan / 
vacancy. Sistem ini dapat membantu para calon 

     

lulusan Unisbank dalam memilih industri yang 
diinginkan dan bagi para industri dapat merekrut 
tenaga – tenaga profesional yang berkualitas secara 
cepat.  

4. INFORMATION SUPPORT SYSTEM

Information Support System adalah sebuah layanan 
yang digunakan oleh Dosen
Pimpinan. Information Support System 
menggunakan komputer yang terhubung dengan 
Intranet.Sistem ini memberikan kemudahan kepada 
bagian Tata Usaha dalam mengelola tugas surat 
menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. 

5. SISTEM INFORMASI 

Sistem Informasi Presensi bertujuan untuk dapat 
menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh 
beberapa bagian misalkan perancang aplikasi. 
Perancang akan menggunakan informasi yang ada 
sebagai dasar dalam pembuatan perancangan 
aplikasi,  pihak rektorat, diharapkan dokumen ini di 
review oleh pihak rektorat. Sehingga pihak rektorak 
dapat menetapkan kebutuhan informasi yang dapat 
diambil dari aplikasi,  bagian personalia, diharapkan 
dokumen ini di review oleh bagian personalia. 
Sehingga dapat ditetapkan hasil kesepatan antara 
bagian personalia dan tim pengembang tentang 
kemampuan yang dipunyai oleh aplikasi, pengelola 
aplikasi akan mereview dokumen untuk kejelasan 
pemahaman dari kemampuan aplikasi. 
 

Alumni dalam menyediakan informasi lowongan / 
. Sistem ini dapat membantu para calon  

lulusan Unisbank dalam memilih industri yang 
diinginkan dan bagi para industri dapat merekrut 

tenaga profesional yang berkualitas secara 

 
INFORMATION SUPPORT SYSTEM  

Information Support System adalah sebuah layanan 
yang digunakan oleh Dosen, Karyawan dan 
Pimpinan. Information Support System 
menggunakan komputer yang terhubung dengan 
Intranet.Sistem ini memberikan kemudahan kepada 
bagian Tata Usaha dalam mengelola tugas surat 
menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar.  

 
SISTEM INFORMASI PRESENSI 

Sistem Informasi Presensi bertujuan untuk dapat 
menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh 
beberapa bagian misalkan perancang aplikasi. 
Perancang akan menggunakan informasi yang ada 
sebagai dasar dalam pembuatan perancangan 

rektorat, diharapkan dokumen ini di 
review oleh pihak rektorat. Sehingga pihak rektorak 
dapat menetapkan kebutuhan informasi yang dapat 
diambil dari aplikasi,  bagian personalia, diharapkan 
dokumen ini di review oleh bagian personalia. 

apkan hasil kesepatan antara 
bagian personalia dan tim pengembang tentang 
kemampuan yang dipunyai oleh aplikasi, pengelola 
aplikasi akan mereview dokumen untuk kejelasan 
pemahaman dari kemampuan aplikasi.  
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6. SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN 
 
Sistem Informasi Penggajian. Tujuan pembuatan 
dokumentasi ini untuk menginformasikan tentang 
kebutuhan aplikasi yang akan dibuat, baik secara 
fungsinya maupun non-fungsinya, untuk developer. 
Dokumen ini mencakup (a) deskripsi dari 
lingkungan dimana aplikasi ini akan dioperasikan, 
(b) definisi dari kemampuan aplikasi, dan (c) 
spesifikasi kebutuhan fungsi dari aplikasi. Harapan 
dari pengembangan aplikasi ini adalah bagian 
keuangan bisa membuat laporan penggajian dengan 
berdasaarkan data-data yang ada baik data kehadiran 
dosen dan karyawan ataupun tunjangan-tunjangan  
dan potongan-potongan yang timbul dari lembaga 
yang dikenakan kepada karyawan dengan 
dibangunnya sistem ini tentunya harapnnya sistem 
akan menjadi lebih cepat dalam mengahsilkan 
laporan penggajian ataupun penetepan pajaknya. 
  

 
7. DESIGN ACADEMIC SUPPORT 

SYSTEM 
 
Tujuan dari sistem ini adalah bagaiamana  pemakai 
bisa mengakses dan menemukan informasi yang 
relevan sesuai dengan kebutuhan pemakai / 
stakeholder (Mahasiswa, Dosen, Orang Tua, 
Manajemen, eksternal Stakeholder). dan berkaitan 
dengan bagaimana cara meminta informasi 
(information retrival) ke subsistem-subsistem, 
Sistem Penunjang Akademik ini berkaitan dengan 
Permintaan Informasi (Information Retrieval) oleh  
pemakai dengan representasi, penyimpanan, dan 
akses terhadap dokumen pada sub sistem-sub sistem 
yang ada. Informasi ini didesain untuk 
inisiasi/memvalidasi  personal account pemakai 
dalam mengakses informasi untuk menemukan 
dokumen yang diperlukan oleh masyarakat 
pengguna/stakeholder. Dimana sistem ini bertujuan 
untuk menjembatani kebutuhan informasi pengguna 
dengan sumber informasi yang tersedia. 

8. UNISBANK CAREER CENTER 
 

Tujuan dari pengembangan software ini adalah 
untuk membuat sebuah aplikasi baru yang disebut 
sebagai Unisbank Career Center (UCC) berbasiskan 
web. Diharapkan, aplikasi ini dapat memberikan 
informasi mengenai lowongan kerja bagi lulusan 
dari Universitas Stikubank. Client dari software ini 
diharapkan dapat mengakses UCC yang berbasiskan 
web dari jaringan internet di luar Unisbank maupun 
di dalam Unisbank. Client dari UCC dikategorikan 
menjadi 3 macam yaitu Pengelola UCC, Alumni / 
User / Job Seeker dan Perusahaan / Employer. 

Diharapkan dengan hadirnya UCC berbasikan web 
ini, Job Seeker (alumni dan non alumni) dapat 
melakukan pencarian terhadap lowongan kerja yang 
telah tersedia dan mengirimkan lamaran pekerjaan 
ke lowongan kerja tersebut melalui email, Job 
Seeker memiliki account pada sistem tersebut, user / 
alumni dapat membuat CV dan mengelolanya. 

Pengelola UCC dapat mengelola iklan lowongan 
pekerjaan yang ada, mendapatkan laporan tentang 
user yang sudah masuk / diterima di pekerjaan, 
mengelola data user. 

Perusahaan / Employer dapat memasukan iklan 
lowongan pekerjaan, mencari pegawai berdasarkan 
data yang ada dan meminta calon pegawai untuk 
memasukan lamaran pekerjaan. 

Selain hal-hal diatas, sistem UCC diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada job seeker melalui 
media sms tentang informasi lowongan pekerjaan 
yang baru atau kegiatan” tertentu. 

 
9. KEMAHASISWAAN 

 
Tujuan dari pengembangan software ini adalah 
untuk membuat sebuah aplikasi baru berbasikan web 
sehingga dapat diakses dari manapun di lingkungan 
internal universitas. Diharapkan aplikasi ini dapat 
memberikan informasi yang cukup lengkap 
mengenai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan 
komponen-komponen pendukungnya. Pemakai 
aplikasi ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, 
yaitu  Mahasiswa pengurus BEM U/F, HMPS, UKM 
dan Staff Kemahasiswaan universitas dan fakultas, 
Pembantu Rektor III 
Diharapkan dengan hadirnya aplikasi ini kedua belah 
pihak pemakai aplikasi dapat berinteraksi satu sama 
lain. 

 
10. PUSAT PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN AKTIFITAS 
INSTRUKSIONAL 

 
Aplikasi ini dibangun dari sebuah keinginan untuk 
memulai sebuah perubahan yang baik dan 
terintegrasinya sebuah sistem, dimana P3AI di 
munculkan untuk mengantisipasi adanya “missing 
link” yang kerap terjadi antara policy dan keinginan 
yang muncul khususnya diranah pembelajaran. 
Dengan tetap mengadopsi sistem yang sudah 
berjalan, kami berusaha menggambarkan P3AI yang 
akan datang dapat melakukan Pembenahan jalur 
pembelajaran dari Dosen Pengampu (materi 
termasuk SAP dan SILLABI, hingga kontrak kuliah 
per sesi pertemuan), Evaluasi terhadap dosen 
(Prestasi, Pelatihan yang telah diikuti dan yang 
ditawarkan) yang mempunyai kesinambungan dan 
integrasi semua komponen pendukung dan proses 
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pembelajaran (Dosen Koordinator, Ka. Progdi, 
Dekan, BAAK, hingga Purek I) 

 
 

11. SISTEM INFORMASI PENELITIAN 
DAN PENGABDIAN PADA 
MASYARAKAT 

Tujuan dari dirancangnya sistem informasi 
penelitian dan pengabdian masyarakat adalah untuk 
memberikan informasi tentang kebutuhan aplikasi 
yang akan dibangun.  
Pengguna dari dokumen ini adalah Application 
Designers, Staff LPPM, Dosen, Application 
Maintainers, Sistem Informasi Penelitian dan 
Pengabdian pada masyarakat merupakan sistem 
yang memberikan informasi yang berkaitan dengan 
database penelitian dan pengabdian dosen di 
lingkungan Universitas Stikubank.  

 
12. SISTEM INFORMASI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA (PSDM)  

Tujuan dari pengembangan sistem informasi 
pengembangan sumber daya manusia adalah untuk 
menyajikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
dalam membangun sistem informasi PSDM. Dimana 
fungsi dari sistem ini adalah dapat menyajikan data- 
data yang berhubungan pengelolaan pengembangan 
sumber daya manusia yang ada di universitas, 
dengan adanya sistem ini diharapkan pengeloaan 
data-data PSDM akan menjadi lebih mudah dan 
transparant. 
 

12. SISTEM INFORMASI 
KEUANGAN 

Pembuatan dokumen ini berdasarkan user 
requirement dari bagian keuangan yang 
menyediakan gambaran tentang kebutuhan pihak 
yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 
yakni pihak intern serta pihak ekstern. Berdasarkan 
user requirement maka kebutuhan pihak pihak 
tersebut dapat dituangkan pada spesifijasi perangkat 
lunak yang akan dibuat.Dokumen ini sebagai 
panduan dalam rangka pembuatan Sistem Informasi 
Keuangan di lingkungan Universitas Stikubank 
Semarang 

 

13. SISTEM MANAJEMEN SARANA 

DAN PRASARANA 

Dokumen ini dibuat dalam rangka sinkronisasi 
program hibah kompetisi PHKI menuju Good 
University Governance (GUG) tahun 2010, 
berdasarkan user requirement dari bagian rumah 
tangga yang menyediakan gambaran tentang 
kebutuhan pihak yang berkepentingan terhadap 

manajemen sarana prasarana yakni Pejabat 
Struktural dan Non Struktural, YPPMI, dosen, 
karyawan, pengurus oganisasi kemahasiswaan, 
mahasiswa di lingkungan Universitas serta pihak 
ekstern seperti masyarakat umum, pemasok barang, 
Kopertis, Dikti, Ban-PT dan pihak lembaga 
keuangan. Disisi lain juga kebutuhan sistem yang 
dilihat perbidang seperti bidang akademik, 
keuangan, bidang kemahasiswaan dan bidang 
kerjasama. Berdasarkan user requirement tersebut 
maka dapat dituangkan pada spesifikasi perangkat 
lunak yang akan dibuat. 

 
14. SISTEM INFORMASI 

PROMOSI/PEMASARAN DAN 
HUMAS 

Sistem Informasi Pemasaran dan Humas merupakan 
sistem yang memberikan informasi yang berkaitan 
kegiatan Promosi/Pemasaran dan Humas di 
lingkungan Universitas Stikubank.  

 
 

15. DECISION SUPPORT SYSTEM 
Tujuan dari pengembangan sistem decision support 
system adalah untuk dapat membantu manajer dalam 
memutuskan suatu ppermasalahan-permasalahan 
yang timbul dari suatu organisasi dengan 
memanfaatkan sumber data yang ada dari bernagai 
sub sistem informasi, sehingga manager dapat 
memutuskan dengan menggunakan bantuan dari 
data-data yang ada di Universitas, dengan cara 
demikian tentunya akan didapatkan penghematan-
pernghematan yang berarti dari pemrosesan data 
yang sudah terintegrasi dan kecepatan dalam 
pengambilan keputusan baik yang sudah disediakan 
oleh sistem ataupun pihak user bisa memanfaatkan 
data-data yang ada denngan menggunakan query 
bebas yang bisa dilakukan. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perancangan dan implementasi system informasi di Biro 
Administrasi Akademik (BAA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan dengan menggunakan total Architecture Synthesis (TAS). Metode analisis meliputi survey langsung 
dengan pengguna saat ini. Metode perancangan dengan menggunakan TAS meliputi tahap-tahap perancangan 
yang ada dalam konsep TAS antara lain : menentukan initial scope, menentukan kebutuhan, mendesain 
arsitektur, mendesain arsitektur system, mengevaluasi arsitektur. Hasil dari perancangan yang dilakukan adalah 
suatu sistem informasi administrasi akademik baru yang memungkinkan mahasiswa orang tua dan masyarakat 
luas dapat memperoleh informasi akademik yang dibutuhkannya dengan cepat, mudah dan praktis melalui 
internet. 
. 
 
Kata kunci : Perancangan, total Arsitektur synthesis, administrasi akademik 
 

 
1. Pendahuluan  

 
Sistem informasi konvensional 

mengharuskan mahasiswa yang membutuhkan 
informasi akademik untuk datang langsung ke Biro 
Administrasi Akademik (BAA). Sistem informasi ini 
menimbulkan beberapa masalah, antara lain staf 
administrasi tidak efektif dalam bekerja, terjadinya 
pengulangan pekerjaan yang tidak perlu dalam 
memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa dan 
sistem informasi konvensional mempersulit 
mahasiswa dalam memperoleh informasi akademik 
yang diinginkan, dalam keadaan tertentu tidak 
semua mahasiswa dapat mendatangi BAA untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
 
 Sebuah system informasi diperlukan untuk 
mendukung semua proses bisnis yang bermanfaat 
guna mendukung pengambilan keputusan secara 
tepat dan bermanfaat bagi semua pihak. BAA 
melayani mahasiswa baru, semua mahasiswa aktif, 
mahasiswa cuti dan aktif kembali, dosen dan 
pimpinan fakultas yang ada dilingkungan 
Universitas Nasional (UNAS) dan Akademi-
Akademi Nasional (AKNAS) yang setiap harinya 
melakukan banyak pekerjaan berulang. BAA 

mempunya 4 bidang yaitu : bidang Registrasi & 
Perkuliahan, bidang Pengolahan Data Mahasiswa, 
bidang Nilai & Ijazah, bidang Sentra Pelayanan 
Akademik. yang melayani 35 Prodi. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah system informasi yang dapat 
mengelola semua kebutuhan pengguna tersebut. 
 
2. Metode Penelitian 
 
Prinsip dasar dari Total Archicture Syntesis (TAS) 
adalah apapun arsitektur yang dipilih untuk 
memenuhi kebutuhan yang ada, sifat extentionable 
dari setiap services untuk mendukung munculnya 
kebutuhan, bahkan kebutuhan yang paling tidak 
terduga sekalipun tetap harus dipersiapkan. TAS 
adalah sebuah metode perancangan yang 
menggunakan pendekatan iteratif dalam 
mengumpulkan kebutuhan, mendefinisikan proses 
bisnis dan mendefinisikan arsitektur dari sebuah 
system. Metode ini berawal dari inisiasi semua 
proses bisnis yang terpengaruh oleh perkembangan 
sistem. Proses bisnis ini kemudian diurutkan sesuai 
dengan tingkat kesulitan dan kepentingan bisnisnya. 
Setelah proses ini selesai dilakukan, kemudian 
iterasi untuk system ini dimulai. Iterasi pertama 
diawali dengan proses bisnis yang paling sulit dan 
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banyak mengalami perubahan yaitu menentukan 
initial scope pada tahapan ini yang ditentukan adalah 
hanya scope yang berhubungan dengan bidang 
pekerjaan yang ada di BAA yaitu bidang 
pendaftaran & Regitrasi, Bidang Pengolahan data 
mahasiswa, Bidang nilai & ijazah dan Bidang sentra 
pelayanan akademik yang mengurusi 35 program 
studi yang ada. Tahap kedua, menentukan kebutuhan 
system yaitu menentukan system yang akan 
dibangun berupa web. Tahap ketiga mendesain 
arsitektur yaitu melakukan desain system sepeti 
mendesain user interface. Tahap ke empat 
mengevaluasi arsitektur, yaitu melakukan evaluasi 
terhadap user interface yang sudah dibangun. 
Penggunaan metode TAS, menjadikan proses 
pengumpulan informasi akan kebutuhan dari sebuah 
organisasi bukan lagi sebuah aktifitas yang terpisah 
dari proses bisnis dan arsitektur system. Semua 
aktifitas diatas kini secara iterative akan saling 
berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. 
[1] 
Metode analisis meliputi survey langsung dengan 
pengguna saat ini dengan cara menyediakan 
kuisoner tentang kinerja BAA. Hasil dari kuisioner 
tersebut menjadi dasar mengapa system informasi 
administrasi akademik ini di butuhkan. 
 
 
3. Analisis  

 
3.1 Analisa Kuisioner 
 

BAA telah merangkum hasil dari kuisioner 
yang disediakan. berikut ini adalah 
kuisioner yang ditelah disediakan oleh 
BAA. 
 

 
Gambar 1. Kusioner layanan 

 

 
Gambar 2. Kuisioner Evaluasi kinerja 

Sentra pelayanan Akademik (mahasiswa) 

 
Gambar 3. Kuisioner Evaluasi kinerja 
Sentra pelayanan Akademik (dosen) 

 
3.2 Analisa Permasalahan 

 
 

Berdasarkan hasil kuisioner, didapatkan 
permasalahan sebagai berikut : 

a. Pada isian kecepatan dalam memberikan 
layanan, isi kuisioner sangat beragam. 
Sehingga ada pengguna yang tidak puas. 

b. Pada isian kemampuan staf dalam 
berkomunikasi, isi kuisioner sangat 
beragam, sehingga sulit untuk 
mengetahui staf mana yang mempunyai 
point kecil 

c. Pelayanan dalam memberikan informasi 
yang dibutuhkan, kadang tidak seragam. 

d. Masalah yang sering dihadapi oleh Staff 
di BAA adalah ketidakjelasan pengguna 
BAA mengenai informasi berulang, 
sebagai contoh informasi mengenai 
edaran Warek AK, Informasi tentang 
kebijakan Universitas, Informasi 
mengenai tugas dan wewenang BAA, 
informasi mengenai syarat pembuatan 
ijazah dan lainnya yang sering kali 
menjadi penyebab keributan antara 
BAA dengan mahasiswa, Dosen dan 
Prodi. 
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3.3 Usulan Solusi 
 

Dari Permasalahan yang ada, diusulkan 
solusi dibangunnya Sistem Informasi BAA, 
diharapakan semua civitas akademik Universitas dan 
Akademi-Akademi di lingkungan Universitas 
Nasional menjadi mudah dalam mendapatkan 
Informasi yang berkaitan dengan akademi dan 
mengetahui dengan jelas ruang lingkup pekerjaan 
yang ada di BAA. Sehingga informasi yang ada 
tidak salah persepsi dan dapat diketahui oleh seluruh 
civitas akademika. 
 
4. Perancangan Sistem 

 
Metode perancangan system yang digunakan adalah 
Unified Modelling Language (UML), yang 
ditampilkan dalam perancangan UML ini hanya Use 
Case dan Paket diagram.  

a. Use Case Diagram 
Sebuah skenario adalah sebuah urutan dari 
langkah-langkah yang menjelaskan sebuah 
interaksi antara seorang pengguna dan 
sebuah system. Sebuah use case adalah 
sekumpulan skenario yang saling terikat 
untuk mencapai tujuan dari pengguna. 
Sebuah actor adalah sebuah peran yang 
dijalankan oleh pengguna ketika 
berinteraksi dengan system. Sebuah actor 
dapat melakukan lebih dari satu use case. 

 

 
Gambar 4. Use case diagram 

 
b. Paket Diagram 

Sebuah Paket Diagram menjelaskan paket 
dari objek dalam sebuah system dan 
berbagai jenis hubungan yang terdapat 
diantara objek-objek tersebut. 

 
Gambar 5. Paket Diagram 

 
c. Desain User Interface yang dirancang 

tampak seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 6. Tampilan user Interface 

 
 
5. Kesimpulan 
 
Dengan dibangunnya system informasi administrasi 
akademik, diharapkan semua kebutuhan user, yang 
terdiri dari calon mahasiswa, mahasiswa dan prodi 
dapat terpenuhi. Karena semua informasi tentang 
BAA sudah tersedia diweb, termasuk juga 
permintaan form yang selama ini mereka harus 
datang untuk ambil, sekarang mereka hanya tinggal 
print, kemudian diisi sendiri, setelah semua berkas 
lengkap baru diserahkan ke BAA. 
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Abstrak 

Pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kegiatan penataan ruang wilayah yang saat ini 
masih bersifat tekstual, belum mampu memberikan informasi secara spasial atau keruangan. Pembangunan 
sistem informasi spasial pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga berbasis web bertujuan untuk 
memudahkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai badan koordinasi yang bertanggung 
jawab dalam penataan ruang termasuk kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga dalam 
memberikan informasi kepada masyarakat dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 
Metode pembangunan sistem ini adalah berorientasi objek dengan model pengembangan Rapid Application 
Development (RAD) yang meliputi tahap perencanaan syarat, proses desain dan penerapan, proses desain dalam 
pembangunan sistem menggunakan bantuan tools UML. Sistem ini dibangun menggunakan ArcGis 9.3 untuk 
pengolahan data spasialnya, ALOV Map versi 0.96 sebagai aplikasi WebGis yang berbasis Java, MySQL 
sebagai basis data dan PHP sebagai bahasa pemrograman. Sistem informasi spasial yang dihasilkan mampu 
memberikan informasi pemanfaatan ruang dan rencana ruang Kabupaten Purbalingga secara visual peta yang 
interaktif dengan menyediakan beberapa layer dan tema peta, fasilitas pengaduan serta informasi berita tentang 
penataan ruang bagi masyarakat. 
 
Kata kunci : sistem informasi, spasial, pemanfaatan ruang, RAD, ALOV map 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Perubahan luas lahan di Kabupaten Purbalingga 
berdasarkan penggunaan lahan dari tahun 2006 
hingga 2010 cenderung mengalami perubahan dan 
pengawasan perlu dilakukan agar sesuai dengan 
fungsi lahan di Kabupaten Purbalingga (Gambar 1).  
 

 

Gambar 1. Grafik Perubahan Penggunaan Lahan 
Kabupaten Purbalingga [1] 

 
Dari evaluasi pemanfaatan ruang yang dilakukan 
oleh tim perencanaan tata ruang Kabupaten 
Purbalingga tahun 2009, masih ditemukan 
penyimpangan antara kesesuaian lahan dengan 
pemanfaatan ruang seperti ditunjukkan Tabel 1. 
 

Tabel 1. Evaluasi Penyempurnaan RT/RW Kab. 
Purbalingga [2] 
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Hal ini disebabkan karena kurangnya 
penyebarluasan informasi mengenai pemanfaatan 
ruang di mana pemerintah daerah Kabupaten 
Purbalingga belum memiliki sistem yang khusus 
menangani informasi pemanfaatan ruang. Adapun 
informasi pemanfaatan ruang yang ada masih 
berbasis teks yang tertulis dalam surat PERDA 
Kabupaten Purbalingga dan peta statis dalam bentuk 
gambar yang masih terpusat di pemerintahan pusat 
yang bisa didapatkan di website Dirjen Penataan 
Ruang. Masyarakat dan pengguna mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan informasi pemanfaatan 
ruang Kabupaten Purbalingga. Peneliti mengusulkan 
sistem informasi spasial berbasis web yang dapat 
digunakan dalam mengelola dan menyebarluaskan 
informasi berbasis keruangan sehingga dapat diakses 
dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan. 
Adapun metode pengembangan sistem yang 
digunakan adalah metode berorientasi objek dengan 
model pengembangan RAD (Rapid Application 
Development). 
 
2. Sistem Informasi Geografis  

  
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah 

kumpulan perangkat komputer, perangkat lunak, 
data geografis dan personil yang dirancang secara 
efisien untuk meng-input, menyimpan, meng-update 
(pemutakhiran data), memanipulasi, menganalisis 
dan menampilkan semua bentuk informasi yang 
bereferensi geografis secara terorganisir [3]. 
Mengacu pada [4], sistem informasi spasial adalah 
sistem komputer yang dirancang untuk penyimpanan 
dan manipulasi sejumlah besar informasi dengan 
komponen spasial penting, merujuk pada beberapa 
entitas atau entitas dengan struktur spasial yang 
kompleks.  

Sistem informasi spasial membagi keberadaan 
data menjadi dua bagian yaitu data spasial 
(keruangan) dan data non spasial (atribut). Menurut 

[5], data spasial adalah data yang berhubungan 
dengan ruang atau bersifat keruangan. Data spasial 
mendeskripsikan sekumpulan entity baik yang 
memiliki lokasi atau posisi yang tetap mampu yang 
tidak tetap (memiliki kecenderungan untuk 
bertambah, bergerak, atau berkembang). Data 
spasial dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu raster 
dan vektor. Sedangkan data non spasial adalah jenis 
data yang merepresentasikan aspek-aspek deskripstif 
dari fenomena-fenomena yang dimodelkan. Aspek 
deskriptif ini mencakup items atau properties dari 
fenomena yang bersangkutan hingga dimensi waktu 
[5].  
 
3. Penelitian Sejenis  
 
        Menurut Poniman, Nurwadjedi, dan 
Suwahyuono (2006) menyatakan bahwa betapa 
pentingnya menyediakan informasi spasial lahan 
basah sebagai langkah awal memberikan keleluasaan 
masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di 
sekitarnya. Dengan ketersediaan informasi spasial 
lahan basah dapat meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang karakteristik biofisik yang dapat 
menimbulkan kerusakan dan dampak negatifnya. Di 
mana biofisik dapat difungsikan sebagai salah satu 
input data utama dalam kajian pemanfaatan lahan 
basah secara lestari melalui pendekatan terpadu 
dengan menggunakan teknologi SIG dan 
penginderaan jauh. 
        Mengacu pada penelitian [7] bahwa 
pemanfaatan model wilayah alam berbasis spasial 
(SIG) relatif mewakili kondisi di lapangan sehingga 
memungkinkan dalam pengambilan keputusan 
mapupun perencanaan bagi stakeholder, di mana 
implementasi model spasial ini memerlukan 
beberapa komponen penting, yaitu prosedur tata 
kelola yang dilakukan atau akan dilakukan oleh 
stakeholder. Pemodelan merupakan formulasi 
matematis untuk menyederhanakan berbagai proses 
yang terjadi pada objek utama, basis data baik 
spasial maupun non-spasial serta antar muka sistem 
sebagai media interaksi antara sistem yang telah 
dibangun dengan pengguna. 
 
4. Metode Penelitian  
 

Peneliti menspesifikasikan bahan dan peralatan 
yang mendukung tahapan penelitian, terdiri atas 
peta, perangkat keras dan perangkat lunak. Bahan 
berupa peta yang digunakan sebagai berikut:  

- Peta batas administrasi wilayah Kabupaten 
Purbalingga (Shapefile).  

- Peta struktur ruang wilayah Kabupaten 
Purbalingga (Shapefile).  

- Peta pola ruang wilayah Kabupaten 
Purbalingga (Shapefile).  

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

132 

 

Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah 
sistem operasi Windows 7, aplikasi server local 
menggunakan XAMPP, aplikasi Database 
menggunakan MySQL, aplikasi pembuatan, 
pengolahan dan pencatatan laporan penelitian 
menggunakan Microsoft Office 2007, aplikasi 
pengolahan data SIG menggunakan ArcGIS 9.3, 
Alov sebagai converter peta, aplikasi desain dan 
animasi web menggunakan Adobe Dreamweaver 8 
dan aplikasi pengolah grafis menggunakan Adobe 
Photoshop. Sedangkan perangkat keras yang 
digunakan adalah laptop Lenovo G4000, monitor 14 
inch, processor Intel dual core, harddisk 120 GB, 
RAM 1 GB, Printer, Mouse.  

Metode pengembangan sistem yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode berorientasi 
objek dengan model pengembangan RAD (Rapid 
Application Development) yang memiliki tahapan: 
[8]  
1. Perencanaan syarat (requirements planning)  
2. Desain proses (workshop design)  
3. Penerapan (implementation)  

 
 
Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2. 
 
5.      Pembahasan 
 
   Pembahasan meliputi tiga tahapan metode 
RAD yang telah dijelaskan. 
 
5.1    Perencanaan Syarat  
 
         Pada tahap ini peneliti menganalisis proses 
bisnis pada sistem yang berjalan yang berguna untuk 
mengetahui bagaimana proses penataan ruang 
khususnya pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 
Purbalingga dan penyajian informasi pemanfaatan 
ruang wilayah Kabupaten Purbalingga guna 
mengetahui pelaku, fungsi dan objek yang ada 
dalam sistem. Kemudian peneliti mengidentifikasi 
masalah dari analisis proses bisnis yang telah 
dilakukan. Pada sistem yang berjalan, kebutuhan 
informasi pemanfaatan ruang wialyah Kabupaten 
Purbalingga untuk masyarakat belum dapat disajikan 
secara spasial dan belum dapat memberikan 
pelayanan pengaduan atau masukan mengenai 
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga. 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti 
mengusulkan untuk membangun sistem informasi 
spasial pemanfaatan ruang berbasis web yang 
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dan 
membaca informasi pemanfaatan ruang wilayah 
Kabupaten Purbalingga dan aplikasi tersebut dapat 

menjadi media komunikasi antara masyarakat 
dengan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga 
dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga. 
Aplikasi yang dibangun ini memiliki interface yang 
menarik dan User friendly. 
 
5.2   Desain Proses 
 

        Desain sistem yang dilakukan 
menggunakan tools UML yang digambarkan oleh 
beberapa diagram, yaitu use case diagram, 19 
activity diagram, 19 sequence diagram, class 
diagram, desain database, dan desain interface. 

 
 

 

 
Gambar 3. Activity Diagram View Halaman Utama 

(Publik, Member dan Admin) 

 
Gambar 4. Use case Diagram SIS Pemanfaatan 

Ruang Wilayah 
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Gambar 2. Metode Penelitian SIS Pemanfaatan Ruang Wilayah
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Gambar 5. Sequence Diagram View Halaman Utama 

(Publik, Member, Admin) 
 

 
Gambar 6. Class Diagram SIS Pemanfaatan Ruang 

Wilayah 

 
Gambar 7. Desain Struktur Menu  SIS Pemanfaatan 

Ruang Wilayah 
 

 
Gambar 8. Desain Interface Publik 

 
5.3    Penerapan 
 
        Tahap ini disebut juga tahap implementasi, 
sistem yang telah dianalisis dan didesain telah di-
review kemudian dilakukan revisi hingga sesuai. 
Proses selanjutnya adalah penulisan script 
(pengkodean) dan pengujian sistem. Pengkodean 
dilakukan dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, sedangkan database nya 
menggunakan MySQL. Pengujian sistem dengan 
menggunakan metode blackbox testing. Cara 
pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem 
informasi spasial pemanfaatan ruang Kabupaten 
Purbalingga dan melakukan input data serta me1ihat 
output-nya apakah sesuai dengan proses bisnis yang 
diharapkan.  
 
6.      Kesimpulan dan Saran 
 
         Berdasarkan pembahasan yang telah 
dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi 
spasial pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga 
berbasis webgis data tahun 2009 dan tata ruang 
wilayah Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031. 
Dalam merancang sistem informasi spasial 
pemanfaatan ruang ini, menggunakan tool UML 
yang mencakup use case diagram, activity diagram, 
class diagram dan sequence diagram, serta dalam 
pembangunan website menggunakan tools berupa 
adobe dreamweaver 8 sebagai text editor, ArcGIS 
9.3 sebagai pengolahan peta, ALOV map V0.57 
sebagai webgis, PHP sebagai interface berbasis web 
dan MySQL sebagai database sistem. Sistem 
informasi spasial pemanfaatan ruang yang telah 
dirancang ini menyajikan informasi pemanfaatan 
ruang dan informasi rencana ruang (tata ruang) 
Kabupaten Purbalingga berbasis spasial melalui peta 
interaktif dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat 
untuk berperan aktif melalui pertanyaan dan 
pengaduan melalui kolom pengaduan.  
         Adapun saran untuk pengembangan penelitian 
lebih lanjut adalah sebagai berikut:  
1.  Membuat aplikasi web sistem informasi spasial 

pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga 
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dalam bentuk Wireless Application Protocol 
(WAP), sehingga masyarakat dapat melihat dan 
bertukar informasi pemanfaatan ruang 
menggunakan ponsel genggam yang didukung 
oleh jaringan internet seperti GPRS, 3G, 3.5G 
dan seterusnya serta menambahkan fitur 
aplikasi SMS gateway pada web sistem 
informasi pemanfaatan Kabupaten Purbalingga 
ini, agar lebih memudahkan masyrakat dalam 
mengetahui informasi pemanfaatan ruang dan 
rencana ruang di Kabupaten Purbalingga.  

2.  Memaksimalkan keamanan web dengan 
mendapatkan sertifikat standarisasi keamanan 
internet HyperText Transfer Protocol Secure 
(HTTPS) dengan beberapa vendor yang 
menyediakan. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abstrak 

         Pembuatan aplikasi Auto SMS berbasis android dengan menggunakan program AppInventor. Dengan 
memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh appinventor untuk mengirim sms secara otomatis dan bekerja 
dibawah Sistem Operasi android Gingerbread 2.3, sehingga memudahkan dalam perancangan dan pembuatan 
program ini. Dengan masih banyaknya pengendara bermotor yang selalu membalas sms ketika sedang 
mengendarai,  maka penulis mencoba untuk membuat aplikasi bagaimana cara mengurangi resiko dalam 
berkendara yang disebabkan oleh banyaknya pengendara bermotor yang membalas sms saat berada di jalan, 
maka  aplikasi Auto SMS berbasis android yang diharapkan akan mengurangi resiko kecelakaan pada saat 
berkendara karena membalas SMS. 
 
Kata kunci : Auto,SMS,Android,Berbasis 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
1.   PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang  Masalah 
         Pada umumnya setiap orang membutuhkan alat 
komunikasi yang dapat menghubungkan seseorang 
dengan yang lainnya, baik itu anak kecil, remaja 
ataupun dewasa pasti sekarang ini sangat 
membutuhkan alat komunikasi yaitu handphone, 
baik komunikasi tentang masalah keluarga sekolah 
atau bisnis. 

  Alat komunikasi itu sendiri dapat berakibat 
fatal bagi penggunanya,  sangat bahaya sekali jika 
pada saat pengguna sedang berada dijalan dan tiba-
tiba ada sms yang masuk ke  handphone lalu 
pengguna berusaha membalasnya. Maka  penulis 
berusaha memberi solusi untuk para pengendara 
bermotor agar menghindari membalas sms yang 
masuk jika sedang dijalan dengan menggunakan sms 
automatis. 
        Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan app 
inventor yang memang disediakan untuk membuat 
aplikasi berbasis android yang bersifat open source 
yang memang sudah dikembangkan oleh alat pencari 
terbesar di internet yaitu google. Semoga aplikasi 
sms automatis ini dapat berguna dan bermanfaat 
bagi masyarkat khususnya para pengguna kendaraan 
bermotor yang selalu ingin membalas SMS jika 
sedang dijalan. 
 
1.2   Batasan masalah 

         Aplikasi SMS automatis yang berbasis android 
untuk para pengendara kendaraan bermotor yang 
dirancang dan dibangun dengan menggunakan app 
inventor yang akan membalas secara automatis sms 
yang masuk disaat membuka aplikasi ini. Aplikasi 
ini hanya memiliki satu screen karena pada app 
inventor tidak dapat menambah jumlah screen 
karena dibatasi oleh pihak pengembang. Aplikasi ini 
berjalan pada android 2.3.6 gingerbread. 
 
1.3  Metode penelitian 

  Dalam memperoleh informasi dan 
mendapatkan data yang diinginkan penulis 
melakukan penelitian dalam beberapa tahap. 
• Tahap pertama investigasi: Penulis melakukan 

investigasi dilapangan ke jalan-jalan yang biasa 
dilalui pengendara bermotor untuk mencari tau 
apakah para pengendara suka membalas SMS 
dijalan atau tidak. 

• Tahap kedua pengembangan: Dalam melakukan 
pengembangan aplikasi dapat digunakan para 
pengendara agar tidak membalas sms secara 
manual tetapi secara automatis dan memberi tahu 
bahwa para pengendara sedang berada dijalan. 

• Tahap ketiga implementasi: Pada tahap ini 
aplikasi sudah dapat diuji dan dicoba apakah 
berguna bagi pengendara bermotor yang sedang 
berada dijalan. 

 
2.    PENGERTIAN ANDROID 
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       Android merupakan subset perangkat mobile 
yang meliputi sistem operasi, middleware dan 
aplikasi inti yang dirilis oleh google, sedangkan 
android SDK (software development kit) 
menyediakan tools dan API yang di perlukan untuk 
mengembangkan aplikasi pada platfrom android 
dengan menggunakan bahasa pemrograman java. 
       Diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011, 
membawa fitur Honeycomb untuk smartphone dan 
menambahkan fitur baru trmasuk membuka kunci 
dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan 
penggunaaan kontrol, terpadu kontak jaringan sosial, 
perangkat tambahan fotografi, mencari email secara 
offline, dan berbagi informasi dangan menggunakan 
NFC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.1 Emulator Android 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2.2 Menu Android 

2.1  Kelebihan dan kekurangan android 
Kelebihan : 
• Multitasking : Ponsel Android bisa menjalankan 

berbagai aplikasi, itu artinya pengguna bisa  
browsing, Facebookan sambil mendengar lagu. 

• Kemudahan dalam Notifikasi : Setiap ada SMS, 
Email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS 
Reader, akan selalu ada notifikasi di Home 
Screen Ponsel Android, tak ketinggalan Lampu 
LED Indikator yang berkedip-kedip, sehingga 
pengguna tidak akan terlewatkan satu SMS, 
Email ataupun Misscall sekalipun. 

• Akses Mudah terhadap Ribuan Aplikasi 
Android lewat Google Android App Market : 
Kalau pengguna senang install aplikasi ataupun 
games, lewat Google Android App Market 
pengguna bisa mendownload berbagai aplikasi 
dengan gratis. Ada banyak ribuan aplikasi  dan 
games yang siap untuk pengguna download di 
ponsel Android. 

• Google Maniak – Jika pengguna setia layanan 
Google mulai dari Gmail sampai Google 
Reader, ponsel Android telah terintegrasi 
dengan layanan Google, sehingga pengguna 
bisa dengan cepat mengecek email dari gMail. 

 
Kekurangan 
• Koneksi Internet yang terus menerus : 

kebanyakan ponsel Android memerlukan 
koneksi internet yang simultan alias terus 
menerus aktif. Penulis sendiri menggunakan 
samsung galaxy mini, dan koneksi internet 
GPRS selalu aktif setiap waktu, itu artinya 
pengguna harus siap berlangganan paket GPRS 
yang sesuai dengan kebutuhan. 

• Iklan : Aplikasi di Ponsel Android memang bisa 
didapatkan dengan mudah dan gratis, namun 
konsekuensinya disetiap Aplikasi tersebut, akan 
selalu ada Iklan yang terpampang, entah itu 
bagian atas atau bawah aplikasi 

 
2.2  APP INVENTOR 

• App Inventor adalah sebuah program dari 
Google yang memungkinkan para pengguna untuk 
menciptakan aplikasi mereka sendiri tanpa harus 
memiliki latar belakang sebagai seorang 
programmer. pengguna tidak perlu mempunyai 
kemampuan bahasa pemrograman untuk bisa 
membuat aplikasi di Android dengan App Inventor 
for Android ini. App Inventor for Android 
merupakan program percobaan yang memungkinkan 
pengguna untuk melakukan hal itu. App Inventor 
adalah aplikasi berbasis web namun pengguna harus 
mendownload dan menginstal sebuah SDK yang 
berbasis Java dan emulator terlebih dahulu sehingga 
pengguna dapat mencoba aplikasi yang Anda buat 
melalui komputer pengguna. Dengan emulator 
tersebut, uji-coba dapat dilakukan untuk mencicipi 
user interface aplikasi pengguna dan apabila terdapat 
kesalahan dalam pemrograman atau bug bisa 
ditanggulangi dengan segera sebelum digunakan 
pada ponsel. Untuk membuat sebuah program, 
pengguna akan memasang atau mengurutkan blok-
blok program sesuai dengan logika yang disesuaikan 
untuk aplikasi tersebut.  

2.3  Setup komputer 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

 

 

Sebelum memulai menggunakan app inventor 
lakukan setup komputer dan beberapa instalasi agar 
app inventor dapat berjalan pada komputer. Berikut 
cara cara melakukan setup pada komputer
� System requirements:Computer & operating 

system. 
� Macintosh (with Intel processor): Mac OS X 

10.5, 10.6 
� Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 
� GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+
� Browser 
� Mozilla Firefox 3.6 or higher
� Apple Safari 5.0 or higher 
� Google Chrome 4.0 or higher
� Java 

Pastikan java sudah terinstal di komputer 
pengguna. Untuk mengetahui apakah sudah ada java 
yang terinstal di komputer pengguna dapat 
mengunjungi website www.java.com 

� Instalasi app inventor 
- Download installer yang ada pada 

http://beta.appinventor.mit.edu/learn/setup/setup
windows.html 

- Jika selesai buka file app inventor lalu instal
- Letakkan pada direktory C:\

Files\Appinventor\commands
- Selesai  dan  anda   bisa  menggunakan

inventor   dari  browser   pengguna
        mengunjungi beta.appinventor.mit.edu
 
2.4  Skema kerja appinventor 
       App inventor yang di design google ini bersifat 
opensource tetapi harus memiliki koneksi internet 
untuk bisa mengakses appinventor ini, sekalipun 
dengan tidak menghubungkan ke internet 
appinventor dapat bekerja tetapi tidak dapat 
membuat instalan setup untuk ke handphone, tetapi 
hanya dapat berjalan didalam emulator saja
kerjanya yaitu seperti  dibawah ini:
 

Gambar 2.3 skema kerja app inventor
 

2.4.1 Area kerja app inventor
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Sebelum memulai menggunakan app inventor 
lakukan setup komputer dan beberapa instalasi agar 
app inventor dapat berjalan pada komputer. Berikut 
cara cara melakukan setup pada komputer :  

Computer & operating 

Macintosh (with Intel processor): Mac OS X 

Windows: Windows XP, Windows Vista, 

GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+ 

Mozilla Firefox 3.6 or higher 

Google Chrome 4.0 or higher 

Pastikan java sudah terinstal di komputer 
. Untuk mengetahui apakah sudah ada java 

yang terinstal di komputer pengguna dapat 
mengunjungi website www.java.com  

Instalasi app inventor  
yang ada pada 

http://beta.appinventor.mit.edu/learn/setup/setup

Jika selesai buka file app inventor lalu instal 
\Program 

commands-for-Appinventor 
menggunakan   app        
pengguna   dengan    

mengunjungi beta.appinventor.mit.edu 

 
yang di design google ini bersifat 
harus memiliki koneksi internet 

untuk bisa mengakses appinventor ini, sekalipun 
dengan tidak menghubungkan ke internet 
appinventor dapat bekerja tetapi tidak dapat 
membuat instalan setup untuk ke handphone, tetapi 
hanya dapat berjalan didalam emulator saja.Skema 
kerjanya yaitu seperti  dibawah ini: 

 
skema kerja app inventor 

2.4.1 Area kerja app inventor 

Gambar 2.4 area kerja app inventor
 

    Keterangan gambar: 
A. palette tools box :

digunakan untuk mendesign aplikasi yang 
akan di buat. 

B. Task bar   : berisi perintah perintah untuk 
menyimpan source code kedalam akun gmail 
dan juga dapat menambahkan screen baru 
didalam lembar kerja

C. Componen : berisi komponen dari tools box 
yang sudah dimasukkan kedalam lembar 
kerja 

D. Block editor   : digunakan untuk membuka 
block editor yang berfungsi sebagai alur 
logika program untuk menjalankan program

E. Properties: digunakan untuk mengatur 
properties tools yan

F. Package for phone:
menjalankan aplikasi ataupun membuat setup 
aplikasi yang  dibuat baik kedalam 
handphone ataupun kedalam emulator

G. Lembar kerja :  digunakan sebagai lembaran 
kerja untuk membuat aplikasi
 

2.4.2 block editor 
  

      Block editor pada app inventor adalah source 
kode yang berbentuk puzzle yang digunakan 
untuk membangun program. Untuk mengetahui 
lebih jelas tentang block program dapat dilihat 
dibawah ini : 

      Gambar 2.5  block editor
 

Ada 3 fungsi utama pada menu block editor yaitu :
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area kerja app inventor 

palette tools box : tools tools yang dapat 
digunakan untuk mendesign aplikasi yang 

berisi perintah perintah untuk 
menyimpan source code kedalam akun gmail 
dan juga dapat menambahkan screen baru 
didalam lembar kerja. 

berisi komponen dari tools box 
yang sudah dimasukkan kedalam lembar 

digunakan untuk membuka 
block editor yang berfungsi sebagai alur 
logika program untuk menjalankan program. 

digunakan untuk mengatur 
properties tools yang ada pada lembar kerja. 
Package for phone: digunakan untuk 
menjalankan aplikasi ataupun membuat setup 
aplikasi yang  dibuat baik kedalam 
handphone ataupun kedalam emulator 

digunakan sebagai lembaran 
kerja untuk membuat aplikasi 

Block editor pada app inventor adalah source 
kode yang berbentuk puzzle yang digunakan 
untuk membangun program. Untuk mengetahui 
lebih jelas tentang block program dapat dilihat 

 
block editor 

ama pada menu block editor yaitu : 
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Built-in :  digunakan untuk meberi fungsi fungsi 
dasar pada program dan tidak berhubungan langsung 
dengan design yang di buat. 
My blocks : digunakan untuk memberi fungsi 
ataupun perintah yang berhubungan langsung 
dengan design yang telah  dibuat sebelumnya
Advanced : digunakan untuk memberi perintah 
tambahan. 
Definition :  digunakan untuk mendefinisikan 
variabel. Berikut contok puzzel pada definition
Setelah melihat fungsi utamanya lihat bentuk dari 
puzzle-puzzle listing programnya di bawah ini :
 

    Gambar 2.10. contoh beberapa puzzle
 
2.5  Icon App Inventor 

Gambar 2.11 Icon App Inventor
 
3. HASIL DAN ANALISA  
         Struktur navigasi aplikasi 
menggunakan struktur navigasi linier
memiliki satu arah tanpa percabangan. Pertama 
membuka aplikasi tersebut langsung muncul 
tampilan menu utama yaitu isi dari program tersebut 
setelah itu terdapat sebuah button yang berfungsi 
sebagai pengganti text yang nantinya jika di klik 
akan keluar notifikasi yang menandakan bahwa text 
telah tersimpan didalam database
 
 

 
 

Gambar 3.1 Struktur navigasi liner pada program
 
3.1 Story board  
          Pada tahapan story board  merancang sebuah 

struktur yang berfungsi menjelaskan secara jelas 
tentang alur aplikasi, sehingga dalam pembuatan 
aplikasi dapat dilakukan lebih mendetail. 

Menu 

Utama 

Text 
tersimpan 
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digunakan untuk meberi fungsi fungsi 
dasar pada program dan tidak berhubungan langsung 

digunakan untuk memberi fungsi 
ataupun perintah yang berhubungan langsung 
dengan design yang telah  dibuat sebelumnya. 

digunakan untuk memberi perintah 

digunakan untuk mendefinisikan 
variabel. Berikut contok puzzel pada definition      
Setelah melihat fungsi utamanya lihat bentuk dari 

puzzle listing programnya di bawah ini :  

 
contoh beberapa puzzle 

 
Icon App Inventor 

aplikasi Auto Sms,  
navigasi linier yang hanya 

memiliki satu arah tanpa percabangan. Pertama 
membuka aplikasi tersebut langsung muncul 

yaitu isi dari program tersebut 
setelah itu terdapat sebuah button yang berfungsi 
sebagai pengganti text yang nantinya jika di klik 
akan keluar notifikasi yang menandakan bahwa text 
telah tersimpan didalam database. 

Struktur navigasi liner pada program 

Pada tahapan story board  merancang sebuah 
struktur yang berfungsi menjelaskan secara jelas 
tentang alur aplikasi, sehingga dalam pembuatan 

n lebih mendetail.  

Gambar 3.2 
Dari gambar storyboard tersebut menunjukan 

alur dan skema kerja aplikasi untuk menggunakan 
auto sms dan menyimpan 
agar tidak berubah lagi pada saat aplikasi ditutup. 
Jadi pada saat aplikasi dibuka langsung tampil menu 
utama yang terdapat text box
digunakan untuk membalas sms secara 
dan button yang digunakan untuk menyimp
yang sudah dituliskan didalam text box tersebut jadi 
pada saat text box tersebut diklik maka pesan yang 
ada didalam text box 
didalam TinyDB dan pesan yang dituliskan didalam 
text box akan terkirim kepada sms yang masuk 
kedalam handphone.  
 
3.2 Flowchart program  
     Pada flowchart dibawah ini akan terlihat secara 
sederhana alur program yang dibuat sesuai dengan 
aplikasinya nanti. 
 

Gambar 3.3 flowchart program
 
3.1 Rancangan program 

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang 
rancangan program yang terdapat pada aplikasi 
“auto SMS berbasis android”
tampilan yang sederhana yang hanya memiliki satu 
buah tampilan awal dan akhir pada aplikasi. Aplikasi 
ini hanya membutuhkan satu buah 

 
pemberita

huan 
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Gambar 3.2 storyboard 
Dari gambar storyboard tersebut menunjukan 

alur dan skema kerja aplikasi untuk menggunakan 
auto sms dan menyimpan text yang sudah ditulis 
agar tidak berubah lagi pada saat aplikasi ditutup. 
Jadi pada saat aplikasi dibuka langsung tampil menu 

text box berisi pesan yang 
digunakan untuk membalas sms secara automatis 
dan button yang digunakan untuk menyimpan text 
yang sudah dituliskan didalam text box tersebut jadi 

tersebut diklik maka pesan yang 
 tersebut akan tersimpan 

didalam TinyDB dan pesan yang dituliskan didalam 
akan terkirim kepada sms yang masuk 

 
dibawah ini akan terlihat secara 

sederhana alur program yang dibuat sesuai dengan 

 
flowchart program 

 
Pada tahap ini akan dijelaskan tentang 

rancangan program yang terdapat pada aplikasi 
“auto SMS berbasis android”.Dengan bentuk 
tampilan yang sederhana yang hanya memiliki satu 
buah tampilan awal dan akhir pada aplikasi. Aplikasi 
ini hanya membutuhkan satu buah text box, satu 
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buah button dan beberapa label pada menu 
utamanya. Dimana pada text box itu sendiri 
berfungsi untuk mengetik kata-kata automatis yang 
nantinya jika ada seseorang mengirimkan SMS ke 
handphone pengguna akan dibalas secara automatis 
sesuai text yang telah pengguna masukkan 

Kemudian satu buah button yang diletakkan 
dibawah text box berfungsi sebagai pengatur jika 
ingin mengganti kalimat pada text box atau kalimat 
yang akan terkirim secara automatis. 

 
 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

Gambar 3.4 Rancangan menu utam Gambar  

           Gambar 3.4 Rancangan menu utama 

 
 

  Gambar 3.4 Rancangan menu utama 

 
3.5 Langkah langkah pembuatan aplikasi 

Pertama kali penulis menentukan fitur fitur yang  
akan ada dalam aplikasi ini, dan fitur yang ada 
dalam aplikasi ini ditampilkan dalam menu utama. 
Jika telah menentukan rancangannya, berikutnya 
yaitu membuat project aplikasi tersebut didalam app 
inventor. Adapun caranya adalah sebagai berikut. 
 
3.5.1 Membuat tampilan awal. 
 

 
  Gambar 3.5 Tampilan awal secara sederhana 
 

Gambar 3.5 di atas adalah tampilan awal yang 
sesuai dengan komponen yang sudah dimasukkan. 
Texting 1 dan TinyDB1 ada dibagian bawah karena 
kedua komponen tersebut adalah komponen yang 
tidak terlihat dan tidak berfungsi untuk tampilan 
melainkan berfungsi sebagai alat proses. 

 
3.5.2 Puzzle pada block editor 

Setelah tampilan dan properties sudah di buat 
kemudian waktunya membuat alur programnya 
dengan puzzle-puzzle codingan pada block editor. 
Caranya yaitu klik pada pojok kanan atas opening 
block editor kemudian akan secara automatis 
mendownload block editor. Setelah block editor 
keluar waktunya menyusun puzzle agar menjadi 
sebuah program AUTO SMS. Pertama untuk 
membuat auto sms buat dulu pengiriman sms 
otomatisnya. Caranya seperti di bawah ini :  

 

 
Gambar 3.6 mengirim sms otomatis 

 
Logikanya yaitu disaat handphone menerima 

pesan atau SMS dengan nomor dan text dari orang 
lain maka handphone akan mengirim text yang ada 
pada textbox kepada nomor yang mengirim SMS.  

Sebenarnya sampai disini sms automatis 
tersebut sudah bisa dijalankan namun kata-kata pada 
text box yang sudah diseting pada properties awal 
jika text dalam text box di ganti lalu program ditutup 
maka pada saat dibuka kembali programnya text 
tersebut akan kembali lagi seperti text pada 
properties awal, untuk itu button ganti text harus di 
atur agar setiap penggantian text pada aplikasi tidak 
akan berubah jika aplikasi di tutup. 

Setelah mengatur pengiriman sms secara 
automatis lalu sekarang saat nya mengatur tombol 
button dan tinyDB agar disaat pengguna 
mengetikkan kata-kata yang akan dikirim kepada 
pengirim ke handphone pengguna, kata-kata tersebut 
tidak berubah, dan hanya berubah jika pengguna klik 
ganti text nya. Cara nya adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3.7 pengaturan awal TinyDB 

 
 Pengguna tidak harus mengetikkan ulang kata-

kata yang di ingin tetapi hanya sekali ketik lalu klik 
tombol GantiText maka secara automatis text akan 
tersimpan di database dan disaat membuka aplikasi 

AUTO SMS 

TULIS PESAN UNTUK MEMBALAS SMS YG 

MASUK 

MAAV SAYA SEDANG DI JALAN 

GANTI TEXT 
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AUTO SMS ini lagi tidak harus mengetikkan text 
baru lagi. 

 
        Gambar 3.8 pengaturan layar 

 
Respon yang diterima berupa text lalu jika 

screen1 dibuka atau aplikasi dibuka maka 
response yang masuk kedalam database berupa 
responseMessage dan jika panjang dari text yang 
diisikan dalam textbox untuk merespon sms 
balasan lebih besar dari 0 (nol) maka text yang di 
ketikkan pada text box akan tersimpan kedalam 
database sedangkan jika text sama dengan 0(nol) 
atau kosong text akan kembali seperti text pada 
properties textbox yang pertama. 

            Itulah proses pembuatan AUTO SMS, disini 
penulis hanya menambahkan image dan label 
lainnya untuk menampilkan gambar penulis dan 
biodata penulis. Aplikasi ini dapat dikembangkan 
lebih jauh lagi sesuai kebutuhan pengguna. 
Meski terkesan sederhana namun aplikasi AUTO 
SMS ini dapat mengurangi kecelakaan pada saat 
berkendara karena membalas SMS. 

 
 3.6 Publikasi program 
      Untuk pempublikasian program, didalam app 
inventor itu sendiri sudah tersedia layanan untuk 
developer untuk mempublikasikan hasil karyanya di 
masyarakat umum. Adapun caranya sebagai berikut : 
1. Pada bagian project awal dipojok kanan atas 

terdapat menu pilihan package for phone yang 
nantinya akan tampil seperti di bawah ini. 

 
Gambar 3.11 package for phone 

 
2. Kemudian bisa pilih show barcode untuk 

menscan barcode aplikasi yang ada dan aplikasi 

langsung berada didalam ponsel atau 
mendownload ke komputer ataupun langsung 
mengirimkan setup aplikasi kedalam handphone 
yang terhubung ke internet. 

3. Setelah didownload dan langsung dimasukkan 
kedalam handphone aplikasi siap digunakan 
dengan menginstal setup .apk maka android 
akan langsung menginstal. 
 

3.7 Penggunaan aplikasi 
      Pada proses penggunaan aplikasi ini penulis 
memberikan cara menggunakan aplikasi AUTO 
SMS berbasis android ini dengan mudah. Caranya: 
- Buka aplikasi AUTO SMS . 
- Ketikkan kata-kata yang ingin digunakan untuk 

merespon sms yang masuk. 
- Klik ganti text. 
- Jangan tutup aplikasi jika aplikasi ingin 

digunakan. 
 
3.8 Uji Coba  

 Pada tahapan ini penulis mencoba menguji 
secepat apa aplikasi ini bekerja pada handphone 
yang menggunakan sim card yang berbeda. Dan 
ternyata pada setiap sim card memiliki kecepatan 
membalas sms yang berbeda berikut tabel nya : 

 
            Tabel 3.5 uji balas sms 

n
o 

Device Sim card Kecepatan 
balas sms 

1 Samsung 
galaxy mini 

 3/three 5 detik 

2 Samsung 
galaxy young 

simpati 4 detik 

3 Samsung 
galaxy ace 

indosat 7 detik 

        
• Uji Balas SMS 
     Dari hasil pengujian secara langsung, kesimpulan 
dari tabel 3.5 adalah dari ketiga handphone tersebut 
yang menggunakan sim card yang berbeda maka 
respon untuk membalas sms yang masuk pun akan 
berbeda tergantung dari layanan dari masing-masing 
sim card. Disini proses membalas sms secara 
automatis atau respon sms yang paling cepat adalah 
dengan menggunakan kartu simpati dan yang paling 
lama menggunakan kartu indosat. 

PENUTUP 

Kesimpulan 
        Selama penelitian penulis mengungkapkan 
bahwa dengan adanya aplikasi ini, para pengendara 
kendaraan bermotor merasa terbantu dan dapat 
menghindari membalas sms pada saat berkendara. 
Ini bisa dilihat dengan permintaan aplikasi yang 
dibuat untuk membantu para pengendara terhindar 
dari kecelakaan yang nantinya dapat dijalankan oleh 
para pengendara dengan cara yang mudah dan 
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sederhana. Setelah melakukan penelitian dan 
menganalisa pada para pengguna jalan tempat 
dimana melakukan aktifitas berkendara, bahwa : 
1. Dengan aplikasi auto SMS  ini dapat 

menghindari kecelakaan karena aplikasi ini juga 
dapat mempermudah para pengendara untuk 
memberikan informasi bahwa pengguna sedang 
di jalan 

2. Tidak perlu repot  mengambil handphone untuk 
membalas sms yang masuk.  

3. Proses pengiriman sms akan terkirim secara 
tepat kepada nomor yang mengirimkan sms ke 
dalam handphone. 

 
 Saran 
         Khususnya permasalahan pada saat membalas 
sms dijalan dapat diatasi dan para pengendara akan 
lebih aman jika sms yang masuk akan terbalas 
automatis tanpa harus membuka handphone. Untuk 
pengembangan lebih lanjut dari penulisan ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat ditambahkan lokasi 
dimana pengendara berada dengan 
google map dan text yang ada pada 
aplikasi ini dapat dirubah dengan 
suara. 

2. Aplikasi ini dapat berjalan disemua 
tipe os pada smart phone bukan hanya 
android saja. 

3. Menambahkan text yang sudah 
disiapkan. 

       Program aplikasi yang telah dibuat dapat lebih 
dikembangkan lagi pada masa yang akan datang. 
Mengingat atau menyesuaikan dengan kebutuhan 
pada saat ini program aplikasi dapat digunakan dan 
dimanfaatkan semaksimal mungkin. 
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Abstract 
 
       National Single Window (NSW) integrates all government agencies related to licensing imports and exports 
activities. Indonesia government fully applies NSW export system in KPPBC Tanjung Perak Surabaya. The goal 
of this research is to know implementation of the NSW system and to evaluate the efficiency and effectiveness 
of export custom clearance both before and after NSW implementation. 
       This is descriptive research with KPPBC Tanjung Perak Surabaya as the research object. The data that was 
collected then to be analyzed based on export customs services process before and after the implementation of 
the NSW system. 
       The results of this research show that NSW System in KPPBC Tanjung Perak Surabaya integrated custom 
service system with OGA system through single NSW portal. The export processing efficiency in KPPBC 
Tanjung Perak not changes significantly. There are no significantly changes in time, cost and documentation 
required to obtain export approval both before and after NSW system. However, export customs clearance 
operation which is supported by NSW system at Tanjung Perak KPPBC running quite effective. It can be seen 
from the increase in circulation of goods to be exported via Tanjung Perak Surabaya. 
 
Kata Kunci : national single window, customs clearance, export 
 
 
 
1. Latar Belakang 
       National Single Window adalah suatu sistem 
yang memungkinkan penyampaian data dan 
informasi secara tunggal, pemrosesan data dan 
informasi secara tunggal dan sinkron, dan 
pembuatan keputusan secara tunggal untuk 
pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang 
(Susiwijono, 2007:4). Salah satu tujuan penerapan 
sistem ini adalah meminimalisasi waktu dan biaya 
yang diperlukan dalam penanganan lalu lintas 
barang ekspor, terutama terkait dengan proses 
customs clearance and release of cargoes. NSW 
juga diwujudkan untuk mengoptimalkan kinerja 
pelayanan pabean ekspor impor berbasis Electronic 
Data Interchange (EDI) yang masih lemah. 
Pelaksanaan sistem EDI di lapangan masih 
dipenuhi birokrasi yang panjang yang 
mengakibatkan penumpukan pekerjaan dan justru 
memperlambat prosedur ekspor maupun impor 
(Leng, 2007:87). Lebih lanjut Tristianto (2009) 
mengungkapkan bahwa dalam penerapan EDI 
petugas kepabeanan masih mewajibkan penyertaan 
dokumen secara manual dan eksportir harus datang 
langsung ke bagian pelayanan kepabeanan. 

Kelemahan tersebut berdampak pada kinerja 
layanan lalu lintas barang ekspor-impor. 
       Sistem NSW pertama kali diterapkan di 
KPPBC Tanjung Perak pada tangggal 18 Januari 
2010 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai Nomor: KEP- 50/BC/2010 tentang 
Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem 
National Single Window (NSW) Ekspor. Penerapan  
sistem NSW juga dilakukan oleh KPPBC Tanjung 
Emas, KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Priok 
dan Soekarno Hatta. Pasca dikeluarkannya 
Keputusan DJBC tersebut, KPPBC Tanjung Perak 
berupaya menerapkan sistem NSW ekspor dengan 
lebih baik. Namun belum pernah dilakukan suatu 
analisis kajian untuk mengetahui sejauh mana 
kemanfaatan NSW ini dalam mendorong efisiensi 
proses perijinan ekspor.  
       Fakta menunjukkan bahwa di lapangan masih 
ditemukan keluhan-keluhan pengguna NSW. Pada 
sesi wawancara Presiden Republik Indonesia 
dengan pengguna NSW, masih terdapat beberapa 
hal yang dikeluhkan eksportir terkait penerapan 
sistem NSW di KPPBC Tanjung Perak diantaranya 
sering terjadinya gangguan akibat shutdown server 
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(Sparingga, 2010). Sistem yang down tersebut 
menyebabkan terjadinya penundaan barang yang 
akan dikirim, sehingga akan berdampak pada 
kenaikan biaya transportasi dan potensi kehilangan 
konsumen. Salah satu tujuan penerapan sistem 
NSW ini adalah untuk meningkatkan efisiensi 
waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses 
customs clearance dan release of cargoes. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian secara 
mendalam apakah penerapan sistem NSW dalam 
pelayanan custom clearence di KPPBC Tanjung 
Perak Surabaya telah efektif dan efisien.  
       Penelitian ini difokuskan pada penerapan 
sistem NSW pada pelayanan ekspor untuk 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Umum di 
KPPBC Tanjung Perak. Untuk pelayanan ekspor 
yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan 
Impor Tujuan Ekspor) dan pelayanan impor tidak 
dibahas dalam penelitian ini.  Dalam penelitian ini 
waktu dibatasi satu tahun sebelum dan sesudah 
penerapan NSW sesuai dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: KEP- 50/BC/2010 
tentang Penerapan Secara Penuh Sistem NSW 
Ekspor, yaitu tahun 2009 dan tahun 2010. 
 
2. Telaah Pustaka 
2.1 Customs Clearance Berbasis Electronic 

Data Interchange (EDI) 
      Customs clearance ekspor adalah proses 
pemenuhan kewajiban pabean mulai dari pengajuan 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) hingga 
diperolehnya Persetujuan Ekspor berupa Nota 
Pelayanan Ekspor (Tata, 2011). Prosedur ekspor 
mengacu pada Peraturan Dirjen Bea dan Cukai 
Nomor P-30/BC/2009 tentang tata laksana 
kepabeanan dibidang ekspor. EDI Kepabeanan 
adalah penyerahan pemberitahuan pabean oleh 
mitra kerja pabean serta pemberian keputusan oleh 
administrasi pabean dengan menggunakan format 
standar internasional melalui sistem komputer dan 
sarana komunikasi data.  
       Electronic Data Interchange (EDI) adalah 
pertukaran dokumen antar organisasi dalam bentuk 
dokumen elektronik terstandarisasi dari satu 
aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain 
(Clarke, 1993). EDI juga dapat didefinisikan 
sebagai pertukaran informasi bisnis melalui 
komputer ke komputer antar organisasi atau 
berbagai unit dalam organisasi (Arunachalam, 
1995:60). Berdasarkan definisi diatas, dapat 
diketahui bahwa EDI merupakan pertukaran data 
elektronik antar organisasi atau berbagai unit dalam 
organisasi dengan format standar.  
       Informasi yang dikirimkan melalui jaringan 
EDI memiliki keunggulan sekaligus membawa 
konsekwensi. Keunggulan yang ditawarkan model 
transmisi informasi melalui EDI adalah 
kemungkinan kesalahan yang minimal, keamanan 
dalam proses transmisi data yang lebih baik serta 

mengurangi penggunaan kertas maupun media 
cetak lainnya sebagai sarana penyampaian pesan.  
       Meski demikian, penggunaan jaringan EDI 
memiliki beberapa konsekwensi antara lain 
tingginya investasi awal dan biaya operasional 
yang dibutuhkan untuk implementasi EDI, dalam 
proses implementasi memerlukan penyesuaian 
proses bisnis yang dapat mengakibatkan 
terhambatnya proses pelayanan serta implementasi 
EDI membutuhkan adanya standardisasi perangkat 
yang digunakan. (Rainer dan Cegielski, 2011) 
       Sistem pelayanan kepabeanan customs 
clearence berbasis EDI, yaitu suatu sistem 
pelayanan dengan menggunakan suatu sistem 
pertukaran dokumen elektronik yang 
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai (DJBC) untuk penyampaian dokumen 
pabean secara elektronik memanfaatkan jaringan 
EDI, BiznizNET (Robby, 2008:12). 
 
2.2 Sistem Layanan Terpadu Satu Jendela 

(National Single Window) 
Sistem single window adalah suatu sistem 

yang memungkinkan para pedagang untuk 
mengajukan informasi secara tunggal dalam rangka 
memenuhi semua persyaratan peraturan terkait 
dengan impor atau ekspor (Barroso 2006). 
Mengacu pada definisi tersebut, pada dasarnya 
single window adalah sistem yang memungkinkan 
international (cross-border) traders baik impor 
maupun ekspor untuk melakukan pengiriman 
dokumen melalui satu gateway-portal yang dapat 
diakses dari lokasi atau entitas mereka. Sistem ini 
merupakan integrasi dari sub-sub sistem dan 
melibatkan beberapa instansi terkait, seperti balai 
karantina hewan dan tumbuhan, Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM), Jasa Pelabuhan, 
Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai sebagai ujung tombaknya.  
       Penerapan sistem Indonesian National Single 
Window diamanatkan dalam Peraturan Presiden 
Nomor 10 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut 
disebutkan bahwa INSW adalah sistem nasional 
Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu 
penyampaian data dan informasi secara tunggal 
(single submission of data and information), 
pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan 
sinkron (single and synchronous processing of data 
and information), dan pembuatan keputusan secara 
tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan 
pengeluaran barang (single decision making for 
customs clearance and release of cargoes). 
       Indrawati (2007:4-5) mengungkapkan bahwa 
tujuan utama dilakukannya penerapan sistem Single 
Window (SW) ini pada dasarnya menyangkut dua 
aspek. Pertama untuk melakukan percepatan atas 
penyelesaian proses ekspor-impor, serta 
peningkatan efektifitas dan kinerja penanganan atas 
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lalulintas barang ekspor-impor. Tujuan kedua 
terkait dengan upaya meminimalisasi waktu dan 
biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan 
penanganan atas lalulintas barang ekspor impor, 
terutama terkait dengan proses customs clearance 
and release of cargoes.  
      Topologi sistem NSW menggunakan 
pendekatan Single Integrated Portal, yang 
mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam 
kerangka pembangunan sistem NSW. Portal ini 
akan menjadi access point bagi semua pihak yang 
terlibat dalam proses pelayanan kegiatan customs 
release and clearance of cargoes. Dengan demikian 
hanya dibutuhkan satu portal (common portal) 
untuk melayani seluruh proses pelayanan transaksi 
dalam kegiatan ekspor dan impor. 
 
2.3 Efisiensi dan Efektifitas Customs Clearance 

Ekspor 
 

       Dalam penelitian ini, pengukuran dimensi 
efisiensi custom clearence diukur dari efisiensi 
waktu, biaya, dan dokumen yang dikeluarkan 
dalam hal menyelesaikan proses custom clearance 
ekspor. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 
efisiensi customs clearance ekspor terjadi jika 
dalam proses perijinan kepabeanan dalam rangka 
ekspor lebih hemat dalam menggunakan sumber 
daya yang ada baik dari segi waktu, biaya, dan 
dokumen. 
       Efektifitas program, operasional, dan 
organisasional merupakan pencapaian tujuan atau 
sasaran yang telah direncanakan. Dengan demikian 
tujuan yang telah direncanakan tersebut adalah 
tujuan dari NSW seperti yang diungkapkan oleh 
Indrawati (2007:4) yaitu: 
1. Untuk melakukan percepatan atas penyelesaian 

proses ekspor-impor, serta peningkatan 
efektifitas dan kinerja penanganan atas 
lalulintas barang ekspor-impor. 

2. Upaya meminimalisasi waktu dan biaya yang 
diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan 
atas lalulintas barang ekspor impor, terutama 
terkait dengan proses customs clearance and 
release of cargoes. 

       Teknik analisa yang digunakan pada penelitian 
ini adalah Pertama; memahami tentang prosedur 
customs clearance ekspor di KPPBC Tanjung 
Perak untuk mengetahui latar belakang dari KPPBC 
Tanjung Perak. Kedua, melakukan wawancara 
dengan Kepala Seksi Dukungan Teknis Distribusi 
Dokumen KPPBC Tanjung Perak, Eksportir, dan 
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) 
selaku pengguna sistem NSW. Ketiga, menghitung 
waktu tenggang (lead time) customs clearance 
ekspor sebelum dan sesudah penerapan NSW, 
dimulai dari saat pengajuan Pemberitahuan Ekspor 
Barang (PEB) sampai dengan penerbitan 
Persetujuan Ekspor (PE). Keempat, melakukan 

analisis untuk membandingkan efisiensi customs 
clearance ekspor berbasis EDI dengan customs 
clearance ekspor berbasis NSW dari sisi waktu, 
biaya, dan dokumen. Kelima, melakukan analisis 
efektifitas tujuan penerapan sistem NSW dengan 
melihat perkembangan arus petikemas dan ekspor 
serta dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang.  
 
3. Pembahasan 
3.1 Penerapan Sistem National Single Window 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tanjung Perak 
 
       Prosedur ekspor di KPPBC dimulai dari 
pengajuan PEB oleh eksportir sampai dengan 
perolehan persetujuan ekspor berupa Nota 
Pelayanan Ekspor. Selama ini pelayanan ekspor di 
KPPBC Tanjung Perak sudah dilakukan secara 
elektronik.  
       Penerapan sistem NSW di KPPBC Tanjung 
Perak Surabaya mengintegrasikan sistem Bea Cukai 
dengan sistem instansi pemerintah yang lain 
(Others Government Agency). Berikut ini disajikan 
gambaran proses customs clearance ekspor sesudah 
adanya penerapan Sistem NSW. 
 

Gambar 1 Customs clearance ekspor sesudah 
adanya penerapan Sistem NSW 

 
       Sebagai perbandingan, berikut disajikan tabel 
perbandingan customs clearance ekspor sebelum 
dan sesudah penerapan NSW di KPPBC Tanjung 
Perak: 
 

Tabel 1 Perbandingan Customs Clearence ekspor 
sebelum dan sesudah NSW 

 
3.2 Efisiensi sistem National Single Window 
dalam pelayanan Customs Clearance Ekspor 
pada KPPBC Tanjung Perak Surabaya  
       Sistem National Single Window merupakan 
sistem nasional Indonesia yang mengintegrasikan 
instansi pemerintah terkait perizinan ekspor impor 
guna mempercepat penanganan customs clearance. 
Berikut ini merupakan analisis efisiensi customs 
clearance ekspor di KPPBC Tanjung Perak setelah 
penerapan sistem NSW yang ditinjau dari segi 
waktu, biaya, dan dokumen. 
       Waktu penanganan custom clearance ekspor 
sebelum dan sesudah penerapan sistem NSW di 
KPPBC Tanjung Perak tidak terjadi perubahan 
yang signifikan, dalam penanganan kegiatan ekspor 
tanpa pemeriksaan fisik dibutuhkan waktu kurang 
lebih selama 30 menit, sedangkan untuk kegiatan 
ekspor yang memerlukan pemeriksaan fisik oleh 
petugas bea dan cukai dilakukan selama satu hari 
kerja. Sebelum dan sesudah penerapan sistem NSW 
tidak terjadi perubahan waktu pelayanan ekspor. 
Hal ini dikarenakan selama ini sistem pelayanan 
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kepabeanan ekspor sudah dilakukan secara 
elektronik dengan jaringan EDI.  
       Biaya clearance ekspor di KPPBC Tanjung 
Perak tidak mengalami perubahan sebelum dan 
sesudah penerapan sistem NSW. Begitu juga pada 
sisi eksportir, tidak terjadi perubahan biaya yang 
dikeluarkan dalam memperoleh persetujuan ekspor. 
Pada tahun 2010 tarif  biaya pelayanan 
Pemberitahuan Ekspor Barang ditetapkan sebesar 
Rp 60.000,- per dokumen PEB.  Efisiensi 
penggunaan dokumen ekspor di KPPBC Tanjung 
Perak tidak terjadi. Hal ini disebabkan dalam 
pertukaran data elektroniknya belum menggunakan 
single-document yaitu dokumen Pemberitahuan 
Pabean-Single Administrative Document (PP-SAD).  
       Meskipun tidak memberikan efisiensi waktu, 
biaya, dan dokumen jika dibandingkan dengan 
penerapan sistem pelayanan pabean dengan EDI. 
Sistem pelayanan pabean dengan NSW tetap 
memberikan manfaat pada KPPBC Tanjung Perak 
dan eksportir. Manfaat pada KPPBC Tanjung Perak 
adalah data yang dipertukarkan dalam customs 
clearance ekspor lebih valid dan penerimaan negara 
dari ekspor lebih optimal. Sedangkan manfaat pada 
eksportir adalah dapat menggunakan fasilitas NSW 
track and trace guna mengetahui sejauh mana 
dokumen yang diajukan diproses. 
 
3.4 Efektifitas Customs Clearance Ekspor pada 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tanjung Perak Surabaya Dalam Rangka 
Penerapan Sistem National Single Window 
       Efektifitas baik program, operasional, maupun 
organisasi merupakan pencapaian tujuan atau 
sasaran yang telah direncanakan. Customs 
clearance ekspor adalah proses pemenuhan 
kewajiban pabean mulai dari pengajuan 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) hingga 
diperolehnya Persetujuan Ekspor (PE). Ada 
beberapa kriteria bilamana sebuah program 
penerapan sistem NSW dikatakan efektif, yaitu 
tercapainya: 
1. Percepatan atas penyelesaian proses ekspor, 

serta peningkatan efektifitas dan kinerja 
penanganan atas lalulintas barang ekspor. 

Dalam penerapan sistem NSW yang 
berkaitan dengan penanganan lalulintas barang 
ekspor, terjadi pengintegrasian sistem 
kepabeanan dengan sistem kepelabuhan 
melalui Port System. Port System merupakan 
sistem yang mengintegrasikan antara sistem 
kepabeanan dengan sistem kepelabuhan atau 
kebandarudaraan dalam rangka mendorong 
percepatan customs clearance and release of 
cargoes yang ditujukan untuk mendorong 
percepatan dalam penanganan lalulintas fisik 
barang ekspor dan impor (Indrawati, 2007:19). 
       Dalam mendukung pelaksanaan NSW 
yang membutuhkan koordinasi antara instansi 

pelabuhan dan bea cukai, KPPBC Tanjung 
Perak menjalankan pelayanan 24 jam sehari 
dan 7 hari seminggu. Pelayanan tersebut 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 504/PMK.04/2009 dan Keputusan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 
92/BC2009. Dengan pelayanan nonstop 
tersebut akan dapat meningkatkan produktifitas 
dan mengurangi closing time (kapal yang 
tinggal di pelabuhan) untuk menghindari pula 
waiting time (waktu tunggu kapal untuk antri 
masuk kepelabuhan). Sehingga arus barang 
ekspor kepelabuhan menjadi lebih cepat. 
Peningkatan kecepatan arus barang ekspor 
tersebut dapat dilihat dari peningkatan arus 
petikemas dibawah ini: 
 

Tabel 2 Arus petikemas ekspor di Pelabuhan 
Tanjung Perak 

 
Sumber: PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang 

Tanjung perak 
 
       Dengan demikian tujuan dari penerapan 
sistem NSW yaitu percepatan atas penyelesaian 
proses ekspor, serta peningkatan efektifitas dan 
kinerja penanganan atas lalulintas barang 
ekspor tersebut tercapai. 
 

2. Terjadi minimalisasi waktu dan biaya yang 
diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan 
atas lalulintas barang ekspor, terutama terkait 
dengan proses customs clearance and release 
of cargoes. 

Dalam pengembangan sistem NSW selain 
pada Port System, pengembangan juga 
dilakukan pada Trade System. Sistem ini 
merupakan sistem yang mengintegrasikan 
antara sistem Kepabeanan (DJBC) dengan 
sistem Perijinan (Seluruh Instansi Pemerintah 
penerbit perijinan/rekomendasi ekspor dan 
impor), dalam rangka mendorong percepatan 
customs clearance and release of cargoes 
(Indrawati, 2007:19). Trade system ditujukan 
untuk mendorong percepatan dalam 
penyelesaian dokumen pelayanan ekspor dan 
impor (Flow of Document).  

Penerapan system NSW yang didukung 
dengan pelayanan ekspor di KPPBC Tanjung 
Perak 24 jam nonstop member dampak pada 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

147 

 

kecepatan penyelesaian dokumen perizinan 
ekspor serta semakin banyak PEB 
(Pemberitahuan Ekspor Barang) yang dapat 
diselesaikan. Berikut tabel jumlah dokumen 
PEB yang diproses melalui portal INSW 
(Indonesia National Single Window). 

 
Tabel 3 Jumlah dokumen ekspor-PEB via 

portal INSW  
(Januari – Juni 2010) 

 
Month 

Total 
Exp-Dec  Perubahan 

Jan-10 3.447 - 

Feb-10 12.289 256,51% 

Mar-10 18.161 47,78% 

Apr-10 17.296 -4,76% 

Mei-10 16.041 - 7,26% 

Jun-10 21.257 32,52% 

Average 14.749 64,96% 

Sumber: Direktur Informasi Kepabeanan dan 
Cukai  

 
       Penerapan sistem National Single Window 
di KPPBC Tanjung Perak telah terjadi integrasi 
antar inhouse system bea cukai dengan inhouse 
system instansi pemerintah yang terkait 
perizinan kepabeanan. Sistem NSW mampu 
memberikan kecepatan dalam proses customs 
clearance dan release of cargoes yang 
menunjukkan sistem tersebut dapat 
meminimalisasi waktu dan biaya. 
 

4. Kesimpulan 
 
       Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 

1. Penerapan sistem NSW di KPPBC 
Tanjung Perak telah terjadi integrasi 
sistem pelayanan pabean dengan sistem 
instansi pemerintah yang lain (OGA) 
melalui portal NSW dalam proses customs 
clearance ekspor. Dalam penerapan sistem 
NSW tersebut terjadi perubahan dalam 
analyzing point dan mandatory check yang 
selama ini dilakukan di sistem Bea Cukai 
berganti pada portal NSW. 

2. Efisiensi dalam melakukan customs 
clearance ekspor untuk memperoleh 
persetujuan ekspor berupa NPE (Nota 
Pelayanan Ekspor) di KPPBC Tanjung 
Perak tidak mengalami perubahan yang 
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari waktu 
dan biaya yang diperlukan untuk 
memperoleh persetujuan ekspor baik 
sebelum dan sesudah penerapan sistem 

NSW tidak terjadi perubahan. Dokumen 
ekspor yang digunakan juga tidak 
mengalami perubahan. Namun dengan 
adanya integrasi sistem tersebut, data 
customs clearance ekspor lebih valid dan 
penerimaan negara dari ekspor lebih 
optimal. Serta eksportir dapat melakukan 
track and trace untuk mengetahui sejauh 
mana dokumen ekspor diproses. 

3. Customs clearance ekspor dalam rangka 
penerapan sistem NSW yang didukung 
oleh pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari 
seminggu di KPPBC Tanjung Perak 
berjalan cukup efektif. Hal ini didasari 
terjadinya percepatan atas penyelesaian 
proses ekspor, akibat adanya integrasi 
sistem kepabeanan dengan kepelabuhan 
maupun instansi pemerintah yang lain 
(OGA) yang menunjang percepatan arus 
barang ekspor. Percepatan atas 
penyelesaian ekspor tersebut tersebut 
dapat dilihat dari semakin meningkatnya 
jumlah arus barang ekspor yang masuk ke 
pelabuhan dan jumlah dokumen 
Pemberitahuan Ekspor Barang yang 
diselesaikan semakin meningkat. 
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Lampiran 
 
Tabel 1 Perbandingan Customs Clearence ekspor sebelum dan sesudah NSW 

Uraian 
Sebelum penerapan 

sistem NSW 
Sesudah penerapan 

sistem NSW 
Perizinan antar 
instansi pemerintah 
terkait ekspor 

Sistem Pelayanan 
Perijinan ekspor OGA 
yang diterapkan masih 
semi manual dan 
elektronik namun belum 
terintegrasi dengan portal 
NSW. 

Sistem Pelayanan 
Perijinan ekspor OGA 
yang diterapkan sudah 
elektonik (e-licensing) 
dan terintegrasi dengan 
portal NSW. 

Eksportir dalam 
mendapatkan perijinan 
ekspor harus dilakukan 
satu per satu melalui 
website masing-masing 
OGA untuk yang sudah 
menerapkan sistem 
pelayanan elektronik 
atau secara manual ke 
masing-masing OGA 
apabila OGA tersebut 
sistem pelayanannya 
semi manual. 

Eksportir dapat 
melakukan pengajuan 
izin secara tunggal 
dengan Portal NSW, 
proses penanganan 
perijinan ekspor dapat 
dilakukan dengan 
memanfaatkan link 
yang akan terhubung 
website masing-masing 
OGA. 

Eksportir dalam 
melakukan transfer data 
perijinan antara OGA 
dan KPPBC Tanjung 
Perak masih dilakukan 
secara manual. 

Transfer data perizinan 
ekspor antara OGA 
dengan KPPBC 
Tanjung Perak 
dilakukan secara 
elektronik melalui 
portal NSW. 

Dokumen PEB KPPBC Tanjung Perak 
melakukan proses 
mandatory check atas 
dokumen PEB di inhouse 
system-nya. 

Proses mandatory 
check atas dokumen 
PEB dilakukan pada 
portal NSW. 

analyzing point 
dilakukan di KPPBC 
Tanjung Perak. 

analyzing point 
dilakukan di portal 
NSW. 

Respon customs 
clearance ekspor dari 
inhouse KPPBC Tanjung 
Perak kepada OGA 
masih dilakukan secara 
semi manual dan 
elektronik namun belum 
terintegrasi dengan portal 
NSW.  

Respon customs 
clearance ekspor dari 
inhouse KPPBC 
Tanjung Perak kepada 
OGA dilakukan secara 
elektronik melalui 
portal NSW. 

Sumber: diolah oleh peneliti 
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Gambar 1 Customs clearance ekspor sesudah adanya penerapan Sistem NSW 
 

 
Sumber: diolah oleh peneliti 
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Abstrak 

Perangkat lunak dalam menghasilkan aplikasi multimedia interaktif semakin berkembang, salah satu wujud yang 
dihasilkan adalah sebuah web. Dewasa ini web dengan teknologi HTML5 sudah menjadi tren oleh pengembang 
aplikasi berbasis internet. Kemudahaan fitur canvas element pada HTML5 menghasilkan  teknologi web yang 
dapat berjalan cukup baik di beberapa tablet dan mobile device (seperti ipad dan android)[3]. Adobe Flash CS6 
pada penelitian ini akan digunakan sebagai salah satu software pembuat aplikasi multimedia interaktif. Fitur 
ToolkitforCreateJS pada Adobe Flash CS6 dapat menggenerate library serta timeline pada flash untuk 
menciptakan konten canvas HTML5[2]. Penelitian ini mencoba untuk menyajikan konsep pembuatan 
multimedia interaktif sebagai bentuk studi kajian dalam cerita pengenalan kisah pewayangan. Pembuatan 
aplikasi yang dihasilkan menunjukkan bentuk kolaborasi dalam menciptakan sebuah cerita lama yang disajikan 
kedalam teknologi multimedia interaktif berbasis web. Dengan demikian, konsep pembuatan  multimedia 
interaktif dalam penelitian ini akan menjadi media alternatif dalam pembelajaran dan permainan,  dan terlebih 
dapat mengembangkan kembali citra budaya bangsa. 
 
Kata kunci : Multimedia Interaktif, ToolkitforCreateJS, Kisah Pewayangan 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang 
dirancang serta dibangun dengan menggabungkan 
elemen-elemen seperti : dokumen, suara, gambar, 
animasi serta video. Aplikasi multimedia interaktif 
adalah aplikasi multimedia dimana user dapat 
berinteraksi dalam memilih konten informasi yang 
dibuat oleh sistem. Perkembangan dunia multimedia 
interaktif menjadi salah satu alterntif dalam 
membuat sebuah konsep pembelajaran cerita 
pewayangan.[5]  

Multimedia identik dengan pembelajaran yang 
menggunakan komputer, mandiri dan interaktif. 
Pembelajaran berbasis teknologi multimedia 
interaktif merupakan model atau produk desain 
pembelajaran yang secara sengaja didesain dan 
dikembangkan dengan teknologi multimedia sebagai 
basis guna memfasilitasi dan memudahkan belajar.  
Media pembelajaran dan hubungan element 
multimedia itu sendiri dapat dilihat pada gambar 
berikut  
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Gambar 1. Ilustrasi Pembelajaran Multimedia 
 
 

Perkembangan bandwidth internet dewasa ini 
semakin mendorong aplikasi multimedia interaktif 
kedalam fasilitas penunjang  web. HTML 5 sebagai 
bahasa dalam membuat sebuah web kini hadir 
dengan fitur canvas yang digunakan untuk 
mempermudah dalam membuat konten dalam 
menampilkan multimedia interaktif pada sebuah 
halaman web. Banyaknya library yang dibuat oleh 
pengembang web semakin memudahkan pembuatan 
web HTML5 khususnya dalam conten canvas. Salah 
satu library yang digunakan oleh Adobe Flash CS6 
untuk menciptakan conten canvas HTML5 bernama 
CreateJS yang dapat digunakan dengan menambah 
extend Toolkit for CreateJS. Tool Kit for CreateJS 
merupakan tool yang didukung oleh library 
CreateJS, digunakan dalam mempermudah penulisan 
canvas HTML5 selayaknya bahasa action script 3 
pada Flash. Extend ToolkitforCreateJs sendiri 
mendukung  aplikasi dalam membuat konten 
animasi berbasis script, proses loading gambar, dan 
media suara yang ada pada library Flash[1]. 

Dengan didukung perkembangan multimedia 
interaktif dan memberikan sebuah alternative 
pembelajaran pada web serta mengangkat kembali 
cerita pewayangan maka menjadi latar belakang 
dibuatlah sebuah multimedia interaktif berbasis web. 
Pembuatan aplikasi multimedia interaktif ini akan 
memanfaatkan teknologi web HTML5. Hasil yang 
dicapai dari penelitian ini juga menjadi apresiasi 
dalam mengembalikan citra wayang yang dewasa ini 
semakin berkurang. 
 
2. Tinjauan Pustaka 

 
Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan 

mengenai topik penelitian yang diambil pada studi 
pustaka kisah pewayangan mahabarata,  penggunaan 
teknologi canvas HTML5 dalam pembuatan aplikasi 
, serta penerapan konsep multimedia interaktif dan 
dan animasi.   
 
2.1 Kisah Mahabarata 

 
Cerita pewayangan merupakan bagian dari 

budaya Indonesia pada hakekatnya sarat dengan 
makna-makna simbolis, filosofis, religius dan 
paedagogis sehingga sangat berpotensi sebagai 
sarana membentuk watak & jiwa bangsa. Salah satu 
bentuk cerita wayang yang terkenal adalah 
mahabarata.  

Secara singkat, Mahabharata menceritakan 
kisah konflik para Pandawa lima dengan saudara 
sepupu mereka sang seratus Korawa, mengenai 
sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. 
Puncaknya adalah perang Bharatayuddha di medan 
Kurusetra dan pertempuran berlangsung selama 

delapan belas hari. Selain berisi cerita kepahlawanan 
(wiracarita), Mahabharata juga mengandung nilai-
nilai Hindu, mitologi dan berbagai petunjuk lainnya. 
Oleh sebab itu kisah Mahabharata ini dianggap suci, 
teristimewa oleh pemeluk agama Hindu. Kisah yang 
semula ditulis dalam bahasa Sansekerta ini 
kemudian disalin dalam berbagai bahasa, terutama 
mengikuti perkembangan peradaban Hindu pada 
masa lampau di Asia, termasuk di Asia Tenggara. 

Mahakarya sastra dalam cerita mahabarata 
memberikan inspirasi bagi berbagai bentuk budaya 
dan seni pengungkapan, terutama di Jawa dan Bali, 
mulai dari seni patung dan seni ukir (relief) pada 
candi-candi, seni tari, seni lukis hingga seni 
pertunjukan seperti wayang kulit dan wayang orang. 
Dalam dunia sastera popular Indonesia, cerita 
Mahabharata juga disajikan melalui bentuk komik 
yang membuat cerita ini dikenal luas di kalangan 
awam. Salah satu yang terkenal adalah karya dari 
R.A. Kosasih. 

 
2.2 Teknologi Canvas HTML5 

 
Tahun 2011 keluaran HTML5 sebuah 

penulisan format tag baru untuk teknologi bahasa 
web ini dirilis*.  Style penulisan bahasa dalam 
HTML5 dipersingkat seperti yang ada pada HTML4 
khusunya dalam penulisan (docktype, meta, div 
layout), media support audio dan video yang tanpa 
dengan mengunduh aplikasi lain (flash player seperti 
pada HML4), kemudahan dalam membuat Form, 
Geolocation API dan Canvas[3]. 

Canvas itu sendiri adalah fitur yang dapat 
membuat drawing object 2D, grafik, text serta 
membuatnya menjadi dynamic image animation. 
Untuk membuat sebuah canvas dalam HTML5 itu 
sendiri membutuhkan script java script. Javascript 
disini berfungsi dalam mengolah dan memgatur isi 
content object yang ada pada sebuah canvas. Banyak 
pengembang aplikasi javascript dibuat guna 
mendukung fitur-fitur canvas pada HTML5, salah 
satunya adalah library CreateJS.  

CreateJS merupakan sebuah Javascript Library 
yang membuat dan memberikan kemudahan dalam 
bekerja menggunakan Canvas element pada 
HTML5, dengan pemberian fasilitas mode grafis 
yang dipertahankan pada Canvas element. CreateJs 
menggunakan syntax atau cara penulisan baris 
program yang mirip seperti yang dilakukan pada 
ActionScript 3 pada Flash. Dimana terdapat Display 
List, Stage, Graphics, Animasi Tween dan bahkan 
Filters yang membuat pengguna Flash pada 
umumnya jauh lebih mudah dalam bekerja 
menggunakan Canvas. Pada penelitian ini 
penggunaan Create JS digunakan untuk 
mempermudah pembuatan animasi pada Canvas 
HTML5[1]. 
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2.3 Adobe Flash CS6 dan Extend Tollkit For 
CreateJS 
 
Adobe Flash Professional merupakan sebuah 

program berbasis multimedia yang digunakan untuk 
membuat beberapa aplikasi seperti Aplikasi Web, 
Games, Film, dan Content yang diperlukan untuk 
perangkat komunikasi mobile. Dimana Adobe Flash 
Professional memiliki bahasa pemrograman atau 
script yaitu ActionScript. Perkembangan 
ActionScript yang dilakukan dan digunakan 
sekarang ini adalah ActionScript 3.0. 

Adobe Flash Professional Toolkit for CreateJS 
merupakan perangkat tambahan(Extension) 
sekaligus tekhnologi terbaru yang secara langsung 
tersedia bagi pengguna Flash Professional CS6. 
Toolkit for CreateJs bekerja dengan library EaselJS 
dalam mencipatakn sebuah canbvas HTML5. 
Dengan adanya fitur ini, dapat dikatakan secara 
umum bahwa Stage pada Flash dapat di-generate 
menjadi bentuk Canvas HTML5, begitu pula dengan 
animasi Classic Tween, gambar, dan suara dari Flash 
menjadi sebuah format JavaScript yang teratur. Hal 
ini dibuat untuk memfasilitasi kemudahan dan 
produktivitas untuk membuat aplikasi atau project 
pada HTML5 seiring dengan memanfaatkan 
kemampuan Flash [2]. 
 
 
3. Perancangan 

 
Pada tahap perancangan ini diawali dengan 

mendesain alur menu aplikasi . Desain alur menu 
aplikasi yang dibuat  menjelaskan hubungan antar 
sebuah menu yang ada dalam aplikasi dari awal 
dijalankan hingga akhir. Desain alur menu ini 
nantinya juga memberikan gambaran  proses keluar 
masuk suatu bagian ke bagian lain. Berikut ini 
gambaran desain menu aplikasi yang dibuat. 
 

 
Gambar 2. Desain Menu 

 
Pada proses perancangan menu yang dibuat 

digambarkan terlebih dahulu kedalam bentuk 
storyboard,  perancangan storyboard yang dibuat ini 
membantu dalam proses pembuatan desain menu 
yang ada pada tiap-tiap bagian menu. Beberapa 
contoh gambaran storyboard dapat dilihat pada 
gambar 3. 
 

 
Gambar3 (a). Story Board 

 
Gambar 3(b). Story Board 

 
Selanjutnya dibuat sebuah desain karakter yang 

digunakan untuk visualisasi cerita tokoh. Berikut ini 
gambar desain menu. Beberapa contoh  gambar 
desain karakter yang dibuat dalam menghasilkan 
aplikasi multimedia berbasis web sebagai berikut.  
 

 
Gambar 4. Desain Karakter 

 
4. Implementasi 

 
Langkah berikut yang akan dilakukan adalah 

implementasi dari website yang kita buat setelah 
semua desain dan animasi selesai dibuat. Dimana 
implementasi dari website multimedia interaktif ini 
dibuat dengan menggunakan beberapa software 
berikut: 
• Adobe Flash CS6, merupakan salah satu 

multimedia authoring tool yang digunakan 
untuk mendesain layout dan animasi dari 
website multimedia interaktif yang kita buat. 

• Adobe Photoshop CS6, digunakan untuk 
memanipulasi gambar serta untuk mendesain 
karakter serta background dari website 
multimedia interaktif ini. 

• Adobe SoundBooth, digunakan untuk 
memanipulasi suara karakter serta sound effect 
yang akan dimasukan ke dalam website 
multimedia interaktif ini. 

• HTML5, HTML5 adalah standar baru untuk 
HTML, dimana beberapa fitur baru yang 
dimanfaatkan untuk pembuatan website 
multimedia interaktif ini adalah <canvas> 
element untuk 2D drawing. Dimana dengan 
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<canvas> elemen ini animasi flash yang kita 
buat bisa digangikan dengan menggunakan 
<canvas>[4] 

• ToolKit for CreateJS(Adobe Flash CS6) , 
CreateJS adalah paket perpustakaan modular 
dan alat-alat yang bekerja sama untuk 
memungkinkan konten interaktif yang kaya 
pada teknologi web terbuka melalui HTML5. 
Dimana dengan toolkit ini kita dapat membuat 
animasi seperti yang ada pada flash dengan 
HTML5 

 
Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk 

implementasi dalam menghasilkan konten canvas 
HTML5 yang dibuat dengan menggunakan ToolKit 
for CreateJS pada Adobe Flash CS6. Percobaan 
pelaksanaan diawali dengan membuat sebuah file 
flash dimana terdapat animasi dengan menggunakan 
classic tween.  Gambar berikut merupakan desain 
animasi dan pemberian label frame file flash yang 
nantinya digenerate menjadi canvas HTML5  

 

 
Gambar 5. Desain Animasi 

 
Desain animasi untuk intro dan posisi saat 

main menu dibuat dalam satu scene, Untuk 
mengontrol sebuah frame pada timeline flash agar 
dapat berhenti pada posisi yang ditentukan, maka 
diberi label pada frame, sehingga memudahan dalam 
mengontrol frame mengingat frame awal pada 
canvas HTML5 tidak sama dengan frame awal pada 
stage flash. Pada window action ditambahkan 
sebuah perintah javascipt untuk pemanggilan fungsi-
fungsi javascript yang dibuat terpisah. 

Setelah semua kebutuhan animasi dan desain 
object movieclip telah didesain, langkah berikutnya 
adalah menampilkan window CreateJS yang berada 
pada window > Other Panels > toolkitforCreateJs, 
dengan menekan tombol publish maka secara 
otomatis flash akan  mengenerate frame serta lib. 
Setelah konten animasi static telah terbentuk 
langkah berikutnya dalah dengan mengaktifkan 
window ToolkitforCreateJS. Dengan menekan 
tombol publish maka secara otomatis flash akan 

mencoba mengenerate frame serta library flash 
kedalam bentuk HTML5 

Sebuah symbol object yang didesain pada flash 
wajib dengan menggunakan movieclip, hal ini 
melihat keterbatasannya fitur dalam library EaselJS 
yang ada pada ToolkitForCreateJS agar dapat 
dikenali pada canvas HTML5. Pada symbol button, 
generate object yang dihasilkan menjadi sebuah 
movieclipt dengan tanpa fitur mouse handle. 
Beberapa ujicoba yang telah dilakukan dalam 
membuat sebuah konten animasi di flash agar dapat 
berjalan sempurna pada canvas dapat dilihat pada 
gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Hasil Animasi  

 
Dalam penanganan variable untuk movieclip 

yang ada pada file flash agar dapat dikenali 
javascirpt dapat dengan menyispikan varibel secara 
langsung kepada movieclip yang bersangkutan. 
Variable yang dibuat tidak perlu dideklarasikan. 
Masalah yang terjadi dalam menghasilkan generate 
canvas HTML5 adalah penanganan menangani 
timing animasi pada flash , karena bentuk hasil 
generate file bukan dalam bentuk file Flash. 

Masalah ini berfokus pada fungsi-fungsi 
khusus dalam generate file flash  pada 
ToolkitforCreateJS dan itu keluar dari ruang lingkup 
makalah ini. Hasil generate file yang dihasilkan 
adalah dalam bentuk javascript file. File-file 
javascript ini yang nantinya digunakan dalam 
menangani interaktifiti user pada canvas HTML5. 
Penggunaan Library CreateJS dalam menangani 
interaktifiti user ini sangat mudah, karena konsep 
bahasa javascript yang dibuat pada library tersebut 
hampir sama dengan penulisan sintag Action Script 
3 pada Flash[6]. 

 
5. Evaluasi 

 
Metode evaluasi yang akan digunakan adalah 

Black Box Testing, dimana semua fitur yang dibuat 
akan di uji cobakan dengan menggunakan beberapa 
mobile device seperti iPad, Galaxy Tab dan Mobile 
Android. Beberapa fitur yang akan diujicobakan 
dapat dilihat pada tabel 1 

 
Tabel 1 
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Keterangan Ipad Galaxy 
Tab 

PC 

Image yang tampil v v v 
Animasi v v v 
Dynamic Text v v v 
Navigasi Tombol v v v 

 
Dapat dilihat pada tabel perbadingan 1 bahwa 

image yang ditampilkan untuk setiap device 
menghasilkan inputan yang sama, untuk 
perbandingan hasil tampilan yang akan dihasilkan 
dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Uji Coba Pada 2 Device 

 
Sedangkan pada fitur animasi yang terdapat 

pada pemilihan menu ketika dilakukan uji coba pada 
tiga device yang berbeda dapat dikatakan bahwa 
fitur animasi pada ketiga device berjalan dengan 
baik,  hanya saja karena timing flash ketika 
menggunakan animasi static dengan fungsi timer di 
javscript bertabrakan sehingga hasil animasi yang 
telah dibuat tidak bisa berjalan sempurna di iPad.  
Fitur navigasi tombol berjalan sempurna pada semua 
device, dimana fitur navigasi tombol ini merupkan 
object yang dibuat dengan menggunakan Flash.   

Uji coba yang dilakukan pada tabel 1 
menggunakan inputan yang sama untuk semua 
device yang ada. Dapat disimpulkan bahwa dengan 
membuat website multimedia interaktif pada flash, 
dimana flash dipakai untuk mendesai layout dan 
objek-objek yang ada serta animasi-animasi. Dan 
dengan bantuan toolkit createJS semua animasi serta 
event-event yang ada dapat diubah menjadi HTML5 
sehingga dapat membuat sebuah website multimedia 
interactive pada semua mobile device yang ada 
sekarang, dimana dulu pada mobile device ada 
batasan tidak bisa membuka sebuah website 
multimedia interactive dengan mobile device mereka 
karena tidak ada flash player. 

 
6. Penutup 

 
Makalah ini mengusulkan sebuah perancangan 

aplikasi multimedia sebagai studi kajian cerita 
pewayangan ke dalam bentuk aplikasi multimedia 
interaktif HTML5 dengan menggunakan flash. Dari 

hasil evaluasai yang sudah dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan: 
1. Penggunaan ToolKit for CreateJS sebagai 

langkah awal flash dalam membuat conten 
canvas HTML5 dengan memanfaatkan stage, 
timeline dan  library flash. ada beberapa catatan 
yang perlu diperhatikan dalam pembuatan: 
- Pembuatan interaktifiti pada content canvas 

HTML5 tidak membutuhkan action script 
melainkan javascript yang ditulis pada 
window Action. 

- Layer pada flash berisi 1 object, dan untuk 
animasi  pada object yang sama harus 
berada pada layer yang sama  

- Tidak dapat menggunakan multiple Scene 
dalam pembuatan konten animasi. 

- Sebuah object yang didesain untuk animasi 
tidak bisa menggunakan effect filter (hanya 
shadow dan glow) 

- Tidak dapat mengenerate Input Text Type  
pada Flash karena semua hasil generate 
bertipe text adalah Dynamic Text 

- Animasi hanya berlaku Classic Tween, 
tidak bisa menggunakan masking, motion 
guide dan tween animation.   

2. Pembuatan web HTML5 kisah pewayangan ini 
dapat digunakan sebagai media alternatif 
pembelajaran dan alat bantu dalam 
menceritakan kisah pewayangan. yang sudah 
jarang dikembangkan. 

3. Pengembangan yang dilakukan pada penelitian 
ini selanjutnya dapat dikembangkan untuk 
aplikasi 3D 
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Abstrak 

Media pembelajaran yang pada smartphone dapat digunakan sebagai media yang menyenangkan dan praktis, 
sebab dapat dilakukan sambil bersosialisasi, bermain dan berkomunikasi langsung dengan anak dimana pun kita 
berada. Proses pembelajaran seperti itu bagi anak pra sekolah sangat menyenangkan dan menarik minat karena 
pada media ini juga disertai dengan adanya teks yang berwarna-warni, gambar yang mudah dikenali, audio yang 
dapat memperjelas proses pembelajaran, serta terdapat nya teknologi layar sentuh pada smartphone Android.  
Anak dapat menyentuh objek seakan menyentuh objek secara nyata untuk mengetahui lebih dekat apa yang 
mereka lihat. Pembuatan aplikasi ini mengunakan Java Development Kit dan Software Development Kit sebagai 
pembangun aplikasi, Eclipse Galileo untuk pembuatan koding program dan XML yang digunakan untuk 
perancangan user interface. Metode penulisan yang digunakan analisis sistem, pengumpulan data, perancangan 
dan implementasi.Tahapan yang dilakukan adalah analisis untuk mendapatkan bahan dari berbagai sumber buku, 
artikel di internet, wawancara dengan pengguna, desain perancangan aplikasi, implementasi pembuatan aplikasi 
pada emulator dan handphone android dan uji coba pada beberapa handphone android dari berbagai merk. 
 
Kata kunci : Pra-Sekolah, Media Pembelajaran, Smartphone Android,Multimedia  

 

1. Pendahuluan 
 

Anak yang mulai aktif akan banyak bermain 
dan bergerak serta menyentuh apapun yang mereka 
lihat. Rasa ingin tahu yang besar dan rasa penasaran 
terhadap objek yang mereka lihat akan membuat 
seorang anak ingin tahu lebih dekat dan lebih 
banyak. Pada umumnya anak melakukannya 
dengan cara memegang dan menyentuh untuk 
mengetahui lebih dekat apa yang mereka lihat. 
Dengan menyentuh yang dilakukan sambil bermain 
anak dapat sekaligus belajar. Biasanya 
pembelajaran pertama yang dilakukan orang tua 
adalah mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal 
angka, huruf, dan simbol khusus misalnya yang ada 
dalam pembelajaran agama. Alat Peraga yang 
menarik dengan konten menarik disertai dengan 
gambar dan warna serta kaya akan materi membuat 
anak usia pra-sekolah tertarik untuk menyentuh 
objek yang menarik minatnya. Gambar, warna dan 
suara merupakan elemen penting dari suatu teknik 
pembelajaran yang akan memancing keingintahuan 
anak-anak. Dengan demikian orang tua akan lebih 
mudah dan cepat mengajarkan anak-anaknya untuk 
mengenal hal-hal tersebut. [4] 

Media pembelajaran pada smartphone dapat 
digunakan sebagai media yang menyenangkan dan 
praktis, sebab dapat dilakukan sambil bersosialisasi, 

bermain dan berkomunikasi langsung dengan anak 
dimana pun kita berada, yang akan dapat 
meningkatkan rasa kebersamaan antar keluarga 
sebab terjadi interaksi yang terus menerus misalnya 
saling tatap dan saling memberitahu. Proses 
pembelajaran seperti itu bagi anak pra-sekolah 
sangat menyenangkan dan menarik minat karena 
juga pada media ini disertai dengan adanya teks 
yang berwarna, gambar yang mudah dikenali, audio 
yang dapat memperjelas proses pembelajaran, serta 
terdapat nya teknologi layar sentuh pada handphone 
Android, maka rasa ingin tahu anak pada suatu 
objek tertentu akan dengan mudah menyentuh 
objek tersebut untuk mengetahui lebih dekat apa 
yang mereka lihat. [1] 

Aplikasi ini ditujukan untuk anak-anak usia 
pra-sekolah serta menghantarkan anak-anak pada 
usia pra-sekolah untuk menuju jenjang pendidikan 
sekolah dasar. Isi pembelajaran masih sangat 
mendasar yaitu anak–anak akan diajak untuk 
belajar mengenal huruf dan angka yang dipadu 
padankan dengan warna. Diharapkan dengan 
adanya aplikasi ini akan menambah minat belajar 
anak-anak usia pra-sekolah mengenai materi 
pengenalan dengan sentuhan visualisasi dan audio 
yang menarik. Aplikasi ini menggunakan peralatan 
yang menerapkan elemen multimedia berupa teks, 
gambar, dan suara pada handphone Android ini 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

 

 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk
membantu anak–anak dalam aplikasi ini

Pembuatan aplikasi ini mengunakan Java 
Development Kit dan Software Development Kit 
sebagai pembangun aplikasi, Eclipse Galileo untuk 
pembuatan koding program dan XML yang 
digunakan untuk perancangan user interface. 
Aplikasi ini menggunakan Eclipse Galileo
Eclipse IDE karena Eclipse telah menyediakan 
struktur dasar dalam pemrograman Android, 
sehingga tidak perlu menulis dari awal semua
program. Selain itu Eclipse telah mendukung 
Android Plugin, sehingga memudahkan dalam 
membuat, mengcompile, serta running program 
karena terdapat emulator Android sehingga 
sebenarnya tidak perlu mencobanya pada device 
yang berbasis Android. Tetapi da
tetap mencobanya pada beberapa smartphone 
berbasis Android. 

Metode penulisan yang digunakan analisis 
sistem, pengumpulan data, perancangan dan 
implementasi. Tahapan yang dilakukan adalah 
analisis untuk mendapatkan bahan dari berbagai 
sumber buku, artikel di internet, wawancara dengan 
pengguna, desain perancangan aplikasi, 
implementasi pembuatan aplikasi pada emulator 
dan handphone android dan uji coba pada beberapa 
handphone android dari berbagai merk [5]
 
2. Smartphone Android 

 
Smartphone adalah telepon genggam

mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang
kadang dengan fungsi yang menyerupai 
merupakan telepon yang bekerja menggunakan 
seluruh perangkat lunak sistem operasi yang 
menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi 
pengembang aplikasi. Smartphone merupakan 
sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih 
seperti email, internet dan kemampuan membaca 
book atau terdapat papan ketik dan penyambung 
VGA. Fungsi lainnya menyertakan miniatur 
ketik qwerty, layar sentuh atau D
pengaturan daftar nama, penghitung kecepatan, 
navigasi piranti lunak dan keras, kemampuan 
membaca dokumen bisnis, pemutar musik, 
penjelajah foto dan melihat klip video, penjelajah 
internet. [3] 

Android merupakan sistem operasi untuk 
smartphone yang dibuat oleh google corporation 
dengan memanfaatkan Linux Kernel
berperan sebagai abstraction layer antara hardware 
dan keseluruhan software. Android menyediakan 
platform terbuka bagi para penge
mengembangkan atau menciptakan aplikasi
versi 3.0 keatas perangkat selular yang digunakan 
akan berbentuk tablet yang memiliki ukuran yang 
lebih besar sehingga wadah untuk menampilkan 
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sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 
dalam aplikasi ini.  

Pembuatan aplikasi ini mengunakan Java 
Development Kit dan Software Development Kit 
sebagai pembangun aplikasi, Eclipse Galileo untuk 

uatan koding program dan XML yang 
digunakan untuk perancangan user interface. 

Eclipse Galileo yaitu 
Eclipse telah menyediakan 

struktur dasar dalam pemrograman Android, 
sehingga tidak perlu menulis dari awal semua kode 
program. Selain itu Eclipse telah mendukung 
Android Plugin, sehingga memudahkan dalam 
membuat, mengcompile, serta running program 
karena terdapat emulator Android sehingga 
sebenarnya tidak perlu mencobanya pada device 
yang berbasis Android. Tetapi dalam penulisan ini 
tetap mencobanya pada beberapa smartphone 

Metode penulisan yang digunakan analisis 
sistem, pengumpulan data, perancangan dan 

Tahapan yang dilakukan adalah 
analisis untuk mendapatkan bahan dari berbagai 

er buku, artikel di internet, wawancara dengan 
pengguna, desain perancangan aplikasi, 
implementasi pembuatan aplikasi pada emulator 
dan handphone android dan uji coba pada beberapa 
handphone android dari berbagai merk [5] 

telepon genggam yang 
mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-
kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer, 
merupakan telepon yang bekerja menggunakan 

sistem operasi yang 
menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi 

. Smartphone merupakan 
sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih 
seperti email, internet dan kemampuan membaca e-

atau terdapat papan ketik dan penyambung 
. Fungsi lainnya menyertakan miniatur papan 

atau D-pad, kamera, 
pengaturan daftar nama, penghitung kecepatan, 
navigasi piranti lunak dan keras, kemampuan 
membaca dokumen bisnis, pemutar musik, 
penjelajah foto dan melihat klip video, penjelajah 

sistem operasi untuk 
yang dibuat oleh google corporation 

dengan memanfaatkan Linux Kernel. Kernel 
berperan sebagai abstraction layer antara hardware 

Android menyediakan 
platform terbuka bagi para pengembang untuk 
mengembangkan atau menciptakan aplikasi. Pada 
versi 3.0 keatas perangkat selular yang digunakan 
akan berbentuk tablet yang memiliki ukuran yang 
lebih besar sehingga wadah untuk menampilkan 

aplikasinya akan user friendly bagi para 
penggunanya.[6]  

Gambar 1. Lapisan arsitektur 
  
 Dari gambar 2, 
Android sebagai sebuah tumpukan software. Setiap 
lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa 
program yang mendukung fungsi
dari sistem operasi. Pada lapisan application 
framework yang mencakup program untuk 
mengatur fungsi dasar smartphone.
Framework merupakan serangkaian tool dasar 
seperti alokasi resource smartphone, aplikasi 
telepon, pergantian antar 
pelacakan lokasi fisik telepon. Para pengembang 
aplikasi memiliki aplikasi penuh kepada tool
tersebut, dan memanfaatk
aplikasi yang lebih kompleks.
didesain untuk menyederhanakan pemakaian 
kembali komponen-komponen, setiap aplikasi dapat 
menunjukkan kemampuannya dan aplikasi lain 
dapat memakai kemampuan tersebut. Mekanisme 
yang sama memungkinkan pengguna mengganti 
komponen-komponen yang dikehendaki. 
 
2.1 Java Android  

 
Java Android merupakan salah satu 

perkembangan edisi Java yang digunakan dalam 
membuat aplikasi perangkat
sistem operasi Android
terdapat class yang memudahkan perancangan, 
seperti class app, os, view, widget
Selain hal tersebut, kombinasi dari Java API 
(Application Programming Interface
(Java Virtual Machine
dijalankan pada perang
terdapat :[8] 
1. Java SE Runtime Environment ( JRE )

Java Runtime Environment
menyediakan perpustakaan, Java Virtual
(JVM), dan komponen lain untuk menjalankan 
applet dan aplikasi yang ditulis dengan bahasa 
pemrograman java. Selain itu, terdapat dua buah 
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rsitektur sistem operasi android 

Dari gambar 2, Google mengibaratkan 
Android sebagai sebuah tumpukan software. Setiap 
lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa 
program yang mendukung fungsi-fungsi spesifik 

. Pada lapisan application 
yang mencakup program untuk 

dasar smartphone. Application 
merupakan serangkaian tool dasar 

seperti alokasi resource smartphone, aplikasi 
telepon, pergantian antar - proses atau program, dan 
pelacakan lokasi fisik telepon. Para pengembang 
aplikasi memiliki aplikasi penuh kepada tool dasar 
tersebut, dan memanfaatkannya untuk menciptakan 
aplikasi yang lebih kompleks. Arsitektur aplikasi 
didesain untuk menyederhanakan pemakaian 

komponen, setiap aplikasi dapat 
menunjukkan kemampuannya dan aplikasi lain 
dapat memakai kemampuan tersebut. Mekanisme 

sama memungkinkan pengguna mengganti 
komponen yang dikehendaki. [7] 

merupakan salah satu 
perkembangan edisi Java yang digunakan dalam 
membuat aplikasi perangkat mobile dengan basis 

ndroid. Hal ini dikarenakan 
yang memudahkan perancangan, 

class app, os, view, widget dan sebagainya. 
Selain hal tersebut, kombinasi dari Java API 
Application Programming Interface) dan JVM 
Java Virtual Machine) memudahkan aplikasi 

ngkat. Pada Java Android 

Java SE Runtime Environment ( JRE ) 
Java Runtime Environment (JRE) 

menyediakan perpustakaan, Java Virtual Machine 
(JVM), dan komponen lain untuk menjalankan 
applet dan aplikasi yang ditulis dengan bahasa 
pemrograman java. Selain itu, terdapat dua buah 
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kunci teknologi yang merupakan bagian dari JRE, 
yaitu: Java Plug-in, yang memungkinkan 
menjalankan applet di browser populer dan Java 
Web Start, yang menyebarkan aplikasi mandiri 
melalui jaringan. JRE tidak mengandung utilitas 
seperti compiler atau debugger untuk 
mengembangkan applet dan aplikasi. 

 
2. Java Development Kit ( JDK ) 

 
Java Development Kit (JDK) merupakan 

perangkat lunak yang digunakan untuk menajemen 
dan membangun berbagai aplikasi java. JDK 
merupakan superset dari JRE, berisikan segala 
sesuatu yang ada di JRE ditambahkan compiler dan 
debugger yang diperlukan untuk mengembangkan 
applet dan aplikasi.  

 
3. Android Software Development Kit ( SDK ) 

Android SDK merupakan syarat utama yang 
harus diinstall jika ingin bereksplorasi lebih jauh 
dengan ponsel android. Merupakan sebuah tool 
development yang memungkinkan pembuatan 
aplikasi untuk platform Android. Android SDK 
mencakup sampel project dengan kode sumbernya, 
tool development, sebuah emulator, dan library atau 
file pendukung yang dibutuhkan untuk 
pembangunan aplikasi Android. Android 
menawarkan SDK untuk membantu pengembang 
melakukan kontrol penuh dalam membuat aplikasi 
pada ponsel Android. Selain itu dengan bantuan 
tool bisa mencoba menggunakan sistem operasi 
Android dengan bantuan emulator.  

 
4. Android Development Tools ( ADT ) 

 
ADT adalah sebuah plugin untuk Eclipse IDE 

yang dirancang untuk memberikan lingkungan yang 
terpadu untuk membangun aplikasi Android. ADT 
memperluas kemampuan Eclipse untuk 
mempercepat dalam pembuatan proyek baru 
Android, membuat aplikasi UI, menambahkan 
komponen berdasarkan Android Framework API,  
debug aplikasi menggunakan alat Android SDK. 
Cara cepat untuk mengembangkan proyek Android 
di Eclipse adalah dengan menggunakan ADT. 
Dilengkapi dengan setup proyek dan menyediakan 
panduan (tutorial), serta integrasi peralatan, custom 
XML editor, dan debug panel ouput, ADT 
memberikan support yang luar biasa dalam 
mengembangkan aplikasi Android.  

2.2  XML 
 

XML (Extensible Markup language) adalah 
sebuah meta-language untuk mendeskripsikan data, 
yaitu bisa digunakan untuk pertukaran data, baik itu 
ke internet maupun ke dalam intranet. Dokumen 
lebih terstruktur, memungkinkan manipulasi 

tampilan data tanpa harus berhubungan dengan 
webserver, serta pertukaran data antar dokumen. 
Merupakan sebuah cara memrepresentasikan data 
tanpa tergantung kepada sistem. XML didesain 
untuk mampu menyimpan data secara ringkas dan 
mudah diatur karena menyediakan suatu cara 
terstandarisasi, namun dapat dimodifikasi. XML 
memiliki beberapa keunggulan seperti mudah 
dipakai karena sederhana. Dengan XML 
diantaranya. Data XML tidak dibatasi pada satu 
format aplikasi. Android Manifest merupakan 
sebuah XML yang berisi informasi mengenai 
aplikasi, seperti versi dari aplikasi, nama package, 
level SDK yang digunakan, beserta icon dan nama 
yang diberikan untuk Aplikasi. Android 
Manifest.xml ini digunakan sebagai pengatur 
activity-activity yang terdapat pada aplikasi, berupa 
daftar kelas-kelas java, penggunaan intent untuk 
pemilihan, dan pemberian label / title pada suatu 
Activity saat mereka aktif. Android Manifest.xml 
ini secara otomatis ada jika kita membuat sebuah 
project aplikasi Android.[7] 

 
2.3 Eclipse IDE 

 
Eclipse merupakan sebuah aplikasi open 

source yang populer dikalangan programmer java 
yang berfungsi sebagai Integrated Development 
Environment. Eclipse adalah IDE multiplatform 
yang dapat berjalan di Windows, Linux, Unix. yang 
bertujuan menghasilkan platform pemrograman 
terbuka. Eclipse juga sebagai IDE multilanguage, 
jadi selain bahasa Java, juga mendukung bahasa 
C++, Cobol, Fortran. Maka dikatakan Eclipse ini 
menjadi sebuah single environment untuk 
pengembangan aplikasi yang berjalan di banyak 
platform. IDE digunakan jika project yang akan 
dikerjakan adalah project besar terdiri dari ratusan 
file source code dan ratusan baris kode dengan 
puluhan library yang membutuhkan tools yang bisa 
mengatur semua itu dengan baik dan menyediakan 
berbagai fasilitas untuk mempermudah dalam 
membangun aplikasi [2]. Pada gambar 2 
diperlihatkan tampilan area kerja Eclipse. 

 

 
Gambar 2. Tampilan Area Kerja Eclipse 
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3. Analisa dan Perancangan 
   
3.1. Analisis Kebutuhan  
 

Tahap selanjutnya adalah 
mengumpulkan kebutuhan sistem yang sesuai 
domain informasi tingkah laku, untuk kerja dan 
interface yang diperlukan dalam pembuatan 
aplikasi ini. Kemudian penulis juga merincikan 
kebutuhan perangkat untuk membuat aplikasi ini 
yang tertera pada tabel 1 dibawah ini

 
Tabel.1 Rincian kebutuhan perangkat

 
3.2. Desain aplikasi 

 
 Pada proses desain aplikasi , rangkaian kerja 
adalah sebagai berikut : 
 
3.2.1 Rancangan struktur navigasi
 

Dalam penyusunan aplikasi ini diperlukan 
sebuah rancangan aplikasi yang tepat, 
interaktif, menarik dan berbobot agar pengguna 
mendapatkan kepuasan, kenyamanan dan informasi 
yang dibutuhkan. Syarat utama sebuah aplikasi 
yang baik adalah aplikasi yang mengerti kebutuhan 
dan keinginan para user, y
menggunakan navigasi campuran
hirarki. Navigasi linear karena terdapat 
rangkaian cerita yang berurut
menggunakan navigasi hirarki karena 
mengandalkan percabangan untuk menampilkan 
data berdasarkan kriteria tertentu. Pada gambar 3 
dibawah ini terlihat struktur navigasi
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Tahap selanjutnya adalah menganalisis dan 
mengumpulkan kebutuhan sistem yang sesuai 
domain informasi tingkah laku, untuk kerja dan 

yang diperlukan dalam pembuatan 
Kemudian penulis juga merincikan 

kebutuhan perangkat untuk membuat aplikasi ini 
ada tabel 1 dibawah ini 

Tabel.1 Rincian kebutuhan perangkat 

 

desain aplikasi , rangkaian kerja 

Rancangan struktur navigasi 

Dalam penyusunan aplikasi ini diperlukan 
sebuah rancangan aplikasi yang tepat, user friendly, 
interaktif, menarik dan berbobot agar pengguna 
mendapatkan kepuasan, kenyamanan dan informasi  
yang dibutuhkan. Syarat utama sebuah aplikasi 

kasi yang mengerti kebutuhan 
, yaitu dengan 

campuran antara linear dan 
hirarki. Navigasi linear karena terdapat satu 
rangkaian cerita yang berurut, sedangkan  
menggunakan navigasi hirarki karena 

abangan untuk menampilkan 
data berdasarkan kriteria tertentu. Pada gambar 3 

struktur navigasi aplikasi.  

Gambar 3 Struktur Navigasi aplikasi
 
3.2.2 Rancangan storyboard aplikasi

 
Storyboard aplikasi digunakan untuk 

memudahkan pembuatan aplikasi. Dengan 
storyboard ini dapat tersusun aplikasi secara terurut 
dan lebih terorganisir. Pada gambar 4 adalah 
storyboard dari aplikasi pembelajaran  membaca , 
berhitung dan berwarna 

 
Gambar 4. Storyboard aplikasi

 
3.3 Implementasi  
 

Pada tahap implementasi akan menampilkan 
pengujian dari aplikasi yang dapat dijalankan pada 
emulator android dan pada smartphone android. 
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storyboard aplikasi 

Storyboard aplikasi digunakan untuk 
pembuatan aplikasi. Dengan 

storyboard ini dapat tersusun aplikasi secara terurut 
dan lebih terorganisir. Pada gambar 4 adalah 
storyboard dari aplikasi pembelajaran  membaca , 

 

Gambar 4. Storyboard aplikasi 

Pada tahap implementasi akan menampilkan 
pengujian dari aplikasi yang dapat dijalankan pada 
emulator android dan pada smartphone android. 
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Selain itu aplikasi ini juga diujikan pada beberapa 
smartphone android dari berbagai merk.   
 
3.3.1. Uji Coba Program Pada Emulator 
Android  
 
Hasil uji coba pada emulator android terlihat pada 
gambar 5 dan gambar 6 di bawah ini. Gambar 5 
adalah tampilan halaman awal dari program. Pada 
tampilan halaman awal ini terdapat dua pilihan, 
yaitu masuk dan keluar. Button Masuk digunakan 
untuk menuju ke halaman menu utama, sedangkan 
button Keluar digunakan untuk menutup program. 
Pada gambar 6 adalah tampilan halaman menu 
utama pada program. Pada tampilan halaman menu 
utama ini terdapat tiga pilihan, yaitu mulai aplikasi, 
tentang aplikasi, dan kembali. Button Mulai 
Aplikasi digunakan untuk menuju ke halaman  
submenu, button Tentang Aplikasi digunakan untuk 
menuju halaman tentang aplikasi, dan button 
Kembali digunakan untuk kembali ke halaman 
sebelumnya 
 
3.3.2. Uji Coba Aplikasi Dengan Smartphone 
Android  
 

Setelah melakukan uji coba program aplikasi 
pada emulator Android, selanjutnya dilakukan 
pemaketan aplikasi berekstension (.apk) untuk 
dapat dijalankan pada smartphone Android. Untuk 
penginstalan pada smartphone Android, dapat 
mengcopykan file BelajarYuk.apk ke sdcard 
smartphone Android. Setelah dicopy, pilih file 
BelajarYuk.apk dan Android akan menginstal 

aplikasi Belajar Yuk. Hasil tampilannya terlihat 
dalam gambar yang tertera pada halaman lampiran.    

 
 

3.3.3. Hasil Uji Coba Aplikasi Dengan  
Smartphone Android 
 

Untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini 
dapat berjalan pada smartphone Android, pada tabel 
2.dibawah ini tertera hasil uji coba yang telah 
dilakukan pada beberapa merk smartphone android. 
 
 
 

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Submenu 

 

 
Gambar 5. Tampilan Halaman Awal 

 
 

4. Kesimpulan 
 
 Aplikasi yang baik tidak hanya bersifat 
menarik tapi juga harus dapat memenuhi keinginan 
dari pengguna. Belajar melalui aplikasi yang ada 
pada smartphone android bukan sekedar bermain 
handphone saja tetapi bila diimbangi dengan User 
Interface yang menarik, penggunaan dan 
pengaturan audio yang tepat, sehingga proses 
belajar menjadi lebih interaktif, tidak 
membosankan dan juga dapat dengan mudah 
menyampaikan isi materi tersebut. Aplikasi ini 
dapat menjadi media pendukung proses belajar 
yang baik bagi anak-anak usia pra-sekolah.. 
Dilengkapi dengan materi yang lengkap dapat 
digunakan sebagai media belajar secara mandiri. 
Aplikasi pembelajaran membaca, berhitung, dan 
warna berbasis Android ini cukup interaktif untuk 
belajar anak usia pra-sekolah. Selain itu anak-anak
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pada usia dini diharapkan dapat mengenal teknologi 
komputer, sehingga nantinya tidak akan merasa 
kesulitan pada saat menggunakan teknologi 
computer. Pada tabel 3 merupakan data dari 
kuesioner yang telah disebarkan kepada pennguna 
aplikasi sebanyak 25 orang pengguna  
menunjukkan bagaimana keberadaan  aplikasi bagi 
pengguna dari sisi usabilitas, efisiensi, dan realitas 
aplikasi ( SS=sangat setuju, S=setuju, N= netral, 
TS=tidak setuju, STS= sangat tidak setuju) 
 

Tabel 3. Hasil Kuesioner dari pengguna 
 
Penilaian 
aplikasi 

SS S N TS STS 

Usabilitas 

100%     

80% 20%    

60%  30% 10%  

40% 50%  10%  

90%  10%   

Efisiensi 

50% 50%    

100%     

80%  20%   

 40% 30% 30%  

100%     

50% 50%    

Fungsiona
litas 

85% 15%    

 50%  40% 10% 

 90% 10%   

80% 10% 10%   

Realitas 

80% 10% 10%   

80% 10% 10%   

 60% 20% 20%  

 80% 20%   

 
 
 
 
 
Tabel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Smart 
Phone 

Spesifikasi Kelebihan Kekurangan 

1. Sony 
Ericson 
Live 
with 
Walkma
n 
WT19i 

• Android OS, 
v2.3.4 

• Layar 3.2”, 
Capasitive 
touchscreen, 
16M colors 

• CPU 
Qualcomm 
MSM8255 
Snapdragon1 
GHz 
Scorpion, 
GPU Adreno 
205 

Gambar dan 
text dapat 
terlihat jelas. 
Suara 
terdengar 
jelas dan 
jernih. 

Highligt pada 
tombol tidak 
berfungsi, 
sehingga saat 
tombol 
ditekan tidak 
menyala. 

2. Sony 
Ericson 
Xperia 
Ray 

• Android OS, 
v2.3 

• LED-backlit 
LCD, 
capasitive 
touchscreen 

• CPU 1GHz 
Scorpion 
processor 

Gambar dan 
text dapat 
terlihat 
dengan jelas 
karena layar 
handphone 
yang  tinggi. 
Suara 
terdengar 
jernih. 

Highligt pada 
tombol tidak 
berfungsi, 
sehingga saat 
tombol 
ditekan tidak 
menyala. 
Karena layar 
yang tinggi 
maka 
terdapat sisa 
ruang pada 
bagian bawah 
layout.  

3. Samsun
g 
Galaxy 
Young 

• TFT 
capasitive 
touchscreen 

• Android OS, 
v2.3.6 

• CPU 830 
MHz 
ARMv6 

Gambar dan 
text dapat 
terlihat 
dengan jelas 
karena layar 
handphone 
yang  lebar. 
Suara 
terdengan 
jelas. Tombol 
highlight 
menyala. 

Posisi tombol 
tidak 
beraturan. 

4. Samsun
g 
Galaxy 
Ace 
GT-
S5830 

• Android OS, 
v2.3.6 

• Layar 3.5” 
• RAM 278 

MB 
• CPU 

800MHz 
• Storage 181 

MB 

Gambar dan 
text dapat 
terlihat 
dengan jelas. 
Suara dapat 
terdengar 
dengan jelas. 
Tombol 
highlight 
menyala. 

Sejauh ini 
tidak ada 
kekurangan 
pada 
Samsung 
Galaxy ACE 
GT-S5830 

5. Samsun
g 
Galaxy 
Mini 

• Android OS, 
v2.3.7 

• Layar QVGA 
• Processor 

600Mhz 
• RAM 384 

MB 
• Storage 160 

MB 

Gambar dan 
text dapat 
terlihat  jelas 
karena layar 
handphone 
yang  lebar. 
Suara 
terdengan 
jelas. Tombol 
highlight 
menyala. 

Posisi tombol 
tidak 
beraturan. 

6. PC 
Tablet 
Samsun
g 
Galaxy 
Tab 2 
7.0 
P3100 

• Android OS, 
v4.0.4 

• Layar 7.0”, 
PLS LCD 
capacitive 
touchscreen, 
16M colors 

• Processor TI 
OMAP 
4430, CPU 
Dual-core 1 
GHz, GPU 
PowerVR 
SGX540 

• 16 GB 
storage, 1GB 
RAM 

Background 
terlihat lebih 
luas. Suara 
terdengar 
jelas. 
Gambar dan 
text terlihat 
jelas dan 
jernih. 

Tampilannya 
tidak bagus, 
semua widget 
menjadi tidak 
pada posisi 
sebenarnya. 
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__________________________________________________________________________________ 
 

Abstrak 
 

Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk dan peristiwa kependudukan dikelola oleh 
desa dan ditangani langsung oleh staff pemerintahan desa. Saat dilakukan penelitian,  pelaporan pada peristiwa 
dan pendaftaran penduduk disimpan dalam bentuk lembaran-lembaran atau catatan kertas saja, hal ini 
menyebabkan data pendaftaran dan peristiwa penduduk kurang terkontrol, menyulitkan pencarian data dan 
pembuatan laporan kependudukan. Dengan dibuatnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat 
mengatasi seluruh data pendaftaran, peristiwa dan pelaporan data kependudukan. Penelitian ini berusaha 
merancang dan membangun Sistem informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan metodologi 
pengembangan strategi waterfall. Sisteminformasi initerdiri daricetak data peristiwa kependudukan, laporan data 
peristiwa pendaftaran kependudukan dan chart penduduk. Secara garis besar sistem ini sudah mencakup data 
kelahiran, data kematian, data kepindahan, data kedatangan, data registrasi KK, data registrasi KTP, laporan 
rekapitulasi penduduk dan laporan registrasi KK serta KTP. Sistem ini hanya dibuat untuk organisasi 
kependudukan pada devisi KAUR Pemerintahan. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa 
sisteminformasi telah berjalan sesuai tujuan pembuatannya. 
 
Kata kunci: SistemInformasiAdministrasiKependudukan, Strategi Waterfall 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

 
Data kependudukan adalah data 

perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur 
sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil. Berdasarkan Undang-undang 
No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi 
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 
Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 
sektor lain. 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga 
melaksanakan pelayanan dalam beberapa urusan 
administrasi kependudukan seperti Registrasi Kartu 
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta pelaporan 
peristiwa Kelahiran, Kematian dan Surat 
Permohonan Pindah Datang Penduduk yang 
memerlukan suatu sistem informasi data 
kependudukan yang terkini, yang akan sangat 
berguna untuk perkembangan desa. 
Desa Cibatok Satu telah memiliki sistem yang  
 
terkomputerisasi, akan tetapi sistem ini hanya dapat 
digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk. 
Sedangkan untuk dokumen-dokumen untuk surat 
keterangan yang lainnya belum ada. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di 
atas, penulis berpendapat bahwa perlu adanya 
sebuah sistem informasi yang dapat mengelola data-
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data penduduk yang ada sehingga dapat membantu 
pihak yang terkait dalam proses pembuatan laporan-
laporan kependudukan yang diperlukan dengan 
cepat dan akurat.  

Dari uraian singkat di atas sangat menarik 
untuk melakukan penelitian dan pembuatan Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan pada Desa 
Cibatok Satu Kabupaten Bogor  dengan XAMPP 
versi 1.6.4 yang mencakup : Apache versi 2.2.6 
untuk web server, PHP versi 5.2.4 untuk bahasa 
pemrograman dan MySQL versi 5.0.54 untuk 
database. Serta memberikan solusi untuk menangani 
permasalahan tersebut dengan cara memberikan 
suatu usulan rancangan Sistem Informasi  dengan 
tema “Pengembangan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan Studi Kasus Desa Cibatok Satu”. 
 
1.2 Batasan Masalah 

 
Batasan masalah dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 
1. Data LAMPID penduduk yang meliputi 

Surat Keterangan Kelahiran,  Kematian, 
Kepindahan, dan Kedatangan Penduduk. 
Pada sistem ini, user yang menggunakan 
aplikasi kependudukan yaitu pada bagian 
KAUR Pemerintahan. 

2. Pembuatan laporan jumlah Registrasi KK 
dan KTP, berisikan informasi mengenai 
jumlah penduduk yang melakukan 
Registrasi KK dan KTP pada setiap 
bulannya berdasarkan RT dan RW. Pada 
pembuatan laporan Rekapitulasi Jumlah 
Penduduk berisikan informasi mengenai 
jumlah penduduk pada bulan sebelumnya 
dan laporan data LAMPID pada bulan ini 
dan menghasilkan perhitungan jumlah 
penduduk untuk bulan ini berdasarkan RT 
dan RW. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Memberikan usulan kepada Pemerintah 
Desa Cibatok Satu, Bogor dalam 
merancang sebuah sistem informasi data 
kependudukan yang dapat mengolah dan 
mengelola data-data kependudukan yang 
terdiri dari data kelahiran, data kematian, 
data kepindahan, data kedatangan, serta 
laporan rekapitulasi jumlah penduduk dan 
laporan registrasi jumlah penduduk KTP 
serta KK dengan baik sehingga dapat 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
waktu serta kinerja staff Desa. 

 
2. LANDASAN TEORI 
 

2.1. Sistem Informasi 
  
Menurut Jogiyanto (2005) Sistem Informasi adalah 
suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 
harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan 
kegiatan dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 
diperlukan. 
 Menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins 
(1990), sistem informasi adalah suatu sistem buatan 
manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan 
komponen berbasi komputer dan manual yang dibuat 
untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola 
data serta menyediakan informasi keluaran kepada 
pemakai (Abdul Kadir, 2003) 
 
2.2. Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan.Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat 
SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi 
Pelaksana sebagai satu kesatuan. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Metodologi Pengumpulan Data 
 
1. Observasi 
 
Hal yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan 
data dan informasi yaitu dengan cara meninjau dan 
melakukan pengamatan secara langsung ke Desa 
terhadap kegiatan kinerja desa yang sedang berjalan 
untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 
Pengamatan dilakukan pada: Desa Cibatok Satu Jl. 
Kapten Dasuki Bakri No.232, Cibungbulang Kode 
pos (16630) – Bogor.  
 
2. Wawancara 
  
Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait 
dengan masalah kependudukan di Desa Cibatok 
Satu, yaitu KAUR (Kepala Urusan) Pemerintahan 
yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah 
yang menjadi kendala selama ini. Data hasil 
wawancara digunakan untuk mengidentifikasi 
kebutuhan-kebutuhan pengguna akan sistem 
informasi. Wawancara dilakukan pada bulan 
Februari-Maret 2010 dengan narasumber Bapak 
Ahmad Saprudin J. selaku KAUR Pemerintahan 
Desa Cibatok Satu. 
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3. Studi Pustaka 
 
Metode ini digunakan untuk mencari ketentuan-
ketentuan tentang pendaftaran penduduk 
berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan dan sumber 
bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan 
permasalahan yang dihadapi. Literatur sejenis dapat 
dilihat pada tabel 1; 

Tabel 1. Tabel literatur sejenis 
No JudulPenelitian SumberLaporan 
1. Nofiyanti,SistemInformasi 

DataKependudukanKecamat
anKarangsambung, 
Kebumen, JawaTengah 
StudiKasusKelurahanBanior
o, 2006 

PerpustakaanFakult
asSainsand 
Technology,UIN 
JakartaSyarif 
Hidayatullah 

2. DedyDarwis,SistemInformas
iAdministrasiKependudukan,
Universitas 
Widyatama, 2008 

Situs Internet 

3. Muh. AbdurRohman 
PembangunanPrototype 
SistemInformasiAdministrasi
Kependudukan 
Berbasis DataTerdistribusi, 
2009 

Situs Internet 

4. RizkyNugraha,Perancangan 
SistemInformasiAdministrasi
Kependudukan 
(SIAK) 
sebagaipengembanganE- 
GovernmentmenujuGood 
Governance,Universitas 
PendidikanIndonesia, 2009 

Situs Internet 

5. RatihDestrina,RancangBang
unPemanfaatan Data 
SpasialUntukKelengkapan 
SistemaInformasiAdministra
siKependudukan 
(SIAK) (StudiKasus: 
KelurahanKedungBaruk, 
RungkutamSurabaya), 
InstitutTeknologiSitusIntern
etSepuluhNovember, 2009. 

Situs Internet 

6. HamkaDigjaya,Implementasi
sisteminformasiadministrasi 
Kependudukan(SIAK) 
dalamrangkapembuatan 
KTP Nasional diKabupaten 
Sambas,UniversitasMuham
madiyahYogyakarta, 2009 

Situs Internet 

7. AgustinNurjannah,Pembuata
nSistemInformasi 
Penduduk RT 008RW 014 
PisanganTimur 
JakartaTimur,UniversitasGu
nadarma, 2011 

Situs Internet 

8. Danas Saputro,Analisis Dan 
PerancanganSistemInformasi
Kependudukan Di 
DesaCandibinangun,Pakem, 

Situs Internet 

Sleman.STMIK 
Amikom,2011 

9. Linda 
Laurawati,SistemInformasiK
ependudukan 
KelurahanSelomartaniKalasa
nSlemanYogyakarta, 
UniversitasDiponegoro, 
2008 

Situs Internet 

10. PrihantoGanangSuryono, 
BasisData 
UntukSistemInformasiKepen
dudukanPadaDinasPendaftar
anPendudukdanCatatanSipil 
KecamatanBanyumanik 
KotaSemarang,Universitas 
Diponegoro, 2003 

Situs Internet 

 
3.2. MetodePembuatanSistem 
 
Dalam pembuatan Sistem Informasi 
AdministrasiKependudukanini, dengan 
menggunakan metodologi waterfall(Whitten: 2005). 
Tahap-tahap pengembangan yang dilakukan, yaitu:  
1. Permulaan Sistem (System Initiation) 
2. Analisis Sistem (System Analysis) 
3. Desain Sistem (System Design) 
4. Implementasi Sistem (System Implementation) 

 
3.3 Kerangka Penelitian 
 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan 
tahapan-tahapankegiatan dengan mengikuti rencana 
kegiatan yang tertuang dalam kerangkapenelitian 
meliputi metode pengumpulan data dan metode 
pengembangansistem. Berikut ini dapat dilihat 
gambar 1. kerangka berpikir penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Penelitian  
 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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4.1. Permulaan Sistem (System Initiation) 
 
Saat dilakukanpenelitian pelaporan peristiwa 
kelahiran, kematian, dan kepindahan penduduk di 
Desa Cibatok Satu masih disimpan berupa lembaran-
lembaran kertas atau catatan saja. Oleh karena itu 
diperlukannya sebuah sistem informasi data 
kependudukan yang dapat mengolah dan mengelola 
data-data kependudukan yang terdiri dari data 
kelahiran, data kematian, data kepindahan, data 
kedatangan, serta laporan rekapitulasi jumlah 
penduduk dan laporan registrasi jumlah penduduk 
KTP serta KK dengan baik sehingga dapat 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta 
kinerja staff Desa. 
 
4.2. Analisis Sistem (System Analysis) 
 
1. Usecase Diagram Pada sistem usulan 

 
Gambar 2. Usecase Diagram pada sistem usulan 
 
2. Proses kelahiran Pada sistem usulan 

 
Gambar 3. Proses Kelahiran pada sistem usulan 
 
3. Proses kematian Pada sistem usulan 

 
Gambar4. Proses Kematian pada sistem usulan 
 
4. Proses kepindahan Pada sistem usulan 
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Gambar 5. Proses Kepindahan pada sistem usulan 
 
5. Proses kedatangan Pada sistem usulan 

 
Gambar 6. Proses Kedatangan pada sistem usulan 
 
6. Class Diagram pada Sistem informasi 
Administrasi kependudukan 

 
Gambar 7. Class Diagram pada Sistem informasi 
Administrasi kependudukan 
 
4.3Desain Sistem (System Designs) 
 
Display Interface 
1. Halaman Utama Sekretaris Desa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Halaman Utama Sekretaris Desa 
 
2. Halaman Data Kependudukan untuk Bagian 

Data Penduduk 
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Gambar 9. Halaman Data Kependudukan untuk 
Bagian Data Penduduk 
 
4.4 Implementasi Sistem (System Implementation) 
 
1. Pembuatan Sistem  

Pada proses pembuatan sistem 
informasiadministrasikependudukan, penulis 
menggunakan XAMPP versi 1.6.4 yang mencakup : 
Apache versi 2.2.6 untuk web server, PHP versi 
5.2.4 untuk bahasa pemrograman dan MySQL versi 
5.0.54 untuk databasenya. 
 

2. Pengujian Sistem  
Setiap program menjalani pengujian secara 

pribadi untukmemastikan bahwa program yang telah 
kita buat bisa bebas darikesalahan (bug), walaupun 
tidak menutup kemungkinan masihterjadi sedikit 
bug atau tidak 100% bebas dari bug, namun 
pengujianini setidaknya bisa meminimalisasi 
kesalahan yang akan terjadi. 

Pada tahap ini, menggunakan metode 
pengujian unit denganpendekatan black-box testing. 
Pengujian dengan Black-box testing yang dilakukan 
untukmemperlihatkan bahwa fungsi-fungsi bekerja 
dengan baik dalam artimasukan yang diterima 
dengan benar dan keluaran yang dihasilkanbenar-
benar tepat, 
pengintegrasian dari eksternal data berjalandengan 
baik.Cara pengujian yang dilakukan dengan 
menjalankan 
sisteminformasiadministrasikependudukandan 
melakukan input data serta melihatoutput-nya 
apakah sesuai dengan proses yang diharapkan. 
 
5. PENUTUP 
 
5.1.  Simpulan 
 
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, 
maka dapat ditarik simpulan bahwa:  
1. Dengan dibuatnya Aplikasi sistem informasi 

Administrasi kependudukan dapat menyimpan 
data kependudukan dan peristiwa 
kependudukan. 

2. Sistem ini dapat mempermudah dalam 
pembuatan laporan rekapitulasi penduduk dan 
laporan jumlah rekapitulasi jumlah KK dan 
KTP. 
 

5.2. Saran 
 
Adapun saran yang kiranya dapat membantu 
sehingga aplikasi sistem ini menjadi lebih baik 
adalah sebagai berikut: 
1. Sistem ini hanya digunakan pada Bagian 

KAUR Pemerintahan, akan lebih baik jika 
sistem ini dapat digunakan di seluruh divisi 

yang ada pada struktur desa. 
2. Akan lebih baik lagi apabila ditambah dengan 

data perkawinan, data perceraian dan data 
pengakuan anak, karena ketiga data tersebut 
termasuk dalam data pencatatan sipil. 

3. Perlu adanya peningkatan dalam hal 
keterampilan dan pengetahuan sumber daya 
manusia, khusunya yang terkait dengan sistem 
ini agar pemanfaatan sistem ini bisa lebih baik 
lagi.  
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__________________________________________________________________________________________________ 
Abstrak 

 
Memasuki era globalisasi, pemakaian teknologi informasi dan komunikasi dalam segala kehidupan sehari-hari tidak dapat 
dihindari. Hampir setiap bidang yang ada sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung setiap 
kegiatan yang ada baik dalam organisasi profit maupun non-profit. Teknologi informasi dan komunikasi yang modern juga 
telah memasuki ke dalam industri olahraga. Dimana teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat 
penting dalam melakukan manajemen olahraga yang ada di organisasi. Industri olahraga tumbuh dengan membuat nilai 
jaringan olahraga yang diperoleh. Dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi dapat dianggap sebagai sub-industri 
dari industri olahraga dan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan industri olahraga. Mengingat begitu pentingnya 
teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen olahraga maka hal ini diperlukan perencanaan strategis teknologi 
informasi dan komunikasi agar dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang ada dalam manajemen olahraga. 
Dengan adanya perencanaan strategis teknologi informasi dan komunikasi, dapat memaksimalkan fungsi teknologi informasi 
dengan optimal dan investasi pun sesuai dengan harapan manajemen olahraga. 
 
Kata kunci: Teknologi Informasi dan Komunikasi,  Olahraga, Manajemen Olahraga, Perencanaan Strategis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Abstract 
 

Entering the era of globalization, the usage of information and communication technology in all daily life can not be 
avoided. Almost every field there is already using information and communication technology to support any activity that 
exist in both profit organization and non-profit organization. Modern information and communication technology have also 
been entered into the sports industry. In which information and communication technology have a vital role performing 
sports management in the organization. Growing sports industry by creating the sports networks are obtained. In this case the 
information and communication technology can be considered as a sub-industry of the sports industry and information 
technology has driven the growth of the sports industry. Considering the importance of information and communication 
technology in sport management then it is required the information and communication technology strategic planning to help 
increase the efficiency and effectiveness in the sport management.  In the presence of information and communication 
technology strategic planning, it can maximize optimalization the information and communication technology function and 
also the expectations of investment in sports management. 
 
Keywords: Information and Communications Technology, Sports, Sports Management, Information and Communication 
Strategic Planning 
___________________________________________________________________________________________________ 
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PENDAHULUAN 

(Letter, et al : 2008) Organisasi di seluruh dunia 
menganggap implementasi strategi bisnis TI pada 
perusahaan sudah tak terelakkan. Tuntutan internal 
dan eksternal untuk mengintegrasikan TI dalam 
aspek bisnis yang mendorong departemen sumber 
daya manusia untuk menjadi semakin bijaksana 
dalam TI jangan sampai pemimpin yang paling 
handal gagal memahami potensi penuh yang 
menguntungkan dalam penggunaan strategis TI [13]. 

Menurut Can, et al (2011), Teknologi informasi 
yang modern juga telah memasuki ke dalam industri 
olahraga. Pada saat ini organisasi dan manajemen 
kompetisi olahraga  
 
domestik dan internasional sangat membutuhkan 
teknologi informasi yaitu perkembangan kegunaan 
aplikasi software  
olahraga, konstruksi jaringan informasi olahraga, 
pendukung pelatihan atlet yang relevan, 
perlengkapan dan pembangunan fasilitas olahraga 
[1]. Payne (2005) sendiri menyadari bahwa sejak 
hasil sistem komputerisasi pertama dikembangkan 
untuk Olimpiade Musim Dingin di Squaw Valley 
pada tahun 1960, media teknologi komputer 
olahraga telah berubah posisinya dari pendukung 
acara menjadi wajib [17]. 

Kang (2005) mengatakan kalau industri 
olahraga tumbuh dengan membuat nilai jaringan 
olahraga yang diperoleh. Dalam hal ini bidang TI 
dapat dianggap sebagai sub-industri dari industri 
olahraga dan TI telah mendorong pertumbuhan 
industri olahraga. Hal ini terbukti bahwa kemajuan 
TI telah meningkatkan kinerja atletik dan diinduksi 
dari partisipasi masyarakat yang luas melalui 
teknologi media. Selanjutnya, mengadaptasi 
teknologi komputer untuk mengoperasikan kegiatan 
olahraga seperti mengelola peserta acara olahraga, 
memberikan informasi kepada media, mengelola 
sumber daya yang tersedia, meningkatkan ketepatan 
dalam penilaian dan waktu, dan sebagainya, 
diharapkan dapat mengurangi total biaya dalam 
mengoperasikan dan membuat acara lebih efisien 
[11].  

 Menurut Dacosta dan Miragaya (2007), 
dalam hal arah umum penyelidikan ini, manajemen 
dan pemasaran olahraga telah dipahami sebagai 
platform yang bergantung pada informasi yang 
memungkinkan identifikasi dan pemilihan intervensi 
yang diperlukan untuk pengembangan dan promosi 
olahraga [3]. 

Pada jurnal penelitian ini, peneliti membahas 
mengenai penggunaan teknologi informasi yang ada 
pada sports management dengan mengambil data 
dan informasi dari buku dan jurnal sebagai bahan 
studi literatur sehingga bisa menjadikan 

pembelajaran untuk membuat perencanaan strategis 
teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang 
sports management. 

TEORI DAN STUDI L ITERATUR  

Sports Management 

Menurut Parks & Quarterman (2003), Olahraga 
adalah setiap kegiatan, pengalaman, atau perusahaan 
yang bergerak di bisnis yang berfokus pada 
kebugaran, rekreasi, atau olahraga. Olahraga tidak 
menjadi kompetitif, juga tidak selalu membutuhkan 
peralatan khusus atau aturan, bahkan, olahraga 
meliputi kegiatan seperti bekerja, berjalan, dan 
menari. Sports management adalah kombinasi antara 
keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 
penganggaran, memimpin dan mengevaluasi dalam 
konteks sebuah organisasi atau departemen yang 
mempunyai produk utama atau jasa yang 
berhubungan dengan olahraga dan / atau kegiatan 
fisik [16]. 

Menurut Hoye et al. (2006), Olahraga 
mempekerjakan jutaan orang di seluruh dunia, 
dimainkan atau ditonton oleh mayoritas penduduk 
dunia, dan pada tingkat elit, telah pindah dari hobi 
amatir menjadi profesi untuk industri secara 
signifikan. Pertumbuhan dan profesionalisasi 
olahraga telah mendorong perubahan dalam 
konsumsi, produksi dan manajemen acara olaraga 
dan organisasi di semua tingkatan.  

Mengelola organisasi olahraga di awal abad ke-
21 melibatkan penerapan teknik-teknik aplikasi dan 
strategi yang jelas dalam sebagian besar bisnis 
modern, pemerintah dan organisasi nirlaba. 
Pengelola olahraga terlibat dalam perencanaan 
strategis, mengelola sejumlah besar sumber daya 
manusia, berurusan dengan penyiaran kontrak senilai 
miliaran dolar, mengelola kesejahteraan atlit 
profesional yang terkadang mendapatkan gaji 100 
kali lipat dari upah rata-rata pekerja, dan bekerja 
dalam jaringan global yang sangat terintegrasi dari 
federasi olahraga internasional, organisasi olahraga 
nasional, instansi pemerintah, perusahaan-
perusahaan media, sponsor dan organisasi 
masyarakat [7]. 

 
Information Technology Sports Management 

Menurut Watt (2003), munculnya teknologi 
informasi dan kemajuan teknologi yang terkait akan 
memiliki dampak yang signifikan pada olahraga, 
meskipun mungkin tidak sebanyak seperti bentuk 
lainnya yaitu kegiatan operasional manusia terdapat 
pada tempat kerja dan yang paling signifikan di 
rumah. Pada dasarnya, perkembangan teknologi dan 
pemikiran global yang selalu menyertai akan terus 
berlanjut dan akan menguntungkan olahraga dan 
hubungan olahraga baik di dalam dan di antara 
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bangsa-bangsa. Kemudahan berbicara dengan orang 
lain di tempat yang berbeda dan juga membuat 
jadwal dapat membuat hidup administrator olahraga 
lebih mudah [22]. 

Honari (2011) menjelaskan tentang teknologi 
informasi yang ada dalam olahraga yaitu terdapat 
beberapa individu dan komite seperti komite 
teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki 
tugas-tugas administratif ICT dalam Federasi yang 
dijalankan oleh tenaga profesional. Pemantauan 
yang dilakukan oleh spesialis teknologi informasi 
dan komunikasi untuk memberikan serangkaian data 
penting dan hanya manajer saja yang seharusnya 
melakukan pengambilan keputusan dari berbagai 
program sepanjang tahun, terutama pengadaan 
software dan hardware, perancangan dan 
menyediakan pengguna dalam organisasi yang 
ditempatkan. Pelatihan sumber daya manusia tidak 
hanya seluruh karyawan tetapi juga ketua dewan 
organisasi administrator, atlit, pelatih dan semua 
orang dengan tanggung jawab khusus dalam 
organisasi yang aktif [6].  

Menurut Dr. T.J. Rosandich (2001), teknologi 
informasi pada manajemen olahraga memberikan 
gambaran tentang bagaimana teknologi informasi 
(TI) mengubah sifat praktek manajemen dalam 
olahraga. Pembahasan aplikasi TI pada manajemen 
olahraga dapat dilakukan dalam beberapa bidang 
umum, yaitu : 
1. Trend alat TI (Revolusi Teknologi) yang 
digunakan hari-hari ini yang bisa diaplikasikan pada 
administrasi olahraga. 
2. Bagaimana perkembangan seperti internet 
dan website dalam membantu fungsi manajemen 
yang khusus seperti training dan marketing.  
3. Bagaimana e-commerce dapat 
berpartisipasi di dalam olahraga agar tetap tersedia 
dengan harga peralatan yang rendah. 
4. Kesenjangan digital (Digital Divide) dan 
kondisi yang mendasari itu agar tetap menjaga 
sebagian dari partisipasi secara penuh di dalam 
manfaat revolusi TI [18]. 
 

1. Revolusi Teknologi 
Penutupan milenium terakhir telah menjadi 

saksi terhadap perubahan mendasar yang bergerak 
dari masyarakat era industri menjadi era informasi. 
Mata uang yang ada dalam masyarakat baru yaitu 
informasi dan media untuk melakukan pertukaran 
informasi itu disebut teknologi informasi (TI) dan 
terkadang disebut teknologi komputer. TI 
merupakan sebuah alat dan metode yang digunakan 
untuk identifikasi, organisasi, dan manipulasi fakta 
yang disebut sebagai data. TI telah menjadi mesin 
penggerak semua sektor perekonomian saat ini yaitu 
industri, pemerintah, edukasi, atau bahkan olahraga. 

Bagian perangkat yang paling penting yang 
dalam seluruh proses TI yaitu komputer. Komputer 
dan perangkat lunak menjalankan semua elemen 
penting dalam paradigma sosial baru dan itu 
merupakan kunci kesuksesan untuk para manajer 
olahraga modern. Hal ini dapat dimanfaatkan 
administrator olahraga untuk memaksimalkan 
tingkat perkembangan sumber daya yang terbatas 
apakah itu orang, fasilitas, perlengkapan, atau 
keuangan. Pada akhirnya, teknolog informasi dan 
komunikasi menjadi alat yang paling penting bagi 
administrator olahgraga untuk memperluas 
jangkauan olahraga dan program rekreasi untuk 
mendapatkan banyak peserta yang mempunyai 
potensi sebanyak mungkin. 

Sama seperti uang yang telah menjadi mata 
uang dan sumber daya dalam paradigma lama, 
informasi merupakan mata uang dan sumber daya 
dalam paradigma baru. Rahasia untuk mengelola 
pengetahuan dan informasi adalah pengembangan 
dan pemeliharaan database komputer. Database tidak 
lebih dari kumpulan data yang terorganisir dari  
dokumen-dokumen yang dapat dicari, diakses dan 
dimodifikasi. Standar perangkat lunak komputer 
kantor biasanya memiliki sebuah program database 
sederhana di samping aplikasi pengolah kata seperti 
spreadsheet dan presentasi. 

Akan tetapi, database jauh lebih kuat dan 
bermanfaat untuk manajer olahraga dalam deretan 
standar perangkat lunak yaitu: database relasional. 
Database relasional adalah sistem manajemen data 
yang menyimpan informasi dalam serangkaian tabel 
data yang terdiri dari baris dan kolom. Ketika 
operator melakukan pencarian, database relasional 
memungkinkan individu untuk mencocokkan data 
dari satu tabel dengan tabel lainnya untuk 
menghasilkan tabel data baru yang sesuai. 

Contoh ilustratif yang ingin disampaikan bahwa 
seorang individu yang bertugas mengawasi 
kompetisi olahraga yang komplek, dimana terdapat 
rincian yang akan dimasukkan ke dalam relational 
database. Waktu untuk penjadwalan acara yang 
biasa dimasukkan ke dalam satu tabel, daftar yang 
memiliki nama-nama wasit yang berkualitas yang 
akan memimpin jalannya pertandingan dari tabel 
lain, ketersediaan tersebut dapat menghasilkan 
laporan yang menampilkan semua list personil yang 
melakukan tugas sebagai wasit ditempat yang telah 
ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Tugas 
ini membutuhkan waktu berjam-jam jika dilakukan 
secara manual dari manipulasi data di kertas dan 
membutuhkan waktu yang lebih sedikit jika 
dilakukan secara digital. Perangkat lunak event 
management yang serupa dapat membantu manajer 
olahraga dengan banyaknya tugas lain yang terkait 
dengan kompetisi mulai dari fasilitas, penjadwalan, 
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mengatur dan menyiapkan peralatan, atau bahkan 
memesan minuman ringan pada stand. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa nilai 
penggunaan alat TI dapat segera terlihat untuk 
organisasi kompetisi. Alat TI menjadi semakin 
penting untuk kegiatan operasional organisasi 
olahraga sehari-hari seperti dapat dilihat oleh jenis 
informasi program olahraga yang dapat terkandung 
dalam database: Yang pertama yaitu informasi 
spesifik atlit seperti daftar nama tim yang mencakup 
informasi biografis termasuk nama, jenis kelamin, 
usia, informasi kontak, dan bahkan untuk ukuran 
pakain seragam tim tersebut. Database yang sama 
juga terdapat rincian tentang kondisi medis, riawayat 
kinerja, atau karakteristik lain dari partisipasi atlit. 

Penggunaan lain yang umum adalah 
pengembangan daftar nama tenaga pendukung 
program seperti para official, timekeeper, driver, 
atau staff medis. Selain rincian tersebut seperti 
alamat mereka, database jenis ini mungkin juga 
berisi informasi mengenai ketersediaan dan 
kehandalan.  

Uang selalu menjadi permasalahan dalam 
manajemen olahraga profesional hari-hari ini. 
Database juga dapat digunakan untuk melakukan 
pencarian investor potensial dan bagaimana cara 
mereka berkontribusi dalam berbagai layanan.  

Database juga penting untuk jenis informasi 
administratif lainnya. Contohnya termasuk catatan 
akuntansi dan bisnis, file karyawan, persediaan 
peralatan atau catatan fasilitas pemeliharaan. 
Marketing Information System (MIS) merupakan 
program database khusus yang melacak informasi 
seperti penjualan tiket musim, penerimaan gerbang 
atau penjualan merchandise. 

Agar efektif, database dapat dan harus secara 
teratur diperbaharui untuk setiap perubahan. Seiring 
berjalannya waktu, database menyajikan gambaran 
yang lebih komprehensif dari keseluruhan kegiatan 
dan kemampuan untuk merekam perubahan dan hal 
ini penting dalam jangka waktu yang panjang.  

Sama hebatnya seperti database yang efektif 
untuk program manajemen olahraga, kekuatan dari 
teknologi informasi sebenarnya datang ketika 
komputer saling terhubung bersama melalui 
jaringan. Jaringan komputer merupakan perangkat 
keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk 
menghubungkan dua atau lebih komputer secara 
bersamaan sehingga memungkinkan untuk berbagi 
data dan sumber daya lainnya. Kebanyakan 
perusahaan besar, menggunakan jaringan komputer 
untuk menghubungkan bersama pekerjaan mereka 
dalam lingkungan kerja. Jenis jaringan ini memiliki 
server utama yang merupakan rumah sebagian besar 
informasi dan file database. Setiap orang dapat 
mengakses server melalui terminal atau workstation 
desktop mereka yang disebut klien.  

Selain berbagi data, jaringan dapat berbagi 
sumber daya lain juga. Sebagai contoh, jaringan 
dapat memiliki jumlah komputer yang dapat berbagi 
printer dengan hanya satu printer yang sama bukan 
dengan menggunakan beberapa printer. Sebuah 
server yang kuat pada dasarnya dapat meningkatkan 
kecepatan komputasi dan efektivitas seluruh 
organisasi.  

Pertama dan yang terpenting, setelah keputusan 
dibuat untuk memperkenalkan sistem TI untuk 
organisasi, tabel pola organisasi dan staf akan harus 
berubah. Sistem TI baru tidak bisa hanya menjadi 
"berlapis-lapis” untuk struktur yang ada, melainkan 
harus tertanam ke dalam proses organisasi. 
Penerapan strategi TI dan perubahan terkait dalam 
prosedur biasanya berarti pelatihan yang ekstensif 
untuk staf. 

Pertimbangan berikutnya adalah perangkat 
keras. Sistem konfigurasi komputer dan kapasitas 
komputasi yang diperlukan oleh organisasi seperti 
apa. Kapasitas memori tidak boleh dianggap remeh 
seperti database relasional yang dapat 
mengkonsumsi sejumlah besar memori. Jadi 
kerjakan strategi lain yang dapat meningkatkan 
efektivitas organisasi seperti memindahkan file data 
dari hard drive pada workstation individu dan ke file 
server pada jaringan komputer. 

Keputusan penting lain berkisar pada operasi 
perangkat lunak. Standar vendor menyiapkan 
software packages yang biasanya dikembangkan 
berdasarkan hal-hal umum untuk kelompok klien 
yang potensial. Hal ini tidak jarang bahwa sekitar 
80% dari kebutuhan organisasi yang dipenuhi oleh 
produk tersebut. Jadi administrator olahraga hanya 
mempunyai pilihan untuk membuat program 
perangkat lunak sendiri atau mengadaptasi prosedur 
operasional organisasi untuk tingkat tertentu yang 
ada pada software packages. Yang pertama sangat 
memakan waktu, sangat mahal dan hasil akhirnya 
tidak selalu terjamin. Umumnya, semakin luas 
modifikasi yang diperlukan untuk sebuah produk 
software, semakin mahal produk tersebut dan 
menjadi semakin sulit untuk mengakomodasi 
upgrade perangkat lunak dari vendor. 
   

2. Internet 
Penting untuk dicatat bahwa jaringan komputer 

tidak dibatasi pada satu tempat atau fasilitasnya. 
Wide Area Network (WAN) dapat menghubungkan 
bersama administrator olahraga di seluruh negara. 
Sebagai contoh, semua kantor regional dari badan 
olahraga nasional seperti National Football 
Association dapat dihubungkan bersama-sama 
terlepas dari lokasi geografis mereka. Semua operasi 
harus terhubung sehingga dapat berbagi informasi 
terkait administrasi dan pemrograman dan 
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berkomunikasi satu sama lain dengan murah dan 
efisien melalui media e-mail. 

Jaringan komputer yang umum digunakan 
adalah internet dan World Wide Web (WWW), yang 
disebut sebagai “Web”, adalah yang kebanyakan 
orang menyebutnya sebagai “Internet”. Walaupun 
internet telah berada sekitar puluhan tahun yang lalu 
dari ARPAnet pada tahun 1960an, Web merupakan 
sebuah inovasi yang relatif baru pertama kali 
diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990. Ini 
adalah media digital yang menyajikan informasi 
dalam teks, audio dan grafis dalam bahasa komputer 
hyper-text sederhana yang dapat dibaca oleh 
browser. Media ini menjadi salah satu yang paling 
sering digunakan untuk berkomunikasi maupun 
mencari informasi dan saat ini sudah terdapat 
puluhan juta alamat web yang disebut Uniform 
Resource Locators (URL). 

Web tersebut telah merubah cara hidup 
masyarakat yang sekarang telah menjadi media yang 
sangat penting dari komunikasi, pendidikan, dan 
perdagangan dan pentingnya dalam area ini hanya 
akan terus berkembang di masa depan. Dalam hal 
komunikasi, misalnya USA Today yang merupakan 
hal yang paling dekat dengan surat kabar nasional di 
Amerika, mendapat lebih dari tiga juta kunjungan 
per hari. Sekitar 60% dari kunjungan ini adalah 
halaman olahraga. Dalam hal pendidikan, konsep 
“distributed learning” atau “distance education” 
mendapatkan keuntungan bagi pengunjung setiap 
harinya. Melalui Akademi Olahraga AS, misalnya, 
seseorang dapat melakukan seluruh kursus studi 
pada jurusan Master of Sport Science melalui web 
tanpa meninggalkan rumah mereka. Kemungkinan 
yang sama eksis di tingkat sarjana melalui 
International Sports Academy. 
   
3. E-Commerce 

Hal ini juga sesuai untuk secara singkat 
mengkaji bagaimana web akan mengubah penjualan 
dan distribusi barang-barang olahraga yang 
merupakan pusat untuk program olahraga berjalan. 
Biaya relatif untuk peralatan olahraga dapat menjadi 
masalah bagi profesi ini, khususnya dalam hal 
mencoba untuk memperluas daya tarik dari olahraga 
dengan jumlah peserta terbesar.  

E-commerce baik dalam perjalanan untuk 
menjadi kekuatan dalam perekonomian dunia karena 
berfungsi untuk menghilangkan hambatan baik alam 
dan buatan. Hambatan yang akan hilang termasuk 
ruang dan waktu serta batas-batas nasional baik fisik 
dan ideologis.  
 
4. The Digital Divide 

Salah satu masalah yang penting yaitu alat 
teknologi yang mahal, yang berakibat pada apa yang 
disebut "Digital Divide". Di AS, sekitar 60% orang 

dewasa Amerika yang terhubung ke Internet dan on-
line. Para pengguna ini sebagian besar dari kelas atas 
dan menengah dan memiliki sarana keuangan untuk 
membeli komputer dan layanan internet. Ini adalah 
masalah keprihatinan besar bahwa orang-orang yang 
berdiri untuk keuntungan lebih besar dari ekonomi 
untuk direalisasikan melalui teknologi informasi 
seperti yang dijelaskan sebelumnya pada e-
commerce yang kurang mampu untuk membelinya. 
Ini merupakan ketidakberuntungan secara ekonomi 
yang saat ini sedang ditinggalkan dari revolusi TI. 

Aplikasi TI dalam manajemen olahraga secara 
dramatis mengubah cara dalam melakukan bisnis. 
Memikirkan bagaimana dapat menggunakan 
peralatan teknologi informasi yang dapat sangat 
meningkatkan hasil. Intinya adalah bahwa alat-alat 
TI menjadi suatu keharusan bagi administrator 
olahraga di tingkat apa pun dalam hirarki olahraga 
mereka bekerja. 
 
Teknologi Informasi 
Menurut John Ward dan Joe Peppard (2002, pp 2-3), 
Teknologi informasi (TI) mengacu pada teknologi, 
pada dasarnya hardware, software, dan jaringan 
komunikasi. Dengan demikian baik yang berwujud 
(tangible) misalnya : server, PC, router, dan kabel 
jaringan maupun yang tidak berwujud (intangible), 
misalnya : software dan lain lain. TI memfasilitasi 
akuisisi, pengolahan, penyimpanan, pengiriman dan 
sharing informasi dan konten digital lainnya [21]. 
 
Strategic Sports Management 

Menurut Hoye et al. (2006), salah satu masalah 
terbesar dalam strategi olahraga datang dalam 
menemukan keseimbangan yang terdapat dalam 
organisasi tersebut. Asumsi merupakan aktivitas 
berbahaya dalam strategis pengambilan keputusan. 
Untuk membuat keadaan menjadi lebih kompleks, 
pilihan arah yang melekat dalam olahraga dapat 
mengganggu, dari kebutuhan untuk mengembangkan 
pemain atau meningkatkan partisipasi, adanya 
tekanan untuk membuat lebih banyak uang atau 
menangkan di semua biaya. 

Manajemen strategis adalah proses yang dapat 
mencapai tumpang tindih antara persiapan dan 
kesempatan. Cara berpikir seperti ini telah muncul 
dari penggunaan pertama dalam konsep strategi, 
yang berasal dari militer. Di medan perang, 
pentingnya menerapkan kondisi yang merugikan 
musuh dalam pertempuran adalah yang terpenting. 
Sebagai contoh, salah satu prinsip kunci dari strategi 
militer adalah untuk melakukan manuver musuh 
Anda ke posisi di mana mereka kalah jumlah pada 
titik konflik. 

Tahap pertama dalam proses manajemen 
strategis yang dikenal adalah Strategy Analysis. 
Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh 
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dari tahap pertama, manajer olahraga harus membuat 
beberapa keputusan tentang masa depan. Ini 
biasanya terfokus dalam pernyataan misi yang 
merekam tujuan organisasi,  pernyataan visi jangka 
panjang ambisi organisasi, dan serangkaian tujuan 
dengan langkah-langkah untuk mengidentifikasi 
prestasi penting di sepanjang jalan untuk visi. Tahap 
kedua dari proses manajemen strategis disebut 
Strategy Direction. 

Menetapkan arah hanya menentukan apa yang 
organisasi ingin capai. Pada langkah berikutnya, 
manajer olahraga harus mempertimbangkan 
bagaimana arah dapat terwujud. Ini adalah bagian 
yang paling kreatif dari proses manajemen strategis. 
Di sini, manajer olahraga, dan tim-nya, harus bekerja 
sama untuk membayangkan metode atau strategi 
terbaik bagi organisasi. Pada saat ini, tantangan 
utama adalah untuk mencocokkan keadaan unik dari 
organisasi untuk kondisi lingkungan yang unik. Bila 
ini dilakukan dengan baik, kesempatan berharga 
mengeksploitasi ditemukan. Tahap ini disebut 
Strategy Development. 

 Dengan arah yang jelas dan ide yang tajam 
tentang bagaimana arah yang dapat dicapai, tugas 
manajer olahraga menjadi salah satu implementasi. 
Pada titik ini berbagai produk, layanan dan kegiatan 
organisasi tersebut bergerak, dan sistem yang 
mendukung mereka, akan disesuaikan dengan 
strategi menyeluruh yang dikembangkan pada 
langkah sebelumnya. Hal ini dikenal sebagai tahap 
Strategy Implementation. 

 

 
 

Gambar 1.  Proses Manajemen Strategis 
(Sumber : Hoye et al, 2006 : p74) 

 

 Akhirnya, ada hal penting yang perlu 
diperhatikan bahwa strategi itu tidak bisa langsung 
sempurna pada saat pertama kali. Modifikasi itu 
selalu penting. Kebanyakan perlu adanya sedikit 
penyesuaian dengan cara dimana strategi tersebut 
telah diimplementasi. Bagaimanapun juga, terkadang 
memerlukan pemikiran ulang tentang kesesuaian 
strategi itu sendiri. Tidak dapat satupun dari ini 
dapat berhasil dilakukan tanpa beberapa umpan balik 
di awal tentang keberhasilan apa yang telah 
dilakukan. Itulah sebabnya tahap akhir dalam proses 
manajemen strategis yaitu Strategy Evaluation 
diperlukan [7]. 

PENELITIAN TERKAIT PENGGUNAAN TEKNOLOGI 

INFORMASI PADA SPORTS MANAGEMENT  

Information Technology for Sports Management 
1. Information Technology Sport Video 

Menurut Xu et al. (2008), Perkembangan  eksplosif 
konten multimedia yang tersedia pada penyiaran dan 
internet menyebabkan meningkatnya kebutuhan 
untuk akses kapan saja dan dimana saja, dan melalui 
berbagai perangkat. Jelas bahwa ketika mengakses 
video, kemampuan untuk mengakses highlight dan 
melewatkan bagian yang kurang menarik dari video 
akan menghemat waktu tidak hanya bagi penonton, 
tetapi juga dari biaya download atau waktu siaran 
jika penonton menerima video secara nirkabel server 
dari jarak jauh. Untuk mewujudkan pernyataan 
diatas, sumber video harus ditandai dengan label 
semantik. Label ini tidak harus semuanya menutupi 
peristiwa umum dalam video, misalnya, pemain 
yang mencetak gol, tendangan yang mengarah ke 
gawang, pelanggaran dalam sepak bola [23].  
Menurut Zhu et al. (2009), pendekatan yang paling 
yang sesuai pada analisis video olahraga telah 
berkonsentrasi adalah deteksi peristiwa semantik. 
Bagaimanapun olahraga profesional lebih tertarik 
dalam analisis taktik untuk membantu meningkatkan 
kinerja mereka. Terdapat pendekatan baru untuk 
mengekstrak serangan informasi taktik dari peristiwa 
di video siaran sepak bola dan menyajikan peristiwa 
dalam mode taktik untuk para pelatih dan 
profesional olahraga [24]. 
Menurut Tjondronegoro, Dian, dan Chen (2010), 
pengambilan konten berbasis video membutuhkan 
beberapa penjelasan yang dapat dimengerti oleh 
manusia, berdasarkan serangkaian fitur audio visual 
diekstrak, dan direpresentasikan sebagai deksriptor 
yang sesuai permintaan pengguna. Video olahraga 
menarik berbagai penonton dan biasanya disiarkan 
selama berjam-jam. Bagi kebanyakan orang, versi 
ringkas (highlight) lebih menarik daripada video 
yang penuh [20].  
 

2. Information Technology Sport 
Equipment 
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Proses desain peralatan olahraga dengan 
menggunakan teknologi informasi. Dalam beberapa 
iterasi desain sistem sepenuhnya bekerja untuk 
pelatihan dan fisioterapi telah dikembangkan dan 
digunakan menggunakan teknologi komputer 
hardware dan software. Merancang sistem komputer 
untuk end-users merupakan tugas yang menantang. 
Tantangan untuk proses rekayasa sistem secara 
inheren berbeda untuk sistem operasi dalam 
laboratorium yang dioperasikan oleh software 
engineers dan researchers.. Dengan pencatatan dan 
monitoring dan dengan menyediakan umpan balik 
audio visual, terdapat pengalaman baru yang dapat 
diciptakan. Teknologi ini memungkinkan pengguna 
untuk melihat seberapa baik mereka melakukan 
latihan mereka dan membantu untuk memperbaiki 
dan mengoptimalkan pelatihan mereka. Monitoring 
dan visualisasi kemajuan menginformasikan dan 
memotivasi pengguna. Selain itu, umpan balik 
memudahkan tugas fisioterapi dan pelatih karena 
mengurangi pengawasan manusia dan juga biaya 
(Kranz, 2007) [12]. 
 

3. Information Technology Sport Training 
Menurut Shanying, Wanggang, dan Yaojun (2011), 
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong 
pengembangan industri terkait lainnya. Efisiensi 
pelatihan dapat meningkat, jika sistem pelatihan 
olahraga yang dikembangkan oleh teknologi 
informasi terintegrasi dengan teknologi otomatis 
lainnya yang dapat diterapkan dalam pelatihan 
olahraga tradisional. Umpan balik dari informasi 
latihan adalah cara utama untuk meningkatkan 
keterampilan olahraga. Dengan perkembangan yang 
cepat dari komputer, penerapan teknologi informasi 
dalam pelatihan olahraga telah menjadi nyata. 
Sehingga untuk mempromosikan pengembangan 
computer-aided assistant system, pada saat yang 
sama memberi gambaran baru pada latihan bagi 
olahragawan, yaitu [19] : 
1. Aplikasi teknologi informasi pada pelatihan 
olahraga 
- Sistem analisis pelatihan berdasarkan video 
- Sistem evaluasi pelatihan berdasarkan 
video 
- Sistem tracking otomatis 
2. Aplikasi teknologi 3 dimensi virtual reality 
3. Aplikasi teknologi computer-aided 
radiation dalam pelatihan olahraga 
4. Aplikasi computer-aided pressure 
transducer dalam pelatihan olahraga 
 
Menurut Iskandar, Gilbert, dan Wills (2011), 
Seorang pelatih membantu atlet untuk meningkatkan 
keterampilan mereka dengan menentukan hasil yang 
diharapkan. Pelatih menentukan materi pengajaran 
dan prosedur yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembinaan untuk mencapai hasil pembelajaran 
tertentu. Prosedur biasanya menggabungkan kondisi 
untuk menunjukkan keterampilan, memberikan 
latihan dengan umpan balik, dan menyediakan 
panduan untuk atlet dengan hasil pembelajaran jenis 
tertentu. Perilaku pendidik menyebut contoh-contoh 
aturan dan latihan dengan umpan balik. 
Dengan adanya Computer-Based Sport Training 
(CBST) seperti analisis video, virtual reality, dan 
ergometers memberikan dukungan inovatif untuk 
pelatih dan atlet menuju pencapaian hasil 
pembelajaran yang diharapkan. 
Video analisis aksi atlet adalah salah satu alat untuk 
menganalisis kinerja, menghasilkan statistik tentang 
taktik, computer-aided coaching, dan peningkatan 
kinerja. Sistem pelatihan berbasis Virtual Reality 
(VR) berorientasi pada mempelajari rangkaian tugas 
reaktif diskrit. Pelatihan terjadi hanya dengan 
membawa pengguna dalam lingkungan virtual 
dengan berbagai skenario, dimana akan sulit untuk 
dialami di dunia nyata. Dan yang terakhir adalah 
ergometer yang digunakan untuk menganalisis 
hubungan antara teknik dan kinerja. Sistem ini 
menyediakan data real-time yang meningkatkan 
hasil dari pembelajaran dari tugas motorik [8]. 
 

4. Information Technology Sport Industry 
Min (2011) mengajukan teknik Collaborative 
Product Commerce (CPC)  yang diterapkan dengan 
frekuensi yang lebih besar dalam rantai nilai industri 
olahraga. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi 
potensi hambatan bagi keberhasilan dalam 
mempengaruhi biaya dan kualitas. Menurut fitur 
yang ada dalam industri olahraga, penulis 
menyajikan contoh melimpah dan mengekspresikan 
ide-ide baru tentang metode dari manajemen resiko 
Collaborative Product Commerce yaitu inisiatif yang 
luas. CPC dapat meningkatkan kolaborasi antara 
kemampuan perusahaan. Beradaptasi secara 
fleksibel dengan lingkungan bisnis yang dinamis dan 
menyediakan produk manajemen siklus hidup 
informasi. 

 
Gambar 2.  Proses Manajemen Strategis 

(Sumber : Min, 2011) 
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CPC merupakan sistem yang rumit. Ini adalah 
teknologi informasi untuk mengubah industri 
tradisional dan sarana penting untuk 
mempromosikan inovasi teknologi. Tujuan dari CPC 
pada rantai nilai industri olahraga adalah secara 
efektif mengelola semua proses dan informasi 
internal dan eksternal. Esensinya adalah sinergi 
besar untuk mencapai sinergi produk dan pelanggan. 
Ini membuat pelanggan ke dalam proses 
pengembangan produk olahraga yang langsung 
memenuhi kebutuhan pelanggan dan permintaan 
pelanggan [15]. 
  

5. Information Technology Sport Event 
Organizer 

Chuan-Sheng (2010), yang telah melakukan 
penelitian mengenai optimalisasi rantai nilai 
teknologi informasi pada sport event skala besar. 
Sport event skala besar memainkan peran yang lebih 
dan lebih khusus sebagai platform khusus 
pengembangan teknologi. Agregasi teknologi dan 
pengembangan model difusi sudah ada dalam sport 
event skala besar, yang memiliki efek luar biasa dan 
mencapai nilai tambah teknologi melalui agregasi 
dan difusi teknologi. Agregasi adalah proses 
mengumpulkan, menggabungkan, dan 
mengintegrasikan teknologi dengan produk baru, 
teknologi dan teknik yang diciptakan dan inovasi. 
Difusi adalah proses dimana teknologi yang 
menciptakan produk, inovasi, dan teknik yang 
banyak tersebar di setiap bidang masyarakat dengan 
cara agregasi teknologi dan memberikan kontribusi 
untuk meningkatkan tingkat teknologi dan kapasitas 
inovatif [2]. 

 
  

Gambar 3. Rantai Nilai Teknologi dalam Sport 
Event Skala Besar 

(Sumber : Chuan-Sheng, 2010) 
 

6. Computer for Sport 
Proyek olahraga selalu menjadi pembawa penting 
dalam pengembangan teknologi di dunia, yang 
membuat banyak peluang untuk timbulnya 
mendesain dan analisis sistem komputer yang sudah 
terjangkit pada olahraga. Seiring dengan 
perkembangan industri teknologi modern, 
diversifikasi fungsi komputer dapat digunakan untuk 

mencapai analisis dalam teknologi olahraga itu 
sendiri. 
Teknologi olahraga ini dilakukan oleh manusia, jadi 
teknologi olahraga merupakan analisis dukungan 
komputer yang sesuai dengan keberadaan objek 
penelitiannya yang dapat dibagi menjadi dua level, 
yang pertama adalah analisis fisik secara nyata, yang 
telah menjadi bentuk analisis teknologi olahraga 
yang ada secara khusus, diikuti dengan analisis dan 
evaluasi untuk setiap gerakan teknologi, yang 
merupakan masalah analisis perangkat lunak masa 
depan yang akan dihadapi. Pada dasarnya, semua 
proses dapat digambarkan sebagai transisi dari 
analisis dukungan komputer menjadi desain 
fungsional dukungan komputer. 
Teknologi komputer memainkan peran yang 
semakin penting dalam penelitian ilmiah dari bidang 
olahraga sebagai sarana yang membantu. Komputer 
menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara 
manual, yang membuat data lebih akurat dan efisien. 
Kombinasi dari percobaan tradisional dan analisis 
dukungan komputer akan menjadi tren mempelajari 
dan menganalisis teknologi olahraga. Sistem analisis 
dan dukungan komputer banyak digunakan dalam 
bidang olahraga, semakin banyak kombinasi yang 
ada pada teknologi komputer. Sehingga penerapan 
dukungan teknologi komputer dalam olahraga 
memiliki prospek luas (Jingfei, 2010) [10]. 
 

7. Networking for Sport 
Menurut Jian dan Jian-min (2010), dengan adanya 
implikasi dari sistem jaringan dalam organisasi acara 
dan manajemen olahraga, kesadaran akan masalah 
keamanan server pun harus dinaikkan sehingga 
beberapa data penting yang relevan dengan acara 
olahraga tidak akan hilang. Membangun acara 
olahraga modern dan maju, sistem jaringan 
komputer telah menjadi salah satu kebutuhan 
penting dari beberapa acara olahraga besar, dan telah 
menjadi salah satu kriteria penting untuk 
mempertimbangkan tingkat manajemen acara 
olahraga, yang memiliki beberapa fungsi penting di 
lapangan seperti gambar dan kualitas acara olahraga. 
Sejak acara olahraga memiliki karakteristik yang 
sengit, cepat, dan diulang lagi, keamanan sistem 
jaringan harus diasuransikan. Namun, sebagai faktor 
penting dalam penyimpanan dan pengolahan data, 
sistem jaringan telah menjadi salah satu faktor 
penting dari keselamatan acara olahraga. Selain itu, 
keamanan server sangat berkaitan dengan sistem 
seluruh jaringan bahwa banyak hacker akan 
menganggapnya sebagai tujuan sasaran menyerang. 
Oleh karena itu untuk memastikan keamanan server 
yang digunakan adalah cukup penting. 
Platform jaringan acara olahraga skala besar 
umumnya dibagi menjadi dua tingkat. Salah satunya 
dibangun untuk penggunaan kompetisi, yang 
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merupakan LAN terisolasi dengan jaringan luar 
untuk memastikan bahwa semua data tersebut aman. 
Sistem jaringan kompetisi digunakan untuk 
mengumpulkan informasi atlet , mengatur kompetisi, 
dan mentransfer data [9]. 
Dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan 
modern dan teknologi, informasi elektronik, 
komunikasi jaringan dan teknologi database telah 
diterapkan untuk pelatihan olahraga dalam banyak 
aspek. Berdasarkan fungsi interkoneksi LAN, PC 
dan peralatan akuisisi data yang terhubung dan 
sistem skala besar yang memungkinkan perangkat 
keras pengukuran, perangkat lunak akuisisi data dan 
terminal besar database untuk disambungkan secara 
bersamaan (Gong, et al., 2011) [5]. 
 

8. Internet for Sport 
Internet menjadi bagian penting bagi berbagai 
bidang termasuk olahraga yang menjadi pusat 
informasi. Seperti yang dikatakan oleh Faed A., 
Ashouri, dan Faed M. (2010) yang mengatakan 
bahwa internet menawarkan situasi yang saling 
menguntungkan baik bagi pengguna maupun bagi 
organisasi mengenai E-CRM (Electronic-Customer 
Relationship Management) dan E-SRM (Electronic-
Sport Relationship Management) [4]. Internet juga 
dapat menampilkan informasi baik berupa gambar, 
teks, dan juga video yang dapat dinikmati oleh 
pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh Fernandez 
et al. (2010) mengenai video streaming yang 
ditampilkan di internet agar pengguna dapat 
menikmati secara langsung dengan gratis [5]. 
 

9. Web for Sport 
Menurut McCellan et al. (2000), World wide web 
(Web) pada awalnya dirancang sebagai alat untuk 
melihat dari jarak jauh dan dokumen statis. Namun, 
karena popularitas yang sangat besar, web telah 
menjadi faktor yang semakin penting dalam 
paradigma komputasi perusahaan. Paradigma web 
juga merupakan faktor yang sangat penting dalam 
desain, penyebaran, pemeliharaan, didekati, dan 
utilitas perusahaan modern. Keuntungan utama dari 
aplikasi berbasis web perusahaan terletak pada 
kesederhanaan konsep dasar web [14]. 

KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 
penelitian ilmiah ini adalah mengenai perkembangan 
teknologi informasi yang terdapat dalam bidang 
sports management untuk keperluan organisasi baik 
profit maupun non profit yang ingin 
mengembangkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam bidang manajemen olahraga. Dari 
penelitian ilmiah ini menggambarkan beberapa 
komponen-komponen penting yang digunakan 
dalam manajemen olahraga beserta teknologi 

informasi dan komunikasi apa saja yang sesuai 
dengan kebutuhan manajamen olahraga. Sehingga 
para investor yang ingin mengeluarkan investasi di 
bidang manajemen olahraga sesuai. 
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Abstrak 

Tesis ini membahas perencanaan strategis teknologi informasi pada Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta (STTJ) 
dalammen dukung seluruh aktivitas bisnis dan perkuliahan dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang 
telah dimiliki dan menyusun rencana masa depan. Proses penyusunan strategi teknologi informasi ini 
menggunakan metode yang dikembangkan oleh John Ward dan Joe Peppard. Melalui pemetaan kondisi 
internal/eksternal bisnis dan kondisi internal/eksternal TI. Dari pemetaan kondisi tersebut kemudian disusun 
rekomendasi teknis berupa strategi teknologi informasi. Pemetaan kondisi ini ditunjang dengan metode 
Enterprise Architecture (EA). 
 
Kata Kunci : Perencanaanstrategi, TeknologiInformasi, pemetaankondisi, enterprise architecture 

1. Latar Belakang 
Pendidikan saat ini merupakan aspek penting dalam 
kehidupan sehingga masyarakat diwajibkan belajar 9 
tahun oleh pemerintah. Karena dengan pendidikan, 
maka masyarakat dapat mendapat banyak ilmu dan 
pengetahuan. Dengan makin mudahnya akses 
masyarakat memperoleh pendidikan, semakin 
banyak pula pelajar dan alumni sekolah tempat 
mereka belajar tersebut, makin banyak pula calon 
mahasiswa yang akan kuliah di perguruan tinggi.  

Saat ini banyak perguruan tinggi yang ada di 
Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Perguruan 
tinggi tersebut menawarkan program studi, fasilitas 
serta tenaga pengajar yang kompeten sehingga 
menarik minat calon mahasiswa. Pendaftaran calon 
mahasiswa pun saat ini tidak hanya terbatas dengan 
pengisian formulir pendaftaran secara manual dan 
tatap muka, bahkan sudah ada beberapa perguruan 
tinggi yang menyediakan layanan pendaftaran secara 
online. 

Proses pendaftaran dibuat sesederhana mungkin 
sehingga memudahkan para calon mahasiswa untuk 
masuk ke perguruan tinggi tersebut. Selain 
kemudahan proses pendaftaran, mahasiswa masih 
bisa mendapatkan beasiswa. Kejelian pihak 
perguruan tinggi menarik minat calon mahasiswa 

akan mempengaruhi perkembangan perguruan tinggi 
tersebut, sebaliknya apabila tidak jeli, maka 
perguruan tinggi tersebut tidak dapat berkembang 
atau bahkan ditutup. 

Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta (STTJ) 
merupakan salah satu perguruan tinggi yang sudah 
cukup lama berdiri. Pada awal tahun 2000-an, 
mahasiswa STTJ mencapai ribuan orang, namun 
memasuki tahun 2005, mahasiswa STTJ makin lama 
makin berkurang karena STTJ tidak mengikuti 
perkembangan zaman dan tidak memiliki 
perencanaan strategis yang dapat mendukung 
perkembangan kampus. 

STTJ telah memiliki aplikasi web yang 
mencantumkan informasi berupa program studi yang 
disediakan, fasilitas yang dimiliki, dan beasiswa bagi 
calon mahasiswa berprestasi, serta fitur pendaftaran 
online. Namun demikian, aplikasi web tersebut tidak 
berjalan optimal karena tidak pernah di-update dan 
tidak ada notifikasi apabila ada pendaftar online.  

Aplikasi web ini telah ada cukup lama, namun tidak 
dimanfaatkan secara optimal, form pendaftaran 
online pun ala kadarnya, bahkan terkesan asal-
asalan. Form tersebut tidak jelas akan tersimpan di 
mana dan diterima oleh siapa. Aplikasi web pun 
sering down karena jaringan koneksi internet yang 
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lambat dan manajemen teknologi internalnya tidak 
optimal. Tidak ada perencanaan strategis IT yang 
diterapkan agar semua komponen tersebut berjalan 
optimal.  

Kualitas teknologi informasi yang ada di STTJ 
sangat minim, tidak ada penerapan perencanaan 
strategis IT agar STTJ dapat lebih maju. Oleh karena 
itu, penulis melakukan penelitian untuk menerapkan 
rencana strategis IT, terutama mengenai aplikasi 
web dan teknologi internal yang digunakan di 
lingkungan STTJ sehingga STTJ dapat 
meningkatkan jumlah mahasiswa dan kualitas 
pendidikan. 

1.1. Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah 
seperti berikut : 

• penerapan rencana strategis IT belum 
optimal. 

• Manajemen teknologi internal yang kurang 
terorganisir. 

1.2. Ruang Lingkup Masalah 
 

Merujuk pada cakupan kegiatan sehari-hari STTJ 
yang cukup banyak, maka penelitian ini membatasi 
ruang lingkup masalah tentang : rencana strategis IT 
yang akan diterapkan dan manajemen teknologi 
internal. 

1.3. Rumusan Masalah 
 

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana sumber daya STTJ dapat menunjang 
penerapan rencana strategis IT ? 

2. Tinjauan Pustaka 
 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini 
adalah : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Kathleen A. Paris, 
Ph.D yang berjudul Strategic Planning in the 
University, November 2003. Membahas tentang 
model strategic planning (visi, misi, prinsip operasi, 
analisis situasi, strategi prioritas, rencana aksi satu 
tahun, budgeting, dan peningkatan proses, serta 
pengecekan strategi secara berkala). 

b. Rencana strategis berjudul 2015 National 
University Strategic Plan. Membahas rencana 
strategi universitas dari berbagai aspek, yaitu : 
akademik, mahasiswa, teknologi, dan sumber daya. 

c. Rencana strategis berjudul Campus Strategic Plan 
University of Illinois at Urbana-Champaign, Maret 
2007. Membahas intensi strategi universitas, 
komitmen universitas dan nilai yang menunjang 
tujuan universitas, pengalokasian sumber daya. 
 
d. Rencana strategis berjudul University of Oxford 
Strategic Plan 2008-09 to 2012-2013. Membahas 
misi, nilai strategis dan objektif, tantangan strategis 
serta membahas aktivitas inti universitas dan 
menerapkan strategi di masing-masing divisi. 
e. Rencana strategis di Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ) 2006-207. Membahas pengembangan, 
program, dan indikator keberhasilan universitas 
dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis 
kondisi lingkungan bisnis universitas. 

f. Rencana strategis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Universitas Negeri Semarang 2010-
2014. Membahas strategi yang akan diterapkan 
untuk mencapai tujuan universitas sesuai dengan visi 
dan misinya dan berbagai isu strategis lainnya 
menggunakan analisis kondisi TIK dan analisis 
SWOT. 

g. Rencana strategis berjudul MODEL STRATEGIC 
PLANNING FOR INFORMATION SYSTEM 
MENGGUNAKAN BALANCE SCORECARD 
PADA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 
BANDUNG oleh Wahyu Nurjaya WK. Membahas 
pembangunan SPIS sehingga mampu beradaptasi 
dan selaras dengan strategi bisnis Unikom. 

h. Rencana strategis Program Studi Teknik 
Informatika Tahun (Studi Kasus : Politeknik Negeri 
Jakarta) oleh Silanegara, Indra, Adhi Tama, Bayu, 
Nurhidayat, Diat, &Adi L. M. Harris. Titik berat 
Perencanaan Strategi pengembangan universitas ini 
adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan 
dan pengembangan program studi, meliputi kinerja 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat, yang sebenarnya 
merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. 
Menggunakan metode analisis CSF, Porter’s Five 
Forces Model, Strategic Alignment, dan McFarlan 
strategic grid. 

3. IT Strategic Plan 
 

IT Strategic Plan pada suatu perusahaan merupakan 
suatu perencanaan yang menitik beratkan kepada 
outline visi dari esensi kebutuhan akan informasi 
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dan system yang akan di support oleh teknologi 
dalam sebuah perusahaan tersebut dengan kata lain 
lebih kepada “IT Supply” ( John Ward and Joe 
Peppard, 2002.) 

 

Gambar 1.1. IT Strategic Plan 

3.1. Enterprise Architecture 
 

Menurut Scott A. Bernard (2008), enterprise 
architecture (EA) adalah sebuah analisis dan 
dokumentasi dari suatu perusahaan mengenai 
kondisi sekarang dan perkiraan kondisi masa depan 
dari sebuah strategi, bisnis dan perspektif teknologi. 
EA = S + B + T ( Enterprise Architecture = strategi 
+ bisnis + teknologi). 

3.2. Balanced Score Card 
 
Balance Scorecard adalah sistem penilaian kinerja 
yang menunjang kelangsungan hidup dan 
sustainability of growth organisasi. Balance 
Scorecard merupakan sistem penilaian kinerja yang 
dikembangkan berdasarkan strategi organisasi. 
Balance Scorecard yaitu sistem penilaian kinerja 
yang mengintegrasikan aspek finansial dengan aspek 
lain yang penting bagi organisasi (Nurjaya WK, 
Majalah Ilmiah Unikom Vol. 7, No. 1). 
 

3.3. IT Balanced Score Card 
 
Pada tahun 1997, Van Grembergen dan Van 
Bruggen mengadopsi Balanced Scorecard (BSC) 
untuk digunakan pada Departemen Teknologi 
Informasi Organisasi. Dalam pandangan mereka 
karena Departemen Teknologi Informasi merupakan 
penyedia layanan internal maka perspektif yang 
digunakan herus diubah dan disesuaikan. Internet 
Marketing. 

 
Gambar 1.2. IT Balanced Score Card 

 

3.4. Analisis SWOT 
 
Menurut John Ward dan Joe Peppard, SWOT adalah 
sebuah alat untuk mendefinisikan Kekuatan, 
Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman sebuah 
perusahaan. Hubungannya adalah dengan factor 
External dan Internal perusahaan dimana dapat 
menganalisa faktor internal ( Strenght, and 
Weakness) sehingga dapat di maksimalkan 
kekuatannya dan meminimalkan kelemahannya. 
Dari faktor External (Opportunity dan Threat) 
dimana dapat memaksimalkan peluang pasar, dan 
memitigasi Ancaman-ancaman dari luar.  
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Gambar 1.3. Analisis SWOT 

3.5. Critical Succes Factor 
 

Analisis CSF merupakan suatu ketentuan dari 
organisasi dan lingkungannyayang berpengaruh pada 
keberhasilan atau kegagalan. CSF adalah faktor-
faktor yang menjadi penentu keberhasilan sebuah 
perusahaan dalam mencapai tujuannya. Untuk itu 
diperlukan suatu ukuran, yaitu KPI (Key 
Performance Indicator) yang dapat 
menginformasikan kepada perusahaan sejauh mana 
kinerja perusahaan dalam mencapai faktor-faktor 
keberhasilan tersebut. 

3.6. Kerangka Pemikiran 
 

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dilakukan 
dengan beberapa langkah yang digambarkanpada 
diagram alirberikut : 

 

Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran yang digambarkan pada 
Gambar 1.4, dapat dilihat bahwa beberapa langkah 
yang akan dilakukan adalah : 

1. Tahapan input 

Tahapan ini berguna untuk mengenali 
proses bisnis utama dan latar belakang 
organisasi. Pada tahap ini akan 
dirumuskan strategi yang ada saat ini 
beserta visi, misi, dan nilai budaya 
organisasi. 

2. Tahapan proses 
Dalam tahap ini terdiri dari 4 analisa 
yang perlu dilakukan, yaitu : 
a. Analisis lingkungan eksternal 

bisnis 
Pada tahapan ini akan dilakukan 
analisa persaingan dengan analisis 
Porter. 

b. Analisis lingkungan internal bisnis 
Pada tahapan ini akan dilakukan 
analisa keadaan internal organisasi 
dengan analisis SWOT dan 
ITBSC. 

c. Analisis lingkungan eksternal 
IS/IT 
Menganalisa faktor-faktor 
eksternal IS/IT yang dapat 
mempengaruhi strategic planning, 
misalnya perkembangan teknologu 
saat ini. 

d. Analisis lingkungan internal IS/IT 
Menggunakan TI secara optimal 
pada internal organisasi STTJ. 

3. Tahapan Output 
Tahapan ini memiliki tujuan untuk 
menghasilkan analisa dan penentuan 
prioritas atas portfolio dan tujuan 
strategis yang akan dicapai. Untuk 
pencapaian tahap strategi ini terdapat 
beberapa strategi IS/IT yang harus 
dilakukan : 
a. Future Business 

Setelah dilakukan analisis pada 
tahapan proses di atas, maka akan 
dihasilkan future business dari 
hasil analisis tersebut. 

b. Strategi IS 
Tahapan ini adalah cara sistem 
informasi dimanfaatkan di 
organisasi dalam mendukung 
setiap kegiatan bisnis organisasi. 
Hasil dari strategi IS adalah usulan 
aplikasi yang di ajukan untuk 
diimplementasikan sehingga 
permasalah yang terdapat pada 
organisasi dapat diselesaikan. 

c. Strategi IT 
Pada tahapan ini akan diketahu 
bagaimana IT dimanfaatkan dalam 
mendukung pencapaian visi, misi 
dan proses bisnis utama. Strategi 
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ini berupa software, hardware, 
platform, dan topologi jaringan. 

d. Strategi manajemen IS/IT 
Berguna untuk menetapkan 
kebijakan yang telah dibuat oleh 
pihak berkaitan dengan sistem dan 
teknologi informasi yang akan 
diimplementasikan organisasi. 

e. Rekomendasi Portfolio Aplikasi 
Portfolio aplikasi dibutuhkan 
untuk menjabarkan setiap 
kebutuhan dari aplikasi yang 
direkomendasikan untuk 
organisasi setelah menganalisis 
lingkungan eksternal dan internal 
organisasi. 
 

3.7. Diagram Alir Penelitian 

Berikut ini adalah gambaran diagram alir tahapan 
tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam 
penulisan ini : 

Gambar 1.5Diagram alur penelitian 

3.7.1. Populasi dan Sampel 
 

Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh 
stakeholder yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan 

perkuliahan di Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta 
(STTJ) 

3.7.2. Teknik Pengumpulan Data 
 

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 
melakukan penelitian ini, maka penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut : 

a. Observasi 
Observasi diartikan sebagai pengamatan 
dan pencatata secara sistematis terhadap 
segala yang tampak  pada objek penelitan. 
Metode observasi ini digunakan untuk 
mengumpulkan data yang berkaitan dengan 
fokus penelitian. Dengan melakukan 
observasi secara langsung di lingkungan 
STTJ khususnya laboratorium dan sumber 
daya yang saat ini dimiliki STTJ.  

b. Studi Kepustakaan 
Adapun data pendukung untuk penelitian 
ini diambil dari jurnal-jurnal internasional 
dan rencana strategis yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Dengan mempelajari 
teori-teori dan materi yang terdapat pada 
literatur-literatur tersebut, permasalahan 
penelitian dapat dipertajam. 

c. Kuesioner 
Kuesioner dibagikan kepada sejumlah staff 
STTJ mulai dari staff administrasi 
(BAAK/BAUM) dan staff perkuliahan 
(dosen,kaprodi,sekprodi). Kuesioner yang 
dibagikan bersifat tertutup tentang 
pandangan staff yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, di mana staff hanya 
dapat memilih jawaban dengan pilihan 
yang telah disediakan.  

d. Dokumentasi Data 
Dokumentasi data diambil dari data yang 
tersimpan di arsip STTJ dan database 
STTJ. Data yang diambil adalah berupa 
jumlah mahasiswa dari tahun 2004 sampai 
sekarang untuk setiap jurusan. Data ini 
akan membantu penulis untuk menganalisis 
pertumbuhan mahasiswa di STTJ. 

4. Company Profile 
 

4.1. Tentang Perusahaan  
 

Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta (STTJ) adalah 
sebuah sekolah tinggi yang berlokasi di Jl. 
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Jatiwaringin Raya No. 278, Pondok Gede. STTJ 
memilii website yang beralamat di www.sttj.ac.id. 
STTJ diselenggarakan oleh Yayasan Teknojaya yang 
didirikan berdasarkan Akta Notaris Mohammad Said 
Tadjoedin, Nomor 127 tanggal 18 Oktober 1972. 
STTJ didirikan pada tanggal 28 Oktober 1972 
dengan membuka jurusan / program studi Teknik 
Sipil, Teknik Mesin, dan Tekik Elektro. 
Berdasarkan surat Dirjen DIKTI no:1512/D/T/2007, 
STTJ memperoleh ijin Penyelenggaraan program 
studi baru, yaitu Teknik Informatika. 

4.2. Struktur Organisasi 
 

Struktur organisasi STTJ menerapkan sturktur 
organisasi yang ramping. Hal ini dilakukan demi 
efisiensi, tapi tidak mengabaikan kualitas. 

 

Gambar 1.6. Struktur Organisasi STTJ 

4.2.1. Visi dan Misi STTJ 
 

Visi STTJ adalah sebagai berikut : 

a. Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang 
terkemuka di bidang teknologi guna 
menghasilkan sumber daya manusia (SDM) 
yang profesional, berjiwa kewirausahaan, 
mandiri dan mampu bersaing dalam era 
globalisasi. 

b. Menjadi lembaga pendidikan tinggi 
yang mampu merespon dan melakukan 
penyesuaian terhadap perubahan dan 
perkembangan teknologi. 

Berikut ini adalah misi STTJ : 

a. Menyelenggarakan tridarma pendidikan 
tinggi melalui pemanfaatan teknologi yang 
sejalan dengan perkembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 
prioritas kebutuhan pembangunan maupun 
masyarakat dengan memperhatikan kondisi 
sosio-ekonomi masyarakat. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan 
kelembagaan STTJ sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan kemajuan 
IPTEK. 

4.2.2. Nilai Budaya 
Berikut ini nilai budaya yang ditanamkan di 
STTJ : 

a. Integritas 
Setiap karyawan harus memiliki integritas 
diri dan komitmen yang tinggi terhadap 
perusahaan. 

b. Profesional 
Setiap karyawan harus memiliki sikap yang 
profesional dalam bekerja. 

c. Fokus 
Setiap karyawan harus selalu fokus 
terhadap pekerjaannya. 

d. Kekeluargaan 
Kekeluargaan adalah modal dasar untuk 
menciptakan suasana kerja yang kondusif 

5.  Metodologi Penelitian 
 

Metodologi perencanaan strategis ini akan 
menggunakan konsep Enterprise Architecture (EA), 
urutan EA yang akan diterapkan pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 

1. Tahapan Input 
Tahapan ini mencakup pemahaman tentang 
seluk beluk serta seluruh aktivitas di STTJ. 
Identifikasi dilakukan secara detil untuk 
mendapatkan informasi berikut : 

• Latar belakang organisasi (visi, misi, nilai 
budaya) 

• Struktur organisasi 
• Bisnis inti organisasi 
• Nilai bisnis organisasi 

 
2. Tahapan Assesment 

Tahapan ini berguna untuk menganalisis 
lingkungan bisnis dan TI organisasi. 
Tahapan ini mencakup area : 
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• Analisis internal lingkungan bisnis 
Analisis yang dilakukan mencakup analisis 
SWOT dan analisis CSF. 

• Analisis eksternal lingkungan 
bisnis 

Analisis yang dilakukan mencakup analisis 
kompetitor. 

• Analisis lingkungan internal TI 
Dilakukan analisis Balanced Score Card. 

• Analisis lingkungan eksternal TI 
Analisis terhadap aspek-aspek eksternal 
dari sisi TI. 

3. Tahapan Strategy 
Merumusukan future business, strategi 
bisnis, dan strategi manajemen TI. 

4. Tahapan Output 
Tahapan ini akan menghasilkan suatu 
rencana strategis teknologi informasi. 
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     I. INTRODUCTION 
 

Research on the application of Knowledge 
Management (KM) in particular Knowledge 
Sharing (KS) has been widely applied in other 
countries as well as in Indonesia, including: 
a.  Research carried out by Wulff and Suomi on 

insurance companies in Finland [30]. The 
study was conducted from 1996 to 2000 with 
the case study method to analyze the needs 
of the application of knowledge management 
in the insurance business. The results of a 
survey conducted by interviewing 2 or 3 
people on each insurance company in 

                                                           

 
 

Finland found that knowledge management 
is very important in the insurance company. 

 
 
b. Research conducted by Ryu et al [23] 

concerning the behavior of knowledge 
sharing on the doctors who worked in 
hospitals in the country of Korea. The results 
obtained for the doctor's behavior and 
knowledge sharing intention is positively 
influenced by attitude, subjective norm and 
behavioral control. Control for knowledge 
sharing behavior is not the most powerful 
factor. These results together with findings 
from previous studies. Knowledge sharing 
behavior of physicians found that subjective 
norm physician has the strongest total effect 
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Abstract 
 

Knowledge Management, especially in Knowledge Sharing is one of the significandt matters at the 
organization level because Knowledge Sharing is the approach required to facilitate the record of 
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organization requirement, being having no sharing manner among the lecturers to carry out the 
Knowledge Management (Knowledge Sharing) will cause the unsharable knowledge owned by the 
lecturers which is happening in STMIK Widya Dharma. The circumstance causes different material for 
the same subject taught by morethan one lecturers to the students in STMIK Widya Dharma. This 
research analyzes the design and the application of the Knowledge Management System on Web which 
will be used in the teaching learning process in STMIK Widya Dharma. The website design is carried out 
by custommade started by identifying the system requirement using UML method model. The model uses 
Zachman’s Framework for the process design, the installation and custommade of CMS Wordpress and 
the implementation of the custommade result.  
Based on the result of the reseach, 19,33% disagree and 80,67% agree will ease the use of the Knowledge 
Management System application in STMIK Widya Dharma. The result is expected to contribute on the 
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on their behavior than attitudes to knowledge 
sharing. 

c. Research conducted by Dhote and Dhote [7]. 
The study concludes that knowledge 
management is useful for the education 
sector, if intellectual property is handled 
carefully it will make a tremendous 
advantage. Not only improve the ability to 
transfer knowledge but also enhance the 
ability of students and the students. New 
development of information technology can 
also contribute to significant improvements 
in teaching and learning. 

d. Subsequent study by Ranjan and Khalil [22]. 
The study presents a conceptual framework 
of KM in education, especially in one of the 
Institute of Management (TIM) in India. The 
results showed KM approach will allow 
educational institutions to quickly respond to 
the goal. To build and develop the 
environment and developing a strong 
knowledge in educational institutions, 
institutions need to look beyond technology 
and develop the culture as a whole to access, 
perform knowledge sharing and knowledge 
management. The results also demonstrate 
the success of the application of new 
knowledge in the management system is 
implemented in the TIM India. 

e. Research conducted by Aulawi et. al [3]. The 
study suggests that the tacit knowledge 
sharing has a positive effect on increasing 
the ability of individual innovation. The 
results also describe the explicit knowledge 
sharing has a positive effect on increasing 
the ability of individual innovation. Assessed 
the use of IT facilities has helped to explicit 
knowledge sharing in the company, the 
facility will include knowledge portal, 
teleconferencing, video conferencing, mail 
group, and others. In addition, penetapaan 
knowledge sharing knowledge contributes to 
the company judged as an effective way to 
encourage the development of knowledge 
sharing in the company. 

f. Research conducted by the Princess and 
Pangaribuan [19]. The results obtained KMS 
can cultivate innovation, makes it easy to 
manage tacit and explicit knowledge because 
knowledge is stored in digital form and more 
knowledge is structured so that the search 
process faster. Each employee can explicit 

the tacit knowledge possessed all that could 
be disseminated through media portal KMS 
to other employees; To build a culture of 
creative, innovative and willing to share 
knowledge must be supported by appropriate 
technology. The development of open source 
web platform enables the implementation of 
knowledge management portal into a simpler 
form, but enough to help every employee 
mengesplorasi and develop knowledge and 
bridging the knowledge sharing culture. 

g. Research conducted by Ho et. al [8]. The 
study was conducted to analyze the benefits 
of the application, and cultivate knowledge 
sharing in the company. The method used is 
the Focus Group Discussion (FGD), analysis 
of information systems strategy, and the 
process of KM. The study concluded that the 
application of KMS applications are in the 
realm of potential hight. From the results of 
these assessments is also recommended use 
of the Content Management System using 
the intranet facility that has been available. 

h. Research by Kosasih and Budiani [12]. The 
research was conducted with the aim of 
measuring the impact of knowledge 
management on the performance of 
employees. The results showed that 
knowledge management is not directly 
influence the performance of employees 
have a significant effect between personal 
knowledge of job procedures, and the most 
dominant factor affecting employee 
performance is technology. 

 
In the journal this study, researchers 

conducted a study in particular the application 
of knowledge management knowledge sharing 
in Higher Education (STMIK Widya Dharma) 
by conducting a questionnaire and focus group 
methods to do the KMS website design aimed 
at the faculty can do knowledge sharing to 
improve the quality of lecturers and the 
settlement of the problems occurred. 

 
II. BASIS OF THEORY 

 
A. Knowledge Management 

Knowledge is a mix of experiences, values, 
contextual information, expert views and the basic 
intuition that provides an environment and 
framework to evaluate and integrate new 
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experiences with information [25]. General model of 
knowledge: 
1. Knowledge Creation 

This includes activities associated with the entry 
of new knowledge into the system, and include in 
it the discovery, development and use of 
knowledge. 

2. Knowledge Retention 
It is put knowledge in all activities and allowing 
it to stay in the system. Also perform 
maintenance activities survival knowledge in the 
system. 

3. Knowledge Transfer 
This refers to the activity flow of knowledge 
from one party to another. These include 
communications, translation, conversion, 
filtering and knowledge contribution. Transfer of 
knowledge result in improved quality of the 
system by providing rapid feedback to the 
various alternatives that can be predicted to 
change, and improve customer support. 

4. Knowledge Utilization 
It is put in it activities and events related to the 
application of knowledge to business processes. 

5. Knowledge and Learning Project 
Knowledge has a role in theories designed to 
explain the performance of the organization. In 
the previous theories, knowledge is under the 
"technology". In recent years, theorists have 
given knowledge of a more assertive role / 
explicit. It focuses on some deep reasons: 

a. Environmental changes (due to the rules and 
technological change) has forced many 
organizations to innovate more quickly and to 
operate more efficiently. This pressure is 
focused on continuous learning and renewal. 

b. Special knowledge or specialized in the 
products or services can be a source of 
competitive advantage and appreciated its 
manufacture. 

c. The average organization can make the 
concepts related to the use of knowledge in 
information processing. 

d. Knowledge and information resources have 
the characteristics of other organizations [15]. 

 
Knowledge Management does not have a 

purpose or meaning. Each person defines knowledge 
management with a different [15]. Defining 
knowledge management is a difficult thing, because 
of the different perspectives of knowledge 
management can result in the definitions and 
purposes are different. A good knowledge 
management definitions given by Swan, 
Scarborough and Preston [15], any process or 

practice of creating, acquiring, capturing, sharing 
and using knowledge, wherever it is, to enhance 
learning and performance within the organization. 
While Awad and Ghaziri defines knowledge as the 
understanding gained through experience or 
appropriate studies. The principles of knowledge 
management when applied to the management of 
education will improve the quality of academic 
learning process [22]. 

Maimunah et al [14] argued that Knowledge 
Management is an activity plan, collecting and 
organizing, directing and controlling the data and 
information that has been owned by a company that 
later merged with a variety of thought and analysis 
from various competent sources. 

Simply put, Uriarte (2008) defines Knowledge 
Management as a process of converting tacit 
knowledge into explicit knowledge which is then 
distributed to members within an organization. 
Furthermore, Uriarte explained that Knowledge 
Management is the process of creating an 
organization that values derived from asset-based 
organizations and intellectual knowledge. 

Basically knowledge management is to link 
activities to learn, change and innovation. 
Knowledge management is an effort of human 
resource development and knowledge sharing 
among employees is a very important asset to 
increase the human ability to produce innovation. 
Managing knowledge is actually a "how 
organizations manage their employees rather than 
how long they take to perform organizational 
activities". This means that knowledge management 
is how people from different places talk to each 
other, which is now popular with the label learning 
organization [9]. 

 
B. Knowledge Sharing 

Knowledge sharing is important at the 
enterprise level, because knowledge sharing is an 
approach that is needed to facilitate the recording of 
knowledge and encourage effectiveness in sharing 
with colleagues. To support all this, it would require 
a tool that has an intuitive and easy to use [26]. 

Helmstadter defines knowledge sharing as a 
voluntary interaction between people through shared 
intstitusi framework, including legal, ethical norms, 
behavioral regularities, customs and so on [29]. 
Davenport and Prusak suggest that employees are 
motivated to contribute their knowledge because 
they expect to receive knowledge that is useful in the 
future [26]. 

Knowledge sharing refers to the "activities of 
transferring or spreading the knowledge of a person, 
group, or organization to another". In the context of 
the use of information technology, knowledge 
sharing "involves the use of basic knowledge (or 
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part of the knowledge) which is given in the section 
in which knowledge is developed. Thus, the process 
involves both the creation of knowledge sharing and 
knowledge transfer through the different artifacts, 
such as documentation or communication between 
the entities. An entity may refer to the individual, 
group, organization or network of organizations 
[13]. 

Knowledge Sharing in the organization of great 
interest to researchers and practitioners. Knowledge 
sharing improve organizational performance, 
improve competitive advantage, organizational 
learning, innovation and organizational survival [2]. 

The study emphasizes that knowledge sharing 
shared understanding among the people in the 
community is essential to collaboration and 
knowledge transfer are productive. Basically, 
knowledge of individual and collective knowledge 
should support each other. In all types of knowledge 
sharing activities, knowledge contributors and 
knowledge seekers need the public to share the 
conversation, the experimental results, and 
experiences with others who share the same goal 
[28]. 

The main ingredient for a successful 
knowledge sharing is trust. Public trust is a valid 
source of knowledge and society is a safe and 
reliable for the interaction. Lack of confidence in 
individual work with the collaboration produces 
fewer and employee satisfaction levels are lower 
[28]. 

Two properties have been recognized influence 
knowledge sharing is the cohesion and diversity of 
members of the organization's network. Reagan and 
McEvily clarify the effect of network cohesion is the 
existence of a relationship with a reputable third 
party when promoting information about the person 
and his willingness to assist in the process of 
knowledge sharing. Diversity of members of the 
network found by Cummings positively affect 
knowledge sharing. Four types of diversity was 
studied by Cummings: demographic diversity (such 
as age, sex, length of work in a company or 
organization), geographic diversity (residence halls), 
functional diversity (task in group work) and report 
manager. Reagan and McEvily found that both tacit 
and explicit knowledge is more easily transferred if 
it has a strong organizational network ties. While 
Hansen found that the bonding network of strong 
organizational tacit knowledge is more easily 
transferred, while for a weak bond network 
organization is more efficient to transfer explicit 
knowledge [2]. 

Use of information technology (IT) in 
organizations has been identified by many 
companies as an important tool for knowledge 
management or knowledge sharing organization in 

order to improve business performance. It consists of 
a variety of strategies and practices used within an 
organization to identify, create, represent, distribute 
and enable adoption of insights and experiences 
[10]. 

Knowledge Management requires technology 
to support the new strategy, processes, methods and 
techniques to better create, deploy, sharing and 
applying best knowledge, anytime and anywhere. 
The key is communication and collaboration 
technologies, web-based technologies for internet 
and intranet usage and mobile phone technologies 
such as PDA, PC, telephone and video conferencing. 
Organization and decision-makers spend most of its 
resources and making significant investments in new 
technologies, systems and infrastructure to support 
knowledge management. It is vital that investment 
properly validated, made wisely and the most 
appropriate technology and software are selected or 
combined to facilitate Knowledge Management [10]. 

Social networks, the base system performance 
awards, and employee users of information 
technology applications is a significant variable in 
affecting employee knowledge sharing activities in 
public and private organizations [11]. 

Application user IT (information technology) is 
the most important factor to determine the employee 
perform knowledge sharing. IT end users are the 
most important factor in affecting knowledge 
sharing capabilities. Beckman specifically states that 
knowledge sharing is one important factor that 
affects the agility and organizational performance 
[11]. 

In the use of internet technology to facilitate 
and support knowledge sharing, users can obtain 
content and increase the use of a link between the 
content contains knowledge. Links can be separated 
from content, it can also be dynamically updated by 
other users, and may represent the work process. To 
use the features of XML Linking Language (XLink), 
which has been developed by the W3C since 1999. 
This allows elements to be included in the XML 
document to create and describe the relationships 
between different resources, such as document files 
on the computer. HTML is the difference of the 
XLink can express the link that is separate from the 
corresponding source location [24]. 

To restore the context that produced by the 
application and stored in the context of distributed 
agents, users can access the context of the agency 
and receiving contexts or to find a context in 
different domains. Knowledge sharing system using 
the concept of application service enables users to 
understand the background of the content and how 
content can be reused. Through the context of other 
users sharing the knowledge to enhance intellectual 
creative work. The following figure shows the 
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concept of application service based on knowledge 
sharing [24]. 

Web 2.0 sharing sites like YouTube, Flickr, 
Metacafe, and bookmarking services like Digg and 
Del.icio.us allows users to store content with 
minimum cost. The site is very popular, attracting 
hundreds of thousands or even millions of active 
users. Web 2.0 sharing sites give three public 
service: 
1. Hosting. The main benefit for users is to place 

the new content (eg, video) online and in the 
browser window. They also provide third-party 
storage services and allocate all the upload URL, 
which allows users to access content from many 
places. 

2. Organization. Site sharing mostly have a number 
of organizational mechanisms that allow users to 
upload their material. 

3. Community. Sharing site encourages users to see 
themselves as part of a larger community sites. 
Users are given their own profile page, which not 
only provides some information about that user, 
but also acts as a place where all the information 
about user activity may be gathered together [5]. 

With Web 2.0 sharing sites, users can use it as 
a repository for uploading everyday materials that 
focus on hosting, organizations, and communities 
that can be used to support knowledge sharing. 

IT support is classified into the use of 
appropriate repository for storing and sharing 
knowledge and use of communications media to 
communicate between individuals. 
a. Proper use of the repository or the repository 

model of knowledge management system (KMS) 
and organizational memory. IT can be used to 
capture knowledge, categorize, search, get 
relevant content or information, and presents in a 
format that is meaningful to the user. IT can also 
be used to convert tacit knowledge into explicit 
knowledge forms. 

b. Use of communications media or a network 
model of knowledge management system (KMS) 
is a computer communications network 
expansion. It is used to support interaction, direct 
communication, and relationships between 
individuals. 

Integration of IT support in knowledge 
management system called Information and 
Communication Technology is a platform that 
integrates the functionality to handle the explicit and 
tacit knowledge of the entire organization or part of 
the organizational knowledge management. 

The advent of the internet has become a new 
communication medium for knowledge sharing, 
such as knowledge directory that contains the 
knowledge of experts, to share knowledge through 
virtual communications and virtual environments 

pembejarana. The advent of the internet as well to 
the creation of a number of software applications 
and technologies including extranet and web portal, 
to support knowledge sharing for communication 
interorganisasi. Portals organization can connect to 
another portal that enables organizations search for 
knowledge that comes from different sources. It 
improves search capabilities and of course expand 
the scope of knowledge [13]. 
 

III. RESEARCH DESIGN 
 

One important step in making the system 
design is the analysis of system requirements. The 
success of an information system depends on the 
good results of the analysis. The need to build 
information systems include software that will be 
used, the operating system to be used, access speed, 
data security and permissions settings of each user. 
Based on the results of the analysis has been done, 
the user system is composed of academic faculty and 
university leaders and students who are in the 
environment STMIK Widya Dharma Pontianak. 
Designing web-based application is the solution to 
make it easy for users (lecturers and structural) 
STMIK Widya Dharma Pontianak for each variety 
of knowledge (Knowledge Sharing), add and 
develop the knowledge they have. 

Knowledge Management System design begins 
with UML StarUML to describe it, to design a 
website using Wordpress CMS customization. 
Wordpress CMS customization is required to change 
the look of the website is designed to fit the needs of 
Knowledge Management System STMIK Widya 
Dharma. 

  

Figure 1. Use Case Knowledge Management System 
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From the picture above can be explained, a 
teacher can do akvititas add, search, edit, delete, 
read, download material, lecturers can also add tasks 
and quizzes will be accepted and carried out by 
students. Lecturers can also comment on material 
that is readable and is a material that is added by 
another lecturer. With this system, each teacher can 
gain knowledge from other lecturers. While students 
can find courses, reading and taking courses. 
Students can also read and do Tasks and Quiz 
existing Knowledge Management Syste
website. Admin only be doing maintenance on the 
website and the addition of a user who can log in the 
site. 
 

Figure 2. class diagram
 

To perform the addition, editing, removal of 
material every lecturer must log in as well as with 
the addition of tasks and a quiz.  

 

Figure 3. Sequence Diagram Add Content
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can find courses, reading and taking courses. 
Students can also read and do Tasks and Quiz 
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website and the addition of a user who can log in the 

 
Figure 2. class diagram 

To perform the addition, editing, removal of 
material every lecturer must log in as well as with 

 

 

Figure 3. Sequence Diagram Add Content 

The results from customization of Wordpress 

CMS generating website that can be used by 

faculty and visitors.  

 

Figure 4. Website Home Page Knowledge 

Management System

 

Home page is the page 

when the website is accessed. Home page 

contains information on the latest post on various 

Categories that exist on the website Knowledge 

Management System. In addition, the front page 

also provides login facilities, information about 

the clock and calendar. Login section consists of 

Username and Password to enter your user name 

and password. If the user name and password is 

entered wrong then the user will display an error 

message, if true it will display the user would 

enter the Dashboard. 

Lecture Materials page, provide information 

about the list of subjects and subject matter that 

is the STMIK Widya Dharma.

  

Figure 5. Lecture material Display Menu

IV. RESEARCH RESULTS

Based on the application of Knowledge 
Management System website o
respondents agreed: 1. KMS is useful to increase the 
speed of getting the course material (
KMS is useful to improve the ability to perform the 
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Home page is the page that first appears 

when the website is accessed. Home page 

contains information on the latest post on various 

Categories that exist on the website Knowledge 

Management System. In addition, the front page 

also provides login facilities, information about 

e clock and calendar. Login section consists of 

Username and Password to enter your user name 

and password. If the user name and password is 

entered wrong then the user will display an error 

message, if true it will display the user would 

Lecture Materials page, provide information 

about the list of subjects and subject matter that 

is the STMIK Widya Dharma. 

 

Figure 5. Lecture material Display Menu 

IV. RESEARCH RESULTS 

Based on the application of Knowledge 
Management System website obtained the 
respondents agreed: 1. KMS is useful to increase the 
speed of getting the course material (56.67%); 2. 
KMS is useful to improve the ability to perform the 
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process of teaching (60%) 3. KMS is useful in 
helping the respondent to be able to gain more 
knowledge from other professors (76.67%); 4. KMS 
is useful in improving the effectiveness to acquire 
lecture material to be taught (73,33%) 5. KMS is 
useful in providing job-related knowledge as a 
lecturer (63.33%); 6. KMS is always available to 
help me in doing the tasks of teaching (63.33%); 7. 
KMS influence helped to develop the ability to be 
better (60%), 8. KMS increased the quality of 
teachers and teaching quality (66.67%); 9. KMS 
influential assist universities to achieve its goals 
(76.67%) 

Based on the above data, the graph can be 
obtained as follows: 

 

 

Figure 6 Average Respondents Opinions Regarding 
Knowledge Management System 

As for ease of use of the Knowledge 
Management System STMIK Widya Dharma 
acquired 28% gives values quite agree, 48,67% 
agreed value and 4% strongly agreed value. 
 

V. CONCLUSION 
 

Based on the results of the discussion that has 
been done can be concluded that the design of the 
website can be done with the customization of the 
CMS is to customize WordPress Theme (Themes), 
Widgets, and Plugins. Wordpress CMS 
customization on the website Knowledge 
Management System STMIK Widya Dharma 
generating content appropriate to the need for 
Knowledge Management and Knowledge Sharing. 
Lecturers can take over management of the material, 
assignments and quizzes from Amnestied courses. 
Website visitors can read and download the course 
materials provided. With the Knowledge 
Management System website STMIK Widya 
Dharma, the process of learning and knowledge 

sharing can be done more easily, this is because: (1) 
KMS website easy to use (76.67% agree), (2) KMS 
website helps every job the teachers (76,67%  
agree), (3) the menus are easy to use KMS website 
and understandable (83.33% agree), (4) download 
the materials on the website of KMS and knowledge 
sharing among teachers to easily done (80 % agree, 
(5) KMS website to help the teachers improve their 
ability (86.67% agree). So an average of 86.67% 
gives values agree  on ease of use of the Knowledge 
Management System STMIK Widya Dharma so that 
it can provide benefits to its faculty in conducting 
knowledge sharing in the process teaching and 
learning in STMIK Widya Dharma. 
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Abstrak 
 

Kemajuan teknologi modern adalah salah satu faktor yang turut menunjang keberhasilan pendidikan. Peranan 
teknologi sangat berpengaruh pada proses penyampaian pesan terutama dalam proses pendidikan. Media 
merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media dapat berfungsi untuk memberikan 
pengalaman konkrit, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan minat belajar siswa. Terdapat dua 
macam pembelajaran berbasis komputer yaitu Computer Assisted Instruction (CAI) dan Computer Managed 
Instruction (CMI). Dalam CAI, siswa berinteraksi langsung dengan komputer sedangkan CMI membantu 
pengajar dalam mengadministrasi proses pembelajaran dan siswa tidak berinteraksi langsung dengan komputer. 
Penulisan ini menjelaskan mengenai pembelajaran struktur tulang rangka manusia dengan berbantuan compute 
rmelalui metode Computer Assisted Instruction. Aplikasiini digunakan untuk mempelajari nama-nama tulang, 
letak, jenis, bentuk, hubungan antar tulang dan penyebab gangguan pada tulang dan menampilkannya dalam 
bentuk komputerisasi. Dengan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk komputerisasi penulis berharap agar 
pengguna aplikasi  ini dapat dengan mudah memahami dalam mempelajari struktur tulang rangka manusia 
sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. 
 
Kata kunci: struktur rangka manusia,Computer Assisted Instruction 
 
 
1.Pendahuluan 
Pada saat ini perkembangan teknologi sudah sangat 
maju dan hal itu dapat kita lihat lewat majunya 
perkembangan komputer dimana-mana. Salah satu 
contohnya adalah sudah banyaknya tempat-tempat 
seperti perusahaan, sekolah, dan lain sebagainya 
yang mengunakan komputer sebagai standarisasi 
mereka, mulai dari untuk pembelajaran, 
perhitungan, pembuatan laporan dan lain 
sebagainya. Dengan majunya teknologi pekerjaan 
yang sulit sekalipun akan terasa lebih mudah dan 
waktu yang digunakan pun lebih efisien. 
Tidak dapat disangkal lagi bahwa kini komputer 
sudah banyak digunakan dilingkungan umum 
pelajar, akan tetapi terkadang kursus dan sekolah-
sekolah sebagai bagian dari mata pelajaran, akan 
tetapi terkadang komputer juga memiliki dampak 
yang kurang baik, seperti permainan yang 
memberikan dampak kurang baik terhadap anak-
anak bahkan dapat merubah perilaku pengguna, 
baikitu dewasa maupun anak-anak. Banyak para 
pelajar yang lebih senang menghabiskan waktu 
untuk bermain ketimbang harus memegang buku, 
karena bermain memiliki kenikmatan sendiri 
dibandingkan memegang buku untuk belajar, 
bahkan para pelajar sulit menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru mereka. 

Atas dasar itulah penulis mencoba membuat 
aplikasi agar para pelajar lebih memahami pelajaran 
yang penulis angkat. Disini penulis mencoba untuk 
mengangkat masalah tentang struktur rangka tubuh 
manusia dengan mengunakan Microsoft Visual 
Basic. Dari program aplikasi ini penulis 
mengharapkan mereka yang ingin mengetahui 
tentang struktur rangka tubuh manusia dapat 
dengan mudah memahaminya sehingga program 
aplikasi ini dapa tmembantu menunjang pelajaran 
yang mereka pelajari disekolah atau tempat mereka 
belajar lainnya.Seringkali kita sulit untuk 
memahami atau tidak jelas dalam mempelajari 
pelajaran biologi, salah satunya yang mengenai 
tentang struktur rangka tubuh manusia, tidak 
banyak orang yang mengetahui tentang nama-nama 
tulang, mengetahui letak, jenis dan bentuk, 
hubungan antar tulang dan sebagainya, yang berada 
dalam tubuh kita sendiri. Untuk itu penulis 
mencoba menyajikan dalam bentuk komputerisasi 
agar kita dapat belajar dengan mudah dalam 
mempelajarinya 
Dalam penulisan ini, penulis membatasi hanya pada 
struktur rangka tubuh manusia secara umum. Dan 
tidak membahas tentang anatomi tubuh, jaringan 
syaraf, otot, organ-organ dalam tubuh, darah, 
sumsum tulang, tulang rawan, bagian tulang yang 
kecil seperti tulang pendengaran, serta perbedaan 
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tulang pria dan wanita. Adapun tujuan dari 
penulisan ini adalah agar pelajar dapat mempelajari 
tentang struktur rangka tubuh manusia, dengan 
mudah dimengerti selain itu, aplikasi ini berguna 
untuk mengetahui nama, letak, jenis, bentuk, 
hubungan antar tulang yang berada dalam rangka 
tubuh manusia. Adapun metode penulisan yang 
penulis lakukan adalah dengan menggunakan studi 
pustaka, yaitu berasal dari buku-buku yang 
berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan 
ini. 
 
2.TinjauanPustaka 
2.1.PengertianAplikasi 
Aplikasi adalah suatu istilah yang biasa digunakan 
dalam komputerisasi yang menunjukan penggunaan 
Computer-Base atau Routines untuk tujuan khusus 
seperti perawatan, perkiraan yang masih akan 
diterima, pengawasan persediaan dan pemilihan 
produk baru serta program-program peranti 
lunak(Software) computer yang memproses data 
yang menyiapkan output untuk tersebut[4]. 
 
2.2.Struktur RangkaTubuh Manusia 
Manusia memiliki lebih kurang 206 tulang. Semua 
tulang itu tersusun saling bersambungan 
membentuk suatu rangka. Berdasarkan letaknya, 
rangka tumbuh manusia termasuk rangka dalam 
(endoskeleton).Susunan rangka demikian tidak 
dapat dilihat dari luar karena terdapat didalam 
tubuh dan ditutupi oleh daging.Rangka merupakan 
komponen penunjang tumbuh manusia.[8] 
 

 
Gambar1Rangkatubuhmanusia 

 
2.3.FungsiRangka 

Tanpa kerangka tubuh manusia didalamnya 
diibaratkan seperti seonggok daging yang tidak 
berbentuk. Oleh sebab itu, fungsi kerangka bagi 
manusia sangatlah penting, antara lain: menegakkan 
berdirinya tubuh, memberikan bentuk tubuh, 
sebagai alat gerak pasif, artinya rangka dapat 
berfungsi sebagai alat gerak bila ada kontraksi atau 
relaksasi dari otot., tempat melekatnya otot/daging, 
melindungi organ-organ tubuh yang sangat penting 
misalnya jantung, paru-paru, dan otak., tempat 
pertumbuhan sel darah merah dan sel darah putih., 
tempat penimbunan zat kapur. 
 
2.4.Macam-MacamTulang 
Rangkatubuhmanusiatersusunolehberbagaimacamtu
lang.Untukdapatmembedakanbentuktulangsatu 
sama lain perlu adanya pengelompokan.Secara 
umum,pengelompokan tulang dapat dilakukan 
berdasarkan bentuk,letak,dan jenisnya. 
1. Tulang berdasarkan bentuknya dapat 

digolongkan menjadi tiga macam,yaitu: 
a. TulangPipa 
b. TulangPipih 
c. TulangPendek 

2. Tulangberdasarkanletaknya,tulang-
tulangyangmenyusunkerangkatubuhmanusiada
patdigolongkanmenjaditigakelompok,yaitu: 
a. TulangKepala(Tengkorak) 
b. TulangBadan 

3. Tulangberdasarkanjenisnya,tersusundariduajeni
stulangyaitutulangkerasdantulangrawan. 

 
2.5.HubunganAntarTulang 
Kerangka tubuh manusia dapat terbentuk karena 
hubungan antara tulang yang satu dengan tulang 
yang lain. Hubungan antara tulang tersebut 
dinamakan persendian (artikulasi), dari sifat 
geraknya,persendian dapat dibagi menjadi tiga 
macam,yaitu sendi mati,sendi kaku,dan sendi gerak. 
a. Sendi Mati 
b. Sendi Kaku 
c. Sendi Gerak 
 
2.6.ComputerAssistedInstruction (CAI) 
Pembelajarandenganbantuankomputer(Computer 
Assisted Instruction) adalah suatu sistem 
penyampaian materi pelajaran yang berbasis 
mikroposesoryang pelajarannya dirancang dan 
diprogram ke dalam sistem tersebut. Dalam mode 
ini, komputer bisa menampilkan pembelajaran,  
menggunakan berbagai jenis 
media(teks,gambar,suara, video), menyediakan 
aktivitas dan suasana pembelajaran, kuisatau dengan 
menyediakaninteraksidarisiswa,mengevaluasijawaba
n siswa, menyediakan umpan balikdan 
menentukanaktivitas tindak lanjutyangsesuai 
sehingga siswa dapat berinteraksi secara aktif.[1] 
Menurut Alessi (1985: 120) bahwa program CAI 
yang baik haruslah meliputi empat aktivitas: 
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a. informasi (materi pelajaran) harus diberikan 
atau ketrampilan (skill) diberikan model 

b. siswa harus diarahkan 
c. siswa diberi latihan-latihan 
d. pencapaian belajar siswa harus dinilai. 
 
Beberapa aspek yang perlu ada dalam program CAI 
adalah: 
a. Umpan balik yang segera (Chanond, 1988: 15) 
b. Interaksi antara siswa dan program (Gagne, 

1981: 17) 
c. Pendahuluan dan tujuan yang jelas (Kozma, 

1982: 261) 
d. Contoh dan demonstrasi (Emmer & Sanford, 

1981: 50) 
e. Petunjuk yang jelas dan tugas-tugas (Lilie dkk, 

1989: 67). 
 
Keunggulan CAI 
Menurut Bright (1983: 144-152), bila dibanding 
dengan pendekatan pengajaran tradisional, CAI 
sangat efektif dan efisien.Anak didik akan belajar 
lebih cepat, menguasai materi pelajaran lebih 
banyak dan mengingat lebih banyak dari apa yang 
sudah dipelajari. Dalam studi meta analisisnya 
terhadap hasil-hasil penelitian tentang efektifitas 
CAI selama 25 tahun, Kulik dkk.(1980: 525-544) 
menyimpulkan bahwa:  
a. Siswa belajar lebih banyak materi dari 

komputer (melalui CAI) 
b. Siswa mengingat apa yang telah dipelajari 

melalui CAI lebih Lama 
c. Siswa membutuhkan waktu lebih sedikit 
d. Siswa lebih betah di kelas 
e. Siswa memiliki sikap lebih positip terhadap 

komputer 

 
3. Pembahasan 
3.1. Analisa Aplikasi 
Dalam program yang penulis buat terdiri dari 15 
form yaitu, form struktur tulang rangka manusia, 
form informasi gambar, form bahasa kedokteran, 
form tengkorak, form tulang dada dan rusuk, form 
tulang pinggul, form tulang belakang, form tulang 
bahu, form anggota gerak tanggan, form anggota 
gerak kaki, form tulang berdasarkan jenis, form 
tulang berdasarkan bentuk, form hubungan antar 
tulang, form penyebab gangguan pada tulang, form 
bantuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar berikut : 

Gambar 2 Struktur Menu Aplikasi 

 
3.2. Spesifikasi Program 
Berdasarkan struktur menu, maka spesifikasi 
program struktur tulang rangka manusia adalah 
sebagai berikut: 
Spesifikasi Program Struktur tulang rangka 
manusia 
1. Nama : Struktur tulang rangka manusia 
2. Tujuan  : Menampilkan pilihan 
3. Proses :  

a. Informasi gambar, berfungsi untuk masuk 
ke dalam form informasi gambar. 

b. Tengkorak, berfungsi untuk masuk ke 
dalam form tengkorak. 

c. Tulang rusuk dan dada, berfungsi untuk 
masuk  ke dalam form tulang rusuk dan 
dada. 

d. Anggota gerak kaki, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form anggota gerak kaki. 

e. Tulang berdasarkan jenis, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form tulang berdasarkan 
jenis. 

 

 
Gambar 3 Tampilan struktur tulang rangka manusia 
 
Spesifikasi Program Informasi gambar 
1. Nama  : Informasi gambar 
2. Tujuan  : Menjelaskan nama-nama tulang 
 

 
Gambar 4Tampilan informasi gambar 

 
Spesifikasi Program Bahasa Kedokteran 
1. Nama  : Bahasa kedokteran 
2. Tujuan  : Menjelaskan nama-nama tulang 
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Gambar 5Tampilan Bahasa kedokteran 

 
Spesifikasi Program Tengkorak 
1. Nama  : Tengkorak 
2. Tujuan  :Menjelaskan tentang tulang 

tengkorak 
 

 
Gambar 6Tampilan tengkorak 

 
Spesifikasi Program tulang rusuk dan dada 
1. Nama  : Tulang rusuk dan dada 
2. Tujuan  : Menjelaskan tentang tulang rusuk 

dan dada 
3. Proses :  

a. Tulang Pinggul, berfungsi untuk masuk ke 
dalam form tulang pinggul. 

b. Tulang belakang, berfungsi untuk masuk 
ke dalam form tulang belakang. 

c. Tulang bahu, berfungsi untuk masuk ke 
dalam form tulang bahu. 

 

 
Gambar 7Tampilan tulang rusuk dan dada 

 
Spesifikasi Program tulang pinggul 
1. Nama  : Tulang pinggul 

2. Tujuan  : Menjelaskan tentang tulang pinggul 
3. Proses :  

a. Tulang dada dan rusuk, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form tulang dada dan 
rusuk . 

b. Tulang belakang, berfungsi untuk masuk 
ke dalam form tulang belakang. 

c. Tulang bahu, berfungsi untuk masuk ke 
dalam form tulang bahu. 

 

 
Gambar 8Tampilan tulang pinggul 

 
Spesifikasi Program tulang  belakang 
1. Nama  : Tulang belakang 
2. Tujuan  : Menjelaskan tentang tulang belakang 
3. Proses : 

a. Tulang dada dan rusuk, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form tulang dada dan 
rusuk . 

b. Tulang pinggul, berfungsi untuk masuk ke 
dalam form tulang pinggul. 

c. Tulang bahu, berfungsi untuk masuk ke 
dalam form tulang bahu. 

 

 
Gambar 9Tampilan tulang belakang 

 
Spesifikasi Program tulang  bahu 
1. Nama  : Tulang bahu 
2. Tujuan  : Menjelaskan tentang tulang bahu 
3. Proses :  

a. Tulang dada dan rusuk, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form tulang dada dan 
rusuk . 

b. Tulang pinggul, berfungsi untuk masuk ke 
dalam form tulang pinggul. 
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c. Tulang belakang, berfungsi untuk masuk 
ke dalam   form tulang belakang. 

 
 

 
Gambar 10Tampilan tulang bahu 

 
Spesifikasi Program Anggota gerak kaki 
1. Nama  : Anggota gerak kaki 
2. Tujuan  : Menjelaskan anggota gerak kaki 
3. Proses : 

a. Anggota gerak tangan, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form anggota gerak 
tangan . 

 

 
Gambar 11Tampilan anggota gerak kaki 

 
Spesifikasi Program Anggota gerak tanggan 
1. Nama  : Anggota gerak tanggan 
2. Tujuan  : Menjelaskan anggota gerak tanggan 
3. Proses :  

a. Anggota gerak kaki, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form anggota gerak kaki. 

 

 
Gambar 12Tampilan anggota gerak tangan 

 
Spesifikasi Program tulang berdasarkan jenis 

1. Nama  : Tulang berdasarkan jenis 
2. Tujuan  : Menjelaskan tulang berdasarkan 

jenis 
3. Proses :  

a. Tulang berdasarkan bentuk, berfungsi 
untuk masuk ke dalam form tulang 
berdasarkan bentuk. 

b. Hubungan antar tulang, berfungsi untuk 
masuk kedalam form hubungan antar 
tulang. 

c. Gangguan pada tulang, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form gangguan pada 
tulang. 

 

 
Gambar 13Tampilan tulang berdasarkan jenis 

 
Spesifikasi Program tulang berdasarkan bentuk 
1. Nama  : Tulang berdasarkan bentuk 
2. Tujuan  : Menjelaskan tulang berdasarkan 

bentuk 
3. Proses :  

a. Tulang berdasarkan jenis, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form anggota tulang 
berdasarkan jenis. 

b. Hubungan antar tulang, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form hubungan antar 
tulang. 

c. Gangguan pada tulang, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form gangguan pada 
tulang. 

 

 
Gambar 14Tampilan tulang berdasarkan bentuk 

 
Spesifikasi Program hubungan pada tulang 
1. Nama  : Hubungan pada tulang 
2. Tujuan  : Menjelaskan hubungan pada tulang 
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3. Proses :  
a. Tulang berdasarkan jenis, berfungsi untuk 

masuk ke dalam form anggota tulang 
berdasarkan jenis. 

b. Tulang berdasarkan bentuk, berfungsi 
untuk masuk ke dalam form tulang 
berdasarkan bentuk. 

c. Gangguan pada tulang, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form gangguan pada 
tulang. 

 

 
Gambar 15Tampilan hubungan pada tulang 

 
Spesifikasi Program gangguan pada tulang 
1. Nama  : Gangguan pada tulang 
2. Tujuan  : Menjelaskan gangguan pada tulang 
3. Proses :  

a. Tulang berdasarkan jenis, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form anggota tulang 
berdasarkan jenis. 

b. Tulang berdasarkan bentuk, berfungsi 
untuk masuk  ke dalam form tulang 
berdasarkan bentuk. 

c. Hubungan antar tulang, berfungsi untuk 
masuk ke dalam form hubungan antar 
tulang. 

 

 
Gambar 16Tampilan gangguan pada tulang 

 
3.3 Konfigurasi Komputer 
Untuk dapat menjalankan program aplikasi yang 
penulis buat diperlukan perangkat keras dan 
perangkat lunak yang mendukung. Adapun untuk 
perangkat keras dan perangkat lunak yang 
dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
1. Sistem Operasi Windows XP 
2. Processor minimal Pentium 4 

3. Memory pada RAM minimal 512 MB 
4. Kapasitas pada Harddisk minimal 20 GB 
5. Microsoft Visual Basic 6.0 
4. Penutup 
Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat 
ditarik kesimpulan yaitu aplikasi yang dibuat dapat 
memberi daya tarik bagi para siswa untuk belajar, 
khususnya pelajaran mengenai struktur tulang 
rangka manusia. Nama-nama tulang, letak, jenis, 
bentuk, hubungan antar tulang dan penyebab 
gangguan pada tulang dapat diketahui dengan lebih 
mudah karena disajikan dalam bentuk visualisasi 
komputer sehingga siswa dapat belajar dengan lebih 
interaktif. 
Sehubungan dengan hasil penelitian, penulis ingin 
menyampaikan beberapa saran yang semoga dapat 
membantu dan mengembangkan bakat bagi para 
pembaca.Adapun saran-saran yang penulis dapat 
sampaikan yaitu bagi yang ingin mengembangkan  
aplikasi yang penulis buat disarankan untuk 
mencobanya dengan menggunakan program 
pengolah aplikasi berbasis multimedia misalnya 
dengan menggunakan  Macromedia Flash MX. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

Abstrak 
 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu instansi strategis dalam 
mengevaluasi dan mengawasi pembangunan daerah. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu hal 
yang perlu dilakukan guna menunjang proses bisnis instansi tersebut. Sistem Informasi Perencanaan dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah (Sisfo Rakorev) merupakan solusi dari beberapa permasalahan terkait proses 
bisnis evaluasi dan pengawasan yang rutin dilakukan di BAPPEDA. Pendekatan Rapid Application Development 
(RAD) dan Web Engineering (WebE) dapat digunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang berbasis 
web, guna meningkatkan efisiensi proses bisnis BAPPEDA.  
 
Kata kunci:  Sistem Informasi, Aplikasi, Web, Rakorev, RAD, WebE, UML 2.0   
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG dan 
PERMASALAHAN 
 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) merupakan unsur pelaksana tugas 
tertentu dalam menunjang penyelenggaraan Pemda 
khususnya di bidang perencanaan pembangunan 
daerah. Beberapa fungsi BAPPEDA yaitu menyusun 
program kerja tahunan, menyusun rencana 
pembangunan daerah, memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan pembangunan, serta melaporkan hasil 
pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing 
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Terdapat 
beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA 
Kota Manado, diantaranya adalah 1) Program kerja 
yang diusulkan seringkali tidak sesuai dengan visi 
dan misi, 2) Anggaran yang diajukan pun seringkali 
tidak sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. 3) 
Jumlah SKPD yang memasukkan data sangat 
banyak, 4) SKPD sering memasukkan laporan yang 
salah terkait data perhitungan prosentasi pelaksanaan 
program kerja dan tingkat realisasi anggaran, 5) 
SKPD harus memasukkan laporan secara rutin setiap 
bulan sekali. 
Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah (Rakorev) diharapkan dapat 
memberikan solusi atas berbagai permasalahan 
tersebut diatas! 

 
1.2 TUJUAN 
Analisa dan perancangan Sistem Informasi Rakorev 
Bappeda Kota Manado bertujuan untuk: 1) 
Membangun rancangan arsitektur aplikasi sistem 
informasi berbasis web dengan pendekatan 
berorientasi obyek; 2) Menggunakan metode RAD 
dan WebE dalam pengembangan sistem informasi 
berbasis web. 3) Menggunakan UML sebagai alat 
bantu pemodelan proses bisnis dan arsitektur sistem 
informasi berbasis web. 
 
2.  LANDASAN TEORI 
 
2.1 Model Proses Daur Hidup Perangkat Lunak 
 
Model proses daur hidup perangkat lunak, 
dikemukakan oleh Schach[1], merupakan tahapan 
pengembangan perangkat lunak ideal. Model ini 
menganggap perangkat lunak sebagai produk yang 
dihasilkan dalam urutan tahapan tertentu secara 
ideal. Tahapan berurutan tersebut adalah: 1) 
Memulai dari scratch (yakni memulai dari tidak 
ada); 2) Tahap pendefinisian requirements (atau 
kebutuhan); 3) Tahap Analysis; 4) Tahap 
Perancangan; 5) Tahap Implementasi. 
Sommerville[2] mengemukan empat tahapan 
fundamental dalam model proses perangkat lunak, 
yakni; 1) Software specification (proses 
pendefinisian kebutuhan perangkat lunak); 2) 
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Software design and implementation 
(mengembangkan perangkat lunak yang sesuai 
dengan persyaratan user); 3) Software validation 
(perangkat lunak yang dihasilkan harus disesuaikan 
kembali menurut keinginan user); 4) Software 
evolution (perangkat lunak dikembangkan terus 
untuk memenuhi kebutuhan user yang bertambah). 
Pressman[3] mengusulkan suatu generic process 
framework perangkat lunak, dengan tahapan sebagai 
berikut: 1) Komunikasi; 2) Perencanaan; 3) 
Pemodelan; 4) Konstruksi; 5) Implementasi. 
Dennis, Wixom dan Tegarden[4] mengemukakan 
model proses yang disebut Sistem Development Life 
Cycle (disingkat SDLC) dengan tahapan berikut: 1) 
Perencanaan, 2) Analisis, 3) Perancangan, 4) 
Impelementasi. Tahapan ini serupa dengan yang 
dikemukakan oleh Bentley dan Whitten[5], yakni: 1) 
Sistem Initiation; 2) Sistem Analysis; 3) Sistem 
Design dan 4) Sistem Implementation. Sedangkan 
Kendall dan Kendall[6] mengusulkan 7 (tujuh) 
tahapan dalam SDLC, yakni: 1) Identifikasi 
permasalahan, kesempatan dan tujuan; 2) Penentuan 
persyaratan informasi pengguna; 3) Analisa 
kebutuhan sistem; 4) Perancangan sistem yang telah 
direkomendasi; 5) Pengembangan dan dokumentasi 
perangkat lunak; 6) Menguji sistem; 7) Implementasi 
dan Evaluasi sistem. 
Terkait dengan model proses perangkat lunak, maka 
Software Engineering Institute – Carnegie Mellon 
(SEI)[7] mengeluarkan framework Standar Ukuran 
Kematangan yang disebut CMMI for Development 
(CMMI – DEV). Model CMMI® (Capability 
Maturity Model® Integration) merupakan kumpulan 
best practices yang membantu setiap organisasi 
untuk mengembangkan proses pengembangan 
perangkat lunak. Model ini dikembangkan dari 
kalangan industry, pemerintahan dan akademisi pada 
SEI. Model proses yang disebut CMMI-DEV, 
menyediakan kumpulan panduan lengkap terkait 
pengembangan layanan dan produk perangkat lunak. 
Menurut Schach[1], model daur hidup perangkat 
lunak, secara ideal berbeda dengan praktek 
dikarenakan dua hal: 
1) praktisi perangkat lunak adalah manusia, sehingga 
cenderung untuk membuat kesalahan; 2) kebutuhan 
pengguna cenderung mengalami perubahan saat 
perangkat lunak sementara dikembangkan. 
 
2.2 Model Daur Hidup Rapid-Prototyping 
 
Schach[1] berpendapat bahwa suatu model rapid 
prototype, merupakan working model dimana 
sebagian fungsional aplikasi sudah berjalan. 
Sommerville[2] melihat rapid application 
development dengan mengembangkan model 
prototype aplikasi sebagai versi awal dari sistem 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. Versi 

awal ini dapat dibuang atau disempurnakan kembali 
(disebut throw-away prototyping). Pressman[3] 
berpendapat bahwa RAD merupakan model proses 
perangkat lunak yang menekankan pada daur 
pengembangan hidup yang singkat. RAD merupakan 
versi adaptasi cepat dari model waterfall, dengan 
menggunakan pendekatan konstruksi komponen. 
Dennis, Wixom dan Tegarden[4] melihat RAD 
sebagai model proses yang berusaha memperbaiki 
kekurangan dari metode-terstruktur dengan 
mempercepat prototype aplikasi ditunjukkan kepada 
pengguna. Sehingga umpan balik dari pengguna bisa 
segera dimasukkan dalam versi model aplikasi 
selanjutnya. Bentley dan Whitten[5] mengemukan 
RAD sebagai strategi pengembangan aplikasi yang 
menekankan kecepatan proses pengembangan 
dengan melibatkan user melalui proses iterasi dan 
kontruksi incremental. Sedangkan Kendal dan 
Kendall[6] melihat RAD sebagai metodologi 
pengembangan sistem yang berusaha untuk 
mengatasi perubahan persyaratan kebutuhan user. 
Kendall dan Kendall[6] merekomendasikan RAD 
untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. 
 
2.3 Unified Modelling Language (UML) 
 
UML adalah singkatan dari Unified Modeling 
Language, yaitu suatu notasi pemodelan aplikasi 
perangkat lunak. Schach[1] menegaskan bahwa UML 
merupakan bahasa bukan metode. Sebagai bahasa, 
UML digunakan untuk mendeskripsikan perangkat 
lunak yang dikembangkan dengan berbagai 
pradigma pengembangan perangkat lunak dan 
metodologi. Pendapat Schach[1] didukung oleh 
Sommerville[2] dan Pressman[3].   
Dennis, Wixom dan Tegarden[4] mendukung 
pendapat bahwa UML merupakan kumpulan standar 
pemodelan dengan menggunakan diagram, dimana 
UML bertujuan untuk menyediakan kosa-kata dari 
paradigma pengembangan sistem berorientasi obyek 
guna memodelkan semua tahapan dari daur hidup 
pengembangan perangkat lunak. Bentley dan 
Whitten[5], mendukung pemahaman bahwa UML 
merupakan kumpulan alat pemodelan yang 
disepakati bersama untuk menjelaskan sistem 
perangkat lunak. Hal serupa dikemukakan oleh 
Kendall dan Kendall[6]. 
Fowler[8] memberikan definisi yang sederhana 
bahwa UML merupakan kumpulan notasi grafis, 
yang didukung oleh meta-model tunggal, yang 
membantu pendeskripsian dan desain sistem 
perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun 
menggunakan pemrograman berorientasi obyek. 
UML merupakan standar yang relatif terbuka yang 
diatur oleh Object Management Group (OMG), 
sebuah konsorsium terbuka. OMG berfungsi untuk 
membuat standar-standar yang mendukung 
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interoperabilitas sistem yang berorientasi objek. 
Versi terakhir dari UML adalah UML ver 2.0[9]. 
Menurut Kruchten[10], UML adalah bahasa grafis 
untuk visualizing, specifying, constructing and 
documenting setiap artifak dari sistem perangkat 
lunak. UML mendukung The 4+1 View Model of 
Architecture, yakni 1) The Logical View, 2) The 
Implementation View, 3) The Process View dan 4) 
The Deployment View ditambah dengan 5) The Use 
Case View. Model merupakan representasi lengkap 
dari sistem perangkat lunak, sedangkan arsitektur 
merupakan fokus pandangan pada bagian-bagian 
tertentu dari sistem perangkat lunak. Atau dapat 
dikatakan arsitektur sistem merupakan cetak-biru 
aplikasi. Keterhubungan model dan arsitektur sistem 
perangkat lunak, digambarkan oleh UML. 
 
2.4 Metode Web Engineering 
 
Metode Web Engineering (WebE) menurut 
Pressman dan Lowe[10] adalah web engineering 
proposes an agile, yet disciplined framework for 
building industry-quality Web Applications. 
Pengertian ini mencakup dua kata kunci yakni agile 
dan framework.  Ivar Jacobson[11] menjelaskan agile 
sebagai suatu tim yang siap merespons perubahan, 
yakni perubahan kebutuhan pengguna. Dalam 
pemahaman ini berarti setiap tim pengembang harus 
erat bekerja sama dengan pengguna dalam 
mengembangkan aplikasi berbasis web. Sedangkan 
yang dimaksud dengan framework adalah suatu 
dasar proses pengembangan aplikasi web yang berisi 
kumpulan aktivitas dengan tujuan tertentu, yang 
saling berhubungan. Aktivitas WebE tersebut adalah 
1) Communication, yakni proses interaksi dan 
kolaborasi antara stakeholders dan pengembang 
aplikasi web; 2) Planning, yakni proses perencanaan 
aplikasi Web yang terstruktur berkelanjutan terkait 
estimasi, analisa resiko, penjadwalan dan 
pengawasan; 3) Modelling, yakni pembuatan model 
aplikasi yang dapat memberikan pemahaman yang 
lebih mendalam antara pengguna dan pengembang; 
4) Construction, yakni proses kodifikasi dan 
pengujian dengan menggunakan berbagai tools; 5). 
Deployment, yakni menunjukkan aplikasi Web 
kepada stakeholders untuk dievaluasi dan digunakan. 
 
3. METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH  
 
Untuk mengembangkan Sistem Informasi Rakorev 
Bappeda Kota Manado akan digunakan pendekatan 
RAD dan WebE. Kombinasi kedua pendekatan ini, 
menghasilkan langkah-langkah pemecahan masalah 
yang lebih komprehensif. Langkah-langkah 
pemecahan masalah tersebut adalah:  
 
3.1 Fase Analisis Persyaratan 

 
Fase ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi 
layanan, batasan, dan obyektifitas dari sistem dari 
pengumpulan data yang dilakukan terhadap 
stakeholders. Selain itu analisis persyaratan juga 
bertujuan untuk mendefinisikan persyaratan user dan 
sistem. Hasil akhir dari analisis persyaratan yaitu 
spesifikasi awal dari persyaratan user dan sistem. 
Adapun Fase 1 ini terdiri dari 5 akitivitas  yaitu 
sebagai berikut: a. Melakukan Komunikasi dan 
Perencanaan Proyek, b. Melakukan Studi kelayakan 
(Teknis, Operasional dan Ekonomi), c. Melakukan 
Penjadwalan, d. Menentukan Spesifikasi Pengguna, 
e. Menentukan Spesifikasi Sistem 
 
3.2 Fase Analisis Modeling 
 
Tujuan dari fase analisis modeling adalah 
menganalisis semua kegiatan dalam arsitektur sistem 
secara keseluruhan dengan melibatkan identifikasi 
dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang 
mendasar dan hubungan-hubungannya. Selain itu, 
analisis modeling juga bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan 
tanpa mempertimbangkan solusi teknis. Hasil akhir 
dari analisis modeling yaitu diagram model logis 
dari sistem yang sedang berjalan, diantaranya use 
case diagrams, class diagram, dan sequence 
diagrams. Aktivitas di fase Analisis Modelling 
adalah: a. Mengidentifikasi pelaku bisnis, b. 
Menganalisis proses dan kinerja sistem, c. 
Mengidentifikasi struktur obyek dan relasinya 
3.3 Fase Desain Modeling 
Tujuan dari fase desain modeling yaitu melakukan 
perancangan sistem berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan sebelumnya. Tahap analisis dan desain 
mengalami perulangan hingga diperoleh rancangan 
sistem yang benar-benar memenuhi kebutuhan. 
Selain itu, fase 3 ini juga bertujuan untuk 
memberikan spesifikasi yang jelas dan lengkap 
kepada programmer dan teknisi. Hasil akhir dari 
fase ini yaitu basis data, antarmuka, dan spesifikasi 
desain. Aktivitas Desain Modelling ini adalah: 
a. Memodelkan kembali diagram use case untuk  
merefleksikan  lingkungan  implementasi, b. 
Memodelkan interaksi obyek dan behaviours, c. 
Desain antarmuka, d. Membuat algoritma 
 
3.4 Fase Konstruksi 
 
Tujuan dari fase konstruksi adalah untuk 
menunjukkan platform, hardware dan software yang 
digunakan serta batasan dalam implementasi, serta 
menguji performansi prototipe perangkat lunak yang 
telah dibangun agar dapat diketahui apakah prototipe 
tersebut telah sesuai dengan spesifikasi analisis dan 
perancangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. 
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Hasil akhir dari fase konstruksi adalah 
hardware dan software yang digunakan, serta daftar 
batasan implementasi, dan rencana pengujian. 
Aktivitas pada fase Konstruksi adalah: a. 
Mendeskripsikan Lingkungan im
Implementasi basis data, 
pemrograman, d. Implementasi antarmuka, e. 
Pengujian; yakni identifikasi tujuan pengujian 
sistem, membuat kriteria pengujian sistem, membuat 
kasus untuk pengujian, melakukan Pengujian Sistem
 
4. PEMBAHASAN 
 
4.1 Fase Analisis Persyaratan 
 
Metode yang digunakan untuk menghasilkan artifak 
dokumen perangkat lunak pada fase ini adalah 
dengan melakukan wawancara. Artifak dokumen 
terkait fase ini yang akan ditampilkan adalah a. 
Daftar Target Pengguna, b. 
Matrix, c. Daftar Prioritas Kebutuhan Pengguna dan 
d. Spesifikasi Sistem (dalam bentuk Persyaratan 
Fungsional dan Non Fungsional Aplikasi). Untuk 
dokumen studi kelayakan (ekonomi, teknis dan 
organisasi) dan dokumen penjadwalan tidak 
ditampilkan dalam paper ini. 
 
4.1.1 Dokumen Daftar Target Pengguna
 
Daftar target pengguna dapat dilihat pada Gambar 1 
dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Daftar Target Pengguna
 
4.1.2 Dokumen Problem Statement Matrix
 
Problem Statement Matrix dapat dilihat pada 
Gambar 2 dibawah ini: 
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No. Persyaratan Pengguna
1. Mengembangkan sistem informasu yang dapat 

menampilkan semua usulan program dan kegiatan yang 
ada 

2. Mengembangkan system informasi
melakukan dan mempermudah proses filterisasi

3. Mengembangkan system informasi yang mempermudah 
pembuatan laporan evaluasi 

4. Mengembangkan system informasi yang dapat 
menghitung jumlah bobot program dan kegiatan dengan 
tepat 

5. Mengembangkan system informasi yang dapat 
menampilkan grafik perkembangan pembangunan 
daerah setiap bulan 

6. Mengembangkan system informasi yang ses
visi dan misi terbaru 

7. Mengembangkan system informasi yang 
sekuritas pada tingkat yang dapat ditoleransi

8. Mengembangkan system informasu yang dapat 
memeriksa besar anggaran yang ada
anggaran yang telah ditetapkan 

9. Mengembangkan system informasi yang dapat 
menambah jumlah pengguna menurut 

 

Hasil akhir dari fase konstruksi adalah platform, 
yang digunakan, serta daftar 

batasan implementasi, dan rencana pengujian. 
Aktivitas pada fase Konstruksi adalah: a. 
Mendeskripsikan Lingkungan implementasi, b. 
Implementasi basis data, c. Melakukan 

d. Implementasi antarmuka, e. 
dentifikasi tujuan pengujian 

sistem, membuat kriteria pengujian sistem, membuat 
kasus untuk pengujian, melakukan Pengujian Sistem 

Metode yang digunakan untuk menghasilkan artifak 
dokumen perangkat lunak pada fase ini adalah 
dengan melakukan wawancara. Artifak dokumen 
terkait fase ini yang akan ditampilkan adalah a. 
Daftar Target Pengguna, b. Problem Statement 

, c. Daftar Prioritas Kebutuhan Pengguna dan 
d. Spesifikasi Sistem (dalam bentuk Persyaratan 
Fungsional dan Non Fungsional Aplikasi). Untuk 
dokumen studi kelayakan (ekonomi, teknis dan 
organisasi) dan dokumen penjadwalan tidak 

4.1.1 Dokumen Daftar Target Pengguna 

Daftar target pengguna dapat dilihat pada Gambar 1 

Gambar 1. Daftar Target Pengguna 

Problem Statement Matrix 

dapat dilihat pada 

 
 
 
Gambar 2 Problem Statement Matrix
 
4.1.3 Daftar Prioritas Kebutuhan Pengguna
 
Daftar prioritas kebutuhan pengguna dapat dilihat 
pada Gambar 3 dibawah ini:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Daftar Prioritas Kebutuhan Pengguna
 
4.1.4 Spesifikasi Fungsional Sistem Informasi
 
Spesifikasi fungsional sistem yang akan 
dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 4.
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Persyaratan Pengguna Prioritas 
informasu yang dapat 

usulan program dan kegiatan yang 
1 

informasi yang dapat 
roses filterisasi 

1 

informasi yang mempermudah 1 

informasi yang dapat 
jumlah bobot program dan kegiatan dengan 

1 

informasi yang dapat 
rkembangan pembangunan 

2 

informasi yang sesuai dengan 1 

informasi yang menjamin 
pada tingkat yang dapat ditoleransi 

1 

informasu yang dapat 
anggaran yang ada dan sesuai dengan 

1 

informasi yang dapat 
pengguna menurut jenis SKPD 

2 

Problem Statement Matrix 

4.1.3 Daftar Prioritas Kebutuhan Pengguna 

Daftar prioritas kebutuhan pengguna dapat dilihat 
pada Gambar 3 dibawah ini: 

Prioritas Kebutuhan Pengguna 

4.1.4 Spesifikasi Fungsional Sistem Informasi 

Spesifikasi fungsional sistem yang akan 
dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Spesifikasi Fungsional Sistem
 
4.2 Fase Analisis Modelling 
 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan
analisis modeling adalah menganalisis semua 
kegiatan dalam arsitektur sistem secara keseluruhan 
dengan melibatkan identifikasi dan deskripsi 
abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan 
hubungan-hubungannya. Selain itu, analisis 
modeling juga bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap permasalahan tanpa 
mempertimbangkan solusi teknis. 
analisis modeling yaitu diagram model logis dari 
sistem yang sedang berjalan 
Dalam penulisan paper ini, penulis menampilkan 
artifak dokumen UML Use Case Diagram
menampilkan aktor dan peranan aktor dalam sistem 
informasi, dan UML Activity Diagram
menjelaskan alur proses bisnis. Alur proses bisnis 
menurut UML Activity Diagram
Gambar 5 dibawah. 
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Gambar 4. Spesifikasi Fungsional Sistem 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari fase 
adalah menganalisis semua 

kegiatan dalam arsitektur sistem secara keseluruhan 
dengan melibatkan identifikasi dan deskripsi 
abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan 

Selain itu, analisis 
juga bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap permasalahan tanpa 
mempertimbangkan solusi teknis. Hasil akhir dari 

iagram model logis dari 

paper ini, penulis menampilkan 
UML Use Case Diagram untuk 

menampilkan aktor dan peranan aktor dalam sistem 
UML Activity Diagram untuk 

menjelaskan alur proses bisnis. Alur proses bisnis 
UML Activity Diagram ditunjukkan pada 

 
 
Gambar 5. Alur Proses Bisnis dengan 
Diagram 
Untuk dokumen yang terkait 
Diagram, dapat dilihat pada Gambar 6, Gambar 7 
dan Gambar 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Deskripsi 
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Gambar 5. Alur Proses Bisnis dengan UML Acitivity 

Untuk dokumen yang terkait UML Use Case 
, dapat dilihat pada Gambar 6, Gambar 7 

Gambar 6. Deskripsi Use Case 
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Gambar 7. UML Use Case Diagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 Use Case Description
Filterisasi 
 
4.3 Fase Disain Modelling 
 
Tahap analisis dan desain mengalami perulangan 
hingga diperoleh rancangan sistem yang benar
memenuhi kebutuhan. Selain itu, fase 3 ini juga 
bertujuan untuk memberikan spesifikasi yang jelas 
dan lengkap kepada programmer 
akhir dari fase ini yaitu basis data, antarmuka, dan 
spesifikasi desain. Berikut adalah artifak dokumen 
yang dihasilkan pada fase ini. Model 
telah diperbaharui (lihat Gambar 9), Gambar 
ketergantungan antar use case 
use case description yang telah diperbaharui (lihat 
Gambar 11), UML Class Diagram
dan Gambar 13), Identifikasi Obyek dan relasinya 
(lihat Gambar 14), UML Sequence Diagram
Gambar 14), Storyboard antar-
15), Algoritma (Gambar 16)  
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UML Use Case Diagram 

Use Case Description Melakukan 

Tahap analisis dan desain mengalami perulangan 
hingga diperoleh rancangan sistem yang benar-benar 
memenuhi kebutuhan. Selain itu, fase 3 ini juga 
bertujuan untuk memberikan spesifikasi yang jelas 

programmer dan teknisi. Hasil 
fase ini yaitu basis data, antarmuka, dan 

spesifikasi desain. Berikut adalah artifak dokumen 
yang dihasilkan pada fase ini. Model Use Case yang 
telah diperbaharui (lihat Gambar 9), Gambar 

 (lihar Gambar 10), 
yang telah diperbaharui (lihat 

UML Class Diagram (lihat Gambar 12 
dan Gambar 13), Identifikasi Obyek dan relasinya 

UML Sequence Diagram (lihat 
-mula (lihat Gambar 
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Gambar 9. UML Use Case Diagram
diperbaharui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Ketergantungan antar 
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UML Use Case Diagram yang telah 

Gambar 10. Ketergantungan antar use case 
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Gambar 11. Use Case Description
diperbaharui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12 High UML Class Diagram
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Use Case Description yang telah 

High UML Class Diagram 

 
Gambar 13 Detailed UML Class Diagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmbar 14 UML Sequence Diagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Storyboard antar muka
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Detailed UML Class Diagram 

UML Sequence Diagram Filterisasi 

antar muka 
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Gambar 16. Algoritma Proses Filterisasi
 
4.4 Fase Konstruksi 
 
Artifak dokumen yang dihasilkan pada fase ini 
diantaranya adalah Coding Program (Lihat Gambar 
17), Skenario Testing (Lihat Gambar 18), 
Dokumentasi Hasil Pengujian (Lihat Gambar 19).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Penggalan Coding Program
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Gambar 16. Algoritma Proses Filterisasi 

Artifak dokumen yang dihasilkan pada fase ini 
Program (Lihat Gambar 
(Lihat Gambar 18), 

Dokumentasi Hasil Pengujian (Lihat Gambar 19). 

Program 

Gambar 18. Skenario Testing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 19. Hasil Laporan Pengujian
 
5. KESIMPULAN 
 
1)  Sistem informasi berbasis web dapat 
dikembangkan dengan menggunakan pendekatan 
Rapid Application Development (RAD) dan 
kerangka kerja Web Engineering (WebE). 
Kombinasi RAD dan WebE akan menghasilkan 
sistem informasi yang memiliki dokumentasi yang 
lengkap dengan proses pentahapan yang 
2)  Kakas UML versi 2.0 sangat efektif untuk 
digunakan sebagai alat pemodelan proses bisnis, 
identifikasi aktor hingga pemodelan basis data 
sistem informasi yang dikembangkan dengan RAD 
dan WebE. 
 
6. DAFTAR PUSTAKA  
 

[1]. Schach, Object Oriented Software 
Engineering, 8th Ed, McGrawHill, 2008. 

[2]. Sommerville, Software Engineering
Pearson Education Limited, 2007

[3]. Pressman, Software Engineering, A 
Practitioner’s Approach
McGrawHill, Singapura, 2005.

[4]. Dennis, Wixom and Tegarden, 
Analysis and Design with UML, An Object
Oriented Approach
Sons, International Student Edition, 2010.

[5]. Bentley and Whitten, 
Design for the Global Enterprise
McGrawHill Inte

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

Testing 

Gambar 19. Hasil Laporan Pengujian 
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Abstrak 

Cloud computing atau komputasi awan merupakan teknologi komputasi yang menggunakan layanan 
internet, dimana informasi secara permanen tersimpan  di server internet, sehingga data dan layanan digunakan 
secara bersama, dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client). 

Telkom merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi  dan informasi. 
Sebagai perusahaan yang selalu mengutamakan perkembangan teknologi, maka Telkom mengeluarkan produk 
bernama Telkomcluod. 

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek  penting dari sebuah sistem informasi. Pentingnya nilai 
sebuah informasi menyebabkan informasi hanya boleh diakses oleh oran-orang  tertentu. Jatuhnya informasi ke 
tangan pihak lain dapat menimbuklan kerugian bagi pemilik informasi. Terhubungnya komputer ke internet, dan 
adanya penggunaan sumber daya (jaringan, aplikasi, media penyimpanan) bersama serta pengelolaan data yang 
dilakukan oleh penyedia  jasa layanan komputasi awan /cloud computing service provider (CCSP) maka akan 
membuka potensi adanya lubang keamanan (security hole). 
 
Kata kunci: cloud computing, Lubang Keamanan 
____________________________________________________________________________________ 

1. Pendahuluan 
Internet adalah sistem komunikasi global 

yang menghubungkan komputer-komputer dan 
jaringan-jaringan  komputer di seluruh dunia. Pada 
awalnya fungsi internet adalah sebagai media 
pengiriman data dan informasi.  Dalam 
perkembangannya internet mengalami perluasan 
sebagai media komputasi.  

Cloud computing atau komputasi awan 
merupakan teknologi komputasi yang  menggunakan 
layanan internet, dimana informasi secara permanen 
tersimpan di server internet, sehingga data dan 
layanan digunakan secara bersama, dan tersimpan 
secara sementara di komputer pengguna (client). 
Infrastruktur cloud/awan merupakan model  layanan 
yang disediakan oleh penyelenggara (penyedia jasa 
layanan komputasi awan/cloud computasi service 
provider), baik secara publik maupun privat dengan 
mekanisme utilitas berbasis bayar sesuai 
pengunaannya. Komputasi telah menjadi solusi yang 
menjanjikan dalam menyediakan sebuah 
fleksibilitas, penawaran, dan sebuah dinamisasi 
infrastruktur komputer dalam skala besar maupun 
kecil untuk berbagai aplikasi. Dengan memanfaatkan 
konsep teknologi komputasi awan/cloud computing 
dimulai dari laptop, personal computer, smart phone 

untuk mengakses berbagai program, aplikasi, data, 
melalui sebuah layanan yang disediakan oleh 
penyedia jasa komputasi awan / cloud computing 
service provider. Beberapa kelebihan dengan,  
menggunakan konsep teknologi awan/cloud 
computing pun menjadi daya tarik yaitu 
penghematan biaya, aksebilitas yang tinggi dan 
mudah dalam hal skalabilitas (layanan akan 
berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah 
pengguna).  

Telkom merupakan badan usaha milik negara 
yang bergerak di bidang telekomunikasi, dan 
informasi. Sebagai perusahaan yang selalu 
mengutamakan perkembangan teknologi, Telkom 
mengeluarkan produk yang bernama Telkomcloud. 
Dengan segala kelebihan teknologi awan/cloud 
komputing ada suatu permasalahan yang harus 
diperhatikan yaitu masalah keamanan.  

Masalah keamanan merupakan satu aspek 
penting dari sebuah informasi. Pentingnya nilai 
sebuah informasi menyebabkan informasi hanya 
boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya 
informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan 
kerugian bagi pemilik informasi. Terhubungnya 
komputer ke internet, memberi dampak pada 
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ancaman keamanan, meliputi: tindakan pembobolan 
melalui instruksi program, penyerangan denial of 
service melalui program virus atau worm backdoor, 
dan adanya pengunaan sumber daya (jaringan, 
aplikasi, media penyimpanan) bersama dan data, 
berada pada server penyedia layanan cloud 
computing (CCSP) maka akan membuka potensi 
adanya lubang keamanan.  

Analisis Keamanan data Telkomcloud 
menggunakan metode penelitian studi literatur 
dengan pengumpulan informasi tentang penelitian-
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan 
memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang 
akan diteiliti. Referensi yang digunakan berupa 
artikel, jurnal dan tulisan-tulisan yang membahas 
tentang Keamanan data cloud.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
ketahanan keamanan data pada Telkomcloud, guna 
untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya 
ketahanan keamanan teknologi komputasi awan/ 
cloud computing kepada masyarakat yang akan 
migrasi ke teknologi komputasi awan/ cloud 
computing. 

2. Komputasi Awan/Cloud Computing 
Menurut NIST (National Institute of  Standarts and 
Technolgy), sebuah sistem dapat dikatakan Cloud 
Computing / Komputasi Awan bila memenuhi 5 
karakteristik dibawah ini : 

a) Resource Pooling sumber daya bisa berupa 
storage, CPU, memory, network bandwidth 
dsb yang disediakan oleh penyedia service 
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 
untuk digunakan secara bersama-sama oleh 
sejumlah user (multi-tenant).  

b)  Broad Network Access atau Luas Jaringan 
Akses yang memungkinkan pengguna 
service dapat mengakses melalui perangkat 
seperti smartphone, laptop, tablet, 
workstation, dsb.  

c)  Measured Service merupakan layanan 
monitoring yang disediakan oleh provider 
service yang memungkinkan pengguna 
layanan cloud computing untuk  
memonitoring resources, seperti bandwidth, 
kapasitas, proses yang sedang berjalan, dsb. 
 

d)  Rapid Elasticity yang berarti kapasitas 
layanan service dapat dinaikan atau 
diturunkan setiap saat dengan mudah dan 
bebas.  

e) Self Service, diharapkan pengguna layanan 
dapat secara mandiri untuk 
mengkonfigurasi  layanan komputasi awan 
/cloud computing tanpa harus berinteraksi 
dengan pihak cloud provider. 

 
2.1 Model Cloud Computing Berdasarkan 

Infrastruktur 
Ada beberapa model  penyebaran dari 

komputasi awan /cloud computing yang dapat 
diterima oleh para stakeholder saat ini dan diakui 
oleh National Institute of Standarts and Technology 
(NIST) : 

a) Public Cloud 
Public Cloud merupakan sebuah model 
layanan cloud yang disediakan oleh 
provider dan ditujukan untuk layanan 
public/massal. Mekanisme public cloud 
adalah sebuah utilitas berbasis bayar yang 
disesuaikan dengan penggunaan. Resource 
dari cloud ini dihosting di tempat penyedia 
layanan, mulai dari aplikasi hingga media 
penyimpanan/storage. Contoh dari public 
cloud yang populer adalah Amazon AWS 
(EC2, S3 dll), Rackspace Cloud Suite, dan 
Microsoft`s Azure Service Platform. 

b) Private Cloud 
Private cloud dibangun, dioperasikan, dan 
dikelola oleh sebuah organisasi untuk 
perusahaan penggunaan/keperluan internal 
untuk mendukung operasi bisnisnya secara 
eksklusif. Mulai dari masyarakat umum, 
perusahaan swasta, hingga organisasi 
pemerintah di seluruh dunia yang 
mengadopsi model ini untuk 
mengeksploitasi manfaat cloud seperti  
fleksibilitas, pengurangan biaya, kecepatan 
dan sebagainya.  

c) Community Cloud 
Community cloud terbagi menjadi beberapa 
organisasi dan mendukung komunitas 
tertentu yang telah berbagi kepentingan, 
misalnya misi, persyaratan keamanan, 
kebijakan, dan pertimbangan. Community 
cloud dikelola oleh sebuah organisasi atau 
pihak ketiga. 
 

d) Hybrid Cloud 
Hybrid Cloud merupakan gabungan 
infrastruktur yang terdiri dari dua atau lebih 
cloud (private, community, atau public). 
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Gambar 1. Model Cloud Berdasarkan 

Infrastruktur 
 
 

2.2 Model Cloud Computing Berdasarkan Jenis 
Layanan 

Layanan ini secara umum dibagi menjadi tiga 
kategori menurut definisi NIST. 

a) Infrastructure as a Service (IaaS) 
Sistem memberi  layanan kepada konsumen 
berupa Aplikasi yang dapat diakses dari 
berbagai perangkat klien. Konsumen bisa 
menggunakan thin client, atau web browser 
sebagai interface/antarmukanya. Seperti 
Amazon Web Services (AWS) menyediakan 
virtual server dengan alamat IP yang unik 
dan blok penyimpanan sesuai permintaan. 
Pelanggan dapat mengontrol server mereka. 
Karena pelanggan membayar sejumlah 
pelayanan yang mereka gunakan, seperti 
halnya membayar listrik atau air, dan 
layanan ini juga disebut utilitas komputasi.  

b) Platform as a Service (PaaS) 
Sistem PaaS mengijinkan pengguna 
menggunakan aplikasi dan bahasa 
pemrograman yang disediakan oleh sistem 
serta penyimpanan data-data di dalam 
sistem komputasi awan/cloud computing, 
Google Apps merupakan salah satu yang 
paling terkenal sebagai penyedia PaaS. 
 

c) Software as a Service (SaaS) 
SaaS merupakan perangkat lunak yang 
berbentuk layanan/service. Dalam hal ini 
provider memungkinkan pelanggan hanya 
untuk menggunakan aplikasi tersebut 
(aplikasi yang disewa). Perangkat lunak ini 
berinteraksi dengan user melalui user 
interface. 

 

2.3 Keamanan Data 
Masalah yang krusial dalam keamanan data 

adalah : 

 
a) Kehilangan data 

Kehilangan data dapat disebabkan bencana  
 
 

Gambar 2. Model Cloud berdasarkan 
Layanan 

 
misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi dll  
dan karena kesalahan perangkat keras dan 
lunak serta kelalaian manusia.  

b) Penyusup / intruder 
Penyusup dapat dikatagorikan atas 
penyusup pasif dan penyusup aktif. 
Penyusup pasif, yaitu yang membaca data 
yang tidak terotorisasi, sedangkan 
penyusup aktif, yaitu mengubah data yang 
tidak terotorisasi.  

Kebutuhan akan keamanan data meliputi : 

a) Kerahasiaan / secrecy. 
Keterjaminan bahwa informasi hanya dapat 
diakses oleh pihak-pihak yang terotorisasi 
dan modifikasi tetap menjaga konsistensi 
dan keutuhan data di sistem.  
 
 

b) Integritas / integrity 
Keterjaminan bahwa sumber daya sistem 
komputer hanya dapat dimodifikasi oleh 
pihak-pihak yang terotorisasi.  

c) Ketersediaan / availability 
Keterjaminan bahwa sumber daya sistem 
komputer tersedia bagi pihak-pihak yang 
diotorisasi saat diperlukan. 

Tipe ancaman terhadap keamanan data dapat 
dikatagorikan menjadi 4 ancaman yaitu : 

a) Interupsi /interuption 
Sumber daya dihancurkan menjadi tak 
tersedia / tak berguna. Merupakan ancaman 
terhadap ketersediaan data.  

Infrastructur as a Service
( IaaS)

Platform as a Servive
(PaaS)

Sofware as s Service
(SaaS)
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b) Intersepsi / interception 
Pihak tak diotorisasi dapat mengakses 
sumber daya. Merupakan ancaman terhadap 
kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat 
berupa orang / program komputer.  

c) Modifikasi / modification 
Pihak tak diotorisasi tidak hanya 
mengakses tapi juga merusak sumber daya. 
Merupakan ancaman terhadap integritas.  

d) Fabrikasi /Fabrication 
Pihak tak diotorisasi menyisipkan/ 
memalsukan objek-objek palsu ke sistem. 
Merupakan ancaman terhadap integritas.  

3. Sistem Keamanan Tekomcloud 

Layanan Telkomcloud, memberikan layanan 
yang memiliki sistem keamanan secara menyeluruh 
terhadap sistem yang dipergunakan.  

 

 

Gambar 3. Lapisan Sistem Keamanan 
Telkomcloud 

 

Telkomcloud menerapkan infrastrutur 
“Secure Multy Tenancy” untuk membuat pemisahan 
logis secara aman dalam sebuah infrastruktur 
bersama, dengan tetap menjaga ketersediaan space 
yang tinggi. Selain itu lingkungan Telkomcloud  
sangat terotomatisasi dan dikelola untuk memastikan 
kebijakan konsistensi dan kontrol akses yang stabil  

Telkomcloud menggunakan teknologi yang 
dibuat untuk mendukung Business Continuity Plan 
(BCP) untuk mengantisipasi  kemungkinan 
terjadinya bencana (disaster) atau kegagalan 
menyeluruh (complete failure) terhadap infrastruktur 

sehingga akan meminimalisasi terjadinya gangguan 
layanan kepada pelanggan, dengan dua data center 

 

 
     INTERNET 

 

Gambar 4.  Dua Pusat Data Telkomcloud 

 

4. Analisa Keamanan data Telkomcloud 

Pada layar aplikasi Telkomcloud 
menggunakan Access Control, Data Enkripsi, 
HTTPS (hyper text tranfer protocol secure). Access 
control atau kontrol akses adalah kumpulan dari 
metode dan komponen yang dipergunakan untuk 
melindungi asset informasi. Meskipun informasi 
harus dapat diakses oleh setiap orang tetapi 
diperlukan perlindungan terhadap informasi lainnya. 
Kontrol akses mendukung, baik kerahasiaan dan 
integritas dari sebuah sistem yang aman. 
Kerahasiaan melindungi informasi dari   orang yang 
tidak berhak. Dengan menggunakan kontrol akses 
dapat memastikan hanya orang-orang yang berhak 
saja yang dapat melihat informasi. Teknik kontrol 
akses yang dipilih harus cocok terhadap organisasi 
agar bisa memberikan tingkat keamanan yang paling 
maksimum. Ada beberapa teknik kontrol akses yang 
biasa digunakan yaitu : 

a) Mandatory Kontrol Akses 
Kontrol akses yang memberikan sebuah 
label keamanan terhadap semua subyek dan 
obyek yang ada sebuah sistem. 

b) Rule-based access control 
Pada metode ini semua akses diberikan 
melalui referensi security clearance dari 
subyek dan security label dari obyek. 
Kemudian peraturan menentukan mana dari 
permintaan akses tersebut yang diberikan 
dan mana yang ditolak.  

Data Enkripsi, Enkripsi adalah proses dari 
penyandian pesan asli menjadi pesan yang tidak 
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dapat dimengerti. Algoritma one-time pad dapat 
digunakan untuk proses enkripsi  pada sistem cloud 
computing, dengan prinsip rancangan modifikasinya 
adalah membagi plainteks menjadi cipherteks dan 
kunci, lalu mendistribusikan kedua berkas tersebut 
secara acak di cloud. Pengguna diberikan akses 
alamat kedua file tersebut. Algoritma AES juga 
dapat di pakai di cloud computing, karena daya 
keamanan yang tinggi dan efisien. 

HTTPS ( Hypertext Transfer Protocol Secure), 
merupakan pengamanan data dengan melakukan 
enkripsi  data/informasi antara browser dengan 
server cloud computing. Tingkat keamanan 
tergantung pada ketepatan dalam 
mengimplementasikan  pada browser web dan  
perangkat lunak server cloud computing dan 
didukung oleh algoritma penyandian yang aktual. 
HTTPS menjamin tiga keamanan berikut : 

a) Autentikasi server memungkinkan 
pengguna memiliki kepercayaan bahwa 
mereka sedang berbicara kepada server 
aplikasi sesungguhnya. 

b) Kerahasiaan data berarti eavesdropper tidak 
dapat mengerti komunikasi antara 
pengguna dan web server cloud computing, 
karena data tersandi. Integritas data berarti 
penyerang jaringan tidak dapat merusak 
atau mengubah isi komunikasi antara 
peramban pengguna dengan web server 
computing, karena divalidasi oleh message 
authentication code (MAC). 

Pada Virtualisasi Layer Telkomcloud 
menggunakan Operating System Password dan 
Dedicated Organization (vDC). 

Operating System Password. Sistem operasi yang 
digunakan Telkomcloud adalah Microsoft dan 
Linux. Dengan sistem operasi multiuser dan untuk 
menjaga keamanan Telkomcloud menggunakan 
password untuk mengatur hak akses setiap 
pelanggan/organisasi.  

Pada Cloud Infrastructure Layer Telkomcloud 
menggunakan Secure Multi Tenant. 

Cloud computing merupakan teknologi yang 
memungkinkan penggunaan sumber daya bersama. 
Secure Multi Tenant menyediakan secure separation 
yang menjamin data pelanggan diproteksi, diisolasi, 
dan dipisahkan dari data pelanggan lainnya. 
Telkomcloud menyediakan fitur ini untuk mencegah 
terhadap kehilangan data, modifikasi data, pihak 
yang tidak memiliki otoritas mengakses data, dan 
serangan terhadap data. 

Pada Data Center Layer Telkomcloud 
menunakan kebijakan keamanan Teknologi 
informasi yang bersertifikat ISO 27001. 

ISO 27001 adalah suatu standar internasional untuk 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) 
dengan kerangka kerja untuk netralitas penggunaan 
teknologi,, netralitas  sistem manajemen pengelolaan 
rekanan yang memungkinkan suatu organisasi 
memastikan bahwa pengukuran keamanan informasi 
adalah efektif. Hal ini termasuk kemampuan 
mengakses data secara berkelanjutan, adanya 
kerahasiaan dan integritas atas informasi yang 
dimilikinya dan kebutuhan pihak-pihak yang 
berkepentingan demikian pula dengan kesesuaian 
hukum. Penerapan ISO 27001 sebagai jawaban atas 
persyaratan hukum dan kemungkinan besar ancaman 
keamanan seperti: Perusakan/ Terorisme, 
Kebakaran, Kesalahan penggunaan, Pencurian, 
Serangan yang diakibatkan oleh virus dll. 

Pada Network Layer Telkomcloud menggunakan 
Secure Firewall dan VPN Tunneling 

Firewall adalah sebuah sistem atau grup sistem yang 
menjalankan kontrol akses keamanan diantara 
jaringan internal yang aman dan jaringan yang 
untrusted seperti internet.  

VPN Tunneling. Telkomcloud mrmbuat jalur privat 
dengan pelanggan, sehingga komunikasi/pertukaran 
data antara pelanggan dengan provider/data center 
terjaga  

 
     INTERNET 

 

Gambar 5. Keamanan dengan Firewall 

Selanjutnya Telkomcloud menggunakan Non 
Disclousure Agreement (NDA) 
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Non Disclousure Agreement (NDA) atau Perjanjian 
Kerahasiaan Perusahaan adalah perjanjian yang 
harus disepakati antara pelanggan dengan 
Telkomcloud sebelum kerja sama dimulai. 
Perjanjian ini dibuat karena ada beberapa hal yang 
tidak boleh (atau belum boleh) diketahui oleh umum. 
Informasi tentang bisnis proses, strategi bisnis, 
prosedur internal, sampai source code biasanya 
tercakup dalam NDA 

.

Gambar 6. VPN Tunneling 

 

Telkomcloud mendukung Business Continuity 
Plan (BCP) dengan mengunakan dua data Center 
yaitu Data Ceneter Site dan Data Recovery 
Center Site. 

Apabila terjadi bencana pada pusat data/data center 
site (DC site), maka untuk mendukung kelanjutan 
dari proses bisnis, Telkomcloud telah menyiapkan 
data center lain yaitu data recovery center (DRC 
site) lain yang mampu menjalankan proses vital pada 
lokasi cadangan sementara waktu dan 
mengembalikan fungsi utama menjadi normal dalam 
batasan waktu tertentu, dengan menjalankan 
prosedur pemulihan cepat, untuk meminimalisir 
kerugian pelanggan. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa terhadap Keamanan 
Telkomcloud dapat diambil kesimpulan bahwa 
telkomcloud menunakan lapisan keamanan yang 
cukup memadai, dimana bila satu mekanisme gagal, 
maka pengamanan masih dapat dilakukan pada 
mekanisme lain dengan tingkatan yang lebih tinggi. 
Mekanisme keamanan telkomcloud meliputi: 
keamanan pada jaringan/network security, 
host/server security, data center dan human security 
serta keamanan atas kelangsungan bisnis (Business 
Continuity Plan), sehingga kerahasiaan dan 
ketersediaan data terpenuhi. 

6. Saran 

a)  Disarankan melakukan enkripsi untuk data-data 
yang akan disimpan dan menyimpan kunci enkripsi 
diluar cloud. Sehingga, walaupun server cloud disita, 
kerahasiaan data dapat tetap terjaga.  
b)   Pada saat penandatanganan non disclousure 
agreemen (NDA), pelanggan diminta membaca 
dengan baik sehingga perjanjian tersebut memiliki 
keberpihakan pada semua pihak 
c)  Untuk pelanggan cloud sebaiknya menggunakan 
penyedia jasa layanan komputasi awan (cloud 
computing service provider) dalam negeri. 
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Abstrak 

Lembaga publik bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat umum secara cepat dan 
tepat. Bila pelaksanaan proses dalam melakukan pelayanan tersebut menjadi lambat atau bahkan berhenti akibat 
suatu kejadian yang tidak diinginkan (disaster), dapat menyebabkan masyarakat umum menjadi tidak nyaman 
dan menimbulkan rumor yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan hilangnya kredibilitas lembaga 
publik dimaksud. 
Manajemen Kesinambungan Usaha atau Business Continuity Management (BCM) merupakan proses 
pengelolaan yang dilakukan organisasi untuk dapat kembali ke kondisi semula (normal) setelah terjadinya 
gangguan (disaster). Oleh karena itu, BCM merupakan suatu solusi yang diperlukan oleh lembaga publik pada 
saat terjadinya disaster. Berbagai metode/framework BCM telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis 
dimaksud. Terkait dengan tulisan ini, maka model BCM yang dikembangkan menggunakan pendekatan 
metode/framework yang telah ada, namun tetap memperhatikan kepentingan lembaga publik. 
Proses pada suatu lembaga publik memilki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun 
demikian, terdapat karakteristik umum yang dapat digunakan untuk pembuatan model BCM ini. Beberapa 
karakteristik dimaksud adalah seperti: bertujuan pada pelayanan masyarakat, bukan keuntungan keuangan, dan 
bergantung pada ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya.  Memperhatikan hal tersebut, maka rantai nilai 
pada proses lembaga publik harus tetap diperhatikan baik dari sisi internal maupun eksternal.  Oleh karenanya, 
model yang dikembangkan ini merupakan model terintegrasi, yaitu memperhatikan aspek internal maupun 
ekternal. 
 
Kata kunci : Business Continuity Management, Manajemen Kesinambungan Usaha, Lembaga Publik 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Belajar dari kasus terorisme  World Trade 
Center (WTC) 9/11, maka disadari atau tidak, 
prioritas dunia usaha saat ini menempatkan  
manajemen kesinambungan usaha atau Business 
Continuity Management (BCM) pada ranking yang 
tinggi. (Berdasarkan survei majalah Forester pada 
tahun 2010, mayoritas perusahaan besar 
menempatkan pada peringkat 2, sedangkan 
perusahaan kelas menengah dan kecil menempatkan 
pada prioritas 1). Disamping itu, beberapa kejadian 
bencana alam yang timbul seperti kasus tsunami di 
Aceh dan Jepang,  gempa bumi di Padang dan Turki 
pada dasawarsa terakhir, dapat menjadi pelajaran 
berharga bagi perusahaan/organisasi di Indonesia 
untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi 
kejadian bencana yang dapat mengganggu kegiatan 
usaha/bisnis/operasionalnya. 

Sebagaimana diketahui, bahwa BCM 
merupakan upaya proses untuk tetap menjaga 
kelangsungan usaha ketika terjadi suatu gangguan 
(disaster). Gangguan tersebut dapat timbul, baik dari 
sisi eksternal  perusahaan/organisasi seperti  bencana 
alam, pemadaman listrik, demonstrasi, dan 
sebagainya, namun juga dapat terjadi pada sisi 
internal, yaitu akibat kerusakan hardware, 
implementasi sistem aplikasi baru dan sebagainya.  
Kesemua kejadian gangguan tersebut akan bermuara 
pada kerugian perusahaan/organisasi dimaksud.   

Contoh nyata terjadi  pada lembaga publik. 
Apabila terjadi gangguan yang menyebabkan 
terganggunya layanan publik, menyebabkan publik 
menjadi tidak nyaman dan memunculkan rumor 
yang dapat menghancurkan reputasi/image kantor 
pelayanan publik dimaksud.  Hal tersebut pernah 
dialami penulis pada saat pengurusan paspor. Akibat 
terjadinya perubahan sistem aplikasi yang digunakan 
dalam melayani pembuatan paspor, berdampak 
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makin panjangnya  waktu pelayanan, yang akhirnya 
memunculkan ketidaknyamanan dan rumor bahwa 
“jalan belakang dapat lebih cepat”. 

Untuk mengatasasi masalah yang timbul 
akibat kegagalan usaha, maka diperlukan model 
BCM yang terintegrasi pada lembaga publik 
dimaksud. Model BCM yang terintegrasi harus dapat 
melindungi kepentingan seluruh stakeholder, baik 
stakeholder internal maupun eksternal. 

 
2. Kesinambungan Usaha Enterprise   

 
Dalam tulisan ini, konsep kesinambungan 

usaha enterprise dijadikan acuan dasar dalam 
pembuatan model kesinambungan usaha di lembaga 
publik. Untuk memahami konsep kesinambungan 
usaha enterprise, maka terlebih dahulu harus 
memahami perbedaan antara “Disaster” dan 
“Fault”[4]. Kedua istilah di atas, memilki nilai 
resiko yang sangat jauh berbeda bagi suatu 
enterprise. Menurut kamus Webster, diperoleh 
definisi kata “Disaster” adalah suatu tekanan, 
kerusakan, kegagalan yang sangat besar. Suatu 
“disaster” berarti terjadi suatu kejadian yang bersifat 
katastropik yang menyebabkan personil yang terlibat 
dalam suatu proses tidak dapat bekerja, atau bahkan 
mengalami kondisi lebih buruk dari itu 
(meninggal/death). Suatu gempa bumi dapat  
menyebabkan “disaster”. Namun demikian, satu 
kejadian yang berskala kecil, seperti kebakaran pada 
sebuah Pusat Data (Datacenter) dapat pula 
menyababkan “disaster”. Sedangkan  “Fault” adalah 
merupakan kejadian yang bersifat sementara yang 
menyebabkan seluruh atau beberapa layanan tidak 
berfungsi normal. Contoh kejadian terkit dengan 
“fault’ adalah matinya listrik, kerusakan hard drive 
dan hilangnya koneksi jaringan (intermittent). 
Dengan mendefinikan istilah-istilah tersebut dengan 
jelas, maka akan memudahkan organisasi untuk 
membuat rencana pemulihan (Disaster Recovery 
Plan/DRP). 

Setalah dapat memahami perbedaan antara 
Disaster dan Fault, maka selanjutnya perlu pula 
dipahami mengenai elemen-elemen penting dalam 
suatu program rencana pemulihan/ kesinambungan 
usaha/ perencanaan tanggap darurat (Disaster 
Recovery/Business Continuity/Contingency Plan 
atau DR/BC/CP) [4] yaitu  sebagai berikut: 
1. Kesinambungan Usaha Perusahaan (Enterprise 

Business Continuity/EBC). Merupakan payung 
keseluruhan program DR/BC/CP terkait dengan 
bisnis perusahaan. Program tersebut dibuat guna 
memastikan seluruh elemen bisnis yang  ada 
dalam perusahaan masih dapat berfungsi ketika 
terjadi “disaster”. 

2. Pemulihan Gangguan (Disaster Recovery/DR). 
Merupakan program yang fokus pada upaya 

pemulihan sistem TI.  DR merupakan bagian dari 
EBC 

3. Perencanaan Kesinambungan Fungsional Usaha 
(Functional Business Continuity Plan/FBCP). 
Merupakan perencanaan pada fungsional area 
atau usaha spesifik guna memastikan 
kelangsungan proses bisnis masih dapat berjalan 
ketika terjadi disaster. FBCP merupakan bagian 
dari EBC 

4. Perencanaan Darurat Untuk Waktu Berhenti 
Sistem (Contigency Plan for System 
Downtime/CPfSD). Suatu proses area fungsional 
atau bisnis spesifik yang digunakan untuk 
mencari akar masalah (workaround) selama 
terjadi gangguan, biasanya berisi sekumpulan 
prosedur operasi. 

 
Gambar 1:Hierarki dan Elemen Program 

DR/BC/CP [4] 
 

3. Penilaian Awal (Initial Assessment) 
 

Setelah memahami konsep Kesinambungan 
Enterprise, maka langkah selanjutnya dalam 
membuat model kesinambungan usaha di lembaga 
publik adalah melakukan penilaian awal. Kegiatan 
Initial Assessment merupakan kegiatan 
pengumpulan data dan analisis awal atas data-data 
yang dikumpulkan. Initial Assement ini dilakukan 
untuk menyelesaikan kegiatan Business Impact 
Analysis (BIA), Risk Analysis, serta Requirement 
dan Current Capabilities Analysis. [6]. 

BUSINESS IMPACT ANALYSIS (BIA) 

Salah satu komponen penting dan kritikal 
dalam membangun sebuah Business Continuity Plan 
(BCP) adalah menentukan proses-proses bisnis yang 
kritikal dan menentukan dampak terjadinya sebuah 
bencana atas organisasi jika proses-proses bisnis ini 
tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang ditentukan. 

BIA dilakukan dengan metodologi sebagai 
berikut: 
1. Mengidentifikasikan operasi-operasi yang 

dilakukan oleh institusi atau lembaga publik. 
Dalam hal ini, catatan penting yang perlu 
disampaikan adalah mengingat operasi-operasi 
yang dilakukan oleh intitusi atau lembaga 
publik ini sangat didukung oleh perangkat 
sistem/teknologi informasi, maka dalam 
melakukan identifikasi operasi-operasi tersebut 
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dapat dilakukan  pendekatan dengan 
mengidentifikasikan aplikasi-aplikasi Sistem 
Informasi yang ada untuk kemudian 
menganalisnya. 

2. Mengidentifikasikan efek terhentinya setiap 
aplikasi terhadap organisasi dikarenakan 
terganggunya proses bisnis yang terkait. 

3. Mengidentifikasikan berapa lama setiap aplikasi 
yang ada boleh terhenti agar proses bisnis 
terkait tidak terganggu. 

4. Menganalisis data-data yang didapat dengan 
menggunakan BIA Matrix. 

Pengumpulan data dilakukan dari internal 
lembaga publik dengan cara interview, diskusi 
langsung, serta diskusi lewat email. 

Klasifikasi data yang digunakan untuk 
penyusunan matrix. Contoh matrix yang dapat 
digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Severity of Impact if Application Stops (skala 0-

100), dinilai berdasarkan efek yang ditimbulkan 
jika aplikasi terhenti yang diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
Level  1:   minor  effect on the organization, 

severity: 10 
Level  2:   moderate effect on one unit (satker), 

severity: 25 
Level  3:  moderate effect on the organization 

or many units (satker), severity: 50 
Level  4:   catastrophic effect on one unit 

(satker), severity: 80 
Level  5: catastrophic effect on the whole 

organization, severity: 90 
Level 6: catastrophic effect on the whole 

organization and stakeholders, 
severity: 100 

2. Maximum Acceptable Outage Time (MAOT), 
dinilai berdasarkan berapa lama maksimum 
waktu yang diperbolehkan jika aplikasi 
berhenti. MAOT diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
MAOT 0 – 24 jam, nilai :  1,0 
MAOT 24 jam – 1 minggu, nilai :  0,5 
MAOT lebih dari 1 minggu, nilai :  0,1 

Matrix yang digunakan untuk analisis adalah 
matrix 3 x 3 seperti contoh yang direkomendasikan 
oleh National Intitute of Standards and Technology 
(NIST). Matrix 3x3 tersebut digambarkan dengan 
tabel berikut. 

Tabel 1. Matriks BIA 
 

Maximum 
Acceptable 

Outage Time 
(MAOT) 

Severity of Impact 

Low (10) 
Medium 

(50) 
High 
(100) 

High (1,0) Low 
10 x 1,0 = 

10 

Medium 
50 x 1,0 

= 50 

High 
100 x 

1,0 = 100 

Medium 
(0,5) 

Low 
10 x 0,5 = 
5 

Medium 
50 x 0,5 
= 25 

Medium 
100 x 
0,5 = 50 

Low (0,1) Low 
10 x 0,1 = 
1 

Low 
50 x 0,1 
= 5 

Low 
100 x 
0,1 = 10 

Criticality Scale: High (>50 to 100); Medium (>10 
to 50); Low (1 to 10) 

RISK ANALYSIS 

Risk Analysis adalah sebuah aktifitas yang 
mengidentifikasikan resiko-resiko yang mungkin 
terjadi atas aset-aset organisasi. 

Metodologi yang digunakan dalam 
melaksanakan Risk Analysis adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasikan aset-aset organisasi dengan 

menginventarisir aset-aset yang digunakan oleh 
aplikasi yang dinilai kritikal untuk organisasi 
berdasarkan hasil Business Impact Analysis. 
Identifikasi ini dilakukan melalui assessment 
dengan unit-unit organisasi yang 
mengembangkan, mengoperasikan, dan 
memelihara aplikasi. 

2. Menentukan tingkat konsekuensi aset dengan 
mengidentifikasikan harga dan nilai aset bagi 
organisasi. 

3. Mengidentifikasikan ancaman-ancaman yang 
mungkin terjadi atas aset-aset tersebut. 

4. Menentukan tingkat kemungkinan terjadinya 
ancaman atas aset-aset dengan 
mengidentifikasikan sejarah kemungkinan 
terjadinya dan kerentanan aset-aset atas 
ancaman tersebut. 

5. Menganalisis setiap resiko dengan risk analysis 
matrix sehingga dihasilkan klasifikasi aset 
sesuai dengan tingkatan resikonya. 

Pengumpulan data dilakukan dari internal dan 
eksternal lembaga publik dengan cara interview, 
diskusi langung, diskusi lewat email, pencarian data 
dari eksternal suatu instansi lembaga publik tertentu 
namun memiliki hubungan/relasi kerja, dan 
dokumen-dokumen yang ditemukan lewat Internet. 

Contoh Klasifikasi data yang dapat 
digunakan untuk penyusunan matrix adalah sebagai 
berikut: 
1. Severity of Consequence (skala 0 – 100), dinilai 

berdasarkan perkalian antara Cost to Change 
dan Value to Organization lalu diskalakan ke 
100. Data diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Cost to Change: 
< Rp. 50 jt, nilai: 1 
Rp. 50 jt s.d. < Rp. 350 jt, nilai: 2 
Rp. 350 jt s.d. < Rp. 1 milyar, nilai: 3 
Rp. 1 miliar s.d. < Rp. 10 miliar, nilai: 4 
>=  Rp. 10 miliar, nilai: 5 

b. Value to Organization: 
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Level 1  :  if lost, minor  effect on the 
organization, value: 10 

Level 2  :  if lost, moderate effect on 
one unit (satker), value: 25 

Level 3  :  if lost, moderate effect on 
the organization or  many 
units (satker), value: 50 

Level 4 :  if lost, catastrophic effect on 
one unit (satker), value: 80 

Level 5 : if lost, catastrophic effect on 
the whole organization,  
value: 90 

Level 6 :  catastrophic effect on the 
whole organization and 
stakeholders, value: 100 

2. Severity of Threat, dinilai berdasarkan perkalian 
antara Threat Likelihood dan Vulnerability lalu 
diskalakan ke 1,0. Data diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
a. Threat Likelihood: 

Level 1: lebih dari 10 tahun sekali kejadian 
Level 2: antara 1 – 10 tahun sekali kejadian 
Level 3: 1 tahun sekali atau lebih kejadian 

b. Vulnerability: 
Level 1: sangat susah terserang 
Level 2: bisa terserang 
Level 3: sangat mudah terserang 

Matrix yang digunakan untuk risk analisis 
adalah matrix 3 x 3 seperti contoh yang 
direkomendasikan oleh National Intitute of 
Standards and Technology (NIST) dalam SP 800-30. 
Matrix 3 x 3 tersebut digambarkan dengan tabel 
berikut. 

Tabel 2. Risk Analysis 
 

Severity of 
Threat 

Severity of Consequence 
Low 
(10) 

Medium 
(50) 

High (100) 

High (1,0) Low 
10 x 1,0 

= 10 

Medium 
50 x 1,0 

= 50 

High 
100 x 1,0 = 

100 
Medium 

(0,5) 
Low 

10 x 0,5 
= 5 

Medium 
50 x 0,5 

= 25 

Medium 
100 x 0,5 = 

50 
Low (0,1) Low 

10 x 0,1 
= 1 

Low 
50 x 0,1 

= 5 

Low 
100 x 0,1 = 

10 
Risk  Scale: High (>50 to 100); Medium (>10 to 
50); Low (1 to 10) 

Risk  Analysis telah sebaiknya dilakukan 
minimal pada 3 kategori aset sistem/teknologi 
informasi penting, yaitu sebagai berikut: 
1. Kategori Perangkat Keras 
2. Kategori Data Backup 
3. Kategori Perangkat Komunikasi Data 

REQUIREMENT DAN CURRENT 
CAPABILITIES ANALYSIS 

Requirement Analysis adalah sebuah analysis 
yang mengidentifikasikan daftar kebutuhan yang 
diperlukan untuk memulihkan sebuah sistem 
informasi. Sedangkan Current Capabilities Analysis 
mengevaluasi apakah kebutuhan tersebut saat ini 
telah dimiliki oleh organisasi. 

Metodologi yang digunakan dalam 
Requirement dan Current Capabilities Analysis 
adalah: 
1. Melakukan Self Assessment dengan 

pengembang atau pengelola setiap sistem 
informasi yang ada. 

2. Menyusun daftar kebutuhan serta keadaan 
eksisting. 

Pengumpulan data dilakukan dari internal 
lembaga publik dengan cara self asessment dan 
diskusi. 

Prioritas assessment sebaiknya diberikan 
kepada aplikasi dengan tingkat kritikal HIGH (sesuai 
hasil BIA dan Risk Analysis). 

 
4. Perencanaan Upaya Pemulihan Gangguan 

(Disaster Recovery Plan/DRP) 
 

Suatu DRP bukan hanya merencanakan 
bagaimana mengembalikan sistem atau data kepada 
kondisi semula. DRP harus pula memasukan 
identifikasi disaster, notifikasi, proses koordinasi, 
perencanaan komunikasi, alternatif penggunaan 
sumber daya TI, proses pengembalian ke kondisi 
semula ,pengujian DRP dan prosedur pemeliharaan. 
[3] 

Dalam membuat perencanaan, faktor penting 
yang harus dipertimbangkan adalah terkait dengan 
proses prioritasi pengembalian ke semula dari 
sekumpulan komponen proses [1]. Adapun salah 
satu alasan untuk membuat prioritasi adalah terkait 
dengan teknologi yang harus disediakan terlebih 
dahulu sebelum teknologi lainnya. Alasan kedua 
adalah terkait dengan waktu pemulihan yang telah 
disepakati sebagaimana tertuang dalam dokumen 
service level availability (SLA).  Alasan lainnya 
adalah terkait dengan pencaharian masalah 
(workaround). Namun demikian kesemuanya 
tersebut harus dikomunikasikan dengan pengguna.  

 
5. Alat Bantu Kolaborasi Bergerak Untuk 

Manajemen Kesinambungan Usaha [5] 
 

Inovasi dalam hal pendukung kolaborasi telah 
menstimulasi lebih jauh ke depan terkait dengan  
pengembangan jaringan komunikasi dan sistem 
terdistribusi  dalam hal mengadopsi distribusi 
data,pelayanan secara remote area,  manajemen 
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informasi yang bersifat menyebar, koordinasi 
kegiatan dan manajemen kelompok. Kolaborasi 
bergerak sangat menaruh perhatian pada manusia 
yang bekeja bersama  meskipun bergerak melintasi 
batas ruangan.  

Sebagaimana diketahui bahwa  peralatan 
yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat 
bergerak ini menggunakan perangkat dengan display 
yang minimal. Meskipun metode interaksi 
bermacam-macam bentuknya, termasuk keyboard, 
pena, kontrol suara dan gesture, metode tersebut 
harus mengadopsi kebutuhan akan desain  keputusan 
yang bersifat hati-hati, tidak hanya berhubungan 
dengan ukuran display  tetapi juga kontrol perangkat 
masukan bergerak. 

Dalam membuat skenario aplikasi, langkah 
pertama yang dilakukan adalah mencari kebutuhan 
utama dari sebuah proses BCM yang diasosiasikan 
dengan proses bisnis yang menggunakan kolaborasi 
bergerak. Skenario yang terpilih dapat 
dipertimbangkan dalam mendukung kegiatan BCM 
oleh unit organisasi yang bertanggung jawab dalam 
melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jaringan 
kantor, jaringan peralatan, server dan komputer 
desktop.  

Selanjutnya, dalam mengolah informasi yang 
diperoleh dilakukan elisitasi dalam rekayasa 
kebutuhan. Pada umumnya dalam pelaksanaan 
kolaborasi bergerak, maka sistem/teknologi 
informasi yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud 
hendaknya memenuhi kebutuhan berikut, yaitu:  
pendukung kolaborasi, manajemen pengetahuan, 
performansi kelompok, dan kesadaran situasi. 

 
6. Sistem/Teknologi Informasi Untuk Business 

Continuity Management [2] 

PUSAT DATA (DATA CENTER) 

Banyak organisasi besar sudah memiliki lebih 
dari satu buah data center untuk kepentingan 
skalabilitas operasional dan redudansi. Jika salah 
satu data center tiba-tiba off line dengan berbagai 
alasan, baik direncanakan maupun tidak, pengguna 
harus dapat menghubungi (access) data center yang 
lain, baik yang bersifat aktif maupun pasif (pure 
back up), hingga data center utama kembali seperti 
sedia kala. Sangatlah penting untuk memastikan 
bahwa seluruh infrastruktur seluruh data center 
tersebut dapat mendukung upaya dimaksud, dari sisi 
kecepatan, yang secara otomatis melakukan 
pemindahan dimaksud. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 
diperlukan alat bantu yang dapat melakukan hal-hal 
berikut: 
- Melakukan pengelolaan secara menyeluruh hal-

hal terkait proses pemulihan krisis, termasuk di 
dalamnya adalah pemindahan beban kerja dari 

perangkat server yang satu ke server yang lain, 
alokasi beban kerja yang bersifat dinamis dan 
persiapan untuk pemeliharan performansi yang 
optimal, serta secara otomatis menjamin 
penyediaan sumber daya server yang tinggi, 
yaitu: dapat mendistribusikan secara mesin 
virtual  dari server yang gagal ke tempat lain, 
serta melakukan re-start untuk melindungi dari 
beban kerja kritikal dari kejadian lokal (server 
hang anticipation). 

- Menyediakan proses pemindahan akses yang 
bersifat transparan, sehingga pengguna tidak 
perlu secara aktif ikut melakukan perubahan dari 
terminal workstation yang digunakan dalam 
melakukan pekerjaannya. 

TENAGA KERJA 

Data Center dapat membuat operasional TI 
tetap berjalan normal, namun apa yang akan terjadi 
jika pengguna tidak dapat terhubung ke data center 
tersebut?  Aspek inilah yang kadang terlewati dalam 
membuat strategi kesinambungan usaha.  Tenaga 
kerja merupakan komponen penting dalam suatu 
strategi kesinambungan usaha. Perlindungan data  
adalah sebagian kecil dari keseluruhan sistem 
kesinabungan usaha yang dibuat. Harus dipastikan 
pula bahwa proses bisnis dan pelanggan menjadi 
terganggu hanya karena pekerja tidak dapat 
melakukan aktifitasnya. 

Terdapat 2 (dua) hal penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam membuat strategi 
kesinambungan usaha terkait dengan kesinambungan 
tenaga kerja yaitu: 
- Apakah masih tetap dapat melakukan akses kepada 

workstation dan aplikasi yang digunakan 
sebelumnya? 

- Apakah akses ke data center pengganti besifat 
transparan? 

VIRTUAL DESKTOP 

Tujuan dari kesinambungan tenaga kerja 
adalah sangat sederhana, yaitu bagaimana caranya 
agar pekerja dapat tetap bekerja sebagaiman 
biasanya sama seperti ketika kejadian (disaster) 
belum/tidak terjadi. Tujuan inilah yang 
memunculkan desktop virtual dimana pekerja tetap 
dapat bekerja dalam lingkungan desktop yang 
konsisten dimanapun dan kapanpun yang 
bersangkutan berada. Desktop virtual menyediakan 
solusi bagi bekerja untuk melakukan pekerjaannya 
baik secara individu maupun kelompok dari suatu 
tempat ke tempat lain atau dari perangkat yang satu 
ke perangkat yang lain secara mudah. Bagi 
organisasi, penggunaan desktop virtual ini 
memudahkan organsasi melakukan relokasi ketika 
suatu kejadian (disaster) terjadi. Hal tersebut, 
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tentunya harus sesuai dengan strategi 
kesinambungan usaha yang telah dibuat. 

 
7. Usulan Rancangan 

 
Sebagaimana diketahui bahwa model BCM 

dipergunakan secara spesifik oleh suatu organisasi 
untuk menjaga kelangsungan “hidup”nya.   
Memperhatikan proses antara suatu 
organisasi/industri memiliki karakteritik yang 
berbeda-beda, maka dalam pembuatan model ini 
menggunakan pendekatan secara holistik, namun 
tetap tidak menghilangkan karakteristik umum yang 
ada pada organisasi dimaksud. Sebagai contoh pada 
organisasi lembaga publik yang menjadi obyek pada 
tulisan ini, maka karakteristik utamanya adalah:  
- bertujuan memberikan pelayanan, bukan mencari 

keuntungan keuangan 
- proses yang dilakukan kental dengan 

birokrasi/aturan 
- Sangat bergantung pada anggaran yang tersedia 

dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan 
proses yang ada termasuk proses BCM 

Model yang dikembangkan memiliki pula 
sifat terintegrasi. Maksud dari terintegrasi adalah 
seluruh aspek baik yang bersifat internal maupun 
eketernal organisasi diperhatikan dan diharapkan 
saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan 
proses BCM. 

Model BCM yang terintegrasi dimaksud, 
tentunya memerlukan alat bantu (tools) dalam 
tataran implementasinya. Penentuan alat bantu 
dimaksud berdasarkan kecenderungan ketersediaan 
anggaran yang ada pada lembaga publik dimaksud, 
dan kemampuan penyesuaian sifat proses bisnis dari 
yang bersifat permanen menjadi bergerak (mobile) 
dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka 
model dari kesinambungan usaha  adalah sebagai 
berikut: 
1. Diperoleh prioritasi sub proses  dari proses 

normal yang sedang berjalan, yaitu terdiri dari 
bersifat tinggi hingga yang bersifat rendah . 
Dasar klasifikasi sub proses tersebut  diperoleh 
berdasarkan hasil business impact analysis dan 
risk analysis. 

2. Selanjutnya dikembangkan model BCM yang 
terdiri dari tanggap darurat, stabilisasi, penilaian 
dan kesinambungan usaha yang diselaraskan 
kembali dengan proses normal. Inti dari proses 
BCM ini adalah membuat identifikasi 
kritikalitas dalam rangka melakukan upaya 
pemulihan yang dilakukan. 

Gambar dibawah ini merupakan model BCM 
yang dikembangkan.  

Gambar 2: Rancangan hasil penelitian: Model  
Busines Continuity Management Lembaga 

Publik 
 
Selanjutnya, terkait dengan alat bantu (tools) 

yang digunakan, dapat menggunakan desktop virtual 
untuk setiap pegawai di lembaga publik dimaksud 
yang terhubung pada suatu server baik untuk 
aplikasi maupun database yang memiliki sifat 
terkonsolidasi dan redundansi tinggi. 

 
8. Kesimpulan 

 
1. Model Business Continuity Management pada 

lembaga publik dapat mengadopsi konsep 
Enterprise Business Continuity (EBC). Dalam 
konsep EBC perlu ada definisi yang jelas 
terkait dengan lingkup disaster atau fault. Hal 
ini akan memudahkan organisasi untuk 
membuat kebijakan kesinambungan usaha 

2. Langkah pertama dalam membuat model BCM 
ini adalah dengan melakukan Initial 
Assessment melalui Business Impact Analysis, 
Risk Analysis serta Requirement dan Current 
Capabllities. Dengan Initial Assesement, maka 
diperoleh prioritasi penanganan/mitigasi 
apabila terjadi gangguan (disaster) 

3. Setelah diperoleh hasil dari initial assesement, 
maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
perancangan pemulihan gangguan (disaster 
recovery plan/DRP). Dalam melakukan DRP 
beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 
terkait dengan pelaksanaan kolaborasi bergerak 
beserta teknologi yang digunakan. 

4. Berdasarkan Initial Assessment di atas dan 
mempertimbangkan DRP, maka dapat 
dikembangkan usulan terkait dengan model 
BCM. 
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9. Saran 
 
Diperlukan penelitian lanjutan terkait dengan 
implementasinya pada lembaga pemerintahan 
tertentu. Meskipun usulan ini berupaya untuk 
memberikan keseragaman dalam membuat 
model, namun karaketeristik khusus pada 
organsasi tertentu dapat menjadi driver dalam 
melakukan penyesuaian/modifikasi model agar 
dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi 
dimaksud. 

 
Daftar Pustaka: 
[1]. Calderon, T.G and Millena D. (2005) 

“Transitioning From Disaster Recovery 
Management to Business Continuity 
Management”, Internal Auditing; Mar/Apr 
2005; 20, 2; Pg. 21 

[2]. Cytric System Inc. (2011) ”Achieved 
Workforce Continuity and Keep Your Business 

Running – No Matter What: In Business 
Continuity Planning, Datacenter Is Only the 
Beginning”, WhitePaper, www.citrix.com; 
2011 

[3]. Dubois, L. (2011) “Best Practices in Business 
Continuity and Disaster Recovery”, White-
Paper, www.idc.com; Februari 2011 

[4]. Nollou, B. (2009) “Disaster Recovery and 
Business Management Continuity”, Journal of 
GXP Compliance:Summer 2009; 13, 3; Pg. 51. 

[5]. Sapateiro, C. at al. (2011)  “Developing a 
Mobile Collaborative Tool for Business 
Continuity Management”, Journal of Universal 
Computer Science, vol. 17, no. 2,pp. 164-18 

[6]. Kajian Business Continuity Plan (BCP) 
Sehubungan dengan Persiapan Disaster 
Recovery Center (DRC) dalam Rangka 
Pemindahan Pusat Pengolahan Data Bank 
Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

168 

 

Makalah Nomor: KNSI-38 
 

E-LEARNING DAN PENGGUNAAN  
REUSABLE LEARNING OBJECTS (RLO) 

 
Yenni Djajalaksana1, Doro Edi2 

 
1,2 Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Maranatha 

Jl. Prof. drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung 
1 yenni.md@fulbrightmail.org, 2 k_doroedi@yahoo.com  

 
 
 

Abstrak 

Penyelenggaraan aktivitas pembelajaran dengan mendayagunakan aplikasi e-learning di Indonesia mengalami 
tahap perkembangan yang positif pada tahun-tahun terakhir. Institusi perguruan tinggi di Indonesia mulai 
mencoba mendorong pengembangan materi-materi untuk lingkungan e-learning agar materi-materi yang 
diposisikan sebagai pendukung aktivitas pembelajaran di dalam kelas dapat diakses secara online oleh  para 
pembelajar. Dalam menyusun materi-materi tersebut, tenaga pendidik dapat menerapkan konsep Reusable 
Learning Objects (RLO) dengan membuat objek pembelajaran yang terpecah dalam satuan yang lebih kecil 
sehingga materi yang sama dapat digunakan berulang-ulang. RLO dapat merupakan materi yang dibuat sendiri 
oleh para tenaga pendidik maupun merupakan materi yang sudah tersedia di Internet dan siap pakai. Tulisan ini 
membahas konsep e-learning, konsep penyusunan materi e-learning dan Bloom’s Digital Taxonomy, konsep 
RLO, manfaat dan tantangan penggunaan RLO, dan sumber-sumber RLO siap pakai yang dapat didayagunakan 
oleh pendidik di Indonesia. RLO merupakan konsep yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi waktu 
dan upaya dari para pendidik sehingga mereka akan lebih terfokus pada aktivitas pembelajaran di dalam kelas. 
 
Kata kunci : objek pembelajaran, learning object, e-pembelajaran, e-learning, bloom’s digital taxonomy, 
reusable learning object.  
 
 
1. Pendahuluan 
 

Penggunaan aplikasi e-learning untuk aktivitas 
pembelajaran di perguruan tinggi telah berkembang 
pesat di seluruh penjuru dunia. Teknologi-teknologi 
untuk mem-fasilitasi pembelajaran pun terus 
dikembangkan agar semakin efisien dan efektif. 
Contohnya, dalam teknologi pembelajaran, teknologi 
Web 2.0 [9] membuka berbagai kemungkinan bagi 
para pembelajar untuk memberikan kontribusi 
konten pada berbagai situs-situs di Internet. 

Di negara Indonesia khususnya, perkembangan 
e-learning berjalan dengan sedikit terlambat 
dikarenakan berbagai keterbatasan dari segi 
kebijakan pendidikan tinggi, infrastruktur internet 
yang kurang memadai, ketidakmerataan kemampuan 
ekonomi masyarakat untuk dapat menikmati 
teknologi internet, dan terutama masih kurangnya 
pengembangan kemampuan sumberdaya manusia 
untuk dapat mempersiapkan maupun menggunakan 
materi-materi e-learning. 

Berbagai pembahasan untuk pengembangan 
materi e-learning sudah dimulai sejak lama di 

negara-negara maju contohnya di Amerika Serikat. 
Walau belum secepat perkembangan di Amerika 
Serikat, institusi perguruan tinggi di Indonesia 
tentunya ingin mencoba yang terbaik untuk 
mengikuti perkembangan di dunia pendidikan 
dengan penggunaan e-learning. 

Salah satu bahasan yang penting adalah 
bagaimana kita mempersiapkan materi untuk e-
learning sehingga kita dapat membuat yang materi 
yang efektif dan pada saat yang sama juga 
membantu para tenaga pendidik untuk menjadi lebih 
efisien. Konsep yang disebut dengan Reusable 
Learning Object (RLO) atau objek pembelajaran 
yang dapat digunakan ulang. 

Tulisan ini membahas konsep e-learning, 
konsep RLO, manfaat dan tantangan penggunaan 
RLO, dan sumber-sumber RLO siap pakai yang 
dapat didayagunakan oleh pendidik di Indonesia.  
 
2. Pemahaman E-Learning 
 

Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai 
e-learning: 
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• Menurut Clark dan Mayer [7], e-learning adalah 
pelatihan yang dilakukan dengan melalui 
perangkat digital seperti telepon cerdas (smart 
phone) atau komputer laptop yang dirancang 
untuk mendukung tujuan pembelajaran pribadi 
maupun tujuan pembelajaran organisasi.  

• Garrison [10] mendefinisikan e-learning 
sebagai satu komunikasi elektronik yang 
dilakukan pada secara langsung atau pada waktu 
tertunda untuk membentuk atau memantapkan 
pengetahuan. 

• Cohen dan Nycz [8] menyatakan bahwa e-
learning merupakan satu solusi teknologi terini 
untuk mencocokkan kebutuhan dari pembelajar 
dengan kebutuhan tertentu, untuk belajar materi 
tertentu dengan menggunakan perangkat 
pembelajaran tertentu.  

• Koohang dan Harman  [13] menekankan bahwa 
e-learning adalah pemberian pendidikan yang 
menyangkut semua aktifitas mengarahkan, 
mengajar, dan belajar melalui berbagai media 
elektronik.  

• Pange dan Pange [14] menyatakan bahwa e-
learning adalah pengiriman materi 
pembelajaran yang padat dan dinamis melalui 
www dengan tujuan membangun pengetahuan 
dan keahlian untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 

 
Maka dapat disimpulkan bahwa e-learning 

adalah satu penyelenggaraan kegiatan 
pengarahan, pengajaran, dan pembelajaran yang 
mendayagunakan media elektronik baik secara 
langsung maupun pada waktu tertunda, yang 
memungkinkan penyesuaian materi dengan 
kebutuhan para pembelajarnya dengan tujuan 
meningkatkan kualitas pembelajaran. 

E-learning secara garis besar terdiri dari tiga 
bagian besar yaitu Content Management System 
(CMS), Learning Management System (LMS), dan 
Learning Content/Learning Object atau objek 
pembelajaran [3]. Jika CMS merupakan sistem 
aplikasi memiliki fungsi utama untuk mengelola 
proses-proses mendasar seperti pengunggahan, 
pengarsipan, pencarian, dan penghapusan kontan, 
LMS memiliki fungsi utama yang lebih luas karena 
LMS juga memberikan fasilitas dalam proses-proses 
pembelajaran aktif yang dilakukan secara online 
(misalnya diskusi kelompok secara online, kuis 
online, survei online, dll.). Sementara itu, objek 
pembelajaran adalah materi yang disampaikan dalam 
sistem e-learning yaitu satu paket pengetahuan yang 
terpisahkan dan dapat digunakan ulang [8]. 

Dalam pembahasan ini, penulis tidak membahas 
CMS maupun LMS dengan lebih terperinci dan 
hanya membahas dengan lebih mendalam mengenai 

materi untuk e-learning yang dituangkan sebagai 
objek pembelajaran. 

  
3. Penyusunan Materi E-learning 
 

Penyusunan materi e-learning tidak dapat 
terlepas dari konsep utama dalam penyelenggaraan 
proses-proses pembelajaran dalam lingkungan tatap 
muka. Seorang tenaga pendidik yang mengajar di 
lingkungan e-learning juga harus menyusun rencana 
pembelajaran yang matang dengan melengkapi 
kontrak perkuliahan, konten mata kuliah, proses 
pembelajaran, dan merencanakan aktifitas-aktifitas 
pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan 
e-learning. 

 
3.1 Revised Bloom’s Taxonomy 

 
Sama halnya dengan penyusunan Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP) maupun Garis Besar Proses 
Pembelajaran (GBPP) untuk mata kuliah yang 
disampaikan di kelas dengan tatap muka, 
penyusunan materi di lingkungan e-learning juga 
membutuhkan penentuan tujuan yang menerapkan 
kaidah tingkat taksonomi pengetahuan dari Bloom. 
Di dalam menyusun tujuan-tujuan pembelajaran di 
lingkungan e-learning, tenaga pendidik dapat 
mengikuti Revised Bloom’s Taxonomy [12]. Revised 
Bloom’s Taxonomy (RBT) adalah revisi dari 
Bloom’s Taxonomy yang pertama-tama disusun di 
tahun 1956. Berikut ini adalah tingkatan-tingkatan 
kemampuan berpikir tingkat rendah (lower order 
thinking skills) ke kemampuan berpikir tingkat 
tinggi (higher order thinking skills): 

 
1. Remembering (mengingat): kemampuan 

pembelajar untuk mengingat atau menyebut 
informasi mendasar dari ingatan jangka 
panjang, 

2. Understanding (mengerti), meminta pembelajar 
untuk menjelaskan materi dengan menjelaskan 
atau merangkum artinya,  

3. Applying (menerapkan), menilai apakah 
pembelajar mampu menerapkan apa yang 
dipelajari dengan cara baru atau dapat 
menyelesaikan satu urutan prosedur yang 
digariskan, 

4. Analyzing (menelaah), meminta pembelajar 
untuk membandingkan dan memecahkan suatu 
konsep menjadi bagian-bagian kecil dan 
menentukan apa hubungan antara bagian-bagian 
kecil tersebut dengan konsep besarnya secara 
keseluruhan,  

5. Evaluating (menilai), meminta pembelajar 
untuk memberikan penilaian atau menghargai 
suatu usulan, dan 
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6. Creating (menciptakan), menilai kemampuan 
pembelajar untuk menghasilkan, 
menggabungkan ulang, atau menghasilkan satu 
produk atau ide baru. 

 
Dari tingkatan-tingkatan tersebut di atas, tingkat 

1 ke 3 termasuk kemampuan berpikir tingkat rendah 
dan tingkat 4-6 termasuk kemampuan berpikir 
tingkat tinggi.  
 
3.2 Bloom’s Digital Taxonomy 
 

Di dalam kajian pembahasan mengenai e-
learning, RBT telah diterjemahkan menjadi Digital 
Bloom’s Taxonomy dengan berbagai variasi 
penggunaan kata-kata kerja yang mendayagunakan 
teknologi e-learning sbb [6]: 
 
Tabel 1. Kata Kerja pada Bloom’s Digital Taxonomy 
[6] 

 
Creating 

 
HIGHER 
ORDER 

THINKING 
SKILLS 

designing, constructing, 
planning, producing, 

inventing, devising, making, 
programming, filming, 

animating, blogging, video 
blogging, mixing, re-mixing, 

wiki-ing, publishing, 
videocasting, podcating, 
directing, broadcasting. 

Evaluating 

checking, hypothesising, 
critiquing, experimenting, 
judging, testing, detecting, 

monitoring, blog commenting, 
reviewing, posting, 

moderating, collaborating, 
networking, refactoring, 

testing. 

Analysing 

comparing, organising, 
deconstructing, attributing, 

outlining, finding, structuring, 
integrating, mashing, linking, 

validating, reverse 
engineering, cracking, media 

clipping. 

Applying 

implementing, carrying out, 
using, executing, running, 
loading, playing operating, 

hacking, uploading, sharing, 
editing. 

Understanding 

interpreting, summarising, 
interffing, paraphrasing, 
classifying, comparing, 

explaining, exemplifying, 
advanced searches, Boolean 
searches, blog journaling, 
twittering, categorising, 

tagging, commenting, 
annotating, subscribing. 

 
LOWER 
ORDER 

THINKING 
SKILLS 

 
 
 

Remembering 

recognising, listing, 
describing, identifying, 

retrieving, naming, locating, 
finding, bullet pointing, 

highlighting bookmarking, 
social networking, social 

bookmarking, favoriting/local 
bookmarking, searching, 

googling. 
 

Dapat dilihat pada Tabel 1 tersebut bahwa 
berbagai teknologi Web 2.0 telah dirangkum di 
dalam kata-kata kerja yang digunakan dalam 
Bloom’s Digital Taxonomy.  Pada saat penyusunan 
tujuan-tujuan pembelajaran di lingkungan e-
learning, seorang tenaga pendidik perlu 
menggunakan kata-kata kerja tersebut dengan 
konsekuensi spektrum komunikasi yang bervariasi 
mulai dari paling sederhana yaitu dengan pengiriman 
pesan melalui teks (misalnya lewat telepon seluler) 
sampai ke yang paling tinggi yaitu dengan 
kolaborasi. 
 
4. Objek Pembelajaran 

 
Kembali ke dalam pembahasan penyusunan 

materi untuk lingkungan e-learning, konsep 
Reusable Learning Object (RLO) sudah merupakan 
konsep yang dikenal di lingkungan pendidikan 
karena RLO menganut konsep bahwa satu objek 
pembelajaran yang disusun untuk lingkungan e-
learning perlu dipecah menjadi bagian yang 
memiliki kesempatan untuk pendayagunaan ulang 
[8]. Konsep ini dapat diterjemahkan sebagai 
pemecahan mata kuliah dalam sub-sub topik yang 
kecil sehingga topik yang dibuat dalam satu objek 
pembelajaran cukup kecil dan dapat memungkinkan 
penggunaan dalam bidang kajian studi yang lebih 
luas. Seperti ditekankan oleh Billings [4],  RLO 
adalah satu satuan yang cukup kecil, mewakili 
aktivitas-aktivitas pembelajaran digital yang siap 
pakai dan dapat di-integrasikan ke dalam modul-
modul, mata kuliah atau pelajaran. 
 
4.1 Karakteristik dan Manfaat 
 

Beberapa karakteristik dan keuntungan yang 
terdapat pada penggunaan objek pembelajaran yang 
dapat digunakan ulang adalah [3],[1],[11]: 

 
1. Reusability: mudah untuk didayagunakan 

kembali. 
2. Sharability: mudah untuk dibagi dalam konteks 

pembelajaran yang berbeda. 
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3. Interoperability: dapat digunakan di sistem 
operasi atau platform yang berbeda.

4. Adaptability: dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

5. Durability: dapat bertahan lam
teknologi berubah dan berkembang.

6. Accessibility: dapat diakses oleh pengguna di 
manapun mereka berada. 

7. Affordability:  dapat dinikmati walau dengan 
biaya dan waktu yang terbatas.

 
4.2 Anatomi 
 

Seperti telah dibahas sebelumnya, penyusunan 
objek pembelajaran tidak bisa terlepas dari konsep 
pembelajaran. Konsekuensinya, dalam menyusun 
objek pembelajaran, kita perlu merangkai dan 
menyusun kesatuan komponen dengan memikirkan 
totalitas dari satu objek pembelajaran. Maka, satu 
objek pembelajaran dapat dijabarkan sebagai satuan 
yang terdiri dari gabungan materi yang dibelajari, 
latihan untuk materi tersebut, dan langkah evaluasi 
seperti tampak di Gambar 1. Hal ini berarti satu 
objek pembelajaran memiliki komponen yang 
lengkap seperti halnya satu perkulia
(mini lecture). 
 

Gambar 1. Anatomi Objek Pembelajaran [3]
 

Satu hal yang tampak pada Gambar 1 di atas 
adalah adanya metadata. Keberadaan 
sangatlah penting dalam mengikuti konsep RLO 
karena metadata akan digunakan untuk fasilitas 
pencarian (search) dan memudahkan pengguna lain 
dalam mencari RLO yang sesuai dengan tema yang 
diinginkan. 
 
4.3 Tantangan 
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: dapat digunakan di sistem 
yang berbeda. 

disesuaikan dengan 

dapat bertahan lama walau 
teknologi berubah dan berkembang. 

dapat diakses oleh pengguna di 

dapat dinikmati walau dengan 
biaya dan waktu yang terbatas. 

Seperti telah dibahas sebelumnya, penyusunan 
pembelajaran tidak bisa terlepas dari konsep 

pembelajaran. Konsekuensinya, dalam menyusun 
objek pembelajaran, kita perlu merangkai dan 
menyusun kesatuan komponen dengan memikirkan 
totalitas dari satu objek pembelajaran. Maka, satu 

dijabarkan sebagai satuan 
yang terdiri dari gabungan materi yang dibelajari, 
latihan untuk materi tersebut, dan langkah evaluasi 
seperti tampak di Gambar 1. Hal ini berarti satu 
objek pembelajaran memiliki komponen yang 
lengkap seperti halnya satu perkuliahan miniatur 

 
Gambar 1. Anatomi Objek Pembelajaran [3] 

Satu hal yang tampak pada Gambar 1 di atas 
adalah adanya metadata. Keberadaan metadata ini 
sangatlah penting dalam mengikuti konsep RLO 
karena metadata akan digunakan untuk fasilitas 
pencarian (search) dan memudahkan pengguna lain 
dalam mencari RLO yang sesuai dengan tema yang 

Penggunaan maupun pembuatan RLO tida
selalu mudah, dan tetap memiliki berbagai tantangan 
yang perlu diwaspadai yaitu sebagai berikut [5]:
 
1. Tantangan untuk mencari RLO yang siap pakai 

yang sesuai dengan kebutuhan si tenaga 
pendidik.  

2. Tidak semua RLO yang sudah ada dapat 
digunakan karena a
pembuatnya. 

3. Tidak semua RLO dapat diedit ulang.
4. Tidak semua RLO memiliki mutu atau 

kelayakan untuk digunakan sebagai sumberdaya 
pembelajaran. 

 
Selain itu, khususnya dalam lingkup lingkungan 

pembelajaran e-learning 
pendidik akan menghadapi tantangan tambahan 
yaitu: 

 
1. Kesulitan untuk mengunduh file

biasanya berukuran tidak kecil.
2. Lambatnya koneksi internet yang dimiliki.
3. Kemampuan untuk mengkastemisasi 

(customizing) materi karena kurangnya keahlian 
untuk meng-edit. 

4. Keterbatasan RLO yang sudah diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia atau yang sudah dibuat 
dengan menggunakan bahasa Indonesia.

 
4.4 Sumber-Sumber Objek Pembelajaran yang 
Siap Pakai 
 

Salah satu yang paling disukai oleh para tenaga 
pendidik di Indonesia adalah berbagai tempat 
penyimpanan dan sumber
pembelajaran yang gratis. Berikut ini adalah 
beberapa sumber objek pembelajaran yang siap 
pakai atau setidaknya dapat dipelajari untuk 
membuat materi objek pembelajaran:
 
1. Merlot  atau Multimedia Educational Resource 

for Learning and Online Teaching
dari www.merlot.org
sebuah tempat penyimpanan 
Object yang memiliki berbagai tipe objek 
pembelajaran yang meliputi presentasi, 
simulasi, materi referensi, kuis
berbagai materi tutorial yang tradisional [2]. 
Merlot memiliki berbagai objek pembelajaran 
yang memenuhi kriteria objek pembelajaran 
yang telah dibahas sebelumnya.

 
2. Wisc-Online adalah learning object repositories

yang dibangun oleh Wisconsin Technical 
College Systems [4] dan berisi berbagai koleksi 
object pembelajaran yang dapat didayagunakan 
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Penggunaan maupun pembuatan RLO tidaklah 
selalu mudah, dan tetap memiliki berbagai tantangan 
yang perlu diwaspadai yaitu sebagai berikut [5]: 

Tantangan untuk mencari RLO yang siap pakai 
yang sesuai dengan kebutuhan si tenaga 

Tidak semua RLO yang sudah ada dapat 
digunakan karena adanya copyright dari 

Tidak semua RLO dapat diedit ulang. 
Tidak semua RLO memiliki mutu atau 
kelayakan untuk digunakan sebagai sumberdaya 

Selain itu, khususnya dalam lingkup lingkungan 
 di Indonesia, para tenaga 

pendidik akan menghadapi tantangan tambahan 

Kesulitan untuk mengunduh file-file RLO yang 
biasanya berukuran tidak kecil. 
Lambatnya koneksi internet yang dimiliki. 
Kemampuan untuk mengkastemisasi 

) materi karena kurangnya keahlian 

Keterbatasan RLO yang sudah diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia atau yang sudah dibuat 
dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

Sumber Objek Pembelajaran yang 

Salah satu yang paling disukai oleh para tenaga 
Indonesia adalah berbagai tempat 

penyimpanan dan sumber-sumber objek 
pembelajaran yang gratis. Berikut ini adalah 
beberapa sumber objek pembelajaran yang siap 
pakai atau setidaknya dapat dipelajari untuk 
membuat materi objek pembelajaran: 

timedia Educational Resource 
for Learning and Online Teaching dapat diakses 

www.merlot.org. Merlot dikenal sebagai 
sebuah tempat penyimpanan Digital Learning 

yang memiliki berbagai tipe objek 
g meliputi presentasi, 

simulasi, materi referensi, kuis-kuis, dan 
berbagai materi tutorial yang tradisional [2]. 
Merlot memiliki berbagai objek pembelajaran 
yang memenuhi kriteria objek pembelajaran 
yang telah dibahas sebelumnya. 

learning object repositories 
yang dibangun oleh Wisconsin Technical 
College Systems [4] dan berisi berbagai koleksi 
object pembelajaran yang dapat didayagunakan 
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ulang. Situs ini dapat diakses di www.wisc-
online.com. Banyak topik yang disediakan di 
dalamnya termasuk bisnis, pendidikan umum, 
kesehatan, pengembangan kemampuan 
professional, bidang jasa dan bidang teknik. 
Hanya dengan mendaftar akun di situs ini, 
seseorang dapat meng-akses sekitar 2000 objek 
pembelajaran. 
 

3. iTunes U atau iTunes University, tentunya dari 
namanya dengan mudah diduga bahwa ini 
adalah produk dari Apple, Inc. Informasi 
mengenai ITunes U dapat dibaca lebih lanjut di 
www.apple.com/education/itunes-u  dan materi-
materi (berupa audio, video, ppt, atau pdf) pada 
iTunes U dapat diunduh baik di komputer 
melalui aplikasi iTunes dan kemudian dapat 
diunggah atau disinkronisasi dengan perangkat-
perangkat Apple lainnya seperti ipad, ipod, 
maupun iphone sehingga pembelajar dapat 
mendengarkan atau melihat materi perkuliahan 
melalui perangkat Apple mereka pada saat 
melakukan aktivitas lain (contoh pada saat 
berada di fitness center). 

 
4. Khan Academy adalah satu organisasi sosial 

yang dimulai oleh Salman Khan seorang lulusan 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
dan Harvard, yang kemudian mendapatkan 
pembiayaan dana hibah dari Bill & Melinda 
Gates Foundation dan Google. Khan Academy 
mengembangkan berbagai video pembelajaran 
yang menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori 
dari berbagai disiplin ilmu yaitu Math, Science, 
Computer Science, Finance & Economics, 
Humanities, dan Test Preps. Khan Academy 
dapat diakses di www.khanacademy.org.  
Sampai bulan Oktober 2012 ini, telah terdapat 
lebih dari 3,500 video dari Khan Academy. 
Video-video tersebut juga dapat ditemukan di 
link YouTube (lihat butir 7 di bawah ini), situs 
populer untuk menampilkan video-video dari 
siapa saja  yang mau mengunggahkan video-
video milik pribadi. Dengan konsep objek 
pembelajaran yang dapat didayagunakan ulang, 
video-video dari Khan Academy adalah satu 
aset digital yang sangat berguna bagi tenaga 
pendidik dan akan menghemat waktu 
pengembangannya. 

 
5. NSF Classroom Resources dari National 

Science Foundation adalah sumber berbagai 
objek pembelajaran untuk ilmu-ilmu STEM 
(science, mathematics, technology, dan 
engineering).. Sumberdaya ini dapat diakses 
dari www.nsf.gov/news/classroom. Walaupun 
kebanyakan dari objek pembelajaran yang 

terdapat di situs ini merupakan materi untuk 
tingkat pendidikan menengah, situs ini dapat 
memberikan berbagai contoh bagi tenaga 
pendidik di Indonesia untuk membuat materi 
mereka. 

 

6. NBC Learn adalah satu sumber objek 
pembelajaran dari stasiun televisi NBC di 
Amerika Serikat. Walaupun untuk dapat 
mengakses materi-materi yang terdapat di NBC 
Learn perlu biaya berlangganan atau 
subscription, NBC Learn juga memiliki 
berbagai materi yang diberikan secara gratis 
kepada pemirsa. Materi-materi tersebut dapat 
diakses dari situs www.nbclearn.com, dan 
pilihlah “Free Resources”. Materi yang 
dibagikan gratis ini sungguh menarik untuk 
membantu penjelasan materi perkuliahan 
contohnya Fisika, yaitu dengan menggunakan 
contoh pemain American Football untuk 
menjelaskan teori Fisika. 

 

7. YouTube sendiri adalah situs yang memuat 
berbagai video pribadi yang telah diunggah 
untuk dinikmati siapa saja secara bebas. 
Walaupun harus selektif, situs ini merupakan 
sumber objek pembelajaran yang luar biasa. 
Hampir serba ada, mungkin itu yang paling 
tepat untuk menggambarkan situs ini. Situs ini 
dapat diakses dari www.youtube.com. 
Contohnya, jika seorang mahasiswa di bidang 
studi kuliner ingin belajar memasak daging 
steak, maka dapat dicari di situs ini dan dia 
dapat mempelajarinya dari video yang 
ditampilkan.  
 

8. Massive Open Online Courses (MOOC) 
adalah kumpulan mata kuliah-mata kuliah 
online gratis yang dipimpin oleh universitas-
universitas ternama di Amerika Serikat seperti 
Harvard, Princeton, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), University of California 
Berkeley dan banyak lagi universitas terkenal 
lainnya. Ini adalah trend yang luar biasa di 
dunia karena saat ini setiap orang punya 
kesempatan untuk daftar ke mata kuliah-mata 
kuliah tersebut dengan gratis dan belajar dari 
orang-orang ternama tanpa biaya apapun. 
Beberapa situs semacam ini adalah: 

a. Coursera dapat diakses dari 
www.coursera.org 

b. MIT Open Course Ware dapat 
diakses dari www.ocw.mit.edu, yaitu 
dari Massachusetts Institute of 
Technology. 

c. EdX dapat diakses dari www.edx.org. 
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Situs-situs tersebut sangat luar biasa dan tenaga 

pendidik di Indonesia dapat mendaftar dan belajar 
dari para Professor terkemuka di universitas-
universitas ternama bagaimana mereka melakukan 
pengajarannya. Berbagai objek pembelajaran juga 
dapat diunduh dari situs-situs tersebut. 

Penulis yakin bahwa masih banyak sumber-
sumber yang belum tersebutkan, namun demikian 
penulis berharap agar sumber-sumber tersebut dapat 
membuka wawasan untuk sumber-sumber objek 
pembelajaran yang siap pakai dan dapat digunakan 
ulang. 

 

5. Kesimpulan 
 

Perkembangan teknologi pembelajaran di 
negara-negara maju sangat luar biasa dan saat ini 
institusi perguruan tinggi di Indonesia dapat menuai 
manfaat dari tersedianya RLO yang dapat digunakan 
untuk mengembangkan materi e-learning di 
Indonesia. 

Dengan adanya RLO, maka penulis percaya 
bahwa tenaga pendidikan di Indonesia dapat juga 
mengambil keuntungan sehingga banyak waktu dan 
tenaga dapat dihemat, dan mereka dapat lebih fokus 
untuk mengembangkan materi dalam bahasa 
Indonesia.  

Akhir kata, penulis menyarankan agar dalam 
pengembangan materi untuk e-learning, para tenaga 
pendidik menerapkan konsep RLO dalam 
pembuatannya sehingga dapat dibagikan dengan 
kolega-kolega terkait. 
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Abstrak 

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepuasan penggunaan aplikasi akuntansi, 
diantaranya pengaruh dari pelayanan staf pengajar,  pengetahuan dan keterlibatan pengguna, karakteristik 
produk, kemudahan penggunaan dan kepuasan atas sifat sistem. Penelitian ini dilakukan terhadap kepuasan total 
pengguna aplikasi akuntansi MYOB Premier V.12 sebagai media pembelajaran praktikum pada Program Studi 
Akuntansi Politeknik Caltex Riau. Hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa pelayanan staf pengajar serta 
pengetahuan dan keterlibatan pemakai memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan total pengguna aplikasi 
akuntansi MYOB Premier V.12. 
 
Kata kunci : aplikasi akuntansi MYOB Premier V.12, sistem informasi akuntansi, kepuasan total pengguna 

aplikasi akuntansi 
 
 
1. Pendahuluan  
 
 Praktikum Komputerisasi Akuntansi 
merupakan salah satu proses belajar mengajar yang 
ditujukan untuk pembekalan kepada mahasiswa 
Program Studi Akuntansi di Politeknik Caltex Riau 
agar siap memasuki dunia kerja yang saat ini sudah 
memasuki era terkomputerisasi dengan 
menggunakan aplikasi akuntansi sebagai media 
pembelajaran. 
 Pada tahun 2003 Program studi Akuntansi 
Politeknik Caltex Riau menggunakan Aplikasi 
Akuntansi SOFI GL 2000 sebagai media 
pembelajaran yang pada tahun 2006 diperbaharui 
menjadi SOFI XP. sejak tahun 2007 Program Studi 
Akuntansi Politeknik Caltex Riau mengganti 
aplikasi Akuntansi SOFI XP dan memilih 
menggunakan aplikasi Akuntansi MYOB dengan 
pertimbangan dukungan penyedia aplikasi yang 
berkelanjutan. Untuk menyesuaikan kemampuan 
mahasiswa dengan kebutuhan industri, aplikasi 
Akuntansi MYOB yang digunakan selalu mengikuti 
perkembangan MYOB versi terbaru. Saat ini 
aplikasi Akuntansi MYOB versi terbaru yang 
digunakan adalah MYOB Premier V.12 (trial 
version). 
 Selama lima tahun penggunaan MYOB sebagai 
media pembelajaran praktikum, Program Studi 

Akuntansi Politeknik Caltex Riau belum pernah 
melakukan evaluasi terhadap kepuasan pengguna 
aplikasi Akuntansi MYOB. Pengukuran kepuasan 
pengguna dalam penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti kepuasan total pengguna aplikasi Akuntansi 
MYOB pada Program Studi Akuntansi di Politeknik 
Caltex Riau. Penelitian ini penting dilakukan untuk 
memberikan informasi bagi stakeholder dalam 
mengevaluasi penggunaan aplikasi Akuntansi 
MYOB sebagai media pembelajaran praktikum dan 
juga untuk memberikan umpan balik bagi 
stakeholder dalam menentukan kebijakan yang dapat 
membawa pada keberhasilan pembelajaran 
Praktikum Komputerisasi Akuntansi. 
 Kepuasan pengguna aplikasi akuntansi dalam 
penelitian tentang sistem informasi merupakan salah 
satu indikator yang digunakan untuk melihat 
keberhasilan penggunaan aplikasi akuntansi. Untuk 
melihat keberhasilan penggunaan aplikasi akuntansi 
tersebut pada penelitian ini akan dilakukan uji 
evaluasi atas faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kepuasan total pengguna aplikasi 
akuntansi MYOB Premier V.12. 
 Penelitian ini dilakukan melalui survei 
lapangan dengan memberikan kuesioner kepada 
mahasiswa dan alumni. Penelitian dilakukan dengan 
rentang waktu cross section, tipe penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian terapan, dengan teknik 
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analisis deskriptif analitis dan pengujian hipotesis. 
Tipe investigasi yang dilakukan adalah untuk 
mencari hubungan kausalitas faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan total dari penggunaan 
aplikasi akuntansi MYOB Premier V. 12 (trial 
version) sebagai media pembelajaran. 
 
2. Ukuran Lima Faktor Kepuasan Pengguna 

Aplikasi 
 

 Ukuran UIS Short form maupun UIS dari Doll 
dan Torkzadeh  sama-sama menyatakan diri sebagai 
tipe ukuran yang mempunyai kegunaan secara 
umum dari faktor-faktor yang berkaitan dengan 
keberhasilan dan kefektifan aplikasi akuntansi. [3] 
Namun instrumen-instrumen tersebut, tidak sesuai 
dengan faktor- faktor yang diukur dan kepentingan 
relatif mereka. Finlay  menyatakan bahwa kefektifan 
yang berbeda diperlukan pada tiap sistem yang 
berbeda. [4] Hal ini termasuk pada aplikasi 
akuntansi MYOB yang digunakan sebagai media 
pembelajaran pada praktikum komputerisasi pada 
Program Studi Akuntansi Politeknik Caltex Riau. 
 Untuk menguji adanya anggapan bahwa 
pernyataan-pernyataan yang lebih fokus dapat 
digunakan untuk lebih memperjelas perbedaan dari 
kepuasan terhadap aplikasi akuntansi berbasis 
komputer secara menyeluruh, maka peneliti 
memutuskan untuk mencoba membangun ukuran 
yang kebih fokus. Pendekatan yang digunakan 
berdasarkan bahwa sebagian besar aplikasi akuntansi 
yang ada saat ini menawarkan suatu sifat campuran 
dari perhitungan akhir pengguna dan fasilitas 
perhitungan sentral. Ukuran ini juga pernah 
dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yakni Jalil 
pada tahun 2008.[7] Berikut ini ukuran yang 
digunakan dalam penelitian ini : 
 
a. Pelayanan Staf Pengajar 
 Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
keberkasilan dengan penerapan aplikasi akuntansi 
adalah pelayanan dan staf pengajar. Heterogenitas 
latar belakang kemampuan praktikan menuntut 
dukungan dari pelayanan staf pengajar terhadap 
efektifitas penggunaan aplikasi akuntansi sebagai 
media praktikum. Penelitian yang dilakukan oleh 
Doll dan Torkzadeh, menyimpulkan bahwa salah 
satu faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan 
pengguna akhir aplikasi akuntansi adalah dukungan 
dari pelayanan staf. [2] 
 
b. Pengetahuan dan Keterlibatan Pengguna 
 Pengetahuan dan keterlibatan pengguna 
tentang aplikasi akuntansi akan memberikan 
dorongan bagi pengguna dalam menggunakan 
aplikasi akuntansi yang diimplementasikan sehingga 
pada akhirnya akan memberikan hasil positif 

terhadap kepuasan pengguna. Penelitian yang 
dilakukan oleh Ong & Lai,  memberikan hasil yang 
positif tentang pegaruh pengetahuan dan keterlibatan 
pengguna terhadap keberhasilan implementasi 
aplikasi akuntansi.[9] 
c. Produk dari Aplikasi Akuntansi 
 Suatu produk dari aplikasi akuntansi yang 
berkualitas akan mendorong pengguna untuk 
menggunakan aplikasi akuntansi yang pada akhirnya 
akan memuaskan pengguna aplikasi akuntansi 
tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Chin & Lee,   
mengahasilkan kesimpulan bahwa produk dari 
aplikasi akuntansi memiliki pengaruh postif terhadap 
keberhasilan implementasi aplikasi akuntansi. [1] 
 
d. Kemudahan Penggunaan 
 Aplikasi akuntansi yang memudahkan 
pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan akan 
mendorong pengguna untuk menggunakan aplikasi 
tersebut dibandingkan aplikasi yang menyulitkan 
pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh Kreamer, 
Danziger, Dunkle, & King, memberikan hasil yang 
menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan 
aplikasi akuntansi berpengaruh positif terhadap 
keberhasilan implementasi aplikasi akuntansi. [8] 
 
e. Kepuasan Atas Sifat-Sifat Aplikasi Akuntansi 
 Kepuasan atas sifat-sifat aplikasi akuntansi 
akan membawa pada keberhasilan implentasi 
aplikasi dengan memberikan dorongan pengguna 
untuk secara terus menerus menggunakan aplikasi 
akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh 
Gelderman dan Kuster menyimpulkan bahwa 
kepuasan atas sifat-sifat aplikasi akuntansi memiliki 
pengaruh positif terhadap keberkasilan implementasi 
aplikasi akuntansi. [5] 
 
3. Hipotesis Penelitian 
 

 Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan, 
hipostesis yang akan diuji dalam penelitian ini 
adalah : 
a. H1:  Pelayanan dan Staf Pengajar memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan total 
pengguna aplikasi Akuntansi  

b. H2:  Pengetahuan dan keterlibatan pengguna 
memiliki pengaruh positif terhadap 
kepuasan total penggunaan aplikasi 
Akuntansi. 

c. H3:  Karekteristik produk aplikasi akuntansi 
memiliki pengaruh positif terhadap 
kepuasan total penggunaan aplikasi 
Akuntansi. 

d.  H4 :    Kemudahan penggunaan aplikasi akuntansi 
memiliki pengaruh positif terhadap 
kepuasan total penggunaan aplikasi 
akuntansi. 
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e. H5 :      Kepuasan atas sifat-sifat aplikasi akuntansi 
memiliki pengaruh positif terhadap 
kepuasan total penggunaan aplikasi 
Akuntansi. 

 
 
 

 
4. Kerangka Penelitian 

 
Kerangka konseptual penelitian ini dapat 

digambarkan pada gambar 1 berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1Kerangka Penelitian 
 

5. Hasil Penelitian 
 

 Populasi dalam penelitian ini adalah 152 
individu, yang terdiri dari  73 mahasiswa dan 79 
alumni dengan sampel penelitian berjumlah 61 
orang. Data dalam penelitian ini merupakan data 
primer, yang diperoleh secara langsung dalam 
bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut disebar 
sebanyak 61 eksemplar, tetapi kuesioner yang 
kembali sebanyak 32 eksemplar (52%). 

Dari seluruh kuesioner yang dikembalikan 
terlihat dari tabel statistik responden pada tabel 1 
bahwa responden berjenis kelamin pria sebanyak 
50%, sedangkan responden dengan jenis kelamin 
wanita 50%.  

Tabel  1 Statistik Responden 

 
  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 16 50.0 50.0 50.0 

Pria 16 50.0 50.0 100.0 

Total 32 100.0 100.0 
 

 

Statistik deskriptif data pada penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel  2 Statistik Deskriptif 

 
 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PELAYANAN 32 3.00 5.00 3.7813 .55267 

PENGETAHUAN 32 2.00 5.00 3.0938 .68906 

PRODUK 32 3.00 5.00 3.6250 .65991 

KEMUDAHAN 32 2.00 5.00 3.0625 .84003 

KEPUASANSIFAT 32 3.00 5.00 3.4063 .61484 

KEPUASANTOTAL 32 2.00 5.00 3.5312 .84183 

Valid N (listwise) 32 

    

 

5.1 Hasil Uji Kualitas Data 

Uji Reliabilitas 
 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai 
Cronbach's Alpha. Nilai Cronbach's Alpha pada 
kuesioner variable-variabel dalam  lebih besar dari 
0,6 sehingga item pertanyaan variable-variabel 
dalam kuesioner yang digunakan reliabel. Dengan 
demikian kuesioner yang digunakan untuk 
mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini 
handal karena jawaban yang diberikan konsisten. [6] 

 
Tabel  3 Nilai Cronbach's Alpha 

Variabel Nilai Cronbach's 
Alpha 

Pelayanan & Staf Pengajar 0.750 
Pengetahuan & Keterlibatan 
Pengguna 

0.742 

Produk dari Aplikasi 
Akuntansi 
 

0.828 

Kemudahan Pennggunaan 
 

0.917 

Kepuasan Atas Sifat Sistem 
Aplikasi Akuntansi 
 

0.815 

Kepuasan Total 0.933 

 

Pelayanan & Staf Pengajar 

Kepuasan Atas Sifat Aplikasi 

Akuntansi 

Kemudahan Pennggunaan 

Produk dari Aplikasi Akuntansi 

Pengetahuan & Keterlibatan 

Pengguna Kepuasan 

Total atas 

Penggunaan 

Aplikasi 

Akuntansi 
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Uji Validitas 
Pengujian validitas dilakukan dengan melihat 

nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Berdasarkan uji 
statistik nilai KMO variable-variabel dalam 
penelitian > 0,5 sehingga item pertanyaan variable-
variabel penelitian valid. Dengan demikian 
kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel-
variabel dalam penelitian ini mampu 
mengungkapkan tingkat variabel-variabel 
tersebut.[6] 

5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 
 

Syarat suatu model regresi linier berganda 
dikatakan suatu model regresi yang baik jika model 
tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan 
terbebas dari multikolinieritas, heteroskedasitas, dan 
autokorelasi 

 
Uji Normalitas 
 
Pada tabel 4 berikut ini dapat dilihat bahwa rasio 
skewness = 0,458/0,414 = 1,10 dan rasio Kurtosis = 
-0,279/0,809= 0,34 , yang terletak antara -2 dan 2, 
hal ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 
normal. 

Tabel  4 Uji Normalitas 

 
 

N Skewness Kurtosis 

 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 32 .458 .414 -.279 .809 

Valid N (listwise) 32 

    

 
Uji Heteroskedatisitas 

Model regresi dalam penelitian ini terbebas 
dari heteroskedastisitas, seperti terlihat pada Gambar 
2, dimana scatterplot menggambarkan titik-titik data 
yang menyebar dan tidak mengumpul membentuk 
suatu pola tertentu. Dengan demikian model regresi 
dari penelitian ini dikatakan baik karena variance 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap. [6] 

 
Gambar 2 Scatterplot 

Uji Multikolonieritas 

Pengujian multikolonieritas dilakukan 
dengan melihat nilai tolerance atau variance 
inflation factor (VIF). Batas nilai tolerance di atas 
0.1 dan nilai VIF di bawah 10.  Berdasarkan Tabel  5 
dibawah ini, model dalam penelitian ini telah 
terbebas dari multikolinieritas, hal ini dapat dilihat 
dari nilai VIF yang kurang dari 10 dan Tolerance 
yang lebih besar 0,1. Dengan demikian model 
regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan baik 
karena menunjukkan tidak ada korelasi antar 
variabel bebas. [6] 

 
Tabel  5 Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1PELAYANAN .662 1.511 

PENGETAHUAN .617 1.621 

PRODUK .701 1.427 

KEMUDAHAN .464 2.154 

KEPUASANSIFAT .410 2.438 

a. Dependent Variable: KEPUASANTOTAL 

 
Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah 

dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa model 
regresi linier berganda memenuhi asumsi klasik 
sehingga layak digunakan dalam penelitian. 
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5.3 Hasil Uji Hipotesis 
 
Hasil regresi untuk pengujian Hipotesis 1 

(H1) s/d Hipotesis 5 (H5) dapat dilihat dalam Tabel  
6 berikut ini: 

 
Tabel  6 Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
-.955 .760 

 

-

1.257 
.220 

PELAYANAN .455 .210 .298 2.165 .040 

PENGETAHUAN .461 .174 .377 2.643 .014 

PRODUK .132 .171 .104 .775 .446 

KEMUDAHAN .290 .165 .290 1.760 .090 

KEPUASANSIFAT -.008 .240 -.006 -.033 .974 

a. Dependent Variable: KEPUASANTOTAL 

   

 
 
Hasil regresi diatas dapat disimpulkan sebuah 

formula untuk menjelaskan keterkaitan antar 
variable-variabel penelitian sebagai berikut : 

 
Y=-9.55+0.455X1+0.461X2+0.132X3+0.290X4-

0.008X5   (1)  
 
Dimana : 
Y  = Kepuasan Total 
X1 = Pelayanan dan Staf Pengajar 
X2 = Pengetetahuan dan keterlibatan pengguna 
X3 = Produk dari aplikasi akuntansi 
X4 = Kemudahan penggunaan 
X5 = Kepuasan sifat aplikasi akuntansi 

  
Berikut analisa dari hasil regresi pada tabel xxx 
diatas : 
 Pelayanan staf pengajar, memiliki nilai 
signifikansi = 0,040 dimana lebih kecil dari Alpha = 
0,05. Dengan demikian Hipotesis 1 yang 
menyatakan Pelayanan staf pengajar berpengaruh 
terhadap kepuasan total dapat diterima. Hal ini 
membuktikan bahwa peran pelayanan yang baik dari 
staf pengajar dalam pemanfaatan aplikasi tersebut 
sangat mendukung akan kepuasan total mahasiswa 
dalam praktikum.  

 Pengetahuan dan keterlibatan pemakai 
memiliki nilai signifikansi = 0,014 dimana lebih 
kecil dari Alpha = 0,05. Dengan demikian Hipotesis 
2 yang menyatakan Pengetahuan dan keterlibatan 
pemakai berpengaruh terhadap kepuasan total dapat 
diterima. Hal ini membuktikan bahwa Pengetahuan 
dan keterlibatan pemakai yang dalam hal ini 
mahasiswa sebagai praktikan sangat mendukung 
akan kepuasan penggunaan aplikasi tersebut. 
Pengetahuan yang paling dominan adalah 
pengetahuan tentang akuntansi dan komputer dasar.  
 Produk dari sistem informasi memiliki nilai 
signifikansi = 0,46 dimana lebih besar dari Alpha = 
0,05. Dengan demikian Hipotesis 3 yang 
menyatakan Produk dari sistem informasi 
berpengaruh terhadap kepuasan total tidak dapat 
diterima. Hal ini dikarenakan bahwa Produk dari 
sistem informasi belum menjadi bagian penting bagi 
mahasiswa dalam praktikum. Sebagaimana diketahui 
bahwa mahasiswa sebagai praktikan hanya 
mengolah data simulasi perusahaan (bukan yang 
sebenarnya), sehingga produk dari sistem informasi 
yang sesunguhnya belum menjadi perhatian dalam 
menilai kepuasan penggunaan aplikasi. 
 Kemudahan penggunaan memiliki nilai 
signifikansi = 0,090 dimana lebih besar dari Alpha = 
0,05. Dengan demikian Hipotesis 4 yang 
menyatakan Kemudahan penggunaan berpengaruh 
terhadap kepuasan total tidak dapat diterima. Hal ini 
dikarenakan bahwa mahasiswa sebagai praktikan 
menginginkan aplikasi yang digunakan dalam 
praktikum memiliki tingkat kompleksitas yang baik, 
sehingga kemudahan penggunaan tidak menjadi 
perhatian dalam menilai kepuasan penggunaan 
aplikasi. 
 Kepuasan sifat dari aplikasi memiliki nilai 
signifikansi = 0,974 dimana lebih besar dari Alpha = 
0,05. Dengan demikian Hipotesis 5 yang 
menyatakan Kepuasan sifat dari aplikasi 
berpengaruh terhadap kepuasan total tidak dapat 
diterima. Hal ini dikarenakan bahwa mahasiswa 
sebagai praktikan menginginkan aplikasi yang 
digunakan dalam praktikum mampu menjalankan 
logika-logika akuntansi, sehingga kepuasan sifat dari 
aplikasi tidak menjadi perhatian dalam menilai 
kepuasan penggunaan aplikasi. 
 
6. Kesimpulan dan Saran 
 
6.1 Kesimpulan 
 
 Beberapa kesimpulan yang dapat diambil 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

kepuasan total penggunaan aplikasi akuntansi 
MYOB Premier 12 adalah : Pelayanan staf 
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pengajar serta Pengetahuan dan keterlibatan 
pemakai. 

2. Variabel-variabel yang tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan total penggunaan aplikasi 
MYOB Premier 12 adalah : Produk dari sistem 
informasi, Kemudahan penggunaan dan 
Kepuasan sifat dari aplikasi. 

6.2 Saran 
 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa 
pelayanan staf pengajar serta pengetahuan dan 
keterlibatan pemakai berpengaruh terhadap kepuasan 
total penggunaan aplikasi akuntansi MYOB premier 
V.12 sebagai alat bantu praktikum. Dengan 
demikian, disarankan agar staf pengajar dalam 
praktikum untuk meningkatkan pelayanan 
pengajaran serta meningkatkan pemahaman dasar di 
mata kuliah-mata kuliah sebelumnya sebagai dasar 
mahasiswa dalam mengikuti praktikum 
komputerisasi akuntansi. 
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Abstrak 

Setiap bidang pasti memiliki istilah khusus yang berhubungan dengan bidang tersebut, begitu juga untuk ilmu 
komputer. Istilah ilmu komputer merupakan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu makna, 
konsep, proses, dan keadaan yang berhubungan dengan ilmu komputer. Untuk mendapatkan informasi istilah-
istilah ilmu komputer maka dibutuhkan kamus istilah ilmu komputer. Penulisan ini bertujuan untuk membuat 
sebuah aplikasi kamus istilah ilmu komputer berbasis mobile. Dengan pembuatan aplikasi ini diharapkan 
pemakai bisa mendapatkan infomasi dengan cepat, tanpa adanya batasan ruang, dan waktu. Aplikasi ini berguna 
untuk membantu pemakai mendapatkan informasi istilah-istilah ilmu komputer. Aplikasi ini dibuat pada 
platform Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Android memakai basis kode komputer yang 
bisa didistribusikan secara terbuka sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru didalamnya. Java bersifat 
multiplatform sehingga bisa digunakan pada berbagai platform. Aplikasi ini menyajikan fitur cari istilah untuk 
mencari arti dari istilah ilmu komputer dan fitur daftar istilah untuk melihat daftar istilah dan arti istilah ilmu 
komputer sesuai alfabetis. Dengan adanya dua fitur tersebut, pemakai dapat memperoleh kemudahan untuk 
mendapatkan informasi istilah-istilah ilmu komputer. 
 
Kata kunci : Aplikasi, Android, Mobile, Kamus 
 
 
1. Pendahuluan   
 
 Setiap bidang pasti memiliki istilah khusus 
yang berhubungan dengan bidang tersebut, begitu 
juga untuk ilmu komputer. Istilah ilmu komputer 
merupakan kata atau gabungan kata yang 
mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, dan 
keadaan yang berhubungan dengan ilmu komputer 
[4]. Untuk mendapatkan informasi istilah-istilah 
ilmu komputer maka dibutuhkan kamus istilah ilmu 
komputer. 

Pada awalnya kamus istilah ilmu komputer 
dibuat pada buku cetak konvensional. Penggunaan 
buku cetak konvensional tidak praktis bagi pemakai. 
Kemudian muncul aplikasi berbasis mobile sehingga 
pemakai dapat menggunakan aplikasi tersebut 
dengan cepat, dimana saja, dan tanpa adanya batasan 
waktu.   
 Terdapat beberapa platform yang bisa 
digunakan pada aplikasi berbasis mobile,  salah 
satunya adalah platform Android dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java. Android 
memakai basis kode komputer yang bisa 

didistribusikan secara terbuka sehingga pengguna 
bisa membuat aplikasi baru didalamnya [3] dan Java 
bersifat multiplatform sehingga bisa digunakan pada 
berbagai platform [5]. Berdasarkan hal-hal diatas, 
penulis tertarik untuk membuat aplikasi kamus 
istilah ilmu komputer berbasis mobile menggunakan 
platform Android dan bahasa pemrograman Java. 

Penulisan ini bertujuan untuk membuat sebuah 
aplikasi kamus istilah ilmu komputer berbasis 
mobile dengan harapan pemakai bisa mendapatkan 
infomasi dengan cepat, tanpa adanya batasan ruang, 
dan waktu. 

Dalam aplikasi berbasis mobile ini terdapat 
100 istilah yang berkaitan dengan ilmu komputer. 
Pemakai dapat mencari arti istilah, melihat daftar 
istilah  dan arti istilah sesuai alfabetis.  

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan penelitian ilmiah ini adalah menggunakan 
pendekatan metode SDLC (Software Development 
Life Cycle). Fase identifikasi, pada fase ini penulis 
mengidentifikasi masalah yang ada yaitu kurangnya 
informasi istilah-istilah ilmu komputer sehingga 
dibutuhkan suatu media informasi istilah-istilah ilmu 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

181 

 

komputer dan mengidentifikasi perangkat lunak 
yang sesuai untuk aplikasi yang akan dibuat. Fase 
analisis, pada fase ini penulis melakukan analisis 
untuk memecahkan masalah dalam pembuatan 
aplikasi dan cara kerja dari aplikasi. Pemecahan 
masalah dalam aplikasi ini dengan mempelajari dan 
mengumpulkan sumber-sumber pustaka dari buku 
dan internet yang berhubungan dengan Android dan 
bahasa pemrograman Java. Untuk istilah ilmu 
komputer dilakukan pengambilan dari situs web 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Fase 
perancangan, pada fase ini penulis melakukan 
perancangan proses pembuatan aplikasi 
menggunakan struktur navigasi, dan membuat 
rancangan tampilan aplikasi. Fase implementasi, 
pada fase ini penulis melakukan pengkodean 
program dengan penerapan hasil perancangan yang 
dilakukan pada fase sebelumnya. Pengkodean 
program menggunakan Java Development Kit 
(JDK), Eclipse Galileo dan Android SDK Manager 
sebagai editor dan membangun interface. Fase uji 
coba dilakukan menggunakan AVD Android 2.2 
pada komputer dengan spesifikasi processor Intel® 
Core™ i5-2430M 2.4 GHz, RAM DDR3 4GB, 
harddisk 750 GB, dan VGA 2GB.  
 
 
2. Pembahasan 
 
2.1 Rancangan Tabel 

Aplikasi ini menggunakan satu tabel 
dengan nama istilahkomputer. Tabel ini memiliki 
tiga buah field, yaitu : ID istilah (ID), istilah 
(ISTILAH), dan arti (ARTI). Berikut ini struktur 
dari tabel ‘istilahkomputer’: 

Tabel 1 Struktur Tabel istilahkomputer 
Field Tipe Data Keterangan 

ID Autonumber Primary Key 

ISTILAH Text - 

ARTI Text - 

 
2.2 Struktur Navigasi 

Struktur navigasi memberi kemudahan 
menganalisa keteraktifan seluruh obyek dan 
bagaimana pengaruh keinteraktifannya terhadap 
pengguna. Struktur navigasi yang digunakan pada 
aplikasi ini adalah struktur navigasi hirarki. Saat 
aplikasi dijalankan akan menampilkan Splash Screen 
setelah beberapa detik kemudian muncul halaman 
menu utama dan terdapat tombol-tombol yang ada 
yaitu cari istilah, daftar istilah, info, dan keluar. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bentuk struktur 
navigasi pada aplikasi Kamus Istilah Ilmu Komputer 
di bawah ini: 

 
Gambar 2(a) Rancangan Struktur Navigasi 

 
2.3 Rancangan Tampilan 

Rancangan tampilan aplikasi ini terdiri dari 
rancangan halaman splash screen, rancangan 
halaman menu utama, rancangan halaman cari 
istilah, rancangan halaman daftar istilah, dan 
rancangan halaman info. 

 
2.3.1 Rancangan Halaman Splash Screen 

Rancangan halaman awal dari aplikasi 
adalah sebuah splash screen yang berfungsi sebagai 
halaman pembuka dari aplikasi untuk menampilkan 
nama aplikasi. Sehingga ketika aplikasi pertama 
dijalankan tampil satu halaman dalam beberapa 
detik dengan latar belakang gambar yang 
menampilkan nama aplikasi kepada pengguna 
kemudian akan ditampilkan halaman menu utama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(b) Rancangan Halaman Splash Screen 
 

2.3.2 Rancangan Halaman Menu Utama 
Pada halaman ini terdapat button yang 

membantu pengguna dalam memilih menu yang 
ingin digunakan. Terdapat button cari istilah untuk 
pindah ke halaman cari istilah, button lihat istilah 
untuk pindah ke halaman daftar istilah, button info 
untuk pindah ke halaman info, dan button keluar. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

182 

 

 
Gambar 2(c) Rancangan Halaman Menu Utama 

 
2.3.3 Rancangan Halaman Cari Istilah 

Halaman ini akan muncul bila pengguna 
memilih button cari istilah pada halaman menu 
utama. Pengguna memasukkan istilah yang dicari 
pada textbox istilah kemudian klik button cari kata 
untuk menampilkan arti dari istilah ilmu komputer 
yang dicari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(d) Rancangan Halaman Cari Istilah 
 

2.3.4 Rancangan Halaman Daftar Istilah 
Halaman ini akan muncul bila pengguna 

memilih button daftar istilah  pada halaman menu 
utama. Halaman ini menampilkan seluruh istilah dan 
arti istilah ilmu komputer sesuai alfabetis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(e) Rancangan Halaman Daftar Istilah 
 

2.3.5 Rancangan Halaman Info 
Halaman ini akan muncul bila pengguna 

memilih button info pada halaman menu utama. 
Halaman ini menampilkan penjelasan dan petunjuk 
pengunaan aplikasi. 

 

 
Gambar 2(f) Rancangan Halaman Info 

 
2.4   Langkah-langkah Pembuatan Aplikasi 
 
2.4.1 Pembuatan Tabel 

Untuk penanganan basis data pada Android 
menggunakan SQLite yang telah tersedia pada 
platform Android [1]. Aplikasi ini menggunakan 
satu tabel didalamnya, yang disimpan dalam file 
DatabaseIstilahKomputer.java yang berada di dalam 
folder source (src). File tersebut berfungsi untuk 
mengkoneksikan tabel dengan aplikasi serta 
membuat database saat pertama kali program 
dijalankan.  
 
2.4.2 Pembuatan Halaman Splash Screen 

Pembuatan halaman Splash Screen 
bertujuan sebagai halaman pembuka untuk 
menampilkan nama aplikasi. Untuk pembuatan 
tampilan halaman splash screen menggunakan script 
xml. Sebuah gambar digunakan sebagai latar 
belakang untuk menampilkan nama aplikasi.  

Halaman depan ini hanya akan tampil 
beberapa saat saja kemudiaan akan langsung 
menangani intent activity untuk mengarahkan 
aplikasi ke halaman menu utama. 

 
Gambar 2(g) Tampilan Halaman Splash Screen 

 
2.4.3 Pembuatan Halaman Menu Utama 

Pembuatan tampilan halaman menu utama 
yaitu terdapat 4 button yaitu cari istilah, daftar 
istilah, info, dan keluar. ButtonCari menggunakan 
fungsi intent yang akan menjalankan class 
CariIstilah. ButtonDaftar  menggunakan fungsi 
intent yang akan menjalankan class DaftarIstilah. 
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ButtonInfo menggunakan fungsi intent yang akan 
menjalankan class Info. ButtonKeluar menggunakan 
alertdialog yang akan menanyakan kepada 
pengguna apakah yakin untuk keluar dari aplikasi. 
Jika pengguna memilih ‘Tidak’ maka aplikasi tetap 
berjalan dan jika pengguna memilih ‘YA’ maka 
aplikasi akan dihentikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(h) Tampilan Halaman Menu Utama 
 
2.4.4 Pembuatan Halaman Cari Istilah 

Pembuatan tampilan halaman cari istilah 
yaitu terdapat widget TextView, EditText, dan 
Button. TextView digunakan untuk menampilkan 
tulisan. EditText digunakan untuk memasukkan text. 

Pada button dengan id btnCariarti memiliki 
nilai onClick ‘getArti’ maka ketika button tersebut 
diklik maka akan menjalankan fungsi getArti yang 
ada pada script program java. Fungsi getArti 
digunakan untuk menampilkan arti dari istilah yang 
dimasukkan pada nilai id txtIstilah dengan mencari 
data pada database menggunakan kamusCursor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(i) Tampilan Halaman Cari Istilah 
 

2.4.5 Pembuatan Halaman Daftar Istilah 
Pembuatan tampilan halaman daftar istilah 

yaitu listview yang menampilkan istilah dan arti 
istilah ilmu komputer sesuai alfabetis. Digunakan 
dua LinearLayout dan TextView untuk mengatur teks 
pada ListView. 

 
Gambar 2(j) Tampilan Halaman Daftar Istilah 

 
2.4.6 Pembuatan Halaman Info 

Pada tampilan halaman info menggunakan 
gambar yang didalamnya telah berisi informasi 
tentang aplikasi dan petunjuk penggunaan aplikasi.  

 
Gambar 2(k) Tampilan Halaman Info 

 
2.5 Implementasi 

Langkah implementasi aplikasi untuk dapat 
digunakan pada device dengan platform Android 
2.2. 
 
2.5.1 Instalasi Aplikasi 

Berikut adalah langkah-langkah instalasi 
aplikasi kamisilkom pada perangkat mobile 
Android: 
• Hubungkan ponsel dengan komputer 

menggunakan kabel data,  
• Salin file.apk pada direktori D:\workspace 

android\kamisilkom\bin\kamisilkom.apk ke 
dalam Memory Card. 

• Setelah selesai salin files.apk, kemudian buka 
aplikasi “my files” atau “file saya” di perangkat 
Android kemudian cari files.apk tadi, lalu 
jalankan. Jika ada permintaan install, silahkan 
pilih tombol install sampai ada notifikasi Done. 

• Setelah proses instalasi selesai, aplikasi sudah 
ada di ponsel dan siap digunakan. 

 
2.5.2 Cara Menjalankan Aplikasi 

Jika aplikasi ini telah terinstal pada 
perangkat Android maka pada bagian halaman menu 
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akan muncul icon aplikasi kamus istilah ilmu 
komputer. 

 
Gambar 2(l) Tampilan Icon Kamus Istilah Ilmu 

Komputer  
 

Pertama kali dijalankan aplikasi ini akan 
menampilkan halaman splash screen sebagai 
halaman pembuka dari aplikasi. Sehingga ketika 
aplikasi baru dijalankan tampil satu halaman dalam 
3 detik dengan latar belakang gambar yang 
menampilkan nama aplikasi.  

 
Gambar 2(m) Halaman Splash Screen  

Kemudian setelah itu akan tampil halaman 
menu utama dari aplikasi yang menampilkan button 
cari istilah untuk pindah ke halaman pencarian 
istilah, button lihat istilah untuk pindah ke halaman 
penampilan seluruh istilah, button info untuk pindah 
ke halaman info aplikasi, dan button keluar untuk 
keluar dari aplikasi kamus istilah ilmu komputer. 

 
Gambar 2(n) Halaman Menu Utama 

  

Jika pengguna memilih button cari istilah 
maka akan tampil halaman cari istilah. Pengguna 
memasukkan istilah yang dicari pada textbox istilah 
kemudian klik button cari kata untuk menampilkan 
arti dari istilah ilmu komputer yang dicari. Jika 
istilah yang dimasukkan terdapat di dalam aplikasi 
maka pada textbox arti akan menampilkan arti dari 
istilah tersebut tetapi jika istilah yang dimasukkan 
tidak terdapat di dalam aplikasi maka pada textbox 
arti akan ditampilkan tulisan Arti tidak ditemukan.  
 

 
Gambar 2(o) Halaman Cari Istilah Dengan Istilah 

Terdapat Pada Aplikasi 
 

 
Gambar 2(p) Halaman Cari Istilah Dengan Istilah 

Tidak Terdapat Pada Aplikasi 

Jika pengguna memilih button daftar istilah 
maka akan tampil halaman daftar istilah. Halaman 
ini menampilkan istilah dan arti istilah ilmu 
komputer sesuai alfabetis. 

         
 Gambar 2(q) Halaman Daftar Istilah 
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Jika pengguna memilih button info maka 
akan tampil halaman info. Halaman ini 
menampilkan penjelasan dan cara penggunaan 
aplikasi. 

   
Gambar 2(r) Halaman Info 

Jika pengguna memilih button keluar maka 
akan tampil alertdialog yang menanyakan apakah 
pengguna yakin untuk keluar dari aplikasi. Jika 
pengguna memilih ‘YA’ maka pengguna akan 
keluar dari aplikasi tetapi jika pengguna memilih 
‘TIDAK’ maka pengguna tetap menjalankan aplikasi 
ini. 

 
Gambar 2(s) Alertdialog Pada Menu Keluar 

 
 
3 Kesimpulan dan Saran 

Android memberikan kemudahan bagi 
programmer untuk membuat aplikasi, karena antara 
program logika dan program tampilan dibuat secara 
terpisah, program tampilan dibuat menggunakan 
XML dan program logika dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman Java pada Android. Eclipse 
IDE memiliki kekurangan bagi programmer untuk 
membuat aplikasi, karena penggunaan memori 
sangat tinggi, sehingga aplikasi berjalan dengan 
lambat pada komputer yang memiliki spesifikasi 
rendah. 

Aplikasi ini menyajikan fitur cari istilah 
untuk mencari arti dari istilah ilmu komputer dan 
fitur daftar istilah untuk melihat daftar istilah dan 
arti istilah ilmu komputer sesuai alfabetis. Dengan 
adanya dua fitur tersebut, pemakai dapat 

memperoleh kemudahan untuk mendapatkan 
informasi tentang istilah-istilah ilmu komputer.  

Penulis berharap dalam pengembangan 
selanjutnya, aplikasi ini menggunakan data yang 
lebih lengkap agar informasi yang disajikan menjadi 
lebih baik dan menjadi maksimal. Akan lebih baik 
jika aplikasi ini dilengkapi dengan 
AutoCompleteTextView untuk fitur pencarian. 
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Abstrak 
 

Museum menyimpan banyak sejarah yang mencakup kebudayaan Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu 
kota wisata yang mempunyai banyak museum. Namun ironisnya, museum-museum di kota ini masih dipandang 
sebelah mata. Padahal museum menjadi pilihan para sejarawan yang ingin meneliti serta sekolah-sekolah yang 
ingin melakukan study tour. Dengan adanya museum, negara mampu mendapatkan devisa dari turis 
mancanegara. Negara juga dapat membuat warganya mampu melestarikan budaya Indonesia. Selain itu sekolah 
juga dapat menanamkan nilai sejarah pada para pelajar dengan mengadakan study tour ke museum. Dengan 
melihat manfaat dari museum tersebut dibutuhkan pengoptimalisasian terhadap kunjungan museum (khususnya 
yang ada di Yogyakarta). Pengoptimalisasian tersebut mencakup banyaknya museum yang dapat dikunjungi 
dalam satu hari tetapi dengan menempuh rute terpendek. Permasalahan optimisasi tersebut dapat dipecahkan 
dengan menggunakan Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra mampu menentukan rute terpendek dari beberapa 
tempat yang menghubungkannya. Diharapkan pengoptimalisasian tersebut dapat berguna sebagai bahan 
pertimbangan bagi para turis mancanegara atau dalam negeri, sejarawan, maupun sekolah-sekolah jika ingin 
melakukan kunjungan ke museum yang ada di Yogyakarta sesuai dengan tujuan masing-masing. Apalagi jika 
hasil dari pengoptimalisasian tersebut disediakan dalam bentuk web maka dapat memudahkan calon pengunjung 
museum mendapatkan informasi serta meningkatkan minat berkunjung ke museum. 

Kata kunci: Algoritma Dijkstra, Museum Yogyakarta, kunjungan, web 
__________________________________________________________________________________________ 

 
1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 
memiliki banyak benda bersejarah. Museum 
merupakan tempat yang tepat untuk menyimpan 
benda-benda tersebut. Namun, saat ini orang 
Indonesia sangat jarang mengunjungi museum. 
Padahal, museum sangat berguna untuk menciptakan 
kelembagaan yang melakukan pelestarian warisan 
budaya dalam arti yang luas, artinya bukan hanya 
melestarikan fisik benda-benda warisan budaya, 
tetapi juga melestarikan makna yang terkandung di 
dalam benda-benda itu dalam sistem nilai dan 
norma. Dengan demikian warisan budaya yang 
diciptakan pada masa lampau tidak terlupakan, 
sehingga dapat memperkenalkan akar kebudayaan 
nasional yang digunakan dalam menyusun 
kebudayaan nasional. Salah satu kota yang 
mempunyai visi pewarisan budaya tersebut adalah 
Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu kota 
yang memiliki banyak museum. Namun ironisnya, 

museum di Yogyakarta masih dipandang sebelah 
mata.  

Padahal Yogyakarta telah menjadi kota tujuan 
wisata para turis mancanegara, turis dalam negeri, 
para sejarawan, maupun sekolah-sekolah yang 
berada di luar Yogyakarta. Jelas sekali bahwa turis 
mancanegara dapat mendatangkan devisa untuk 
negara. Turis dalam negeri dapat melestarikan 
kebudayaan dan mengenal sejarah Indonesia. 
Sejarawan dapat melakukan penelitian terhadap 
sejarah Indonesia. Sedangkan sekolah dapat 
mengadakan study tour untuk murid-muridnya 
dengan berkunjung ke museum. 

2. Graf dan Algoritma Dijkstra 

Graf adalah salah satu metode yang sering 
digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan 
diskrit dalam dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-
hari, graf digunakan untuk menggambarkan struktur 
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yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi 
objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Sehingga 
graf dapat digunakan untuk merepresentasikan peta 
museum-museum yang ada di Yogyakarta. Selain 
itu, Graf memiliki banyak metode dalam  
memecahkan suatu masalah rute terpendek, salah 
satunya adalah menggunakan Algoritma Dijkstra. 

Algoritma Dijkstra, (dinamai menurut 
penemunya, seorang ilmuwan komputer, Edsger 
Dijkstra), adalah sebuah algoritma rakus (greedy 
algorithm) yang dipakai dalam memecahkan 
permasalahan jarak terpendek (shortest path 
problem) untuk sebuah graf berarah (directed graph) 
dengan bobot-bobot sisi (edge weights) yang bernilai 
tak-negatif [1]. 

Misalnya, bila vertices dari sebuah graf 
melambangkan tempat-tempat dan bobot sisi (edge 
weights) melambangkan jarak antara tempat-tempat 
tersebut, maka Algoritma Dijkstra dapat digunakan 
untuk menemukan jarak terpendek antara dua 
tempat. 

Input algoritma ini adalah sebuah graf berarah 
yang berbobot (weighted directed graph) G dan 
sebuah sumber vertex s dalam G dan V adalah 
himpunan semua vertices dalam graf G. 

Sehingga Algoritma dijkstra diterapkan untuk 
mencari rute terpendek pada graf berarah [1]. 
Algoritma dijkstra dapat mencari rute terpendek 
dalam sejumlah langkah. Dibawah ini adalah 
pseudocode dari Algoritma Dijkstra [1] : 

 

procedure Dijkstra(input m: matriks, a: simpul awal) 

{Mencari lintasan terpendek dari simpul awal a ke 

semua  simpul lainnya. Masukan: matriks (m) dari 

graf berbobot G dan simpul awal a. Keluaran: 

lintasan terpendek dari a ke semua simpul lainnya } 

Deklarasi 

s1, s2,…, sn : integer 

d1, d2,…, dn : integer 

i, j, k : integer 

{langkah 0 inisialisasi: } 

for i ← 1 to n do 

  si ← 0 

  di ← mai   

endfor 

{langkah1:} 

sa ← 1 {karena simpul a adalah simpul asal lintasan 

terpendek, jadisimpul a sudah pasti terpilih dalam 

lintasan terpendek} 

da ←  ∞ {tidak ada lintasan terpendek dari simpul a 

ke a} 

{langkah 2, 3, …, n-1: } 

for k ← 2 to n-1 do 

 j ← simpul dengan  sj = 0 dan dj minimal 

    sj ← 1b{simpul j sudah terpilih ke dalam 

lintasan terpendek} 

 {perbarui table d} 

 for semua simpul i dengan  si = 0 do 

  if  dj + mji  < di  then 

   di ← dj + mji 

  endif 

 endfor 

endfor 

 
Gambar 1. Pseudocode Algoritma Djikstra 

 
3. Museum di Yogyakarta 

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang 
memiliki banyak museum setelah Kota Jakarta. 
Biasanya museum-museum tersebut banyak 
menyimpan bukti sejarah perjalanan budaya Jawa 
yang memiliki kenangan serta arti penting untuk 
para penduduknya.  Tak hanya itu, bukti-bukti 
sejarah nasional juga menjadi lambang kegagahan 
dan patriotisme bangsa Indonesia. Berbagai macam 
koleksi benda bersejarah tertata rapi pada setiap 
museum, seperti : realia, minirama, kain-kain batik 
Jawa, karya seni yang orisinil, kereta keraton yang 
antik, dll. Selain sebagai tempat menyimpan benda-
benda bersejarah, sebagian museum di Yogyakarta 
juga dijadikan sebagai sarana pendidikan khususnya 
dalam bidang seni budaya.  Museum-museum yang 
terdapat di kota sejarah ini antara lain [2,3] : 

A. Museum Benteng Vredeburg 
B. Batik Museum 
C. Affandi Museum 
D. Museum Sonobudoyo 
E. Museum Sasana Wiratama 
F. Museum Kereta Keraton 
G. Museum Biologi 
H. Museum Amri dan Galeri 
I. Museum Perjuangan Yogyakarta 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

188 

 

J. Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jendral 
Sudirman 

K. Museum Sonobudoyo Unit 2 
 
Museum-museum tersebut telah disimbolkan sebagai 
vertices (simbol A,B,C, dll) yang dibutuhkan dalam 
pembuatan graf. 
 
4. Desain dan Implementasi 

 
 Web merupakan media dimana informasi dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja. Bukan hanya 
oleh orang dari satu negara melainkan web dapat 
digunakan oleh orang dari negara lain. Hal 
tersebutlah yang membuat para penyedia informasi 
menggunakan web sebagai media informasi. 
Aplikasi pencarian rute terpendek antar museum ini 
juga menggunakan web sebagai media informasi.  
Hal ini dikarenakan para pengguna aplikasi ini dapat 
berupa turis dalam negeri dan juga turis luar negeri. 
Selain itu, pihak sekolah dan para sejarawan yang 
mungkin berada di luar Yogyakarta dapat mengakses 
aplikasi ini dengan mudah. 
 
4.1  Analisis Menggunakan Algoritma Dijkstra 

 Sebelum merancang web yang dapat melakukan 
pencarian rute terpendek antar museum, terlebih 
dahulu dibuat graf yang merupakan peta dari lokasi-
lokasi museum yang ada di Yogyakarta (gambar 2). 
Selanjutnya graf tersebut dapat dianalisis 
menggunakan Algoritma dijkstra. 

 

Gambar 2. Graf Museum Yogyakarta 

Gambar 2 menggambarkan rute antar museum 
sebagai graf berbobot yang mana vertice A,B,dst 
merupakan museum-museum yang telah dipaparkan 
diatas. Graf tersebut juga telah menampilkan edge 
masing-masing yaitu berupa jarak antar museum. 
Dalam penentuan jarak terpendek pada graf diatas 
dibutuhkan titik awal untuk menuju beberapa titik 
selanjutnya dengan mempertimbangkan bobot jarak 
yang ditempuh terlebih dahulu, namun titik tujuan 
yang akan dipilih harus memiliki bobot jarak 
terkecil. 

Sebagai contoh, misal vertice H (Museum Amri 
dan Galeri) sebagai titik awal dalam pencarian rute 
terpendek, kemudian bandingkan bobot jarak pada  
edge yang terhubung dengan vertice H. Jika terdapat 
bobot terkecil pada edge, maka edge tersebut yang 
akan dipilih sebagai rute selanjutnya yang akan 
ditempuh menuju vertice berikutnya. Dengan 
ketentuan jalur jalan yang telah dilalui dengan rute 
yang sama tidak boleh dilalui lagi dan jika telah 
sampai pada titik tujuan maka pencarian pada rute 
tersebut berhenti dan melanjutkan dengan rute lain. 
Jika semua rute telah dilalui, maka dapat diambil 
kesimpulan rute mana yang akan dilalui dengan 
jarak yang terpendek namun memiliki kunjungan 
museum terbanyak. Intinya adalah 
mengimplementasikan contoh diatas dengan 
pseudocode algoritma dijkstra. Sehingga dapat 
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ditemukan beberapa himpunan solusi sebagai 
berikut: 
 
H ke D adalah H, D dengan jarak 1696 m 
H ke A adalah H, D, A dengan jarak 2075 m 
H ke I adalah H, D, G dengan jarak 2166m 
H ke F adalah H, D,  A, K, F dengan jarak 3259m 
H ke F adalah H, D, A, K, F, I dengan jarak 5774 m 
H ke D adalah H, D, A, G dengan jarak 3245 m 
H ke H adalah H, D, A, G, J dengan jarak  3404m 
H ke I adalah H, D, A, G, J, K dengan jarak  4816m 
H ke I adalah H, D, A, G, J, K, F dengan jarak  
5621m 

 
Hasil dari perhitungan jarak diatas diperoleh rute 
terpendek yaitu rute H, D, A, G, J, K, F. Rute 
tersebut memiliki jarak terpendek yaitu 5621 m 
dengan jumlah kunjungan ke tujuh museum dari 
total sebelas museum terkenal yang ada di 
Yogyakarta. Sehingga apapun museum yang menjadi 
titik awal, pseudocode algoritma dijkstra dapat 
mencari rute terpendek dari museum-museum 
tersebut. 
 
4.2 Rancang web 
 

Pembuatan web dimulai dengan membuat desain 
tampilan. Tampilan dibuat sederhana, menarik dan 
user-friendly. Tampilan yang dibuat terdiri dari 
halaman utama dan halaman konten. Web dibuat 
dalam 2 bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia. Diharapkan dengan adanya Bahasa 
Inggris dapat mempermudah turis mancanegara 
memahami isi dari web yang disampaikan. Sistem 
dari rancang web ini dimodelkan menggunakan 
UML. UML merupakan sistem arsitektur yang 
bekerja dalam Object Oriented Analysis Design 
dengan satu bahasa yang konsisten untuk 
menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun 
dan mendokumentasikan obyek-obyek dari sistem 
software untuk memodelkan bisnis dan 
komponennya. UML dapat menggambarkan 
fungsionalitas dan aktivitas dari sistem yang ada. 
Fungsionalitas dari web ini dapat dilihat pada 
gambar 3. Sedangkan aktivitas yang terjadi antara 
halaman utama dengan halaman konten dapat dilihat 
pada gambar 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Use Case Diagram 

 
 
4.3 Halaman utama 
 

Halaman utama pada tampilan web berisi 
informasi tentang museum-museum yang ada di 
Yogyakarta yang direpresentasikan dalam gambar 
peta. User dapat memilih lokasi awal yang akan 
dikunjungi pada gambar peta yang ada di halaman 
utama. Setelah memilih, maka user  akan menuju ke 
halaman konten. 

 
4.4 Halaman konten 

 
Halaman konten memuat jalur terpendek yang 

dihasilkan dari penghitungan menggunakan 
algoritma dijkstra dengan titik awal sesuai museum 
yang dipilih user.  Jalur terpendek tersebut 
merupakan rekomendasi perjalanan antar museum. 
Pada halaman konten ini, user juga akan 
mendapatkan informasi yang berisi profil dan 
sejarah museum satu-persatu sesuai rekomendasi 
perjalanan yang dihasilkan dari algoritma dijkstra. 
Dan pada tampilan konten ini juga akan 
menampilkan informasi bagaimana cara terbaik yang 
dapat ditempuh user untuk mengunjungi museum 
tersebut, disertai dengan arah dan jarak tempuh yang 
akan dilalui. Hal tersebut dapat dilakukan dengan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pengunjung 
Web 

Web <<system>> 
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Gambar 4. Activity Diagram 

 
mengimplementasikan Google Map API. Google 

Map API merupakan aplikasi interface yang dapat 
diakses lewat javascript agar Google Map dapat 
ditampilkan pada halaman web yang sedang kita 

bangun [4]. Dengan Google Map API, halaman 
konten dapat menampilkan informasi bagaimana 
cara terbaik untuk menempuh satu museum dari 
museum yang lain. 
 
5.  Kesimpulan dan saran 
 

Algoritma Dijsktra ternyata mampu 
mendapatkan optimalisasi dari kunjungan museum-
museum yang ada di Yogyakarta. Terlebih lagi 
dengan adanya web sebagai media informasi yang 
mampu dilihat dimana saja dan kapan saja maka 
dapat mempermudah turis mancanegara, turis dalam 
negeri, para sejarawan, dan sekolah-sekolah yang 
akan mengadakan study tour melihat informasi hasil 
optimalisasi tersebut. 
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____________________________________________________________________________________ 
 

Abstrak 
 

Sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak Universitas Persada Indonesia YAI untuk 
memperoleh beasiswa, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk 
menerima beasiswa. Pembagian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu seseorang yang 
kurang mampu ataupun berprestasi selama menempuh studinya.Untuk membantu penentuan dalam menetapkan 
seseorang yang layak menerima beasiswa maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan.Salah satu 
metode yang dapat digunakan untuk Sistem Pendukung Keputusan adalah dengan menggunakan Fuzzy MADM 
(Multi-Attribute Decision Making) 

Pada penelitian ini akan diangkat suatu kasus yaitu mencari alternative terbaik bedasarkan kriteria-
kriteria yang telah ditentukan dengan mengggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk 
melakukan perhitungan metode FMADM pada kasus tersebut. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi 
alternative terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan yaitu yang berhak 
menerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai 
bobot untuk setiap atribut, kemudian dilakukan proses perankingan yang akan menentukan alternatif yang 
optimal, yaitu mahasiswa terbaik.  

 
Kata Kunci : FMADM, SAW, Kriteria. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1.Pendahuluan 
 

Pengambilan keputusan adalah pemilihan 
beberapa tindakan alternatif yang ada untuk 
mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah di 
tetapkan (Turban, 2005).Sistem Pendukung 
Keputusan membantu pengambil keputusan untuk 
memcahkan masalah terutama berbagai masalah 
yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 

Disetiap lembaga pendidikan khususnya 
universitas banyak sekali beasiswa yang 
ditawarkankepada mahasiswa yang berprestasi dan 
yang kurangmampu.Program beasiwa ini tiap tahun 
dibagikan mahasiswa yangkurang mampu dan 
mahasiswa berprestasi.  

Untuk mendapatkan beasiswa tersebut 
makaharus sesuai dengan aturan-aturan yang 
telahditetapkan. Kriteria yang ditetapkan dalam studi 
kasus ini adalah nilai indeks prestasi 
akademik,penghasilan orang tua, jumlah saudara 
kandung,jumlah tanggungan orang tua, semester,usia 
dan lain-lain.   

Oleh sebab itu tidak semua 
yangmendaftarkan diri sebagai calon penerima 

beasiswa tersebut akanditerima, hanya yang 
memenuhikriteria-kriteria saja yang akan 
memperolehbeasiswa tersebut. Oleh karena jumlah 
peserta yangmengajukan beasiswa banyak serta 
indikator kriteria yang banyak juga, maka perlu 
dibangun sebuahsistem pendukung keputusan yang 
akan membantu penentuan siapa yang berhak untuk 
mendapatkanbeasiswa tersebut.  

Model yang digunakan dalam system 
pendukungkeputusan ini adalah Fuzzy Multi-
AttributeDecision Making (FMADM) .Ada 
beberapa metode yang dapat digunakanuntuk 
mnyelesaikan masalah FMADM.antara lain 
(Kusumadewi, 2006): 

 
a) Simple Additive Weighting Method (SAW) 
b) Weighted Product (WP) 
c) ELECTRE 
d) Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution (TOPSIS)  
e) Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 
Metode SAW inidipilih karena metode ini 

menentukan nilai bobotuntuk setiap atribut, 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

192 

 

kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan 
yang akanmenyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksud 
adalah yang berhakmenerima beasiswa berdasarkan 
kriteria – kriteria yang ditentukan.  

Dengan metode perangkingan tersebut, 
diharapkan penilaian akan lebih tepat 
karenadidasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang 
sudahditentukan sehingga akan mendapatkan hasil 
yang lebih akurat terhadap siapa yang akan 
menerimabeasiswa tersebut.  

 
 
2. Analisa Sistem FMADM 
 

Penilaian dilakukan dengan melihat nilai-
nilai terhadap indicator yaitu jumlah penghasilan 
Orangtua, usia, semester, jumlah tanggungan 
Orangtua, jumlah saudara kandung, dan nilai IPK. 
Selanjutnya masing-masing indikator tersebut 
dianggap sebagai kriteria yang akan dijadikan 
sebagai faktor untuk menetukan penerima beasiswa 
dan himpunan fuzzy nya adalah Sangat Rendah, 
Rendah, Sedang, Tengah, Tinggi, Sangat Tinggi. 
Himpunan ini kemudian diperlakukan sebagai input 
kedalam sistem FMADM (dalam hal ini disebut 
sebagai Ci).  

Variabel yang digunakan dalam tugas akhir 
ini adalah Jumlah penghasilan Orangtua, Usia, 
Semester, Jumlah tanggungan Orangtua, Jumlah 
saudara kandung, Nilai IPK dan untuk himpunan 
fuzzynya Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tengah, 
Tinggi, Sangat Tinggi. (Kusumadewi, 2005). 

 
2.1  Analisis Kebutuhan Input 
 

Input untuk melakukan proses pengambilan 
keputusan dari beberapa alternative ini dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner 
ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Teknik UPI 
YAI. Sebanyak 20 mahasiswa,dan Variabel yang 
dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
a) Semester. 
b) Nilai IPK. 
c) Jumlah tanggungan Orang Tua. 
d) Jumlah saudara kandung. 
e) Usia.  
f) Penghasilan Orang Tua. 

 
2.2 Analisis Kebutuhan Output 
 

Keluaran yang dihasilkan dari tugas akhir 
ini adalah sebuah alternatif yang memiliki nilai 
tertinggi dibandingkan dengan alternatif nilai yang 
lain. Pada tugas akhir ini hasil keluarannya diambil 
dari urutan alternatif tertinggi ke alternatif 
terendah.Hasil akhir yang dikeluarkan oleh program 

nanti berasal dari nilai setiap kriteria, karena dalam 
setiap kriteria memiliki nilai yang berbeda-beda.  

Urutan alternatif yang akan ditampilkan 
mulai dari alternatif tertinggi ke alternatif terendah. 
Alternatif yang dimaksud adalah mahasiswanya. 
 
3. Kebutuhan Sistem dalam Sistem Pengambilan 
Keputusan 

Berdasarkan hasil dari kegiatan analisa, 
sistem pengambilan keputusan ini memiliki 
kemampuan sebagai berikut: 

 
a) Form bantuan yang membantu pengguna dalam 

menggunakan aplikasi ini. 
b) Melakukan perhitungan dengan pendekatan 

metode SAW 
c) Pembuatan laporan yang berisi laporan hasil 

dari perhitungan yang telah dilakukan. 
 

3.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 
 

Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan 
pada perancangan aplikasi sistem pendukung 
keputusan ini adalah: 
a) Visual Basic.Net 2008, merupakan suatu 

program yang digunakan untuk membangun dan 
mengembangkan aplikasi. 

b) SQL Server 2008, merupakan perangkat lunak 
Relational DataBase Management System 
(RDBMS) yang handal. 

 
 

3.2 Kriteria Yang Dibutuhkan Bobot 
 

Dalam metode penelitian ini ada bobot dan 
kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan siapa 
yang akan terseleksi sebagai penerima beasiswa.  

Adapun kriterianya adalah : 
C1 = Jumlah Penghasilan Orangtua 
C2 = Usia 
C3 = Semester 
C4 = Jumlah tanggungan Orangtua 
C5 = Jumlah saudara kandung 
C6 = Nilai IPK 
 

Dari masing-masing bobot tersebut, maka 
dibuat suatu variabel-variabelnya. Dimana dari suatu 
variabel tersebut akan dirubah kedalam bilangan 
fuzzynya.  

Dibawah ini adalah bilangan fuzzy dari 
bobot: 
a)  Sangat Rendah (SR) = 0 
b) hRendah (R) = 0.2 
c) jedang (S)= 0.4 
d) kengah (T1) = 0.6 
e) kinggi (T2) = 0.8 
f) Sangat Tinggi(ST) = 1 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

193 

 

1

SR R S T1 T2 ST

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

W

Keterangan :

� SR= Sangat Rendah:
� R = Rendah;
� S = Sedang;
� T1= Tengah;
� T2= Tinggi;
� ST= Sangat Tinggi;

 
Untuk mendapat variabel tersebut harus 

dibuat dalam bentuk grafik supaya lebih jelas pada 

gambar 3.1 berikut. 
 
 Z ([) 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Grafik Bobot 
3.3 Kriteria Penghasilan Orang Tua 
 

Variabel penghasilan Orang Tua 
dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini 

. 
Tabel 1. Penghasilan Orang Tua 

Penghasilan Orang Tua (X) Nilai 

X ≤ Rp 1.000.000 1 

X = Rp 1.000.000 - 5.000.000 0.75 

X = Rp 5.000.000 - 10.000.000 0.5 

X ≥ Rp 10.000.000 0.25 
 

3.4 Kriteria Usia 
 

Variabel Usia dikonversikan dengan 
bilangan fuzzy dibawah ini. 

 
Tabel 2.  Usia 
 
 

3.5 Kriteria Semester 
 

Variabel Semester dikonversikan dengan 
bilangan fuzzy dibawah ini. 

 
Tabel 3. Semester 
 
 

3.6 Kriteria Jumlah Tanggungan Orang Tua 
 

Variabel Jumlah Tanggungan Orang Tua 
dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini. 

 
Tabel4.  Jumlah Tanggungan Orang tua 

Jumlah Tanggungan Orang Tua Nilai 

1 Anak 0 

2 Anak 0.25 

3 Anak 0.5 

4 Anak 0.75 

5 Anak 1 

 
3.7 Kriteria Jumlah Saudara Kandung 
 

Variabel Jumlah Saudara Kandung 
dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini. 

 
Tabel 5. Jumlah Saudara Kandung 

 
3.8 Kriteria Nilai IPK 
 

Variabel Nilai IPK dikonversikan dengan 
bilangan fuzzy dibawah ini. 
 

Tabel Nilai IPK 

 
3.9 Diagram Alir Data (DAD) 
 

Diagram Alir Data (DAD) pada aplikasi 
Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan 
Penerima Beasiswa di Universitas Persada Indonesia 
YAI akan menggambarkan alir data yang ada pada 
sistem aplikasi ini.  

Usia Nilai 

Usia = 19 Tahun 0.25 

Usia = 20 Tahun 0.5 

Usia = 21 Tahun 0.75 

Usia = 22 Tahun 1 

Semester Nilai 

Semester = 3 0 

Semester = 4 0.2 

Semester = 5 0.4 

Semester = 6 0.6 

Semester = 7 0.8 
Semester = 8 1 

Jumlah Saudara Kandung Nilai 

1 Orang 0 

2 Orang 0.25 

3 Orang 0.5 

4 Orang 0.75 

5 Orang 1 

IPK ≤ 2.75 0 

IPK = 2.75 - 3.00 0.25 

IPK = 3.00 - 3.25 0.5 

IPK = 3.25 - 3.50 0.75 

IPK ≥ 3.50 1 
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Adapun Diagram Alir Data pada aplikasi 
yang akan dibangun adalah sebagai berikut : 

  
3.9.1 Diagram Konteks 
 

Merupakan tingkat pertama yang 
menggambarkan sistem, sumber data, aliran data, 
dan informasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 2. Diagram Konteks 

3.10. Rancangan Masukan 
 

Rancangan masukan merupakan rancangan 
form – form yang digunakan sebagai masukan data 
dalam aplikasi Sistem Pendukung Keputusan untuk 
mementukan penerima beasiswa di Universitas 
Persada Indonesia YAI. 

 
3.10.1 Rancangan Menu Login 
 

Gambar ini merupakan gambar dari 
rancangan aplikasi yang merupakan tampilan awal 
dari sistem pendukung keputusan pada saat 
dijalankan.Tampilan ini merupakan menu login, 
dimana pengguna harus memasukkan Username (ID 
pengguna) dan password (sandi pengguna) untuk 
dapat masuk dan menggunakan sistem pendukung 
keputusan yang ada. 

 

 
Gambar 4. Rancangan Menu Login 

3.10. 2 Rancanangan Menu Registrasi 
 

Gambar ini menunjukkan Menu Registrasi 
pada sub menu utama. Pada menu ini, pengguna  
2dapat membuat ID baru untuk menggunakan sistem 
pengambilan keputusan yang ada, dengan 
menginputkan Username sebagai ID untuk 
mengidentifikasikan nama dari pengguna. Password 
diinput sebagai sandi yang akan diketahui oleh 
pengguna itu sendiri untuk masuk ke dalam sistem 
tersebut. Re-enter Password memasukkan sandi 
yang sama pada saat menginput Password sebagai 
identifikasi bahwa Password yang diisikan itu benar. 
Email adalah sebagai media penghubung antara 
pihak administrator ataupun developer untuk 
memberikan berita kepada pengguna walaupun 
pengguna itu sedang Offline (tidak aktif). Re-enter 
Emailadalah sebagai identifikasi bahwa Email yang 
di input sebelumnya itu benar. Gender adalah pilihan 
yang akan menginformasikan, apakah pengguna 
adalah seorang pria atau wanita. 
 

3.11 Perancangan BasisData dengan 
Menggunakan ERD 
 

Perancangan BasisData menggunakan 
ERD.Entity Relationship Diagram (ERD) 
merupakan sebuah model data yang menggunakan 
beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam 
istilah entitas dan hubungan yang digambarkan oleh 
data tersebut.  

Pada Sistem Pendukung Keputusan untuk 
menentukan Penerima Beasiswa ini menetapkan 
4entitas, yaitu : 
a) Hasil 
b) Beasiswa 
c) Mahasiswa 
d) Kriteria 

 
Adapun gambar Entity Relationship 

Diagram (ERD) sistem pengambilan keputusan 
untuk menentukan penerima beasiswa  sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistem Pendukung 
Keputusan untuk 

menentukan Beasiswa 
Mahasiswa

Mahasiswa

Jurusan

REKTOR UPI YAI

NIM Mahasiswa, Nilai, Info 
Mahasiswa

Konfirmasi NIM Mahasiswa, Info 
Hasil

Konfirmasi NIM Mahasiswa

Verifikasi NIM Mahasiswa, Info Hasil

Laporan hasil SAW
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Gambar.3.EntityRelationship Diagram 
 
4. Implementasi Dan Evaluasi 
 

Aplikasi ini dibuat untuk memberikan 
kemudahan kepada bagian jurusan pada Universitas 
Persada Indonesia YAI terutama bagian beasiswa 
pada mahasiswa yang sedang berkuliah di 
Universitas ini.Selain itu aplikasi ini juga dapat 
menjadi suatu sumber evaluasi nilai IPK 
mahasiswa UPI YAI.Aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan Untuk Menentukan Penerima Beasiswa 
dengan menggunakan Metode SAW pada Fuzzy 
MADM. Ini terdiri dari beberapa tampilan yaitu 
tampilan login, menu utama, menu admin, tampilan 
penerima beasiswa, menu laporan, dan menu 
bantuan, yang mana tampilan 
terdapat pada data admin, data penerima 
perhitungan SAW. 

  
4.1 Tampilan Menu Login 

 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

195 

EntityRelationship Diagram (ERD) 

 

Aplikasi ini dibuat untuk memberikan 
kemudahan kepada bagian jurusan pada Universitas 

terutama bagian beasiswa 
pada mahasiswa yang sedang berkuliah di 
Universitas ini.Selain itu aplikasi ini juga dapat 
menjadi suatu sumber evaluasi nilai IPK 
mahasiswa UPI YAI.Aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan Untuk Menentukan Penerima Beasiswa 

gunakan Metode SAW pada Fuzzy 
MADM. Ini terdiri dari beberapa tampilan yaitu 
tampilan login, menu utama, menu admin, tampilan 
penerima beasiswa, menu laporan, dan menu 
bantuan, yang mana tampilan – tampilan tersebut 
terdapat pada data admin, data penerima dan hasil 

Merupakan tampilan yang pertama kali 
muncul pada aplikasi ini. Masukkan input Username 
dan Password untuk akses ke menu selanjutnya.

 

Gambar 6.  Login Menu

4.2 Tampilan Menu User
 

Form ini akan tampil setelah berhasil login 
sebagai user. Pada form ini berisikan beberapa 
diantaranya ada lihat informasi Beasiswa, Syarat 
dari Beasiswa, Penerima Beasiswa dan Setting untuk 
merubah password atw meng

 
4.3 Tampilan Informasi Beasiswa

Form ini berisikan informasi dari Beasiswa 
yang akan di adakan oleh Universitas Persada 
Indonesia UPI YAI. 

 

Gambar 7. Menu User
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Merupakan tampilan yang pertama kali 
muncul pada aplikasi ini. Masukkan input Username 
dan Password untuk akses ke menu selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.  Login Menu 
 

4.2 Tampilan Menu User 

Form ini akan tampil setelah berhasil login 
sebagai user. Pada form ini berisikan beberapa link, 
diantaranya ada lihat informasi Beasiswa, Syarat 
dari Beasiswa, Penerima Beasiswa dan Setting untuk 
merubah password atw meng-update profile. 

ormasi Beasiswa 
Form ini berisikan informasi dari Beasiswa 

yang akan di adakan oleh Universitas Persada 

 
Gambar 7. Menu User 
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Gambar 8.  Menu User Beasiswa
  

  
5. Kesimpulan 

  
Sistem Pendukung Keputusan untuk 

menentukan penerima beasiswa di Universitas 
Persada Indonesia UPI YAI menggunakan FMADM 
(Fuzzy Multi Attribute Decision Making) 
Menggunakan Visual Basic.Net, maka diperoleh 
beberapa kesimpulan, yaitu: 

 
a) Dengan adanya aplikasi Sistem Pendukung 

Keputusan untuk menentukan penerim
beasiswa di Universitas Persada Indonesia 
UPI YAI menggunakan FMADM (Fuzzy 
Multi Attribute Decision Making) ini maka 
mempermudah bagian Jurusan dari 
Universitas Persada Indonesia tersebut 
dalam menentukan mahasiswa yang berhak 
mendapatkan beasiswa.
 

b) Pemilihan Beasiswa pada Universitas 
Persada Indonesia UPI YAI menggunakan 
6 kriteria penilaian, yaitu Penghasilan 
Orang Tua, Semester, Usia, Jumlah Saudara 
Kandung, Jumlah Tanggungan Orang Tua, 
Nilai IPK. 
 

c) Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
untuk menentukan penerima beasiswa di 
Universitas Persada Indonesia UPI YAI 
menggunakan FMADM (Fuzzy Multi 
Attribute Decision Making) ini memberikan 
informasi nilai prioritas sebagai hasil 
perhitungan SAW yang akan menjadi 
rekomendasi atau acuan bagi Jurusan dalam 
mengambil suatu keputusan.
 

d) Dalam hasil kuisioner dapat disimpulkan 
bahwa aplikasi ini secara umum memiliki 
tampilan yang baik dan fasilitas 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

196 

 
Gambar 8.  Menu User Beasiswa 

Sistem Pendukung Keputusan untuk 
beasiswa di Universitas 

Persada Indonesia UPI YAI menggunakan FMADM 
(Fuzzy Multi Attribute Decision Making) 
Menggunakan Visual Basic.Net, maka diperoleh 

Dengan adanya aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan untuk menentukan penerima 
beasiswa di Universitas Persada Indonesia 
UPI YAI menggunakan FMADM (Fuzzy 
Multi Attribute Decision Making) ini maka 
mempermudah bagian Jurusan dari 
Universitas Persada Indonesia tersebut 
dalam menentukan mahasiswa yang berhak 
mendapatkan beasiswa. 

lihan Beasiswa pada Universitas 
Persada Indonesia UPI YAI menggunakan 
6 kriteria penilaian, yaitu Penghasilan 
Orang Tua, Semester, Usia, Jumlah Saudara 
Kandung, Jumlah Tanggungan Orang Tua, 

Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
enerima beasiswa di 

Universitas Persada Indonesia UPI YAI 
menggunakan FMADM (Fuzzy Multi 
Attribute Decision Making) ini memberikan 
informasi nilai prioritas sebagai hasil 
perhitungan SAW yang akan menjadi 
rekomendasi atau acuan bagi Jurusan dalam 

suatu keputusan. 

Dalam hasil kuisioner dapat disimpulkan 
bahwa aplikasi ini secara umum memiliki 
tampilan yang baik dan fasilitas – fasilitas 

yang disediakan didalamnya dirancang 
sesuai dengan kebutuhan.
 

e) Dalam aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan untuk 
beasiswa di Universitas Persada Indonesia 
UPI YAI menggunakan FMADM (Fuzzy 
Multi Attribute Decision Making) ini setiap 
pengguna memiliki hak akses yang berbeda 
– beda, tergantung pada statusnya. Pada 
aplikasi ini terdapat dua status yai
dan user. 
 

f) Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
untuk menentukan penerima beasiswa di 
Universitas Persada Indonesia UPI YAI 
menggunakan FMADM (Fuzzy Multi 
Attribute Decision Making) ini 
menggunakan Visual Basic.Net 2008 yang 
merupakan salah satu pa
pemrograman dari Visual Studio 2008 yang 
bersifat dinamis, interaktif dan mempunyai 
banyak fasilitas yang akan didapatkan dari 
pada versi – versinya terdahulu.
 

6. Saran 
 
Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 

untuk menentukan penerima beasiswa di 
Persada Indonesia UPI YAI menggunakan FMADM 
(Fuzzy Multi Attribute Decision Making) ini masih 
terdapat banyak kekurangannya.Untuk itu 
diharapkan saran dan kritikan yang bersifat 
membangun untuk kesempurnaan aplikasi ini lebih 
lanjut. Adapun saran – saran yang disampaikan agar 
dapat bermanfaat bagi pengembangan aplikasi ini 
adalah sebagai berikut: 

 
a) Walaupun aplikasi Sistem Pendukung 

Keputusan untuk menentukan penerima 
beasiswa di Universitas Persada Indonesia UPI 
YAI menggunakan FMADM (Fuzzy Mult
Attribute Decision Making) ini menghadirkan 
tampilan yang menarik, sebaiknya dilakukan 
penambahan fitur sehingga pengguna akan lebih 
mudah dalam mengoperasikannya.
 

c) Sebaiknya aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan untuk menentukan penerima 
beasiswa di Universitas Persada Indonesia UPI 
YAI menggunakan FMADM (Fuzzy Multi 
Attribute Decision Making) ini dikembangkan 
menjadi aplikasi sistem pendukung keputusan 
yang berbasis web dengan merubah objek 
pemilihan menjadi lebih umum sehingga akan 
lebih banyak Univ
memanfaatkan aplikasi ini.
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yang disediakan didalamnya dirancang 
sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan untuk menentukan penerima 
beasiswa di Universitas Persada Indonesia 
UPI YAI menggunakan FMADM (Fuzzy 
Multi Attribute Decision Making) ini setiap 
pengguna memiliki hak akses yang berbeda 

beda, tergantung pada statusnya. Pada 
aplikasi ini terdapat dua status yaitu admin 

Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
untuk menentukan penerima beasiswa di 
Universitas Persada Indonesia UPI YAI 
menggunakan FMADM (Fuzzy Multi 
Attribute Decision Making) ini 
menggunakan Visual Basic.Net 2008 yang 
merupakan salah satu paket bahasa 
pemrograman dari Visual Studio 2008 yang 
bersifat dinamis, interaktif dan mempunyai 
banyak fasilitas yang akan didapatkan dari 

versinya terdahulu. 

Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
untuk menentukan penerima beasiswa di Universitas 
Persada Indonesia UPI YAI menggunakan FMADM 
(Fuzzy Multi Attribute Decision Making) ini masih 
terdapat banyak kekurangannya.Untuk itu 
diharapkan saran dan kritikan yang bersifat 
membangun untuk kesempurnaan aplikasi ini lebih 

saran yang disampaikan agar 
dapat bermanfaat bagi pengembangan aplikasi ini 

Walaupun aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan untuk menentukan penerima 
beasiswa di Universitas Persada Indonesia UPI 
YAI menggunakan FMADM (Fuzzy Multi 
Attribute Decision Making) ini menghadirkan 
tampilan yang menarik, sebaiknya dilakukan 
penambahan fitur sehingga pengguna akan lebih 
mudah dalam mengoperasikannya. 

Sebaiknya aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan untuk menentukan penerima 

Universitas Persada Indonesia UPI 
YAI menggunakan FMADM (Fuzzy Multi 
Attribute Decision Making) ini dikembangkan 
menjadi aplikasi sistem pendukung keputusan 
yang berbasis web dengan merubah objek 
pemilihan menjadi lebih umum sehingga akan 
lebih banyak Universitas yang dapat 
memanfaatkan aplikasi ini. 
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d) Sebaiknya menerapkan teknologi security sesuai 

dengan perkembangan keamanan sistem. Agar 
data – data dari mahasiswa ini dapat tersimpan 
dengan baik. 
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Abstrak 

Aplikasi Android yang tersedia bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah aplikasi kumpulan peribahasa, 
seperti peribahasa Indonesia. Jenis aplikasi kumpulan peribahasa yang membahas khusus tentang peribahasa 
Inggris-Indonesia masih belum tersedia. Oleh sebab itu, penulis akan membahas pembuatn aplikasi berupa 
kumpulan peribahasa Inggris yang memiliki makna sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan 
terjemahan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia. 
Paper ini akan membahas pembuatan aplikasi kumpulan peribahasa Inggris. Aplikasi ini akan menampilkan 100 
peribahasa Inggris. Pada aplikasi ini juga akan terdapat fasilitas pencarian peribahasa, peribahasa favorit dan 
bantuan penggunaan aplikasi. Aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Android 
 
Kata kunci : peribahasa, lihat peribahasa, cari peribahasa, favorit, ponsel, android.  
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perangkat ponsel berbasis sistem operasi 
Android sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. 
Perangkat ini menawarkan berbagai kelebihan, salah 
satunya adalah tersedianya ribuan aplikasi, baik 
yang berbayar maupun gratis. 

Aplikasi Android yang tersedia bermacam-
macam. Salah satu contohnya adalah aplikasi 
kumpulan peribahasa, seperti peribahasa Indonesia. 
Jenis aplikasi kumpulan peribahasa yang membahas 
khusus tentang peribahasa Inggris-Indonesia masih 
belum tersedia. Oleh sebab itu, pada paper ini akan 
dibahas mengenai pembuatan aplikasi kumpulan 
peribahasa Inggris. 

Tujuan dari  pembuatan aplikasi kumpulan 
peribahasa Inggris beserta terjemahannya ke dalam 
Bahasa Indonesia adalah sebagai sarana 
pembelajaran untuk menambah pengetahuan 
berbahasa Inggris. 

Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 
software SDK Eclipse sebagai emulator Android. 
Software ini bersifat open source (terbuka), yang 
berarti setiap orang dapat melihat dan memodifikasi 
source code perangkat lunak ini. Software ini juga 
mendukung semua kebutuhan untuk membuat dan 

menjalankan aplikasi Android, termasuk simulator 
dan alat debugging. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan penelitian ilmiah ini adalah menggunakan 
pendekatan metode SDLC (Software Development 
Life Cycle). Fase identifikasi, pada fase ini adalah 
mengidentifikasi masalah yang ada yaitu belum 
tersediannya aplikasi berbasis Android yang 
membahas khusus tentang peribahasa Inggris-
Indonesia, sehingga diperlukan aplikasi tentang 
kumpulan peribahasa Inggris-Indonesia sebagai 
sarana pembelajaran Bahasa Inggris. Fase analisis, 
pada fase ini adalah memecahkan masalah dalam 
pembuatan aplikasi dan cara kerja dari aplikasi, 
masalah dalam aplikasi ini dengan mempelajari dan 
mengumpulkan sumber-sumber pustaka dari buku-
buku yang berhubungan dengan Android, bahasa 
pemrograman Java dan SQLite sebagai basis data. 
Untuk data peribahasa Inggris-Indonesia dilakukan 
pengambilan dari buku. Fase perancangan, tahap 
pertama adalah perancangan tampilan aplikasi, tahap 
kedua adalah perancangan tabel. Fase implementasi, 
dilakukan pengkodingan dengan bahasa 
pemrograman java kemudian kompilasi program dan 
tahap terakhir adalah uji coba aplikasi menggunakan 
AVD Android.menjalankan aplikasi pada komputer 
menggunakan AVD Android. Kemudian setelah 
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aplikasi berjalan dengan baik pada komputer, maka 
dilakukan pengunggahan aplikasi menggunakan 
software SDK Eclipse ke perangkat mobile Android. 
Kemudian melakukan evaluasi user untuk 
mengetahui feedback dari pengguna dalam 
menggunakan aplikasi, yaitu dengan cara 
menyebarkan kuesioner. 

 
2. Pembahasan  

 
Aplikasi ini akan menampilkan 100 peribahasa 

yang memiliki makna sangat dekat dengan 
kehidupan sehari-hari, lengkap dengan terjemahan 
secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia. [4] 

Pada tahap awal, dibuat terlebih dahulu 
rancangan tampilan aplikasi. Kemudian pembuatan 
aplikasi, tahap implementasi dan evaluasi aplikasi. 
2.1 Perancangan Tampilan Aplikasi  

 
2.1.1 Rancangan Menu Utama 

 
Pada halaman ini terdapat tombol yang 

membantu pengguna dalam memilih menu yang 
ingin digunakan. Terdapat tombol Lihat Peribahasa, 
Cari Peribahasa, Favorit, Bantuan dan Keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2(a) Rancangan Halaman Menu Utama 
 

2.1.2 Rancangan Halaman Lihat Peribahasa 

Pada halaman ini, peribahasa Inggris beserta 
arti dan maknanya akan ditampilkan secara 
sequential. Anak panah digunakan untuk beralih ke 
peribahasa yang lain. Tombol Favorit untuk 
menambahkan peribahasa yang dipilih ke menu 
Favorit, tombol Menu untuk kembali ke Menu 
Utama.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2(b) Rancangan Halaman Lihat Peribahasa 

 
2.1.3 Rancangan Halaman Cari Peribahasa 

Pada halaman ini, pengguna dapat memasukan 
input berupa peribahasa Inggris yang ingin dicari,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2(c) Rancangan Halaman Cari Peribahasa 
 
 
 

2.1.4 Rancangan Halaman Favorit 
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat 

kumpulan peribahasa favorit yang telah di 
tambahkan sebelumnya. Peribahasa favorit pilihan 
pengguna ditampilkan berupa list.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 2(d) Rancangan Daftar Peribahasa Favorit 

 
Jika sudah ada peribahasa yang ditambahkan 

dan pengguna mengklik salah satu item, maka 
aplikasi akan menampilkan halaman baru. Halaman 

 

DAFTAR FAVORIT 

(Berupa List) 

 

 

EProverbs 

(Inggris-Indonesia) 

 

Lihat  Cari  

Favorit Bantuan 

Keluar 

 

 

 

 

Peribahasa: 

Menu 

 

Masukan peribahasa: 

 

 

 

Cari 

Menu 
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ini berisi detail dari peribahasa favorit yang telah 
dipilih. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 2(e) Rancangan Halaman Isi Peribahasa 

Favorit 
 

2.1.5 Rancangan Halaman Bantuan  
 

Halaman ini akan berisi bantuan penggunaan 
aplikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(f) Rancangan Halaman Bantuan 
 

2.2 Rancangan Tabel 

DBMS yang digunakan dalam aplikasi ini 
adalah SQLite yang merupakan sebuah DBMS yang 
ringan namun mempunyai performa yang cukup 
tinggi. SQLite digunakan karena pada sistem operasi 
Android sudah disediakan dan mudah 
diimplementasikan. [3] 

Tabel Peribahasa akan menampung 100 
peribahasa. Rancangan tabel tersebut adalah sebagai 
berikut : 

 
Tabel 2.1 Rancangan Tabel Peribahasa 

Nama 
Field 

Tipe 
Data 

No
t 

Nu
ll 

Prim
ary 
Key 

Uniq
ue 

Auto 
Increm

ent 

ID INTEG
ER 

Ya Ya - Ya 

PERIBAH TEXT Ya - Ya - 

ASA 

ARTI TEXT Ya - - - 

MAKNA TEXT Ya - - - 

FAVORIT TEXT - - - - 

 
2.3 Pembuatan Aplikasi 

 
Untuk membuat sebuah project baru pada editor 

Eclipse, jalankan IDE Eclipse, pilih File – New – 
Android Project, Pada Project Name, penulis 
memberikan nama Eproverb. Kemudian akan 
dilakukan pengaturan Build Target untuk versi 
android minimum yang akan digunakan dalam 
menjalankan aplikasi ini. Lalu melakukan pengaturan 
pada tab Aplication Name, Package Name, untuk 
penamaan pada package minimal dua kata yang 
dipisahkan oleh tanda “Titik” ( . ). Setelah itu, activity 
adalah nama file java yang akan tercipta pada saat 
project dibuat. Min SDK Version, isikan dengan API 
pada masing-masing target. dan untuk Minimum SDK 
penulis memilih 8(Android2.2). Bila semua langkah 
telah dilakukan, klik finish untuk mengakhiri. [5] 

 
2.3.1 Pembuatan Tabel 

 
Pada bagian ini terdapat satu kelas yang 

berfungsi mengkoneksikan tabel-tabel dengan 
aplikasi. Kelas yang digunakan yaitu kelas Database 
untuk mengkoneksikan tabel-tabel dengan aplikasi 
serta membuat database saat pertama kali program 
dijalankan.Pemrograman Java yang berorientasi objek 
mempermudah dalam pengaksesan database.  [1,3] 
 
2.3.2 Pembuatan Halaman Menu Utama 

 
Pembuatan halaman Menu Utama ini dengan 

menggunakan script xml. 
Script xml yang dibuat akan menampilkan 

sebuah gambar sebagai background  dan membuat 
tombol-tombol pada menu utama. Setiap Tombol 
akan menjalankan suatu script logika untuk 
menjalankan kelas yang lain yang berekstensi .java.  
Berikut tampilan menu utama: [1,5] 

 

 
Gambar 2(g) Tampilan Halaman Menu Utama 

 

 

 

Peribahasa: 

 

Menu 

 

 

 

Bantuan: 

1. 

Menu 
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2.3.3 Pembuatan Halaman Lihat Peribahasa 

 
Pembuatan halaman Lihat Peribahasa ini 

dengan menggunakan script xml. 
Script xml yang dibuat akan menampilkan 

sebuah gambar sebagai background  dan membuat 
tombol-tombol pada halaman lihat peribahasa. 
Setiap Tombol akan menjalankan suatu script logika 
untuk menjalankan kelas yang lain yang berekstensi 
.java. Berikut tampilannya: [1,5] 

 

 
Gambar 2(h) Tampilan Halaman Lihat Peribahasa 

 
2.3.4 Pembuatan Halaman Cari Peribahasa 

Pembuatan halaman Cari Peribahasa ini dengan 
menggunakan script xml. Berikut tampilannya:  

. 

 
Gambar 2(i) Tampilan Halaman Cari Peribahasa 

 
Tampilan di atas digunakan untuk melakukan 

pencarian pada aplikasi ini. Kemudian jika tombol 
Cari diklik, maka akan menjalankan kelas lain yang 
berekstensi .java dan memanggil peribahasa pada 
database yang dimaksud, kemudian 
menampilkannya pada TextView yang telah 
disediakan.[1,5] 

 
2.3.5 Pembuatan Halaman Favorit 

 
Pembuatan halaman Favorit ini dengan 

menggunakan script xml yang terdiri dari 2 bagian 
yaitu untuk tampilan favorit berupa list dan isi dari 
favorit. Berikut tampilannya: [1,5] 

• Favoritl list 

 
Gambar 2(j) Tampilan Halaman List Peribahasa 

Favorit 
Kemudian untuk menampilkan detail dari 

setiap daftar peribahasa favorit yang diklik, program 
akan memanggil kelas .java. Berikut adalah tampilan 
untuk menampilkan detail peribahasa favorit : [1,5] 

 
Gambar 2(k) Tampilan Halaman Detail Favorit 

 
2.3.6 Pembuatan Halaman Bantuan 

Pembuatan halaman Bantuan ini dengan 
menggunakan script xml. Halaman ini akan 
menampilkan panduan penggunaan aplikasi.  Berikut 
tampilannya:[1,5] 
 

 
Gambar 2(l) Tampilan Halaman Bantuan 

 
2.4 Implementasi Aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi 
aplikasi yang telah dibuat sebelumnya.  

 
2.4.1 Instalasi Aplikasi 
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Berikut adalah langkah-langkah instalasi 
aplikasi Eproverbs pada perangkat mobile Android: 

• Hubungkan ponsel dengan komputer 
menggunakan kabel data,  

• Copy file .apk pada direktori D:\workspace 
android\Eprovers\bin\Eproverbs.apk ke 
dalam Memory Card (biasanya banyak 
menggunakan MicroSD). 

• Setelah selesai copy files .apk, kemudian 
buka aplikasi “my files” atau “file saya” di 
perangkat Android anda. Dan cari files .apk 
tadi, lalu jalankan. Jika ada permintaan 
install, silahkan point tombol install sampai 
ada notifikasi Done. 

• Setelah proses instalasi selesai, aplikasi 
sudah ada di ponsel dan siap digunakan.[2] 

 
2.4.2 Penggunaan Aplikasi 

Aplikasi Eproverbs yang sudah terpasang pada 
perangkat mobile kini telah siap digunakan. Berikut 
beberapa tampilan dari aplikasi ini. 

 

 
Gambar 2(m) Halaman Menu Utama 

 
Gambar 2(n) Halaman Lihat Peribahasa 

 

 
Gambar 2(o) Halaman Daftar Peribahasa Favorit 

 

 
Gambar 2(p) Halaman Detail Peribahasa Favorit 

 

 
Gambar 2(q) Halaman Cari Peribahasa 

 

 
Gambar 2(r) Halaman Bantuan 

 
2.5 Evaluasi 

Berikut adalah tabel hasil analisa kuesioner 
dari 20 responden yang mengevaluasi program 
aplikasi kumpulan peribahasa Inggris berbasis 
Android. 
 

Tabel Hasil Kuesioner Penggunaan Aplikasi  

N
o 

Pertanyaan SS S TS 
S
T
S 

 
1 
 
 
2 

 

 
Tampilan aplikasi 
EProverbs ini sudah 
bagus. 
Aplikasi EProverbs 
ini mudah digunakan. 

 
7 
 
 
5 

 

 
13 
 
 

15 
 

 
0 
 
 
0 

 

 
0 
 
 
0 
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3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

10 

Aplikasi EProverbs 
ini berjalan cepat. 
Aplikasi EProverbs 
ini praktis digunakan 
karena terdapat pada 
smartphone. 
Aplikasi EProverbs 
ini tidak bekerja 
dengan baik. 
Aplikasi EProverbs 
ini membantu Anda 
untuk mempelajari 
peribahasa Inggris. 
Arti dan makna dari 
masing-masing 
peribahasa Inggris 
mudah Anda pahami. 
Fitur pencarian 
peribahasa membantu 
Anda menggunakan 
aplikasi ini. 
Fitur Pengelompokan 
Peribahasa Favorit 
Membantu Anda 
untuk 
mengelompokan 
peribahasa favorit 
pilihan Anda. 
Peribahasa Inggris 
yang disajikan sudah 
lengkap. 

7 
 
 
9 
 
 
 
0 
 
 
6 
 
 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 
1 

12 
 
 

11 
 
 
 
0 

 
 

13 
 
 
 

16 
 

 
 

14 
 
 
 
13 
 
 

 
 

 
8 

1 
 
 
0 
 
 
 

18 
 
 
1 
 
 
 
0 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

 
 

 
 

 
10 

0 
 
 
0 
 
 
 
2 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
1 

 
Keterangan :  
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Persentase jawaban yang didapatkan dari total 20 
orang responden: 
 

1. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa 
tampilan aplikasi Eproverbs ini sudah 
bagus. 

2. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa 
Aplikasi EProverbs ini mudah digunakan. 

3. 19 orang atau 95% menyatakan bahwa 
aplikasi EProverbs ini berjalan cepat. 

4. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa 
aplikasi EProverbs ini praktis digunakan 
karena terdapat pada smartphone. 

5. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa 
aplikasi EProverbs ini bekerja dengan baik. 

6. 19 orang atau 95% menyatakan bahwa 
aplikasi EProverbs ini membantu pengguna 
untuk mempelajari peribahasa Inggris. 

7. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa arti 
dan makna dari masing-masing peribahasa 
Inggris mudah dipahami. 

8. 15 orang atau 75% menyatakan bahwa fitur 
pencarian peribahasa membantu pengguna 
menggunakan aplikasi ini. 

9. 19 orang atau 95% menyatakan bahwa fitur 
pengelompokan peribahasa favorit 
membantu pengguna untuk 
mengelompokan peribahasa favorit pilihan 
pengguna. 

10. 9 orang atau 45% menyatakan bahwa 
peribahasa Inggris yang disajikan sudah 
lengkap. 

 
3. Kesimpulan  dan Saran 

 
Dari keseluruhan pembuatan aplikasi ini, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi kumpulan peribahasa 
Inggris ini telah selesai dibuat dan diterapkan pada 
perangkat mobile berbasis Android. 19 orang dari 20 
orang responden atau 95% responden yang 
melakukan evaluasi aplikasi dengan menjawab 
kuesioner menyatakan bahwa aplikasi ini membantu 
pengguna untuk mempelajari peribahasa Inggris. 
Selain itu, 19 orang atau 95% responden menyatakan 
bahwa fitur pengelompokan peribahasa favorit 
membantu pengguna untuk mengelompokan 
peribahasa favorit pilihan pengguna. Kemudian 15 
orang atau 75% responden juga menyatakan bahwa 
fitur pencarian peribahasa membantu pengguna 
menggunakan aplikasi ini. Kekurangan aplikasi ini 
adalah kumpulan peribahasa yang disajikan kurang 
lengkap. Hasil evaluasi pemakai yang dilakukan, 
hanya 9 orang atau 45% responden yang 
menyatakan bahwa peribahasa Inggris yang 
disajikan sudah lengkap. 

Dalam pemrograman kumpulan peribahasa 
Inggris ini, software yang digunakan sangat 
membantu programmer dalam mengembangkan dan 
membuat aplikasi. Software Editor Eclipse yang 
digunakan memberi  kemudahan dalam pengaturan 
antara script program dan script tampilan yang dapat 
dibuat secara terpisah. Namun kekurangan dari 
penggunaan software ini adalah booting emulator 
Android yang lama dan terkadang saat aplikasi ingin 
dijalankan, loading program tidak berjalan dengan 
baik dan harus diulang kembali.  

Pembuatan aplikasi ini masih sangat sederhana 
karena masih ada fitur yang belum 
diimplementasikan. Seperti fitur AutoComplete 
pencarian yang belum diimplementasikan pada 
aplikasi ini, padahal dapat memudahkan pengguna 
dalam pencarian peribahasa. Semoga aplikasi ini 
dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih 
bermanfaat di masa mendatang.  
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Abstrak 

 
Pengetahuan akan musik sangat diperlukan bagi orang yang masih awam. Mempelajari musik yang 

bersifat otodidak atau belajar sendiri tidaklah mudah karena elemen-elemen yang ada di dalam musik itu sendiri 
sangatlah kompleks. Musik sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak-anak dimana musik bisa merangsang 
pertumbuhan pikiran dan kreativitas mereka untuk lebih berkembang. Pengembangan aplikasi multimedia 
interaktif ini bertujuan agar anak-anak dapat mengerti dasar musik terutama piano. Perancangan aplikasi ini 
menggunakan metoda pembangunan game dimulai dari Storyline, Storyboard, desain dan pengkodean. 
Pengembangan aplikasi ini menggunakan Macromedia Flash 8 dan perangkat MIDI controller sebagai pengganti 
alat musik piano. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi pembelajaran piano ini dapat membantu anak-anak, 
namun perlu adanya peran serta orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam menggunakan aplikasi ini. 

 
Kata Kunci : musik, piano, anak-anak, midi, multimedia interaktif 
__________________________________________________________________________________________ 
 

I.  Pendahuluan  
 
1.1 Latar Belakang 

 
Pengetahuan akan musik sangat diperlukan bagi orang 
yang masih awam. Mempelajari musik yang bersifat 
otodidak atau belajar sendiri tidaklah mudah karena 
elemen-elemen yang ada di dalam musik itu sendiri 
sangatlah kompleks. Salah satunya adalah kemampuan 
dalam menggunakan berbagai macam alat musik 
dimana jika dimainkan secara bersamaan akan 
menghasilkan nada-nada yang harmonis satu dengan 
yang lainnya.  
Sebuah penelitian membuktikan bahwa musik sangat 
berpengaruh terhadap kecerdasan anak-anak, dimana 
musik dapat merangsang pertumbuhan pikiran dan 
kreativitas mereka untuk lebih berkembang[2].  
Piano dapat menjadi menjadi salah satu alat bantu 
pilihan untuk belajar musik pertama kali, karena pada 
saat belajar piano secara otomatis teori dan 
pengetahuan dasar musik dibahas juga. 
Dalam penyampaian materi dasar musik kepada anak-
anak terdapat beberapa cara salah satunya dengan 
multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah 
media yang terdiri dari banyak komponen media yang 
saling terintegrasi yang mampu untuk berinteraksi 
dengan penggunanya. 
Multimedia interaktif pembelajaran piano yang ada 
pada saat ini sudah dapat ditemukan di toko komputer 

ataupun toko buku, akan tetapi aplikasi yang ada belum 
dapat sepenuhnya membantu anak-anak dalam 
mengerti dasar piano karena aplikasi yang ada belum  
menyediakan simulasi dengan menggunakan piano 
ataupun keyboard[1] , sehingga aplikasi ini juga belum 
dapat menjadi alternatif  bagi orang tua untuk 
mengajarkan piano kepada anak-anaknya. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin 
mengembangkan aplikasi pembelajaran musik 
khususnya piano melalui multimedia interaktif dengan 
menggunakan MIDI controller sebagai alat bantu 
simulasi bermain piano. Penulis menuangkannya 
dalam bentuk penelitian dengan judul “Aplikasi 
pembelajaran alat musik piano untuk anak-anak 
dengan multimedia interaktif menggunakan MIDI 
controller” 
 

1.2 Tujuan 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat 
program aplikasi pembelajaran alat musik piano 
untuk anak-anak dengan multimedia interaktif 
menggunakan MIDI controller. 
 

1.3 Metode Pembangunan Game 
 

Metode pembangunan game merupakan sebuah 
metode yang digunakan untuk menghasilkan dan 
atau menyajikan suatu permainan dengan mengikuti 
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prosedur yang sudah ditentukan. Berawal dari 
mendapatkan suatu ide untuk membuat sebuah 
permainan, hingga menghasilkan sebuah prototype 
game yang siap untuk diujikan. Untuk lebih 
jelasnya dilihat pada gambar berikut.  
 

 
 

Gambar 1 Metode pembangunan Game  
 
II.Dasar Teori  
 
2.1.Multimedia  

 
Dalam industri elektronika, Multimedia adalah 

kombinasi dari komputer dan video atau multimedia 
secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, 
yaitu suara, gambar dan teks atau multimedia adalah 
kombinasi dari paling sedikit dua media input atau 
output dari data, media ini dapat berupa audio 
(suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan 
gambar atau multimedia merupakan alat yang dapat 
menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif 
yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio 
dan gambar video[3].  
 
2.2 Computer Aided Learning (CAL) 
 Criswell (1989) mendefinisikan CAL atau bila 
dalam bahasa Indonesia berarti Pembelajaran 
Berbantukan Komputer (PBK) sebagai penggunaan 
komputer dalam penyampaian bahan pengajaran 
dengan melibatkan pelajar secara aktif. Pada 
dasarnya CAL adalah suatu bentuk pemanfaatan 
teknologi multimedia (dalam hal ini adalah 
komputer) untuk menyampaikan materi pelajaran[4]. 
 
2.3  Skenario Multimedia Timeline Tree 
  Timeline Tree adalah suatu model temporal 
sederhana yang menggambarkan semua kejadian 
(start even dan end event) pada objek (media) pada 
sebuah bumbu waktu (time). Semua peristiwa 
(event) diatur dengan cara menunjukkan saat awal 
(start event) dan saat akhir (end event) dari peristiwa 
tersebut.[5] 

 Berikut adalah contoh dari tampilan Timeline Tree: 
 
 

 
Gambar 2 Skenario Multimedia 

Timeline Tree 
 

2.4 Musical Instrument Digital Interface (MIDI) 
 
MIDI  yang merupakan singkatan dari Musical 
Instrument Digital Interface adalah sebuah standar 
hardware dan software internasional untuk saling 
bertukar data (seperti kode musik dan MIDI Event) 
di antara perangkat musik elektronik dan komputer 
dari merek yang berbeda. 

Penyimpanan data dalam file MIDI memiliki 
aturan tertentu. Data dalam file MIDI dibagi menjadi 
2 bagian yaitu bagian Header & bagian Track. Pada 
bagian Header terdapat informasi mengenai lagu 
termasuk type format MIDI,  jumlah track  & timing 
division. Bagian Header selalu terletak di depan. 

 
2.5 MIDI controller 

Alat musik yang dapat dimainkan layaknya 
keyboard  musik. Keyboard  sudah dapat 
diintegrasikan dengan perangkat lunak, bahkan kita 
dapat mengontrol perpindahan suara itu seperti 
panambahana efek, pad , yang saat ini kita kenal 
sebagai softsynth (software sythesizer). Sedangkan 
perangkatnya disebut sebagai midi controler. Tuts-
tuts yang terdapat pada keyboard  ini juga relative 
sangat nyaman untuk dimainkan. 
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Gambar 3 axiom midi controller 61 keys 
 
III.Analisis dan Perancangan Sistem 
3.1 Storyline  
 Sistem yang akan dibuat yaitu berupa 
multimedia pembelajaran interaktif sebagai media 
untuk membantu anak-anak dalam belajar alat musik 
piano. Pembelajaran yang disajikan diantaranya 
adalah sejarah piano yang menerangkan tentang 
kisah pertama kali piano dibuat dan bagaimana 
bentuk piano yang disajikan dalam bentuk gambar 
animasi. Kemudian materi-materi dasar yang 
diberikan pada aplikasi ini diantaranya adalah : 
 

1. Sejarah Piano 
 
Merupakan narasi dan deskripsi dari sejarah piano, 
dimana anak-anak dapat mengetahui dari 
mana,siapa dan pada tahun berapa piano itu 
berasal.  
 
2. Tanda dasar musik 
 
Berupa tanda-tanda dasar not balok yang pertama 
kali diajarkan kepada anak-anak, seperti tanda 
dasar not balok, tanda istirahat, tanda dasar nada, 
tanda dasar tranposisi not dan tanda garis 
paranada. Tampilan yang diberikan berupa menu 
dimana anak-anak dapat melihat menu apa saja 
yang ingin dipelajari. 
 
3. Diagram Piano dan Not 
 
Pada menu ini anak-anak dapat melihat bentuk tuts 
piano secara virtual, posisi nada pada tuts piano 
dan juga pada not balok. Sehingga anak-anak dapat 
mengetahui posisi nada pada piano dan juga posisi 
not baloknya. Anak-anak juga dapat mencobanya 
dengan menekan tuts pada MIDI controller, 
apabila tuts pada MIDI controller ditekan maka 
animasi dan suara pada komputer akan muncul 
sesuai dengan apa yang ditekan. 
 
4. Diagram  chord dasar 
 
Pada menu ini anak-anak dapat mempelajari dasar 
chord yang diajarkan pada grade 1 yaitu  chord C, 
G dan F. Seperti menu sebelumnya anak-anak 
dapat memilih menu  chord dan dapat 
memainkannya untuk mendengar bunyinya. 
 
5. Tips bermain piano 
 
Menu tips bermain piano menjelaskan tips-tips 
yang benar dalam bermain piano, misalnya tips 
duduk yang benar, tips menginjak sustain, tips 
ketika duduk dilihat dari belakang dan yang 
terakhir tips menekan tuts yang benar. Pada menu 

ini ditampilkan beberapa gambar sesuai dengan 
tips bermain piano. 
 
6. Tangga nada (scale) 
 
Menu tangga nada akan menampilkan jalur tangga 
nada dasar C, G dan F sehingga anak-anak dapat 
mengetahui tangga nada ketika bermain piano. 
Pada menu ini juga disediakan simulasi bermain 
tangga nada dengan cara membaca not tangga nada 
yang ada dan memainkannya pada MIDI controller 
 
7. Latihan 
 
Merupakan sarana latihan anak-anak untuk 
mengetahui not balok dan tuts pada piano dengan 
membaca not yang disediakan. Terdapat 6 latihan 
yang kesulitannya berbeda-beda. Ketika anak-anak 
memulai latihan, anak-anak harus menekan tuts 
pada MIDI controller sesuai dengan not nada yang 
dinainkan komputer, apabila nada sesuai maka 
score akan bertambah 25, apabila salah score akan 
berkurang  25, dan apabila tuts tidak ditekan maka 
score tidak akan bertambah. 
 
8. Membuat melodi 
 
Fitur ini memungkinkan anak-anak dalam 
mengkreasikan melodi yang ingin dibuatnya dan 
direkam dalam bentuk MIDI. Hal pertama yang 
dilakukan adalah dengan menekan tombol rekam, 
kemudian mainkan melodinya lalu tekan kembali 
simpan melodi yang akan disimpan dalam bentuk 
MIDI 
 
9. Teori Tempo 
 
Fitur ini memungkinkan anak-anak dalam 
mengetahui tentang dasar-dasar teori tempo 
beserta contoh suara atau ketukan tempo tersebut. 
Contoh suara tempo penulis membuat dari 
sequencer drum pada aplikasi Digital Audio 
Workstation(DAW). 

 
3. 2 . Storyboard 
 Berdasarkan Storyline di atas, maka dapat 
dibuat Storyboard salah satunya dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini : 

 
Gambar 4 Storyboard welcome screen 
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Gambar 5 Storyboard Menu 

pembelajaran 
 
3.3 Skenario Multimedia Interaktif 

Menggunakan Timeline Tree 
 

 Pada tahap sebelumnya telah dibuat Storyboard 
sebagai sketsa desain tampilan yang akan dibuat 
pada aplikasi. Pada tahap ini penulis akan membuat 
skenario multimedia interaktif dengan menggunakan 
Timeline Tree, dimana pada tahapan ini sketsa yang 
dibuat pada Storyboard akan dibuat skenario 
multimedia interaktif. 
 Timeline Tree merupakan waktu jalannya cerita 
dari multimedia. Timeline Tree digunakan untuk 
membuat dan mengatur animasi masing-masing 
objek layer dan frame. Berikut adalah Timeline Tree 
pada aplikasi ini : 
 
3.3.1 Timeline Tree Menu Welcome screen 

 
Tampilan multimedia welcome screen menggunakan 
Synchronous start dan end event yaitu tampilan teks, 
gambar dan suara secara bersamaan. Diantaranya 
adalah animasi sesame street, cursor pensil, animasi 
not balok, animasi anak burung, suara burung 2 
detik, gambar burung, tombol menu, Judul, 
background musik dan background gambar. 
Sedangkan Suara xylophone sesame street 
menggunakan Asynchronous start dengan 
menggunakan mouse dan synchronous end event. 
 

 

Gambar 6 timeline tree untuk menu 
welcome screen 

 
3.3.2 Timeline Tree Menu Pembelajaran 
 Menu pembelajaran adalah sub menu dari 
menu utama, dimana pada menu ini terdapat 
beberapa konten untuk pembelajaran piano. Berikut 
ini adalah Timeline Tree menu pembelajaran. Menu 
pembelajaran menggunakan tampilan multimedia 
Synchronous start dan end event yaitu tampilan teks, 
gambar dan suara secara bersamaan. Tampilan yang 
muncul adalah sembilan tokoh sesame street, judul 
menu pembelajaranm tombol kembali, cursor pensil, 
background musik, background image. Sedangkan 
untuk menu pilihan menggunakan asynchronous 
start dengan cara melakukan roll over mouse dan 
menggunakan synchronous end event. 
 

Background Image

Background  Musik

Media

Timeline

Cursor pensil

Tombol Kembali

Menu Pembelajaran

Judul Menu 

Pembelajaran

9 Tokoh sesame 

street

Menu Pilihan

~ detik
 

Gambar 7 timeline tree untuk menu 
pembelajaran 

 

3.4 Flowchart  Program  
 

Tahap selanjutnya yang dilakukan penulis dalam 
melakukan penelitian ini adalah dengan membuat 
flowchart program yang nantinya akan diterapkan 
pada pengkodean atau coding. 
 Diagram alir program atau flowchart yaitu 
logika dalam melakukan pengkodean dalam program 
yang akan dibuat. Berikut ini adalah flowchart yang 
dirancang penulis dalam pembuatan aplikasi ini  
 
3.4.1 Flowchart  sistem 

 
Flowchart sistem adalah flowchart 

keseluruhan dari sistem aplikasi yang akan dibuat. 
Pertama-tama yang dilakukan penulis adalah start 
aplikasi, kemudian sistem melakukan inisialisai 
plugin flash MIDI, maka akan masuk welcome 
screen dan akan masuk ke menu utama. 
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Start Aplikasi

Inisialisasi
Plugin Flash Midi

Mulai belajar

Bantuan

Pilihan

Keluar

Welcome
Screen

Pembelajaran

Menu Pilihan

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Flow Chart Sistem

Gambar 8 flowchart 
 
 Pada flowchart sistem terdapat sub proses 
yaitu inisiasi plugin flash MIDI dimana 
nya sebagai berikut : 
 

Start Plugin

status 
FlashMidi.

midi.init

Flash midi 
communication 

error
n

y

End

midi = new 
FlashMidi 

midi.onInit 
function(status

Gambar 9 flowchart inisiasi plugin 
flash MIDI

 
 Flash MIDI merupakan plugin yang 
menguhubungkan interface MIDI dengan 
macromedia flash, disini dilakukan
inisiasi variabel apabila status OK maka flash MIDI 
akan aktif. 
 
3.5 Konektifitas kabel USB MIDI ke 

 Pada tahapan ini akan dilakukan 
konektivitas antara alat musik 
USB MIDI � Komputer. Untuk melakukan 
pengujian ini penulis menggunakan kabel USB 
MIDI dan alat musik keyboard
MIDI In dan MIDI Out. Contoh alat musik 
keyboard yang mempunyai interface MIDI :
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Menu 
Pembelajaran

Menu Pilihan

End

Bantuan

 
flowchart sistem 

sistem terdapat sub proses 
yaitu inisiasi plugin flash MIDI dimana flowchart  

Start Plugin

status = 
.fmsOk

init();

End

new 
FlashMidi ;

onInit = 
status);

 
inisiasi plugin 

flash MIDI  

Flash MIDI merupakan plugin yang 
menguhubungkan interface MIDI dengan 
macromedia flash, disini dilakukan mulai, kemudian 
inisiasi variabel apabila status OK maka flash MIDI 

Konektifitas kabel USB MIDI ke Keyboard 
Pada tahapan ini akan dilakukan 

konektivitas antara alat musik keyboard � kabel 
Komputer. Untuk melakukan 

pengujian ini penulis menggunakan kabel USB 
eyboard dengan interface 

. Contoh alat musik 
yang mempunyai interface MIDI : 

 

Gambar 10 alat musik 
interface MIDI

 
 Berikut adalah tahapan
konfigurasi MIDI : 
 
1. Menghubungkan antara kabel USB MIDI 

ke komputer 
 Sistem operasi akan membaca otomatis karena 
drivernya sudah ada pada windows XP. Seperti 
gambar di bawah ini : 

 

Gambar 11 Kabel USB MIDI
 

2. Menghubungkan kabel USB MIDI ke MIDI 
 In  dan Out pada interface
 
 Pada kabel USB MIDI terdapat kabel MIDI 
dan Out, kabel MIDI in dihubungkan pada 
MIDI out keyboard, sedangkan untuk kabel MIDI 
out tidak perlu digunakan. Berikut adalah gambar 
MIDI in dan MIDI out : 

 

Gambar 12 konektifitas PC 
kabel

 
3.6 Setting MIDI pada aplikasi
 Mengkonfigurasi MIDI 
pada aplikasi ini, penulis menekan tombol mouse 
kanan pada aplikasi lalu konfigurasi di ”configure 
Flash MIDI” 

Gambar 13 Setting MIDI pada aplikasi 
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alat musik Keyboard  dengan 
interface MIDI  

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam 

Menghubungkan antara kabel USB MIDI 

Sistem operasi akan membaca otomatis karena 
drivernya sudah ada pada windows XP. Seperti 

 
Kabel USB MIDI  

Menghubungkan kabel USB MIDI ke MIDI 
interface keyboard 

Pada kabel USB MIDI terdapat kabel MIDI in 
dihubungkan pada interface 

, sedangkan untuk kabel MIDI 
perlu digunakan. Berikut adalah gambar 

 
konektifitas PC ke USB MIDI 

kabel  

Setting MIDI pada aplikasi 
Mengkonfigurasi MIDI input dan MIDI out 

pada aplikasi ini, penulis menekan tombol mouse 
kanan pada aplikasi lalu konfigurasi di ”configure 

 
Setting MIDI pada aplikasi  
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 Pada menu configuration
MIDI output menjadi ”Microsoft GS Wavetable SW 
Synth” yaitu MIDI output yang telah disediakan oleh 
windows. Sedangkan untuk MIDI 
dengan kabel USB MIDI yang terdeteksi oleh 
Windows. 

 

Gambar 14 Setting MIDI pada aplikasi 
 

 Setelah melakukan tahapan
maka pengujian dapat dilakukan.
    
IV. Hasil Pengujian 
 Pada aplikasi yang telah dirancang ini, 
dilakukan pengujian pada tiap modulnya. Pengujian 
dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi ini 
telah sesuai dengan keinginan dan bebas dari 
atau bugs. Berikut ini akan ditampilkan beberapa 
pengujian yang dilakukan dengan menggunakan 
metode pengujian black-box 
pengujian tersebut. 
 
4.1 Pengujian Inisialisasi Awal
 Pada pengujian inisialisasi awal dilakukan 
pengujian agar plugin flash midi 
Gambarnya ada pada gambar 15.
 

Gambar 15 Inisialisasi Flash midi

4.2 Pengujian Menu Pembelajaran
 Pada pengujian menu pembelajaran 
dilakukan pengujian untuk semua menu yang ada. 
Gambarnya dapat dilihat pada gambar 1
gambar 20. 
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configuration penulis merubah 
menjadi ”Microsoft GS Wavetable SW 

yang telah disediakan oleh 
windows. Sedangkan untuk MIDI input sesuai 
dengan kabel USB MIDI yang terdeteksi oleh 

 
Setting MIDI pada aplikasi  

tahapan-tahapan diatas 
maka pengujian dapat dilakukan. 

Pada aplikasi yang telah dirancang ini, 
dilakukan pengujian pada tiap modulnya. Pengujian 
dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi ini 
telah sesuai dengan keinginan dan bebas dari error 

Berikut ini akan ditampilkan beberapa 
pengujian yang dilakukan dengan menggunakan 

 serta hasil dari 

Pengujian Inisialisasi Awal 
Pada pengujian inisialisasi awal dilakukan 

flash midi muncul. 
Gambarnya ada pada gambar 15. 

 
Inisialisasi Flash midi  

Pengujian Menu Pembelajaran 
Pada pengujian menu pembelajaran 

dilakukan pengujian untuk semua menu yang ada. 
Gambarnya dapat dilihat pada gambar 16 sampai 

Gambar 16 Tampilan menu Pembelajaran
 

Gambar 17 Tampilan Penjarian piano

Gambar 18 Tampilan Dasar tanda musik

Gambar 19 Menu latihan
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Tampilan menu Pembelajaran  

 
Tampilan Penjarian piano  

 

 
Tampilan Dasar tanda musik  

 

 
Menu latihan  
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Gambar 20 Menu untuk mem
 
V. Penutup 

5.1.  Kesimpulan 
 Berdasarkan perancangan dan pengujian 
yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :
aplikasi ini telah berhasil dilakukan dengan fitur 
yang lebih baik. Berdasarkan hasil pengujian 
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untuk mem buat melodi 

Berdasarkan perancangan dan pengujian 
dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : Pengembangan 
aplikasi ini telah berhasil dilakukan dengan fitur 

Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan metode 
telah berfungsi dengan baik. 
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______________________________________________________________________________________ 

 
Abstrak 

 
Multimedia interaktif adalah media yang terdiri dari banyak komponen media yang saling terintegrasi 

yang mampu untuk berinteraksi dengan penggunanya sehingga dalam hal mempermudah suatu pembelajaran 
dalam hal ini fotografi, multimedia interaktif adalah suatu sarana pembelajaran yang efektif untuk dipelajari 
sehingga membuat pengguna merasa lebih tertarik untuk mempelajari dibanding mempelajari hanya dari buku 
ataupun pelatihan fotografi yang memakan biaya mahal. Dengan media ini akan membuat semua pihak yang 
tertarik dalam dunia fotografi dan khususnya untuk fotografi amatir dapat memperoleh pengetahuan dalam 
menghasilkan beberapa teknik fotografi berdasarkan pencahayaan yang ditentukan dari kecepatan rana, 
aperture/diafragma, serta jumlah ISO yang didapat dan lebih jauh sangat berguna untuk mengembangkan hobi, 
bisnis, Study Photography. Perancangan aplikasi ini menggunakan metoda pembangunan game dimulai dari 
Storyline, Storyboard, desain dan pengkodean. Pengembangan aplikasi ini menggunakan Macromedia Flash. 
Aplikasi ini telah melalui proses pengujian dimana aplikasi Digital Photography ini dapat membantu para 
pemula yang ingin belajar fotografi berdasarkan intensitas cahaya yang ditangkap oleh kamera serta lebih 
memahami  pengaturan kecepatan rana, aperture/bukaan diafragma, dan ISO pada kamera. 
 
Kata Kunci : DSLR (digital single-lens reflex), exposure, kecepatan rana, aperture, diafragma, multimedia 
interaktif. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
I.Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang  

Dalam penyampaian materi dasar fotografi 
digital terdapat beberapa cara salah satunya dengan  
multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah 
media yang terdiri dari banyak komponen media 
yang saling terintegrasi yang mampu untuk 
berinteraksi dengan penggunanya. 

Dengan menggunakan multimedia, Manusia 
pada umumnya akan lebih mudah menyerap 
pengetahuan tentang fungsi serta teknis 
pengoprasian kamera sebagai alat fotografi. Dengan 
media ini akan membuat semua pihak yang tertarik 
dalam dunia fotografi dan khususnya untuk 
fotografi amatir dapat memperoleh pengetahuan 
dalam menghasilkan beberapa teknik fotografi 
berdasarkan pencahayaan yang ditentukan dari 
kecepatan rana, aperture/diafragma, serta jumlah 
ISO yang didapat dan lebih jauh sangat berguna 
untuk mengembangkan hobi, bisnis, Study 
Photography. Selain hal tersebut penulis juga akan 

menyajikan sebuah kamus pintar fotografi yang 
akan memudahkan setiap pengguna kamera dalam 
mengingat komponen serta istilah-istilah fotografi. 

Multimedia melakukan hal ini bukan hanya 
dengan menyediakan banyak teks melainkan juga 
menghidupkan teks dengan menyertakan bunyi, 
gambar, music, animasi dan video. Namun dengan 
sistem komputerisasi sekarang ini, Semua individu 
dapat membuat animasi tentang pengetahuan dunia 
fotografi dengan murah dan cepat, apalagi jika 
didukung oleh sumber daya manusia yang produktif 
dan memiliki kreatifitas tinggi sehingga mampu 
menghasilkan produk yang bernilai positif bagi 
perkembangan dunia multimedia dan animasi di 
Indonesia.  

Oleh karena itu penulis membuat penelitian 
ini yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Digital 
Photography Menggunakan Multimedia 
Interaktif , agar dapat memberikan pengetahuan 
bagi semua pihak yang ingin belajar fotografi 
maupun yang berkecimpung dalam dunia fotografi 
pada umumnya. Khusus bagi semua komunitas 
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fotografi juga menjadi sasaran ataupun tujuan 
penulisan penelitian. 
 
1.2. Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat 
program aplikasi pembelajaran digital photography 
dengan  multimedia interaktif agar dapat 
memberikan  pengetahuan bagi semua pihak yang 
ingin belajar beberapa teknik fotografi maupun 
yang ingin terlibat langsung dalam dunia fotografi 
pada umumnya lewat teks, suara, serta simulasi 
animasi komposisi teknik pengambilan gambar 
yang ditampilkan secara menarik yang menjadi 
nilai tambah bagi user.  
 
1.3  Cara penelitian 
 Pada penelitian ini penulis menggunakan 
metode dalam pengerjaan kegiatan penelitiannya, 
yaitu metode pembangunan game. 
 
1.3.1 Metode Pembangunan Game 
  Metode pembangunan game merupakan 
sebuah metode yang digunakan untuk 
menghasilkan dan atau menyajikan suatu 
permainan dengan mengikuti prosedur yang sudah 
ditentukan. Berawal dari mendapatkan suatu ide 
untuk membuat sebuah permainan, hingga 
menghasilkan sebuah prototype game yang siap 
untuk diujikan. Untuk lebih jelasnya dilihat pada 
gambar berikut.  
 

 
 
Gambar 1 Metode pembangunan Game 
 
II.Dasar Teori 
 
2.1.  Multimedia  

Multimedia adalah pemanfaatan komputer 
untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, 
audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan 
menggabungkan link dan tool yang memungkinkan 

pemakai (user) melakukan navigasi, berinteraksi, 
berkreasi, dan berkomunikasi. [2] 

 
2.2  Konsep Media Pembelajaran[4] 
      Media adalah sebuah alat yang mempunyai 
fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran 
adalah sebuah alat yang berfungsi untuk 
menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran 
adalah sebuah proses komunikasi antara 
pembelajar, pengajar dan bahan ajar. Komunikasi 
tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai 
pesan atau media.  

Media pembelajaran yang baik harus 
memenuhi beberapa syarat. Media pembelajaran 
harus meningkatkan motivasi pengguna. 
Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan 
motivasi kepada pengguna. Selain itu media juga 
harus merangsang pengguna mengingat apa yang 
sudah dipelajari selain memberikan rangsangan 
belajar baru. Media yang baik juga akan 
mengaktifkan pengguna dalam memberikan 
tanggapan, umpan balik dan juga mendorong 
seseorang untuk melakukan tindakan positif. 
 
2.3  Fotografi 
       Fotografi adalah bagaikan seorang maestro 
pelukis handal walau tidak memegang kuas dan 
kanvas. Fotografi adalah menggambar dengan 
cahaya. Banyak hal yang harus diperhatikan uantuk 
bisa menghasilkan gambar yang sempurna. 
Memang  itulah fotografi. Ketika kita memerlukan 
gambar yang sempurna tidaklah semudah apa yang 
kita bayangkan. Teknik dasar pemotretan, 
pencahayaan, komposisi dan pengalamanlah yang 
menentukan. [1] 
 
2.4   Perkembangan Kamera DSLR 
        Pada prinsipnya, kamera SLR dan DSLR 
memiliki cara kerja dan komponen yang sama. 
Yang membedakan adalah penggunaan film. 
Kamera SLR menggunakan film sebagai medium 
penangkap, sedangkan kamera DSLR tidak lagi 
menggunakan film. Sebagai gantinya, kamera 
DSLR menggunakan CCD atau CMOS 
 

2.5.  Computer Aided Learning (CAL)    [3][3][3][3] 
Criswell (1989) mendefinisikan CAL atau bila 
dalam bahasa Indonesia berarti Pembelajaran 
Berbantukan Komputer (PBK) sebagai penggunaan 
komputer dalam penyampaian bahan pengajaran 
dengan melibatkan pelajar secara aktif. Pada 
dasarnya CAL adalah suatu bentuk pemanfaatan 
teknologi multimedia (dalam hal ini adalah 
komputer) untuk menyampaikan materi pelajaran.  
 
2.6  Skenario Multimedia Timeline Tree  
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Timeline Tree adalah suatu model temporal 
sederhana yang menggambarkan semua kejadian 
(start even dan end event) pada objek (media) pada 
sebuah bumbu waktu (time). Semua peristiwa 
(event) diatur dengan cara menunjukkan saat awal 
(start event) dan saat akhir (end event) dari 
peristiwa tersebut.[6] 
 Berikut adalah contoh dari tampilan Timeline 
Tree: 
 

 
 

Gambar 2 Skenario Multimedia Timeline Tree. 
 
III.Analisis dan Perancangan Sistem 
 
3.1 Storyline  

Sistem yang akan dibuat yaitu berupa 
multimedia pembelajaran interaktif sebagai media 
untuk membantu  pengguna yang ingin belajar 
teknik fotografi. Materi-materi dasar yang 
diberikan pada aplikasi ini diantaranya adalah : 

1. Menu Teori Dasar  
Dengan beranda (halaman awal) berupa 

tampilan teks tentang sejarah singkat fotografi 
dengan  menu-menu  teori dasar tentang kamera, 
lensa, exposure, fokus,  shutter speed, diafragma, 
dan ISO. 

2. Kamera 
Berupa teks teori singkat tentang kamera. 

3. Lensa 
Berupa teks teori singkat tentang lensa. 

4. Exposure 
Berupa teks teori singkat tentang exposure 

dengan disertakan simulasi tentang over exposure 
dan under exposure berdasarkan titik exposure pada 
light meter yang bertujuan agar pengguna 
mengetahui apa yang menyebabkan suatu gambar 

terlihat over (kelebihan cahaya) ataupun under 
(Kekurangan cahaya). 

5. Fokus 
Berupa teks teori singkat tentang fokus 

dengan disertakan simulasi tentang seperti apa 
gambar yang terlihat fokus (tidak kabur atau blur). 

6. Shutter Speed 
Berupa teks teori singkat tentang shutter 

speed. 
7. Diafragma  

Berupa teks teori singkat tentang bukaan 
diafragma atau aperture. 

8. ISO 
Berupa teks teori singkat tentang ISO 

dengan disertakan sebuah gambar contoh ISO yang 
akan tampil jika tersentuh kursor mouse juga 
contoh foto sesuai dengan besaran ISO yang 
dipilih. 

 
9. Menu Teknik Fotografi 

Fitur ini berisi menu beberapa teknik 
dalam fotografi yang akan dibahas pada aplikasi ini 
diantaranya Depth of Field, Panning, Slow & Stop 
Action, serta Zooming. 

 
10.  Depth of Field, Panning, Slow & Stop 

Action, Zooming 
Fitur ini berisi tentang penjelasan teori 

singkat, ketentuan pengambilan foto, dan simulasi 
menentukan kecepatan rana, bukaan diafragma, dan 
ISO pada light meter disertai simulasi pengambilan 
gambar. 

 
11. Menu Gallery Foto 

berisi kumpulan beberapa foto yang telah 
disiapkan. Disertakan pula dengan info kecepatan 
rana, aperture, serta ISO yang diperoleh dari 
pengaturan sebelum foto-foto tersebut diambil. 

 
 

12. Menu Bantuan 
berisi tentang cara penggunaan system, 

info tombol keyboard yang digunakan pada aplikasi 
dan kamus istilah. 
 
3. 2 . Storyboard 
 Berdasarkan Storyline,  maka dapat dibuat 
Storyboard salah satunya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini : 
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Gambar 3. Storyboard welcome screen 

 

 
Gambar 4. Storyboard Menu utama 

 
3.5 Skenario Multimedia Interaktif 

Menggunakan Timeline Tree 
 Pada tahap ini penulis akan membuat skenario 
multimedia interaktif dengan menggunakan 
Timeline Tree, dimana pada tahapan ini sketsa yang 
dibuat pada Storyboard akan dibuat skenario 
multimedia interaktif. 
 Timeline Tree merupakan waktu jalannya 
cerita dari multimedia. Timeline Tree digunakan 
untuk membuat dan mengatur animasi masing-
masing objek layer dan frame. Berikut adalah 
Timeline Tree pada aplikasi ini : 
 
 
 
 
3.3.3 Timeline Tree Menu Welcome screen 
 Tampilan multimedia welcome screen 
menggunakan Synchronous start dan end event 
yang akan tampil selama 10 detik yaitu tampilan 
teks, gambar dan suara secara bersamaan. 
Diantaranya adalah animasi loading klise foto, 

cursor kamera, tulisan selamat datang,  background 
musik dan background gambar. Sedangkan setelah 
selesai tampilan welcome screen, tampilan menu 
utama masuk dengan button-button  menu, 
background gambar (mata lensa), judul aplikasi, 
background music tampil secara Synchronous start 
dan end event serta terdapat animasi pada 
tombol/button menu menggunakan asynchronous 
start dan asynchronous end event. 
 

Gambar 5. timeline tree untuk menu welcome 
screen & menu utama 

 
3.3.4 Timeline Tree untuk  menu Depth of Field 

Depth of field adalah jumlah jarak antara 
subjek yang paling dekat dan yang paling jauh yang 
dapat muncul di fokus tajam sebuah foto. Misalnya, 
jika kita memotret pohon-pohon yang berdiri 
bersaf-saf, maka yang akan tampak pada foto yang 
telah dicetak adalah beberapa pohon di depan 
tampak jelas kemudian makin ke belakang makin 
kabur. 
Penjelasan gambar 6: 
Animasi cahaya putih blitz beserta suara shutter 
kamera muncul bersamaan secara otomatis selama 
2 detik (synchronous start dan end event).  
Kemudian, tampilan menu awal depth of field 
seperti background image, judul aplikasi, serta 
background musik tampil secara otomatis 
(synchronous start dan end event).  Dalam tampilan 
awal menu terdapat button sub menu dimana akan 
terhubung masuk jika kursor mouse meng-klik 
button tersebut (asynchronous start dan end event). 
Pada button submenu tersebut terdapat animasi 
kilatan cahaya yang akan muncul pada saat kursor 
mouse menyentuh button tersebut (asynchronous 
start) dan akan hilang saat kursor mouse terlepas 
dari button. Pilihan submenu � Teori, ketentuan, 
simulasi, serta button  untuk kembali ke menu 
utama. 
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Gambar 6. Timeline Tree untuk menu Depth 
of Field 
 

3.4 Flowchart  sistem 
 Flowchart sistem adalah flowchart 
keseluruhan dari sistem aplikasi yang akan dibuat. 
Pertama-tama yang dilakukan penulis adalah start 
aplikasi, kemudian sistem akan masuk welcome 
screen dan akan masuk ke menu utama. 
 

Gambar 7. flowchart sistem 
 
 

 Pada flowchart menu teknik fotografi, 
terdapat sub proses yaitu salah satunya adalah menu 
depth of field dimana flowchart  menu depth of field 
yang didalamnya terdapat simulasi adalah sebagai 
berikut: 
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START

stop();
onEnterFrame = function

vf._x = _xmouse;
vf._y = _ymouse;
vf2._x = _xmouse;
vf2._y = _ymouse;
updateAfterEvent ()

}

Mouse.hide();
fokus = "";
var keyListener:
var mouseListener
keyListener. onKeyDown 

if (Key. isDown
Mouse.show()
_parent. buka 
_parent. halaman 
_parent. trans

}
};
Key.addListener(

INISIALISASI AWAL

KONFIGURASI POSISI 
VIEWFINDER

KLIK OBJEK ?

TIDAK

YA

if (OBJEK.hitTest(vf2
vf2.gotoAndPlay(2);
foto.gotoAndPlay(" OBJEK
fokus = "OBJEK";

}

PROSES SIMULASI DEPTH 
OF FIELD

END

Simulasi depth of field

Gambar 8. flowchart simulasi depth of field
 
4.1 Implementasi Sistem 
   Implementasi sistem merupakan tahap 
meletakkan sistem sehingga siap untuk 
mengkonfirmasi modul-modul perancangan, 
sehingga pengguna dapat memberi masukan kepada 
pengembang sistem. Implementasi sistem adalah 
tahapan terakhir dari sebuah penelitian yang 
dilakukan ini.  Pada tahap ini sistem yang telah 
dirancang dan dibuat akan di implementasikan dan 
dilakukan pengujian diantaranya pengujian 
menggunakan metode black-box
box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 
lunak. Pengujian black-box memungkinkan analisis 
sistem memperoleh kumpulan kondisi 
akan mengerjakan seluruh kumpulan fungsional 
program.  
 
4.2  Pengujian Sistem 
   Pengujian system yang dilakukan p
adalah dengan menggunakan metode pengujian 
black-box. Pengujian black-box 
persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian 
ini memungkinkan analisis sistem memperoleh 
kumpulan kondisi input yang akan mengerjakan 
seluruh kumpulan fungsional program.
 
4.2.1 Hasil Pengujian 
 Pada aplikasi yang telah dirancang ini, 
dilakukan pengujian pada tiap modulnya. Pengujian 
dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi ini 
telah sesuai dengan keinginan dan bebas dari 
atau bugs. 
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function (){

() ;

Object = new Object();
var mouseListener :Object = new Object();

onKeyDown = function() {
isDown (Key.SPACE)) {

;
buka = "teori";
halaman = "hal_fokus";
trans .gotoAndPlay(2);

keyListener);

.tar)) {

OBJEK");

Simulasi depth of field

simulasi depth of field 

Implementasi sistem merupakan tahap 
meletakkan sistem sehingga siap untuk 

modul perancangan, 
sehingga pengguna dapat memberi masukan kepada 

Implementasi sistem adalah 
tahapan terakhir dari sebuah penelitian yang 

akukan ini.  Pada tahap ini sistem yang telah 
dirancang dan dibuat akan di implementasikan dan 
dilakukan pengujian diantaranya pengujian dengan 

box. Pengujian black-
berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

memungkinkan analisis 
sistem memperoleh kumpulan kondisi input yang 
akan mengerjakan seluruh kumpulan fungsional 

Pengujian system yang dilakukan penulis 
dengan menggunakan metode pengujian 

box berfokus pada 
persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian 
ini memungkinkan analisis sistem memperoleh 

yang akan mengerjakan 
ional program.  

Pada aplikasi yang telah dirancang ini, 
dilakukan pengujian pada tiap modulnya. Pengujian 
dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi ini 
telah sesuai dengan keinginan dan bebas dari error 

4.2.1.1 Pengujian Welcome Screen dan Menu 
Utama 
 Berikut ini tampilan 
menu utama.  
 

Gambar 9. Tampilan 
 

Gambar 10. Tampilan Menu Utama
 
 Dari hasil pengujian pada 
semuanya berfungsi dengan baik
tampilan beranda (home) 
gambar 11: 
 

Gambar 11. Tampilan menu teori dasar (beranda)
 
4.2.1.2  Pengujian Menu 
(Depth of Field) 
 Pada pengujian menu 
dibawah ini adalah tampilan dan pengujian salah 
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Welcome Screen dan Menu 

Berikut ini tampilan welcome screen dan  

 
Tampilan welcome Screen  

 
Gambar 10. Tampilan Menu Utama 

Dari hasil pengujian pada menu utama, 
semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian 
tampilan beranda (home) dapat dilihat pada  

 
Gambar 11. Tampilan menu teori dasar (beranda) 

Pengujian Menu Teknik Fotografi 

Pada pengujian menu teknik fotografi 
dibawah ini adalah tampilan dan pengujian salah 
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satu menu teknik fotografi yaitu 
bagian simulasinya. 

 

Gambar 12. Tampilan menu awal 
 
 

Gambar 13. Menu simulasi depth of field
exposure) 

 

Gambar 14. simulasi depth of field
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satu menu teknik fotografi yaitu depth of field pada 

 
menu awal depth of field 

 
depth of field (atur 

 
depth of field 

Gambar 15. simulasi hasil 
 
V.PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 
 Berdasarkan perancangan dan pengujian 
yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :
• Pengembangan aplikasi ini telah berhasil 

dilakukan. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi 
pemula yang ingin memahami beberapa teknik 
fotografi dan  menghasilkan gambar yang baik 
serta teknik pengambilan foto yang baik 
berdasarkan kecepatan rana, bukaan 
diafragma, dan ISO/ASA. 
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RANCANG BANGUN APLIKASI SIMULASI UJIAN SERTIFIKASI 
WEB DEVELOPER PADA SMARTPHONE ANDROID

(STUDY KASUS: PT FIS

Sarah Agya Estika

1,2,3 Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
1sarahagya@gmail.com, 

Sertifikasi dibutuhkan untuk memudahkan bagi perusahaan untuk menilai kemampuan calon pegawai atau 
pegawainya. Keuntungan sertifikasi Teknologi Informasi (TI) yaitu dapat membuka lebih banyak kesempatan 
pekerjaan, dapat meningkatkan kredibilitas seorang pr
untuk menemukan pekerjaan di bidang TI dan dapat membantu meningkatkan posisi dan reputasi bagi yang 
sudah bekerja. PT Fishbone merupakan perusahaan TI bidang 
Persaingan diantara perusahaan TI membuat PT Fishbone mencari cara untuk menarik minat para calon peserta 
ujian. Caranya adalah membuat suatu inovasi pada bidang ujian sertifikasi berbasis smartphone. 
permasalahan tersebut penulis merancang seb
Android. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan metodologi pengembangan 
Development (RAD) yang terdiri dari tiga fase yaitu perencanaan, 
server, dikembangkan dengan menggunakan 
Preprocessor (PHP). Pada sisi 
bahasa pemograman Java. MySQL
menggunakan Unified Modeling Language
Sehingga, dengan adanya aplikasi ini biaya yang dikeluarkan PT. Fishbone dapat berkurang dan juga 
memudahkan perusahaan dalam maintenance data soal ujian sertifikasi.

 
Kata kunci: simulasi ujian sertifikasi, web developer, PHP, java, MySQL, android, RAD, UML.
 

 

I. PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 

Menurut Tutang, pada dasarnya penyedia 
tenaga TI adalah perguruan tinggi (PT) bidang 
Informatika dan Komputer. Menurut data Asosiasi 
Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer 
(Aptikom) lulusan TI di Indonesia tahun 2005 tidak 
kurang dari 20.000 orang. Saya
yang bisa terserap oleh industri yang membutuhkan 
tenaga TI. Permasalahannya memang tidak hanya 
dari jumlah yang dibutuhkan, tetapi yang penting 
adalah mutu lulusan yang sesuai dengan permintaan 
industri. 

Standar kompetensi dibutuhkan untu
memudahkan bagi perusahaan atau institusi untuk 
menilai kemampuan (skill) calon pegawai atau 
pegawainya. Adanya inisiatif untuk membuat 
standar dan sertifikasi sangat dibutuhkan. 

Disisi lain, dalam waktu 15 tahun terakhir, 
internet telah berkembang pesa
orang terhadap internet semakin besar. Sebuah 
penelitian dari www.internetworldstats.com
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Abstrak  

Sertifikasi dibutuhkan untuk memudahkan bagi perusahaan untuk menilai kemampuan calon pegawai atau 
pegawainya. Keuntungan sertifikasi Teknologi Informasi (TI) yaitu dapat membuka lebih banyak kesempatan 
pekerjaan, dapat meningkatkan kredibilitas seorang profesional TI, mampu memberikan jalan yang lebih mudah 
untuk menemukan pekerjaan di bidang TI dan dapat membantu meningkatkan posisi dan reputasi bagi yang 
sudah bekerja. PT Fishbone merupakan perusahaan TI bidang consulting, training, workshop
Persaingan diantara perusahaan TI membuat PT Fishbone mencari cara untuk menarik minat para calon peserta 
ujian. Caranya adalah membuat suatu inovasi pada bidang ujian sertifikasi berbasis smartphone. 
permasalahan tersebut penulis merancang sebuah aplikasi client server berbasis 

Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan metodologi pengembangan 
(RAD) yang terdiri dari tiga fase yaitu perencanaan, workshop design dan implementasi. Pada s

server, dikembangkan dengan menggunakan Adobe Dreamwaver, dengan bahasa pemrograman 
(PHP). Pada sisi mobile, dikembangkan  dengan framework Android SDK

MySQL sebagai basis data, idhostinger sebagai server. Untuk perancangan sistem, 
Unified Modeling Language (UML). Aplikasi ini tidak berbayar dan berbasis 

Sehingga, dengan adanya aplikasi ini biaya yang dikeluarkan PT. Fishbone dapat berkurang dan juga 
erusahaan dalam maintenance data soal ujian sertifikasi. 

simulasi ujian sertifikasi, web developer, PHP, java, MySQL, android, RAD, UML.

Menurut Tutang, pada dasarnya penyedia 
tenaga TI adalah perguruan tinggi (PT) bidang 
nformatika dan Komputer. Menurut data Asosiasi 

Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer 
(Aptikom) lulusan TI di Indonesia tahun 2005 tidak 
kurang dari 20.000 orang. Sayangnya hanya 10 % 
yang bisa terserap oleh industri yang membutuhkan 
tenaga TI. Permasalahannya memang tidak hanya 
dari jumlah yang dibutuhkan, tetapi yang penting 
adalah mutu lulusan yang sesuai dengan permintaan 

Standar kompetensi dibutuhkan untuk 
memudahkan bagi perusahaan atau institusi untuk 

) calon pegawai atau 
pegawainya. Adanya inisiatif untuk membuat 
standar dan sertifikasi sangat dibutuhkan.  

alam waktu 15 tahun terakhir, 
internet telah berkembang pesat. Kebutuhan setiap 
orang terhadap internet semakin besar. Sebuah 

www.internetworldstats.com 

menunjukkan jumlah pengguna internet pada tahun 
1995 hanya berjumlah 16 juta orang saja. Pada tahun 
2010, angka tersebut meningkat pesat hingga 
mencapai 1,7 milyar orang. Seperti pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perkembangan internet di dunia
(sumber : www.internetworldstats.com)

Menjadi web developer sangatlah menjanjikan 
karena perkembangan internet yang tiap tahun 
semakin pesat begitupula dalam pembuatan, 
pengelolaan suatu website serta peralihan software 
dari desktop ke web yang terus meningkat. Untuk 
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Sertifikasi dibutuhkan untuk memudahkan bagi perusahaan untuk menilai kemampuan calon pegawai atau 
pegawainya. Keuntungan sertifikasi Teknologi Informasi (TI) yaitu dapat membuka lebih banyak kesempatan 

ofesional TI, mampu memberikan jalan yang lebih mudah 
untuk menemukan pekerjaan di bidang TI dan dapat membantu meningkatkan posisi dan reputasi bagi yang 

training, workshop dan certification. 
Persaingan diantara perusahaan TI membuat PT Fishbone mencari cara untuk menarik minat para calon peserta 
ujian. Caranya adalah membuat suatu inovasi pada bidang ujian sertifikasi berbasis smartphone. Dari 

berbasis mobile dengan platform 
Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan metodologi pengembangan Rapid Application 

dan implementasi. Pada sisi 
bahasa pemrograman Hypertext 

framework Android SDK, yeng menggunakan 
. Untuk perancangan sistem, 

(UML). Aplikasi ini tidak berbayar dan berbasis client server. 
Sehingga, dengan adanya aplikasi ini biaya yang dikeluarkan PT. Fishbone dapat berkurang dan juga 

simulasi ujian sertifikasi, web developer, PHP, java, MySQL, android, RAD, UML. 

menunjukkan jumlah pengguna internet pada tahun 
1995 hanya berjumlah 16 juta orang saja. Pada tahun 
2010, angka tersebut meningkat pesat hingga hampir 
mencapai 1,7 milyar orang. Seperti pada gambar 1.1. 

 
Gambar 1.1 Perkembangan internet di dunia 

www.internetworldstats.com) 
Menjadi web developer sangatlah menjanjikan 

karena perkembangan internet yang tiap tahun 
semakin pesat begitupula dalam pembuatan, 
pengelolaan suatu website serta peralihan software 
dari desktop ke web yang terus meningkat. Untuk 
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itulah, sangat penting menjadi professional TI dalam 
bidang web development yang bersertifikasi 
internasional. (Elsa, 2009) 

Pesatnya pertumbuhan Android karena 
Android itu sendiri adalah platform yang sangat 
lengkap baik dari system operasinya. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan data terbaru dari 
gartner.com, perusahaan yang melakukan berbagai 
penelitan dalam bidang TI, yang 
peningkatan Sistem Operasi Android yang sangat 
signifikan dibanding dengan sistem operasi lainnya.

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Penjualan 
Smartphone berdasarkan Sistem Operasi 

(gartner.com)
 

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa 
perkembangan android sangat pesat, dimulai dua 
tahun lalu, tahun  2009, android hanya menguasai 
tidak sampai 10% dan tahun 2011, android telah 
menguasai pasar lebih dari 50%.

PT Fishbone bekerja sama dengan Prometric 
dan Person vue, lembaga penyedia sertifikasi
internasional. Sertifikasi yang ada di PT Fishbone 
sebanyak 41 dari Person vue dan 330 dari Prometric. 
Jumlah soal ujian sertifikasi rata
pertanyaan per sertifikasi. Sedangkan, untuk latihan 
soal, rata-rata 240 pertanyaan. Dengan banyaknya 
data sertifikasi tersebut, PT Fishbone membutuhkan 
suatu inovasi untuk memudahkan dalam 
memaintenance data tersebut. 

Oleh karena itu, penulis membuat aplikasi 
mobile berbasis Android yang berfungsi sebagai 
media simulasi para web developer untuk 
menghadapi ujian sertifikasi.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang 
diatas, maka ditetapkan suatu rumusan masalah yang 
sekaligus menjadi pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: 

3. Bagaimana membuat aplikasi simulasi ujian 
sertifikasi yang efisien terhadap biaya
Biaya yang dimaksud adalah biaya
PT.Fishbone Primematic Solusi. 

4. Bagaimana membuat aplikasi simulasi ujian 
sertifikasi yang dapat memudahkan dalam 
maintenance data soal dan data user
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jadi professional TI dalam 
bidang web development yang bersertifikasi 

Pesatnya pertumbuhan Android karena 
Android itu sendiri adalah platform yang sangat 
lengkap baik dari system operasinya. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan data terbaru dari 

perusahaan yang melakukan berbagai 
, yang menunjukkan 

peningkatan Sistem Operasi Android yang sangat 
signifikan dibanding dengan sistem operasi lainnya. 

 
Grafik Perkembangan Penjualan 

Smartphone berdasarkan Sistem Operasi 
(gartner.com) 

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa 
mbangan android sangat pesat, dimulai dua 

tahun lalu, tahun  2009, android hanya menguasai 
tidak sampai 10% dan tahun 2011, android telah 
menguasai pasar lebih dari 50%. 

PT Fishbone bekerja sama dengan Prometric 
dan Person vue, lembaga penyedia sertifikasi 
internasional. Sertifikasi yang ada di PT Fishbone 
sebanyak 41 dari Person vue dan 330 dari Prometric. 
Jumlah soal ujian sertifikasi rata-rata 65-75 
pertanyaan per sertifikasi. Sedangkan, untuk latihan 

rata 240 pertanyaan. Dengan banyaknya 
sertifikasi tersebut, PT Fishbone membutuhkan 

suatu inovasi untuk memudahkan dalam 

Oleh karena itu, penulis membuat aplikasi 
mobile berbasis Android yang berfungsi sebagai 
media simulasi para web developer untuk 

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang 
diatas, maka ditetapkan suatu rumusan masalah yang 
sekaligus menjadi pertanyaan penelitian sebagai 

Bagaimana membuat aplikasi simulasi ujian 
terhadap biaya? 

Biaya yang dimaksud adalah biaya variable 
PT.Fishbone Primematic Solusi.  
Bagaimana membuat aplikasi simulasi ujian 
sertifikasi yang dapat memudahkan dalam 
maintenance data soal dan data user? 

5. Bagaimana menguji coba aplikasi pada 
ukuran layar yang berbeda?

1.3. Batasan Masalah 
Dengan terbatasnya kemampuan dan waktu 

serta permasalahan pemograman Andoid yang 
sangat luas maka penulis menyadari perlu adanya 
pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Hanya memuat soal-
web developer dan jenis soal hanya berupa 
pilihan ganda (a,b, c dan d)

2. Aplikasi ini hanya dikembangkan untuk 
smartphone android, dengan OS Android 
minimal versi 2.2 (Froyo) dan display berupa 
HVGA (320 x 480 pixels
ini menggunakan Samsung Ga
Motorola Droid X. 

3. Study kasus pada penelitian  ini ditujukan 
untuk para peserta ujian pada PT Fishbone 
Primatic Solusi. 

4. Aplikasi ini membutuhkan 
dalam pengoperasiannya.

5. Aplikasi mobile hanya untuk mengerjakan soal 
dan melihat highscore 10 nilai tertinggi. 

6. Aplikasi ini berupa simulasi ujian dan bukan 
aplikasi pembelajaran sehingga tidak 
menyediakan cetak sertifikat, dan tidak ada 
pembahasan jawaban dari soal.

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh yaitu:
a. Merancang aplikasi simulasi ujian sertifikasi 

yang efisien terhadap biaya.
b. Merancang aplikasi simulasi ujian sertifikasi 

yang dapat memudahkan dalam maintenance 
data soal dan data user

c. Membandingkan tampilan aplika
ukuran layar yang berbeda

 
II. LANDASAN TEORI

 
2.1 Pengertian Simulasi Ujian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan 
sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan 
keadaan yang sesungguhnya. 

Ujian adalah sesuatu 
mutu sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil 
belajar, dsb). (KBBI, 2007)

Jadi, simulasi ujian adalah pengujian mutu 
dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan 
sesungguhnya. 

 
2.2 SertifikasiPengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah 
profesional bagi mereka yang 
bidang pekerjaan masing
dan dibina oleh Organisasi Profesi
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Bagaimana menguji coba aplikasi pada dua 
layar yang berbeda? 

Dengan terbatasnya kemampuan dan waktu 
serta permasalahan pemograman Andoid yang 
sangat luas maka penulis menyadari perlu adanya 
pembatasan masalah sebagai berikut: 

-soal ujian sertifikasi untuk 
developer dan jenis soal hanya berupa 

pilihan ganda (a,b, c dan d) 
Aplikasi ini hanya dikembangkan untuk 
smartphone android, dengan OS Android 
minimal versi 2.2 (Froyo) dan display berupa 

320 x 480 pixels). Dalam penelitian 
ini menggunakan Samsung Galaxy ace dan 

Study kasus pada penelitian  ini ditujukan 
untuk para peserta ujian pada PT Fishbone 

Aplikasi ini membutuhkan full internet access 
dalam pengoperasiannya. 
Aplikasi mobile hanya untuk mengerjakan soal 
dan melihat highscore 10 nilai tertinggi.  
Aplikasi ini berupa simulasi ujian dan bukan 
aplikasi pembelajaran sehingga tidak 
menyediakan cetak sertifikat, dan tidak ada 
pembahasan jawaban dari soal. 

 
Tujuan yang ingin diperoleh yaitu: 
Merancang aplikasi simulasi ujian sertifikasi 
yang efisien terhadap biaya. 
Merancang aplikasi simulasi ujian sertifikasi 
yang dapat memudahkan dalam maintenance 
data soal dan data user 
Membandingkan tampilan aplikasi pada 
ukuran layar yang berbeda 

LANDASAN TEORI  

Pengertian Simulasi Ujian 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

simulasi adalah metode pelatihan yang meragakan 
sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan 
keadaan yang sesungguhnya.  

Ujian adalah sesuatu yg dipakai untuk menguji 
mutu sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil 
belajar, dsb). (KBBI, 2007) 

Jadi, simulasi ujian adalah pengujian mutu 
dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan 

Pengertian Sertifikasi 
Sertifikasi adalah standarisasi secara 

profesional bagi mereka yang kompeten di 
bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola 

Organisasi Profesi bukan 
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Pemerintah. Sertifikasi ini memenuhi 
persyaratan kualitas profesional yang sudah 
ditetapkan. (http://sertifikasi.iagi.or.id) 
2.2.2 Sertifikasi Profesi TI (Teknologi 

Informasi)  
Sertifikasi profesi, yaitu suatu sertifikasi 

yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu 
untuk profesi tertentu. (Rachmawati) 

Institusi yang melaksanakan sertifikasi 
profesi TI di bidang Web Developer secara 
internasional, diantaranya:  
a. Prometric 

Prometric adalah pengembang tes 
terpercaya dan penyedia ke lebih dari 400 
organisasi di seluruh dunia. Tujuan ujian 
tersebut diantaranya untuk memulai karir baru, 
mengembangkan keterampilan atau untuk 
memperbaiki yang sudah ada, menambah 
kualifikasi untuk promosi, mengambil ujian 
masuk sekolah atau hanya untuk 
pengembangan profesional (prometric.com) 
b. Pearson VUE 

Pearson VUE adalah pemimpin global 
dalam pengujian elektronik untuk teknologi 
informasi, akademik, pemerintah dan klien 
profesional, menyediakan paket penuh layanan 
dari pengembangan ujian untuk manajemen 
data. Dari pusat operasional di Amerika 
Serikat, Inggris, India, Jepang, dan China, 
bisnis menyediakan berbagai layanan untuk 
pengujian elektronik. Saat ini melayani lebih 
dari 162 negara, Pearson VUE mengoperasikan 
lebih dari 4.400 Pearson VUE  Pusat Uji 
Resmi dalam jaringannya berkembang pesat. 
(pearsonvue.com) 
 
Pada penelitian ini, sertifikasi web developer 

yang digunakan yaitu dari Zend Framework yang 
bekerja sama dengan Pearson VUE untuk 
melaksanakan ujian sertifikasinya.  

 
2.3 Android 

Google merilis Android pada bulan 
November 2007 dengan tujuan 
menjadi tempat open source untuk 
pengembangan perangkat lunak pada ponsel. 
Platform Android dirilis di bawah Open 
Handset Alliance. Android adalah open source 
ponsel sistem operasi berbasis kernel Linux. 
(Grønli et all, 2010) 

Diagram berikut ini menunjukkan 
komponen utama dari sistem operasi Android. 

 
Gambar 2.1 Arsitektur Android 

 
III.  METODE PENELITIAN  
3.1 Metode Pengumpulan Data 

1.1.1 Studi Pustaka dan Literatur Sejenis 
Peneliti mempelajari tiap konsep yang 

berkaitan dengan topik bahasan penelitian 
dengan cara membaca buku-buku referensi, e-
book, artikel, jurnal dan website. Studi 
Lapangan 
a. Observasi 

Pada metode ini, pengumpulan data dan 
informasi dilakukan dengan pengamatan secara 
langsung ke PT Fishbone Primematic Solusi 
untuk memperoleh semua data yang 
dibutuhkan dengan cara mengamati sistem 
berjalan. Observasi ini dilakukan pada bulan 
Januari 2012 sampai dengan Februari 2012. 
b. Wawancara 

Dalam metode ini, peneliti melakukan 
wawancara kepada Direktur Marketing PT. 
Fishbone, Novi Rezki Erfanti, S.Si. 
Wawancara ini dilakukan pada bulan Januari 
2012.  
c. Kuesioner 

Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan oleh peneliti adalah teknik 
judgement sampling/purposive sampling. 
Judgement sampling adalah teknik 
pengambilan sampel dari populasi berdasarkan 
suatu kriteria, berupa suatu pertimbangan. 
Syarat-syarat yang ditentukan oleh penulis 
adalah responden harus merupakan peserta 
training ujian sertifikasi di PT. Fishbone. 
Dalam penelitian ini yaitu ujian sertifikasi zend 
framework. 

 
3.2 Metode pengembangan sistem 

Pengembangan sistem yang dilakukan 
menggunakan tiga tahap siklus pengembangan 
model RAD (Rapid Application Development), yaitu 
fase perencanaan syarat-syarat, fase perancangan 
sistem (Workshop Design), fase implementasi. 
Tahapan tersebut yaitu: (Kendall & Kendall, 2010) 

3.2.1 Fase perencanaan syarat-syarat 
Dalam fase ini peneliti melakukan 

beberapa kegiatan diantaranya:  
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1) Identifikasi masalah 
2) Usulan Penyelesaian Masalah
3) Analisis media simulasi ujian 

 
3.2.2 Perancangan sistem (Workshop 

design) 
Tahapan yang dilakukan antara lain:

1) Perancangan arsitektur aplikasi simulasi 
ujian sertifikasi 

2) Perancangan sistem (UML)
Pada tahap ini peneliti melakukan 
perancangan sistem dengan menggunakan 
Unified Modeling Language
terdiri atas usecase diagram, usecase 
scenario, class diagram, activity diagram 
dan sequence diagram. 

3) Perancangan tampilan antarmuka 
(interface) 

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan 
layar tampilan, baik itu pada server 
(website) maupun pada klien (smartphone 
android) 

4) Pengkodean 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan 
program terhadap rancangan
yang telah didefinisikan. Peneliti 
melakukan pengkodean aplikasi baik untuk 
aplikasi pada sisi server (website) dan 
aplikasi pada smartphone android.

3.2.3 Fase Implementasi 
Pada tahap ini peneliti melakukan 

beberapa tahap implementasi diantaranya : 
• Spesifikasi Software dan 
• Instalasi  ke handset Android 

server 
• Implementasi aplikasi 
• Implementasi antarmuka
• Pengujian  

 
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Perencanaan Syarat-syarat

4.1.1 Identifikasi masalah
Untuk pelaksanaan simulasi ujian 

sertifikasi di PT Fishbone menggunakan kertas 
dan aplikasi berbasis desktop. Aplikasi desktop 
yang dipakai yaitu Visual CertExam. 
Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.1.
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Usulan Penyelesaian Masalah 
media simulasi ujian sertifikasi 

Perancangan sistem (Workshop 

Tahapan yang dilakukan antara lain: 
Perancangan arsitektur aplikasi simulasi 

Perancangan sistem (UML) 
Pada tahap ini peneliti melakukan 
perancangan sistem dengan menggunakan 

Modeling Language (UML) yang 
terdiri atas usecase diagram, usecase 
scenario, class diagram, activity diagram 

 
Perancangan tampilan antarmuka 

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan 
layar tampilan, baik itu pada server 
(website) maupun pada klien (smartphone 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan 
program terhadap rancangan-rancangan 
yang telah didefinisikan. Peneliti 
melakukan pengkodean aplikasi baik untuk 
aplikasi pada sisi server (website) dan 

pada smartphone android. 
 

Pada tahap ini peneliti melakukan 
beberapa tahap implementasi diantaranya :  

dan Hardware 
handset Android dan hosting 

Implementasi aplikasi mobile 
Implementasi antarmuka 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
syarat 

Identifikasi masalah 
Untuk pelaksanaan simulasi ujian 

sertifikasi di PT Fishbone menggunakan kertas 
dan aplikasi berbasis desktop. Aplikasi desktop 
yang dipakai yaitu Visual CertExam. 

pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 Tampilan Visual CertExam

Berdasarkan wawancara, rata
adalah orang yang sibuk, sehingga tidak 
memiliki banyak waktu untuk datang ke PT 
Fishbone. Oleh karena itu PT Fishbone 
Primematic Solusi membutuhkan suatu inovasi 
terbaru dalam bidang ujian sertifikasi T
menarik minat dari calon peserta ujian.

 
4.1.2 Usulan Penyelesaian Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah 
diatas, maka penulis membuat suatu aplikasi 
simulasi ujian sertifikasi dengan 
memanfaatkan smartphone dengan teknologi 
terbaru, yaitu smartphone dengan O

 
4.1.3 Analisis media simulasi ujian 

sertifikasi 
Media simulasi ujian sertifikasi yang ada 

di PT Fishbone Primematic Solusi yaitu berupa 
media kertas dan aplikasi desktop. Berdasarkan 
hasil observasi dan wawancara, kedua media 
tersebut memiliki perbe
aspek, diantaranya:  
a. Waktu 

Waktu pengerjaan simulasi ujian sertifikasi 
untuk media kertas tidak ditentukan oleh 
perusahaan. Peserta dapat mengerjakan kapan 
saja. Untuk aplikasi yang berbasis shareware 
peserta hanya dapat mengerjakan di 
Fishbone dengan jadwal tertentu.
b. Tempat 

Media manual atau kertas dan aplikasi 
desktop, para peserta harus datang ke PT. 
Fishbone Primematic Solusi untuk 
mendapatkan soal latihan. 
c. Biaya 

Biaya variable yang di keluarkan oleh 
perusahaan salah satunya yait
media simulasi ujian. 

 
Tabel 4.1 Rincian biaya media 

Biaya 
Print 

1 x 60 lembar x 
Rp 300

Biaya 20 orang x 60 
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Gambar 4.1 Tampilan Visual CertExam 

 
Berdasarkan wawancara, rata-rata peserta 

adalah orang yang sibuk, sehingga tidak 
memiliki banyak waktu untuk datang ke PT 
Fishbone. Oleh karena itu PT Fishbone 
Primematic Solusi membutuhkan suatu inovasi 
terbaru dalam bidang ujian sertifikasi TI untuk 

rik minat dari calon peserta ujian. 

Usulan Penyelesaian Masalah 
Berdasarkan pada identifikasi masalah 

diatas, maka penulis membuat suatu aplikasi 
simulasi ujian sertifikasi dengan 
memanfaatkan smartphone dengan teknologi 
terbaru, yaitu smartphone dengan OS Android.  

Analisis media simulasi ujian 

Media simulasi ujian sertifikasi yang ada 
di PT Fishbone Primematic Solusi yaitu berupa 
media kertas dan aplikasi desktop. Berdasarkan 
hasil observasi dan wawancara, kedua media 
tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa 

 

Waktu pengerjaan simulasi ujian sertifikasi 
untuk media kertas tidak ditentukan oleh 
perusahaan. Peserta dapat mengerjakan kapan 
saja. Untuk aplikasi yang berbasis shareware 
peserta hanya dapat mengerjakan di PT 
Fishbone dengan jadwal tertentu. 

Media manual atau kertas dan aplikasi 
desktop, para peserta harus datang ke PT. 
Fishbone Primematic Solusi untuk 
mendapatkan soal latihan.  

Biaya variable yang di keluarkan oleh 
perusahaan salah satunya yaitu biaya untuk 
media simulasi ujian.  

Tabel 4.1 Rincian biaya media 
kertas 

1 x 60 lembar x 
Rp 300 

= Rp  
18.000,- 

20 orang x 60 = Rp 
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Fotocopy lembar x Rp 100 120.000,- 

Total 
Rp 

138.000,- 
 

Untuk aplikasi desktop, perusahaan harus 
membayar $ 24.99, setara dengan Rp 240.000, 
untuk membeli aplikasi tersebut.  
d. Maintenance data 

Berikut alur atau workflow maintenance 
data pada media manual, aplikasi desktop. 

1. Alur maintenance pada media manual 
atau kertas 

 
Gambar 4.2 Workflow maintenance data 

dengan media manual 
 

2. Alur maintenance pada aplikasi 
desktop 

 
Gambar 4.3 Workflow maintenance data 

dengan aplikasi desktop 
 

e. Instalasi 
Pada media manual/kertas, tidak 

membutuhkan instalasi karena bukan berupa 
software. Pada aplikasi desktop membutuhkan 
instalasi di computer atau laptop.  
f. Ukuran file 

Pada media manual/kertas, tidak memiliki 
ukuran file. Pada aplikasi desktop ukurannya 
sebesar 11 MB. 

Berdasarkan penjelasan aspek-aspek 
tersebut, perbandingan media simulasi ujian 
sertifikasi yang ada di PT. Fishbone 
Primematic Solusi, dapat kita simpulkan pada 
tabel 4.2. 

 
 
 
 

Tabel 4.2 Perbandingan media simulasi ujian 
sertifikasi 

 
Media simulasi 

Manual/K
ertas 

Desktop 

A
s
p
e
k 

Waktu 
Tidak 

ditentukan 

Ditentukan 
(untuk 

beberapa 
aplikasi) 

Tempat Perlu Perlu 

Biaya 
Rp 

138.000,- 

$ 24.99  
(Rp 

240.000) 

Maintenance data 6 tahap 5 tahap 

Instalasi 
Tidak 
perlu 

Perlu 

Ukuran file - 11 MB 

4.2 Perancangan sistem (Workshop design) 
Pada tahap ini penulis mendesain sistem yang 

diusulkan agar dapat berjalan dengan lebih baik. 
Tahapan yang dilakukan antara lain: 

 
4.2.1 Perancangan arsitektur aplikasi 

simulasi ujian sertifikasi 
Rancangan arsitektur aplikasi yang akan 

dikembangkan oleh penulis, digambarkan pada 
gambar dibawah ini: 

 
Gambar 4.4 Rancangan arsitektur Aplikasi 

yang akan dikembangkan 

www.idhostinger.com 
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Aplikasi yang akan dikembangkan 
bernama Aplikasi Certification Exam 
Simulation untuk mensimulasikan ujian 
sertifikasi dan membantu para peserta ujian 
dalam menghadapi ujian sertifikasi.  

 
4.2.2 Perancangan system (UML) 
4.2.2.1 Membuat Use Case Diagram 

Use Case mendeskripsikan interaksi antar 
actor didalam sebuah sistem.  
Berikut adalah Use Case diagram usulan yang 

menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam aplikasi 
ini : 

 
Gambar 4.5 Use Case Diagram 
 

 
4.2.2.2 Activity diagram 

Activity diagram input data soal 

 
Gambar 4.6 Activity diagram input data soal 

 
4.2.2.3 Sequence diagram 

Sequence diagram input data soal 

 
Gambar 4.7 Sequence diagram input data soal 

 
4.2.2.4 Class diagram 

 

a. Web Application 

 
 

Gambar 4.8 Class Diagram Web Application 
 

b. Mobile Application 

 
Gambar 4.9 Class Diagram Mobile Application 

 
 

4.3 Implementasi sistem 
Pada tahap ini penulis melakukan beberapa 

tahap implementasi diantaranya :  
4.3.1 Spesifikasi software dan hardware 

Subbab ini merinci software dan 
hardware yang digunakan untuk membangun 
dan implementasi aplikasi. 
4.3.2 Instalasi ke handset android dan 

hosting server 
Penulis melakukan instalasi sistem 

manajemen data ke server hosting yang 
ditempatkan ke Server Aplikasi: di 
www.idhostinger.com dan untuk aplikasi 
mobile di instal pada smartphone berbasis 
Android dengan sistem operasi Froyo (2.2) 
keatas. Pada penelitian ini, menggunakan 
smartphone Samsung Galaxy Ace dan 
Motorola Droid X. 

 
4.3.3 Implementasi aplikasi mobile 
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Berikut workflow atau alur yang 
dilakukan agar peserta dapat menggunakan 
aplikasi Certification Exam Simulation 

 
Gambar 4.10 Workflow sistem general 

 
 
 

 

 
Gambar 4.11 Workflow maintenance data 

dengan aplikasi mobile 
 
Tabel 4.5 perbandingan media simulasi 

Media Manual/Kertas Desktop Mobile 

Waktu Tidak ditentukan 

Ditentuka
n (untuk 
beberapa 
aplikasi) 

Tidak 
ditentuk

an 

Tempat Perlu Perlu 
Tidak 
Perlu 

Biaya Rp 138.000,- 
$ 24.99 

(Rp 
240.000) 

Gratis 

Mainten
ance 
data 

6 tahap 5 tahap 2 tahap 

Instalasi Tidak perlu Perlu Perlu 

Ukuran 
file 

- 11 MB 132 KB 

 
4.3.4 Implementasi antarmuka 

 
4.3.4.1 Implementasi antarmuka aplikasi 

ponsel 
Pada subbab ini, merupakan 

perbandingan tampilan aplikasi pada Samsung 
Galaxy Ace dan Motorola Droid X. 
• Implementasi tampilan login mobile 

Setelah menekan tombol icon launcher 
aplikasi Certification Exam Simulation, 
akan ditampilkan form login. 
 

Tabel 4.12 Implementasi tampilan login mobile 
 

Samsung Galaxy Ace Motorola Droid X 

  
 

4.3.5 Pengujian  
2. Blackbox testing 

Pada tahap pengujian dilakukan dengan 
cara Blackbox Testing. Cara pengujian 
dilakukan dengan menjalankan aplikasi 
Certification Exam Simulation kemudian 
melihat output-nya apakah telah sesuai dengan 
hasil yang diharapkan. 

Setelah dilakukan pengujian aplikasi 
mobile, dapat disimpulkan bahwa semua menu 
berfungsi dengan baik pada smartphone 
Galaxy Ace dan Motorola Droid X. Sedangkan 
pada Motorola Droid X, hanya tampilannya 
saja yang kurang baik.  
3. Kuisioner Akhir 

Kuisioner akhir dilakukan kepada peserta 
ujian pada 1 kelas, yaitu sebanyak 20 orang di 
PT Fishbone. 

a. Kuesioner sebelum ujian 
Kuesioner ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kepuasan peserta 
terhadap aplikasi yang dibangun.  

b. Kuesioner setelah ujian 
Kuesioner ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat efektifitas dan 
fungsionalitas aplikasi terhadap peserta.  
 

V. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah diuraikan, dapat 
disimpulkan bahwa: 

13. Aplikasi Certification Exam Simulation 
memberikan efisien biaya dibanding media 
simulasi ujian yang telah ada. 

14. Aplikasi ini berbasis client server (Web 
Application sebagai server dan Mobile 
Application sebagai client) sehingga admin 
(pada web application) dapat memaintenance 
data soal dan user dan pada aplikasi ini 
memiliki tahapan maintenance yang lebih 
singkat. 
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15. Aplikasi ini berfungsi dengan baik pada 
Samsung Galaxy Ace dan Motorola Droid X. 
Kekurangannya hanya pada tampilan yang 
kurang proporsional. 

16. Setelah dilakukan kuesioner akhir kepada para 
peserta, jika dirata-rata sebanyak 76 % menilai 
bahwa Aplikasi Certification Exam Simulation 
efektif. 

 
5.2 Saran 

Sistem yang dibangun masih memiliki 
beberapa kekurangan dan keterbatasan, oleh karena 
itu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan agar 
menjadi lebih baik, antara lain: 

1. Sebaiknya aplikasi simulasi ujian sertifikasi ini 
mampu menampilkan data ujian yang lebih 
banyak dan beragam bentuk soal beserta 
tingkatannya. 

2. Diharapkan pengembangan untuk tombol back 
dan dapat memilih soal secara acak. 

3. Pengembangan bentuk sejenis dalam bentuk 
platform mobile lainnya dan dengan tampilan 
yang lebih baik. 
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Abstrak 

Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan layanan akademik yang diperuntukkan bagi mahasiswa khususnya 
maupun civitas akademika pada umumnya dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
akademik selama proses perkuliahan. Informasi yang disampaikan meliputi KRS (Kartu Rencana Studi), KHS 
(Kartu Hasil Studi), jadwal kuliah yang sedang diikuti, maupun pengumuman yang berkaitan dengan aktifitas 
perkuliahan. Efisiensi dan efektifitas kerja sangat dibutuhkan, termasuk juga di bidang akademik. Terlebih lagi 
di kota besar seperti Jakarta, dimana kemacetan lalu lintas merupakan kendala terbesar bagi kita untuk bisa 
menyesuaikan waktu secara tepat, baik bagi mahasiswa yang akan menjalani perkuliahan maupun dosen yang 
memberikan kuliah. Misalkan seorang dosen, karena keadaan yang mendadak terpaksa harus mengubah dan 
menginformasikan jadwal kuliah ke mahasiswa, maka melalui Sistem Informasi Akademik ini, pengumuman 
tersebut akan dapat disampaikan secara cepat ke mahasiswa, baik melalui web maupun handphone. Dosen dapat 
menyampaikan informasi tersebut dari rumah dengan menggunakan handphone, sedangkan mahasiswa dapat 
mengakses pengumuman  itu secara cepat dengan menggunakan handphone, tanpa harus datang ke kampus atau 
warnet terdekat.Penggunaan website pada situs Sistem Informasi Akademik dan kunci publik pengguna ini di 
sertifikasi menggunakan sertifikat digital yang bertujuan untuk untuk menjamin keabsahan pengguna dalam 
melakukan akses. Sehingga pada penerapan tingkat kepercayaan pengguna sangat di jamin dan hanya pengguna 
yang berhak yang dapat melakukan aktifitas. 

 
Keywords: Certificates,Internet,Web dan Mobile 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Sistem Informasi Akademik yang ditawarkan 

disini terdiri dari dua sistem yaitu Web Based 
(berbasis Web) dan Mobile Phone Based (berbasis 
Handphone). Yang dimaksud dengan berbasis web 
yaitu bahwa sistem informasi akademik ini dapat 
diakses oleh mahasiswa, staf pengajar atau bahkan 
karyawan di institusi UIN Syarif Hidayatullah untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan, seperti : 

a. Jadwal perkuliahan 
b. Nilai 
c. KRS 
d. KHS 
e. Pengumuman Perkuliahan 
f. dan informasi lainnya. 

 
Selain informasi tersebut dapat diakses secara 

langsung, hasil tampilannya juga dapat dicetak untuk 

keperluan akademis, misal KRS atau KHS. Dengan 
fasilitas ini, diharapkan mahasiswa maupun orang 
tua mahasiswa dapat selalu memantau 
perkembangan kehidupan kampus untuk 
memperoleh informasi-informasi penting seputar 
kampus UIN secara cepat. Penghematan yang dapat 
dilakukan baik oleh mahasiswa, orang tua 
mahasiswa, dosen maupun karyawan baik dari segi 
waktu, biaya maupun efektifitas penyampaian 
informasi akan cukup signifikan. 

Dalam rancangan sistem yang akan diterabkan, 
sangat memudahkan mahasiswa memperoleh 
informasi, dimana manusia tidak pernah datang 
kekampus dan cukup melihat melalui Internet atau 
melalui handphone yang di lengkapi fasilitas SIA. 

 
1.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah 
memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk 
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mendapatkan informasi mengenai nilai, kartu 
rencana studi, kartu hasil studi dan informasi penting 
lain yang berkaitan dengan akademik. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Dari hasil observasi yang berkaitan dengan 
sistem informasi akademik sebelumnya yaitu : 

1) Sulitnya mendapatkan informasi mengenai 
nilai dan hasil studi. 

2) Pengimputan nilai masih terpusat di Bagian 
akademik pusat dimana fakultas maupun 
jurusan tidak dapat mengimput nilai. 

3) Kurang informasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan perkuliahan dan jadwal, dimana 
kadangkala tidak ada informasi apakah dosen 
datang mengajar atau tidak. 

4) Terdapatnya celah yang memungkinkan 
seseorang yang tidak berhak menggunakan 
hak akses seseorang, sehingga sangat rawan 
yang berkaitan dengan manipulasi data. 

 
1.3. Metodologi Penelitian 

Metode yang penulis lakukan dalam penelitian 
ini adalah, dengan melakukan observasi langsung 
pada fakultas sains dan teknologi serta melakukan 
analisis pada sistem berjalan. Melakukan studi 
pustaka yang berkaitan dengan referensi serta buku-
buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 
2. Landasan Teori 
2.1.  Sistem Informasi Akademik Berbasis Web 

Sistim Informasi Akademik merupakan sumber 
daya yang terhadap segala sesuatu dalam bentuk 
informasi yang ada kaitannya dengan masalah-
masalah akademik di kampus.  

Dalam model SIA berbasis Web, mahasiswa 
dapat memperoleh informasi melalui jaringan 
Internet, atau jaringan lokal UIN yang telah di 
sediakan. 

 
 

 

Gambar 1 . Proses SIA Berbasis Web 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 . Alur Proses SIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 . Tampilan Awal Situs Web SIA 

 
Untuk melakukan pengaksesan informasi yang ada, 
dapat dilakukan dengan memasukkan username dan 
password, sesuai dengan status pengguna, apakah 
sebagai mahasiswa, staf pengajar ataukah karyawan. 
Setelah verifikasi terhadap pengguna dilakukan, 
maka akan ditampilkan menu-menu yang sesuai 
dengan hak akses pengguna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4 . Tampilan Sertikat Digital 

 
Setelah login dilakukan, misalkan oleh 

seorang mahasiswa, maka akan dimunculkan 
informasi sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 . Tampilan Login 

 

 SERVER 
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dari menu diatas, nampak bahwa hak akses yang 
diberikan untuk pengguna dengan status mahasiswa 
teridiri dari menu-menu untuk mengakses : 

a. Kartu Rencana Studi (KRS) 
b. Kartu Hasil Studi (KHS) 
c. Transkrip Nilai 
d. Jadwal Perkuliahan 
e. Tugas Akhir  
f. Kerja Praktek 

 
Untuk menu KHS misalnya, mahasiswa 

akan dapat melihat nilai hasil studinya sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 . Menu KHS 

Jika mahasiswa menginginkan dokumentasi secara 
hardcopy, maka dapat dilakukan dengan menekan 
tombol printer friendly diatas, sehingga diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 . Menu Dokumentasi KHS 

Untuk menu Tugas Akhir, maka mahasiswa akan 
ditawari dengan pilihan untuk melihat / mencari 
daftar Tugas Akhir yang sudah ada maupun daftar 
Tugas Akhir yang sudah disiapkan / ditawarkan oleh 
dosen : 
 

 

 

Gambar 8 . Menu Pencarian Judul Tugas Akhir 

Dengan adanya fasilitas-fasilitas diatas, maka 
mahasiswa dapat senantiasa memantau 
perkembangan informasi yang ada di kampus. Selain 
itu, orang tua mahasiswa juga dapat turut aktif 
melakukan pemantauan terhadap perkembangan 
anaknya. 
 
2.2. Sertifikat Digital 

Sertifikat digital digunakan untuk menjamin 
keabsahan suatu identitas. Sertifikat digital 
diterbitkan oleh Certification Authority. Sertifikat 
digital dihasilkan oleh signature algorithm sebagai 
fungsi informasi dan kunci publik pengguna dan 
kunci privat dari certification authority.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9 . Sertifikat Digitalr 

 
2.3. Sistem Informasi Berbasis Mobile Phone 

Dengan menggunakan sistem informasi yang 
berbasis handphone ini, maka transparansi dan 
perkembangan studi mahasiswa selain dapat 
dipantau oleh dosen, juga dapat dipantau oleh orang 
tuanya, karena pada era sekarang ini handphone 
sudah bukan menjadi barang yang exclusif dan 
mahal, serta hampir semua handphone keluaran 
sekarang sudah berbasis java, sebagaimana 
disyaratkan dalam aplikasi ini. 
 
2.3.1. Prinsip kerja Sistem Informasi Berbasis 
Mobile Phone 

Penggunaan mobile phone untuk melakukan 
pengaksesan sistem informasi ini relatif mudah. 
Pengguna cukup melakukan instalasi software SIA 
yang sudah disiapkan, sesuai dengan jenis 
handphone yang digunakan, selanjutnya dengan 
username dan password yang sudah diberikan, akan 
dapat dilakukan pengaksesan terhadap database di 
server.  
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2.3.2. Teknologi SMS 

Di antara berbagai teknologi mobile yang ada 
Short Message Service (SMS)
merupakan teknologi yang paling banyak digemari, 
bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. 
SMS sering disebut sebagai 
dikarenakan traffic penggunaannya yang sangat 
besar.  

Dalam bisnis, SMS dapat digunakan untuk 
mempromosikan produk baru secara singkat pada 
pelanggan, membuat korespondensi
elektronik/autoresponse SMS, dan lain
industri SMS dapat dijadikan sarana koordinasi 
antara bagian-bagian produksi pengontrolan stok dan 
lain-lain.  

Kita juga dapat mengakses data 
computer secara remote (baik berupa teks
spreadsheet, database) dengan sebuah telepon 
seluler menggunakan SMS sebagai komunikator, 
dapat juga untuk membuat alert 
mail ke telepon seluler. 
Masih banyak lagi yang dapat dikembangkan 
dengan teknologi SMS ini. Dengan menggunakan 
fungsi “kirim” dan “terima” dalam satu aplikasi 
secara simultan berarti telah dapat dikembangkan 
komunikasi dua arah apa saja dengan SMS ini.
 
2.2.3. Proses Receive dan reply 

Sistem Informasi Akademis berbasis SMS ini di 
rancang untuk memudahkan 
untuk mendapatkan informasi seperti :

1. Informasi Akademik 
2. Jadwal Kuliah 
3. Informasi Dosen 
4. Dll 

 
Pada sistem ini, pengguna dapat menggunakan 
fasilitas, dimana hanya mahasiswa atau pengguna 
yang terdaftar di database server saja yang dapat 
menggunakan fasilitas ini.  
 

 

 

 

Gambar 10. Model Rancangan Sistem Pengiriman SMS
 

Pada program ini terdiri dari beberapa aplikasi 
fungsi dasar yang menjalankan layanan SMS, yaitu :

 
1. Inisial port com yang digunakan
2. Inisial koneksi basis data 
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Di antara berbagai teknologi mobile yang ada 
Short Message Service (SMS) bisa dikatakan 
merupakan teknologi yang paling banyak digemari, 

Indonesia tapi juga di seluruh dunia. 
SMS sering disebut sebagai killer application 

penggunaannya yang sangat 

Dalam bisnis, SMS dapat digunakan untuk 
mempromosikan produk baru secara singkat pada 
pelanggan, membuat korespondensi bisnis dengan 

SMS, dan lain-lain. Dalam 
industri SMS dapat dijadikan sarana koordinasi 

bagian produksi pengontrolan stok dan 

Kita juga dapat mengakses data personal 
(baik berupa teks biasa, 

) dengan sebuah telepon 
seluler menggunakan SMS sebagai komunikator, 
dapat juga untuk membuat alert new incoming e-

Masih banyak lagi yang dapat dikembangkan 
dengan teknologi SMS ini. Dengan menggunakan 
fungsi “kirim” dan “terima” dalam satu aplikasi 
secara simultan berarti telah dapat dikembangkan 
komunikasi dua arah apa saja dengan SMS ini. 

 SMS 
Sistem Informasi Akademis berbasis SMS ini di 

rancang untuk memudahkan mahasiswa, dosen 
untuk mendapatkan informasi seperti : 

Pada sistem ini, pengguna dapat menggunakan 
fasilitas, dimana hanya mahasiswa atau pengguna 
yang terdaftar di database server saja yang dapat 

Gambar 10. Model Rancangan Sistem Pengiriman SMS 

Pada program ini terdiri dari beberapa aplikasi 
fungsi dasar yang menjalankan layanan SMS, yaitu : 

yang digunakan 

3. Ambil pesan yang belum di
4. Baca SMS 
5. Fungsi help 
6. Kirim SMS 
7. Parsing isi pesan SMS

 
Secara keseluruhan fungsi 
dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 11 . Flow chard  

Pengiriman SMS
 

Selanjutnya akan dilakukan validasi atas 
username dan password yang digunakan dengan cara 
melakukan proses decrypt username dan password 
tersebut dan dicocokkan dengan database. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar12 .Tampilan Sistem Informasi  SMS
 

Database 

start

Inisial port com

inisial koneksi basis
data

ambil msg yang
belum di-reply dari

basis data

cek inbox

ada antrian

parsing kata(1)

kata (1)
layanan

parsing
keseluruhan

kirim pesan ke user

berhasil

hapus pesan dari
antrian

exit

end
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Ambil pesan yang belum di-reply dari basis data 

isi pesan SMS 

Secara keseluruhan fungsi send and receive SMS 
dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 11 . Flow chard  
SMS 

Selanjutnya akan dilakukan validasi atas 
username dan password yang digunakan dengan cara 
melakukan proses decrypt username dan password 
tersebut dan dicocokkan dengan database.  

Gambar12 .Tampilan Sistem Informasi  SMS 

generate Help
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Selanjutnya, untuk mengakses informasi yang 
diinginkan, mahasiswa dapat menekan tombol menu 
sehingga akan dimunculkan menu-menu sesuai 
dengan hak akses yang dimilikinya seperti 
ditampilkan dalam gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar13 .Tampilan Menu Informasi 
 

Sistem pengiriman data ke server prinsip 
kerjanya sama dengan prinsip kerja pengaksesan 
data dari server, hanya berbeda dalam perintah query 
databasenya saja. 
Contoh berikut menunjukkan bentuk lain dari proses 
akses data yang lebih detail, dimana terjadi interaksi 
antara pengguna dan server didalam melakukan 
proses pengaksesan database. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14 .Tampilan Informasi Nilai 
Mahasiswa 

 
 

Proses diatas diawali dengan pemilihan menu 
“Nilai Ujian” yang selanjutnya oleh server akan 
direspon dengan memberikan pilihan matakuliah 
yang ingin dilihat nilainya, apakah semua mata 
kuliah yang diikuti ataukah mata kuliah tertentu.  

Selain tertampil di screen, semua aktifitas 
pengakses akan terekam di log data, dan secara 
terpisah dapat dilihat isinya untuk bias dilakukan 
analisis jika diperlukan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15 . User Monitor 

 
Dengan adanya user Monitor ini, maka siapapun 
yang melakukan akses terhadap system informasi 
akan selalu dapat dipantau, karena segala aktifitas 
pengguna akan tersimpan ke dalam log data. 

 
3. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat di peroleh dari 
mengaplikasikan Sistem Informasi Akademik 
Berbasis Web dan Mobile Phone ini, adalah : 
Mahasiswa dan segenap civitas akademika di 

lingkungan Universitas Syarif Hidayatullah 
akan dapat mengakses informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan perkuliahan secara mudah dan 
murah, dimanapun berada 

Sistem informasi akademik yang diajukan disini, 
mudah untuk diimplementasikan dan murah 
juga dalam pengaksesannya, jika dibandingkan 
dengan besarnya manfaat yang dapat diperoleh. 

Dengan menerapkan Sistem informasi akademik 
yang berbasis mobile phone, maka Universitas 
Syarif Hidayatullah selangkah lebih maju dalam 
mengimplementasikan perkembangan ilmu dan 
teknologi untuk menunjang kegiatan 
perkuliahan. 
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Abstrak 

SMS sebagai  salah satu  layanan  seluler yang  paling  populer serta  paling diminati saat ini karena 
penggunaannya yang relatif  mudah serta biayanya yang sangat murah. Dengan adanya aplikasi-aplikasi dari 
fasilitas SMS untuk  aplikasi  pengaksesan data, maka fasilitas SMS ini dapat digunakan untuk pengaksesan data 
informasi pendidikan sebuah perguruan tinggi. Hal ini yang mendorong  untuk membangun suatu sistem yang 
digunakan dalam  proses  penerimaan  mahasiswa baru  (PMB)  di STIKOM DB Jambi dengan memanfaatkan  
teknologi  sehingga  para pendaftar untuk  melakukan  pendaftaran  dapat melalui  SMS  dan  mengetahui  
apakah  diterima  atau  tidak melalui SMS juga. 
 
Kata kunci : SMS GATEWAY, Penerimaan Mahasiswa Baru  
 
 
1. Pendahuluan  
Mengingat akan pesatnya kemajuan teknologi yang 
sudah merambah ke semua bidang, serta  pola  
kehidupan masyarakat indonesia yang sudah relatif 
maju, dapat dipastikan bahwa hampir semua orang 
saat ini sudah  memanfaatkan teknologi seluler. Dan 
layanan SMS sebagai  salah satu  layanan  seluler 
yang  paling  populer serta  paling diminati saat ini 
karena penggunaannya yang relatif  mudah serta 
biayanya yang sangat murah. Kini  berbagai macam 
aplikasi dari SMS untuk akses data telah 
diperkenalkan seiring  berkembangnya  teknologi,  
seperti Remote Monitoring, M-banking, Information 
service/information retrieval, dan aplikasi SMS 
lainnya, Dengan adanya aplikasi-aplikasi dari 
fasilitas SMS untuk  aplikasi  pengaksesan data, 
maka fasilitas SMS ini dapat digunakan untuk 
pengaksesan data informasi pendidikan sebuah 
perguruan tinggi. Hal ini yang mendorong  untuk 
membangun suatu sistem yang digunakan dalam  
proses  penerimaan  mahasiswa baru  (PMB)  di 
STIKOM DB Jambi dengan memanfaatkan  
teknologi  SMS.  Sistem  ini  akan  memungkinkan  
para pendaftar untuk  melakukan  pendaftaran  
melalui  SMS  dan  mengetahui  apakah  diterima  
atau  tidak melalui SMS juga. 
2. Landasan Teori 
2.1 SMS (SHORT MESSAGING SERVICES) 

Short Message Service (SMS) adalah kemampuan 
untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk 
teks dari dan kepada ponsel. Sebuah  layanan yang 
banyak diaplikasikan pada sistem pengiriman pesan 
dalam bentuk alphanumeric antara terminal 
pelanggan atau antara terminal pelanggan dengan 
sistem eksternal seperti email, paging, voice mail, 
dan lain-lain”. 
2.2 SMS Gateway  
 suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk 
mengirim dan menerima SMS dari peralatan mobile 
(HP, PDA phone, dan lain-lain) melalui SMS 
Gateway’s shortcode (sebagai contoh 9221). SMS 
Gateway juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan 
perangkat yang minimal terdiri dari sebuah PC 
dengan modem GSM/CDMA, sebuah kartu 
GSM/CDMA  dengan nomor direct/premium, dan 
sebuah program aplikasi yang berfungsi untuk 
mengorganize (menerima atau mengirim) sms.  
2.3  NowSMS Gateway 
NowSMS Gateway adalah sebuah aplikasi SMS 
Gateway yang mampu mengintegrasikan antara 
teknologi ponsel dengan komputer. Sehingga kita 
dapat menerima dan mengirim sms dari komputer.  
3. Metodelogi 
Tahapan proses yang dalam penelitian yaitu : 
1. Identifikasi Permasalahan : 
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Mengidentifikasi permasalahan pada sistem 
informasi PMB, pada proses identifikasi, penulis 
mengetahui kesulitan yang didapat oleh Calon 
mahasiswa, yaitu dalam melihat informasi 
pendaftaran, jarak pendaftaran yang jauh untuk 
calon mahasiswa yang berada diluar kota ataupun 
mahasiswa yang sibuk untuk melakukan aktivitas 
kerja. Oleh sebab itu penulis ingin membangun suatu 
sistem informasi yang baru, yang dapat diakses oleh 
siswa dimanapun dia berada dengan mudah dan 
efisien melalui SMS (Short Message Service
2. Studi Literatur  
Melakukan pencarian bahan dan data
buku maupun internet yang berhubungan dengan 
masalah yang akan dijadikan objek penelitian untuk 
mendapatkan dasar-dasar dan teori
melakukan penelitian sehingga tidak menyimpang 
dari kaidah-kaidah yang telah ada.
3. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data-data mengenai sistem informasi 
akademik di Stephen Komputer
digunakan penulis dalam melakukan penelitian. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara turun 
langsung ke lapangan (field research
metode : 
a. Observasi (Observation), yaitu dengan cara 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek 
penelitian untuk meneliti hal
dibutuhkan dalam merancang sistem informasi 
akademik tersebut. 

b. Wawancara (Interview), yaitu melakukan 
jawab kepada orang-orang berpengalaman dalam 
bidang sistem informasi akademik agar 
mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

4. Analisis  dan Pembahasan 
4.1 Analisis Perancangan  
Perancangan proses atau  perancangan model 
bertujuan untuk menggambarkan alur 
terjadi dalam sebuah sistem 
Flowchart sistem merupakan bagan yang  
menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari 
sistem. Bagan ini menjelaskan urutan
prosedur-prosedur yang ada didalam sistem 
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permasalahan pada sistem 
PMB, pada proses identifikasi, penulis 

mengetahui kesulitan yang didapat oleh Calon 
mahasiswa, yaitu dalam melihat informasi 
pendaftaran, jarak pendaftaran yang jauh untuk 
calon mahasiswa yang berada diluar kota ataupun 

ahasiswa yang sibuk untuk melakukan aktivitas 
Oleh sebab itu penulis ingin membangun suatu 

sistem informasi yang baru, yang dapat diakses oleh 
siswa dimanapun dia berada dengan mudah dan 

Short Message Service). 

bahan dan data-data melalui 
yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dijadikan objek penelitian untuk 
dasar dan teori-teori dalam 

melakukan penelitian sehingga tidak menyimpang 
yang telah ada. 

data mengenai sistem informasi 
Stephen Komputer Jambi yang akan 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara turun 

field research), yaitu dengan 

, yaitu dengan cara 
melakukan pengamatan langsung terhadap objek 
penelitian untuk meneliti hal-hal apa yang 
dibutuhkan dalam merancang sistem informasi 

, yaitu melakukan tanya 
orang berpengalaman dalam 

bidang sistem informasi akademik agar 
data yang dibutuhkan. 

 

Perancangan proses atau  perancangan model 
bertujuan untuk menggambarkan alur proses yang 

Flowchart sistem merupakan bagan yang  
menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari 
sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari 

prosedur yang ada didalam sistem  

 
 
 
 
Gambar 4.1 Flowchat sistem pendaftaran
4.2 Rancangan Arsitektur Jaringan 
 
Arsitektur jaringan dari aplikasi PMB dengan SMS 
gateway adalah : 
 

Gambar 2.1 Arsitektur Dasar Jaringan SMS
 
4.2 Analisis Kebutuhan sistem yang dibutuhkan
Kebutuhan Sistem Perancangan proses atau  
perancangan model bertujuan untuk menggambarkan 
alur proses yang terjadi dalam sebuah sistem.  
Use case diagram sistem informasi PMB 
menggambarkan kegiatan calon mahasiswa dan 
operator pada sistem, seperti proses 
manajemen pesan, manajemen pengumuman,
Gambar 4.2 Usecase diagram sistem PMB
 
4.2 Analisa kebutuhan data 
Dari Analisis yang dilakukan dapat diketahui dari 

kebutuhan data pada sistem ini 
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wchat sistem pendaftaran 
4.2 Rancangan Arsitektur Jaringan  

Arsitektur jaringan dari aplikasi PMB dengan SMS 

 
Arsitektur Dasar Jaringan SMS 

Analisis Kebutuhan sistem yang dibutuhkan  
Kebutuhan Sistem Perancangan proses atau  
perancangan model bertujuan untuk menggambarkan 
alur proses yang terjadi dalam sebuah sistem.   

diagram sistem informasi PMB 
menggambarkan kegiatan calon mahasiswa dan 
operator pada sistem, seperti proses login, 
manajemen pesan, manajemen pengumuman, 

Usecase diagram sistem PMB 

4.2 Analisa kebutuhan data  
Dari Analisis yang dilakukan dapat diketahui dari  

kebutuhan data pada sistem ini  
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Berikut ini adalah  deskripsi dari tabel
akan digunakan dalam basis data untuk solusi bisnis 
baru .  
 
1. Tabel Login 
Tabel ini digunakan untuk 
informasi user administrator sebagai 
  
pengguna aplikasi. Primary key
id_user. Struktur tabel ini dapat d

 
Tabel 4.1. Tabel Login

 
No Field Type data Keterangan
1 Id_user Varchar(3) Kode user

2 User  Varchar(6) Username

3 Pass  Varchar(20) Password

4 Nama  Varchar(40) Nama user

5 Nik Varchar(15) Nomor induk 
karyawan

 
2. Tabel Jurusan 
Tabel ini digunakan untuk 
informasi jurusan yang ada pada sistem ini. 
key pada tabel ini adalah id_jur
dapat dilihat p ada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Tabel jurusan

3. Tabel Gelombang 
Tabel ini digunakan untuk 
informasi gelombang yang ada pada sistem ini. 
Primary key pada tabel ini adala
tabel ini dapat dilihat p ada Tabel 

Tabel 4.3. Tabel gelombang
No Field Type data Keterangan
1 Id Varchar(3) Id jurusan
2 Id_gel Varchar(6) Kode Gelombang
3 Jns_gel Varchar(20) Jurusan 
4 Tgl_awal Date Tanggal awal 
5 Tgl_akhir Date Tanggal akhir pendaftaran

4. Tabel Pendaftaran 
Tabel ini digunakan untuk 
informasi pendaftaran yang ada pada sistem ini. 
Primary key pada tabel ini 
Struktur tabel ini dapat dilihat p a

Tabel 4.4. Tabel pendaftaran
No Field Type data 
1 No_daftar Varchar(20) 
2 Nama Varchar(40) 

3 Alamat  Varchar(40) 
4 Kode_jur  Varchar(5) 

No Field Type data Keterangan
1 Id_jur Varchar(3) Id jurusan
2 Kode_jur Varchar(6) Kode jurusan
3 jurusan Varchar(20) Jurusan 
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Berikut ini adalah  deskripsi dari tabel-tabel yang 
akan digunakan dalam basis data untuk solusi bisnis 

 menampung data 
i user administrator sebagai masing-masing 

 pada tabel ini adalah 
t dilihat pada Tabel 4.1  

Login 

Keterangan 
Kode user 

Username 

Password 

Nama user 

Nomor induk 
karyawan 

 menampung data 
i jurusan yang ada pada sistem ini. Primary 

h id_jur. Struktur tabel ini 

4.2 Tabel jurusan 

 menampung data 
i gelombang yang ada pada sistem ini. 

alah id_gel. Struktur 
 4.3.  

4.3. Tabel gelombang 
Keterangan 
Id jurusan 
Kode Gelombang 
Jurusan  
Tanggal awal pendaftaran 
Tanggal akhir pendaftaran 

 menampung data 
i pendaftaran yang ada pada sistem ini. 

ni adalah pendaftaran. 
ada Tabel 4.4.  

4.4. Tabel pendaftaran 
Keterangan 
No_booking 
Nama pendaftar 

Alamat pendaftar 
Jurusan yang diambil 

5 Asalschool Varchar(40)
6 Tgl_daftar  Datetime
7 Id_gel Varchar(10)
8 Foto  Varchar(100)
9 No_booking Varchar(5)
10 Biaya  Int(10) 

5. Tabel Booking 
Tabel ini digunakan 
informasi jurusan yang ada pada sistem ini. 
key pada tabel ini adalah no_booking
ini dapat dilihat p ada Tabel

Tabel 4.5. Tabel Booking
No Field Type data
1 No_booking Varchar(20)
2 Nama Varchar(40)
3 Alamat  Varchar(40)
4 Prov Varchar(30)
5 Kabupaten Varchar(30)
6 Kodepos  Varchar(8)
7 Telp Varchar(30)
8 Email Varchar(20)
9 Kode_jur  Varchar(5)
10 Asalschool Varchar(40)
11 Tgl_daftar datetime
12 Id_gel Varchar(10)
13 Foto Varchar(100)
14 Jlh  Varchar(1)

 
6. Tabel  Informasi 
Tabel ini digunakan 
Informasi berita yang ada pada sistem ini dan 
pengolahan data oleh administrator. 
pada tabel ini adalah berita
dilihat p ada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6. Tabel Berita
No Field Type data
1 Id_ Informasi Varchar(6)
2 Judul Text  
3 Tanggal  Date 
4 Sinopsis Text 
5 Isi_ Informasi Text 
6 Foto  Varchar(50)

  
5. Implementasi 
Implementasi merupakan tahapan setelah  
melakukan  analisis  dan  perancangan sistem. 
Program harus bebas terlebih dahulu dari kesalahan
kesalahan sebelum program diterapkan. Kesalahan 
program yang mungkin terjadi adalah kesalahan 
bahasa (syntax), kesalaha
sedang berjalan  (runtime)  atau  kesalahan  logika. 
Implementasi diwujudkan dengan membuat form
form dan tabel-tabel di database sesuai dengan 
rancangan yang telah dibuat sebelumnya.  
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan 
Id jurusan 
Kode jurusan 
Jurusan  
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Varchar(40) Sekolah asal 
Datetime Tanggal pendaftar 
Varchar(10) Gelombang  
Varchar(100) foto pendaftar 
Varchar(5) Nomor booking 

 Biaya  

untuk menampung data 
i jurusan yang ada pada sistem ini. Primary 

h no_booking. Struktur tabel 
l 4.5.  

4.5. Tabel Booking 
Type data Keterangan 
Varchar(20) No_booking 
Varchar(40) Nama pendaftar 
Varchar(40) Alamat pendaftar 
Varchar(30) Provinsi  pendaftar 
Varchar(30) Kabupaten pendaftar 
Varchar(8) Kodepos pendaftar 
Varchar(30) Telp pendaftar 
Varchar(20) Email pendaftar 
Varchar(5) Jurusan yang diambil 
Varchar(40) Asalschool 
datetime Tanggal daftar 
Varchar(10) Gelombang pendaftar 
Varchar(100)  Foto pendaftar 
Varchar(1)  

untuk menampung data 
berita yang ada pada sistem ini dan 

pengolahan data oleh administrator. Primary key 
h berita. Struktur tabel ini dapat 

4.6. Tabel Berita 
Type data keterangan 
Varchar(6) Id_user 
Text   Judul Informasi 
Date  Tanggal Informasi 
Text  Sinopsis 
Text  Isi_ Informasi 
Varchar(50) Foto  

Implementasi merupakan tahapan setelah  
melakukan  analisis  dan  perancangan sistem. 
Program harus bebas terlebih dahulu dari kesalahan-
kesalahan sebelum program diterapkan. Kesalahan 
program yang mungkin terjadi adalah kesalahan 
bahasa (syntax), kesalahan pada saat program 
sedang berjalan  (runtime)  atau  kesalahan  logika. 
Implementasi diwujudkan dengan membuat form-

tabel di database sesuai dengan 
rancangan yang telah dibuat sebelumnya.   
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Gambar 5.1 Implementasi antar muka pendaftaran 

mahasiswa baru

Gambar5.2 Implementasi daftar pendaftar
 

 
 
6.Kesimpulan  
1. SMS Gateway ini menjadi alat bantu untuk 

melakukan pelayanan proses pendaftaran 
mahasiswa dengan cepat dan mudah  melalui 
SMS, sehingga sumber daya  yang  ada  dapat 
dimanfaatkan dengan efisien. 

2. Pengembangan sistem siswa baru berbasis SMS 
Gateway ini bisa membantu calon mahasiswa 
dalam  melakukan pendaftaran  melalui SMS, 
jadi bagi pendaftar yang jaraknya  jauh tidak 
perlu datang ke Front Office. 

3. Proses pengumuman dari panitia dilakukan  
dengan cara mengirim SMS ke nomor pendaftar, 
baik itu pengumuman yang sifatnya umum atau 
khusus.  

4. Hasil output yang diberikan oleh sistem adalah 
berupa informasi kepada pendaftar apakah  
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Implementasi antar muka pendaftaran 
mahasiswa baru 

 
Implementasi daftar pendaftar 

SMS Gateway ini menjadi alat bantu untuk 
melakukan pelayanan proses pendaftaran 
mahasiswa dengan cepat dan mudah  melalui 

ya  yang  ada  dapat 
dimanfaatkan dengan efisien.  
Pengembangan sistem siswa baru berbasis SMS 
Gateway ini bisa membantu calon mahasiswa 
dalam  melakukan pendaftaran  melalui SMS, 
jadi bagi pendaftar yang jaraknya  jauh tidak 
perlu datang ke Front Office.  
Proses pengumuman dari panitia dilakukan  
dengan cara mengirim SMS ke nomor pendaftar, 
baik itu pengumuman yang sifatnya umum atau 

Hasil output yang diberikan oleh sistem adalah 
berupa informasi kepada pendaftar apakah  

diterima atau ditolak melalui  SMS, selain  itu  
juga informasi lainnya  yang berhubungan 
dengan proses penerimaan calon siswa.  

5. Hasil output untuk intern perguruan tinggi yaitu 
hasil rekapitulasi pendaftar hasil dari peoses 
penerimaan yang dapat dilakuka
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Abstrak 

Dalam menyusun penjadwalan yang ada pada setiap perguruan tinggi tentu ada beberapa aspek yang menjadi 
parameter-parameter penjadwalan yang akan menjadi acuan dalam menilai suatu susunan jadwal perkuliahan 
yang ideal. Aspek-aspek tersebut diantaranya, tidak boleh ada jadwal mengajar dosen yang bentrok, tidak boleh 
ada kelas yang bentrok ruangan mata kuliah, tidak boleh ada perkuliahan pada jam larangan perkuliahan, adanya 
dosen yang memiliki jam-jam tidak bisa mengajar, adanya pembagian ruangan untuk masing-masing mata 
kuliah, dan lain sebagainya. Dengan sistem penjadwalan manual yang sering digunakan tentunya untuk 
menyusun suatu penjadwalan yang dapat memenuhi parameter-parameter perkuliahan tersebut sangatlah sulit. 
Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penjadwalan mata kuliah yang ada dapat digunakan dengan 
menggunakan kombinasi algoritma genetik dan tabu search. 
 
Kata kunci : Kecerdasan Buatan, Penjadwalan, Algoritma Genetik, Algoritma Tabu Search.  
 
 
1. Pendahuluan  

Penjadwalan kegiatan belajar mengajar dalam 
suatu kampus adalah hal yang rumit. Terdapat 
berbagai aspek yang berkaitan dalam penjadwalan 
tersebut yang harus dilibatkan antara lain terdapat 
jadwal-jadwal di mana dosen yang bersangkutan 
tidak bisa mengajar, tidak boleh ada jadwal mata 
kuliah yang bentrok, adanya kemungkinan dosen 
akan menangani lebih dari satu mata kuliah. 
Pekerjaan penjadwalan mata kuliah ini akan semakin 
berat selain jika banyak aspek-aspek perkuliahan 
yang dilibatkan, juga jika melibatkan banyak kelas 
per angkatannya. 

Permasalahan penjadwalan mata kuliah ini juga 
masih dialami oleh Setiap perguruan tinggi yang ada 
yang harus disusun jadwal kuliahnya. Dalam 
penyusunan jadwal kuliah ini pun terdapat sangat 
banyak kemungkinan yang selayaknya dicoba untuk 
menemukan penjadwalan yang terbaik. Karena itu 
dibutuhkan metode optimasi yang dapat diterapkan 
untuk mengerjakan penjadwalan mata kuliah. 
metode yang digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan 
pendekatan algoritma genetik dan tabu search. 
Dengan mengkombinasikan kedua algoritma ini, di 

mana kemungkinan ditemukannya solusi yang sama 
berulang-ulang di algoritma genetik dapat dikurangi 
dengan memanfaatkan tabu list di algoritma tabu 
search, dan resiko terjebak di optimum lokal pada 
tabu search yang hanya menggunakan satu solusi 
tunggal dapat di kurangi dengan parameter crossover 
dan mutasi di algoritma genetik. Diharapkan dengan 
kombinasi kedua algoritma ini akan diperoleh 
optimasi penjadwalan yaitu terpilihnya solusi 
penjadwalan yang terbaik diantara pilihan-pilihan 
kandidat solusi lainnya, sehingga terbentuk 
kombinasi terbaik untuk pasangan mata kuliah dan 
dosen pengajar secara keseluruhan. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Algoritma 

Pemecahan sebuah masalah pada hakekatnya 
adalah menemukan langkah-langkah tertentu yang 
jika dijalankan efeknya akan memecahkan masalah 
tersebut. Langkah-langkah itulah yang disebut 
algoritma. Jadi algoritma adalah urutan langkah-
langkah yang dinyatakan dengan jelas dan tidak 
rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam 
rentang waktu tertentu. 
2.2 Artificial Intelligence 
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Tanpa memiliki kemampuan menalar yang baik, 
manusia dengan pengalaman dan pengetahuan tidak 
akan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. 
Begitu pulalah sebaliknya. Untuk itulah, agar 
komputer bisa bertindak sebaik manusia, maka perlu 
dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan  

 
penalaran. Dengan basis pengetahuan dan 

kemampuan untuk menarik kesimpulan melalui 
pengalaman (inferensi), maka komputer dapat 
digunakan sebagai alat bantu dalam memecahkan 
masalah dan pengambilan keputusan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Algoritma Genetik (GA) 
2.3.1 Pengertian Algoritma Genetik 

Algoritma genetik berangkat dari 
membangkitkan sejumlah individu sebagai anggota 
populasi, secara acak atau berdasarkan suatu 
pengetahuan tertentu. Jumlah individu dalam 
populasi tersebut selalu tetap selama proses evolusi. 
Setiap individu memiliki hanya satu kromosom yang 
merupakan representasi dari solusi dengan panjang 
yang tetap selama proses evolusi. Artinya, jumlah 
gen dalam setiap kromosom tidak akan bertambah 
atau berkurang selama proses evolusi. Kromosom 
dapat digambarkan dengan urutan binary digits  atau 
integers sesuai kondisi yang dikehendaki (pada SGA 
kromosom digambarkan dengan binary digits). 
Setiap kromosom dievaluasi berdasarkan suatu 
fungsi evaluasi untuk memperoleh nilai fitness-nya. 
Nilai-nilai fitness ini digunakan sebagai parameter 
dalam pemilihan orang tua yang bersfat proporsional 
terhadap nilai fitness. Artinya, kromosom dengan 
nilai fitness yang lebih besar akan memiliki peluang 
yang lebih besar juga untuk terpilih sebagai 
orangtua. Dua kromosom orang tua akan 
direkombinasi, menggunakan metode N-point  atau 
uniform, untuk menghasilkan dua kromosom baru 
(anak). Pada kedua kromosom anak tersebut 
mungkin saja terjadi mutasi, yang berupa 
pembalikan bit.  

 
 

 
2.3.2 Penerapan Algoritma Genetik 

Berikut merupakan penerapan algoritma genetik, 
antara lain: Membangun Generasi (Populasi Awal), 
Representasi Kromosom (Individu), Fungsi Fitness 

 Fungsi fitness  tersebut sebagai berikut : 
Keterangan: 

h = nilai penalty 
a = konstanta 
Dari persamaan di atas nilai fitness ditentukan 

oleh nilai penalty. Penalty menunjukkan jumlah 
pelanggaran kendala pada suatu kromosom.  
1. Seleksi 

Metode seleksi yang umum digunakan adalah 
metode Roulette Wheel Selection, yakni masing-
masing kromosom menempati potongan lingkaran 
pada roda roulette secara proporsonial sesuai dengan 
nilai fitness-nya, semakin tinggi nilai fitness maka 
kromosom tersebut memiliki peluang untuk terpilih 
beberapa kali.  
2. Persilangan (Crossover) 

Operator persilangan merupakan operasi 
penggabungan dua kromosom orangtua (parent) 
menjadi kromosom baru (offspring).  
3. Mutasi 

Setelah proses crossover, operator berikutnya 
adalah mutasi. Mutasi adalah proses mengubah gen 
dari keturunan 

 
 

4. Seleksi Survivor 
Untuk menghasilkan populasi baru maka 

diterapkan suatu replacement scheme (skema 
penggantian individu) atau survivor selection 
(seleksi individu-individu yang bertahan hidup atau 
survive pada generasi berikutnya).  

 
2.3.3 Parameter dalam Algoritma Genetik 

Terdapat beberapa parameter yang digunakan 
dalam algoritma, antara lain: Jumlah Generasi, 
Ukuran Populasi, Probabilitas Crossover, 
Probabilitas Mutasi. 

 
2.4 Tabu Search 

Tabu search adalah sebuah meta-heuristik yang 
menuntun prosedur  local search untuk melakukan 
eksplorasi di daerah solusi di luar titik optimum 
lokal. Metode ini menerapkan konsep  adaptive 
memory dan  responsive exploration, untuk dapat 
melakukan proses pencarian secara efektif dan 
efisien dengan cara memanfaatkan informasi tentang 
ciri solusi yang baik pada saat menjelajahi daerah 
pencarian yang baru. Kenyataan ini memberi 
harapan bahwa algoritma TS dapat menghasilkan 
jadwal  job shop dengan kualitas yang baik dalam 
waktu komputasi yang relatif kecil dibandingkan 
metode enumeratif [2]. 

 
3.  Metode Penelitian  
3.1  Parameter  Penelitian 

Parameter  penelitian  dipergunakan  sebagai 
input  yang  akan  diproses dalam suatu penelitian 

Knowledg

e Base 

Inferencing 

Capability 

Komputer 

Input 

(Question

,Problem, 

etc.) 

Output 

(Answer, 

Solution, 

etc.) 

Gambar 2.1 Penerapan Konsep AI dalam 

Komputer 
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sehingga menghasilkan suatu output yang 
diharapkan. Ada 6 parameter yang akan diteliti 
dalam penelitian ini, yaitu : Dosen, Matakuliah, 
waktu pengajaran, ruangan kelas, kondisi ketidak 
pastian. 

 
3.2 Metode  Analisis Dan  Perancangan 
Penelitian 

Setelah data terkumpul dari hasil  pengumpulan  
data dan kegiatan penelitian, selanjutnya  dilakukan  
kegiatan menganalisis dan  merancang data. 
Kegiatan dalam menganalisis dan merancang data 
terdiri dari : 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa 
kegiatan melakukan Mengecek Dosen, matakuliah 
yang diajar, ruang kelas yang ada, waktu pengajaran. 
2. Tahap Pemberian variabel Input dan Output 

Variabel input dalam penelitian ini terdiri dari 7 
jenis inputan, yang dideklarasi sebagai berikut: 
1. Dosen diberikan variabale D001 sampai berapa 

banyak dosen yang diinputkan kedalam sistem. 
2. Hari Kuliah diberikan variable H001 sampai 

H006 karena hari aktif pengajran ada 6 hari. 
3. Jam Kuliah dimulai J001sampai berapa banyak 

jam kuliah diinputkan kedalam sistem 
4. Mata Kuliah diberikan variable M001sampai 

berapa banyak input matakuliah yang berlaku 
pada semester bersangkutan. 

5. Kelas diberikan variable C001 sesuai dengan 
jumlah kelas yang inputkan 

 
4. Analisis Kebutuhan  
4.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Untuk menjelaskan kebutuhan sistem dalam 
pengaplikasian kombinasi algoritma genetik dan 
tabu searh untuk penjadwalan mata kuliah, maka 
menggunakan Usecase diagram sebagai modelnya. 

Gambar 4.1 Usecase Diagram penjadwalan 
matakuliah 

4.2  Analisis Kebutuhan Data 
Untuk menjelaskan kebutuhan data dari 

perangkat lunak yang dirancang, akan dimodelkan 
dalam bentuk class diagram. 

 
Gambar 4.2 Class Diagram  

 
5.1 HASIL IMPLEMENTASI 

Adapun hasil dari implementasi aplikasi 
kombinasi algoritma genetik dan tabu search untuk 
optimalisasi penjadwalan mata kuliah adalah sebagai 
berikut : 
1. Halaman Parameter Algoritma 
 Pada halaman ini user melakukan pengaturan 

parameter algoritma sebelum akhirnya memulai 
proses optimasi.  

 
 

Gambar 5.1 Halaman Parameter Algoritma 
 

2. Halaman Pengaturan Parameter Perkuliahan 
 Halaman ini merupakan tampilan pilihan 

parameter perkuliahan. Dari halaman ini user 
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dapat mengakses halaman-halaman parameter 
yang lainnya. 

 
 

Gambar 5.2 Halaman Pengaturan Parameter 
Perkuliahan 

3. Output Solusi Penjadwalan 
 Berikut merupakan tampilan output hasil dari 

kombinasi algoritma genetik dan tabu search 
dalam pencarian solusi penjadwalan. 

Gambar 5.3 Output Solusi Penjadwalan 
 

6.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian mengenai kombinasi 

algoritma genetic dan tabu search dalam 
pengoptimalan penjawalan mata kuliah yang telah 
penulis lakukan ini, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Metode penjadwalan mata kuliah secara manual 

yang digunakan membuat penyusunan 
penjadwalan sulit untuk dilakukan mengingat 
ada banyak parameter-parameter penjadwalan 
yang perlu diperhatikan. 

2. Dengan adanya penelitian ini, maka penjadwalan 
mata kuliah akan menjadi lebih mudah dan solusi 
penjadwalan yang ditemukan dapat menjadi 
solusi rekomendasi yang merupakan solusi 
optimal dari semua pilihan kandidat solusi yang 
muncul yang telah dievaluasi kualitasnya 

(fitness) berdasarkan kriteria-kriteria 
penjadwalan yang telah ditentukan. 

3. Solusi penjadwalan yang ditemukan belum dapat 
memenuhi kriteria-kriteria penjadwalan secara 
keseluruhan, yang berarti masih terjadi 
pelanggaran atas parameter-parameter 
penjadwalan yang telah ditentukan oleh solusi 
yang terpilih tersebut. 

4. Semakin besar ukuran populasi dan jumlah 
generasi yang digunakan, maka semakin besar 
peluang ditemukannya solusi paling optimal, 
namun hal ini membuat waktu yang diperlukan 
untuk menemukan satu solusi penjadwalan 
sangatlah lama. 

5. Kombinasi algoritma genetik dan tabu search 
dilakukan dengan cara memasukkan sifat-sifat 
tertentu dari satu algoritma untuk menggantikan 
sifat tertentu dari algoritma lainnya. Dalam hal 
ini, pada pembangkitan kandidat solusi dalam 
satu populasi yang pada algoritma genetik 
menggunakan metode seleksi, digunakan metode 
ketetanggan dari algoritma tabu search. Solusi 
awal yang digunakan adalah solusi tunggal, 
bukan kumpulan solusi (pada algoritma 
genetik). 
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Abstrak 

Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform 
terbuka bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri diperangkat mobile.. Pada hasil Survey 
Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) selama kurun waktu 1997 sampai dangan 2007 Angka Kematian Ibu (AKI) 
sebesar 228 per 100.000. Dikaitan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu 
menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 23 per 
100.000 hal tersebut di rasa lambat. Terkait masalah tersebut dalam penelitian ini dibuat aplikasi berbasis 
Android untuk memberikan panduan kesehatan bagi  ibu hamil dan perkembangan janin. Informasi yang tersaji 
di aplikasi ini yaitu tanda kehamilan, nutrisi penting selama kehamilan, prinsip makanan yang baik, posisi tidur 
yang baik selama kehamilan, kiat mendapatkan bayi laki-laki/perempuan, perkembangan janin, contoh nama 
anak baik laki-laki maupun perempuan, olahraga bagi ibu hamil,  informasi mengenai seks bagi ibu hamil. 
Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Android Software Development Kit (Android SDK), Android 
Development Tools (ADT) dan Eclipse IDE dengan Java sebagai bahasa pemrograman. Dengan adanya aplikasi 
ini diharapkan penyebaran informasi mengenai kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin dapat diakses 
dengan mudah tanpa dibatasi waktu dan cakupan wilayah secara mobile, sehingga target MDGs 20015 bisa 
tercapai dengan cepat. 
 
Kata kunci: Android, Kesehatan Ibu Hamil. 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Mengacu pada hasil Survey Dasar Kesehatan 
Indonesia (SDKI) yang dilakukan selama kurun 
waktu 1997 sampai dangan 2007 yang dilansir 
Departemen Kesehatan menunjukkan penurunan. 
Tahun 2007 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 228 
per 100.000. Jika dikaitan dengan target Millenium 
Development Goals (MDGs) 2015 yaitu 
menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran 
hidup, dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 23 
per 100.000 kelahiran hidup yang harus dicapai, 
angka penurunan AKI yang dicapai sampai tahun 
2007 berlangsung lambat dan dikhawatirkan target 
MDGs 2015 tidak tercapai.  

Untuk mencapai target tersebut diperlukan 
upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi 
melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan 
perilaku ibu dan keluarga. Dengan peningkatan 

pengetahuan dan perubahan perilaku ini diharapkan 
kesadaran terhadap pentingnya kesehatan selama 
kehamilan menjadi meningkat. Untuk meningkatkan 
pengetahuan kesehatan selama kehamilan diperlukan 
upaya dan inovasi baru, tidak bisa dengan cara-cara 
biasa. Salah satu cara efektif  terkait masalah 
tersebut  bisa dilakukan dengan penyebaran 
informasi mengenai kesehatan kehamilan melalui 
media telepon seluler.   

Seperti diketahui jumlah pengguna telepon 
seluler di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 
meningkat. Hampir semua lapisan masyarakat 
menggunakan telepon seluler dengan bermacam-
macam fitur aplikasi. Teknologi ponsel yang 
berkembang dan harga semakin terjangkau serta 
persaingan tarif murah dari provider mempengaruhi 
meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler 
tersebut. 
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Teknologi yang berkembang saat ini yaitu 
Andorid. Android merupakan sebuah sistem operasi 
terbuka yang dikembangkan oleh Open Handset 
Alliance yang terdiri dari pengembang software, 
hardware dan provider seperti Google, HTC, Intel, 
Motorola, Qualcomm, nVIDIA, dan T-Mobile. 
Pengguna device yang mengusung sistem operasi 
Android di Indonesia mengalami pertumbuhan 
signifikan. Hal ini dikarenakan banyak sekali 
perangkat Android dengan harga terjangkau dan 
memberikan banyak manfaat karena menawarkan 
konten dan aplikasi yang kaya dan beragam. 
Sebagian besar konten dan aplikasi yang ditawarkan 
Android tidak berbayar. Operating System (OS) 
Android bersifat fleksibel karena OS Android bisa 
dipakai di banyak platform hardware dan mudah 
dalam pemakaiannya. 

Berdasarakan hal tersebut, maka penelitian ini 
bertujuan untuk membangun aplikasi panduan bagi 
ibu hamil dan perkembangan janin pada telepon 
seluler berbasis Android. Fungsionalitas yang 
terdapat pada aplikasi tersebut sebagai berikut : 
1. User dapat menampilkan informasi kehamilan. 
2. User dapat menampilkan informasi 

perkembangan janin. 
3. User dapat menampilkan informasi mengenai  

contoh nama anak baik laki-laki maupun 
perempuan. 

4. User dapat menampilkan informasi olahraga bagi 
ibu hamil. 

5. User dapat menampilkan informasi mengenai 
seks bagi ibu hamil. 

Aplikasi yang dibuat ini bersifat mobile 
application tidak terhubung  ke web. Pada 
pembuatan aplikasi ini menggunakan alat bantu 
Eclipse serta bahasa pemograman Java dan 
digunakan untuk telepon selular berbasis Android. 
Sedangkan OS yang digunakan dalam pembuatan 
aplikasi tersebut yaitu OS Android  versi  2.2 
(Froyo). 

Informasi dari content aplikasi terkait 
kesehatan ibu hamil diperoleh dengan melakukan 
studi literatur melalui berbagai media. Sumber 
referensi dari buku kesehatan ibu hamil yang 
direkomendasikan Departemen Kesehatan maupun 
yang digunakan untuk pendidikan kedokteran dan 
kebidanan, tabloid, majalah dan artikel dari internet 
terkait pokok permasalahan dalam aplikasi tersebut. 

 
2. Model Pengembangan dan Metode 

Pendekatan Sistem 
 
2.1 Model Pengembangan Sistem 
 

Model pengembangan sistem yang digunakan 
penulis pada penelitian ini yaitu model prototype. 
Seringkali, pengguna sistem mendefinisikan secara 

umum tujuan dari software yang diinginkan, tetapi 
tidak mengidentifikasi secara detail input, proses, 
atau output yang dibutuhkan. Di lain kasus, seorang 
pengembang sistem mungkin tidak merasa yakin 
dengan efisiensi dari algoritma, kemampuan 
beradaptasi sebuah sistem operasi, atau bentuk 
interaksi yang seharusnya terjadi antara manusia dan 
mesin. Dalam hal ini, paradigma prototype bisa 
menawarkan pendekatan yang terbaik. 

Model prototype memulai dengan 
pengumpulan kebutuhan sistem. Pengembang dan 
pengguna sistem bertemu untuk mendefinisikan 
secara kesuluruhan tujuan software yang diinginkan, 
mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diketahui, 
dan secara garis besar dimana definisi lebih lanjut 
adalah wajib. Sebuah “rancangan cepat” kemudian 
dikerjakan. Rancangan cepat ini berfokus pada 
representasi dari keseluruhan aspek software yang 
akan diperlihatkan kepada pengguna sistem. 
Rancangan cepat menuntun kearah pembangunan 
sebuah prototipe. Prototype tersebut selanjutnya 
dievaluasi oleh pengguna sistem dan digunakan 
untuk memperjelas kebutuhan software yang akan 
dikembangkan. 

 
2.2 Metode Pendekatan Sistem 

 
Dalam menggambarkan sistem aplikasi yang 

dibuat tersebut menggunakan metode pendekatan 
berbasis objek (object-oriented approach). Alasan 
memilih metode pendekatan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Berhubung kebutuhan masukan data dan proses 

tidak dapat didefinisikan dengan baik, maka 
tingkah laku objek yang terlibat dalam sistem ini 
menjadi pusat perhatian. 

2. Sistem ini lebih baik dibangun dengan metode -
object-oriented karena fokus pada interaksi antar 
objek dengan tidak memperlihatkan proses yang 
terjadi.  

3. Pemodelan sistem lebih mudah dan jelas terlihat 
jika digambarkan dengan metode object-
oriented. 

Sedangkan alat (tools) yang digunakan untuk 
memodelkan system pelacakan pengiriman barang 
ini adalah Unified Modeling Language (UML).  
UML merupakan gabungan dari tiga metode utama 
bahasa pemodelan di dalam industri: Booch, 
Rumbaugh, dan Jacobson. UML melalui proses 
standarisasi dengan Object Management Group 
(OMG), dan sekarang menjadi standar OMG. 

Aturan-aturan pada UML bisa diklasifikasikan 
ke dalam: 
1. Syntactic : rincian aspek dan kombinasi aturan; 
2. Semantic : rincian arti dari simbol, secara 

individual dan dalam konteks; 
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3. Pragmatic : panduan bagaimana menggunakan 
bahasanya (maksud dari simbol).

Konsep yang paling penting dalam pemahaman 
UML adalah: arsitektur UML, notasi (diagram), 
mekanisme ekstensi dan pembatas. 
 
3. Rancangan  Aplikasi 

 
Secara garis besar proses pembuatan aplikasi 

panduan kesehatan ibu hamil berbasis android ini 
dimulai dengan rancangan aplikasi yang gambarkan 
dalam diagram UML, kemudian dibuat rancangan 
interface aplikasi. Setelah kedua rancangan tersebut 
dilakukan, kemudian tahap berikutnya adalah 
pembuatan program berdasarkan rancangan aplikasi 
yang telah dibuat sebelumnya. Dal
program digunakan Integrated Development 
Environment (IDE) Eclipse, Android 
Development Kit (Android SDK), Android 
Development Tools (ADT), SQLite 

Rancangan sistem aplikasi panduan kesehatan 
bagi ibu hamil ini digambarkan dalam 5 bentuk 
model yaitu Use Case Diagram
Sequence Diagram, Class Diagram
Diagram. 
 
3.1 Use Case Diagram 
 

Use case diagram mendeskripsikan bagian
bagian dari fungsionalitas sistem. Sebuah 
adalah salah satu penggunaan sistem oleh seorang 
aktor. Use case diagram menggambarkan hubungan 
antara use case. Dalam gambar 
sistem ini terlihat ada 5case
kehamilan, perkembangan janin, contoh  nama anak, 
olahraga ibu hamil, informasi seks bagi ibu hamil 
dan catatan bagi ibu hamil. 
 

Gambar 1 Use Case 
 

3.2 Activity Diagram 
 

Activity diagram mendeskripsikan aktivitas
aktivitas dan aksi yang terjadi selama dalam sistem. 
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panduan bagaimana menggunakan 
bahasanya (maksud dari simbol). 

Konsep yang paling penting dalam pemahaman 
UML adalah: arsitektur UML, notasi (diagram), 
mekanisme ekstensi dan pembatas.  

Secara garis besar proses pembuatan aplikasi 
panduan kesehatan ibu hamil berbasis android ini 

ncangan aplikasi yang gambarkan 
dalam diagram UML, kemudian dibuat rancangan 

aplikasi. Setelah kedua rancangan tersebut 
dilakukan, kemudian tahap berikutnya adalah 
pembuatan program berdasarkan rancangan aplikasi 
yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pembuatan 

Integrated Development 
Eclipse, Android Software 
(Android SDK), Android 

(ADT), SQLite database. 
Rancangan sistem aplikasi panduan kesehatan 

bagi ibu hamil ini digambarkan dalam 5 bentuk 
Use Case Diagram, Activity Diagram, 

Sequence Diagram, Class Diagram dan Deployment 

Use case diagram mendeskripsikan bagian-
bagian dari fungsionalitas sistem. Sebuah use case 
adalah salah satu penggunaan sistem oleh seorang 

menggambarkan hubungan 
Dalam gambar use case rancangan 

case yaitu informasi 
rkembangan janin, contoh  nama anak, 

olahraga ibu hamil, informasi seks bagi ibu hamil 

 
 Diagram 

mendeskripsikan aktivitas-
aktivitas dan aksi yang terjadi selama dalam sistem.  

 

Gambar 2 Activity
 
 
 
3.3 Sequence Diagram 

 
Sequence diagram 

pesan yang muncul diantara sekumpulan objek. 
Urutan dan waktu objek dengan jelas d
Pesan dalam sequence diagram
parameter. Pesan bisa saja sinkronis  atau bisa juga 
tidak sinkronis. 

 

Gambar 3 Sequence
 
3.4 Class Diagram 
 

Class diagram terdiri dari kelas dan hubungan 
antar kelasnya. Class diagram 
struktur dari suatu sistem. 
informasi, produk, dokumen, atau organisasi. Kelas 
dalam class diagram dihubungkan melalui asosiasi, 
bisa dengan agregasi, komposisi, generalisasi dan 
dependensi. Pada rancangan aplikasi ini diagram 
tersebut memiliki 7 class
info kehamilan, perkembangan janin, contoh nama 
anak, olahraga ibu hamil, seks bagi ibu hamil, 
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Activity Diagram 

Sequence diagram mendeskripsikan urutan 
pesan yang muncul diantara sekumpulan objek. 
Urutan dan waktu objek dengan jelas digambarkan. 

sequence diagram mungkin memiliki 
parameter. Pesan bisa saja sinkronis  atau bisa juga 

 
Sequence Diagram 

terdiri dari kelas dan hubungan 
Class diagram menggambarkan 

struktur dari suatu sistem. Class dapat mewakili 
informasi, produk, dokumen, atau organisasi. Kelas 

dihubungkan melalui asosiasi, 
bisa dengan agregasi, komposisi, generalisasi dan 

Pada rancangan aplikasi ini diagram 
class yaitu class menu utama, 

info kehamilan, perkembangan janin, contoh nama 
anak, olahraga ibu hamil, seks bagi ibu hamil, 
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catatan. Masing-masing class  memiliki atribut dan 
method. 
 

 
Gambar 4 Class Diagram 

 
3.5 Deployment Diagram 
 

Deployment diagram merupakan class diagram 
yang menggambarkan hardware di dalam sistem 
perangkat keras. 

 

 
 

Gambar 5 Deployment Diagram 
 
4. Hasil Penelitian 
  

Rancangan aplikasi ini dibuat sesederhana 
mungkin dengan tujuan pemakai bisa mudah 
memahami dalam penggunaanya sehingga efisien 
dalam mendapatkan informasi yang tersaji pada 
program tersebut.   

Setelah proses pembuatan program selesai, 
dimana pada bagian sebelumnya telah dijelaskan 
dalam pembuatan program digunakan Eclipse 
Galileo, Android SDK dan ADT, dilakukan proses 
pengujian program menggunakan Emulator Android 
sampai program berhasil di compile. Untuk 
mengetahui apakah proses kompilasi sudah berakhir 
dapat dilihat pada tab Console di Eclipse Setelah 
berhasil di compile selanjutnya dilakukan package 
bertujuan aplikasi yang dibuat dapat 
diimplementasikan ke dalam telepon seluler berbasis 
Android.  

 

 
Gambar 6 Proses Kompilasi Sukses 

 
Setelah proses kompilasi sukses, maka aplikasi 

sudah dapat dijalankan di emulator. Tampilan fitur 
aplikasi yang dijalankan di emulator sebagai berikut 
:  
Pertama kali ketika aplikasi dijalankan, ditampilkan 
splash dari program. 
 

 
Gambar 7 Tampilan Splash Aplikasi pada Emulator 

 
Selanjutnya ditampilkan menu utama yang 

tediri dari menu informasi kehamilan, perkembangan 
janin, contoh nama anak, olah raga ibu hamil, seks 
bagi ibu hamil, dan catatan bagi ibu hamil. 

 

 
Gambar 8 Tampilan Menu Utama Pada Emulator 
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Jika user memilih menu  informasi kehamilan, 
maka akan ditampilkan pilihan sub menu tanda 
kehamilan, nutrisi penting selama hamil, prinsip 
makanan yang baik, makanan yang harus dihindari, 
prinsip tidur yang baik selama masa kehamilan, kiat 
mendapatkan bayi laki-laki/perempuan. Apabila 
salah satu menu tersebut dipilih  akan ditampilkan 
informasi yang sesuai. 
  

 
Gambar 9 Tampilan Informasi Kehamilan Pada 

Emulator 
 
Tampilan di emulator jika user memilih sub 

menu tanda kehamilan , nutrisi penting selama 
hamil. 

 

 
Gambar 10 Tampilan Informasi Tanda Kehamilan 

Pada Emulator 
 

 
Gambar 11 Tampilan Informasi Nutrisi Penting 

Selama Kehamilan Pada Emulator 
 
Jika user memilih menu  perkembangan janin, 

maka akan ditampilkan informasi perkembangan 

janin dari usia janin bulan pertama sampai dengan 
sembilan bulan 10 hari. 

 
Gambar 12 Tampilan Perkembangan Janin Pada 

Emulator 
 

Jika user memilih menu contoh nama anak, 
maka akan ditampilkan daftar nama anak yang bisa 
dijadikan referensi bagi user untuk memberikan 
nama bagi calon bayi. Pada fasilitas ini disediakan 
pilihan apakah nama anak yang dinginkan user nama 
anak untuk laki-laki atau perempuan. User hanya 
menginputkan satu huruf, maka secara otomatis 
aplikasi akan menyajikan nama anak dengan huruf 
pertama sesuai dengan huruf yang dimasukan user. 

 

 
Gambar 13 Tampilan Contoh Nama Anak Pada 

Emulator 
 
Jika user memilih menu olah raga bagi ibu 

hamil, maka akan ditampilkan pilihan sub menu 
tujuan dan manfaat senam hamil, tahap-tahap senam, 
yoga, pilates, hypnobirthing, yopytta. Masing-
masing sub menu senam disajikan informasi 
bagaimana posisi senam yang aman bagi ibu hamil. 
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Gambar 14 Tampilan Olah Raga Bagi Ibu Hamil 

Pada Emulator 
 
Jika user memilih menu seks bagi ibu hamil, 

maka akan ditampilkan pilihan sub menu info seks 
saat hamil, posisi bercinta ibu hamil.  

 

 
Gambar 15 Tampilan Seks Bagi Ibu Hamil Pada 

Emulator 
 
Tampilan di emulator jika dipilih sub menu 

info seks saat hamil. 

 
Gambar 16 Tampilan Informasi Seks Saat Hamil 

Pada Emulator 
 
User dapat mencatatkan kapan melakukan 

pemeriksaan kandungan ataupun hal-hal terkait 
kondisi kehamilannya, dengan memilih menu 
catatan. 

 

 
Gambar 17 Tampilan Catatan Pada Emulator 
 

 
5. Kesimpulan  
 

Kesimpulan yang dapat diambil setelah 
memaparkan pembahasan-pembahasan yang telah 
disajikan pada bahsan sebelumnya antara lain : 
a. Untuk merancang sebuah Aplikasi Panduan 

Kesehatan Bagi Ibu Hamil Menggunakan 
Telepon Seluler Berbasis Android dilakukan 
langkah – langkah sebagai berikut:  
1. Menggumpulkan informasi yang diperlukan 

untuk pembuatan aplikasi.  
2. Membuat rancangan proses maupun 

rancangan interface Aplikasi Panduan 
Kesehatan Bagi Ibu Hamil Menggunakan 
Telepon Selular Berbasis Android.   

3. Membuat aplikasi dengan pemrograman 
Java dan SQLite digunakan untuk 
menghubungkan database pada android.  

b.   Aplikasi Panduan Kesehatan Kesehatan Bagi Ibu 
Hamil Menggunakan Telepon Seluler Berbasis 
android ini dapat dijalankan pada telepon 
genggam (mobile phone) yang compatible 
dengan Android OS dengan spesifikasi minimal 
OS Froyo.  

c.   Penggunaan media mobile dalam menyampaikan 
informasi tentang Panduan Ibu 
Hamil,Perkembangan Janin, dan mengenai 
informasi kehamilan dapat memberikan 
terobosan baru bagi pengguna untuk mencari 
berbagai informasi kesehatan khususnya tentang 
kehamilan secara singkat dan bisa dimana saja.   

 
6. Saran 
 

Saran untuk pengembangan aplikasi ini yaitu 
aplikasi ini dapat di kembangkan dengan 
memperluas informasi mengenai cangkupan daerah 
mapping rumah sakit bersalin dengan menambahkan 
fungsi tracking pada map sehingga user dapat 
mengetahui lokasi rumah sakit bersalin yang 
diinginkan. 
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Abstrak 

Dalam dekade belakangan ini DKI Jakarta mengalami penurunan kualitas airtanah dengan indeks baku mutu 
baik rata-rata sekitar 16%, hal ini tidak sejalan dengan undang – undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 ayat 3 dan 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, Dengan 
dikembangkan spatial web sebaran kualitas air tanah diharapkan dapat mempublis dan memonitoring kawasan 
kualitas air tanah. Metode pengembangan spatial web system dengan System Development Life Cycle – Waterfall  
hingga pada tahap pengujian sistem dengan pendekatan metode Blackbox pada tingkat kesesuaian 95%.    
 
Kata kunci : Spatial web system, Kualitas air tanah, System Development Life Cycle – Waterfall  dan Blackbox. 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Kondisi pertumbuhan kota yang melewati daya 

dukung lingkungan wilayah kota, dengan luas 
wilayah sebesar 661,52 KM2 (66.152 HA) harus 
menampung 8,5 juta jiwa (tahun 2008).[2] DKI 
Jakarta memiliki 13 sungai dan 43 situ, hampir 
semuanya dalam kondisi rusak dan tercemar 
sehingga tidak layak dijadikan air baku. Eksploitasi 
berlebihan pada air tanah dalam meyebabkan 
terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) 
secara berlebihan. [4]  Sistem pelayanan air bersih 
perpipaan yang ada baru mampu melayani sekitar 
44% total populasi di DKI Jakarta).[2] 

Disamping itu juga akibat dari penyimpangan 
tata ruang dan tata guna lahan di daerah hulu, deviasi 
tata guna lahan di dalam wilayah kota, gangguan 
siklus hidrologi akibat perubahan iklim global serta 
perilaku hidup masyarakat terhadap lingkungan yang 
sangat buruk menjadikan Jakarta terbagi dalam zona 
pengambilan air tanah, misalnya wilayah sekitar 
Tanjung Priok masuk dalam kategori Zona Kritis 
pada akuifer kedalaman 40 – 140 m di bawah muka 
tanah, adapun wilayah Lubang Buaya yang termasuk 
dalam Zona Aman pada akuifer kedalaman lebih 
dari 40 m bmt.[9] 

Kondisi hal tersebut tidak sejalan dengan 
undang – undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 ayat 
3, air minum yang dikonsumsi masyarakat, harus 
memenuh persyaratan kualitas maupun kuantitas, 

dimana persyaratan ini tertuang di dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 416 tahun 1990 tentang 
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. 

Dengan demikian diperlukan spatial web 
system sebaran kualitas air tanah untuk memantau 
kawasan kualitas air tanah dan menjadi media 
komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. 

 
2. Landasan Teori  
2.1 Kelebihan System Development Life Cycle 

Dibandingkan dengan model Rapid Application 
Development (RAD) memiliki kelemahan dalam 
proses perbaikan, sehingga menyebabkan pada 
proses iterasi menghasilkan satu versi perangkat 
lunak.[1] Sehingga hasil akhirnya diterima oleh 
pengguna, terdapat beberapa versi perangkat lunak. 
Siklus ini dalam perkembangannya juga sangat 
pendek.[3]  

Dibanding dengan Model Formal. mencakup 
sekumpulan aktifitas yang membawa pada 
spesifikasi metematis perangkat lunak komputer.[7]  
Metode formal memungkinkan perekayasa 
perangkat lunak untuk mengkhususkan, 
mengembangkan, dan memverifikasi sistem berbasis 
komputer dengan menggunakan notasi matematis 
yang tetap. Pengembangan model formal banyak 
memakan waktu dan mahal. [5] 

Model Prototype berfungsi sebagai sebuah 
mekanisme untuk mengidentifikasikan kebutuhan 
software.[6] Bila prototype yang sedang bekerja 
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dibangun, pengembang harus mempergunakan 
fragmen-fragmen program yang ada atau 
mengaplikasikan alat-alat bantu (contohnya report 
generator, window manager, dll) yang 
memungkinkan program yang bekerja untuk 
dimunculkan secara tepat. Prototype dibangun 
dengan mekanisme pendefinisian kebutuhan. [8] 
 
3. Metodologi Penelitian 
3.1.  Perangkat Penelitian 
1. Perangkat Keras: (a) Prosesor (2,50 GHz), (b) 

RAM (256 MB), Hard Disk (60 GB) dan monitor 
15” (1024 x 768 pixel)  

2. Perangkat Lunak: (a) OS Windows XP, (b) 
Browser IE Explorer 6.0, Mozilla Firefox 3.0, 
Google Chrome 2.0, (c) Java Runtime 
Environtment ver 1.5 dan Xampp 1.7.2 dan (d) 
digital geospatial 5o19’12” – 6o 23’ 54” LS 106o 
2’42” – 106o58’18” BT, mapguige dan 
ArcVIEW.  

3.2.  Kerangka Penelitian 
SDLC (System Development Life Cycle), model 

pengembangan system digunakan untuk menggam-
barkan tahapan utama, sedangkan langkah-langkah 
didalam setiap tahapan utama tersebut dalam proses 
pengembangannya dengan pendekatan waterfall,[3]  
sebagaimana pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Pengembangan Sistem dengan model 

Waterfall 
 
3.3. Tahapan Pengembangan Sistem 
A. Tahap Rekayasa Sistem dan Perencanaan 

Perencanaan bertujuan untuk mencari 
permasalahan dan  kendala  yang dihadapi, sehingga 
diketahui apa yang dapat digunakan untuk 
memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Dalam 
penelitian ini, old system belum tersedia visualisasi 
dan informasi keruangan dari sebaran air-tanah, 
maka dalam new system peneliti menggunakan data 
spasial  dan data tabular.  
 
B. Tahap Analisis Sistem 

Pada tahap analisis sistem yang berkaitan 
dengan kebutuhan data  untuk pembuatan sistem. 
Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan dalam 
analisis sistem ini meliputi identifikasi jenis dan 
pengolahan data spasial dan tabular serta kebutuhan 
akan interface yang akan disajikan berbasis web 

geospasial. Adapun mekanisme setiap user: 
(1)Bidang Pelestarian dan Lingkungan menginput 
data baru hasil pemantauan air tanah yang sudah 
diolah. (2) Bidang Sanitasi Lingkungan dan 
Pengendalian Pencemaran sebagai admin mengelola 
sistem web spasial sebaran air-tanah, menyajikan 
informasi yang diperlukan untuk masyarakat dan 
untuk keperluan BPLH. (3) Kepala BPLH dapat 
langsung mengunduh laporan hasil pemantauan pada 
sistem web spasial sebaran air-tanah, baik bentuk 
word maupun PDF. Masyarakat dapat langsung 
melihat data kualitas air tanah yang diinginkan, tidak 
perlu lagi meminta kepada Bidang Sanitasi 
Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran untuk 
mendapatkan informasi. Adapun rancangan 
kebutuhan user dalam sistem sebagaimana pada 
Gambar 2. 
C. Perancangan Sistem 

Pengembangan web geospatial system pada 
sebaran kualitas air-tanah meliputi: desain proses, 
desain basis data spasial, dan desain interface. 
1. Desain Proses, dilakukan didasarkan 

permasalahan sistem dan kebutuhan pengguna. 
Direpresentasikan dalam Data Flow Diagram 
dan kamus data sebagaimana pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 2. Mekanisme kebututuhan informasi 

keruangan setiap user dalam sistem 
 

 
Gambar 3. Alur data pada sistem geospasial sebaran 

air-tanah DKI Jakarta.  
2. Desain Basis Data Spasial, menggunakan 

Entity Relationship Diagram Spatial yang 
menggambarkan hubungan antara entitas dan 
normalisasi data untuk mencegah data 
redudance. Sebagaimana pada Gambar 4. 
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3. Desain Menu Aplikasi, bertujuan agar menu 
tersedia sesuai dengan kebutuhan 
mempermudah dalam pengolahan dan 
menyajikan informasi serta fleksibilitas 
pengembangan coding terjaga. Struktur menu 
terdiri dari Utama, Peta Online, Berita, Buku 
Tamu dan Tabel. Sebagaimana pada Gambar 5.
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Gambar 4. Entity Relationship Diagram Spatial

sistem geospasial sebaran air
Jakarta 

4. Desain antarmuka aplikasi 
Desain antar muka aplikasi ini bertujuan untuk 
menemukan bentuk yang baik dari tampilan 
aplikasi, sehingga dapat memudahkan 
dalam penggunaan aplikasi.
 

LAYAR UTAMA 
APLIKASI SISKA

1.1
MENU UTAMA

HALAMAN 
UTAMA

1.2
MENU UTAMA
PETA ONLINE

1.3
MENU UTAMA

PROFIL

1.2.1
DETAIL PETA

1.2.2
MANAJEMEN 

PETA

 
Gambar 5. Rancangan struktur menu

 
D. Tahap Pemograman (coding), 
mentasi dari rancangan yang telah dibuat berupa 
barisan kode program yang dapat dimengerti oleh 
komputer. Ada beberapa tahap yang dilakuan 
diantaranya adalah : 
1. Data spasial yang dibuat setelah dilakukannya 

proses penyamaan titik koordinat yaitu UTM dan 
kemudian melakukan proses 
pengisian data atribut dengan menggunakan 
Arcview yang memiliki fo
yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan 
penggunaan. 

2. Membuat mapfile ( *xml) dari setiap shapefile 
sesuai dengan kebutuhan. 
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Desain Menu Aplikasi, bertujuan agar menu 
tersedia sesuai dengan kebutuhan user dan 

alam pengolahan dan 
menyajikan informasi serta fleksibilitas 

terjaga. Struktur menu 
Utama, Peta Online, Berita, Buku 

Tamu dan Tabel. Sebagaimana pada Gambar 5. 

Administrasi

Id_sungai

area

nmkab

memiliki
ADMINISTRASI
D POLYGON

memiliki

cat hidrogeologi

memiliki memiliki

sungai

Nm_sungai

Id_hidro

Tk_akuifer

Tk_kedalaman

11

Id_cat

zona

memiliki memiliki memiliki

sungai
D POLYGON

Hidrogeologi
D POLYGON

CAT
POLYGON

MM

Inside

Diagram Spatial pada 
sistem geospasial sebaran air-tanah DKI 

 
Desain antar muka aplikasi ini bertujuan untuk 
menemukan bentuk yang baik dari tampilan 
aplikasi, sehingga dapat memudahkan user 
dalam penggunaan aplikasi. 

1.4
MENU UTAMA
BUKU TAMU

1.5
MENU UTAMA

TABEL

. Rancangan struktur menu 

D. Tahap Pemograman (coding), proses imple-
mentasi dari rancangan yang telah dibuat berupa 
barisan kode program yang dapat dimengerti oleh 

beberapa tahap yang dilakuan 

Data spasial yang dibuat setelah dilakukannya 
proses penyamaan titik koordinat yaitu UTM dan 
kemudian melakukan proses geoprocessing serta 
pengisian data atribut dengan menggunakan 

rmat shape (*.Shp) 
yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan 

Membuat mapfile ( *xml) dari setiap shapefile 

3. Pembuatan peta dengan menggunakan 
MapGuide disertai dengan informasi dari 
masing-masing data spasial yang tela

4. Membuat tampilan layar 
menggunakan Adobe Dreamweaver
Adobe Photoshop CS 3.

5. Membuat modul tambahan seperti buku tamu, 
pengetahuan, edit data dengan menggunakan 
script PHP dan terhubung pada 
Untuk source code 
halaman lampiran. 

 
E. Tahap Pengujian  (testing)

Adapun untuk mengetahui suatu program baik 
atau tidaknya, maka dilakukan suatu pengujian 
terhadap program tersebut,dan pengujian yang 
dilakukan dengan menggunakan metode 
a. Metode Black box, dilakukan pada 

suatu sistem agar dapat diketahui apakah 
proses yang dibuat sesuai dengan rancangan 
yang telah dibuat. 

b. Spesifikasi Minimum 
yang digunakan untuk dapat menjalankan 
program aplikasi dengan 

 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Interface 

Tampilan dasar website ini terbagi menjadi tiga 
bagian, isi web pada bagian tengah dengan menu 
utama diatasnya, header web
terletak di bagian atas dan bawah tidak akan berubah 
pada setiap layar atau halaman 

Pada geospatial web 
dan masing-masing submenu yang terletak dibawah 
header web, sebagaimana pada Gambar 6.

 

 
Gambar 6. Interface dari Menu Utama
 
Adapun menu spatial web sebagaimana pada 

Gambar 7. 
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Pembuatan peta dengan menggunakan 
MapGuide disertai dengan informasi dari 

masing data spasial yang telah dibuat. 
Membuat tampilan layar User Interface dengan 

Adobe Dreamweaver CS 3 dan 
CS 3. 

Membuat modul tambahan seperti buku tamu, 
pengetahuan, edit data dengan menggunakan 

PHP dan terhubung pada database mysql.  
rce code program berada pada 

testing) 
Adapun untuk mengetahui suatu program baik 

atau tidaknya, maka dilakukan suatu pengujian 
terhadap program tersebut,dan pengujian yang 
dilakukan dengan menggunakan metode black box. 

, dilakukan pada interface 
suatu sistem agar dapat diketahui apakah 
proses yang dibuat sesuai dengan rancangan 

Spesifikasi Minimum hardware dan software 
yang digunakan untuk dapat menjalankan 
program aplikasi dengan baik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tampilan dasar website ini terbagi menjadi tiga 
bagian, isi web pada bagian tengah dengan menu 

header web dan footer yang 
terletak di bagian atas dan bawah tidak akan berubah 
pada setiap layar atau halaman web. 

 ini terdapat  5 (lima) menu 
masing submenu yang terletak dibawah 
sebagaimana pada Gambar 6. 

 

dari Menu Utama 

Adapun menu spatial web sebagaimana pada 
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Gambar 7. Interface dari geospatial web sebaran 
kualitas air tanah 

 
Pengolahan database sebagaimana pada Gambar 8.
 

 
Gambar 8. Interface pengolahan database

 
Sebagai forum dialog disediakan buku tamu, 
sebagaimana pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Interface buku tamu sebagai forum 

dialog 
 
3.2.  Uji Sistem 

Hasil uji sistem sebagaimana pada Tabel 1.
 

Tabel 1. Uji sistem spatial web sebaran kualitas air 
tanah 

No 
Rancangan 

Input / 
Output 

Hasil yang 
diharapkan

1 
Membuka 
Program 

Masuk ke dalam 
Menu Utama

2 
Klik menu 
Home --> 

index 

Menampilakan 
menu utama
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Interface dari geospatial web sebaran 

Pengolahan database sebagaimana pada Gambar 8. 

 

Interface pengolahan database 

disediakan buku tamu, 

 

. Interface buku tamu sebagai forum 

Hasil uji sistem sebagaimana pada Tabel 1. 

Tabel 1. Uji sistem spatial web sebaran kualitas air 

Hasil yang 
diharapkan 

Hasil 
Keluar 

Masuk ke dalam 
Menu Utama Sesuai 

Menampilakan 
menu utama 

Sesuai 

3 
Klik menu 
peta online 

Menampilkan 

fungsi

4 
Klik menu 
Manajemen 
Air Tanah 

Menampilakan 

Manajemen Peta 
Titik Air Tanah

5 
Klik Input 
Data Air 

Tanah Baru 

Menambah data 
titik air tanah 

6 
Klik menu 

ubah 

Mengubah data 
titik air tanah 

7 
Klik menu 

hapus 

Menghapus data 
titik air tanah 

8 
Klik menu 
Laporan 

Mencetak data 

9 
Klik menu 
Pencarian 

Menampilkan 
hasil pencarian 

berdasarkan kata 

10 
Klik Menu 

Berita 
Menampilkan 

11 
Klik menu 

Tabel 

Menampilkan 
menu tabel data 
titik air tanah

12 
Klik menu 

buku tamu --
> send 

Menambahkan 
data buku tamu

13 
Klik menu 
Lihat Buku 

Tamu 

Menampilkan 
daftar buku tamu 
dan menu hapus

14 
Klik menu 

Buku tamu --
> hapus 

Menghapus data 
buku 

15 
Klik menu 

profil 

Menampilkan 

 
 
4. Kesimpulan dan Saran
 
1. Sistem spatial web sebaran kualitas air tanah 

dapat penyampaian informasi 
tingkat kualitas air tanah
disajikan dalam bentuk tampilan peta interaktif
Tabel disertai dengan modul tambah dat
(input), cari (searching
serta tampil ( view ) 
kualitas air tanah 
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Menampilkan 
peta dengan 

fungsi-fungsinya Sesuai 
Menampilakan 

menu 
Manajemen Peta 
Titik Air Tanah Sesuai 
Menambah data 
titik air tanah 

yang baru Sesuai 
Mengubah data 
titik air tanah 
yang dipilih Sesuai 

Menghapus data 
titik air tanah 
yang dipilih Sesuai 

Mencetak data 
laporan Sesuai 

Menampilkan 
hasil pencarian 

data titik air 
berdasarkan kata 

kunci yang 
dimasukkan Sesuai 

Menampilkan 
menu berita Sesuai 

Menampilkan 
menu tabel data 
titik air tanah Sesuai 

Menambahkan 
data buku tamu 

Sesuai 

Menampilkan 
daftar buku tamu 
dan menu hapus Sesuai 

Menghapus data 
buku tamu yang 

dipilih Sesuai 
Menampilkan 
profil BPLH 
DKI Jakarta Sesuai 

Kesimpulan dan Saran 

Sistem spatial web sebaran kualitas air tanah 
penyampaian informasi wilayah dengan 

kualitas air tanah dan pencemaran 
disajikan dalam bentuk tampilan peta interaktif. 

abel disertai dengan modul tambah data 
searching), ubah data (updating)  

) , sehingga informasi akan 
kualitas air tanah yang berada di bawah 
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pengawasan  BPLH dapat di informasikan 
lebih baik, sesuai dengan pengujian black box. 

2. Aplikasi ini dibuat dengan berbasiskan web 
sehingga menjadi media alternatif bagi 
masyarakat umum  dalam mengakses dan 
mendapatkan informasi data kualitas airtanah 
dan pencemaran yang di miliki oleh BPLH 
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Abstrak 

Penempatan Base station (BS) memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja jaringan mobile. Model 
penentuan lokasi base station klasikal yang  diadopsi untuk generasi kedua sistem selular, tidak cocok untuk 
merencanakan lokasi Base Station (BS) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) karena model- 
yang sudah ada  hanya didasarkan pada prediksi sinyal dan tidak mempertimbangkan distribusi trafik. Cara 
penempatan BS yang sering dilakukan selama ini adalah dengan memodelkan sel dalam bentuk geometris 
hexagonal atau penempatan melalui cara manual. Dalam tulisan  ini penempatan BS dilakukan  dengan 
mempertimbangkan prediksi sinyal, distribusi trafik dan informasi geografi dan  ditentukan  secara otomatis 
dengan menggunakan dua algoritma: algoritma simulated annealing dan genetika.  Simulasi penempatan BS 
dengan menggunakan kedua algoritma tersebut  dalam upaya memaksimalkan area cakupan dibandingkan jika 
menggunakan perencanaan secara manual. Dari hasil simulasi menggunakan algoritma simulated annealing yang 
dilakukan dapat melayani cakupan BS sebesar  95.8 % dan menghasilkan tingkat GOS sebesar 3.76 %, 
sedangkan dengan menggunakan kombinasi parameter dalam algoritma genetika seperti: representasi, ukuran 
populasi, probabilitas pindah silang, probabilitas mutasi, dan jumlah generasi didapatkan hasil bahwa dengan 
algoritma genetika sistem dapat melayani 97,45 % dari area pelayanan dan tingkat GOS sebesar 2.55 . Secara 
keseluruhan simulated annealing dan  algoritma genetika memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan 
dengan perencanaan secara manual. Simulated annealing dapat menaikan area cakupan sebesar 3.17% dan 
menurunkan GOS sebesar 1.98%. Algoritma genetika dapat menaikan area cakupan 4.82% dan menurunkan 
GOS sebesar  3.4  % 
 
Kata kunci :penempatan base station, genetika, simulated annealing 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Pertumbuhan penduduk terjadi sangat cepat 

yang mengakibatkan hampir diseluruh tempat 
menjadi daerah pemukiman, seiring dengan hal 
tersebut menyebabkan pertumbuhan kebutuhan akan 
layanan komunikasi semakin bertambah. Semakin 
banyaknya demand akan layanan komunikasi dan 
jumlah operator yang menyediakan layanan dengan 
kualitas yang bersaing. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication 
System) merupakan bagian dari IMT-2000 ITU 
untuk sistem komunikasi seluler third-generation 
(3G). Tujuan dari UMTS adalah menyediakan 

bandwidth data yang lebar, transfer video atau suara, 
kesesuaian dengan frekuensi yang lebih tinggi yang 
dibutuhkan untuk komunikasi. Dengan tujuan seperti 
itu, diperlukan perencanaan penempatan lokasi BS 
yang tepat untuk mendapatkan daerah cakupan yang 
akurat. 

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana 
mengoptimalkan penempatan BS agar mencakup 
wilayah yang akan dilayani dengan jumlah 
seminimal mungkin tetapi masih menunjukkan 
unjuk kerja yang baik ditinjau dari segi teknis yaitu 
masalah kondisi geografis , kapasitas trafik yang 
disediakan dan kualitas sinyal.  
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Kontribusi dari makalah ini adalah menerapan 
algoritma simulated annealing dan genetika pada 
penempatan BS untuk mendapatkan  hasil 
penempatan lebih optimal dibandingkan dengan cara 
manual. 
 
2. UMTS 

 
2.1 Arsitektur umum UMTS 

 
UMTS mempunyai tiga bagian utama, yaitu: 

Core Network (CN), UMTS Terrestrial Radio 
Access Network (UTRAN), dan User Equipment 
(UE). Tugas utama dari Core Network adalah 
menyediakan sambungan, ruting dan sebagai transit  
bagi trafik pelanggan. Core Network juga berisi  
database dan fungsi manajemen jaringan. Dasar 
arsitektur Core Network UMTS adalah jaringan 
GSM dengan GPRS. Semua peralatan harus 
dimodifikasi untuk operasi dan layanan UMTS. 
Sedangkan UTRAN menyediakan metode akses air 
interface untuk UE. Node-B memiliki fungsi yang 
sama dengan BS pada jaringan GSM dan alat untuk 
mengontrol kinerja dari Node-B adalah Radio 
Network Controller (RNC). 

 

 
 
 

Gambar 1 : arsitektur jaringan  UMTS [4] 
 

2.2 Perencanaan kapasitas sistem 
 
Kapasitas kanal UMTS dihitung dengan 

mengalikan nilai loading factor dengan total 
troughput yang didapatkan dari perkalian jumlah 
kanal dengan bit rate layanan dengan rumus sbb 
[11]: 

 

\]( � ^6:? + ` a-bc2d4efgfhi                           (1)

 
 

Dimana: 
Nul = kapasitas sistem, η = load faktor, Bw = 
bandwidth, Eb/No = Energi bit /noise, R= bit rate 
layanan, V= voice activity 
 
Tabel 1 : karakterisitik layanan [ 9] 
 

services User nominal 
bit rate [kbit/s] 

Effective call 
duration 

User net bit 
rate[kbit/s] 

Services 
bandwith 
[kbit/s] 

HIMM 128 144 128 256/256 

HMM 2000 53 1509 15/3200 

MMM 384 14 286 15/3200 

SD 14 156 14.4 43/43 

SM 14 30 10.67 22/22 

S 16 60 16 28/28 

 
 

Load factor total adalah perbandingan 
kapasitas yang disediakan oleh sistem terhadap 
kapasitas maksimum sistem secara teoritis yang 
merupakan jumlah dari load factor tiap layanan dan 
tiap user. Model propagasi yang digunakanpada 
tulisan ini  adalah model COST 231 Hatta [5] 

 
2.3 Offered bit Quantity (OBQ) 

 
OBQ adalah total bit throughput per km2  pada 

jam sibuk.  Pada dasarnya untuk setiap layanan 
UMTS, OBQ selama jam sibuk untuk suatu area 
tertentu dihitung berdasarkan beberapa asumsi, yaitu 
penetrasi user durasi panggilan efektif, Busy Hour 
Call Attempt (BHCA) dan bandwidth dari layanan. 
Sehingga persamaannya menjadi : 

 jkl � mf+fanopfaqDXLL  (kbps / Hours/ km2 )          (2) 

 

Dimana : 

σ : kepadatan pelanggan potensial dalam suatu 
daerah [user/km2] 
p: penetrasi pengguna tiap layanan 
d: lama panggilan efektif [s] 
BHCA: Busy Hour Call Attempt [call/s] 
BW: bandwidth tiap layanan [Kbps] 
 
2.4 Perhitungan luas cakupan sel (L) dan 

jumlah sel yang dibutuhkan  
 
 Kapasitas informasi yang terdapat pada tiap 

sel UMTS dibagi dengan OBQ dalam Kbps/km2 
sehingga didapatkan luas cakupan sel dalam km2 
pada persamaan 3. 
  r � s���tu��t uv�wJx�tu �u�� tIyjkl        

 
                                  (3)

 

 
Dengan didapatkannya luas cakupan sel tersebut 
maka dapat diperoleh jumlah sel yang dibutuhkan 
pada persamaan 4 
 z�xy�ℎ tIy = (]'| ',)' }'~]+'�(]'| }'~]+'� |)( ����                 (4) 
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Luas cakupan sel yang berbentuk heksagonal 

dapat ditentukan dengan persamaan di bawah ini : 

Luas sel heksagonal = 2,6 . r2
                          (5) 

Dimana r adalah radius sel. Apabila luas cakupan sel 
diketahui maka dapat pula ditentukan radius sel yang 
digunakan. 

 

 
2.5 Simulated annealing (SA) 

 
Simulated Annealing adalah salah satu 

algoritma untuk optimalisasi yang bersifat generik. 
Algoritma SA bertujuan untuk meminimasi sebuah 
fungsi objektif (cost function).  Dalam bidang 
optimasi algoritma ini beranalogi dengan proses 
annealing (pendinginan). Annealing adalah satu 
teknik yang dikenal dalam bidang metalurgi, 
digunakan dalam mempelajari proses pembentukan 
kristal dalam suatu materi [1] [8]. 

Simulated Annealing berjalan berdasarkan 
analogi dengan proses annealing. Pada awal proses 
SA, dipilih suatu solusi awal, yang 
merepresentasikan kondisi materi sebelum proses 
dimulai. Gerakan bebas atom-atom pada materi, 
direpresentasikan dalam bentuk modifikasi terhadap 
solusi awal/solusi sementara. Pada awal proses SA, 
saat parameter suhu (T) diatur tinggi, solusi 
sementara yang sudah ada diperbolehkan untuk 
mengalami modifikasi secara bebas.[1][8] 

Kebebasan ini secara relatif diukur berdasarkan 
nilai fungsi tertentu yang mengevaluasi seberapa 
optimal solusi sementara yang telah diperoleh. Bila 
nilai fungsi evaluasi hasil modifikasi ini membaik, 
solusi hasil modifikasi ini akan digunakan sebagai 
solusi selanjutnya. Keunikan metode SA adalah bila 
nilai fungsi evaluasi hasil modifikasi memburuk, 
pada saat temperatur annealing masih tinggi, solusi 
yang lebih buruk ini masih mungkin masih diterima 
dengan nilai peluang tertentu, sehingga sistem dapat 
terhindar dari perangkap titik minimum lokal, 
namun solusi terbaik yang pernah dicapai selama 
proses annealing selalu dicatat. Kemampuan untuk 
sewaktu-waktu menerima solusi yang lebih buruk 
inilah yang membedakan algoritma SA dengan 
metode local search biasa. Algoritma simulated 
annealing secara umum  seperti ditunjukkan pada 
gambar 2 berikut [1][8]: 
 

 
Gambar 2 : Diagram alir Algoritma 

Simulated Annealing secara umum [1] 
 

2.6 Algoritma Genetika (GA) 
 
Algoritma genetika merupakan salah satu 

algoritma pencari solusi suatu masalah 
menggunakan parameter - parameter tertentu untuk 
menerapkan mekanisme seleksi alam dan manipulasi 
genetika. Algoritma ini juga dapat digunakan untuk 
mengoptimasi suatu peremeter tertentu dari suatu 
permasalahan. Berikutnya pencarian dilakukan 
berdasarkan proses – proses teori genetika yang 
memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh 
individu yang lebih baik, sehingga dalam proses 
evolusi dapat diharapkan diperoleh individu yang 
terbaik. Algoritma genetika ini ditemukan oleh John 
Holland dan dikembangkan oleh muridnya David 
Goldberg[2] [12]. 

Beberapa definisi penting dalam algoritma 
genetika [2]: 
� Genotype (Gen), yaitu sebuah nilai yang 

menyatakan satuan dasar yang membentuk 
suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang 
dinamakan kromosom. Dalam algoritma 
genetika,gen ini bisa berupa nilai biner, float, 
integer maupun karakter.. 

� Kromosom, yaitu gabungan gen – gen yang 
membentuk nilai tertentu. 

� Individu, menyatakan satu nilai atau keadaan 
yang menyatakan salah satu solusi yang 
mungkin dari permasalahan yang diangkat. 

� Populasi, merupakan sekumpulan individu yang 
akan diproses bersama dalam satu siklus proses 
evolusi. 

� Generasi, menyatakan satu – satuan siklus 
proses evolusi. 

� Nilai Fitness, menyatakan seberapa baik nilai 
dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. 
 

 

start 

Estimate Initial Solution 

Generate New Solution 

Assess New Solution 

Enew> E ? 

Stop 

Update Store 

Adjust Temperature 

Terminate 

Search? 

NO 

NO 

yes 
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3. Perancangan dan simulasi 
 
Perancangan daerah cakupan pada tulisan ini 

diimplementasikan untuk kota Yogyakarta untuk 
data  pada tahun 2012. Kota Yogyakarta mempunyai 
area cakupan urban sebesar 18,06 km2.  dan sub 
urban 14,4 km2. Berdasarkan data dari BPS 
Yogyakarta tahun 2008, jumlah penduduk kota 
Yogyakarta adalah 456.915 jiwa dengan 
pertumbuhan penduduk 1,9 %  per tahun dengan 
kepadatan penduduk mencapai 13.881 jiwa per km 
persegi (BPS Kota Yogyakarta, 2009) maka tahun 
2012 jumlah penduduk kota Yogyakarta sebesar 
1.090.361. Penduduk kota Yogyakarta terdiri dari 
60,57 % penduduk urban dan 39,31 % merupakan 
penduduk suburban. Dengan asumsi jumlah 
pelanggan seluler operator A sebesar 1 % (diadopsi 
dari data depkominfo 2007) penetrasi seluler 
melebihi jumlah penduduk yaitu sebesar 108 % 
[sumber : ATSI 2011], dan persentase pelanggan 
umts sebesar 30 % dari pelanggan seluler maka 
pelanggan umts tahun 2012 daerah urban sebesar  
21687,63 dan sub urban sebesar 14075,3. 

Data-data yang diperlukan dalam perancangan  
berupa data karakteristik dari perangkat BS maupun 
MS, data geografis, data  klasifikasi layanan 3G dan 
karakteristiknya. Secara umum diagram blok sistem 
yang dirancang seperti pada gambar 3. Dengan 
asumsi Distribusi pelanggan 30% building, 40% 
pedestrian dan 30% daerah vehicular untuk urban 
dan 10% building,50% pedestrian dan 40% daerah 
vehicular untuk sub urban maka besarnya OBQ 
untuk urban sebesar 571,87 kbps/km2/jam  dan sub 
urban sebesar 343.85 kbps/km2/jam   

 

 

 
Gambar 3: proses perencanaan lokasi base station 
 

Dengan bandwidth UMTS C= 3,84 Mcps, 
kapasitas yang disediakan pada kanal voice dengan 
bit rate 12,2 kbps, Eb/ No= 6 dB, service activity 
factor v=0,67, interference factor i=0,625 dan pada 
data service dengan bit rate 384 kbps, Eb/ No= 1 dB, 
service activity factor v=1, interference factor 
i=0,625, maka didapatkan 16.31675486 kanal/sel 
atau 1.837,038163 kbps/sel.[2] 

Dari hasil perancangan untuk kebutuhan 
jumlah BS didapat sebanyak 6 untuk daerah urban 
dan 3 BS untuk daerah suburban. Dimana untuk 
daerah urban didapat jari – jari sel sebesar 1,11   km 
dan untuk daerah suburban sebesar 1,43 km.  
Penempatan posisi – posisi BS inilah yang akan 
menjadi inti permasalahan yang akan dicarikan 
solusinya melalui algoritma simulated annealing  
dan Genetika agar diperoleh hasil cakupan yang 
optimal. 

 

 
 
 

Gambar 4 : area cakupan kota jogja [ 3]  
 

Area layanan dibagi dalam bentuk grid. Satu 
titik dalam grid mendefinisikan satu wilayah dengan 
ukuran 20x20 m. Dengan rentang [0,340] untuk 
marik x dan range [0,400] untuk matrik y sehingga 
terdiri dari 136.000 posisi matrik. Dengan matrik x 
yang merepresentasikan posisi bujur dan matrik y 
untuk posisi lintang 

Untuk memperoleh pola cakupan sel dilakukan 
perhitungan path loss untuk memperoleh level daya 
penerimaan pada titik-titik sampel (mewakili posisi 
MS) pada keseluruhan peta terhadap satu titik 
(mewakili posisi BS) 
 
3.1 Cost function (fungsi objectif) 

 
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan 

dari tulisan ini adalah menaikkan area cakupan , 
untuk mencapai tujuan tersebut  Cost function yang 
dipilih pada tulisan ini adalah besarnya prosentase 
area yang tidak bisa dicakup oleh seluruh BS atau 
blank spot.  

 � � ���� ���� ����������� ���� �����������                         (6) 

 
 

3.2 Blank spot 
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Blank spot merupakan daerah yang tidak bisa 
dicakup oleh seluruh sel yang dialokasikan. Atau 
total area perencanaan dikurangi area cakupan. 
 
Luas area cakupan = total luas area cakupan semua 
sel –total luas irisan sel.  
 
Total luas area cakupan semua sel dihitung dengan 
persamaan 6 :  r �  ᴫ (J6 + JB + ⋯ J�)                       (7) 
 
Irisan sel dihitung dengan persamaan 7 : 

r ∩ = 2 � J1 � J2 � Kwt76 b *B,e − � � `J1 � J2 − b*�
S ei  

                                                                               (8) 
Jika d kurang dari panjang jari – jari sel terdekat 
maka termasuk daerah cakupan dan jika d lebih dari 
panjang jari – jari sel terdekat maka daerah tersebut 
termasuk daerah blankspot.  
 
3.3      Fungsi fitnes 

                                                 
Nilai fitness maximum yaitu posisi - posisi BS 

yang dapat mencakup area yang terluas dan dapat 
melayani demand trafik yang paling maksimum. 
 
3.4 Grade of service (GOS) 

 
GOS dalam tulisan ini didefinisikan sebagai 

Jumlah trafik yang tidak  dilayani dalam suatu area 
cakupan dibagi dengan seluruh jumlah trafik 
pelanggan di area perencanaan. 

 �j� = �]�('� %,'�?~ �'�� *?('�'�?�]�('� %,'�?~ ~)|)(],]�'�         (9) 

 
 
 

3.5 Parameter Simulated annealing 
 

Parameter yang digunakan dalam uji coba 
dengan SA yaitu : 
a. Perubahan nilai temperatur awal ( jarak antara 

MS dan BS dalam satuan meter) yang 
digunakan dalam ujicoba ini yaitu : 500, 1000, 
dan 1500 dan 2000 sedangkan parameter lain 
tetap. 

b. Perubahan nilai faktor penurunan temperatur 
yang digunakan dari 0 sampai dengan 

c. jumlah iterasi 50 
 

3.6 Genetika 
 

Diagram alir simulasi algoritma genetika dapat 
dilihat pada gambar 5[2] dan  parameter yang 
digunakan untuk simulasi dengan menggunakan GA 
adalah sebagai berikut : 
a. Gen merepresentasikan posisi satu posisi BTS 

b. Kromosom merepresentasikan deretan semua 
posisi BTS 

c. Ukuran Populasi untuk merepresentasikan 
variasi posisi – posisi BTS yaitu 50  

d. Individu merepresentasikan calon posisi – 
posisi BTS  

 

 
 

Gambar 5 : diagram alir simulasi genetik[2] 
 
 

 
4. Hasil pengujian  

 
4.1 Simulated Annealing 

 
Dari hasil pengujian dengan menggunakan SA 

diperoleh performansi pada gambar 6 yang 
menunjukkan rata-rata nilai cost. Dari hasil simulasi 
didapkan nilai cost paling baik pada koefisien 
penurunan temperatur 0.5 dengan besarnya cost 
0,042, yang artinya bahwa area cakupan yang dapat 
dibentuk sebesar  95,80 % dan blankspot 4,20 %. 
dari seluruh area yang dialokasikan  

 

 
 

Gambar  6: performansi SA 
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4.2 Genetika 

 
Dari hasil diperoleh  ukuran populasi yang 

paling baik adalah 50  (lihat grafik). Dari hasil 
simulasi diperoleh nilai cost terbaik adalah 0.0288 
yang artinya bahwa area cakupan yang dapat 
dibentuk sebesar  97.45 % dan blankspot 2.55%. dari 
seluruh area yang dialokasikan  

 
 

 
 
 

Gambar  7: performansi GA 
 

Perbandingan hasil dari pengujian dengan 
menggunakan SA dan GA dengan perhitungan 
manual disajikan dalam tabel 2 berikut :  
 

 
 
 
 

Tabel 2 : hasil pengujian  
 

No Parameter 
perencanaan 

Manual SA GA 

1 Total luas 
area cakupan 

30.57 
km2 

34.56 
km2 

33.38 
km2 

2 Total luas 
area irisan sel  

15.05 
km2 

2.95 
km2 

1.33 
km2 

3 Area cakupan 92.63 % 95, 80% 97,45 % 
 
4 

 
Blank spot 

7.37 % 4,20 % 2,55 % 

5 GOS 5.74 % 3.76 % 2,34 % 

 
 

5. Kesimpulan  
 
Pada tulisan ini disajikan hasil dari simulasi 

penempatan Base station pada jaringan UMTS 
dengan melibatkan parameter, prediksi sinyal, 
distribusi trafik dan informasi geografi .Berdasarkan 
hasil simulasi dan analisis untuk parameter 
performansi berupa luas area yang dapat dicakup, 
luas irisan sel, luas blank spot dan grade of service 
(GOS) dapat ditarik kesimpulan bahwa  secara 

keseluruhan Simulated Annealing dan  Algoritma 
genetika memberikan solusi yang lebih baik 
dibandingkan dengan perencanaan secara manual. 
Simulated annealing dapat menaikan area cakupan 
sebesar 3.17% dan menurunkan GOS sebesar 1.98%. 
Algoritma genetika dapat menaikan area cakupan 
4.82% dan menurunkan GOS sebesar  3.4  % 

 
6. saran 

 
Penempatan BS UMTS pada tulisan  ini 

hanya dipetakan ke dalam matrik dua dimensi, 
sehingga perlu dilakukan pengembangan tiga 
dimensi agar kondisi geografi seluruh daerah dapat 
dipetakan dengan akurat seperti ketinggian di setiap 
daerah, ketinggian semua bangunan, dan seluruh 
obstacle yang mempengaruhi penempatan BS. 
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__________________________________________________________________________________________ 

 
Abstrak 

 
Informasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, informasi banyak 

diperlukan sebagai acuan pengambilan keputusan. Suatu informasi tidak boleh meleset dari kenyataan atau tidak 
tepat, informasi yang baik adalah informasi yang cepat, tepat dan akurat. Untuk mendapatkan suatu informasi 
yang cepat, tepat, akurat dan berguna tidaklah mudah, pada kenyataannya banyak perusahaan rela merogoh 
kocek dalam-dalam untuk mendapatkan informasi yang demikian, seperti informasi penjualan, informasi 
pemesanan dan lain-lain. Informasi-informasi tersebut akan di olah menjadi data dalam sebuah sistem yang 
mampu memonitoring segala informasi yang masuk ke dalam sistem. Pada Koperasi Telkomsel (kiSEL), 
pencatatan dan pengolahan data, pemesanan barang dan data transaksi perusahaan masih dilakukan secara 
manual atau biasa kami sebut dengan pembuatan faktur dan DO (Delivery Order) menggunakan tulisan tangan. 
Hal ini dapat dikatakan kurang efektif dan efisien, dikarenakan sulit untuk mencatat dan menghitung jumlah 
pesanan banyaknya barang yang dipesan. Banyaknya jumlah pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli 
dapat mengakibatkan transaksi pemesanan menjadi terhambat yang mengakibatkan proses memakan waktu yang 
lama. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk membuat Sistem Informasi Monitoring dan 
Pemesanan M-kios pada Koperasi Telkomsel(kiSEL) Menggunakan  SMS Gateway. 
 
Kata Kunci  : Sistem Informasi, kiSEL , Monitoring 
__________________________________________________________________________________________ 

 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 

 
Pada Saat ini perkembangan teknologi 

telah berkembang dengan pesat, oleh karena itu 
sudah banyak pula perusahaan- perusahaan atau 
instansi - instansi yang menggunakan Sistem 
Informasi untuk meningkatkan usahanya.  

Cara untuk meningkatkan usaha suatu 
perusahaan ialah dengan cara membangun sistem 
informasi yang baik. Dan syarat untuk membangun 
sistem informasi yang baik yaitu adanya kecepatan 
dan keakuratan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan melalui sistem yang terkomputerisasi. 
Komputer adalah suatu alat yang dapat menyimpan 
data, mengolah data, dan memberikan informasi 
yang diinginkan secara tepat dan akurat yang 
berguna bagi Koperasi Telkomsel (kiSEL)  untuk 
kemajuan usahanya. 

kiSEL (Koperasi Telkomsel) Adalah 
lembaga penyedia jasa Telco Infrastructure,  

 
Distribution Channel dan General Services yang 
bergerak sebagai AD (Authorizer Dealer) 
Telkomsel yang menyediakan produk Staterpack 
voucher dan Mkios. Mkios merupakan  voucher 
elektonik telkomsel yang tersedia dalam 
denominasi terkecil dan terbesar dari nilai nominal 
5.000 sampai dengan 100.000. Untuk jalur 
distribusi, kiSEL memiliki 3 BO (Branch Office) 
terdiri dari BO Pulau Seribu, BO Surade, BO Gerai 
Halo Pondok Gede . Sebagai jalur distribusinya AD 
(Authorizer Dealer) ini berkaitan dengan divisi 
Sales dan Distribusi. 

Pada Koperasi Telkomsel (kiSEL), 
pencatatan dan pengolahan data, pemesanan barang 
dan data transaksi perusahaan masih dilakukan 
secara manual atau biasa kami sebut dengan 
pembuatan faktur dan DO (Delivery Order) 
menggunakan tulisan tangan. Hal ini dapat 
dikatakan kurang efektif dan efisien, dikarenakan 
sulit untuk mencatat dan menghitung jumlah 
pesanan banyaknya barang yang dipesan. 
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Banyaknya jumlah pemesanan barang yang dipesan 
oleh pembeli dapat mengakibatkan transaksi 
pemesanan menjadi terhambat yang mengakibatkan 
proses memakan waktu yang lama. 

Untuk itu, dalam penelitian ini penulis 
bermaksud untuk membuat “Sistem Informasi 
Monitoring dan Pemesanan M-kios pada Koperasi 
Telkomsel(kiSEL) Menggunakan  SMS Gateway”. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan 
diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
antara lain : 
1. Bagaimana prosedur merancang Sistem 

Informasi yang sesuai dengan pemesanan 
barang pada Koperasi Telkomsel (kiSEL)? 

2. Bagaimana membangun suatu Sistem Informasi 
pengecekan dan pemesanan barang untuk 
membantu mempermudah dan mempercepat 
proses pengolahan data? 

3. Bagaimana membuat suatu laporan dari 
transaksi pemesanan barang yang terjadi secara 
komputerisasi? 

 
1.3.  Batasan Masalah 

 
 Permasalahan dibatasi pada pembuatan sistem 

informasi pengecekan dan pemesanan barang, 
khususnya pada pengelolaan data transaksi 
pemesanan barang. Dimana pada satu nomor faktur 
dan Kode DO (delivery order) hanya dapat memuat 
satu nama counter pemesan dari setiap BO (Branch 
Office). Dan penyediaan fasilitas-fasilitas lainnya 
yang dapat mempermudah pengelolaan transaksi 
pengecekan dan pemesanan barang dalam 
pembuatan laporannya. Untuk bahasa 
pemerograman menggunakan PHP yang 
berdatabase My SQL. 

 
1.4. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

 
1.4.1. Manfaat Penelitian 

 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, 

diharapkan mampu memberikan manfaat 
diantaranya : 

1.  Mempermudah pengolahan data 
pengecekan dan pemesanan barang pada 
kiSEL. 

2.  Mengubah pengelolaan data pemesanan 
barang yang dikelola dengan 
menggunakan tulisan tangan menjadi 
komputerisasi. 

 
1.4.2. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan memililki 
tujuan sebagai berikut: 

1. Mempermudah dan mempercepat 
proses kinerja pada bagian AD 
(Authorizer Dealer). 

2. Mempermudah pihak cabang untuk 
memonitoring pemesanan Mkios 
dengan menggunakan web. 

 
 
2. LANDASAN TEORI 

 
2.1. Metode Waterfall 

Metode Waterfall , Metode ini juga 
disebut dengan classic life cycle. Fase model 
Waterfall yaitu Sistem Engineering, Analisis 
kebutuhan Software, Design, Coding, Testing, 
Maintenance. 

 

Gambar 1. Model Waterfall (www.cs.ui.ac.id/7 
.08.2009) 

2.2. Pengertian Unified Modelling Languange ( 
UML ) 

Menurut (Adi Nugroho:2005)”Unified 
Modelling Languange (UML) adalah alat bantu 
analisis serta perancangan lunak berbasis objek” 

UML (Unified Modelling language) 
adalah sebuah bahasa untuk menentukan, 
visualisasi, kontruksi, dan mendokumentasikan 
artifact (bagian dari informasi yang digunakan atau 
dihasilkan dalam suatu proses pembuatan 
perangkat lunak. Artifact dapat berupa model, 
deskripsi atau perangkat lunak) dari system 
perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan 
system non perangkat lunak lainnya. 

UML merupakan suatu kumpulan teknik 
terbaik yang telah terbukti sukses dalam 
memodelkan system yang besar dan kompleks. 
UML tidak hanya digunakan dalam proses 
pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam 
semua bidang yang membutuhkan pemodelan. 

2.3. Use Case Diagram 

3. Use Case adalah deskripsi fungsi dari sebuah 
sisten dari perspektif pengguna. Use Case 
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bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal 
interaksi antara user (pengguna) sebuah sistem 
dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 
bagaimana sebuah sistem dipakai. (Munawar,  
2005 : 63). Use Case Diagram menunjukkan 3  

aspek dari sistem yaitu actor, use case dan 
system / sub system boundary. Actor mewakili 
peran orang, sistem yang lain atau alat ketika 
berkomunikasi dengan Use Case. Gambar dibawah 
ini mengilustrasikan actor, use case  

2.4. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan aliran 
fungsional sistem, pada tahap pemodelan bisnis, 
diagram aktivitas dapat digunakan untuk 
menunjukan aliran kerja bisnis dan untuk 
menggambarkan aliran kejadian dalam use case. 
(Munawar, 2005 : 109) 

2.5. Sequence Diagram 
Sequence Diagram digunakan untuk 

menggambarkan perilaku pada sebuah scenario. 
Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh obyek 
dan message yang diletakkan diantara obyek – 
obyek ini di dalam use case. Diagram ini 
sebaiknyua digunakan di awal tahap perancangan 
atau analisis karena kesederhanaannya dan mudah 
dimengerti (Munawar, 2005 : 87). Komponen 
utama sequence diagram terdiri atas obyek yang 
dituliskan dengan kotak segiempat bernama. 
Message diwakili oleh garis dengan tanda panah 
dan waktu yang ditunjukkan dengan progrees 
vertical. 

2.6. Class Diagram 

Class, dalam notasi UML digambarkan 
dengan kotak. Nama class menggunakan huruf 
besar di awal kalimatnya dan diletakkan diatas 
kotak. Bila class mempunyai nama yang terdiri dari 
2 suku kata atau lebih, maka semua suku kata 
digabungkan tanpa spasi dengan huruf awal tiap 
suku kata menggunakan huruf besar. ( Munawar, 
2005 : 35 ) 

3.  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  
 
3.1. Analisa Sistem Berjalan 
 
         Di sistem yang telah ada sebelumnya bagian 
penerima pesanan atau order, cukup kesulitan 
dalam hal menampung pesan-pesan singkat melalui 
ponsel yang berisi order sehingga memory pada 
ponselpun tak sanggup lagi menampung banyaknya 
pesanan  serta bagian tersebut juga merasa 

kesulitan mencari pesan singkat dari konsumen 
yang sudah di kirim atau belum pulsa yang mereka 
pesan di samping itu pula pada bagian DO selalu 
menggunakan kertas untuk pemesanan para 
konsumen sehingga terjadi pemborosan kertas. 
 
 
a. Diagram Use Case Data Order 

 

Gambar 2.  Diagram Use Case Order 

 

Tabel 1. Deskripsi Diagram Use Case Data Order 

Use Case Data Order 
A        Actor                              Admin 

Diskripsi Admin memilih menu data order yang 
berisi semua data pesanan customer 
melalui sms dan ditampung di halaman 
data order tersebut. 

 

b. Diagram Activity Usulan Data Order 

 
Gambar 3. Activity Diagram Data Order 

 
 

c. Diagram Sequence Monitoring dan Pesanan 
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Gambar 4. Sequence Diagram Monitoring dan 

Pesanan 
 
 

 
 
 

d. Class Diagram 

 
Gambar 5.  Class Diagram 

 
  Dalam class diagram diatas terlihat bahwa 
admin dapat melakukan add, edit, delete atau 
mengakses semua  class yang ada. 

 
 
 
4. PENGUJIAN 

 
4.1. Metode Pengujian 
 

Metode yang dilakukan dalam pengujian ini 
adalah dengan menggunakan Black Box Testing 
yaitu, pengujian yang berfokus pada persyaratan 
fungsional perangkat lunak tanpa mempedulikan 

source code program. Pengujian ini untuk 
menemukan sejauh mana sistem dapat memenuhi 
keinginan pengguna sistem itu sendiri. 
 
4.2. Lingkungan Pengujian 

 
Perancangan, pembuatan dan 

pengembangan serta pengujian wesite ini dilakukan 
pada  computer dengan spesifikasi sebagai berikut: 
a. Perangkat Keras (Hardware) 

• Processor : Pentium (R) Dual-Core CPU 
• RAM  : 1 GB 
• Harddisk  : 10 GB 
• VGA Card : Mobile Intel (R) 4 Series 

Express 
 

b. Perangkat Lunak (Software) 
• Microsoft Xp Home Edition 
      Sebagai sistem operasi pada computer yang 

digunakan. 
• Notepad++ 
      Digunakan untuk membuat, mengedit kode-

kode program pada website yang dibuat. 
• Smslib 
      Digunakan sebagai server sms yang 

dikoneksikan antara database mysql (Xampp) 
data ponsel 

• Paket Program Xampp 
      Di dalam paket tersebut terdapat beberapa 

program diantaranya: 
• Apache 
      Digunakan sebagai web server 
• Mysql 
      Digunakan untuk pembuatan, penyimpanan 

dan pengolahan database untuk website. 
• Mercury 
      Digunakan sebagai server untuk pengiriman 

email (Mail Server). 

4.3.   Skenario Pengujian 

Skenario pengujian dilakukan untuk 
menentukan langkah-langkah dalam melakukan 
pengujian. Pengujian dilakukan dengan 
menjalankan program atau aplikasi dari yang telah 
selesai dirancang. Setelah aplikasi dijalankan 
selanjutnya adalah menguji tombol dan link  yang 
terdapat dalam antar muka aplikasi tersebut apakah 
telah sesuai dengan perancangan. 

Tabel 2. Skenario pengujian 
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4.3. Analisis Hasil Pengujian 

 
Setelah dilakukan pengujian atau testing 

pada program yang telah dibuat, maka dapat 
diperoleh hasil sebagai berikut: 

NO ANTAR MUKA 
YANG DIUJI 

BAGIAN DARI 
ANTAR MUKA YG 
DIUJI 

STATUS 
APLIKASI 

SKENARIO 
PENGUJIAN 

HASIL YANG 
DIHARAPKAN 

1 Halaman Awal Link Halaman 
sudah 
terbuka 

Klik link yang 
tersedia di 
halaman awal 

Terhubung dengan 
halaman link yang 
diklik 

2 Halaman Data 
Order 

Link dan menguji link  
yang terhubung dengan 
database mysql serta 
ponsel 

Halaman 
dapat terbuka 
dan 
terhubung 

Klik link yang 
tersedia di 
halaman utama 

Terhubung dengan 
halaman link , 
database myql dan 
ponsel/gateway 

3 Halaman Finish 
Order 

Link dan menguji link 
yang terhubung dengan 
database 

Halaman 
berhasil 
tebuka dan 
terhubung 

Klik link yang 
tersedia di 
halaman utama 

Terhubung dengan 
halaman link, 
database dan 
gateway 

4 Halaman Cek 
Stok 

Link dan menguji link 
yang terhubung dengan 
database mysql 

Halaman 
berhasil 
tebuka dan 
terhubung 

Klik link yang 
tersedia di 
halaman utama 

Terhubung dengan 
halaman link dan 
database 

5 Halaman Add 
Kontak 

Link dan menguji link 
yang terhubung dengan 
database mysql 

Halaman 
berhasil 
tebuka dan 
terhubung 

Klik link yang 
tersedia di 
halaman utama 

Terhubung dengan 
halaman link dan 
database, input 
teks dan tabel 
berfungsi 

6 Halaman Buat 
User 

Menguji link, inputan 
dan tombol  meyimpan 
ke dalam database 

Halaman 
berhasil 
tebuka dan 
terhubung 

Input username, 
email dan 
password 

Tersimpan ke 
dalam database, 
tombol berfungsi 

7 Form Kirim Sms Menguji link, database, 
ponsel dan gateway 

Form tampil 
di halaman 
utama 

Input no.ponsel, 
dan pesan serta 
klik tombol 
kirim 

Tersimpan ke 
dalam database,   
hasil ouput 
ditampilkan di 
ponsel 

8 Form Login Menguji  tombol yang 
terkoneksi  dengan 
database 

Textbox dan 
Tombol 
sudah 
terhubung  

Input Username 
dan password 

Terhubung dengan 
database, tombol 
berfungsi 

9 Halaman Tentang 
Kisel 

Menguji link dan 
tombol  

Halaman 
berhasil 
tebuka  

Klik link atau 
menu 

Link berfungsi 

10 Halaman Visi 
Misi 

Menguji link dan 
tombol 

Halaman 
berhasil 
terbuka 

Klik link atau 
menu 

Link berfungsi 

11 Form edit data Link dan database Halaman 
sudah 
terbuka 

Klik icon 
gambar edit 

Terhubung dengan 
halaman link dan 
database 
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1. Seluruh tampilan yang berada pada 
halaman utama atau admin dapat  
 
 

2. berjalan dan berfungsi dengan baik. 
Mulai dari link, tombol, textfield, dan 
koneksi database dan koneksi server. 

3. Pengujian form login sudah 
terkoneksi dengan baik dengan 
database, dengan melakukan input 
serta menekan tombol login maka 
akan menghasilkan output yang 
seharusnya. 

4. Pengujian pada form-form edit atau 
form laiinnya seperti form sms  telah 
terkoneksi dan berfungsi sesuai 
fungsinya seperti pengecekan. 

5. Pengujian pada ponsel untuk kirim 
sms sudah dapat masuk ke dalam 
database dan terkoneksi dengan 
smslib atau sms server. 

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan 
bahwa semua link, tombol, koneksi telah berfungsi 
dan berjalan dengan baik 

 
5. Kesimpulan 

 
 Berdasarkan uraian-uraian yang telah 

penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, 
maka penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Web ini berisi tentang profil, data 
order, edit data order atau monitoring 
sms order dari customer atau agen serta 
kirim sms melalui web ini.. 

2. Web ini dapat digunakan untuk 
mengirim sms 

3. Web ini diciptakan untuk 
menggantikan salah satu pekerjaan 
petugas di bagian tertentu pada 
perusahaan kiSEL (Koperasi 
Telkomsel). 

4. Dengan adanya website ini, dapat 
memudahkan petugas dalam 
monitoring pesanan Mkios serta 
mempercepat kinerja pada bagian 
tertentu. 
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LAMPIRAN 
 

Layar Halaman Login 

 

Gambar 6. Layar Halaman Login 

 

Layar Halaman Utama 

 

Gambar 7. Layar Halaman Utama 

 

 

 

 

Layar Halaman Data Order 
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Gambar 8. Layar Halaman Data Order 

 

Layar Halaman Finish Order 

Gambar 9. Layar Halaman Finish Order 

 

 

Layar Halaman Cek Stok 
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Gambar 10. Layar Halaman Cek Stok 

 

Layar Halaman Add Kontak 

 

Gambar 11. Layar Halaman Add Kontak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layar Halaman Buat User 
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Gambar 12. Layar Halaman Buat User 

 

Layar Halaman Tentang kiSEL 

 

Gambar 13. Layar Halaman Tentang Kisel 

 

 

Layar Halaman Visi Misi 
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Gambar 14. Layar Halaman Visi Misi kiSEL 

 

Layar Halaman Form SMS Via Website 

 

 

Gambar 15. Layar  Halaman Form SMS Via Website 
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Abstrak 

PT. Maja Perdana Utama adalah salah satu perusahaan pelaksana instalasi jaringan kabel fiber optik yang selalu 
mengontrol progres pekerjaan pada setiap proyek yang dilaksanakan. Pada saat ini PT. Maja Perdana Utama 
melakukan proses pengolahan data progres pekerjaan secara semi komputerisasi dengan menggunakan aplikasi 
spreadsheet, mulai dari pendataan pekerjaan sampai pelaporan progres pada masing-masing proyek. Sistem yang 
berjalan pada saat ini belum dapat menghasilkan sebuah laporan progres pekerjaan yang sesuai untuk eksekutif 
pada PT. Maja Perdana Utama sehingga mengakibatkan pengolahan data dan pengambilan keputusan oleh 
eksekutif menjadi tidak efisien serta keterlambatan laporan progres pekerjaan untuk eksekutif. Oleh karena itu 
dibuatlah Sistem Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan Kabel Fiber Optik berbasis PHP dan MySQL yang 
menggunakan metode pemodelan objek dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD) dengan tools 
UML. Sistem informasi eksekutif  ini membantu proses penginputan, pengeditan dan pelaporan data progres 
pada setiap proyek yang dilaksanakan oleh PT. Maja Perdana Utama dan memudahkan eksekutif untuk 
mendapatkan informasi progres pekerjaan pada proyek secara akurat dan relevan. Sistem informasi eksekutif ini 
menjadi solusi untuk memudahkan eksekutif dalam melakukan monitoring informasi progres pekerjaan pada 
proyek dan mendukung eksekutif dalam membuat keputusan yang strategis untuk mengoptimalkan sumber daya 
perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan pada proyek pemasangan kabel fiber optik. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Eksekutif, Progres Pekerjaan, Fiber Optik, Rapid Application Development 
(RAD), UML (Unified Modelling Language), PT. Maja Perdana Utama 
 
 
1.   Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang 

PT. Maja Perdana Utama yang berdomisili 
di Jakarta merupakan salah satu perusahaan 
kontraktor pemasangan jaringan kabel fiber optik 
dengan sertifikasi ISO 9001 sebagai perusahaan 
yang selalu berupaya untuk tetap menjaga kualitas 
dan kinerja perusahaan agar menjadi yang terbaik 
dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
klien perusahaan. Dalam pelaksanaan aktivitas yang 
berkenaan dengan pengerjaan proyek di lapangan 
terdapat permasalahan dalam  hal pengawasan dan 
monitoring seperti masih banyak proses pendataan 
progres pekerjaan yang masih ditangani secara 
manual sehingga pengolahan data mengenai 
perkembangan proyek menjadi lambat dan sulit 
karena terdapat beberapa proyek yang dikerjakan 
pada waktu yang bersamaan dan memiliki data-data 

tersendiri. Proses pendataan yang manual juga 
menyebabkan pengolahan data menjadi sebuah 
informasi untuk pihak eksekutif perusahaan tidak 
dapat dilakukan secara real time sehingga 
membutuhkan waktu. 

Pendataan progres pekerjaan yang 
dilakukan secara manual memiliki tingkat resiko 
kesalahan yang lebih tinggi karena banyaknya data 
yang perlu diolah untuk beberapa proyek yang 
dikerjakan oleh perusahaan pada waktu yang 
bersamaan. Bila permasalahan ini tidak segera 
ditangani maka akan berdampak pada kemampuan 
pengawasan dan kinerja perusahaan sehingga akan 
mempengaruhi penilaian dari seluruh klien yang 
merupakan perusahaan besar. Terbatasnya pelayanan 
informasi yang dapat diterima oleh eksekutif 
perusahaan yang ingin mengetahui sejauh mana 
progres pekerjaan pada proyek pemasangan kabel 
fiber optik yang telah dikerjakan. Tidak adanya 
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sistem pelaporan progres pekerjaan yang 
terkomputerisasi menyebabkan lambatnya 
penerimaan informasi hasil pengawasan yang 
diterima oleh kantor pusat. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, 
perusahaan membutuhkan solusi sistem informasi 
yang dapat mengumpulkan informasi secara cepat 
dan akurat serta dapat menampilkan informasi secara 
efektif kepada eksekutif yang bertanggungjawab 
pada proyek yang sedang dijalankan. Pada waktu 
yang bersamaan, perusahaan juga mengerjakan 
beberapa proyek pemasangan kabel fiber optik dari 
beberapa klien yang berbeda. Melakukan 
pengawasan secara terpusat dengan pendataan 
informasi yang cepat hanya akan efektif apabila 
menggunakan sistem informasi eksekutif sehingga 
dengan begitu perancangan aplikasi sistem informasi 
eksekutif untuk pengawasan proyek sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan.  
    
1.2    Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini, yaitu :  

”Bagaimana merancang sistem informasi 
eksekutif yang dapat memudahkan pihak 
eksekutif untuk mengelola data menjadi 
informasi secara cepat dan efektif untuk dapat 
menunjang segala kebutuhan informasi mengenai 
perkembangan pekerjaan pada proyek 
pemasangan kabel fiber optik.” 

 
1.3   Batasan Masalah 
 Dari rumusan masalah yang telah ditulis 
diatas, batasan masalah yang akan dibahas dan 
dibuat, yaitu : 

a. Pada perancangan database, sistem 
informasi eksekutif yang dibangun tidak 
untuk mengumpulkan data-data pekerjaan 
yang terperinci secara mendetail untuk 
satuan aktivitas, akan tapi detail pekerjaan 
tersebut dikelompokkan pada kategori 
pekerjaan yang mencakup untuk beberapa 
jenis aktivitas pekerjaan pada proyek 
pemasangan kabel fiber optik. 

b. Sistem informasi eksekutif untuk proyek 
pemasangan kabel fiber optik tidak dibuat 
untuk menangani permasalahan anggaran 
proyek. 

c. Sistem informasi eksekutif untuk proyek 
pemasangan kabel fiber optik tidak dibuat 
untuk aplikasi desktop tetapi dapat 
dijalankan secara online karena aplikasi 
yang dibangun berbasis web. 

d. Bahasa pemograman untuk aplikasi yang 
dibangun tidak menggunakan bahasa 
pemrograman ASP dan JSP, tapi bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP. 
Pada bagian database, bahasa pemrograman 
database  yang tidak digunakan adalah 
Microsoft SQL dan Oracle, kecuali dengan 
MySQL sebagai database.  

e. Pada penelitian Rancang Bangun Sistem 
Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan 
Kabel Fiber Optik tidak membahas masalah 
keamanan sistem dan keamanan jaringan. 
 
 

2.     Landasan Teori 
2.1.   Sistem Informasi Eksekutif 
 Sistem Informasi Eksekutif (SIE) adalah 
sistem berbasis komputer yang melayani kebutuhan 
informasi dari para eksekutif puncak. SIE 
menyediakan akses cepat ke informasi, tepat waktu 
dan akses langsung kepada laporan-laporan 
manajemen. SIE sangat user friendly, didukung 
grafis, dan memberikan pelaporan eksepsi dan 
kapabilitas drill down (Turban et al. 2005). Sistem 
informasi eksekutif menyediakan informasi bagi 
eksekutif mengenai kinerja keseluruhan fungsi 
organisasi. Sistem informasi eksekutif 
menggabungkan berbagai fitur sistem informasi 
manajemen dan sistem pendukung keputusan. SIE 
menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer 
dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal 
dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi 
masalah atau mengenali peluang bisnis 
 
2.2   Fiber Optik 

Fiber optik adalah media transmisi fisik 
yang terbuat dari serat kaca atau serat optik yang 
dilapisi dengan isolator dan pelindung yang 
berfungsi untuk menyalurkan informasi dalam 
bentuk gelombang cahaya (Saydam, 2003). Serat 
optik membentuk kabel yang sedemikian halus 
hinggan ketebalan mencapai 1 mm untuk dua puluh 
helai serat. Serat ini ringan dan kapasitas kanalnya 
sangat besar (Nugraha, 2006). 

 
2.3   Pengembangan Sistem Berorientasi Objek 

Terdapat beberapa metode strategi alternatif 
dalam pengembangan sistem, salah satunya adalah 
pengembangan model-driven (model-driven 
development). pengembangan model-driven adalah 
sebuah startegi pengembangan sistem yang 
menekankan pembuatan gambar model-model 
sistem untuk membantu visualisasi dan analisis 
masalah, mendefinisikan persyaratan bisnis, dan 
mendesain sistem informasi (Whitten, 2004).  
Dalam pengembangan model-driven terdapat 
beberapa pemodelan, (Whitten, 2004) yaitu: 
a.  Pemodelan proses (process modeling) 
b.  Pemodelan data (data modeling) 
c.  Pemodelan objek (object modeling) 
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2.4   Alur Pengembangan Rapid Application 
Development (RAD) 

RAD adalah sebuah strategi pengembangan 
sistem yang menekankan kecepatan pengembangan 
melalui keterlibatan pengguna yang ekstensif dalam 
konstruksi, cepat, berculang dan bertambah 
serangkain prototype yang bekerja pada sebuah 
sistem yang pada akhirnya berkembang kedalam 
sistem final (Whitten, 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Strategi Rapid Apllication Development 
(RAD) 
2.5   UML (Unified Modelling Language) 

UML merupakan satu kumpulan konvensi 
pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau 
menggambarkan sebuah sistem software yang terkait 
dengan objek (Whitten, 2004). Beberapa diagram 
UML yang digunakan dalam pengembangan Sistem 
Informasi Penjadwalan  ini yaitu: usecase diagram, 
activity diagram; class diagram, sequence diagram, 
dan state diagram 

 
2.6  Logical Record Structure (LRS) 
 LRS dibentuk dengan nomor dari tipe 
record. Beberapa tipe record digambarkan oleh 
kotak empat persegi panjang dengan nama yang 
unik. LRS juga terdiri dari hubungan diantara tipe 
record. Dua metode yang dapat dikonversikan ke 
LRS. Metode lain dimulai dengan Entity 
Relationship dan langsung dikonversikan ke LRS. 
 
2.7   Relational Database Management System 
(RDBMS) 

RDBMS (Relational Database 
Management System) sebagai database system yang 
mengimplementasikan data sebagai serangkaian 
table dua dimensi yang dihubungkan melalui foreign 
key. (Whitten, 2004). Bahasa SQL (Structured 
Query Language) digunakan pada RDBMS dalam 
menyediakan perintah-perintah untuk membuat 
(create), memperbaharui (update), memodifikasi 

(edit), dan menghapus (delete) record, juga 
mengkategorikan record dalam database. 
c 
2.8   Alat Bantu Pembuat Aplikasi 

XAMPP merupakan suatu software yang 
didalamnya terdapat Apache yang berfungsi sebagai 
web server, PHP (Hypertext Preprocessor) 
merupakan bahasa web server side yang bersifat 
open source dan MySQL adalah basis data yang 
menghubungkan script PHP menggunakan perintah 
query dan escape character yang sama dengan PHP. 
PHP memang mendukung banyak jenis basis data, 
tetapi untuk membuat sebuah basis data yang 
dinamis dan selalu up to date, MySQL merupakan 
pilihan basis data tercepat saat ini. Selain itu terdapat 
juga PhpMyAdmin sebagai tempat melakukan 
konfigurasi keseluruhan. 

 
3.   Metodologi Penelitian 
 Dalam melakukan penelitian ini, penulis 
melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan 
mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam 
kerangka berfikir (gambar 3.1). 
 

   
 Gambar 3.1. Ilustrasi Kerangka Berfikir 
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4.   Hasil dan Pembahasan 
4.1   Scope Definition 

Penelitian pengembangan sistem yang 
dilakukan lebih difokuskan pada batasan masalah 
dan ruang lingkup pada sistem yang sedang berjalan 
di PT. Maja Perdana Utama yang saat ini masih 
memiliki kendala dalam hal pelaporan data-data 
mengenai perkembangan atau progres pada suatu 
proyek seperti data pada pekerjaan yang meliputi 
data volume pekerjaan dan data progres pekerjaan. 

Penerapan aplikasi ini dalam lingkup 
internet karena melibatkan kantor di berbagai daerah 
tempat pelaksanaan proyek pemasangan kabel fiber 
optik dan penyajian informasi ini dilakukan secara 
online. Untuk itu seluruh aktivitas yang dilakukan 
secara online dan data yang terdistribusi secara 
langsung. Beberapa kegiatan pada sistem informasi 
ini dapat diakses oleh perusahaan klien sebagai 
private user yang membutuhkan informasi mengenai 
perkembangan pekerjaan pada pelaksanaan proyek 
pemasangan kabel fiber optik, tetapi yang memiliki 
hak akses penuh akan sistem adalah admin yang 
berada di PT. Maja Perdana Utama, dan yang 
melakukan penginputan data adalah kepala lapangan 
yang berada di setiap kantor wilayah pada masing-
masing lokasi proyek. 

 
4.2  Analisis Sistem  
 

 
       Gambar 4.1. Rich Picture Sistem Usulan 
 Pada gambar 4.1 merupakan sistem usulan 
yang dibuat berdasarkan analisis 
masalah,analisis persyaratan dan analisis 
keputusan pada sistem informasi eksekutif 
proyek kabel fiber optik.  
 
4.3  Perancangan Sistem 

4.3.1  Usecase Diagram 

 
Gambar 4.2 Use case Diagram Sistem Usulan Pada 
Sistem Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan 
Kabel Fiber Optik. 
 
Visualisasi kebutuhan sistem dapat dilihat pada 
gambar 4.2. Merupakan ruang lingkup dan 
kebutuhan yang tertuang dalam usecase diagram  
 
4.3.2  Activity Diagram 

 
Gambar 4.3. Activity Diagram dari use case Input 
Data Progres. 
 
Pada gambar 4.3 menunjukan gambaran aktifitas 
input data progress yang dilakukan oleh user yaitu 
kepala lapangan. 
4.3.3  Class Diagram 

Manajemen Akun Kepala Lapangan

Manajemen Daf tar Perusahaan 
Klien

Lihat Laporan Perkembangan 
Proy ek

Lihat Daf tar Kepala Lapangan

Lihat Daf tar Perusahaan Klien

Manajemen Daf tar Proy ek

Admin

Manajer Lapangan

Input Data Progres

Manipulasi Data Progres

Login

Logout

Lihat Laporan Data Progres

Kepala Lapangan

Cek Login

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Tidak Lengkap

Login

Pilih menu 
input progres

Masukkan data 
progres

Menampilkan halaman 
home sesuai login

Tampil halaman 
input progres

Simpan

Tampil data 
progres

Lengkap

SIE Proyek Pemasangan Kabel FOUser (Kepala Lapangan)
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Gambar 4.4. Class Diagram Sistem Usulan Pada 
Sistem Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan 
Kabel Fiber Optik. 
 
Pada gambar 4.4 menunjukkan hubungan antara 
class di dalam sistem yang sedang dibangun dan 
bagaimana mereka saling berkolaborsi untuk 
mencapai suatu tujuan. 
4.3.4  Sequence Diagram 

   Gambar 4.5. Sequence Diagram 
Progres. 
 
4.3.5  Logical Record Structure
Pada gambar 4.6 merupakan p
yang berhubungan dalam sistem dijabarkan dalam 
bentuk tabel. Berikut adalah tabel
yang dihubungkan oleh foreign key
menunjukkan relasi diantara tabel lainnya

users

username
password
nama_lengkap
no_pegawai
email
no_telp
lev el
aktif
id_session

tampilUser()
tambahUser()
editUser()
hapusUser()

perusahaan_klien

id_perusahaan
nama_perusahaan
nama_pendek
nama_cp
email_cp
no_telp
aktif

tampilPerusahaanKlien()
inputPerusahaanKlien()
editPerusahaanKlien()
deletePerusahaanKlien()
cetakPerusahaanKlien()

manajer lapangan

admin

kepala lapangan

tampilKepalaLapangan()
inputKepalaLapangan()
editKepalaLapangan()
hapusKepalaLapangan()
cetakKepalaLapangan()
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Sistem Usulan Pada 

Sistem Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan 

menunjukkan hubungan antara 
class di dalam sistem yang sedang dibangun dan 
bagaimana mereka saling berkolaborsi untuk 

 
Diagram Input Data 

4.3.5  Logical Record Structure 
Pada gambar 4.6 merupakan pemetaan data-data 

berhubungan dalam sistem dijabarkan dalam 
bentuk tabel. Berikut adalah tabel-tabel database 

foreign key untuk 
diantara tabel lainnya. 

Gambar 4.6. Logical Record
Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan Kabel 
Fiber Optik. 
 
4.3.6  Physical Database Schema
Gambar 4.7 merupakan desain 
Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan Kabel 
Fiber Optik 

Gambar 4.7. Database Relational (P
Database Schema) Sistem Informasi Eksekutif 
Proyek Pemasangan Kabel Fiber Optik
 
5. Penutup 
5.1  Kesimpulan 
       Berdasarkan dari paparan 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari 
penelitian ini, bahwa : 
1. Sistem Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan 

Kabel Fiber Optik dibangun menjadi sebuah 
sistem berbasis web 
peningkatan jumlah data, dan 
yang secara otomatis pada saat data 
dimasukkan. Sehingga 
informasi yang efektif untuk eksekutif

2. Data perkembangan proyek
dalam Sistem Informasi
Pemasangan Kabel Fiber Optik
memberikan informasi 
kondisi perkembangan proyek

proy ek

no_proyek
lokasi
id_perusahaan
no_pegawai
kilometer
panjang
tgl_mulai
tgl_selesai
aktif
gal
per
dsl
cap
brp
brh
atb
pul
jnt
cor

tampilProy ek()
inputProy ek()
editProy ek()
hapusProy ek()

progres

id_progres
no_proyek
tgl_progres
f ln
pgal
pper
pdsl
pcap
pbrp
pbrh
patb
ppul
pjnt
pcor

tampilProgres()
inputProgres()
editProgres()
hapusProgres()
hitungPersentaseProgres()
tampilGraf ikProgres()

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 
Logical Record Structure Sistem 

Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan Kabel 

Physical Database Schema 
Gambar 4.7 merupakan desain database Sistem 
Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan Kabel 

 
Database Relational (Physical 

Sistem Informasi Eksekutif 
Proyek Pemasangan Kabel Fiber Optik 

Berdasarkan dari paparan bab-bab sebelumnya, 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari 

Eksekutif Proyek Pemasangan 
dibangun menjadi sebuah 
 yang dapat menampung 

peningkatan jumlah data, dan pengolahan data 
yang secara otomatis pada saat data 
dimasukkan. Sehingga dapat menampilkan 
informasi yang efektif untuk eksekutif. 

perkembangan proyek yang dihimpun 
Sistem Informasi Eksekutif Proyek 

Pemasangan Kabel Fiber Optik ini dapat 
memberikan informasi terbaru mengenai 

perkembangan proyek. 
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3. Pengguna Sistem Informasi Eksekutif Proyek 
Pemasangan Kabel Fiber Optik yang memiliki 
akses masuk sebagai manajer lapangan, admin, 
dan kepala lapangan merupakan jenis pengguna 
yang memiliki username dan password yang 
unik dan rahasia. Baik manajer lapangan, 
admin, dan kepala lapangan memiliki tugas dan 
wewenang tersendiri dalam setiap menu pada 
Sistem Informasi Eksekutif Proyek Pemasangan 
Kabel Fiber Optik. 

 
5.2  Saran 
       Berdasarkan paparan pengembangan sistem 
pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut : 
1. Memberikan training atau pelatihan kepada 

eksekutif dan pegawai PT. Maja Perdana Utama 
yang menjadi manajer lapangan, admin dan 
kepala lapangan dalam penguasaan keahlian 
menjalankan Sistem Informasi Eksekutif Proyek 
Pemasangan Kabel Fiber Optik. 

2. Dengan kemajuan tekhnologi komputerisasi 
diharapkan Sistem Informasi Eksekutif Proyek 
Pemasangan Kabel Fiber Optik bisa 

memanfaatkan teknologi tersebut untuk terus 
mengembangankan sistemnya.  

 
Referensi 
 
[1].  Nugraha, Andi R. 2006. Serat Optik. Andi.    
        Yogyakarta 
 
[2].  Prasetyo, Didik Dwi.2003. Tips dan Trik  
        Kolaborasi PHP & MySQL untuk Membuat   
        Web Database yang interaktif. PT. Elex Media   
        Komputindo. Jakarta 
 
[3].  Saydam, Gouzali. 2003. Dasar Teknik  
        Telekomunikasi. Djambatan. Bandung 
 
[4].  Turban, Efraim. 2005. Pengantar Teknologi  
        Informasi Edisi 3, Indeks. Salemba 
         
[5].  Whitten, Jeffery L.  2004. Metode Desain dan   
        Analisis Sistem Edisi 6 (enam). Andi. 
        Yogyakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

277 

 

Makalah Nomor: KNSI-71 
 

PERANCANGAN ALAT BANTU PENJURIAN  
PERTANDINGAN WUSHU 

 
Leony Lidya1, Gatot Santoso2 

 
1 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan 

2 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan 
1 leonylidya@yahoo.com, 2 pdifti@bdg,centrin.net.id 

 
 

Abstrak 

Wushu secara harfiah berarti seni bertempur atau bela diri. Wushu diturunkan dari seni bela diri tradisional 
China namun telah melalui berbagai upaya standarisasi sehingga diakui  menjadi salah satu cabang olah raga 
internasional. 

Proses penjurian pada kompetisi wushu cukup rumit, membutuhkan waktu dan ketelitian ekstra.  Tim Juri 
untuk sebuah pertandingan wushu terdiri dari tujuh orang. Terdiri dari tiga orang juri Panel A, tiga orang juri 
Panel B dan satu orang Juri Kepala. Juri Panel B bertugas menilai keseluruhan pertandingan, Juri Panel A 
bertugas menilai kualitas jurus yang diperagakan peserta kompetisi (kompetitor), sedang Juri Kepala bertugas 
menilai keseluruhan pertandingan dan merangkum seluruh kode kesalahan. Rangkuman kode kesalahan ini 
selanjutnya dirujuk ke tabel kesalahan untuk menghitung nilai pengurangan guna menghitung nilai akhir 
kompetitor. Proses perangkuman kode kesalahan hingga perhitungan nilai akhir oleh Juri Kepala berpotensi 
menimbulkan kekeliruan. Diperlukan sebuah alat bantu penjurian yang dapat mempercepat proses perhitungan 
nilai, mengurangi kesalahan perhitungan dan mempercepat proses penyampaian informasi bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan.  
Pada penelitian ini dikembangkan alat bantu penjurian pertandingan wushu. Fungsi alat bantu ini antara lain: 1) 
pengelolaan data peserta kompetisi; 2) pengelolaan tabel kesalahan; 3) pengelolaan data pertandingan; 3) 
perhitungan dan penayangan hasil pertandingan; 4) perangkingan dan penayangan ranking setiap pertandingan.; 
dan 5) pencetakan laporan dan rekapitulasi yang diperlukan. Semua fungsi ini dapat dikelompokkan atas fungsi 
untuk mengelola data pra-pertandingan, pertandingan dan pasca pertandingan. 
 
Kata kunci : alat bantu penjurian, pertandingan,  wushu 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Wushu berarti seni bertempur atau bela diri. 
Merupakan seni bela diri tradisional China namun 
telah melalui berbagai upaya standarisasi sehingga 
diakui menjadi salah satu cabang olah raga 
internasional (dunia). Berbagai kejuaraan wushu 
diselenggarakan di berbagai negara termasuk 
Indonesia dengan intensitas yang terus meningkat, 
baik tingkat nasional maupun internasional. 

Sebagai cabang olah raga, wushu memiliki dua 
disiplin yaitu taolu (form) dan sanda/sanshou 
(sparring). Taolu lebih menekankan  pada pola 
gerakan yang dinilai berdasarkan aturan tertentu.  
Bentuk dasar gerakan taolu terdiri dari (cara berdiri/ 
kuda-kuda, tendangan, pukulan, keseimbangan, 
loncat, ayunan, dan lemparan).  Sanshou merupakan 
jenis modern fighting dari wushu.  

Setiap disiplin tersebut memiliki subcabang/ 
jurus dengan aturan penilaian berbeda. Ragam 

aturan penilaian, banyaknya jumlah peserrta serta 
banyaknya jurus-kelas yang dipertandingkan 
membuat proses penjurian sebuah komptesisi wushu 
menjadi cukup rumit, membutuhkan waktu dan 
ketelitian ekstra.   

International Wushu Federation (IWUF) 
sebagai organisasi wushu tingkat dunia telah 
menetapkan peraturan penyelenggaraan kompetisi 
wushu tingkat dunia beserta standar-standarnya. 
Sistem skor komputer telah ada tetapi untuk 
mengoperasikan sistem ini memerlukann biaya 
peminjaman dan operasional yang tinggi karena 
didatangkan langsung dari China. Sistem skor 
komputer ini digunakan hanya pada kejuaraan 
nasional (kejurnas) sedangkan pada kompetisi yang 
bersifat kejuaraan terbuka (open tournament) masih 
menggunakan sistem skor manual. Proses 
perhitungan manual dengan bantuan kalkulator 
rumit, lebih lambat dan berpotensi menimbulkan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

278 

 

kekeliruan (human-error) yang dapat merugikan atlit 
tertentu,  serta kurang informatif. 

Kompetisi wushu di Indonesia memerlukan alat 
bantu penjurian yang dapat membantu tim juri 
mempercepat proses perhitungan nilai, mengurangi 
kesalahan perhitungan dan mempercepat proses 
penyampaian informasi bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan.  Alat bantu tersebut tidak hanya 
sebagai scooring tools (penghitung nilai/skor 
pertandingan) tetapi perlu diintegrasikan dengan 
pengelolaan data pra-pertandingan dan pasca 
pertandingan.  

Penelitian pengembangan alat bantu penjurian 
pertandingan wushu ini merupakan bagian dari 
roadmap penelitian peneliti untuk menghasilkan 
sistem dan teknologi  informasi yang dapat 
mendukung perkembangan dan pembinaan atlet, 
pelatih dan juri olahraga wushu, khususnya di 
Indonesia. Roadmap meliputi pengembangan alat 
bantu penjurian pertandingan yang memenuhi 
standar penjurian nasional dan internasional; sistem 
informasi untuk manajemen atlet, pelatih dan juri 
(mendata, memantau dan mengevaluasi kegiatan, 
pelatihan dan prestasi) mulai dari sasana, cabang, 
daerah hingga nasional; dan berbagai tools lain yang 
relevan. Beberapa produk yang telah dihasilkan 
antara lain: 1) Alat bantu penjurian wushu: Bisai 
versi 1.0, pernah digunakan dalam Bandung Wushu 
Festival Open Tournament Tingkat Nasional yang 
diselenggarakan oleh Sasana Satriakusuma 
Indonesia tanggal 27 Juni – 1 Juli 2012 di Bandung; 
2) Prototipe manajemen atlet berbasis web; 3) 
Prototipe manajemen pelatih dan juri berbasis web. 

Terdapat beberapa kesulitan di awal  
pengembangan sistem karena rumitnya sistem 
penjurian dan metoda penilaian ditambah lagi 
dengan terbatasnya referensi tentang sistem 
penjurian wushu dan metoda penilaian. Mengingat 
sistem perlu segera dikembangkan dan 
diimplementasikan, peneliti menerapkan siklus 
hidup model desain interaksi sederhana dengan 
tahapan identifikasi kebutuhan dan desain cepat 
diikuti pengembangan prototipe dan evaluasi[2] 
seperti Gambar 1. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metoda wawancara, observasi dan studi 
dokumen. 

 

 
 
Gambar 1 Model desain interaksi sederhana 

Pengembangan prototipe secara bertahap 
membuat komunikasi dengan calon pengguna 
menjadi lebih mudah dan alternatif desain yang 
realistis sesuai dengan sumber daya dan waktu yang 
tersedia dapat digagas dengan cepat. Dengan adanya 
prototipe, beberapa kekurangan sistem cepat 
dideteksi dan diperbaiki tanpa perlu menunggu 
analisis dan desain sistem secara keseluruhan selesai 
dibuat.  

Makalah ini secara khusus akan membahas 
konsep dan rancangan alat bantu penjurian wushu 
dengan pendekatan desain interaksi yang dan 
optimalisasi rancangan database sesuai roadmap 
penelitian.  Makalah ini selanjutnya akan membahas 
sistem penjurian dan metoda penilaian pada 
pertandingan wushu, analisis untuk 
merekomendasikan model alat bantu penjurian 
wushu yang akan dikembangkan dan perancangan 
alat bantu.   
 
2. Sistem Pertandingan dan Metoda Penilaian 
 

Pada subbab ini akan dibahas beberapa hal yang 
berkaitan dengan sistem pertandingan dan metoda 
penilaian dalam kompetisi wushu menurut peraturan 
International Wushu Federation yang dikeluarkan 
November 2005[1]. Beberapa istilah penting seperti 
kompetisi, pertandingan (event), kategori, rutin 
(routine), jurus, kesalahan dan kompetitor akan 
dijelaskan secara implisit.  

Jenis Kompetisi 
Kompetisi atau kejuaraan wushu dibagi 

berdasarkan individu/team attau berdasarkan 
senior/yunior/children.  
 
Nama Pertandingan 
 

Pertandingan (event) merupakan nama-nama 
pertandingan dalam kompetisi wushu. Terdiri dari:   

1. Changquan (long-range boxing; CQ) 
2. Nanquan  (southern-style boxing; NQ) 
3. Taijiquan (taiji boxing; TJQ)  
4. Jianshu  (swordplay; JS)  
5. Daoshu (broadswordplay; DS) 
6. Qiangshu (spearplay; QS) 
7. Gunshu (cudgelplay; GS)  
8. Taijijian (taiji swordplay; TJJ)  
9. Nandao (southern-style broadswordplay; ND)  
10. Nangun (southern-style cudgelplay; NG) 
11. Duilian (dual events; DL), dibagi menjadi 

duilian dengan senjata dan duilian dengan 
tangan kosong, serta duilian tangan kosong 
melawan senjata. 

12.  Jiti (group events; JT) 
Dalam sebuah kompetisi, peserta pertandingan 

(kompetitor) akan dikelompokkan lagi berdasarkan 
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kategori usia. Dalam pertandingan, setiap kompetitor 
memperagakan rutin (rangkaian gerakan jurus dari 
awal hingga selesai) dalam durasi waktu tertentu. 
 
Kategori Usia 
  Kompetitor dalam kompetisi dikelompokkan 
menurut kategori usia, sebagai berikut:  

1. Senior: dewasa atau diatas 18 tahun 
2. Junior:  12 sampai dengan 18 tahun 
3. Children: dibawah 12 tahun  

 
Metoda Penilaian (Scoring Methods) 
 

Tim Juri untuk sebuah pertandingan wushu 
terdiri dari 7 orang. Terdiri dari 3 orang juri Panel A, 
3 orang juri Panel B dan satu (1) orang Juri Kepala. 
Juri Panel B bertugas menilai keseluruhan 
pertandingan, Juri Panel A bertugas menilai kualitas 
jurus yang diperagakan kompetitor dan Juri Kepala 
bertugas menilai keseluruhan pertandingan dan 
merangkum seluruh kode kesalahan.  

Rangkuman kode kesalahan merupakan daftar 
kode kesalahan yang dilakukan oleh kompetitor. 
Daftar kode kesalahan ini menjadi acuan dalam 
menghitung nilai akhir kompetitor. Durasi peragaan 
sebuah rutin rata-rata 3 menit (terdapat standar 
durasi tergantung rutin yang dipertandingan).  

Aturan merangkum kode kesalahan sebagai 
berikut: 

• Panel A: satuan waktu penilaian adalah 3 detik, 
setiap juri A memberikan kode kesalahan 
untuk setiap satuan waktu jika dianggap ada. 
Kode kesalahan diterima jika diberikan 
minimal oleh dua orang juri.  

• Panel B: setiap juri B dan Juri Kepala 
memberikan kode-kode kesalahan koreografi 
jika dianggap ada dan nilai. Evaluasi dilakukan 
secara menyeluruh (bukan dalam satuan 
waktu). Nilai Awal Panel B diambil dari rata-
rata dua nilai yang ditengah dengan membuang 
nilai terkecil dan terbesar. Kode kesalahan 
dilihat dari kode kesalahan yang diberikan oleh 
keempat juri. Kode kesalahan diterima jika 
diberikan minimal oleh dua orang juri. 

Setiap kode kesalahan memiliki nilai 
pengurangan tertentu. Aturan perhitungan total nilai 
kompetitor sebagai berikut: 

• Total Nilai Panel A:  dihitung dari Nilai Awal 
Panel A (5) dikurang total nilai pengurangan 
Panel A. 

• Total Nilai Panel B: dihitung dari Nilai Awal 
Panel B (maximum 5) dikurang total nilai 
pengurangan Panel B. 

• Total Nilai Kompetitor: Total Nilai panel A 
ditambah Total Nilai Panel B.  

Total nilai maksimum yang dapat diperoleh 
kompetitor adalah 10. Nilai yang diperoleh 

kompetitor ditampilkan kepada publik. Nilai 
ditampilkan dengan dua tempat desimal. 

 
Kriteria Penilaian Kualitas Gerakan  

 
Setiap kesalahan terhadap gerakan standar akan  

mengurangi poin sebesai 0.1, untuk kesalahan lain   
poin akan dipotong sebesar 0.1-0.3. Kriteria 
kesalahan dan besar pemotongan nilainya telah 
ditetapkan dalam empat tabel standar yang 
ditetapkan IWUF. 
 
Penilaian Tanpa Sistem SkorKomputer 

 
IWUF juga menetapkan form standar untuk 

penilaian, digunakan jika kompetisi tidak 
menerapkan sistem skor berbasis komputer. Form-
form tersebut meliputi form pendaftaran, penilaian 
hingga statistik kompetisi.   
 
3. Analisis Sistem  

 
Untuk memahami proses penyelenggaraan 

kompetisi wushu di Indonesia, sistem penjurian dan 
metoda penilaiannya, maka analisis dilakukan 
terhadap beberapa hal berikut: 

1. Proses penyelenggaraan kompetisi  
2. Sistem penjurian dan metoda penilaian 

 
3.1 Proses Penyelenggaraan Kompetisi 

Penyelenggaraan kompetisi dimulai dari: i)  
pendaftaran peserta kompetisi dengan mengisi form 
pendaftaran, ii) pengundian per pertandingan per 
kategori untuk menentukan nomor urut tampil, iii) 
performansi oleh kompetitor, iv) pembuatan laporan 
dan statistik yang akan disampaikan pada pihak-
pihak yang berkepentingan (internal panitia, 
pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota, 
pengurus daerah di tingkat propinsi dan pengurus 
besar (tingkat nasional).   

  
Pendaftaran Peserta 

Pendaftaran peserta biasanya dilakukan per 
sasana. Data yang perlu diisi adalah nama sasana, 
kota, nama manager, nama pelatih, daftar (nama 
atlit, tanggal lahir dan nama-nama pertandingan) 
yang diikuti. Satu atlet bisa ikut lebih dari satu 
pertandingan.   Tanggal lahir digunakan sebagai 
acuan untuk menentukan kategori usia. Pada saat 
mendaftar ini setiap peserta kompetisi (kompetitor) 
akan mendapatkan nomor punggung.  

 
Pengundian 

Pengundian per pertandingan per kategori 
dilakukan satu hari sebelum hari penyelenggaran 
kompetisi. Setelah pengundian ini, selain memiliki 
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nomor punggung atlit juga punya no urut tampil di 
setiap pertandingan yang diikuti.  

 
Performansi 

Dimulai dengan pemanggilan terhadap 
kompetitor yang mendapat giliran tampil. Setiap 
kompetitor melakukan rutin dari awal hingga akhir 
dan dinilai oleh tim juri. Diakhir penampilan, setelah 
proses perhitungan nilai selesai, total nilai yang 
diraih kompetitor diumumkan/ditampilkan berikut 
ranking sementara. Jika ada dua kompetitor 
mendapat nilai yang sama maka yang tampil lebih 
dulu rankingnya lebih tinggi. Atlit dianggap WO jika 
tidak tampil hingga pemanggilan ketiga. Jika atlit 
tidak bisa menyelesaikan rutin karena lupa, atlit 
mendapat kesempatan untuk mengulang penampilan 
setelah giliran kompetitor terakhir dan poinnya 
dikurangi 1.   
 
Pelaporan Hasil Pertandingan dan Statistik 

Jenis laporan yang diperlukan beserta 
informasinya antara lain: i) master skor pertandingan 
(scoresheet) terurut menurut nomor punggung 
beserta skor yang diperoleh per pertandingan per 
kategori yang dikuti; ii) lembar hasil/skor per 
pertandingan per kategori terurut menurut ranking: 
nama, sasana, nilai; iii) Statistik sasana peserta:  
nama sasana dan nama-nama pertandingan yang 
diikuti; iv) Statistik partisipan: nama sasana, jumlah 
atlit, jumlah pelatih, jumlah manager dan jumlah staf 
menurut jenis kelamin.      

 
Gambar 2 Use case Sistem  
 
Berdasarkan gambaran sistem yang berjalan  

sekarang diperlukan sebuah sistem terintegrasi mulai 
dari proses pendaftaran dan pengundian (pra 
pertandingan), pertandingan hingga pembuatan 
pelaporan dan statistik pasca pertandingan. Integrasi 
akan mengefektifkan kerja panitia dalam mengelola 
data dan informasi kompetisi dan mempercepat 
pembuatan dan penyampaian laporan/ statistik, serta 
mempermudah dan mempercepat kerja tim juri 
mulai dari mencatat kode kesalahan, merangkum 
kode kesalahan, menghitung pengurangan nilai 
hingga menghitung total nilai dan merangking hasil. 
Usecase sistem Penjurian Pertandingan Wushu ini 
dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

3.2 Sistem Penjurian dan Metoda Penilaian 
 
Masing-masing juri Panel A mencatat kode-

kode kesalahan yang dilakukan atlit dalam sebuah 
form. Kode-kode kesalahan ini selanjutnya akan 
dihitung sebagai nilai pengurangan. Kode kesalahan 
ini menurut aturan standar IWUF semestinya dilihat 
dalam satuan waktu 3 detik namun dalam kompetisi 
yang belum menerapkan sistem skor komputer,  hal 
ini tidak dijamin. Artinya, kode kesalahan yang 
sama dari dua juri yang berbeda tetap diterima 
meskipun sesungguhnya dari satuan waktu yang 
berbeda. Hal ini menjadi salah satu kekurangan 
proses penjurian yang manual karena kode kesalahan 
antar ketiga juri tidak disinkronkan menurut satuan 
waktu.  Sinkronisasi entry kode kesalahan untuk 
ketiga juri Panel A dalam satuan waktu merupakan 
salah satu tantangan utama dalam pengembangan 
alat bantu.  

Alternatif yang telah direncanakan adalah:  
i) Mengkombinasikan perangkat entry 

(satu juri panel A satu tombol) dengan 
pencatatan manual pada form. Dalam 
satuan waktu, juri akan menekan 
tombol jika melihat adanya kesalahan 
dalam satuan waktu tersebut.  
Kesalahan diterima jika ada minimal 
dua orang juri yang menekan tombol 
dalam satuan waktu tersebut. Setelah 
kompetitor menyelesaikan rutin, kode 
kesalahan untuk setiap kesalahan 
kesalahan yang diterima sistem 
dicatatkan ke sistem sesuai yang 
tercatat dalam form. 

ii)  Mengikuti metoda penilaian manual 
yang berjalan sekarang, sistem hanya 
menerima entry kode-kode kesalahan 
yang telah dirangkum oleh Juri Kepala. 
Alternatif ini relatif lebih mudah 
diimplementasikan karena tidak perlu 
mengembangkan alat khusus. 
Operasional sistem juga tidak perlu 
melibatkan Juri secara langsung karena 
cukup dilakukan oleh operator yang 
ditunjuk dan dilatih sebentar.  

 
Pada prototipe awal sistem (Bisai versi 1.0), 

alternatif sistem penjurian dan metoda penilaian   
yang dikembangkan masih menggunakan alternatif 
yang kedua ini.  Pada versi awal ini, pembatasan 
juga dilakukan dalam jumlah kesalahan yang 
diterima, yaitu 20 untuk Juri panel A dan 10 untuk 
Juri Panel B. Pembatasan ini didasarkan pada 
pengalaman dalam berbagai pertandingan sehingga 
dapat menyederhanakan rancangan database dan 
tampilan.   
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4. Rancangan Sistem 
 

Rnacangan sistem yag dibahas dalam makalah ini 
meliputi rancangan database dan interaksi.  

 
4.1 Rancangan Database 

 
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

dalam merancang database sistem ini adalah dapat 
diintegrasikan dengan data yang dihasilkan dari 
proses pra pertandingan dan mampu menghasilkan 
laporan dan statistik yang diperlukan untuk pasca 
pertandingan. Dalam Bisai 1.0, hal ini sudah tercapai 
hanya fungsi integrasinya yang belum sempat 
diselesaikan, yaitu: i) Fungsi pengundian, yang  
memanfaatkan sistem pembangkit bilangan random, 
dan 2) Report generator, untuk beberapa laporan dan 
statistik.    

Beberapa penyederhanaan dilakukan dalam 
rancangan tabel, yaitu tabel pengurangan kesalahan 
dan tabel hasil pertandingan. Penyederhanaan ini 
dilakukan dengan mengevaluasi model data 
pertandingan. Tabel kesalahan yang terdistribusi 
dalam 4 tabel kesalahan menurut jenis pertandingan 
disederhanakan ke dalam satu tabel yang dinamakan 
Tabel Pengurangan Nilai sedangkan tabel hasil 
pertandingan yang tadinya perlu dipisahkan dapat 
disatukan ke dalam Tabel Pengambilan Pertandingan 
setelah membatasi jumlah kesalahan  yang diterima 
dari masing-masing panel.  Struktur database sistem 
dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Struktur Database 
 

 
Gambar 3 Struktur database sistem 

 
Tabel utama sistem terdiri dari 5 tabel yaitu 

tabel kategori, tabel pertandingan, 
pengurangan_nilai, tabel peserta dan tabel 
pengambilan_pertandingan. Jika sistem sudah 
terhubung dengan Sistem Manajemen Atlit, data 
peserta dapat dicopy dari Tabel Atlit yang telah ada 
begitu juga dengan data Juri yang terlibat, dicopy 
dari Tabel Juri Sistem Manajemen Pelatih dan Juri. 
Tabel peserta_pertandingan diisi berdasarkan form 
pendaftaran peserta (data pra pertandingan). Tabel 1-
5 merupakan rancangan detil setiap tabel. 

 

Tabel 1 Tabel kategori  

 
 
Tabel 2 Tabel pertandingan 

 
 
Tabel 3 Tabel pengurangan_nilai 

 
 
Tabel 4 Tabel peserta 

 
 
Tabel 5 Tabel pengambilan_pertandingan 
 

 
…… 
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4.2 Rancangan Interaksi 
 

Rancangan interaksi/layar sistem terdiri dari 3 
form yaitu: form login, form utama dan form tampil. 
Form utama merupakan layar utama dimana terjadi 
interaksi yang intensif antara pengguna dengan 
sistem untuk mengentry data. Form ini mendapat 
perhatian lebih agar dapat  meminimalkan entry data 
yang tidak perlu dan meminimalkan memori. Hal ini 
diatur dalam mekanisme perpindahan layar dari satu 
menu entry ke menu entry lainnya yang dibuat 
residen sekaligus beberapa layar) dan menghindari 
pengetikkan ulang data yang sama atau mirip dengan 
menambahkan listbox yang berisi record-record data 
yang sudah dientry ke tabel. Jika sebuah record 
diklik, maka datanya akan ditampilkan pada current 
record yang dapat diedit. Cara ini dapat digunakan 
untuk mempercepat entry data untuk record-record 
yang datanya mirip. 

Form utama terdiri dari 3 area layar, yaitu menu 
utama, bagian untuk entry/edit current record dan 
bagian yang menampilkan list of record dari tabel 
yang sedang dibuka. Bagian-bagian form utama 
dapat dilihat pada gambar 3. 

 
 
 
 

 
 

Gambar 3 Form Utama 
 

Form tampil digunakan untuk menampilkan 
resume hasil pertandingan untuk seorang kompetitor. 
Form ini di-view dari menu Penilaian agar penonton 
dapat dengan jelas melihat resume hasil 

pertandingan. Berikut contoh  desain layar form dan 
menu.  

 
Form Penilaian 

 
 
 
Form Tampil 

 
 

Pada form pertandingan terdapat beberapa data 
yang tidak dientry langsung melainkan diupdate dari 
dari hasil kalkulasi proses entry data pengambilan 
pertandingan dan proses penilaian performansi 
secara otomatis. Yang perlu diberi nilai awal hanya 
No tampil sekarang. Hal ini dilakukan untuk 
mengotomatisasi nomor yang akan tampil sesuai 
dengan no urut hasil pengundian. 
 
Penelitian Selanjutnya 

 
Pengembangan selanjutnya: 

1. Menyempurnakan metoda penilaian juri Panel 
A dengan mempertimbangkan satuan waktu 
dan memanfaatkan alat yang dapat 
mempercepat entry kesalahan. 

2. Menyelesaikan fungsi-fungsi yang 
berhubungan dengan pra pertandingan dan 
pasca pertandingan. 

 
5. Kesimpulan 

 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian ini adalah: 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

283 

 

1. Pada penelitian ini telah dikembangkan sebuah 
prototipe Alat Bantu Penjurian Pertandingan 
Wushu yang dapat mengelola data pra 
pertandingan, penilaian performansi dan hasil 
pertandingan.  

2. Sistem penilaian juri panel A belum sempurna 
karena belum mempertimbangkan satuan waktu 
dan entry kesalahan masih manual.  

3. Siklus pengembangan sistem yang 
menggunakan pendekatan desain interaksi 
dengan pengembangan prototipe sangat cocok 
diterapkan pada kasus ini. Beberapa kesulitan 
awal dapat diatasi dengan cepat setelah 
dikomunikasikan dengan calon pengguna. Pada 
saat implementasi, proses entry data juga dapat 
dilakukan dengan cepat dan minim kesalahan 
berkat desain interaksi yang baik. 
Pengoperasian sistem oleh operator mudah 
dilakukan setelah pelatihan singkat. 

 
Acknowledgement 
 

Terimakasih kepada para mahasiswa kerja 
praktek kami (Elfa, Farisa, Rinrin, Yunda, Neni) atas 
partisipasinya juga kepada Sasana Satriakusuma 
Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada 
kami.     

 
Daftar Pustaka: 
 
[1] International Wushu Federation, 2005, Rules of 

Taolu.  
[2] Preece, J.,  Rogers, Y., Sharp, H.,  L. C., 2002, 

Interaction Design: Beyond Human-computer 
Interaction, Singapore, John Wiley & Sons, 
Inc, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

284 

 

Makalah Nomor: KNSI-72 
 

PEMBANGUNAN SPAM E-MAIL FILTERING  SYSTEM DENGAN 
METODE NAIVE BAYESIAN 

 
Indrastanti R. Widiasari .1, Teguh Indra Bayu2 

 
1Fakultas Teknologi Informasitika, UKSW 

2 Program Studi Teknik Informatika, STMIK ProVisi, Semarang 
1indrastanti@staff.uksw.edu, 2rissal05@gmail.com 

 
 
 

Abstract 
 

Electronic mail (e-mail) is a medium of communication in the intranet or the internet to transfer 
information in the form of files which can even be used for a media company or advertising a particular product. 
For e-mail facilities are cheap and easy to send to any number of recipients then use some specific parties by 
sending an e-mail containing promotional products or services, pornography, viruses, and things that are not 
important to the thousands of users of e-mail which is referred to e-mail spam. Based on existing problems, then 
it should be done to filter spam that uses spam can be prevented optimally by e-mail filtering. The method used 
is one method of e-mail filtering is the most popular Naive Bayesian filtering. The method utilizes a theorem of 
probability that Bayes theorem and data mining functionality, namely Naive Bayesian classification. Excess 
Naive Bayesian filtering is a high degree of accuracy and minimum error rate.   
 
Keywords: e-mail, spam, filtering, Bayesian 
 

 

1. Pendahuluan  

Electronic mail (e-mail) merupakan media 
komunikasi dalam jaringan intranet maupun internet 
untuk berdiskusi (maillist), transfer informasi berupa 
file (mail attachment) bahkan dapat digunakan untuk 
media iklan suatu perusahaan atau produk tertentu 
[1]. Mengingat fasilitas e-mail yang murah dan 
kemudahan untuk mengirimkan ke berapapun 
jumlah penerimanya, maka beberapa pihak tertentu 
memanfaatkannya dengan mengirimkan e-mail 
berisi promosi produk atau jasa, pornografi, virus, 
dan hal-hal yang tidak penting ke ribuan pengguna 
e-mail. E-mail inilah yang biasanya disebut dengan 
spam mail. Dampak buruk yang paling utama dari 
adanya spam mail adalah terbuangnya waktu dengan 
percuma untuk menghapus spam mail dari inbox 
satu persatu. Meskipun berbagai perangkat lunak e-
mail filtering banyak tersedia, namun masalah spam 
mail juga semakin berkembang.    

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka hal yang 
harus dilakukan untuk mem-filter spam sehingga 
penggunaan spam dapat dicegah secara optimal oleh 
e-mail filtering. Metode yang digunakan merupakan 
salah satu metode e-mail filtering yang paling  

 

populer yaitu Naive Bayesian filtering. Metode ini 
memanfaatkan teorema probabilitas yaitu teorema 
Bayes dan fungsionalitas data mining yaitu 
klasifikasi Naive Bayesian. Kelebihan Naive 
Bayesian filtering adalah tingkat akurasi yang tinggi 
dan error rate yang minimum. 

2. Spam 

Spam muncul pertama kali pada bulan Mei tahun 
1978. Spam tersebut bersifat iklan yang dikirimkan 
oleh Digital Equipment Corporation (DEC) tentang 
product DecSystem-20, kemudian pada April 1994, 
spam menyebar melalui USENET news merupakan 
forum diskusi yang paling populer pada masa itu 
dengan jumlah group mencapai ribuan dan semua 
group menerima iklan dari forum diskusi tersebut. 
Spam merupakan unsolicited e-mail (e-mail yang 
tidak diminta) yang dikirim ke banyak orang [2]. 
Spam juga dapat diartikan sebagai e-mail yang berisi 
promosi produk atau jasa, pornografi, virus, dan hal-
hal yang tidak penting yang dikirim ke ribuan 
pengguna e-mail.  

Metode Bayesian filtering merupakan metode anti 
spam filtering terbaru. Metode ini mengenali spam 
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berdasarkan kata-kata (token) yang terkandung pada 
sebuah e-mail [3]. Metode filter pada saat pertama 
kali dijalankan harus dilakukan proses training 
menggunakan dua koleksi e-mail, satu koleksi 
merupakan spam mail dan koleksi yang lain 
merupakan good mail. Proses training ini digunakan 
sebagai data pembanding terhadap e-mail yang 
masuk. Dengan cara seperti ini, pada setiap e-mail 
baru yang diterima, Bayesian filter dapat 
memperkirakan probabilitas (prediksi) spam 
berdasarkan kata-kata yang sering muncul di koleksi 
spam mail atau di koleksi good mail.  

3. Email 

E-mail (Electronic Mail) atau surat elektronik sudah 
mulai dipakai pada tahun 1960-an. Pada saat itu 
internet belum terbentuk, yang ada hanyalah 
kumpulan mainframe yang terbentuk sebagai 
jaringan. Mulai tahun 1980-an, surat elektronik 
sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. E-mail 
merupakan media komunikasi dalam jaringan 
intranet maupun internet untuk berdiskusi (maillist), 
transfer informasi berupa file (mail attachment) 
bahkan dapat digunakan untuk media iklan suatu 
perusahaan atau produk tertentu [1].  E-mail terdiri 
dari 3 komponen [4] yaitu : 

• Envelope    

Proses ini digunakan oleh Mail Transport Agent 
(MTA)  untuk melihat rute atau jalur pesan. Biasanya 
user tidak melihat bagian ini karena prosesnya 
terjadi pada bagian MTA untuk pengiriman.  

• Header 

E-mail mengandung header yang digunakan sebagai 
informasi mengenai e-mail tersebut, mulai dari 
alamat pengirim, penerima, subjek dan lain-lain. 
Header originating date field dan original address 
fields sifatnya mandatory (diperintah), artinya user 
tidak dapat menggganti secara manual mengenai 
informasi tanggal pengiriman maupun alamat 
pengirim. 

• Body 

Merupakan isi pesan dari pengirim ke penerima. 
Dalam mail body juga terdapat file attachment yang 
digunakan untuk mengirimkan e-mail berupa file 
(mail attachment). 

4. Metode  Naive Bayesian 

Metode Naïve Bayesian merupakan metode yang 
digunakan untuk memprediksi suatu kejadian pada 
masa yang akan datang, dengan cara 
membandingkannya dengan data atau evidence 
(bukti) yang ada pada masa lampau. Penggunaan 
probabilitas kata atau token dijadikan sebagai 
inputan probabilitas dari kejadian. Klasifikasi Naive 
Bayesian akan melihat data lama (previous data) 
dalam menentukan nilai kemiripan data yang baru. 
Jadi harus terdapat data lama yang digunakan 
sebagai data pembanding dalam proses Bayes. 

5. Perhitungan Probabilitas Berdasarkan 
Algoritma Bayesian. 

Bayesian filter pada saat pertama kali dijalankan 
harus melakukan proses training terlebih dahulu. 
Proses training menggunakan sejumlah spam mail 
dan sejumlah good mail yang ditambahkan ke dalam 
suatu tabel atau data pembanding. Bayesian filter 
akan menghitung probabilitas lokal dari suatu kata, 
misalnya kata sex, untuk muncul di kelompok spam 
mail. Probabilitas lokal ini dapat dilihat seperti pada 
Persamaan 1 [3].  

 

                                                                                                     

dimana  

PLocal-spam  : probabilitas suatu kata 
sex terdapat pada spam mail.          

Nspam : jumlah spam mail dengan kata 
sex  di dalamnya. 

Nnonspam : jumlah nonspam mail dengan 
kata sex di dalamnya. 

Persamaan 2 digunakan untuk menghitung 
probabilitas lokal dari suatu kata, terutama jika nilai 
Nspam dan Nnonspam kecil adalah bahwa 
probabilitas akan terletak di sekitar probabilitas 
ketidakpastian (P = 0.5). Berbeda dengan Persamaan 
1, pada Persamaan 2 tidak akan memberikan nilai 
mutlak, jika terdapat frekuensi suatu kata dalam 
spam mail dan tidak terdapat dalam frekuensi good 
mail. 

 

 

(1) 

(2) 
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 dimana :  

C1 dan C2 : konstanta yang dipilih melalui    
eksperimen. 

Nilai dari C1 = dua dan C2 = satu, dan jika suatu kata 
“x” hanya ditemukan pada dua spam mail dan tidak 
ditemukan sama sekali pada good mail, maka 
probabilitas lokal suatu pesan baru yang 
mengandung kata tersebut dikategorikan sebagai 
spam adalah 0.83. Probabilitas ini tidak terlalu tinggi 
untuk dikategorikan sebagai spam. Sementara jika 
kata tersebut ditemukan pada sepuluh spam mail dan 
tidak ditemukan sama sekali pada good mail, maka 
probabilitas lokalnya akan sama dengan 0.95, yang 
cukup tinggi untuk dikategorikan sebagai spam. 
Perhitungan probabilitas ini jika dilakukan dengan 
Persamaan 1, akan memberikan hasil yang terlalu 
kasar, yaitu probabilitas mutlak sama dengan satu.
 Probabilitas lokal dari masing-masing kata 
tersebut kemudian menggunakan aturan rantai 
(chain rule) Bayesian untuk menentukan 
probabilitas total dari suatu pesan adalah spam. 
Chain rule Bayesian dapat dilihat pada Persamaan 1. 
Untuk menentukan probabilitas total, perhitungan 
tersebut dilakukan terus menerus secara iterative 
(tindakan mengulangi proses biasanya dengan tujuan 
mendekati tujuan yang diinginkan atau hasil) dari 
probabilitas lokal masing-masing kata pada pesan 
tersebut. 

6. Metode Tokenizing, Scoring dan Combining 

Metode tokenizing akan membaca mail dan 
memecahnya menjadi beberapa kata (token). Proses 
tokenizing dapat dilakukan pada body message, 
header message, kode-kode HTML, dan gambar. 
Tokenizing pada body message dilakukan dengan 
mendeteksi spasi kata dan kemunculan suatu kata 
yang sering digunakan dan terdapat dalam mail. 
Proses tokenizing adalah proses membuat daftar 
karakteristik kata-kata spam dan non-spam mail. 
Tokenizing pada header message dapat dilakukan 
dengan menghitung jumlah penerima message pada 
recipient (to/Cc) header. Sedangkan tokenizing pada 
kode HTML dapat dilakukan pada kode font, tabel, 
atau background. 

Setelah mail yang diterima dipisahkan menjadi 
beberapa token, maka setiap token akan diberi nilai 
atau disebut juga dengan metode scoring. Metode ini 
memberikan nilai (score) pada setiap token yang 
telah diproses dengan metode tokenizing dengan 
menggunakan Persamaan 2. Kemudian dilakukan 
proses training secara manual oleh user yang akan 
menentukan mail tersebut adalah spam mail atau 

good mail. Score yang diberikan yaitu 0.99 untuk 
spam mail murni dan 0.01 untuk good mail murni. 

Setelah proses tokenizing dan scoring dilakukan, 
kemudian dengan menggunakan algoritma Naive 
Bayesian dilakukan metode combining. Metode 
combining adalah suatu rumus probabilitas yang 
digunakan untuk menghitung probabilitas token 
yang terdapat di dalam suatu mail. Setiap score yang 
terdapat pada token akan dihitung (combine) dan 
dirumuskan untuk menghasilkan suatu nilai antara 
0% sampai dengan 100%. Nilai hasil tersebut 
dikenal dengan istilah threshold value. Nilai yang 
dihasilkan adalah nilai yang menentukan e-mail 
tersebut dinyatakan sebagai good mail atau spam 
mail. Setelah proses combining, dapat ditentukan e-
mail tersebut adalah spam mail atau good mail 
berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. 

7. Aplikasi Spam E-mail Filtering  System 

Perancangan perangkat lunak program terdiri dari 
empat bagian yang utama, yaitu proses training, 
proses tokenizing, proses scoring, dan proses 
combining. Proses ini harus berurutan untuk 
mendapatkan hasil yang optimal dalam 
pengklasifikasian mail. Sebelum user dapat 
menggunakan program untuk pengklasifikasian mail 
secara otomatis dan memiliki false positive maupun 
false negative yang optimal, user harus terlebih 
dahulu melakukan proses training. Apabila user 
sudah mempunyai referensi dari e-mail yang 
dikategorikan sebagai spam maupun good mail. 
Proses training ini terjadi saat pertama kali program 
dibuat dan belum adanya data yang terdapat dalam 
tabel token. Proses tokenizing merupakan proses 
memilah kata atau token dalam mail body 
berdasarkan spasi kata dan kata yang sering muncul.  

Proses scoring merupakan proses pemberian score 
terhadap kemunculan kata dalam good mail maupun 
spam mail. Data dalam tabel token berisi kumpulan 
token, frekuensi kemunculan token dalam Inbox 
maupun Junk E-mail, dan score yang diperoleh dari 
frekuensi kemunculan token. Sedangkan combining 
ini digunakan untuk mendapatkan 15 token yang 
mempunyai nilai terjauh dari 0.5, kemudian 
dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode 
Naive Bayesian dan menghasilkan threshold value, 
kemudian nilai dari threshold value dibandingkan 
dengan spam threshold yang dijadikan sebagai 
patokan akhir dalam menentukan mail. 
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Gambar 4 Use Case Diagram User 

Gambar 4 menjelaskan bagian yang dapat 
dilakukan oleh seorang user. Add to Spam digunakan 
untuk memindahkan e-mail ke dalam folder spam. 
Add to Good digunakan untuk memindahkan e-mail 
ke dalam folder good. Analysis digunakan untuk 
melihat dasar suatu e-mail dapat dikategorikan 
sebagai spam atau good mail. Rebuild digunakan 
untuk menghapus data dalam tabel token, kemudian 
menggantinya dengan data yang baru. Update 
digunakan untuk meng-update frekuensi 
kemunculan suatu token. Lihat Token digunakan 
untuk melihat isi dari tabel token (data pembanding). 
Pilih Letak Folder Good digunakan untuk merubah 
letak inbox. Pilih Letak Folder Junk digunakan 
untuk merubah letak junk. Ubah letak spam level 
digunakan untuk merubah level dari spam yang biasa 
diset pada nilai 50%. Lihat Pembuat digunakan 
untuk melihat identitas pembuat program. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Flowchart Program Utama  

Flowchart sistem secara keseluruhan setelah 
adanya data dalam tabel token atau setelah terjadi 
proses training dapat dilihat pada Gambar 5. Mail 
diterima oleh Microsoft Office Outlook 2007, 
kemudian jika terdapat e-mail yang masuk akan 
secara otomatis dilakukan sweep spam 
(membersihkan spam mail yang ada pada Inbox 
secara otomatis), lalu terjadi proses tokenizing atau 
mail yang masuk dilakukan pemisahan berdasarkan 
spasi kata dan kata yang sering muncul dalam mail 
body dan terdapat dalam tabel token. Apabila kata 
dalam mail body tidak terdapat pada tabel token, 
maka e-mail langsung dikategorikan sebagai good 
mail, akan tetapi jika mail yang masuk dan kata 
dalam token terdapat dalam tabel token, maka 
dilakukan proses scoring terhadap kata dalam token 
tersebut, kemudian menuju ke proses combining 
yaitu setiap kata dalam token yang terdeteksi 
tersebut diambil 15 kata yang mempunyai score 
tertinggi dari 0.5, kemudian dilakukan perhitungan 
Naive Bayesian. Apabila hasil perhitungan Naive 
Bayesian menghasilkan nilai kurang dari spam 
threshold, maka mail dikategorikan sebagai good 
mail. Apabila hasil perhitungan Naive Bayesian 
menghasilkan nilai lebih dari spam threshold, maka 
mail akan dikategorikan sebagai spam mail. 
Kemudian muncul pesan bahwa mail akan dipindah 
ke folder spam atau dibiarkan berada di folder inbox, 
jika user menekan button “Yes” maka mail akan 
berpindah ke folder spam, jika tidak maka mail akan 
tetap berada di folder Inbox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Flowchart Sistem Training 
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 Perancangan pada sistem training dilakukan 
pada saat program diinstalasi. Proses training 
dilakukan karena belum adanya token yang 
tersimpan pada program yang dibuat. Proses training 
dilakukan saat program tersebut baru pertama kali 
digunakan oleh user adalah untuk penyimpanan 
token baru yang digunakan untuk pengkategorian 
mail. Proses ini dilakukan pada saat user menekan 
button “Add to Spam” atau saat user menekan 
button “Add to Good”. Sistem training dapat dilihat 
pada Gambar 6. 

Cara memasukkan data ke dalam tabel token 
dilakukan dengan cara menekan button “Add to 
Spam” atau “Add to Good”. Pada saat user menekan 
button “Add to Spam” dilakukan proses tokenizing 
dan scoring, bahwa mail yang ditambahkan ke folder 
spam tersebut dikategorikan sebagai e-mail spam, 
terjadi penambahan token dan score di dalam tabel 
token. Sedangkan pada saat user menekan button 
“Add to Good” dilakukan proses tokenizing dan 
scoring, bahwa mail yang ditambahkan ke folder 
good tersebut dikategorikan sebagai good mail, 
terjadi penambahan token dan score di dalam tabel 
token. 

9.1 Perancangan Sistem Tokenizing 

 Perancangan pada sistem tokenizing 
dilakukan pada mail body. Tokenizing pada mail 
body dilakukan dengan mendeteksi spasi kata dan 
karakter suatu kata yang sering muncul dalam mail 
body. Untuk mengawali dan mengakhiri suatu 
karakter dengan menggunakan operasi “^ dan $”. 
Sebagai operasi penambahan suatu huruf atau kata 
dengan menggunakan “+, *, ?”. Operasi 
penggabungan menggunakan “|”. Mengelompokkan 
huruf, kata, atau angka, dengan menggunakan 
“{},(),[]”.. 

9.2 Perancangan Sistem Scoring  

Proses scoring merupakan kelanjutan dari proses 
tokenizing. Setelah mail yang diterima dipisahkan 
menjadi beberapa token, maka setiap token akan 
diberi nilai atau disebut juga dengan metode scoring. 
Proses ini memberikan nilai (score) pada setiap 
token yang telah diproses dengan proses tokenizing. 
Selanjutnya dilakukan proses training secara manual 
oleh user yang akan menentukan mail tersebut 
adalah merupakan spam mail atau good mail. Score 
yang diberikan yaitu 0.99 untuk spam mail murni 
dan 0.01 untuk good mail murni. Apabila token 
terdapat pada spam mail, juga terdapat pada good 
mail, maka akan dilakukan proses perhitungan 
(scoring) seperti pada Persamaan 2. Sedangkan 

PGood didapat dari proses perhitungan berapa 
banyak token tersebut yang terdapat di dalam good 
mail. Kemudian ditambahkan dan dibagi dengan 
berapa banyak good mail yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Flowchart Sistem Scoring 

Sistem scoring dapat dilihat pada Gambar 7. Proses 
scoring yang didapatkan dari jumlah token yang ada 
di frekuensi spam maupun jumlah token yang ada di 
frekuensi good. Kemudian dengan menggunakan 
Persamaan (2), dilakukan perhitungan untuk 
menentukan score pada setiap token yang terdapat 
dalam tabel token yang nantinya akan digunakan 
dalam proses combining. 

9.3 Perancangan Sistem Combining 

 Setelah melakukan proses tokenizing dan 
scoring, kemudian dengan menggunakan metode 
Naive Bayesian, dilakukan proses combining. Proses 
ini mengambil 15 token yang memiliki nilai terjauh 
dari nilai netral (0.5) di dalam satu mail. Setelah 
mendapatkan 15 token tersebut, maka dijalankan 
proses perhitungan dengan algoritma Naive 
Bayesian dan akan mendapatkan suatu nilai 
(threshold value). Hasil threshold value kemudian 
dibandingkan dengan nilai dari spam threshold, yang 
nilainya dapat disesuaikan antara 0% sampai 100%. 
Spam threshold biasanya diset pada nilai minimal 
50% agar keakuratan dalam filtrasi mail 
mendapatkan hasil yang optimal. Nilai dari 50% 
diperoleh dari data pada penelitian sebelumnya, 
karena 50% merupakan nilai netral [6]. Jika suatu 
token, frekuensi kemunculannya sama dalam folder 
good maupun junk, kemudian dihitung 
menggunakan Persamaan 2 nilai netral akan berada 
pada nilai 50%. Hasil dari proses perhitungan inilah 
yang akan mengkategorikan apakah mail tersebut 
adalah suatu spam mail atau merupakan suatu good 
mail. Hasil dari proses perhitungan ini akan 
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dibandingkan dengan nilai dari spam threshold yang 
terdapat di dalam program. Nilai dari spam threshold 
ini dapat ditentukan sendiri oleh user.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Flowchart Sistem Combining 

Proses combining didapatkan dari proses tokenizing 
dan scoring seperti terlihat pada Gambar 8. Jadi 
setiap token terdeteksi dalam mail body dan terdapat 
dalam tabel token diurutkan score-nya, kemudian 
diambil 15 token yang mempunyai nilai terjauh dari 
0.5 yang dipakai dalam proses persentase untuk  
menghasilkan threshold value, kemudian nilai dari 
threshold value dibandingkan dengan level spam 
atau spam threshold yang digunakan untuk 
mengkategorikan mail sebagai good mail maupun 
spam mail. 

9.4 Perancangan Tabel Token 

Perancangan pembuatan tabel token berupa suatu 
textfile dengan ekstensi *.bsw. Dalam file tersebut 
akan berisi data-data dari beberapa jumlah mail yang 
dikategorikan ke dalam good mail dan juga dari 
beberapa jumlah kata yang dikategorikan sebagai 
spam mail. Dalam tabel yang disimpan tersebut 
terdapat kata-kata token. dan setiap token memiliki 
tiga field yaitu field dari good frekuensi, field dari 
spam frekuensi, dan score setiap kata token.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Tabel Token 

Proses penyimpanan ke dalam tabel dilakukan 
dengan pencarian token terlebih dahulu, kemudian 
jika belum terdapat token, maka token baru 
ditambahkan. Jika sudah terdapat token, maka 
ditambahkan sesuai kemunculan token, di folder 
inbox atau folder spam. Proses yang dilakukan 
kemudian dengan mengurutkan token terlebih 
dahulu, baru disimpan ke dalam tabel. 

9.5 Perancangan Spam Threshold 

Pada aplikasi ini user dapat menentukan seberapa 
besar nilai spam threshold dari e-mail yang akan 
diterima. Gambar 11 merupakan tampilan dari spam 
threshold, spam threshold dibuat menggunakan 
trackbar, yang digunakan sebagai pembanding 
dengan nilai yang diperoleh dari persamaan Naive 
Bayesian, nilainya dapat diubah-ubah dari angka 
satu sampai 100%, akan tetapi spam threshold ini di-
set pada nilai 50%. Agar program berjalan dengan 
baik dalam pengkategorian mail. 

 

Gambar 10 Spam Threshold 

10. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  pembuatan  program anti 
spam pada e-mail client dengan menggunakan 
metode Naive Bayesian, dapat disimpulkan bahwa 
cara yang digunakan untuk mengkategorikan e-mail 
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sebagai spam adalah dengan melihat threshold value 
setiap e-mail yang masuk, kemudian dibandingkan 
dengan spam level yang biasa di-set pada nilai 50%. 
Jika threshold value nilainya lebih besar dari spam 
level, maka e-mail dikategorikan sebagai e-mail 
spam. Sebaliknya, jika threshold value nilainya 
kurang dari spam level, maka e-mail dikategorikan 
sebagai e-mail good. Berdasarkan pengujian yang 
dilakukan dari 150 e-mail yang masuk. Anti spam 
mempunyai persentase keberhasilan sebesar 96.67%.  
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Abstract 

An expert system is a computer-based system that uses knowledge, facts and reasoning techniques to solve 
problems that normally can only be solved by an expert in a field. One of expert systems is in the medical field. 
An expert system for diagnosing lung diseases in humans by using VCIRS method which can give the diagnosis 
of the symptoms that have been entered by the user. Users have the right to enter such symptoms they feel, these 
inputs will be taken into consideration for the system draws the conclusion that patients diagnosed with lung 
disease or not. If the lung disease, the system will predict the type of lung disease and treatment suggestions. 
Keywords: Expert System, VCIRS, Lung Disease 
 

 

1. Pendahuluan  

Perkembangan teknologi aplikasi komputer 
semakin maju, bahkan telah merambah pada seluruh 
aspek kehidupan manusia. Komputer telah 
berkembang menjadi alat pengolah data, penghasil 
informasi, dan juga dapat membantu dalam proses 
pengambilan keputusan, bahkan para ahli terus 
mengembangkan kecanggihan komputer agar 
komputer dapat memiliki kemampuan seperti 
manusia. Ilmu komputer yang mempelajari 
kemampuan komputer untuk bertindak dan memiliki 
kecerdasan seperti manusia yang dikenal sebagai 
kecerdasan buatan, yang termasuk dalam kecerdasan 
buatan antara lain: penglihatan komputer, 
pengolahan bahasa alami, robotika, sistem syaraf 
buatan, sistem pakar(expert system). 

Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer 
yang menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik 
penalaran dalam memecahkan masalah yang 
biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar 
dalam bidang tersebut [1]. Program ini bertindak 
sebagai seorang konsultan yang cerdas atau 
penasihat dalam suatu lingkungan keahlian tertentu. 
Sistem pakar dibangun bukan berdasarkan algoritma 
tertentu melainkan berdasarkan basis pengetahuan 
dan basis aturan. 

Salah satu penerapan sistem pakar adalah dalam 
bidang medis. Untuk penyakit-penyakit khusus 
diperlukan keahlian seorang dokter spesialis dalam 
bidang tersebut untuk melakukan diagnosa dan 
pemeriksaan, sehingga pengobatan yang dilakukan  

 

 
 
benar-benar tepat dan akurat. Namun 

masalahnya, saat ini penyebaran dokter spesialis 
belum merata di Indonesia, sehingga di wilayah-
wilayah tertentu masih kekurangan tenaga medis, 
khususnya dokter spesialis. Akibatnya pasien 
mengalami kesulitan bila ingin memeriksakan ke 
dokter spesialis. 

Untuk menangani masalah tersebut, dibutuhkan 
suatu sistem yang bisa melakukan diagnosa terhadap 
penyakit-penyakit khusus, serta dapat memberikan 
solusi mengenai pengobatan yang tepat, sehingga 
dapat membantu paramedis untuk mendiagnosa 
penyakit lebih tepat dengan cara melakukan dialog 
interaktif mengenai gejala-gejala penyakit yang 
diderita oleh pasien. 

 
2. Sistem Pakar 

 
Definisi  sistem pakar adalah sebuah program 

komputer yang dirancang untuk mengambil 
keputusan seperti keputusan yang diambil oleh 
seorang pakar, dimana sistem pakar menggunakan 
pengetahuan (knowledge), fakta, dan teknik berfikir 
dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 
biasanya hanya dapat diselesaikan oleh seorang 
pakar dari bidang yang bersangkutan. Konsep dasar 
sistem pakar ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Konsep Dasar Sistem Pakar

Sistem pakar disusun dua bagian, yaitu 
lingkungan pengembangan dan lingkungan 
konsultasi. Lingkungan pengembang digunakan 
untuk memasukkan pengetahuan pakar dalam 
lingkungan sistem pakar, sedangkan 
konsultasi digunakan pengguna yang bukan pakar 
untuk memperoleh pengetahuan pakar.

Sistem pakar dirancang agar dapat memecahkan 
suatu permasalahan tertentu dan mencari solusi akhir 
dari suatu masalah sesuai dengan data
fakta-fakta yang ada dan dapat diimplementasikan. 
Tujuan dari sebuah sistem pakar adalah mentransfer 
kepakaran yang dimiliki seorang pakar kedalam 
komputer, sehingga dapat digunakan oleh orang 
banyak (non expert). 

Sistem pakar mempunyai beberapa komponen 
utama, yaitu antarmuka pengguna (
basis data sistem pakar (expert system database
akuisisi pengetahuan (knowledge acquisition
mekanisme inferensi (inference mechanism
itu ada satu komponen yang hanya ada pada 
beberapa sistem pakar, yaitu fas
(explanation facility). 

3. VCIRS (Variable-Centered Intelligent Rule 
System) 

Variable-Centered Intelligent Rule System 
(VCIRS) merupakan gabungan dari SBA(Sistem 
Berbasis Aturan-Rule Base System
Down Rule). VCIRS merupakan sistem yang 
melakukan modifikasi terhadap sistem yang sudah 
ada yaitu SBA dan RDR, dengan penjelasan SBA 
melakukan pembangunan rule 
mengambil keunggulan dari RDR berupa 
kemampuan inferensia yang cepat.
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Konsep Dasar Sistem Pakar 

Sistem pakar disusun dua bagian, yaitu 
lingkungan pengembangan dan lingkungan 
konsultasi. Lingkungan pengembang digunakan 
untuk memasukkan pengetahuan pakar dalam 
lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan 
konsultasi digunakan pengguna yang bukan pakar 
untuk memperoleh pengetahuan pakar. 

Sistem pakar dirancang agar dapat memecahkan 
suatu permasalahan tertentu dan mencari solusi akhir 
dari suatu masalah sesuai dengan data-data dan 

ada dan dapat diimplementasikan. 
Tujuan dari sebuah sistem pakar adalah mentransfer 
kepakaran yang dimiliki seorang pakar kedalam 
komputer, sehingga dapat digunakan oleh orang 

Sistem pakar mempunyai beberapa komponen 
muka pengguna (user interface), 

expert system database), 
knowledge acquisition), dan 

inference mechanism). Selain 
itu ada satu komponen yang hanya ada pada 
beberapa sistem pakar, yaitu fasilitas penjelasan 

Centered Intelligent Rule 

Centered Intelligent Rule System 
(VCIRS) merupakan gabungan dari SBA(Sistem 

Rule Base System) dan RDR(Ripple 
VCIRS merupakan sistem yang 

melakukan modifikasi terhadap sistem yang sudah 
ada yaitu SBA dan RDR, dengan penjelasan SBA 

 dengan mudah dan 
mengambil keunggulan dari RDR berupa 
kemampuan inferensia yang cepat. 

Gambar 3 Arsitektur

Gambar 3 adalah arsitektur dari SBA tradisional 
yang selanjutnya dikembangkan menjadi 
Pengembangan ini dilakukan karena 
memiliki keunggulan-keunggulan tertentu yang 
belum dimiliki oleh SBA tradisional. Penjelasan dari 
arsitektur VCIRS ditampilkan pada Gambar 3 
Asitektur dari VCIRS ini lebih detail dibandingkan 
dengan arsitektur SBA tradisional.

Gambar 4 Arsitektur Sistem
VCIRS  

VCIRS digunakan untuk merepresentasikan 
Knowledge Base (KB) dan mendukung 
module untuk mengelola KB yang 
Gambar 6 menjelaskan tentang arsitektur 
dimana dipresentasikan oleh pengguna dan menuju 
ke memori kerja selama pembangunan pengetahuan, 
disimpan secara permanen ke dalam 
centered Rule Structure 
informasi rule dan menghitung kejadian dari setiap 
hal yang dipresentasikan. Informasi 
tersimpan digunakan oleh 
mendapatkan important degree
digunakan oleh Value Analysis
usage degree. Usage degree
sebagai garis pedoman selama
inferensia pengetahuan untuk penentuan variabel 
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Arsitektur SBA Tradisional [6] 

Gambar 3 adalah arsitektur dari SBA tradisional 
yang selanjutnya dikembangkan menjadi VCIRS. 
Pengembangan ini dilakukan karena VCIRS 

keunggulan tertentu yang 
belum dimiliki oleh SBA tradisional. Penjelasan dari 

ditampilkan pada Gambar 3 
ini lebih detail dibandingkan 

dengan arsitektur SBA tradisional. 

 

Arsitektur Sistem Pakar Menggunakan 
VCIRS  [2] 

digunakan untuk merepresentasikan 
(KB) dan mendukung refinement 

untuk mengelola KB yang up-to-date. 
Gambar 6 menjelaskan tentang arsitektur VCIRS 
dimana dipresentasikan oleh pengguna dan menuju 
ke memori kerja selama pembangunan pengetahuan, 
disimpan secara permanen ke dalam Variable-

 disaat sistem menyimpan 
dan menghitung kejadian dari setiap 

tasikan. Informasi rule yang telah 
tersimpan digunakan oleh Variable Analysis untuk 

important degree. Kejadian dari setiap 
Value Analysis untuk mendapatkan 

usage degree. Usage degree membantu pengguna 
sebagai garis pedoman selama pembangunan dan 
inferensia pengetahuan untuk penentuan variabel 
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mana yang diinginkan untuk dikunjungi pertama 
kalinya. Usage degree bersama important degree 
akan mendukung Rule Generation untuk 
memproduksi rule baru. 

Arsitektur sistem dari VCIRS mendukung tiga 
operasi yang berhubungan dengan KB, yaitu [7]: 

1. Pembangunan pengetahuan yang 
memperbolehkan pengguna untuk membuat KB 
dari tidak ada sama sekali atau untuk melakukan 
perbaikan KB yang telah ada. VCIRS 
membangun KB baru berdasarkan kasus yang 
disediakan oleh pengguna. 

2. Perbaikan pengetahuan, memperbolehkan 
pengguna untuk mendapatkan important degree 
(derajat kepentingan) dan usage degree (derajat 
kegunaan) dari suatu rule, atau untuk 
membangkitkan rule baru. 

3. Inferensia pengetahuan untuk melakukan 
inferensia dari KB. Inferensia dapat dilakukan 
menggunakan metode inferensia RDR atau RBS. 

Ada dua pendekatan inferensia yang dipakai 
dalam operasi ini, yaitu pendekatan RBS dan RDR. 
Inferensia pengetahuan secara mudah adalah proses 
pembangunan pengetahuan tanpa aksi yang 
dilakukan oleh pengguna. Pengguna memasukkan 
dan sistem berjalan melalui penelusuran proses, saat 
VCIRS melakukan proses forward chaining 
sederhana. Setiap variabel disimpan bersama dengan 
posisinya, proses inferensia dapat berjalan sangat 
cepat karena VCIRS menemukan sebuah variabel, 
rule dengan mudah melalui posisinya. 

Selama proses inferensia, VCIRS memperlakukan 
sebuah rule sebagai rangkaian dari node (rule dalam 
RBS). Ia mengabaikan isi konklusi dari setiap node, 
kecuali konklusi pada node terakhir sebagai konklusi 
dari rule. Inferensia memperlakukan sebuah rule 
sebagai rule (besar) dimana clause part-nya 
mengandung semua clause part dalam setiap node 
dari rangkaian dan conclusion part-nya adalah 
konklusi dari node terakhir. Sehingga dari sini, 
operator clause adalah operator AND (dari semua 
clauses), yang juga merupakan jenis operator 
konklusi jika ada lebih dari satu nilai konklusi dalam 
suatu node. ID dari sebuah rule sama dengan <Node 
ID>  terkecil dari setiap rule.  

Gambar 6 Rule Structure[6] 

4. Penyakit Paru-Paru 

Berbagai macam penyakit paru-paru yang ada, 
penelitian ini membahas tentang beberapa penyakit 
paru-paru diantaranya Bronkitis Akut, Bronkitis 
Kronis, Empisema, Penyakit Paru Obstruktif Kronik 
(PPOK)/Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD), Bronkiektasis, Pneumoni, Pneumocystis 
Pneumonia, Abses Paru, Tuberkulosis Paru, 
Penyakit paru karena Jamur, Efusi Pleura (Pleuritis 
Exudativa), Pneumotoraks, Pneumomediastinum, 
Tumor Paru, Penyakit Paru karena Pekerjaan 
(Occupational Lung Diseases), Edema Paru, 
Kegagalan Pernapasan, Sindrom Lobus Medialis, 
Sindroma Vena Kava Superior (SVKS), Keracunan 
Oksigen, Sindrom Goodpasture [8]. 

5. Aplikasi Sistem Pakar Penyakit Paru 

Pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 
paru-paru ini membutuhkan dua hal yang penting 
untuk dapat menentukan suatu penyakit yang 
diderita pengguna, dua hal tersebut adalah basis 
pengetahuan dan mesin inferensi. Basis pengetahuan 
berisi fakta-fakta yang dibutuhkan sistem, sedangkan 
mesin inferensi digunakan untuk menganalisa fakta-
fakta yang dimasukkan pengguna hingga dapat 
ditemukan suatu kesimpulan. Basis pengetahuan 
yang diperlukan sistem terdiri dari gejala penyakit, 
jenis penyakit, dan saran terapi. Data yang menjadi 
input bagi sistem adalah data gejala yang didapat 
dari pemeriksaan yang dilakukan oleh paramedis. 
Data tersebut digunakan oleh sistem untuk 
menentukan jenis penyakit yang diderita pasien. 
Aturan-aturan penentuan penyakit diatur menurut 
gejala-gejala yang dimasukkan. Aturan-aturan 
tersebut ada pada Tabel 1. 

Tabel 1 Aturan Penentuan Penyakit 
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Tabel 2 Jenis Terapi 

 
Data-data yang menjadi output bagi sistem adalah 
data jenis penyakit, dan data saran terapi. Jenis-jenis 
penyakit yang menjadi output antara lain: Bronkitis 
Akut, Bronkitis Kronis, Empisema, Penyakit Paru 
Obstruktif Kronik (PPOK) = Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD), Bronkiektasis, 
Pneumoni, Pneumocystis Pneumonia, Abses Paru, 
Tuberkulosis Paru, Penyakit paru karena Jamur, 
Efusi Pleura (Pleuritis Exudativa), Pneumotoraks, 
Pneumomediastinum, Tumor Paru, Penyakit Paru 
karena Pekerjaan (Occupational Lung Diseases), 
Edema Paru, Kegagalan Pernapasan, Sindrom Lobus 
Medialis, Sindroma Vena Kava Superior (SVKS), 
Keracunan Oksigen, dan Sindrom Goodpasture. 
Tabel 2 menunjukkan saran terapi jika penyakit telah 
diketahui. 
Sistem yang dibangun ini mengikuti rancangan 
diagram alir seperti ditunjukkan pada Gambar 7. 
Dari gambar diagam alir data level 0 dapat diketahui 
bahwa sistem pakar ini berinteraksi dengan dua 
external entity, yaitu pakar kesehatan dan pengguna 
(user). Seorang pakar dapat melakukan input data 
baik itu data terapi, aturan gejala maupun aturan 
terapi serata dapat memperoleh informasi kepakaran 
dari sistem tersebut, sedangkan pengguna hanya 
dapat melakukan konsultasi dengan sistem, yaitu 
dengan memilih gejala-gejala penyakit kepada 
sistem dan memperoleh hasil kesimpulan yang 
berupa jenis penyakit dan saran terapi solusi 
pencegahannya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7 Diagram Alir Data Level 0 

 

 
 Gambar 8 Diagram Alir Data Level 1 

 
Turunan dari diagram alir data level 0 yaitu 

diagram alir data level 1 dan level 2 dapat dilihat 
pada Gambar 8 dan Gambar 9. Aliran data yang 
bersumber dari pakar kesehatan, berupa data-data 
gejala penyakit, nama penyakit, saran terapi, serta 
aturan-aturan yang menghasilkan info gejala, dan 
saran terapi, serta info penyakit.  

5.1 Rancangan Basis Data 
Basis data merupakan bagian dari implementasi 
sistem pakar yang digunakan untuk menyimpan 
semua data, baik basis pengetahuan maupun basis 
aturan. Entitas-entitas yang terlibat di dalam sistem 
pakar ini antara lain: (1)  Penyakit, (2)  Gejala, dan 
(3)  Terapi. Dari entitas-entitas yang terlibat dapat 
dibuat suatu diagram hubungan antar entitas, seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 9 Diagram Alir Data Level 2 
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Gambar 10 Entity Relational Diagram

 
Adapun relasi antar tabel yang terjadi ditunjukkan 
pada Gambar 11 

 
Gambar 11 Relasi Antar Tabel

 
5.2 Rancangan Antar Muka 
 

Fasilitas menu utama pada sistem pakar ini 
merupakan tampilan awal yang akan ditemui setiap 
pengguna setelah melakukan proses 
utama untuk pengguna berbeda dengan menu utama 
untuk pakar. Dari menu utama, pengguna dapat 
mengakses seluruh fasilitas yang ada pada sistem 
pakar ini, kecuali fasilitas basis pengetahuan dan 
basis aturan. Fasilitas ini hanya dapat diakses oleh 
pengguna yang mempunyai status sebagai pakar. 
Tampilan menu utama ini dapat dilihat pada Gambar 
12. 

Fasilitas konsultasi pada sistem pakar ini 
dapat digunakan untuk melakukan diagnosa terhadap 
penyakit yang menyerang pasien. Fasilitas ini terdiri 
dari dua form, yaitu form konsultasi (pertanyaan) 
dan diagnosa jenis penyakit. 
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Entity Relational Diagram 

Adapun relasi antar tabel yang terjadi ditunjukkan 

Relasi Antar Tabel 

Fasilitas menu utama pada sistem pakar ini 
merupakan tampilan awal yang akan ditemui setiap 
pengguna setelah melakukan proses login. Menu 
utama untuk pengguna berbeda dengan menu utama 
untuk pakar. Dari menu utama, pengguna dapat 

fasilitas yang ada pada sistem 
pakar ini, kecuali fasilitas basis pengetahuan dan 
basis aturan. Fasilitas ini hanya dapat diakses oleh 
pengguna yang mempunyai status sebagai pakar. 
Tampilan menu utama ini dapat dilihat pada Gambar 

pada sistem pakar ini 
dapat digunakan untuk melakukan diagnosa terhadap 
penyakit yang menyerang pasien. Fasilitas ini terdiri 

konsultasi (pertanyaan) 

Gambar 12  Menu Utama (a)Pemakai (b)Pakar

5.2.1 Form Konsultasi  

Pada form ini dapat dilakukan konsultasi. Pada 
saat konsultasi, user diminta untuk mencentang 
gejala-gejala yang dirasakan. Gejala
nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan sistem 
untuk menarik keputusan. 
dijelaskan pada Gambar 13.

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13 Form Konsultasi (a) Pemakai (b)Pakar

5.2.2 Form Hasil Konsultasi

 Form ini merupakan kesimpulan akhir dari 
diagnosa yang telah dilakukan pada proses 
konsultasi. Form ini akan menampilkan data suatu 
jenis penyakit beserta daftar saran terapinya, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 14. Jika ternyata 
pengguna menganggap kesimpulan ini tidak sesuai 
dengan kenyataan, maka pengguna dapat menutup 
form hasil konsultasi ini untuk 
sebelumnya, yaitu form konsultasi.

(a) 
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Utama (a)Pemakai (b)Pakar 

ini dapat dilakukan konsultasi. Pada 
diminta untuk mencentang 

gejala yang dirasakan. Gejala-gejala tersebut 
nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan sistem 
untuk menarik keputusan. Form konsultasi 
dijelaskan pada Gambar 13. 

 

 
 

Konsultasi (a) Pemakai (b)Pakar 

5.2.2 Form Hasil Konsultasi 

ini merupakan kesimpulan akhir dari 
diagnosa yang telah dilakukan pada proses 

ini akan menampilkan data suatu 
jenis penyakit beserta daftar saran terapinya, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 14. Jika ternyata 
pengguna menganggap kesimpulan ini tidak sesuai 
dengan kenyataan, maka pengguna dapat menutup 

hasil konsultasi ini untuk kembali ke form 
konsultasi. 

(b) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Gambar 14 Form Hasil Konsultasi
 

Gambar 15 Form Hasil Konsultasi Explanation
 
5.2.3 Log Out 
 Fasilitas log out 
pengguna hanya ingin keluar dari sistem tanpa 
mengakhiri program atau ingin mengganti dengan 
pengguna lain yang berbeda kewenangan tanpa 
harus keluar dari program. 
 
5.2.4 Exit 
 Fasilitas ini digunakan untuk keluar dari 
program. 

 
5.3 Menu Pakar 
 Menu pakar ini hanya dapat diakses oleh 
pengguna yang terdaftar dalam basis data. Hal ini 
diperlukan untuk mencegah perubahan data basis 
pengetahuan dan data basis aturan oleh pengguna 
yang tidak berhak. VCIRS digunakan pada menu 
pakar, agar seorang pakar 
kelebihan dari VCIRS, yaitu pakar dapat melakukan 
pembaharuan KB dengan cepat. Sedangkan 
pengguna bukan pakar tidak dapat merasakan 
fasilitas dari VCIRS, karena VCIRS ini 
keunggulannya hanya dapat dirasakan ketika proses 
perubahan data, karena yang berwenang melakukan 
perubahan data hanya pakar sehingga yang dapat 
merasakan keunggulan VCIRS hanya yang 
sebagai pakar. 
 
5.4 Basis Pengetahuan 

Untuk dapat mengakses fasilitas akuisisi 
basis pengetahuan, pengguna harus melakukan 
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Form Hasil Konsultasi 

 
Konsultasi Explanation 

digunakan apabila 
pengguna hanya ingin keluar dari sistem tanpa 

ingin mengganti dengan 
pengguna lain yang berbeda kewenangan tanpa 

Fasilitas ini digunakan untuk keluar dari 

Menu pakar ini hanya dapat diakses oleh 
pengguna yang terdaftar dalam basis data. Hal ini 
diperlukan untuk mencegah perubahan data basis 
pengetahuan dan data basis aturan oleh pengguna 
yang tidak berhak. VCIRS digunakan pada menu 
pakar, agar seorang pakar dapat menggambil 
kelebihan dari VCIRS, yaitu pakar dapat melakukan 
pembaharuan KB dengan cepat. Sedangkan 
pengguna bukan pakar tidak dapat merasakan 
fasilitas dari VCIRS, karena VCIRS ini 
keunggulannya hanya dapat dirasakan ketika proses 

rena yang berwenang melakukan 
perubahan data hanya pakar sehingga yang dapat 
merasakan keunggulan VCIRS hanya yang login 

Untuk dapat mengakses fasilitas akuisisi 
basis pengetahuan, pengguna harus melakukan login 

terlebih dahulu sebagai seorang pakar. Pakar dapat 
mengakses fasilitas untuk mengelola data basis 
pengetahuan dengan memilih menu Pakar
Pengetahuan. Fasilitas ini menyediakan operasi 
pengelolaan data basis pengetahuan, meliputi data 
penyakit, data gejala, dan data terapi.

Operasi pengelolaan data penyakit pada 
meliputi operasi penambahan, penyimpanan, 
pembatalan, dan penghapusan. Data penyakit yang 
dikelola pada form ini berhubungan dengan data 
pada basis aturan, sehingga operasi penyimpanan 
dan penghapusan data penyakit akan berpengaruh 
terhadap semua data aturan yang tersimpan dalam 
basis aturan. 

Gambar 16 Form Pakar
Basis Aturan

 
Operasi pengelolaan data gejala pada 

meliputi operasi penambahan, penyimpan, 
pembatalan, dan penghapusan. Data gejala yang 
dikelola pada form ini berhubungan dengan data 
pada basis aturan, sehingga operasi pengubahan data 
gejala akan berpengaruh terhadap semua data aturan 
yang tersimpan dalam basis aturan.
 

Gambar 17 Form Pakar-
 

Operasi pengelolaan data terapi pada 
meliputi operasi penambahan, penyimpanan, 
pembatalan dan penghapusan. Data terapi yang 
dikelola pada form ini berhubungan dengan data 
pada basis aturan, sehingga operasi pengubahan dan 
penghapusan data terapi akan berpengaruh terhadap 
semua data aturan yang tersimpan dalam basis 
aturan. 
 
5.5 Basis Aturan 

Operasi pengolahan data aturan gejala pada 
ini meliputi operasi penambahan, penyimpanan, 
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terlebih dahulu sebagai seorang pakar. Pakar dapat 
mengakses fasilitas untuk mengelola data basis 
pengetahuan dengan memilih menu Pakar-Basis 
Pengetahuan. Fasilitas ini menyediakan operasi 
pengelolaan data basis pengetahuan, meliputi data 

jala, dan data terapi. 
Operasi pengelolaan data penyakit pada form ini 

meliputi operasi penambahan, penyimpanan, 
pembatalan, dan penghapusan. Data penyakit yang 

ini berhubungan dengan data 
pada basis aturan, sehingga operasi penyimpanan 
dan penghapusan data penyakit akan berpengaruh 
terhadap semua data aturan yang tersimpan dalam 

 
Form Pakar-Basis Pengetahuan dan 
Basis Aturan-Penyakit 

Operasi pengelolaan data gejala pada form ini 
meliputi operasi penambahan, penyimpan, 
pembatalan, dan penghapusan. Data gejala yang 

ini berhubungan dengan data 
pada basis aturan, sehingga operasi pengubahan data 
gejala akan berpengaruh terhadap semua data aturan 

dalam basis aturan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Basis Pengetahuan Gejala 

Operasi pengelolaan data terapi pada form ini 
meliputi operasi penambahan, penyimpanan, 
pembatalan dan penghapusan. Data terapi yang 
dikelola pada form ini berhubungan dengan data 
pada basis aturan, sehingga operasi pengubahan dan 
penghapusan data terapi akan berpengaruh terhadap 

n yang tersimpan dalam basis 

Operasi pengolahan data aturan gejala pada form 
ini meliputi operasi penambahan, penyimpanan, 
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pembatalan, dan penghapusan data aturan gejala 
seperti pada Gambar 17, serta operasi penambahan, 
penyimpanan, dan pembatalan tambah baru aturan 
gejala seperti pada Gambar 18. Operasi penambahan 
dan penghapusan data aturan gejala tidak akan 
berpengaruh terhadap data gejala maupun data 
penyakit yang tersimpan dalam basis pengetahuan.
  

Gambar 18 Form Pakar-Basis Pengetahuan Terapi
 
6. Kesimpulan 
 
Dari uraian dan pembahasan mengenai sistem pakar 
untuk mendiagnosa penyakit paru
manusia menggunakan metode 
sebuah aplikasi yang dapat 
1. Sistem mampu  memberikan hasil diagnosa dari 

gejala-gejala yang telah dimasukkan oleh 
pengguna.  

2. Sistem mampu memprediksikan jenis penyakit 
paru-paru dan saran terapinya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

297 

dan penghapusan data aturan gejala 
seperti pada Gambar 17, serta operasi penambahan, 

n, dan pembatalan tambah baru aturan 
gejala seperti pada Gambar 18. Operasi penambahan 
dan penghapusan data aturan gejala tidak akan 
berpengaruh terhadap data gejala maupun data 
penyakit yang tersimpan dalam basis pengetahuan. 

 
Basis Pengetahuan Terapi 

Dari uraian dan pembahasan mengenai sistem pakar 
untuk mendiagnosa penyakit paru-paru pada 
manusia menggunakan metode VCIRS, didapat 

Sistem mampu  memberikan hasil diagnosa dari 
gejala yang telah dimasukkan oleh 

Sistem mampu memprediksikan jenis penyakit 
paru dan saran terapinya.  

3. Sistem pakar mampu melakukan beberapa 
manipulasi data pada data terapi, data penyakit, 
aturan gejala dan aturan terapi.
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Abstract 

Typography, used as main element or complement, plays important role in graphic design as communication 
media. However to use typography in a correct manner, one has to learn about typography which require years of 
learning typography and experience. Therefore, to make the knowledge of typographic design can be known and 
enjoyed by both designer and non-designer, an idea to make a Typography Expert System for Graphic Design 
Purpose was formed, which focuses on the usage of typeface combinations and layout. 
The expert system uses 90 typefaces to generate the results. Expert System for Typography was developed using 
expert system development cycle named Linear Model. This cycle involves the preparation, knowledge 
definition, knowledge design, coding, and system evaluation. The source of knowledge was acquired 
from several experts in typography, a lecturer of typography and some experienced typography 
designers. Knowledge obtained from experts is represented in a decision table. The decision table was used as 
the source of inference logic to generate design solution for the result from user’s inputs. The user’s inputs are 
compromised of the media used for the design, the age of target audience, the characteristic of the typeface 
wanted, and the mood of the design. And the results displayed by the systems are the right typeface 
combinations used for the design and some layout examples of the media chosen by the user. 
Evaluation and test has been conducted to the system functionality and on all combinations of user’s inputs. 
There are total 45 combinations of user’s inputs can be solved and a total of 520 combinations of inputs and 
typeface results, with each typeface can have one or more sub headline and text combination. 
 
Keywords : expert system, typography, graphic design, decision table, typeface 
 
 
 
1. Introduction 
 

Graphic Design is a field full of artistic and 
creative challenges [11]. Graphic designer’s job is to 
translate or represent a message to the recipient in a 
form of graphic design, in which the design has to 
attract, persuade or force the recipient so an emotion, 
idea, or certain thought can be elicited. In general, 
designer use media that can stimulate senses. Among 
one of them is visual sense, and one of that visual 
aspect are the usage of letters in written language. 
Letters have often used in many kind of visual 
communication forms because letters have their own 
visual impact and aesthetic. 

The adjustment of letters in an empty page or 
screen is the most basic design challenge. What kind 
of font to use? How big? How should those letters, 
words, and paragraphs be aligned, spaced, ordered, 

and otherwise manipulated? The study of letters in 
graphic design is called typography (Lupton, 2004). 

Letters, used as main element or complement, 
plays an important role in graphic design. But it 
often overlooked, most designers think constructing 
visualization is more important (illustrations, 
photography, and etcetera) [11]. This often results in 
bad typography. Mistakes in typography can cause a 
design failed to get the message across to audience 
even though the visualization is well designed. A 
good typography will greatly help a design to get the 
message across, attracts the audience, and valued 
more. 

The need of graphic design have been 
increasing overtime because graphic design is 
proven to be an effective communication tool and 
people’s appreciation for design is higher than in the 
past. Because graphic design not only attract people 
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but also give better impact and the message are 
received better. Thus made people try to make their 
own design, even non designers or people who don’t 
have design background. Some ask graphic designer 
for help but there were also some who don’t bother 
to do so. One problem arises from this is the design 
often results with bad typography beside visually 
less aesthetic. Even designers sometimes have 
difficulties with typography. 

Therefore, how can we make typography 
studies accessible not only to designers but also non-
designers? One solution that can be offered is to 
create typography expert system for graphic design 
purpose. The inspiration also comes from an article 
titled “Using Expert System in Typographic Design” 
[1]. Some expert systems for typography had been 
built, typography expert system for bibliography by 
David B. Fisher [3] and “Linotype Fontfinder” by 
David Johnson-Davies [5]. In this paper, the focus of 
the expert system domain is in the usage of typeface. 

The advancement of technologies has helped 
typography in the birth of digital letters, or mostly 
known as font. Each font has its own aesthetic and 
visual association so a study to classify and how or 
when to use font was begun. The type or variant of 
font is called typeface [10]. Typefaces then were 
classified according to its characteristic to ease using 
them for design. 

With expert system, those typefaces can be 
stored in a database, and knowledge from expert will 
be coded in a computer application. The expert 
system will give solution depends on user’s inputs. 
The purpose of this paper was not to make a 
generalization of typography design solution. Rather 
than that it was meant as a design suggestion, in 
which the suggestion was formed from typography 
expert’s knowledge. 

The solution that will be given by the expert 
system in this paper will be focused on typeface 
election and suggestion how to use the typeface, for 
example some layout examples and recommended 
typeface size, based on the knowledge of the expert 
coded inside the program. For the layout suggestion, 
minding the target user which is non-designers, the 
suggestion that will be given is limited on the basics, 
like layout used in general and font size. And 
because this is meant to build for non-designer, 
kinds of media layout example that kind be chosen 
will be limited on general media like poster, book 
cover, newsletter, and name/business card. 

The development of this expert system is 
described by expert system life cycle called Linear 
Model [4] In the linear model there are several 
stages of development starts from planning to the 
evaluation of the system. The stages in linear model 
are performed sequentially in several iterations. 
Each iteration will repeat the process from the 

beginning until expert system is complete and ready 
for use. Linear model is illustrated in Fig. 1. 
 

 

Figure 1 Linear Model (Giarratano, 1998) 
 
2. Expert System Analysis 
 
2.1 Domain Analysis 
 
 

Expert system is a computer application that 
simulates or imitates human reasoning of experts to 
solve problems in a certain field (Puppe, 1993). 
Characteristic of an expert system is to simulate 
human reasoning, using a heuristic approach, 
explain, and prove the solution, and using a 
representation of human knowledge (Manfred, 
1999). 

The domain of the expert system built in this 
paper is to determine a typography suggestion as one 
of the solutions for graphic design problem, focusing 
on the selection of typeface. Knowledge base of the 
expert system will be built based on expert’s 
knowledge and some related references. 

Feasibility study has been done on the 
typography domain used by the system as problem 
solution. According to (Puppe, 1993), evaluation 
criteria for the feasibility study of an expert system 
are divided into three groups. The three groups are 
comprised of user and management, task, and expert. 
Each evaluation criteria is given value of 1 to 10. 
Value of 0 will be given if the criteria accessed can’t 
be fulfilled by the expert system, value of 5 will be 
given if there are doubts about fulfilling the criteria, 
and value of 10 will be given if the criteria can be 
fully fulfilled by the system. Each criterion has its 
own multiplier. The result from the feasibility study 
is by summing value from each criterion which has 
been multiplied to its multiplier, divided with sum of 
criteria. The feasibility study done on the expert 
system in this paper resulted in the value of 8.67, 
which meant that the typography domain is feasible 
to be built as an expert system. 

Discussion with the expert was done to decide 
the system’s functionality. This expert system 
functionalities are the system can accept user’s 
inputs, perform inference based on the user’s inputs, 
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and display the results. And the system also provide 
knowledge editor feature which enables the 
knowledge engineer to change the system’s 
knowledge base if needed. 
 
 
2.2 Knowledge Definiton 

Knowledge definition stage includes several 
activities to generate expert system knowledge. This 
consists of two tasks, ‘source identification’ and 
‘selection and acquisition, analysis, and extraction’. 

The source of knowledge from expert system 
was taken from typography expert and related 
written references. The typography expert is one this 
paper’s writers, a lecturer in typography in Bandung 
Institute of Technology. The written references that 
are used are ”Type Style Identifier” by Timothy 
Samara [10] and “Great Type Combination” by 
Carol Buchanan [2].  

Knowledge acquisition was done manually. It 
was done by having interviews with the expert. 
Eleven interviews were done to extract the 
knowledge from the expert. The knowledge from the 
written references was taken by adjusting it with the 
expert’s knowledge. The knowledge taken from 
“Type Style Identifier” [10] was the idea of typeface 
classification while the idea of layout combination 
was taken from “Great Type Combination” [2]. 

Knowledge from experts and written sources 
then was analyzed and extracted. Knowledge 
extraction from experts result in typeface 
classification, steps and inputs needed to generate 
the right typeface for a design, and layout examples. 
The knowledge was designed to fit the users which 
are non-designers. 

The stage of determining the typeface was 
comprised of questions that must be answered by 
user. User answers the question by choosing from 
the multiple choices given. The answers will then be 
user inputs that play parts in determining the 
solutions. The questions are: 

 
1. Choosing the media used. 

In this step, user chooses the media that will be 
used for his/her design. The user input from this 
question will be used to decide the layout 
examples in the final solution. Four basic media 
is chosen as inputs for what it represents, and 
they are: 
a. Poster. Poster was chosen to represent 

promotion media. 
b. Name card/business card. Name card or 

business card is chosen for its 
representation of identity media. 

c. Book Cover. Book cover was chosen 
because it is one of typography basics. 

d. Newsletter. Newsletter was chosen because 
it represents information media. 

2. The target audience of the design. 
There are three inputs for target audience. The 
inputs were based on target audience age range, 
and they are comprised of Children, Young, and 
Adult 

3. The characteristic of the typeface wanted. 
There are three inputs. The first is masculine, 
it’s divided into two more choice which are 
neutral masculine and solid masculine. The 
second is Neutral, and the last is Feminine 

4. The mood of the design. There are four inputs 
for the question; Formal, Neutral, Casual, and 
Elegant  
 
For typeface classifications, 89 typefaces were 

classified. The 89 typefaces used in this expert 
system were chosen by their presence in most 
personal computers and their representation in 
certain typeface groups (serifs, sans serifs, and 
etcetera). The typefaces were classified correlating 
to user’s inputs. The classifications are: 

 
1. Age. Typefaces were classified with its 

conformity with the age of target audiences 
for the user’s design. The classification was 
done with values in order to determine 
prioritized solution. The attributes are as 
follows: Children, Young, and Adult 

2. Character. Typefaces were classified 
according to their character. The attributes 
are as follows: Solid masculine, Neutral 
masculine, Neutral, and Feminine 

3. Mood. The typefaces were classified 
according to the mood that can be elicited 
from the typeface. The classification was 
done with values in order to determine 
prioritized solution. The attributes are as 
follows: Formal, Neutral, Casual, and 
Elegant 

4. Function. The typefaces were classified 
according to its conformity in layout 
components. This classification is used to 
determine the layout combination for the 
final solution. There are three layout 
component used in this expert system, and 
they are, Headline, Sub headline, and Text. 
The typeface can fulfill the role of headline, 
sub headline, or text depending on this 
classification. If the typeface can’t be sub 
headline or text by itself, there are 
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alternative typeface for sub headline or text 
that can be offered. 

 
The solutions proposed by the expert is by 

giving suggestions of layout examples of the media 
chosen by the user, using the typefaces generated 
from the system with the layout comprised of 
headline, sub headline, and text. There are four 
media that can be chosen for the layout examples as 
mentioned above. Each media has 3 to 4 alternative 
layouts that can be previewed. 

An example of solution proposed by the expert 
can be seen in Figure 2. In the solution example, 
Times New Roman Italic is the main typeface, with 
Times New Roman Bold as the alternative sub 
headline and Times New Roman as the alternative 
text because in this example Times New Roman 
Italic can’t fulfill the role of sub headline and text by 
itself. The solution shown in Figure 2 is the first 
solution out of ten alternative solutions. 
 

 
 
Figure 2 
 
2.3 Knowledge Representation 
 

This stage presents the inference process and 
inference methods used. The know-ledge 
representations are the representations in the system 
based from the know-ledge acquisition in the 
previous stage. 

The knowledge representation used in this 
expert system is decision tables. De-cision table was 
chosen because all rules are independent from each 
other and all inputs must be completed and the 
knowledge data is completely defined and cer-tain. 

Because decision table can’t handle faulty, 
incomplete, uncertain observation and uncertain 
knowledge [9], and this is not the case in this expert 
system. 

There are nine tables made as the decision 
table based on typeface classifications from the 
expert. These tables are: 
 
1) Function Table. 

This table was made based on typeface 
classification on function. The attri-butes’s 
value is using true/false value in which the 
typeface’s rule will be triggered if the attribue 
is “true”. 

2) Sub headline Function Table. 
This table was made based on alternate sub 
headline for typefaces. The attributes’s value is 
the typeface’s alternate sub headline typeface. 
The rule will be triggered if the main typeface 
in the result had alternate sub headline beside 
itself or can’t fulfill the role as sub headline. 

3) Text Function Table. 
This table was made based on alternate text for 
typefaces. The attributes’s value is the 
typeface’s alternate text typeface. The rule will 
be triggered if the main typeface in the result 
had alternate text beside itself or can’t fulfill 
the role as text. 

4) Character Table 
This table was made based on typeface 
classification on character. The attributes’s 
value is true/false in which the typeface’s rule 
will be triggered if the attribute is “true”. 

5) Mood-Solid Table 
This table was made based on typeface 
classification on mood with solid masculine 
character. The attributes’s value is from 1-10, 
in which the typeface’s rule will be triggered if 
the attribute’s value is above 0. The value was 
used to determine prioritized solution. 

6) Mood-Medium Table 
This table was made based on typeface 
classification on mood with neutral masculine 
character. The attributes’s value is from 1-10, 
in which the typeface’s rule will be triggered if 
the attribute’s value is above 0. The value was 
used to determine prioritized solution. 

7) Mood-Feminine Table 
This table was made based on typeface 
classification on mood with feminine character. 
The attributes’s value is from 1-10, in which 
the typeface’s rule will be triggered if the 
attribute’s value is above 0. The value was used 
to determine prioritized solution. 

8) Mood-Neutral 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

 

 

This table was made based on typeface 
classification on mood with Neutral character. 
The attributes’s value is from 1
the typeface’s rule will be triggered if the 
attribute’s value is above 0. The value was used 
to determine prioritized solution.

9) Age 
This table was made based on typeface 
classification target audience’s age range. The 
attributes’s value is from 1
typeface’s rule will be triggered if the 
attribute’s value is above 0. The value was used 
to determine prioritized solution.

 
The solution was generated by using inference 

to find ten best typefaces from the table according to 
user’s inputs on character, mood, and age group and 
comparing them to the values in the decision tables. 
And then the typeface is presented in an example 
layout based from user’s input on media, with the 
typeface combination based on the value in function 
table, sub headline function table, and text function 
table. 

The inferences to find the final solution was 
divided into three process, inference to find typeface 
solution, inference to find typeface combination 
solution, and inference to generate final solution. 
The process of inference to find typeface solution is 
illustrated in Figure 3. 
 
Proses inferensi untuk mendapatkan solusi typeface

Solusi sementaraProses InferensiPengguna

Mood data

Character 
data

target 
audience 
age data

Trigger typeface 
rule according to 

with the same 
mood data from 

mood table

Trigger typeface rule 
with the same age 

data from age table

Trigger typeface rule 
according to with the 
same character data 
from character table

Typeface 
solution based 

on age

Typeface 
solution based 

on mood

Typeface 
solution based 
on character

Figure 3 Inference Process Diagram for Typeface 
Solution 

The expert system is built as a web
application. Expert system is built using PHP 5.0. 
Architecture of typography 
graphic design purpose can be viewed in Figure 4. 
Expert system architecture are consisted of four 
components, they are knowledge base, working 
memory, problem solving component, and control. 
Working memory contains facts related to the 
specific case and it’s saved temporarily. Knowledge 
base is the expert’s knowlegde about the domain. 
Inference are performed by problem solving 
component, and the result is stored in intermediate 
results and problem solution. 
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This table was made based on typeface 
classification on mood with Neutral character. 
The attributes’s value is from 1-10, in which 
the typeface’s rule will be triggered if the 

ute’s value is above 0. The value was used 
to determine prioritized solution. 

This table was made based on typeface 
classification target audience’s age range. The 
attributes’s value is from 1-10, in which the 
typeface’s rule will be triggered if the 
ttribute’s value is above 0. The value was used 

to determine prioritized solution. 

The solution was generated by using inference 
to find ten best typefaces from the table according to 
user’s inputs on character, mood, and age group and 

he values in the decision tables. 
And then the typeface is presented in an example 
layout based from user’s input on media, with the 
typeface combination based on the value in function 
table, sub headline function table, and text function 

inferences to find the final solution was 
divided into three process, inference to find typeface 
solution, inference to find typeface combination 
solution, and inference to generate final solution. 
The process of inference to find typeface solution is 

SolusiProses Inferensi

Selection by finding 
ten best typeface 
which matched all 

input

Solusi 
typeface

 
Inference Process Diagram for Typeface 

The expert system is built as a web-based 
application. Expert system is built using PHP 5.0. 
Architecture of typography expert system for 
graphic design purpose can be viewed in Figure 4. 
Expert system architecture are consisted of four 
components, they are knowledge base, working 
memory, problem solving component, and control. 
Working memory contains facts related to the 
pecific case and it’s saved temporarily. Knowledge 

base is the expert’s knowlegde about the domain. 
Inference are performed by problem solving 
component, and the result is stored in intermediate 

Users of this expert system are
(non designer) and knowledge engineer. Problems 
solving component, case specific facts, and domain
specific knowledge are implemented in the program. 
The case specific fact comprised of media input, 
character input, mood input, and age group
Domain-specific knowledge include domain
which are the decision tables and action rules.

 

Figure 4 Typography Expert System Architecture
 
3. Testing 
 

Testing was done in order to veryfy the 
knowledge base, to check how
the inference process, to check the solution with 
common perception, and to check the system’s 
functionality features. There two kinds of testing 
conducted, and they are: 
 
1. Expert system testing 

The expert system testing was done with 
knowledge engineer, expert, and normal user. The 
test done by knowledge engineer to check expert 
system’s performance. Testing was done with expert 
to veryfy the knowledge base, while the testing with 
normal user is to check whether the solution fits 
user’s common perception. Testing was done by 
firstly giving inputs by answering the question 
shown by the expert system and then give appraisal 
based on the solution. The testing results by both 
parties then anlyzed by the knowledge engineer.

The result for the expert system peformance 
shown that the system was able to process user’s 
input and then generate solutions based on the 
inputs. Examples of the system’s solution can be 
viewed in Figure 5 and Figure 6.

The results from the test done with expert has 
proven that the expert system successfully generate 
solution as hoped by the experts. The test was done 
by testing all possible cases, with total of 46 cases. 
This means that the system succeed in representing 
expert’s knowledge. 
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Users of this expert system are ordinary user 
(non designer) and knowledge engineer. Problems 
solving component, case specific facts, and domain-
specific knowledge are implemented in the program. 
The case specific fact comprised of media input, 
character input, mood input, and age group input. 

specific knowledge include domain-facts 
which are the decision tables and action rules. 

 
Typography Expert System Architecture 

Testing was done in order to veryfy the 
knowledge base, to check how the system performs 
the inference process, to check the solution with 
common perception, and to check the system’s 
functionality features. There two kinds of testing 

 
The expert system testing was done with 

knowledge engineer, expert, and normal user. The 
test done by knowledge engineer to check expert 
system’s performance. Testing was done with expert 
to veryfy the knowledge base, while the testing with 
normal user is to check whether the solution fits 

s common perception. Testing was done by 
firstly giving inputs by answering the question 
shown by the expert system and then give appraisal 
based on the solution. The testing results by both 
parties then anlyzed by the knowledge engineer. 

e expert system peformance 
shown that the system was able to process user’s 
input and then generate solutions based on the 
inputs. Examples of the system’s solution can be 
viewed in Figure 5 and Figure 6. 

The results from the test done with expert has 
en that the expert system successfully generate 

solution as hoped by the experts. The test was done 
by testing all possible cases, with total of 46 cases. 
This means that the system succeed in representing 
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Figure 5 an Example of Typeface Solution 
 

 
Figure 6 Example of Typeface Layout Suggestion 

The test with normal user was done with 16 
respondent, with each of the respondent give their 
own input. The results from the test were 81,25 % 
respondents agree with the results, while the other 
18,75% don’t really agree with the results. 
 
2. Knowledge Editor Testing 

The test was done to check the knowledge 
editor feature functionality. This was done by both 
knowledge engineer and expert. The system has 
succeeded in peforming the feature, as the solution 
of the expert system changed following the change 
made in the knowledge base. 
 
4. Conclusion 
 
 
There are three conclusions that can be drawn form 
this paper. The first conclusion is the understanding 
of typeface election process for graphic design 
purpose. There are three things that have to be 
considered, and they are the typeface character, the 
age of target audience, and the mood of the design. 
But from the test results, mood is the most 
prominent and influental aspect in determining 

common people’s perception on the solution. This is 
because people are more familiar with the mood 
aspect compared to other atributes. 
 
Second, domain problem of typography expert 
system is categorized as classifi-cations due to the 
direct mapping from user’s inputs to solution. 
Inference metohed used in the construction of this 
paper is decision table. The total of typefaces used in 
this expert system is 89 typefaces. 
 
Test results with expert on every possible cases, in 
total 46 cases, shown that all of them were 
succeeded in generating results hoped by expert, 
which means the system succeeded in representing 
expert’s knowledge. Test result with normal people, 
the success of the system’s solution with the 
perception of common people is 81,25%. The cause 
of this the typefaces data stored in the database was 
still limited, which affect the solution’s accuracy. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menginvestigasi ada tidaknya pengaruh knowledge sharing terhadap 
kemampuan inovasi perusahaan, dan 2) mengetahui besarnya sumbangan pengaruh knowledge sharing terhadap 
kemampuan inovasi perusahaan. Obyek penelitian yang ditetapkan adalah 10 bank dengan asset terbesar 
berdasarkan rilis Bank Indonesia (BI) bulan April 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 
membagikan kuesioner kepada 158 responden, yang selanjutnya ditabulasi dan diolah menggunakan teknik 
regresi linier sederhana menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 
pengaruh antara knowledge sharing terhadap kemampuan inovasi perusahaan, sedangkan besarnya sumbangan 
pengaruh knowledge sharing terhadap kemampuan inovasi perusahaan adalah 30,8 %, sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
 
Kata kunci : knowledge sharing, kemampuan inovasi perusahaan  
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Pengetahuan telah menjadi mesin baru dalam 
penciptaan nilai suatu perusahaan, oleh karenanya 
manajemen atas pengetahuan dalam suatu 
perusahaan menjadi satu hal yang sangat penting. 
Perusahaan dituntut untuk menciptakan iklim yang 
mendukung guna terciptanya Knowledge Sharing. 

 
Knowledge Sharing merupakan salah satu 

proses utama di dalam Knowledge Management 
yang selama ini lebih ditujukan untuk 
memaksimalkan pemanfaatan pengetahuan melalui 
pendistribusian pengetahuan kepada anggota 
organisasi yang membutuhkannya. Namun semakin 
pentingnya peran inovasi sebagai faktor penentu 
daya saing, telah menyadarkan banyak organisasi 
bahwa sekedar memaksimalkan pemanfaatan 
pengetahuan yang ada, tidak lagi memadai. 
Perusahaan justru dituntut untuk secara kontinyu 
menciptakan pengetahuan baru agar tetap eksis dan 
memiliki masa depan. 

 
Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, 

muncullah perspektif baru terhadap knowledge 

sharing, yaitu memandang, mengelola dan 
memosisikan knowledge sharing sebagai sarana 
untuk menghasilkan inovasi. Oleh karena itu, 
knowledge sharing tidak lagi berhenti sampai ke 
tahap eksploitasi pengetahuan saja, tetapi harus 
dilanjutkan kepada tahap ekplorasi pengetahuan 
melalui knowledge sharing yang bersifat kolaboratif. 

 
Bagi individu dalam perusahaan (karyawan), 

knowledge sharing adalah berdiskusi dengan kolega 
untuk mencari cara melakukan pekerjaan dengan 
lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. 

 
Bagi perusahaan, knowledge sharing adalah 

sebuah kegiatan untuk menangkap (capturing), 
mengatur, menggunakan kembali, dan mentransfer 
pengetahuan berbasis pengalaman yang berada 
dalam organisasi, sehingga pengetahuan tersebut 
tersedia untuk orang lain dalam organisasi. 

 
Penelitian Lin (2007) [1] diantaranya 

menemukan adanya pengaruh antara knowledge 
sharing (mengumpulkan dan menyumbangkan 
pengetahuan) dengan kemampuan inovasi 
perusahaan.  
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Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian 

Lin (2007) untuk selanjutnya diterapkan pada obyek 
yang berbeda, yaitu perusahaan perbankan 
Indonesia. Secara lebih konkrit, penelitian ini 
bertujuan untuk: 1) menginvestigasi pengaruh 
knowledge sharing terhadap kemampuan inovasi 
perusahaan dan 2) mengetahui besar sumbangan 
pengaruh knowledge sharing terhadap kemampuan 
inovasi perusahaan. 

 
2. Metode Penelitian 
 
2.1. Obyek Penelitian 
 

Penelitian ini mengambil obyek pada 
perusahaan perbankan di Indonesia yang termasuk 
dalam 10 besar bank yang memiliki aset terbanyak 
menurut rilis Bank Indonesia bulan April 2011, 
sedangkan unit analisis yang ditetapkan adalah 
karyawan yang bekerja pada ke-10 bank tersebut 
yang terdiri dari berbagai tingkatan manajemen; low, 
middle dan top management. 
 
2.2. Teknik Pengambilan Sampel 
 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan 
oleh peneliti adalah secara acak, tetapi tetap dengan 
memerhitungkan keterwakilan responden secara 
proporsional untuk setiap bank yang dijadikan obyek 
penelitian ini.  

 
Secara lebih rinci tabel 1 berikut ini 

memperlihatkan jumlah sampel/responden untuk 
setiap Bank. 

 
Tabel 1. 

Perbandingan Jumlah Karyawan dan 
Kuesioner  Terkumpul 

 
No Nama Bank Jumlah  

Karyawan 
Kuesioner 
Terkumpul 

1. BCA  19.732 13.54% 23 14.56% 
2. BNI 18.107 12.43% 20 12.66% 
3. Mandiri 25.005 17.16% 24 15.19% 
4. BRI  34.487 23.67% 37 23.42% 
5. Panin 4.874 3.35% 4 2.53% 
6. Permata 5.210 3.58% 6 3.80% 
7. BII 7.758 5.33% 10 6.33% 
8. CIMB Niaga 12.276 8.43% 14 8.86% 
9. Danamon 14.000 9.61% 16 10.13% 
10. BTN 4.231 2.90% 4 2.53% 
 Keseluruhan  145.680 100% 158 100% 

Sumber: Website setiap bank dan Data Primer 
 
2.3. Variabel Penelitian 
 

Variabel dalam penelitian ini secara garis besar 
terdiri dari dua jenis, yaitu variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat 
(dependent variable).  

 
Variabel bebas (independent variable) adalah 

variabel yang menyebabkan atau memengaruhi 
variabel  lain. Dalam penelitian ini variabel 
bebasnya adalah knowledge sharing dengan 
indikator yang ditetapkan adalah proses 
mengumpulkan dan menyumbangkan pengetahuan. 
Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen 
kuesioner dengan skala likert 1 – 5. 

Variabel terikat (dependent variabel) adalah 
variabel yang memberikan reaksi/respon jika 
dihubungkan dengan variabel bebas (independent 
variable). Dalam penelitian ini variabel bebasnya 
adalah kemampuan inovasi perusahaan dengan 
indikator yang ditetapkan diantaranya kreatifitas 
karyawan dan perusahaan dalam operasi, seringnya 
perusahaan memunculkan dan mencoba ide dan  
jalan baru untuk mengerjakan sesuatu serta 
peningkatan pengenalan produk baru perusahaan. 
Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen 
kuesioner dengan skala likert 1 – 5. 

 
2.4. Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan teknik regresi 
linier sederhana. Teknik ini adalah alat statistik yang 
dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara 
satu buah variabel terhadap satu buah variabel 
lainnya.  Persamaan umum untuk regresi linier 
sederhana adalah sebagai berikut: 

 
Y = a + bX    (1) 

 
Dimana: 

- Y = Variabel terikat 
- X = Variabel bebas 
- a = konstanta 
- b = koefisien regresi 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
3.1. Knowledge Sharing  

 
Menurut Davenport (1998) [2], knowledge 

sharing digunakan dalam istilah lain yaitu 
knowledge transfer. Menurutnya kata transfer 
menggambarkan tingkat efektivitas pendistribusian 
pengetahuan yang lebih baik. Karena istilah transfer 
terdiri atas dua tindakan yaitu pengiriman 
(transmisi) pengetahuan kepada penerima dan 
penyerapan pengetahuan oleh penerimanya. Menurut 
pengertian ini, dengan menyediakan knowledge di 
portal yang dapat diakses semua anggota organisasi, 
belum dapat disebut sebagai knowledge transfer, 
karena belum tentu dibutuhkan, dipahami dan 
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dimanfaatkan oleh orang yang mengakses 
pengetahuan tersebut. 

 
Lumbantobing (2011) [3] menjelaskan bahwa 

knowledge sharing sudah mencakup pengertian 
knowledge transfer yang didefinisikan sebagai 
proses yang sistematis dalam mengirimkan, 
mendistribusikan, dan mendiseminasikan 
pengetahuan dalam konteks multidimensi dari 
seorang atau organisasi kepada orang atau organisasi 
lainnya yang membutuhkan,  melalui metoda dan 
media yang variatif. Proses ini bertujuan untuk 
mengoptimalkan penggunaan atau eksploitasi 
knowledge yang ada (existing)  dan untuk 
mendorong penciptaan pengetahuan baru sebagai 
hasil pembelajaran dan kombinasi dari berbagai 
pengetahuan yang berbeda. 
 
3.2. Inovasi 
 

Inovasi adalah sesuatu yang bersifat intrinsik, 
menyangkut kegiatan mengidentifikasi dan 
menggunakan kesempatan untuk menciptakan 
produk, jasa atau cara bekerja yang baru (Van de 
Ven, 1986) [4]. Selain dari definisi tersebut, Hitt, 
Ireland, dan Koskisson (2005) [5] mendefinisikan 
Inovasi sebagai suatu proses menciptakan produk 
bernilai komersial melalui penemuan. Inovasi dapat 
memberikan 4 tipe keuntungan selain kas, yaitu: 
pengetahuan (knowledge), merk, ekosistem dan 
budaya (Andrew, Sirkin dan Butman) [6].  Tetapi 
alasan yang paling penting perlunya inovasi dalam 
organisasi adalah dengan inovasi dapat dihasilkan 
keuntungan.  
 

Perusahaan menciptakan laba/keuntungan 
melalui proses membuat produk dan jasa yang 
berbiaya rendah dibandingkan pesaing atau melalui 
strategi diferensiasi produk pada harga premium, hal 
ini dimaksudkan untuk mengkompensasi extra cost 
dari diferensiasi (Afuah, 2003) [7]. Inovasi produk 
terjadi ketika produk baru diperkenalkan ke pasar, 
sementara proses inovasi adalah adopsi 
jalan/pemikiran baru untuk menciptakan produk atau 
jasa (Maravekalis et al., 2006) [8]. 
 
3.3. Pengaruh Knowledge Sharing terhadap  
       Kemampuan Inovasi Perusahaan 
 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh knowledge sharing terhadap  
kemampuan inovasi perusahaan perbankan 
dilakukan dengan kegiatan oleh data melalui teknik 
analisis regresi linier sederhana. Dalam pengolahan 
data tersebut, peneliti menggunakan perangkat lunak 
SPSS.  

Berikut ini adalah keluaran dari pengolahan 
data menggunakan perangkat lunak SPSS tersebut. 

Tabel 2. 
Keluaran Perangkat Lunak SPPS 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
knowledge sharing terhadap kemampuan inovasi  

perusahaan perbankan 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.369 .297  4.607 .000 

KnowSharing .628 .075 .555 8.341 .000 

a. Dependent Variable: Innovation    

Berdasarkan tabel 2, khususnya pada kolom 
Sig. menunjukkan angka 0.000  yang berarti lebih 
kecil dari alfa (tingkat kesalahan yang 
diperkenankan) yang ditentukan yaitu 0.05, maka 
dapat ditemukan adanya  pengaruh knowledge 
sharing terhadap kemampuan inovasi perusahaan 
perbankan.  

Selain itu, tabel tersebut juga dapat digunakan 
untuk membuat persamaan yang berguna bagi 
peramalan atas naik turunnya tingkat inovasi sebagai 
akibat adanya perubahan tingkat knowledge sharing. 
Persamaan tersebut adalah sebagai berikut:  

 
Y = 1,369 + 0,628 X  (2) 
 

Dimana: 
- Y = Kemampuan Inovasi Perusahaan 

(Variabel terikat) 
- X   = Knowledge Sharing (Variabel bebas) 
- a    = konstanta 
- b    = koefisien regresi 

 
Artinya, apabila tidak terjadi Knowledge 

Sharing, maka kemampuan Inovasi perusahaan 
berada pada level 1,369 (skala 1 – 5), artinya 
mendekati kondisi sangat buruk. Jika nilai 
Knowledge Sharing meningkat 1 satuan, maka 
variabel Inovasi akan meningkat 0,628 satuan (skala 
1 – 5). 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan 
pengaruh knowledge sharing terhadap kemampuan 
inovasi perusahaan perbankan bisa dilihat dari 
keluaran perangkat lunak SPSS sebagai berikut: 
 

Tabel 3. 
Keluaran Perangkat Lunak SPPS 

Untuk mengetahui besar pengaruh knowledge 
sharing terhadap kemampuan inovasi  

perusahaan perbankan 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .555a .308 .304 .41131 

a. Predictors: (Constant), KnowSharing  
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Berdasarkan tabel 3 khususnya kolom R 

Square menunjukkan angka 0,308,  artinya 
ditemukan bahwa besarnya sumbangan pengaruh 
knowledge sharing terhadap kemampuan inovasi 
perusahaan perbankan adalah 30,8 %, sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model. 
 

Temuan ini secara garis besar sejalan dengan 
temuan: 1) Lin (2007), yang menyatakan bahwa 
kemauan untuk menyumbangkan dan 
mengumpulkan pengetahuan dapat meningkatkan 
kemampuan inovasi perusahaan, dan 2) Aulawi, 
Govindaraju, Suryadi, dan Sudirman (2009) [9] yang 
menemukan bahwa knowledge sharing behavior 
berperan terhadap pengembangan kemampuan 
inovasi individu. 
 
4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
knowledge sharing berpengaruh terhadap 
kemampuan inovasi perusahaan perbankan di 
Indonesia. Besarnya sumbangan pengaruh 
knowledge sharing terhadap kemampuan inovasi 
perusahaan perbankan di Indonesia adalah 30,8 %, 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
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Abstract 
 

SIMAk MM UNPAD is a web-based application that manages the academic information on the Masters of 
Management Program of Padjadjaran University. Therefore, the application stores a lot of important academic data that 
some of them are sensitive and confidential. This causes the security aspects becomes a major concern in the 
application development so that the stored data can be properly maintained, distributed and utilized. Web Engineering 
Security (WES) is a methodology in developing an application that focuses on security aspects. WES is a proactive, 
flexible, process neutral security methodology with customizable components that is based on empirical evidence and 
used to explicitly integrate security throughout an application development process. 

The implementation of WES methodology could assist the development of SIMAk MM UNPAD in 
identifying risk of threats that can attack a web-based application such as SQL Injection and Cross Site Scripting (XSS) 
and provide guidance in terms of data distribution that occured in the application according to the needs of end-user. 
 
Keywords : SIMAk MM UNPAD, WES, web, PHP, sql injection, cross site scripting. 

_______________________________________________________________________________________

I.  PREFACE
1.1 Background 

SIMAk MM UNPAD or Academic Management 
Information System is an application that manages 
academic information on the Master of Management 
program of Padjadjaran University. SIMAk MM 
UNPAD stores a lot of important academic data, some 
of which are sensitive and confidential, so only 
accessible by certain parties. This causes the security 
level becomes a major concern in the development of 
the application, so that the stored data can be 
maintained and distributed properly, moreover the 
application is a web-based application that could be 
accessed by everyone. This causes the application to be 
more vulnerable to attacks that could threaten the 
application and the integrity of the data that stored in 
the database. 

SQL Injection and Cross Site Scripting are the 
most common types of attacks that experienced by  
web-based applications. Both attacks can cause 
physical damage to the application that makes the 
application cannot be accessed by users, besides the 

attacks also can cause damage to the data that stored in 
the database. Therefore, web based applications such 
as SIMAk MM UNPAD should be designed by 
making the security aspect as the main concern along 
with other important aspects. Web Engineering 
Security (WES) is a methodology in designing a web-
based application that focuses on the security aspect of 
the application. WES is a proactive, process neutral, 
security specific methodology that is based on the 
empirical evidence and used to clearly integrate 
security in the entire process of application 
development. 

The explanation above is the background of  this 
thesis, which is to develop a web-based application 
that is designed with emphasis on the security aspect 
along with other aspects in the development of SIMAk 
MM UNPAD application. By implementing Web 
Engineering Security (WES), the design process at 
each level of the overall application development 
process can be made more focused and measurable to 
minimize the threat of attacks. 
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1.2 Problem Statement 
1. The need for availability of the data stored in the 

database of the SIMAk MM UNPAD application 
makes this application should be able to prevent 
attacks that may cause physical damage and make 
the application and the data within it inaccessible. 

2. Important academic data which are sensitive and 
will be stored in the database of SIMAk MM 
UNPAD makes this application should have a 
good level of security so that the integrity of the 
data can be maintained, distributed and utilized 
properly. 

3. The need for a methodology which focuses on 
security aspects along with other important 
aspects in the application development so that it 
can be done measurably in order to meet the 
objectives of the application development. 
 

1.3 Purpose 
To develop a web-based Academic Management 

Information System (SIMAk) MM UNPAD 
application by implementing Web Engineering 
Security (WES) methodology on the overall 

development process which focuses on security aspect 
of a web-based application that can give guidance in 
terms of data distribution occurred in the application in 
accordance with the needs of end-user and to enhance 
the application ability in minimizing threats such as 
SQL injection and Cross Site Scripting (XSS. 
 
1.4 Delimitation 
1. The implementation of Web Engineering Security 

methodology is adapted in accordance with the 
needs of web-based SIMAk MM UNPAD 
application which is written in PHP to maintain 
the security of data stored in it. 

2. Security enhancement is made to minimize the 
two type of attacks that often threaten a web-
based application, SQL injection and Cross Site 
Scripting (XSS). 
 

1.5 Literature Overview 
This research is based on some researches on 

information system and web-based application security 
that have been done before. 

  

Table 1 Literature Overview 

 

 

Researcher Bill Andreas and  
Persson Robert 
(2005) 

Alexander Siumann 
Yip (2009) 

Prasanna Pokhrel and 
Siva Praneeth Babu 
Vemulapalli (2010) 

Ghema Ananda and 
Dewi Rosmala (2010) 

Research Reviewing new 
functions that can be 
used in the 
implementation of 
security in web 
applications 

Improving web 
application security by 
monitoring the flow of 
data and information 
that occurs within the 
web application 

Evaluating the 
performance of a web 
site based on user 
satisfaction perspective. 

Improving web 
application security 
in accordance with 
the needs of end-user 
by using web 
development 
methodology that 
emphasizes on 
security aspect. 
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II.  THEORY OVERVIEW  
2.1 Web Engineering Security (WES) [4] 
1. Project Development Risk Assessment 

This stage is the initial phase and it examines 
the security risk associated with the application 
development in order to obtain functionality as 
planned. 

2. Application Security Requirements 
Specific application security requirements have 
to be acquired from end-users. The project risk 
analysis should be used to help gather the 
security requirements by generating a series of 
questions and responses that filter the desires of 
end-users into a list of detailed needs. 

3. Security Design / Coding 
The information that has been obtained from 
the previous stages are used in this stage to 
obtain a design from the standpoint of the 
possible security risks that faced by the 
application. 

4. Controlled Environment Implementation 
This stage is basically to test the suitability of 
applications with supporting environments 
such as operating system on which new 
application will be planted before the 
application is tested and can be used by the 
public (users). 

5. Security Testing 
This stage is done by both parties, both from 
developers and from the perspective of end-
user to test the feasibility of the application. 

6. Implementation into Production 
This stage is only done if the application has 
successfully passed the testing stage, the 
application will then be implemented and can 
be used. 
 

7. End-User Feed Back 
End-user evaluation is an important stage of all 
stages within this methodology. This stage can 
be done regularly so that application can be 
adjusted with the needs of the future that 
cannot be met by existing application. 
 

2.2 SQL Injection 
SQL injection is one of the threats that often 

attack a web-based application. SQL injection 
exploit weaknesses owned by an application in 
performing validation of given input[5]. SQL 
injection is used to damage the database by inserting 

SQL instructions through the field provided to users 
to enter data. SQL injection can be differentiated 
into several types as follows[6]  : 

1. SQL Manipulation 
The common type of SQL injection is to 
manipulate SQL queries contained in an 
application (SQL Manipulation). In this attack 
the attacker tries to modify the SQL query 
using the WHERE clause or widen the scope of 
the query.  

2. Code Injection 
Code injection is done by adding SQL or new 
commands to the SQL that already exist in the 
application. This causes the system execute two 
or more SQL queries..  

 
2.3 Cross Site Scripting (XSS) 

Cross Site Scripting (XSS) is a common attack 
that often occurs because of the vulnerability of a 
web site. This vulnerability allows a hacker to enter 
CSS, HTML or JavaScript content that will be stored 
in the database through the hole found on the web 
site[7]. In general, XSS involve other sites (cross site) 
in the implementation, besides it also involves some 
XSS scripts such as <script> ,  <object> , <iframe> , 
<embed>. The codes that are entered by using some 
type of those scripts can do many things, such as 
forwarding cookie of the user to a third party, 
changing the links contained in a web site,  etc. 

 
III.  ANALYSIS AND DESIGN 
3.1 Project Development Risk Assessment 

The first stage of WES methodology is to 
identify all types of risk that can occur and disrupt 
the functionality of the system that has been 
planned. As mentioned in the previous discussion, 
SIMAk MM UNPAD is an application that manages 
information that occurs in academic activities at 
Master of Management program of Padjadjaran 
University. Therefore, this application is very 
closely related to important, confidential and 
integrated academic data and information. The 
threats against the application become larger because 
the application is a web-based application that can 
be accessed by anyone at any time.  

The identifying process can be done by 
converting the following ideas : 
1. Application Abilities 

Information management that is performed by 
SIMAk MM UNPAD includes three things, 
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namely the management of student 
information, lecturers information and 
curriculum. 

2. Threat Level 
The threat level of SIMAk MM UNPAD can 
be differentiated according to the level of users, 
namely Public, Student, Lecturer, 
Administrators.  

3. Possible Threats and Impacts 
Human errors in application development 
process, human errors in using the application, 
external attacks such as SQL injection and 
Cross Site Scripting (XSS), fraud conducted by 
users.  

 
3.2 Application Security Requirements 

The next stage of this methodology is to 
determine the security required by the application. 
This is done by interviewing the end-user both 
formally or informally which is then documented so 
that it can become a reference in the next stage for 
the development team in determining specific steps 
in the application development to meet the 
requirements expected by the end-user. 
 
3.2.1 Security Policy 

In the SIMAk MM UNPAD application, 
security policy is related to the regulation of the 
rights granted to each level of the users in using the 
application. 
Flowchart of Public User 

 

            
 

 

 

Figure 1 Flowchart of Public User 

The above flowchart describes the application 
usage by the public user. User can select the desired 
menu to obtain the data needed. The menu consists 
of Student, Lecturer and Curriculum. After selecting 

the desired menu, the user then selects the specific 
data to be displayed. Communication between the 
user and the database is limited only to display data. 
 

 
 
Flowchart of Student User 

Communication that can be done by the user to 
the database is different for each menus. Update 
Personal Data menu allows user to update personal 
data with the exception of some. User can also 
upload a photo and change the password for the 
login process. Grade menu allows user to view the 
transcript of all courses that have been taken along 
with the Grade Point Average (GPA) calculation. 
Schedule menu allows user to view the entire 
schedule of classes that are being taken. And the 
Thesis Assistance menu allows user to update their 
assistance progress.  

 
Flowchart of Lecturer User 

After performing the login process, user can 
choose the desired activities via the menu. The 
Update Personal Data menu held by the user is 
similar to the one that held by the student user 
besides the feature that allows users to add 
researches. Schedule menu allows user to view the 
entire schedule of classes that taught by the user. 
Subject menu allows user to manage materials for 
each meeting on the subject being taught, which can 
then be downloaded by the students. Attendance 
menu allows user to manage the attendance of the 
subjects that being taught. And the Grade menu 
allows user to manage the grade of students. 
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Flowchart of Administrator 
Administrator has all the access rights that 

owned by all other users besides the access rights 
that only owned by the administrator. Administrator 
has the access to manage all the data stored in the 
database with the exception of log data. 
Administrator can add, modify and delete data stored 
in the database. Administrator can also view the log 
of application usage by all level of users. Log 
contains information about the user’s login time, 
activities and other information such as IP address of 
user and the tables that are accessed by user to 
change or delete data. 

 
3.2.2 Technology Compatibility 

The technology compatibility that has been 
owned by the organization in supporting the 
application that will be developed is an important 
thing because the application will not run or work 
well if it is not supported by the technology. Besides 
supporting the application, the technology must be 
able to support the needs required in the fulfillment 
of the application security aspect.  
 
3.3 Security Design / Coding 

All the documentation that has been obtained in 
the previous step is used at this stage to get a design 
from the security risks standpoint that may be faced 
by the application. The overall system design 
includes the Data Flow Diagram (DFD) and the 
entities relationship design will also affect the level 
of application security. 

 
3.3.1 Data Flow Diagram (DFD) 

The data flow is an important thing in 
supporting the security aspect of an application. The 
incoming data must be valid data. Similarly, the 
outgoing data, the distribution must be done 
properly. 
 

The following context diagram illustrates the 
data flow that occurred in the SIMAk MM UNPAD 
application in general. There are three external 
entities in the context diagram, student, lecturer and 
curriculum.  
 

 
 Figure 2 Context Diagram  

3.3.2 SQL Injection Prevention 
As mentioned in the previous discussion, SQL 

injection could endanger the application and all data 
contained in it, therefore it takes effort to minimize 
SQL injection attacks. Here are some efforts that can 
be done in the coding phase to minimize the success 
of SQL injection attacks : 
 

1. Input Validation 
The input validation process in SIMAk MM 

UNPAD application is done repeatedly to ensure the 
data given by users is really valid.  

• JavaScript (jQuery) 
The first validation is done by using JavaScript 
(jQuery) by limiting the type of characters that 
can be inserted in a field. For example, the 
username field on the login form, user can only 
enter alphanumeric characters.  

• PHP 
The final validation is done by using PHP code 
before the data is used in SQL queries. The 
validation at this stage is using the Ctype 
function in PHP to limit the type of character 
given by the user.  

 
2. Escape Function 

The escape function contained in the PHP is 
another effort that can be taken to minimize the 
success of SQL injection. Escape function will 
automatically add the \ (backslash) on each character 
which may be used to conduct SQL injection such as 
‘ (single quote), “ (quotation), etc. The escape 
function can be done by using magic_quotes_gpc . It 
also can be done by using 
mysql_real_escape_string  if the 
magic_quotes_gpc  cannot be used. 
 
3.3.3 XSS Prevention 

The escape function that is used to prevent 
SQL injection is also useful in preventing XSS. The 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

313 

 

XSS prevention is also done by using HTML 
Entities. This function will convert the HTML 
characters into non-HTML form.  

 
3.4 Controlled Environment Implementation 

The next stage is to control the organization 
infrastructure. This is done to ensure that application 
can run well in accordance with the design that has 
been done. If the infrastructure needs that have been 
determined cannot be fulfilled, the necessary efforts 
need to be taken to replace the existing infrastructure 
without disrupting the application functionality.  
 
IV.  TESTING AND IMPLEMENTATION 
4.1 Security Testing 

The testing phase of the WES methodology 
focuses on the security testing without 
compromising the functionality of the application. 
The test carried out by considering the application 
behavior in preventing SQL injection and Cross Site 
Scripting (XSS) attacks. 
 
4.1.1 SQL Injection Prevention 

The test in preventing the SQL injection is 
conducted at the PHP (ctype) stage.  
 

 
Figure 3 SQL Injection Prevention Test  

 
By using the PHP code (ctype), any non-
alphanumeric character that is entered by user will 
be rejected by the system so that the input will not 
be executed together with the SQL query contained 
in the system. 
 
 
 
4.1.2 XSS Prevention 

The XSS testing began by attacking the 
application using JavaScript on the publication field 
that has no validation on the form to update lecturer 
data. The process of inserting JavaScript can be seen 
in the image below : 

 

 
Figure 4 Cross Site Scripting  (XSS)  

 
The impact of the XSS attack can be seen in the 
image below :  
 

 
Figure 5 Impact of XSS Attack  

 
In the SIMAk MM UNPAD application, the XSS 
attack is prevented by using HTML entities as 
described in the previous discussion.  
 

 
Figure 6 Validated Data  

 
The validation that is performed by the application 
causes all the HTML character given by the user 
converted into non-HTML character. This cause the 
data will be displayed as a normal data instead of 
JavaScript command when it is raised in the 
application page. 
 
4.2 Implementation into Production 

After all the testing phases is successfully 
done, the next stage is the Implementation into 
Production phase, where the SIMAk MM UNPAD 
application that has been built implemented in the 
organization. 

 
4.2.1 Database Construction 
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The construction of the database began by 
specifying of the database name that will be used by 
the SIMAk MM UNPAD application.  
 

 
Figure 7 Database Name  

 
After the database has been established, the next 
stage is the construction of the tables needed by the 
application. The following figure shows the process 
of tables construction : 
 

 
Figure 8 Table Construction  

 
4.3 End-User Feed Back 

The last stage of the WES methodology is the 
overall evaluation performed by the end-user to the 
application that has been developed and 
implemented. The evaluation was done not only to 
the security aspects but also including the benefits 
provided by the application and the ease of use of 
the application that can support the business 
processes of the organization. Besides, the 
evaluation was also performed to calculate any 
changes in the application and the possibility of new 
threats that could attack the application. On the 
SIMAk MM UNPAD application, the evaluation 
results will be published by the Master of 
Management program of Padjadjaran University 

within one month since the application 
implementation. 
 
V. CONCLUSION 
5.1 Conclusion 

Based on the result of the testing and 
implementation undertaken in this research, it can be 
inferred as follows : 
1. The implementation of WES methodology can 

provide guidelines in maintaining the data 
distribution that occurred in the application. 
(Chapter 4.1.2) 

2. The implementation of WES methodology can 
help identifying the risks that can threaten the 
SIMAk MM UNPAD application (SQL 
injection and Cross Site Scripting) and efforts 
that can be done to minimize these risks. 
(Chapter 4.1.3 and 4.1.4) 
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Abstrak 

Musik telah menjadi salah satu bagian hidup manusia. Melalui musik, semua perasaan yang dimiliki manusia 
dapat dibangkitkan atau dihilangkan. Oleh karena eratnya hubungan musik dengan kehidupan manusia, maka 
pembelajaran musik telah dimulai sejak sekolah dasar. Akan tetapi dalam proses pembelajarannya, para siswa 
sekolah dasar mengalami kesulitan dalam memahami dasar pembacaan not, khususnya not balok. Pemanfaatan 
aplikasi desktop yang dapat menghasilkan file musik (yang menggunakan metadata MIDI dengan jalur tunggal) 
sebagai alat bantu pembelajaran not balok telah membantu secara tidak langsung pelajar sekolah dasar untuk 
memahami penulisan dan pembacaan not balok. Melalui aplikasi pembelajaran not balok dasar, para siswa 
sekolah dasar diberikan kesempatan untuk bereksperimen dalam proses pembuatan suatu partitur sederhana not 
balok. Data yang dimasukkan oleh para siswa sekolah dasar dapat dikonversi menjadi sebuah file musik MIDI, 
sehingga terlihat secara langsung hasil yang diperoleh. Hasil konversi yang diperoleh pun dapat digunakan oleh 
para pengajar seni musik untuk melihat perkembangan kemampuan seni musik dari para siswa/i binaannya. 
 
Kata kunci : metadata, MIDI, not balok, pembelajaran 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Musik telah menjadi salah satu bagian dalam 
kehidupan manusia untuk mengekspresikan dan 
mengelola perasaan seseorang. Menurut Michael 
Holt dalam [3], musik dapat digunakan untuk 
memicu emosi dari manusia. Lebih lanjut musik 
dapat pula digunakan untuk mengubah emosi dan 
perasaan dari orang yang mendengarkannya. Pada 
artikelnya, Garro [2] menyatakan bahwa musik 
dapat digunakan untuk mempengaruhi dan dapat 
digunakan untuk mengelola perasaan manusia. 
Musik dapat pula digunakan dalam sesi terapi untuk 
masalah psikologis tertentu. Oleh karena musik 
dapat digunakan untuk mengekspresikan dan 
mengelola perasaan seseorang, maka pembelajaran 
akan musik perlu diberikan secara dini, khususnya di 
dalam sekolah dasar. 

Permasalahan muncul ketika seorang guru seni 
musik mulai mengajarkan musik kepada para 
siswanya. Ada siswa/i merasakan bermasalah ketika 
mulai mempelajari penulisan not musik (khususnya 
not balok), ada pula yang mengalami kesulitan 
dalam memahami simbol dari musik, dan ada pula 

yang mengalami kesulitan dalam membaca not 
balok.  

Berbagai cara dapat digunakan oleh guru seni 
musik untuk mengatasi berbagai permasalah 
tersebut, akan tetapi permasalahan tersebut masih 
tetap muncul karena para siswa/i dapat memahami 
apa yang dijelaskan di dalam kelas akan tetapi tidak 
dapat mengulangi hal tersebut ketika belajar di 
rumah. Salah satu pendekatan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah pembuatan sebuah aplikasi 
yang dapat membantu untuk mempraktekan dan 
mendengarkan hasil yang diperoleh pada proses 
pembelajaran not balok dasar. 

Proses pengembangan aplikasi pembantu 
pembelajaran not balok ini dilakukan dengan 
menggunakan metodologi pengembangan aplikasi 
prototyping. Seluruh pengetahuan dasar yang 
diperlukan dalam pengembangan aplikasi ini 
diperoleh melalui penelusuran informasi yang telah 
dibuat dalam dunia maya. Ada pun hasil aplikasi 
yang diperoleh diujikan terhadap sejumlah siswa/i 
sekolah dasar yang baru pertama kali mempelajari 
penulisan not balok. 
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2. Metodologi Pengembangan
 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk 
memenuhi kebutuhan para guru seni musik, maka 
proses pengembangan aplikasi pembelajaran not 
balok yang memanfaatkan metadata MIDI tersebut 
dikembangkan dengan metodologi sebagai berikut:
a. Pengumpulan kendala yang dihadapi oleh guru 

seni musik terhadap sebuah sekolah menengah 
pertama di Bandung. 

b. Mengumpulkan materi pembelajaran seni musik 
digunakan melalui guru seni musik yang 
dilakukan pada point a dan atau melalui berbagai 
literatur yang dapat ditemukan.

c. Mempelajari dan mendalami struktur data dan 
metadata yang dimiliki oleh standar MIDI.

d. Mencari kesepadanan antara materi pembelajaran 
seni musik yang diperoleh pada point b dengan 
struktur data dan metadata MIDI pada point c.

e. Melakukan proses perancangan dan 
pengimplementasian aplikasi pengajaran not 
balok sesuai dengan masukan
point a, b, dan c. 

f. Melakukan pengujian penggunaan aplikasi 
pengajaran not balok yang dihasilkan pada 
sekelompok siswa yang mengalami kendala 
dalam mempelajari seni musik dan sekolompok 
siswa lainnya yang telah cukup memahami 
penulisan dan pembacaan not balok.

 
3. Teori Dasar Musik 

 
Menurut [4], pengetahuan dasar akan musik 

yang perlu diketahui oleh setiap orang dapat dibagi 
menjadi 5 bagian, yaitu jenis not, jenis tanda diam, 
hitungan beat, simbol khusus, dan tempo musik. 
Kelima bagian musik tersebut memiliki fungsi 
khusus masing-masing dalam suatu komposisi 
musik. 

Jenis dan nilai dari suatu not memiliki nilai 
penting dalam sebuah komposisi musik. Jenis dan 
nilai suatu not memberikan nilai berapa lama suatu 
not harus dibunyikan atau diny
besar nilai dari suatu not, maka semakin lama not 
tersebut harus dinyanyikan atau dibunyikan. Tabel 1 
memperlihatkan jenis, simbol, dan nilai dari suatu 
not. 

Tabel 1. Jenis, Simbol dan Nilai Not
Jenis Simbol Nilai  Jenis

Penuh  4 ketuk 1/8 

1/2 
 

2 ketuk 1/16

1/4 
 

1 ketuk 

Sumber: http://www.johnshouseproductions.com/wp
14_note_types.jpg 
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Metodologi Pengembangan 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk 
para guru seni musik, maka 

proses pengembangan aplikasi pembelajaran not 
balok yang memanfaatkan metadata MIDI tersebut 
dikembangkan dengan metodologi sebagai berikut: 

Pengumpulan kendala yang dihadapi oleh guru 
seni musik terhadap sebuah sekolah menengah 

Mengumpulkan materi pembelajaran seni musik 
digunakan melalui guru seni musik yang 
dilakukan pada point a dan atau melalui berbagai 
literatur yang dapat ditemukan. 
Mempelajari dan mendalami struktur data dan 

standar MIDI. 
Mencari kesepadanan antara materi pembelajaran 
seni musik yang diperoleh pada point b dengan 
struktur data dan metadata MIDI pada point c. 
Melakukan proses perancangan dan 
pengimplementasian aplikasi pengajaran not 
balok sesuai dengan masukan yang diterima pada 

Melakukan pengujian penggunaan aplikasi 
pengajaran not balok yang dihasilkan pada 
sekelompok siswa yang mengalami kendala 
dalam mempelajari seni musik dan sekolompok 
siswa lainnya yang telah cukup memahami 

an pembacaan not balok. 

Menurut [4], pengetahuan dasar akan musik 
yang perlu diketahui oleh setiap orang dapat dibagi 
menjadi 5 bagian, yaitu jenis not, jenis tanda diam, 

, simbol khusus, dan tempo musik. 
musik tersebut memiliki fungsi 
masing dalam suatu komposisi 

Jenis dan nilai dari suatu not memiliki nilai 
penting dalam sebuah komposisi musik. Jenis dan 
nilai suatu not memberikan nilai berapa lama suatu 
not harus dibunyikan atau dinyanyikan. Semakin 
besar nilai dari suatu not, maka semakin lama not 
tersebut harus dinyanyikan atau dibunyikan. Tabel 1 
memperlihatkan jenis, simbol, dan nilai dari suatu 

Tabel 1. Jenis, Simbol dan Nilai Not 
Jenis Simbol Nilai 

 
 

½ ketuk 

1/16 
 

¼ ketuk 

 

Sumber: http://www.johnshouseproductions.com/wp-content/uploads/ 

Sedangkan untuk tanda diam dapat digambarkan 
sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.

 
Tabel 2. Jenis, Simbol dan Nilai Tanda Diam

Jenis Simbol Nilai 

Penuh 
 

4 ketuk 

1/2 
 

2 ketuk 

1/4 
 

1 ketuk 

http://www.guitarmasterclass.net/guitar_forum/lofiversion/index.php/t3409
2.html 

 
Untuk tiga unsur musik lainnya (hitungan 
simbol khusus, dan tempo) lebih terkait dengan 
bagaimana suatu lagu dinyanyikan. Hal ini 
menyebabkan ketiga unsur tersebut tidak mendapat 
perhatian yang besar pada saat pembelajaran dasar 
pembacaan not balok. 

 
4. Musical Instrument Digital Interface

 
Salah satu bentuk implementasi musik dalam 

bentuk dijital adalah MIDI. Sejak 1983, MIDI telah 
menjadi salah satu protokol dasar yang digunakan 
untuk melakukan komunikasi antara dua atau lebih 
synthesizer. Berbagai perangkat musik elektronik 
menggunakan protokol ini untuk saling 
berkomunikasi, khususnya pada perangkat alat 
musik keyboard. 

Data yang digunakan dalam protokol MIDI ini 
mengandung informasi mengenai not yang 
dimainkan, berapa lama sebuah not di
berapa kuat not tersebut dibunyikan, dan lain 
sebagainya. Oleh karena banyaknya informasi yang 
dapat disimpan dalam sebuah data MIDI, maka 
protokol MIDI telah berkembang untuk dapat 
mencakup konsep tambahan yang baru, misalnya 
standarisasi file musik MIDI dan mekanisme 
koneksi yang baru (misal USB, 
[1]. 

Sebagai sebuah protokol yang digunakan 
dalam standarisasi file 
beberapa keunggulan dibandingkan dengan standar 
file lagu lainnya. Keunggulan 
antara lain: 
a. File MIDI dapat di-edit

Semua orang dapat dengan mudah membuat 
lagu dengan memasukkan not demi not. Ketika 
dalam proses pemasukan not tersebut terdapat 
kesalahan, maka file
seluruhnya, cukup not yang salahnya saja.

b. File MIDI tidak terikat pada perangkat tertentu.
Setiap informasi yang terkandung dalam 
MIDI, hanya berisi informasi not apa saja yang 
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Sedangkan untuk tanda diam dapat digambarkan 
sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jenis, Simbol dan Nilai Tanda Diam 
Jenis Simbol Nilai 

1/8 
 

½ ketuk 

1/16 
 

¼ ketuk 

  

http://www.guitarmasterclass.net/guitar_forum/lofiversion/index.php/t3409

Untuk tiga unsur musik lainnya (hitungan beat, 
simbol khusus, dan tempo) lebih terkait dengan 
bagaimana suatu lagu dinyanyikan. Hal ini 
menyebabkan ketiga unsur tersebut tidak mendapat 
perhatian yang besar pada saat pembelajaran dasar 

Musical Instrument Digital Interface (MIDI)  

Salah satu bentuk implementasi musik dalam 
bentuk dijital adalah MIDI. Sejak 1983, MIDI telah 
menjadi salah satu protokol dasar yang digunakan 
untuk melakukan komunikasi antara dua atau lebih 

. Berbagai perangkat musik elektronik 
menggunakan protokol ini untuk saling 
berkomunikasi, khususnya pada perangkat alat 

Data yang digunakan dalam protokol MIDI ini 
mengandung informasi mengenai not yang 
dimainkan, berapa lama sebuah not dibunyikan, 
berapa kuat not tersebut dibunyikan, dan lain 
sebagainya. Oleh karena banyaknya informasi yang 
dapat disimpan dalam sebuah data MIDI, maka 
protokol MIDI telah berkembang untuk dapat 
mencakup konsep tambahan yang baru, misalnya 

usik MIDI dan mekanisme 
koneksi yang baru (misal USB, firewire, dan wifi) 

Sebagai sebuah protokol yang digunakan 
 lagu, MIDI memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan dengan standar 
lagu lainnya. Keunggulan file MIDI tersebut 

edit. 
Semua orang dapat dengan mudah membuat file 
lagu dengan memasukkan not demi not. Ketika 
dalam proses pemasukan not tersebut terdapat 

file tidak perlu diubah 
seluruhnya, cukup not yang salahnya saja. 

MIDI tidak terikat pada perangkat tertentu. 
Setiap informasi yang terkandung dalam file 
MIDI, hanya berisi informasi not apa saja yang 
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digunakan. Kondisi ini memungkinkan pengguna 
untuk membuat sebuah lagu untuk alat musik apa 
pun tanpa perlu mengetahui bunyi alat musik 
yang akan digunakan nantinya. 

c. Informasi MIDI langsung menunjukkan data not. 
Informasi yang tersimpan dalam file MIDI hanya 
berisi not dan informasi musik lainnya. Isi file ini 
memudahkan pembuatan sebuah lagu lengkap 
dan melakukan proses recovery jika diperlukan. 

d. File MIDI dapat terdiri dari beberapa track data. 
Penggunaan multi-track memungkinkan 
terjadinya penempatan not setiap alat musik 
dalam track yang berbeda-beda, sehingga dapat 
membuat sebuah orkestra musik dengan hanya 
menggunakan sebuah perangkat MIDI dan 
menuliskan semua not yang digunakan dalam 
sebuah file saja. 
 

5. Struktur File MIDI  
 
Seluruh informasi yang tersimpan dalam file 

MIDI disusun berdasarkan aturan Big-Edian dan 
dapat dibagi menjadi empat area yaitu header, track 
header, track data, dan track out (lihat Lampiran 1) 
[5]. Header merupakan area yang digunakan untuk 
mendeklarasikan jenis file (daerah A), 
memberitahukan ukuran dari sisa area header 
(daerah B), jenis file MIDI (daerah C), jumlah track 
data yang digunakan (daerah D), dan kecepatan dari 
musik (daerah E). Track header digunakan untuk 
menyimpan tanda awal dari track data (daerah F) 
dan jumlah byte data yang dimiliki oleh sebuah track 
data hingga ditemukannya akhir dari track (daerah 
G). Track data (daerah H) digunakan untuk 
menyimpan seluruh data musik (not, tanda henti, 
kekuatan bunyi, dan lain sebagainya. Track out 
(bagian I) digunakan untuk memberikan tanda akhir 
akhir dari sebuah track data [5]. Bagian track data 
terdiri dari bagian-bagian data sebagai berikut: 
a. Time-stamp pada byte pertama. 
b. Event-type atau status byte pada byte kedua. 
c. Parameter pada byte ketiga dan keempat. 
Contoh bagian track data ini dapat dilihat pada 
Gambar 1 berikut ini. 
 

 
Gambar 1. Contoh Isi Track Data 

 
6. Aplikasi Basic Music Experiment v1.0 

 
Sebagaimana yang telah disebutkan pada 

bagian 1, aplikasi yang dikembangkan lebih 
ditujukan untuk membantu para pengajar seni musik 
dan para siswa/i untuk melakukan percobaan akan 
penulisan not balok. Untuk memenuhi tujuan 
tersebut fasilitas utama yang dimiliki oleh aplikasi 
yang dibangun terdiri dari kemampuan untuk 

menggambarkan not balok pada garis paranada yang 
telah disiapkan, menyimpan/membuka file 
contoh/percobaan yang dihasilkan, memainkan hasil 
lagu yang diperoleh, serta mengelola tempo dan 
kekerasan bunyi yang digunakan selama memainkan 
lagu yang dihasilkan. Seluruh fungsionalitas tersebut 
dapat digambarkan secara singkat dalam use case 
diagram Gambar 2 berikut ini. 
 

 
Gambar 2. Use Case Diagram Aplikasi 

 
Untuk dapat mewujudkan desain use case 

diagram pada Gambar 2, digunakan sebuah tampilan 
pengguna sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Desain Tampilan Aplikasi 

 
Pada Gambar 3 di atas, terlihat bahwa desain 
tampilan yang digunakan memiliki tiga daerah untuk 
mewakili fungsionalitas yang berbeda. Daerah Menu 
digunakan untuk meletakkan seluruh pemanggil 
fungsionalitas yang dikembangkan dalam aplikasi 
ini. Daerah Toolbar & Setting Musik, digunakan 
untuk menempatkan seluruh gambar not & tanda 
diam yang digunakan dalam proses pembuatan not 
balok sebuah lagu, serta seluruh pengaturan dari 
musik yang dihasilkan (tempo lagu, kekerasan bunyi 
not, dan tanda birama sebuah lagu). Daerah terakhir 
adalah daerah penulisan not balok yang berisi garis-
garis paranada yang telah disiapkan untuk memulai 
proses penulisan/penggambaran not balok dan tanda 
diam yang ingin dicobakan. Proses penulisan/ 
penggambaran not balok dan tanda diam dilakukan 
dengan cara drag and drop saja. Proses ini dipilih 
karena bagi para siswa/i sekolah dasar, proses ini 

Pengguna

Basic Music Experiment

Gambar not 
& tanda 
istirahat

Kelola 
tempo & 
volume

Play Musik

Load & Save 
File

Menu Area

Toolbar 
&

Setting 
Musik

Area Penulisan Not Balok



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

318 

 

lebih memudahkan mereka dibandingkan dengan 
proses yang menggunakan tombol atau kombinasi 
tombol keyboard. Gambar 4 berikut ini adalah salah 
satu contoh hasil penulisan/penggambaran not balok 
dan tanda diam melalui aplikasi yang dikembang-
kan. 
 

 
Gambar 4. Contoh Hasil Tampilan Aplikasi 

 
Sebagaimana yang telah digambarkan pada 

Gambar 2, aplikasi yang dikembangkan dilengkapi 
pula dengan fasilitas untuk menyimpan dan 
membuka kembali file yang telah dibuat. Struktur 
file yang dihasilkan menggunakan aturan yang telah 
dijabarkan pada bagian 4 mengenai struktur file 
MIDI. Gambar 5 berikut ini merupakan isi dari file 
yang dihasilkan oleh aplikasi yang dibuat dan dibuka 
dengan menggunapakan aplikasi Debug yang 
merupakan program dari sistem operasi Microsoft. 

 

 
Gambar 5. Contoh Isi File Hasil Penyimpanan 

 
Jika Gambar 5 ini dibandingkan dengan Gambar 1 
dan Lampiran 1, maka isi file tersebut akan mudah 
sekali untuk dibaca atau dibentuk (walau pun tertulis 
dalam bentuk biner). 

 
7. Mekanisme Konversi Metadata 

 
Untuk mengubah data yang dimasukkan oleh 

pengguna aplikasi ke dalam struktur file yang 
menggunakan metadata MIDI sebagaimana yang 
terlihat pada Gambar 5, diperlukan sebuah 
mekanisme konversi. Mekanisme konversi dari data 
pengguna ke dalam metadata MIDI dapat 
digambarkan sebagaimana yang terlihat pada 
Gambar 6 berikut ini. 

 
Gambar 6. Mekanisme Pembentukan File MIDI 

Sebagaimana yang tergambar pada Gambar 6, 
proses pengelolaan data yang dimasukkan oleh 
pengguna aplikasi adalah dengan memanfaatkan 
struktur data link list. Link list inilah yang pertama 
kali dibaca oleh sistem konversi metadata yang 
digunakan dalam aplikasi yang dibangun. 
Mekanisme dari proses konversi metadata pada 
Gambar 6 dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Variabel data diisi oleh link list yang dibentuk 

selama proses penulisan/pembuatan not balok 
oleh pengguna aplikasi. 

b. Pointer posisi diisi oleh alamat awal dari link list 
variabel data dan variabel hasil dikosongkan 
isinya. 

c. Jika alamat memori yang ditunjuk oleh pointer 
posisi belum mencapai akhir dari alamat link list 
data yang digunakan, maka variabel nilai_not 
akan diisi oleh data yang ditunjuk oleh pointer 
posisi. 

d. Isi data dari variabel nilai_not diuraikan lebih 
lanjut untuk mengambil data not, ketukan, dan 
data tambahan lainnya (dimasukkan dalam 
variabel not, ketuk, dan tambah). 

e. Proses konversi dari data not yang diperoleh  
dikonversikan menjadi metada MIDI dengan 
menggunakan fungsi midi_not. Proses konversi 
yang sama terjadi pula pada lama ketukan, dan 
data tambahan lainnya dengan menggunakan 
fungsi midi_prm1 dan midi_prm2. 

f. Hasil konversi yang diperoleh pada proses e 
digabungkan menjadi satu kesatuan dan 
ditambahkan pada isi variabel hasil pada bagian 
akhirnya. 

data = Linklist (data user)

posisi = awal (data)
hasil = ''

[posisi != akhir (data)]

[posisi = akhir (data)]

nilai_not = isi (posisi)

not = midi_not (nilai_not.not)
ketuk = midi_prm1(nilai_not.lama)
tambah = midi_prm2(nilai_not.ext)

hasil = hasil & gabung ( not , 
ketuk , tambah )

posisi = next ( posisi_list (posisi))

hasil = hasil & end_track()
head = header ()
tail = end_file ()

hasil = head & hasil & tail

create_file ( nama_file , 
hasil )

nama_file = 
get_nama_file()
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g. Alamat memori yang tersimpan pada pointer 
posisi selanjutnya dipindahkan ke alamat memori 
selanjutnya dari data yang ditunjuk oleh pointer 
posisi. 

h. Proses selanjutnya dikembalikan ke proses c. 
i. Jika alamat memori yang ditunjuk oleh pointer 

posisi telah menunjukkan akhir dari alamat link 
list data, maka proses selanjutnya yang dilakukan 
adalah membentuk data akhir track, membentuk 
header dari file MIDI dan penutup dari file 
MIDI. 

j. Data yang diperoleh pada proses i digabungkan 
kembali ke dalam variabel hasil dengan urutan 
sebagai berikut header file MIDI, hasil konversi, 
data akhir track, dan penutup file MIDI. 

k. Hasil penggabungan pada proses j, selanjutnya 
disimpan ke dalam sebuah file teks dan diberikan 
nama sesuai masukan dari pengguna aplikasi 
dengan diberi extension file .mid. 
 

8. Simpulan dan Saran 
 
Berdasarkan hasil pengujian aplikasi yang 
dikembangkan selama proses pembuatan dan 
terhadap para siswa/i sekolah dasar, diperoleh 
beberapa simpulan dan saran sebagai berikut: 
a. Struktur data Big-Edian merupakan struktur data 

kompleks yang tersusun secara sistematis dan 
terstruktur. 

b. Pemanfaatan metadata MIDI mempermudah 
proses pembacaan struktur data Big-Edian. 

c. Informasi yang disimpan dalam file masih perlu 
dikembangkan, sehubungan dengan masih 
adanya beberapa informasi lagu yang belum 
dapat ditampung dalam struktur metadata MIDI 
(misalnya untuk penyimpanan lirik lagu). 

d. Penggunaan teknik pembacaan file secara 
sequential menghasilkan waktu pembacaan data 
yang lebih lambat dibandingkan dengan proses 
pembacaan dengan memanfaatkan thread. 

e. Pemanfaatan teknik drag and drop pada proses 
penulisan/pembuatan not angka cukup membantu 
para siswa/i sekolah dasar, tetapi bagi sebagian 
siswa/i masih kurang memadai karena belum 
terbiasa menggunakan perangkat mouse. 

f. Penggunaan aplikasi pembelajaran not balok 
terhadap kelompok siswa yang mengalami 
masalah belajar terlihat memberikan manfaat 
yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai 
rata-rata ujian pembacaan not balok. Sedangkan 
pada kelompok siswa yang tidak mengalami 
masalah tidak memberikan dampak apa pun. 

g. Perlunya pengembangan lebih lanjut dari aplikasi 
yang dikembangkan agar dapat memuat not 
balok untuk musik yang memiliki track data 
lebih dari 1 (MIDI tipe 1 dan 2). 

h. Perlunya pengembangan lebih lanjut, khususnya 
dalam memanfaatkan garis birama yang 
membantu menentukan ketukan musik yang 
dimainkan. 
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Lampiran 1.  

 
Source: http://www.skytopia.com/project/articles/midi.html 
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Abstrak 

Visualisasi merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
memvisualisasikan suatu gedung dalam bentuk tiga dimensi, dan membuat interaktif antar pengguna dengan 
dunia virtual. Jenis penelitian ini merupakan perancangan sistem dalam bentuk pemodelan objek yang diawali 
dengan perumusan masalah, studi kepustakaan dan penelitian eksperimental dengan terlebih dahulu mengambil 
beberapa gambar dari objek yang akan dibuat, kemudian merekayasa ulang objek tersebut dengan menggunakan  
script Virtual Reality Modelling Language. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat diintegrasikan dengan script 
HTML sehingga dapat dilihat dan ditampilkan pada browser objek dari sebuah gedung berbentuk tiga dimensi 
secara interaktif. 
 
Kata kunci : visualisasi, tiga dimensi, virtual reality, VRML 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Visualisasi merupakan suatu teknologi 
pembuatan gambar, diagram atau animasi yang 
digunakan untuk menampilkan informasi. Pada 
kenyataannya visualisasi yang berbentuk gambar 
baik yang bersifat abstrak maupun yang nyata sudah 
dikenal dari zaman dahulu [2]. Sekarang ini 
visualisasi telah berkembang dan banyak dipakai 
untuk keperluan ilmu pengetahuan, rekayasa, 
produksi, pendidikan, multimedia interaktif, 
kedokteran, informasi suatu gedung dan lain-lain. 

Selama ini informasi suatu tempat terutama 
sebuah gedung adalah visualisasi dalam bentuk dua 
dimensi. Untuk memperbaiki kualitas informasi 
suatu gedung maka  dapat dibuat suatu informasi 
gedung dalam bentuk visualisasi tiga dimensi yang 
menyerupai dunia nyata yakni gedung dalam bentuk 
tiga dimensi. Informasi gedung tiga dimensi yaitu 
informasi yang dapat memvisualisasikan bentuk, 
situasi dan keadaan suatu gedung tertentu secara tiga 
dimensi sehingga dapat mewakili keadaan real 
gedung tersebut [3]. Saat ini perkembangan 
teknologi komputer yang telah mampu menampilkan 
bentuk visual dalam bentuk tiga dimensi dengan 
menggunakan perangkat lunak baik secara interaktif 
maupun secara pemrograman. 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga 
Pendidikan Makassar merupakan salah satu tempat 
pendidikan yang memiliki bangunan fisik (gedung) 
yang bervariatif. Saat ini informasi visual bangunan 
fisik tersebut belum memiliki suatu informasi 
berbentuk tiga dimensi. STIM LPI hanya memiliki 
informasi visual dalam bentuk 2 dimensi yang 
berupa gambar. Maka dari itu diperlukan adanya 
suatu pengembangan informasi yang dapat 
memvisualisasikan keadaan gedung dalam bentuk 
tiga dimensi. 

Dengan adanya visualisasi gedung tiga dimensi 
kampus STIM LPI maka akan memberikan 
informasi keadaan kampus dengan sudut pandang 
tiga dimensi, dapat dijadikan sebagai media yang 
menarik, lebih mudah dimengerti oleh penggunanya, 
serta dapat menampilkan bentuk dan keadaan secara 
nyata. 

Agar terfokus pada suatu permasalahan yang 
akan dibahas, maka perlu diberikan batasan masalah 
yaitu visualisasi yang akan dirancang hanya pada 
tempat-tempat yang paling sering dikunjungi di 
gedung kampus STIM LPI seperti ruang kelas, ruang 
staf, ruang laboratorium komputer, ruang 
perpustakaan, mushallah, area parkir. Proses 
pengolahan data bangunan menggunakan 
menggunakan softwafe 3D Studio Max 7 untuk 
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mendesain dan menggambar objek tiga dimensi 
(gedung dan isinya) dan script Virtual Reality 
Modelling Language untuk membuat interaktif 
antara pengguna dengan dunia virtual. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memvisualisasikan informasi suatu gedung dalam 
bentuk tiga dimensi yang dapat dinavigasikan dan 
diinteraksikan oleh pengguna. 
 
2. Metode Perancangan 
 
2.1 Lokasi  
 

Perancangan visualisasi ini bertempat pada 
kampus STIM LPI Makassar yang beralamat di jln. 
Bung No. 30 Tamalanrea Makassar. 
 
2.2 Data dan Perangkat 

 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah berupa foto gedung STIM LPI, jumlah 
gedung berserta jumlah ruangan dalam gedung, dan 
objek-objek pendukung lainnya 

 
Gambar 1. Foto Gedung STIM LPI Makassar 

Perangkat yang digunakan pada perancangan 
visualisasi ini terdiri atas perangkat keras laptop atau 
personel computer dan perangkat lunak berupa 
sistem operasi Windows XP, 3D Studio Max versi 7 
sebagai software yang digunakan untuk mendesain 
objek tiga dimensi, VrmlPad versi 3.0 sebagai editor 
script, dan Cortona Vrml Client sebagai plugin pada 
browser firefox atau internet explorer. 
 
2.3 Tahapan Perancangan 

 
Secara garis besar tahapan dari penelitian yang 

direncanakan adalah seperti yang terlihat pada 
diagram alir berikut : 

 
Gambar 2. Tahapan Perancangan 

Adapun penjelasan dari diagram alir di atas adalah 
sebagai berikut : 

1. Tahap Pengumpulan data 
Tahap pengumpulan data adalah tahapan untuk 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam 
pembuatan visualisasi gedung tiga dimensi STIM 
LPI ini, data bangunan fisik dan foto-foto bangunan 
STIM LPI. 
2. Tahap Desain 

Tahap desain adalah tahapan untuk membuat 
desain objek gedung beserta isinya dalam bentuk 
tiga dimensi dengan menggunakan perangkat lunak 
3D Studio Max 7 berdasarkan data yang ada, setelah 
objek selesai dibuat dilakukan pengkonversian dari 
bentuk desain ke bentuk file script VRML. 
3. Tahap Analisa 

Tahap analisa adalah tahapan koreksi file script 
vrml yakni memperbaiki penamaan setiap objek, 
memberikan link kepada setiap kamera yang 
digunakan untuk memantau setiap ruangan yang 
berada dalam sebuah gedung, dan membuat script 
interaktif untuk dunia virtual. 
4. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahapan untuk 
menerapkan file script vrml ke sebuah halaman 
website minimal localhost yang nantinya akan 
ditampilkan menggunakan sebuah browser dalam 
hal ini internet explorer atau yang lainnya. 
 
2.4 Rancangan Sistem 

 
Saat ini untuk dapat melihat informasi secara 

detail tentang gedung kampus STIM LPI adalah 
hanya dengan melalui media visual berbentuk 
brosur, selebaran, media cetak lainnya atau dari 
website yang hanya menampilkan visual dalam 
bentuk dua dimensi dalam hal ini berupa foto. Maka 
dari itu dibuatlah suatu sistem yang dapat 
menampilkan informasi gedung STIM LPI secara 
detail dalam bentuk visual tiga dimensi. Secara 
umum rancangan sistem yang akan diterapkan 
melalui browser atau perangkat lunak stand alone, 
dapat dilihat pada gambar use case [1, 4] berikut : 

 
Gambar 3. Use Case 

 

View Mushallah

< Menampilkan 3D >

View Area Parkir

USER

Proses Interaksi

<<include>>

<<include>>

View ruang Kepala 
Yayasan Kampus

View ruang Staf

View ruang DosenView Gedung A

<<include>> <<include>>

<<include>>

View UKM HMI Kampus

<<include>>

View ruang Kelas

View ruang 
Lab. Komputer

View ruang 
Perpustakaan

View Gedung B

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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3. Hasil dan Pembahasan  
 

Hasil desain objek gedung 
kampus STIM LPI Makassar dapat dilihat di
ini secara berurut, mulai dari hasil desain objek 
gedung Mushallah, ruang Kelas, ruang Staf, ruang 
Laboratorium Komputer, ruang Perpustakaan, 
gedung A, gedung B, dan desain objek gedung 
secara keseluruhan. 
3.1 Mushallah 
 

Gambar 4. Gedung Mushallah

Pada gambar 4, terlihat bentuk visual gedung 
mushallah yang berlokasi tepat di
gedung A, dimana pengguna dapat mengakses 
gedung tersebut dengan memilih tombol lihat
gedung mushallah dan secara langsung pengguna 
akan diarahkan ke objek gedung yang diinginkan.
 
3.2 Ruang Kelas 
 

Gambar 5. Ruang Kelas

Pada gambar 5, terlihat bentuk visual desain 
ruang kelas yang berlokasi di gedung B lantai 2, 3, 
dan 4, dimana pengguna dapat mengakses ruangan 
tersebut, dengan memilih tombol lihat gedung B dan 
memilih lihat ruang kelas dan secara langsung 
pengguna akan diarahkan ke ruanga
 
3.3 Ruang Staf 
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Hasil desain objek gedung tiga dimensi pada 
dapat dilihat di bawah 

ini secara berurut, mulai dari hasil desain objek 
ruang Kelas, ruang Staf, ruang 

Komputer, ruang Perpustakaan, 
gedung A, gedung B, dan desain objek gedung 

 

Gambar 4. Gedung Mushallah 

Pada gambar 4, terlihat bentuk visual gedung 
mushallah yang berlokasi tepat di sebelah kanan dari 
gedung A, dimana pengguna dapat mengakses 
gedung tersebut dengan memilih tombol lihat 
gedung mushallah dan secara langsung pengguna 
akan diarahkan ke objek gedung yang diinginkan. 

 

Gambar 5. Ruang Kelas 

lihat bentuk visual desain 
ruang kelas yang berlokasi di gedung B lantai 2, 3, 
dan 4, dimana pengguna dapat mengakses ruangan 

memilih tombol lihat gedung B dan 
ruang kelas dan secara langsung 

pengguna akan diarahkan ke ruangan kelas. 

Gambar 6. Ruang Staf

Pada gambar 6, terlihat bentuk visual desain 
ruang staf yang berlokasi di gedung A, dimana 
pengguna dapat mengakses ruangan tersebut dengan 
memilih tombol lihat gedung A dan memilih lihat
ruang staf dan secara 
diarahkan ke ruangan staf.
 
3.4 Ruang Laboratorium Komputer
 

Gambar 7. Ruang Lab. Komputer

Pada gambar 7, terlihat bentuk visual desain 
ruang laboratorium komputer yang berlokasi di 
gedung B lantai 2, dimana pengguna dapat 
mengakses ruangan tersebut dengan memilih tombol 
lihat gedung B dan memilih lihat ruang 
Laboratorium Komputer dan secara langsung 
pengguna akan diarahkan ke ruangan laboratorium
 
3.5 Perpustakaan 
 

Gambar 8. Ruang Perpustakaan
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Gambar 6. Ruang Staf 

Pada gambar 6, terlihat bentuk visual desain 
ruang staf yang berlokasi di gedung A, dimana 
pengguna dapat mengakses ruangan tersebut dengan 

gedung A dan memilih lihat 
ruang staf dan secara langsung pengguna akan 
diarahkan ke ruangan staf. 

Ruang Laboratorium Komputer  

 

Gambar 7. Ruang Lab. Komputer 

Pada gambar 7, terlihat bentuk visual desain 
ruang laboratorium komputer yang berlokasi di 
gedung B lantai 2, dimana pengguna dapat 

ruangan tersebut dengan memilih tombol 
gedung B dan memilih lihat ruang 

Laboratorium Komputer dan secara langsung 
pengguna akan diarahkan ke ruangan laboratorium 

 

Gambar 8. Ruang Perpustakaan 
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Pada gambar 8, terlihat bentuk visual 
ruang perpustakaan yang berlokasi di gedung B 
lantai 2 samping ruang lab. Komputer, dimana 
pengguna dapat mengakses ruangan tersebut dengan 
memilih tombol lihat gedung B dan memilih lihat
ruang Perpustakaan dan secara langsung pengguna 
akan diarahkan ke ruangan perpustakaan.
 
3.6 Gedung A 
 

A B C

Gambar 9. Gedung A (A. Tampak Depan, B. Tampak 
Belakang, C. Tampak Kanan, D. Tampak Kiri)

 

3.7 Gedung B 
 

A B C

Gambar 10. Gedung B (A. Tampak Depan, B. Tampak 
Belakang, C. Tampak Kanan, D. Tampak Kiri)

 
3.8 Gedung STIM LPI 
 

Gambar 11. Gedung STIM LPI secara keseluruhan
 
3.9 Implemntasi Script VRML
 

Script vrml yang telah siap dipakai atau telah 
dilengkapi dengan link dan interkasinya bisa 
disisipkan ke dalam sebuah halaman web 
menggunakan tag html yaitu tag embed, berikut ini 
adalah contoh penggalan script html yang 
menggunakan tag embed, 
 

<body bgcolor="#ffffff" scroll="no">
<center> 
<embed 

      src="rose.wrl" 
type="x-world/x- vrml"
width="300" 
height="300" 
vrml_dashboard="false"
vrml_background_color="#000077"
contextmenu="false">

</center> 
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Pada gambar 8, terlihat bentuk visual desain 
ruang perpustakaan yang berlokasi di gedung B 
lantai 2 samping ruang lab. Komputer, dimana 
pengguna dapat mengakses ruangan tersebut dengan 

gedung B dan memilih lihat 
ruang Perpustakaan dan secara langsung pengguna 

n ke ruangan perpustakaan. 

D

 
Gambar 9. Gedung A (A. Tampak Depan, B. Tampak 

Belakang, C. Tampak Kanan, D. Tampak Kiri) 

D

 
Gambar 10. Gedung B (A. Tampak Depan, B. Tampak 

C. Tampak Kanan, D. Tampak Kiri) 

 
Gambar 11. Gedung STIM LPI secara keseluruhan 

Implemntasi Script VRML  

Script vrml yang telah siap dipakai atau telah 
dilengkapi dengan link dan interkasinya bisa 
disisipkan ke dalam sebuah halaman web dengan 
menggunakan tag html yaitu tag embed, berikut ini 
adalah contoh penggalan script html yang 

<body bgcolor="#ffffff" scroll="no">  

vrml"  

vrml_dashboard="false"  
vrml_background_color="#000077"  
contextmenu="false">  

</body> 
 

Salah satu contoh penggalan script vrml yang 
menghasilkan visual objek gedung tiga dimensi 
dalam hal ini gedung mushallah adalah sebagai 
berikut : 

3.10 Hasil Implementasi
 

Dari hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, 
objek yang telah dirancang dengan VRML tersebut 
dapat diimplementasikan ke dalam sebuah website 
dalam hal ini website STIM LPI Makassar sehingga 
pengguna/user dari website tersebut dapat 
melakukan visualisasi secara tiga dimensi dan 
interaktif terhadap beberapa objek yang ada di 
website tersebut , seperti yang terlihat pada gambar 
berikut : 

Gambar 12. Website STIM LPI
 
4. Kesimpulan 
 

Dengan adanya visualisasi gedung t
maka akan memberikan informasi keadaan kampus 
dengan bebrapa sudut pandang, dapat dijadikan 
sebagai media yang menarik, lebih mudah 
dimengerti dan dapat diinteraksikan oleh 
penggunanya, serta dapat menampilkan bentuk dan 
keadaan secara nyata. 
 
Daftar Pustaka: 
 
[1]  Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 

1999, The Unified Modeling Language User 

DEF KAMERA_MUSHALLAH Viewpoint {

  position 209 294 2425

  orientation - 0.3264 0.9451 

  fieldOfView 0.6024 

  description "KAMERA_MUSHALLAH"

} 

DEF KAMERA_MUSHALLAH-TIMER TimeSensor { loop 

TRUE cycleInterval 3.333 },

DEF KAMERA_MUSHALLAH

PositionInterpolator {  
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Salah satu contoh penggalan script vrml yang 
menghasilkan visual objek gedung tiga dimensi 
dalam hal ini gedung mushallah adalah sebagai 

 

Hasil Implementasi 

Dari hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, 
objek yang telah dirancang dengan VRML tersebut 
dapat diimplementasikan ke dalam sebuah website 
dalam hal ini website STIM LPI Makassar sehingga 

website tersebut dapat 
melakukan visualisasi secara tiga dimensi dan 
interaktif terhadap beberapa objek yang ada di 
website tersebut , seperti yang terlihat pada gambar 

 

Gambar 12. Website STIM LPI 

Dengan adanya visualisasi gedung tiga dimensi 
maka akan memberikan informasi keadaan kampus 
dengan bebrapa sudut pandang, dapat dijadikan 
sebagai media yang menarik, lebih mudah 
dimengerti dan dapat diinteraksikan oleh 
penggunanya, serta dapat menampilkan bentuk dan 

Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 
The Unified Modeling Language User 

KAMERA_MUSHALLAH Viewpoint {  

position 209 294 2425  

0.3264 0.9451 -0.01559 -0.101 

description "KAMERA_MUSHALLAH"  

TIMER TimeSensor { loop 

TRUE cycleInterval 3.333 },  

KAMERA_MUSHALLAH-POS-INTERP 
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Seiring dengan perubahan zaman yang semakin berkembang, ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan yang 
pesat dari segi teknologi dalam bidang informasi. Hal ini dapat dilihat secara jelas dengan adanya Sistem 
Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) yang merupakan suatu sistem informasi 
berbasis komputer. GIS ini memberikan informasi yang diperoleh melalui pengenalan obyek pada citra satelit 
sebagai data primer yang dipadukan dengan peta-peta tematik sebagai data sekunder, dalam kasus ini sistem 
satelit yang digunakan adalah Global Positioning System (GPS). Pemanfaatan GIS ini perlu ditunjang dengan 
perangkat komputer untuk menampilkan informasi yang diterima. Media komputer yang akan digunakan dalam 
penulisan ini adalah android yang akan menghasilkan informasi berupa peta jalan yang dapat digunakan untuk 
pemilihan jalan alternatif menuju suatu tempat tujuan. Android memiliki aplikasi yang disebut LewatMana yang 
dapat menunjang penggunaan GIS ini. LewatMana ini akan memberikan informasi mengenai situasi jalan yang 
akan dilalui. 
 
Kata kunci : Android, Geographic Information System (GIS), Global Positioning System (GPS), LewatMana. 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Berkembangnya wilayah Ibu Kota Jakarta 

menjadi pusat bisnis menjadikan mobilitas orang 
yang masuk ke daerah Jakarta semakin meningkat. 
Peningkatan ini menimbulkan banyak permasalahan 
dalam bidang transportasi, khususnya kemacetan 
jalan. Salah satu solusi yang dapat dipilih adalah 
dengan menggunakan jalan alternatif, namun 
kurangnya informasi mengenai jalan alternatif 
menjadikan pilihan ini kurang efektif, sehingga 
diperlukan sebuah sistem yang akan memberikan 
informasi mengenai jaringan jalan yang benar di 
Wilayah Ibu Kota Jakarta. Sistem ini dikenal dengan 
sebutan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau 
Geographic Information System (GIS).  

Pemanfaatan GIS ini perlu ditunjang dengan 
menggunakan perangkat komputer sebagai media 
penyimpanan database dan penerjemah informasi 
yang diperoleh dari GIS kepada para penggunanya. 
Salah satu media yang dapat digunakan adalah 
android. Android memiliki aplikasi LewatMana 
yang dapat mendukung penggunaan GIS ini. 
LewatMana adalah aplikasi penunjuk jalan untuk 
mengetahui situasi jalan yang akan dilalui. 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui 
perkembangan ilmu teknologi dalam bidang GIS dan 

manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 
untuk mengantisispasi agar tidak terjebak dalam 
kemacetan. 

 
2. Landasan Teori 

 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, 

Jakarta Raya) adalah ibu kota negara Indonesia. 
Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia 
yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta 
terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Provinsi 
DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota 
administrasi dan satu Kabupaten administratif, 
yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 
47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, 
Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta 
Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Kota 
administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, 
serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu 
dengan luas 11,81 km2. [5] 

 
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) atau 

Geographic Information System (GIS) 
 
GIS adalah suatu sistem informasi berbasis 

komputer, yang digunakan untuk memproses data 
spasial yang bergeoreferensi (berupa detail, fakta, 
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kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu 
basis data dan berhubungan dengan persoalan serta 
keadaan dunia nyata. Manfaat GIS secara umum 
memberikan informasi yang mendekati kondisi 
nyata, memprediksi suatu hasil, dan perencanaan 
strategis. 

Mobile GIS mempunyai beberapa kelebihan 
dan kekurangan yang diantaranya sebagai berikut: 

1) Kelebihan Mobile GIS 
a. Bersifat Mobile, dapat digunakan dimana 

saja. 
b. Lebih efisien, dan bisa dipadukan dengan 

GPS. 
c. Pengunaan lebih mudah, ringan dan mudah 

dibawa. 
2) Kekurangan Mobile GIS 

a. User interface ditampilkan dalam layer kecil 
b. Pengaksesan terhadap data GIS dan fungsi - 

fungsinya tidak selengkap dan sekompleks 
di desktop 
 

2.2 Global Positioning System (GPS) 
 
GPS adalah sistem satelit navigasi dan 

penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh 
Amerika Serikat [2]. Sistem ini didesain untuk 
memberikan posisi dan kecepatan tiga-dimensi serta 
informasi mengenai waktu, secara kontinyu di 
seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca, 
bagi banyak orang secara simultan. Saat ini GPS 
sudah banyak digunakan orang di seluruh dunia 
dalam berbagai bidang aplikasi yang menuntut 
informasi tentang posisi, kecepatan, percepatan 
ataupun waktu yang teliti. GPS dapat memberikan 
informasi posisi dengan ketelitian bervariasi dari 
beberapa millimeter (orde nol) sampai dengan 
puluhan meter. 

Beberapa kemampuan GPS antara lain dapat 
memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, 
dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja 
di bumi ini tanpa tergantung cuaca. Hal yang perlu 
dicatat bahwa GPS adalah satu-satunya sistem 
navigasi ataupun system penentuan posisi dalam 
beberapa abad ini yang memiliki kemampuan handal 
seperti itu.  

Ketelitian dari GPS dapat mencapai beberapa 
mm untuk ketelitian posisinya, beberapa cm/s untuk 
ketelitian kecepatannya dan beberapa nanodetik 
untuk ketelitian waktunya. Ketelitian posisi yang 
diperoleh akan tergantung pada beberapa faktor 
yaitu metode penentuan posisi, geometri satelit, 
tingkat ketelitian data, dan metode pengolahan 
datanya. 

 
2.3 Aplikasi LewatMana 

 

LewatMana adalah aplikasi penunjuk jalan 
yang membantu anda untuk melewati rute tercepat 
ke lokasi tujuan, selain itu aplikasi ini dapat 
memantau jalan untuk mengetahui situasi jalan yang 
akan dilalui. 

Aplikasi yang dikembangkan oleh tim seatech 
mobile ini menggunakan jasa kontributor, jejaring 
sosial, informasi dari berbagai situs partner serta 
CCTV. Tidak semua kota dipasang CCTV, namun 
untuk mengganti peran CCTV tersebut, pengguna 
aplikasi ini dapat mengikuti dan mengetahui 
informasi seputar jalan raya melalui fitur live 
streaming. Selain itu, dapat juga diperoleh informasi 
tentang lokasi bengkel, bank, puskesmas, taksi, 
apotek, atm, dan lokasi wisata terdekat. Saat ini 
aplikasi LewatMana baru terhubung dengan CCTV 
di beberapa tempat seperti Bali, Bandung, Bekasi, 
Depok, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, 
Jakarta Timur, Jakarta Utara, Puncak, Surabaya dan 
Tangerang.  

Aplikasi LewatMana memiliki fitur – fitur 
sebagai berikut : 

1) Driving Mode, adalah salah satu fitur 
yang tidak terdapat dalam versi 
onlinenya. Menu ini memungkinkan 
untuk memantau keadaan jalan yang 
berdekatan dengan posisi pengguna. 

2) Traffic Camera Nearby. Fitur ini 
digunakan untuk melihat keadaan lalu 
lintas melalui tayangan video di sekitar 
lokasi pengguna. 

3) Traffic Camera by City, dalam menu 
ini pengguna dapat melihat rekaman 
CCTV di daerah ibu kota Jakarta. 

4) Traffic Update, ini adalah salah satu 
fitur menarik dari aplikasi LewatMana. 
Di sini pengguna dapat mengetahui 
kondisi lalu lintas berdasarkan laporan 
pengguna lainnya. 

5) Make a Report, dapat digunakan untuk 
membuat laporan kondisi lalu lintas. 
Hasil dari laporan ini nantinya akan 
tampil pada menu Traffic Update. 

6) Important Location, menu ini berisikan 
tempat-tempat yang bisa sangat 
berguna ketika sedang berada di jalan. 
Misalnya saja, bengkel, pom bensin, 
rumah sakit, dan lainnya. 

7) Emergency, bisa dimanfaatkan untuk 
keadaan darurat. Isinya beberapa 
nomor telepon penting seperti dari 
pemadam kebakaran, ambulan, 
pengaduan polisi, dan lainnya. 

8) Sedangkan fitur Twitter dan Facebook 
bisa dimanfaatkan untuk berbagi 
informasi melalui jejaring sosial 
tersebut. 
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2.4 Android 

 
Android adalah sistem operasi untuk telepon 

seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan 
platform terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan aplikasi mereka sendiri. Awalnya, 
Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru 
yang membuat peranti lunak untuk ponsel. 
Kemudian untuk mengembangkan Android, 
dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 
34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 
telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 
Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada 
Juli 2005 Android telah diakuisisi oleh Google dan 
pada 5 November 2007 barulah secara resmi 
Android dirilis oleh Google. Dalam pengembangan 
aplikasi android menyediakan Android SDK yang 
menyediakan tools dan API untuk para pengembang 
aplikasi dengan platform Android. Android 
menggunakan Java sebagai bahasa pemogramannya. 
[1] 

 
2.4.1 Fitur Android 

 
Fitur-fitur pada Android antara lain adalah [1]: 

1) Framework aplikasi, memungkinkan daur 
ulang dan penggantian komponen. 

2) Rancangan handset. Platform disesuaikan 
dengan kebutuhan Video Graphics Adapter 
(VGA) yang lebih besar, library grafik 2D dan 
3D yang berdasarkan pada spesifikasi OpenGL 
ES 1.0 serta layout smartphone yang 
tradisional. 

3) Konektivitas. Android mendukung berbagai 
teknologi konektivitas seperti Global System 
for Mobile Communications (GSM)/Enhanced 
Data rates for GSM Evolution (EDGE), Code 
Division Multiple Access (CDMA), Evolution-
Data Optimized (EV-DO), Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS), 
Bluetooth dan Wireless Fidelity (Wi-Fi). 

4) Pesan. Android mendukung pengiriman pesan 
dalam bentuk Short Message Service (SMS) 
dan Multimedia Messaging Service (MMS). 

5) Dukungan Java. Software yang ditulis dalam 
bahasa Java dapat dikompilasi dan akan 
dieksekusi pada mesin virtual Dalvik, yang 
merupakan implementasi dari Virtual Machine 
(VM) yang dirancang khusus untuk 
penggunaan perangkat bergerak. 

6) Dukungan hardware tambahan. Android 
mendukung penggunaan kamera, layar sentuh, 
GPS, pengukur kecepatan, magnetometer, 
akselerasi 2D bit blits (dengan orientasi 
hardware, scaling, konversi format piksel) dan 
akselerasi grafis 3D. 

7) Market. Mirip dengan App Store pada iPhone 
OS, Android Market adalah sebuah katalog 
aplikasi yang dapat di-download dan diinstal 
pada telepon seluler secara online, tanpa 
menggunakan PC (Personal Computer). 
Awalnya hanya aplikasi gratis saja yang 
didukung. Dan sejak tanggal 19 Februari 2009 
aplikasi berbayar telah tersedia di Android 
Market untuk Amerika Serikat. 

 
2.4.2 Keunggulan Android 

 
Beberapa keunggulan Android dengan 

platform lain yaitu [1] : 
1) Keterbukaan Android 

Android menyediakan akses ke fungsi dasar 
perangkat mobile menggunakan standar 
panggilan ke API. 

2) Pengguna dapat menggabungkan informasi 
dari Internet ke dalam telepon, seperti 
informasi kontak, atau data pada lokasi 
geografis. 

3) Cepat dan mudah perkembangannya 
 

2.4.3 Pengembangan Aplikasi Android 
 
Ada 4 hal mendasar yang harus anda pahami 

dalam membangun aplikasi berbasis Android: 
1) Activity, adalah tampilan grafis yang anda lihat 

ketika menjalankan sebuah aplikasi. Aplikasi 
dapat memiliki lebih dari satu Activity. 

2) Intent, adalah serangkaian nilai yang 
menunjukkan apa yang harus dilakukan ketika 
terjadi perpindahan layar. 

3) Service, adalah layanan yang bekerja di 
belakang layar (background). 

4) Content provider, memungkinkan sebuah 
aplikasi untuk dapat menyimpan dan menerima 
data dari database. 
 

3 Pembahasan 
 

3.1 Gambaran Umum Sistem 
Sistem ini menyesuaikan dengan sistem OSM 

WMS server yang merupakan sistem terpusat dan 
terdistribusi. Dari sistem pengguna-server itu maka 
handphone Android yang terdapat pada sisi 
pengguna dapat menampilkan peta, sedangkan pada 
sisi server menyediakan data geospatial dan 
melakukan suatu operasi GIS berdasarkan 
permintaan dari pengguna misalnya melakukan 
pencarian terhadap alternatif jalan. Terdapat 2 
penentuan lokasi yaitu secara lokal (LBS / Wifi) 
yang mengandalkan sistem triangulasi sinyal radio 
atau sinyal telepon seluler dari beberapa BTS dan 
juga GPS yang menggunakan satelit untuk 
menghitung posisi unit GPS. 
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Gambar 1. Gambaran Umum Sistem Android 

 
3.2 Spesifikasi Aplikasi  

 
1. Pencarian Lokasi  

Pencarian lokasi adalah aplikasi yang 
berfungsi untuk mengetahui tempat keberadaan 
pengguna dan tempat lokasi yang dituju oleh 
pengguna. 
 

2. Pencarian Rute  
Pencarian rute adalah aplikasi yang 

berfungsi sebagai peta saat pengguna tidak 
mengetahui rute dari jalan alternatif yang 
dipilih. 

 
3.3 Tahap Pengerjaan 

 

 
 

Gambar 2. Tahap Pengerjaan Aplikasi 

 
Gambar 2 merupakan tahapan pengerjaan 

aplikasi dari perancanaan sistem georgrafis 
informasi sistem berbasis Android. 
 
3.4 Pengumpulan Data 

 
Data yang digunakan dalam pembuatan peta 

ini sebagian didapat dari dinas terkait antara lain 
Dinas Pekerjaan Umum Jakarta dan juga Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan 
Timur, serta menggunakan peta dari Bappeda Kota. 
 
3.5 Perancangan Aplikasi  

 
Gambar 3 adalah tahap perancangan aplikasi 

Android terhadap user. Langkah pertama adalah 
lihat nama, yaitu aplikasi dalam bentuk icon yang 
ada dalam ponsel Android. Langkah kedua yaitu 
lihat posisi, dalam hal ini posisi yang dimaksud 
adalah posisi keberadaan pengguna dalam peta. 
Langkah ketiga yaitu lihat jalan alternatif, dalam hal 
ini pengguna dapat melihat jalan pada peta yang ada 
dalam ponsel Android sebagai alternatif jalan yang 
akan digunakan. Langkah keempat yaitu lihat rute, 
dalam hal ini penggguna dapat melihat rute yang 
akan digunakan sebagai jalan alternatif. Langkah 
kelima dan keenam yaitu update peta, berfungsi 
untuk mengetahui kondisi jalan terbaru. Setelah 
update peta maka pemilihan jalan alternatif terbaru 
dapat diketahui. 
 

User

Lihat Nama

Update Jalan 
Alternatif

Update Peta

Lihat Rute

Liahat Jalan 
Alternatif

Lihat Posisi

Pencarian Jalan 
Alternatif

 
 

Gambar 3. Perancangan Aplikasi 
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5. KESIMPULAN 

 
Dari pemanfaat sistem informasi geografis ini 

Dari pemanfaat sistem informasi geografis ini dapat 
ditarik beberapa kesimpulan: 

a. Dengan sistem informasi geografis kita bisa 
mengetahui jalan alternatif yang ada di wilayah 
DKI Jakarta. 

b. Terhindar dari kemacetan 
c. Dapat memilih waktu perjalanan. 
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Abstrak 

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sering digambarkan sebagai sebuah alat untuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan. Beberapa metode telah dikembangkan guna melakukan proses AMDAL, di 
antaranya adalah Analisis Lingkungan Strategis (Strategic Environmental Assessment / SEA) dan AMDAL 
Termodifikasi (Modified Environmental Impact Assessment/ Modified EIA). Metode tersebut dikembangkan 
untuk memperbaiki indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam proses AMDAL. Ada beberapa hal 
yang dapat dikembangkan dari permasalahan AMDAL, salah satunya adalah bagaimana cara pemasangan sistem 
utilitas yang baik di suatu pemukiman terutama pemukiman padat penduduk. Sistem utilitas yang akan dibahas 
di sini akan berhubungan dengan Liquified Petroleum Gas (LPG). Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang terjadi menyebabkan semakin dibutuhkannya sumber daya energi, dimana selama ini sebagian 
besar orang bergantung pada alam, seperti untuk memasak. Adanya konversi minyak tanah menjadi gas, 
menjadikan mayoritas penduduk Jakarta menggunakan gas LPG untuk kegiatan sehari-hari. Namun akhir-akhir 
ini banyak terjadi ledakan yang ditimbulkan oleh tabung gas LPG akibat kebocoran pada regulatornya. Hal 
tersebut dapat berakibat fatal jika ledakan tersebut terjadi di daerah lingkungan padat penduduk. Sebuah alat 
pendeteksi kebocoran tabung gas dengan menggunakan sensor gas figarro TGS 2610 berbasis mikrokontroller 
AT89S52 sangat dibutuhkan untuk daerah padat penduduk. 

Kata kunci : AMDAL, Liquefied Petroleum Gas, Mikrokontroller AT89S52 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Elpiji (LPG) saat ini sudah bukan merupakan 

barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan 
masyarakat perkotaan saja, akan  tetapi  sampai 
masyarakat  pelosok  desa  pun  saat  ini  telah  
beralih menggunakan  gas  elpiji. Seiring  dengan  
semakin langkanya cadangan minyak bumi yang  
tidak terbarukan, maka pemerintah berinisiatif untuk 
melakukan konversi dari minyak tanah menjadi gas 
elpiji dengan cara memberikan  secara  gratis kepada 
masyarakat yang tidak mampu di seluruh indonesia.  

Kekurangan dari gas alam jika dibandingkan 
dengan minyak bumi ialah mudah terbakar jika 
terpicu oleh api yang berada di sekitarnya,  
sedangkan minyak bumi tidak mudah terpicu oleh 
api di  sekitarnya. Tempat penyimpanan gas alam 
harus menggunakan tabung yang kuat dan tidak  

mudah bocor. Karena jika tabung penyimpanan  gas  
bocor, pada saat akan digunakan akan mudah  
terbakar. Sedangkan untuk menyimpan minyak 
bumi, bisa menggunakan jerigen atau botol–botol 
bekas.   

Seiring dengan banyaknya penggunaan gas 
elpiji oleh masyarakat, maka produsen tabung gas 
pun mengalami penurunan kualitas yang dapat 
menimbulkan bahaya yang disebabkan kurangnya 
pengawasan produk  tabung gas  tersebut. Semenjak  
pemerintah melakukan konversi  minyak  tanah  ke 
kompor gas banyak sekali kejadian meledaknya  
tabung gas yang berbahaya bagi pengguna maupun 
masyarakat sekitar. Bencana meledaknya tabung gas 
sebagai akibat kesalahan manusia maupun kesalahan 
dalam proses produksi tabung gas elpiji maupun 
selang gas seharusnya mendapatkan penanganan 
segera agar tidak semakin banyak  korban  
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berjatuhan. Maka  dari  itu  penelitian  ini  ingin 
memberikan solusi atas permasalahan tersebut, 
sehingga para pemakai tabung gas menjadi lebih 
nyaman pada saat memakainya. Dugaan sementara 
solusi yang diberikan yaitu degan cara pendeteksian 
bau gas yang bocor oleh sensor gas kemudian 
mengaktifkan buzzer saat kondisi gas  bocor,  
selanjutnya  sistem  dapat  mengirimkan  pesan  
singkat  (SMS)  kepada  pemilik  rumah  bahwa  
telah  terjadi kebocoran pada tabung gas. 
 
2. Literatur Review 

 
Penelitian  Tarigan,  Daniel  Esa  Elfatra  2010  

Universitas  Sumatera  Utara  (USU)  tentang 
perancangan alat pendeteksi kebocoran gas LPG 
dengan menggunakan sensor TGS-2610 berbasis 
mikrokontroller AT89S51: Dirancang sebuah alat 
pendeteksi yang mampu mendeteksi keberadaan gas 
LPG di udara. Sensor  yang digunakan untuk 
mendeteksi  keberadaan  LPG  dalam penelitian  ini  
adalah  sensor  gas  LPG  TGS-2610,  sementara 
yang menjadi pusat pengendalian dari seluruh alat 
yang dirancang digunakan mikrokontroller 
AT89S51. Secara garis besar, alat yang dirancang ini  
terdiri dari  tiga buah blok dasar yaitu  : 
Mikrokontroller, ADC dan Sensor. Alat yang 
dirancang  ini mampu mendeteksi gas LPG dalam 
waktu 0,37 detik pada  jarak minimum. Adapun 
kelemahan alat pendeteksi  ini adalah waktu 
pendeteksian gas LPG oleh sensor yang digunakan 
tergantung pada jarak sensor terhadap sumber gas. 
Semakin jauh jarak sensor dengan sumber gas, maka 
waktu pendeteksian yang dibutuhkan semakin lama.  

 
Penelitian  Nurhalimah,  2011  Universitas  

Sumatera  Utara  (USU)  tentang  analisis  pengaruh  
konsentrasi  gas  LPG menggunakan sensor TGS-
2610 berbasis mikrokontroler AVR atmega8535 : 
Telah dilakukan analisis kuantitatif gas dalam LPG. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur konsentrasi 
gas LPG terhadap sensor. Metoda  yang  digunakan  
untuk mengukur  konsentrasi  gas  LPG  yaitu  
sensor  gas  semikonduktor  jenis  TGS-2610 
keluaran  Figaro  yang  digunakan  untuk  
mendeteksi  keberadaan  gas.  Sementara  yang  
menjadi  pusat  pengendalian  dari seluruh  alat  
yang  dirancang  digunakan mikrokontroler AVR 
ATMega8535.  Selain  itu  sistem  yang  dirancang 
dilengkapi LCD sebagai tampilan nilai konsentrasi 
gas dalam ppm yang dideteksi oleh sensor. Secara 
garis besar, alat yang dirancang ini terdiri dari dua 
buah blok dasar yaitu : Mikrokontroler, dan Sensor. 
Penelitian dilakukan dengan mengukur konsentrasi 
gas LPG dari bermacam-macam  konsentrasi  dalam  
ppm. Dari  variasi  konsentrasi  gas  LPG  yang  
diperoleh menunjukkan bahwa dengan  semakin 

meningkatnya konsentrasi gas LPG mengakibatkan 
harga  resistansi  sensor  semakin menurun dan 
tegangan keluaran mengalami peningkatan.  

 
 Dari  kedua  peneliti  pendahulu  terkait  dengan  

permasalahan  kebocoran  gas  LPG  dan  
penanganannya  belum  ada  yang mendalami  
sampai  ketingkat  bagaimana    adanya  kebocoran  
gas  LPG  tersebut  dapat  diinformasikan melalui 
media SMS pada handphone. 
 

Dalam penulisan ini, ada beberapa landasan 
teori yang berkaitan, yaitu pengertian dan uraian dari 
elpiji, sensor TGS 2610, bahaya elpiji, 
mikrokontroler AT89S2051, speaker, dan Light 
Emitting Diode (LED). 
 
2.1 Elpiji 
 

Elpiji, dari pelafalan singkatan bahasa Inggris; 
LPG (liquified petroleum gas, harafiah: "gas minyak 
bumi yang dicairkan"), adalah campuran dari 
berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas 
alam [2]. Dengan menambah tekanan dan 
menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. 
Komponennya didominasi propana (C3H8) dan 
butana (C4H10). Elpiji juga mengandung hidrokarbon 
ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana 
(C2H6) dan pentana (C5H12).  

Dalam kondisi atmosfer, elpiji akan berbentuk 
gas. Volume elpiji dalam bentuk cair lebih kecil 
dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang 
sama. Karena itu elpiji dipasarkan dalam bentuk cair 
dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk 
memungkinkan terjadinya ekspansi panas (thermal 
expansion) dari cairan yang dikandungnya, tabung 
elpiji tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85% 
dari kapasitasnya. Rasio antara volume gas bila 
menguap dengan gas dalam keadaan cair bervariasi 
tergantung komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi 
biasaya sekitar 250:1.  

Tekanan di mana elpiji berbentuk cair, 
dinamakan tekanan uapnya, juga bervariasi 
tergantung komposisi dan temperatur; sebagai 
contoh, dibutuhkan tekanan sekitar 220 kPa (2.2 bar) 
bagi butana murni pada 20 °C (68 °F) agar mencair, 
dan sekitar 2.2 MPa (22 bar) bagi propana murni 
pada 55 °C (131 °F).  

Menurut spesifikasinya, elpiji dibagi menjadi 
tiga jenis yaitu elpiji campuran, elpiji propana dan 
elpiji butana. Spesifikasi masing-masing elpiji 
tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak 
dan Gas Bumi Nomor:25K/36/DDJM/1990.Elpiji 
yang dipasarkan Pertamina adalah elpiji campuran. 
 
2.2  Bahaya Elpiji 
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Salah satu risiko penggunaan elpiji adalah 
terjadinya kebocoran pada tabung atau instalasi gas 
sehingga bila terkena api dapat menyebabkan 
kebakaran. Pada awalnya, gas elpiji tidak berbau, 
tapi bila demikian akan sulit dideteksi apabila terjadi 
kebocoran pada tabung gas. Menyadari itu 
Pertamina menambahkan gas mercaptan, yang 
baunya khas dan menusuk hidung. Langkah itu 
sangat berguna untuk mendeteksi bila terjadi 
kebocoran tabung gas. Tekanan elpiji cukup besar 
(tekanan uap sekitar 120 psig), sehingga kebocoran 
elpiji akan membentuk gas secara cepat dan 
merubah volumenya menjadi lebih besar. 
 
2.3 Sensor TGS 2610 
 

Sensor TGS 2610 adalah suatu jenis semi 
konduktor oksida logam film tebal yang 
menawarkan biaya rendah, daya tahan yang lama, 
sensitifitas yang bagus terhadap gas (target) yang 
disensor dengan menggunakan rangkaian elektronik 
yang sederhana [2]. Sensor ini terutama sesuai untuk 
aplikasi dalam mendeteksi kebocoran gas untuk jenis 
gas beracun dan gas yang mudah meledak. 

Sensor  TGS  2610 seperti pada gambar 1 
merupakan  sensor  yang  umum  digunakan  untuk  
mendeteksi  adanya  kebocoran  gas.  Sensor  ini 
adalah  suatu  chip  yang  tergabung  dengan  suatu  
alat  pemanas  terintegrasi.  Bila terdapat  suatu  gas,  
maka  daya  konduksi  sensor  akan  meningkat,  
daya  konduksi  peningkatan  sensor  tergantung  
pada konsentrasi gas di udara. Suatu untai elektris 
sederhana dapat mengkonversi dalam perubahan 
daya konduksi untuk suatu isyarat keluaran yaitu 
sesuai dengan memasang gas konsentrasi. 

 

 
Gambar 1. Sensor TGS 2610 

 
2.4 Mikrokontroler AT89S2051  
 

Mikrokontroler AT89S52 merupakan komponen 
Integrated Circuit (IC) yang dapat digunakan untuk 
mengolah data perbit ataupun data 8 bit secara 

bersamaan. Sebuah mikrokontroler dikemas dalam 
sebuah chip yang dapat digunakan untuk mengontrol 
piranti input output (I / O) yang di dalamnya sudah 
terintegrasi memori internal yaitu RAM dan ROM, 
selain itu juga terdapat Central Processing Unit 
(CPU) untuk mengakses program yang ada di dalam 
memori ROM. Mikrokontroler ini merupakan 
mikrokontroler CMOS 8 bit yang memiliki performa 
tinggi dengan konsumsi daya rendah dan memiliki 
sistem pemrograman kembali (Programable and 
Eraseable Read Only Memory), dengan ketahanan 
1000 kali Write / Erase.  
 
2.5 Speaker  
 

Dalam rangkaian ini, speaker digunakan sebagai 
indikator bahwa telah terjadi kebocoran pada tabung 
gas. Pada saat sensor gas mendeteksi kebocoran 
pada tabung gas, maka sensor akan memberikan 
tegangan pada mikrokontroler pada port yang sudah 
tersedia. Setelah mikrokontroler menerima input dari 
sensor maka akan langsung diolah sesuai dengan 
program yang sudah ada di dalam mikrokontroler 
tersebut, kemudian mikrokontroler akan 
mengeluarkan output melalui port yang digunakan 
oleh speaker.  

Speaker seperti yang terlihat pada gambar 2 
ialah sebuah komponen elektronika yang berfungsi 
untuk merubah gelombang listrik menjadi 
gelombang suara atau bunyi, di dalam speaker 
terdapat suatu magnet yang berfungsi menangkap 
sinyal-sinyal yang masuk berupa gelombang listrik 
[2]. Sinyal gelombang listrik inilah yang membuat 
fibra speaker bergetar dan menghasilkan suara atau 
bunyi. 

 

 
Gambar 2. Speaker 

  
2.6 Light Emitting Diode (LED)  
 

Di dalam rangkaian ini LED berfungsi sebagai 
indikator bahwa alat sudah dalam keadaan menyala 
dan sensor mendeteksi kebocoran pada tabung gas. 
Pada saat alat dihidupkan, maka LED yang berwarna 
biru akan menyala bersamaan dengan tampilnya 
kalimat pada Liquid Crystal Display (LCD). Ketika 
tabung gas dimasukan, kemudian sensor gas 
mendeteksi bahwa terjadi kebocoran pada tabung 
gas maka LED yang berwarna merah akan menyala 
bersamaan dengan kalimat yang tampil dari LCD 
dan suara alarm dari speaker. Tetapi jika sensor gas 
tidak mendeteksi kebocoran pada tabung gas, maka 
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LED yang berwarna putih akan menyala bersamaan 
dengan kalimat yang tampil dari LCD. 
 
3. Pembahasan 
 

Akhir-akhir ini sering terdengar kabar bahwa 
banyak terjadi ledakan yang berasal dari tabung gas 
LPG 3Kg yang diakibatkan dari regulator atau 
selangnya. Hal tersebut dapat berakibat fatal jika 
ledakan tersebut terjadi di daerah lingkungan padat 
penduduk. Jika terjadi ledakan maka akan 
berdampak pada kebakaran pada rumah tersebut jika 
hal tersebut terjadi di tempat yang padat penduduk 
maka tidak menutup kemungkinan rumah di sekitar 
tersambar api dari rumah yang terjadi ledakan 
tabung gas LPG. Maka dari itu diperlukan sebuah 
alat yang berfungsi untuk memberikan sebuah 
informasi jika terjadi kebocoran pada tabung 
tersebut. 

Dalam perancangan ini terdiri dari dua  
perangkat, yaitu perangkat keras dan  perangkat 
lunak. Perangkat keras berupa rangkaian elektronika 
yang terdiri dari rangkaian catu daya, 
mikrokontroler, dan rangkaian sensor. Perangkat 
lunak yang digunakan adalah program Assembly. 
Gambar 3 menunjukan blok rangkaian kinerja 
rancangan alat. 

 
  

Gambar 3. Diagram Blok Rangkaian 
 

Secara  ringkas  dapat  dijelaskan  mengenai  
deskripsi  kerja  dari  diagram  blok  rangkaian  
deteksi  kebocoran  tabung  gas. Adanya  kebocoran  
pada  tabung  gas  LPG  terdeteksi  oleh  sensor  
TGS-2610.  Sensor mengirimkan  sinyal  kebocoran  
pada mikrokontroler  AT89S2051,  sinyal  tersebut  
diolah  dan  diberikan  kepada  buzzer  sebagai  
sinyal  tanda  suara  untuk memberikan  perhatian 
kepada publik bahwa ada kebocoran gas LPG, 
kemudian secara otomatis akan mengirimkan pesan  
ke handphone pemilik tabung gas tersebut.  

Pada  saat  program  pertama  kali  dijalankan,  
sistem  akan melakukan  proses  inisialisasi  input  
dan  output  yang  digunakan untuk dihubungkan 
dengan device luar seperti sensor, alarm, dan 
inisialisasi port serial untuk melakukan komunikasi 
serial dengan perangkat handphone. Selanjutnya 

mikrokontroler akan melakukan proses pembacaan 
kondisi dari sensor gas. Jika sensor medeteksi  
adanya  gas  maka  sistem  akan  mengirimkan  SMS  
ke  pemilik  nomor  tujuan,  dan  jika  sensor  tidak 
mendeteksi  adanya  gas  maka  sistem  akan  
kembali melakukan  pembacaan  kondisi  sensor  
secara  terus menerus  sampai mendeteksi kembali 
adanya gas yang bocor.  

Misalnya diambil lokasi penelitian di sebuah RT 
yang kemudian dibagi menjadi beberapa zona, setiap 
zona diberikan sebuah alarm yang terhubung dengan 
kabel yang menuju ke rumah-rumah warga. Alarm di 
masing-masing zona pun terhubung dengan kabel 
menuju alarm di server utama. 

Setiap rumah di kawasan padat penduduk akan 
disediakan alat pendeteksi keberadaan komponen 
dari gas LPG di udara yang berada di  dalam rumah. 
Kemudian, sistem ini akan mulai bekerja ketika gas 
LPG terjadi kebocoran dan terdeteksi oleh sensor 
TGS-2610. Sensor mengirimkan sinyal kebocoran 
pada mikrokontroler AT89S2051, sinyal tersebut 
diolah dan diberikan kepada buzzer sebagai sinyal 
tanda suara untuk memberikan peringatan kepada 
publik bahwa ada kebocoran gas LPG, buzzer 
diletakkan ditempat yang strategis dan dapat 
dijangkau (setiap buzzer disediakan minimal untuk 
10 rumah). 

Alarm tersebut juga mengirimkan informasi 
lokasi kebakaran menuju server utama yang berada 
di balai warga atau ketua RT setempat. Server utama 
ini berfungsi menerima segala informasi kebakaran 
di lingkungannya (pembagian wilayah/ zoning area). 
Apabila gejala kebakaran di wilayah zona dapat 
teratasi, maka operator di server utama tidak perlu 
menghubungi pemadam kebakaran. Sebaliknya jika 
kebakaran di wilayah zona tidak dapat teratasi, maka 
operator gejala di server utama dapat menguhubungi 
pemadam kebakaran. 

Adapun flowchart sistem secara keseluruhan 
terdapat pada gambar 4 
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Gambar 4. Flowchart Sistem Secara Keseluruhan 
 

4. Penutup 
 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan 

ini adalah sebagai berikut :  
1. Sensor gas mendeteksi bukan berdasarkan jarak 
gas yang terdeteksi, melainkan bergantung dari 
tingkat kadar gas tersebut. Semakin pekat kadar gas 
maka semakin cepat gas tersebut dideteksi.  
2. Sensor gas sangat sensitif, jika jarak yang 
digunakan terlalu dekat maka bau gas akan terus 
terdeteksi disensor.  

Dari penulisan ini, didapatkan beberapa saran 
untuk penyempurnaan alat ini, yakni yang perlu 
memperhatikan jarak peletakan sensor dengan 
sumber gas, karena sensor akan mendeteksi tingkat 
kepekatan kadar gas. Semakin dekat jarak, maka 
akan semakin pekat gas akan terdeteksi karena 
sensor akan mencium kadar gas yang ada di udara. 
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Abstract 

Educators in all level are often challenged by their teaching responsibilities as they must teach students with 
various levels of motivation, prior knowledge, skills, and capabilities to absorb the course materials. The flipped 
classroom concept offers a potential solution for educators to accommodate these diverse students. A flipped 
classroom is a classroom where the materials are learned by the students individually at their own pace prior to 
the classroom meetings so that the face-to-face classroom meetings can be used for more engaging learning 
activities. The flipped classroom concept has given some positive promises for today’s educators. With the help 
of technology and the availability of reusable learning objects in the internet, educators can give this method a 
try. This paper discusses the flipped classroom concept, pros and cons on implementing the flipped classroom, 
some tips to prepare the first flipped classroom, available resources that are ready-to-use, and several potential 
active learning instructional strategies to be used in the face-to-face classroom meetings. 
 
Key words: flipped classroom, reusable learning objects, online resources, active learning, instructional 
strategies. 
 
 
 
 
 
1. Background  
 

As educators, our daily tasks involve preparing 
materials and guiding our students to learn the 
materials in our course. We continuously consider 
new ways to deliver our course materials to students, 
either in a traditional classroom or in a virtual e-
learning environment. Ultimately, whatever we 
choose to do, the best educators will similarly think 
about one greatest goal, it is how we can help our 
students to be better learners, to help them survive 
when our courses end, in the wild real world. 

Unfortunately, we are not always lucky, having 
students with the same level of motivation, prior-
knowledge, skills, and capabilities to absorb what 
we teach. Having this condition, we are often 
challenged by students who struggle in our course, 
and students who get bored easily with our course 
because they are not challenged sufficiently. Our 
biggest challenge then is how can we offer enough 
differentiation for these different types of students 

while at the same time we deliver the appropriate 
amount of knowledge to our students. 

The answer to this question will not be simple, 
but it is not impossible. The “flipped classroom” 
concept, which this paper will discuss, is a concept 
on how to change your classroom experience so that 
students can learn sufficiently, at their own pace 
prior to the face-to-face class meetings using the aid 
of technology, and conduct a range of active 
learning activities inside the classroom. Although 
this concept has a similarity with the concept of 
blended learning, it is not exactly the same.  

This paper is organized to first introduce the 
flipped classroom concept, the pros and cons on 
implementing this concept in your classroom, tips to 
prepare a your first flipped classroom, available 
online resources for your materials, and selected 
potential instructional strategies in implementing the 
flipped classroom concept. 
 
2. The Flipped Classroom Concept 
2.1 What is a “Flipped Classroom”? 
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A flipped classroom has been a recent hype 

among educators in the United States, and it is 
certainly something that we may consider to 
implement in Indonesia. What would a flipped 
classroom be? A flipped classroom is the flipping of 
a traditional face-to-face classroom where 
instructors lecture in the classroom and let the 
students practice homework problems at home. A 
flipped classroom is a classroom where instructors 
spend more time interacting with students to assist 
students in completing their practices, conducting 
active learning activities, and solving their 
homework problems in the classroom instead of 
lecturing them. The course materials are delivered 
prior to the scheduled course meetings with the help 
of technology, mostly (but not always) videos 
created by the instructors, outside of classroom. 

It is important to understand that a flipped 
classroom is not merely posting and giving students 
course materials via digital means and do all other 
things the same way in the classrooms. It is 
changing the way we organize our course, delivering 
the appropriate amount of course materials in a 
better way. The more precise description is as 
described below: 

 

 
Figure 1. Traditional vs. Flipped Classroom 
 
Among the best of all, each student will have 

the opportunity to receive individualized and 
personalized attention in the face-to-face classroom 
time. Normally, in our classroom, we will have the 
following three types of students:  
1. Students who are at the middle level, who we 

normally teach to, with our own pace, and who 
can follow us well. 

2. Students who have sufficient prior knowledge, 
skills, motivation and capabilities to move 
forward, and usually get bored easily because 
the class is no longer challenging. 

3. Students who are falling behind, who are 
practically confused with our materials because 
they cannot follow the pace at which we are 

teaching, but they have no chance to receive 
remediation. 

By implementing the flipped classroom concept, 
students who are struggling can watch the digital 
course materials multiple times and ask for their 
personal questions during classroom times. Students 
who are progressing faster than others, will also be 
able to speed up with the next materials and 
instructors can give them more challenging 
questions to work on. 

The flipped classroom by now has been 
implemented mostly in the the upper high school 
grades and in college-level classes [6], and have 
been popular among courses with more technical 
and linear materials such as science, mathematics, 
and foreign language. Regardless, there are 
unlimited opportunities to expand it into more levels 
and more subjects. 
 
2.2 Pros and Cons of “Flipped Classroom” 

Concept 
 

Several reasons why we should implement the 
flipped classroom concept: 
• Several research had proven that flipped 

classroom method increased students’ 
achievements in their courses: 

o At Byron High School, Minnesota, 
USA, flipped classroom increase 
calculus proficiencies by 9.8% on 
average, precalculus proficiencies by 
6.1% on average, accelerated algebra II 
by 5.1% in test median scores, while 
the course failure rate in the geometry 
course was decreased by 7% [3]. 

o A recent survey of more than 400 
teachers who used Sophia online social 
education platform, and implemented 
the “flipped classroom” model describe 
that more than 85 percent of teachers 
saw improvement in their student 
grades [7]. 

• Students move at their own pace [3]. As 
explained in the previous section, students with 
different pace of learning can adjust to the 
appropriate level provided by the instructor. 
This will make the course more friendly and at 
the same time be more challenging. 

• Instructors are more familiar with individual 
student’s learning styles and difficulties [3]. 
With the opportunity to interact with individual 
students in the classroom, instructors can 
understand each student’s ability to absorp the 
materials and adjust the materials accordingly. 

• Instructors can customize the course content and 
provide it to the students faster [3]. Instructors 
will have more ease to adjust the course content 
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and add more materials as needed to the online 
learning interface (if used it can be 24 hours, 7 
days a week), and distribute the update via 
digital means (e-mail, CD, or removable hard 
drive/flash drive). 

• If sharable course materials are provided among 
parallel courses, students will have access to 
different instructors’ course materials [3]. 
Instructors in parallel course can work together 
and provide their course materials to the parallel 
course and share the lecture part of the course to 
be consumed by students in parallel course. 

• Instructors can learn from other colleagues by 
viewing other colleagues’ digital materials [3]. 
It is something that can help motivate other 
colleagues to prepare better course materials in 
the future. 

• Classroom times can be utilized more 
effectively and more targeted [3]. With the 
flipped classroom, there are more times in the 
classroom to address questions from students 
who are struggling with the course in general. 

• There are reusable learning objects available 
online so that instructors do not need to reinvent 
their wheels [6]. 
 
It is only fair if we also consider the cons of 

implementing a flipped classroom prior to deciding 
if it’s the method we would like to use in our course. 
The following paragraphs discuss why some 
instructors do not want to use the flipped classroom 
method: 
• Students are less satisfied with the variety of 

classroom instruction and the students are less 
settled (not comfortable) in the flipped 
classroom [8]. 

• It may add more time for students who are 
already too busy with homework because the 
reviewing of the materials at home is still 
homework [5]. 

• Instruction in the digital materials may similarly 
be boring as they are in the classroom, 
especially when the instructor simply recording 
his/her lectures, which mean it still lecturing 
[5]. 

• There are threats that students still don’t 
complete their “new homework”, which is 
watching the digital materials or other pre-class 
meetings material. 

• Requires significant amount of time to prepare 
instructor’s own digital materials. 

 
Ultimately, the instructors should consider both pros 
and cons prior to committing her/himself to the 
flipped classroom concept.   
 

3. Tips to Prepare Your First “Flipped 
Classroom” 

 
Several tips to share in regards to preparing 

your first flipped classroom: 
• Pick a course you have taught previously.  

Choose a specific course that you have taught 
previously so you will not start from scratch, 
and you can focus on improving the existing 
one. Most importantly, do not overestimate 
ourselves when we first prepare our first flipped 
course, instead, try to start small within our 
scalable capabilities. It means that we can start 
with a course that we have taught before and we 
can convert the materials appropriately.  
 

• Pick a course with fewer students. 
We should choose a course with fewer number 
of students in which you can still handle well 
for your pilot flipped classroom. Rather than 
choosing a course with 100 students, you can 
start with a course with only 25 students. This 
will prevent an overwhelming adjustments in 
your face-to-face flipped classroom.  

• Take advantage of the ready-to-use contents 
available online. 
One of the biggest pressures in the preparation 
of a flipped classroom is to prepare the digital 
materials. Thus, if there are ready-to-use 
contents that are good for our flipped course, we 
should not reinvent the wheels. Instead, try to 
take advantage of these. A range of ready-to-use 
resources are explained in section 4 of this 
paper. 

• Take advantage of free online tools. 
There are a variety of free online tools that 
classroom flippers can try such as the following: 
Jing (free screencasting application), edmodo 
(free social networking that can connect 
instructors with the same subject and in the 
same institution), audacity (free audio editor), 
movie maker (free movie editor), and microsoft 
producer (free rich media web page designer). 
These tools are considerably easy to use and 
quite intuitive to learn. 

• Prepare materials that will challenge 
students’ higher-order thinking skills. 
One important point is that we do not just re-use 
the contents that are readily available, but 
instead, try to choose the ones that can 
challenge students’ higher-order thinking skills. 
Please refer to the Revised Bloom’s  Taxonomy 
in choosing your contents [4].   

• Choosing the right instructional strategies 
for your face-to-face classroom meetings are 
similarly important. 
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We should remember that flipping your 
classroom is not simply adding the digital 
materials into your teaching. It also means that 
the face-to-face classroom activities are even 
more important to plan. There are a variety of 
instructional strategies that can be used to 
increase students’ engagement so that we can 
“stick” the materials more to their memory. 
Discussions on selective active learning 
strategies are discussed in section 5. 
 

4. Available Online Resources for Your Flipped 
Classroom Materials 
 
Several online resources you may consider to 

prepare your flipped classroom are as follows: 
• Sophia Learning Network (www.sophia.org) 

Sophia learning network is a site developed by 
the school of education faculty from Capella 
University which provides flipped classroom 
certification. This site is a free resource and 
offers over 25,000 tutorials that can be used by 
instructors in their flipped classroom.  
 

• YouTube (www.youtube.com) 
YouTube is one of the richest resource for 
classroom flippers as it contains numerous 
personal videos as well as educational videos 
from people around the world. There are so 
many educational resource with “how to’s” as 
well as informational videos that can be used for 
classroom flippers. The Khan Academy channel 
that we will discuss next is also available within 
YouTube.  
 

• Khan Academy (www.khancademy.org) 
Funded by the Bill and Melinda Gates 
Foundation, Salman Khan made its educative 
videos available to anyone who wants to learn. 
For Indonesians, currently there are Khan 
Academy videos that are being translated to 
Indonesian language by a group of volunteers. 
 

• iTunesU (www.itunesu.org) 
From its name, you can easily guess that it is 
part of Apple’s iTunes. The iTunesU consists of 
free podcasts (audio, video, or pdf files) that can 
be accessed from the iTunes. Students can 
subscribe to selected channels and download the 
podcasts so that they can learn by listening to 
the audios or viewing the audios with their 
iPods or iPads. This contains materials that are 
free for all as well. 
 

• National Geographic 
(www.nationalgeographic.com or 
www.nationalgeographic.co.id ) 

The National Geographic channels has 
numerous articles and videos that can be viewed 
to aid learning. Currently, this site is also 
available in Indonesian language on the address 
listed. 
 

• PBS (www.pbs.org) 
PBS stands for Public Broadcasting Service. 
This site has tremendous teacher resources with 
free classroom-ready media resources. This site 
has plenty other resources for students and 
parents. Although it is targeted towards K-12 (in 
Indonesia this will be Kindergarten to Senior 
High School level), there are also resources that 
can be used for higher education. 
 

• History (www.history.com) 
This site provides videos of historical events 
and is a perfect resource for instructors teaching 
history, although it is not limited to only history 
subjects.  
 
 

• Merlot (www.merlot.org) 
Merlot is specifically designed for multi-media 
learning object repository, where instructors can 
find learning materials, learning exercises, and 
other teaching resources in various disciplines. 
This has an amazing collection of reusable 
learning objects to use. 
 

• Wisc-Online (www.wisc-online.com) 
Similar to Merlot, wisc-online is a digital 
repository where instructors can find reusable 
learning objects. Their materials have been 
primarily developed by the faculty from the 
Wisconsin Technical College System, and are 
available free for instructors. 
 

Each resource offers a variety of videos or practices 
materials, and many are considered as re-usable 
learning objects, that are ready to use so that 
instructors can easily re-use the available resources 
for teaching purposes.  
 
5. Planning Your Face-to-Face Class Meetings 
 

Flipping your classroom does not mean that we 
ignore the importance of your instructor-student 
interactions. It is even far more important to select 
the appropriate instructional strategies in both your 
virtual learning environment and in your face-to-
face learning environment. The goals for instructors 
in a flipped classroom would be to increase students’ 
engagement so the materials can stick more to the 
students’ long-term memories. 
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We highly recommend that instructors in 
flipped classroom employ active learning 
instructional strategies. According to Bonwell and 
Eison in their 1991 book on active learning, these 
strategies are the instructional approaches that 
“involves students in doing things and thinking 
about the things they are doing” [1]. These strategies 
trigger students to contribute to the information and 
knowledge exchange in the classroom, and thus 
made the materials stick more to their minds even 
after the course is over. 

Several active learning strategies from to 
consider are listed below [2]: 

 
• Individual creative writing assignments 

In this kind of in-class activity, students are 
asked to complete a short creative writing tasks 
on selected key idea, concept, or question that 
they earned from the materials learned from 
home. This allows focus on students’ 
understanding and/or providing feedback to 
their instructor on how well students understood 
the materials. 
 

• Small group discussions 
This strategy will be led by the instructor, which 
will group the students in only 4-5 students and 
facilitates conversations with some structured 
discussions questions. The goal is to have 
students exchange ideas in a smaller group 
environment so that each student will have the 
opportunity to speak and participate. Instructor 
can go around to visit each small group and 
listen to it while participating in it briefly to 
address any questions. 
 

• Cooperative and/or collaborative learning 
This strategy direct students to work together in 
groups or teams with the goal to master course-
related knowledge and skills. In cooperative 
learning method, instructor will assign roles so 
that each student has a definite role. In 
collaborative learning method, instructor will 
allow the students in groups to organically 
assign their own roles and responsibilities to 
complete a goal that the instructor has set. 
 

• Labs, experiments, and fieldwork 
Instructors can also conduct lab practices and 
experimentations in the lab that will let the 
students to experience what they have learned 
prior to the class meetings. Alternatively, 
relevant fieldwork can also be done so that 
students view real examples of what they have 
learned prior to the class meetings. It is 
important that instructors add some writing or 
discussion activities after the labs, experiments, 

or fieldwork to stimulate higher order thinking 
skills of the students. 
 

• Role play 
Instructors can create excitement by having 
students doing role play that relates to the 
materials learned prior to the class meetings. In 
such activities, students become actors to 
perform specified roles in an identified situation 
or context. Thus, instructors must plan the class 
meetings well and prepare the necessary tools to 
help the role play to become as real as possible. 
 

• Debates 
Debates  can be used in many different ways to 
stimulate students’ higher order thinking skills. 
Instructors can set the students in teams, and 
each team can argue for or against a position 
using course concepts, evidence, logic, etc. 
which they have learned prior to the class 
meetings. Debates can be very exciting for 
students as they see it as a game they can play. 
This activity can also stimulate research skills 
from the students as they need to find 
supporting facts that they can use to affirm their 
arguments. 
 

• Model construction 
In selected topics that relate to building models 
or proofing some concepts, students can be 
involved in constructing models of the concepts 
they learned prior to the class meetings. 
Instructors may need to bring additional 
supplies and teaching aids to ensure success of 
the model constructions. Examples of model 
constructions activities may involve economical 
materials such as straws, popsicle sticks, or 
some materials with higher investment such as 
Lego blocks. 
 

• Problem-based learning 
This method will allow instructors to assist their 
students to be more independent as they were 
assigned complex problems. Students then work 
in teams to to investigate the potential solutions 
to the problems. Solutions can be designed 
creatively and different teams may have 
different answers. With this method students 
can also improve their research skills and they 
can be taught to be more independent.  
 

6. Conclusion 
Flipped classroom concept is certainly a 
promising method for instructors to try. Existing 
evidence show positive results of the method 
implementation as students’ achievements are 
improved and instructors can give more 
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individual attention to the students. More 
studies and experimentation of flipped 
classroom can be performed in the near future, 
and more evidences are expected to support the 
current positive results. 
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Abstrak 

Dalam upaya mengembangkan sistem informasi diberbagai bidang khususnya dalam bidang 
kependudukan, maka pada Penelitian ini akan merancang dan membuat aplikasi berbasis web Sistem Informasi 
Demografi Kabupaten Trenggalek. Aplikasi ini menyediakan kemudahan dalam mengelola data-data demografi, 
khususnya di bidang kependudukan, ketenagakerjaan dan pendidikan untuk wilayah Kabupaten Trenggalek. 
 Sistem Informasi Demografi merupakan kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat sistem administrasi 
demografi dan layanan website demografi. Sistem administrasi demografi digunakan untuk melihat data yang 
tersimpan di dalam basis data, memasukkan (insert) data, mengubah (update) data dan menghapus (delete) data 
dari basis data. Secara keseluruhan Sistem Informasi Demografi dibuat dengan menggunakan  PHP serta basis 
data MySQL. Sistem Informasi Demografi dapat diakses oleh user yang memilki data login dan password pada 
basis data dengan empat tingkatan akses, yaitu Administrator, Kepala Statistik, Kepala bagian, Kepala seksi dan 
User eksternal.  

Hasil dari pengujian aplikasi sistem menunjukkan bahwa aplikasi sistem pada Sistem Informasi 
Demografi dapat melakukan proses sesuai dengan fungsi masing-masing. Pengujian juga dilakukan terhadap 
koneksi basis data dan waktu akses query yang digunakan oleh Sistem Informasi Demografi. Dari hasil 
pengujian yang dilakukan terhadap koneksi basis data dan waktu akss query menunjukkan bahwa Sistem 
Informasi Demografi dapat berfungsi dengan baik. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen,  Demografi, Kependudukan, Ketenagaan, Pendidikan, Trenggalek, 
PHP, MySQL, web server Apache. 
 
 
1. Pendahuluan  

Teknologi informasi telah berkembang pesat 
dalam berbagai bidang dan instansi, baik pemerintah 
maupun swasta. Perkembangan teknologi informasi 
yang demikian pesat memberikan solusi informasi 
dan komunikasi yang cepat, murah dan real time. 
Teknologi yang digunakan adalah teknologi yang 
menggunakan komputer sebagai media pengolah dan 
penyimpan data serta informasi yang sekiranya 
mampu menyimpan data dalam kapasitas besar, 
dalam jangka waktu yang lama, serta mampu 
mengolah data dengan cepat dan tepat. 

Melihat kondisi ini, informasi menjadi 
kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi baik 
organisasi pemerintah maupun swasta. Keseluruhan 
kegiatan organisasi pada dasarnya membutuhkan 
informasi.  Oleh karena itu, informasi menjadi 
bagian yang sangat penting  untuk mendukung suatu 
proses kerja. Salah satu sumber informasi penting itu 
adalah proses pengumpulan dan pengolahan data 
demografi. Data tersebut diolah langsung oleh 

Badan Pusat Statistik dan hasil pengolahan ini akan 
diterbitkan dalam bentuk buku dan komputer. 

Dalam mengantisipasi cepatnya pertumbuhan 
dan perubahan data demografi di Kabupaten 
Trengggalek, membantu pengelolaan data dan 
informasi demografi kepada masyarakat dan Instansi 
yang terkait, maka dibuatlah sistem informasi 
berbasis web ini yang akan dipasang pada jaringan 
internet. Sistem informasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman server-side PHP dan basisdata 
MySQL. 

Fungsi utama dari sistem informasi ini adalah 
penyajian informasi demografi di Kabupaten 
Trenggalek secara online. Sehingga dengan adanya 
sistem ini diharapkan dapat mempermudah Instansi 
yang terkait dan masyarakat, khususnya Badan Pusat 
Statistik Bagian Sosial dan Kependudukan dalam 
mengelola data-data demografi dan masyarakat 
mendapatkan informasi tentang demografi. 

Tujuan dari Penelitian ini adalah merancang dan 
membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
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Demografi dengan menggunakan bahasa 
pemrograman server-side PHP sebagai bahasa 
pemrograman yang berbasis OOP (Object Oriented 
Programming) untuk membantu mengumpulkan 
data-data demografi dan membuat database 
demografi sehingga akan mempermudah dalam 
pengolahan data demografi. 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka 
rumusan masalah adalah sebagai berikut : 
a. Merancang dan membuat diagram Entity 

Relationship dari Aplikasi Sistem Informasi 
Demografi. 

b. Merancang dan membuat sebuah aplikasi Sistem 
Informasi Demografi yang berbasis web dengan 
menggunakan bahasa pemrograman server-side 
PHP yang berbasis objek dan Basis data MySQL. 

c. Merancang sebuah aplikasi untuk mempermudah 
mengakses, meng-update, dan mengolah data 
demografi dengan menggunakan perangkat lunak 
yang mudah dioperasikan. 

d. Mengimplementasikan dan menguji sistem yang 
telah dirancang. 

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah 
merealisasikan aplikasi perangkat lunak yang akan 
dibuat. Langkah-langkah yang diperlukan antara lain 
studi literatur, studi lapangan, perancangan 
perangkat lunak, implementasi perangkat lunak, 
pengujian dan analisis perangkat lunak serta 
pengambilan kesimpulan dan saran. 
 
2. Ilmu Demografi 

Ilmu yang mempelajari masalah kependudukan 
disebut Demografi. Demografi mempelajari jumlah 
penyebaran teritorial dan komposisi penduduk serta 
perubahan-perubahannya dan sebab-sebab 
perubahan itu yang biasanya timbul karena adanya 
kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), gerak 
tutorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan 
status) [1]. Dalam pengamatan aspek kependudukan 
di suatu wilayah, yang perlu diperhatikan adalah 
komponen-komponen demografi yang ada di 
wilayah tersebut. Begitu pula komponen yang sama 
diamati setelahnya. 

Dari definisi demografi dapat disimpulkan 
bahwa demogafi mempelajari struktur dan proses 
penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk 
meliputi jumlah, penyebaran dan komposisi 
penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-
ubah dan perubahan tersebut disebabkan karena 
proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan 
migrasi penduduk. Sumber-sumber data demografi 
yang pokok adalah Registrasi Penduduk, Sensus 
Penduduk dan Penelitian (Survey). Ada juga sumber-
sumber yang lain, misalnya: catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen dari instansi pemerintah [1]. 

Demografi bersifat analisistis-mathematis 
karena sifatnya yang demikian ini, demografi sering 
disebut juga statisitik penduduk. Demografi formal 

menghasilkan teknik-teknik baru untuk menghitung 
angka-angka perbandingan demografi dan 
memperdalam pengertian tentang data-data yang 
telah dikumpulkan oleh statistik penduduk. Dengan 
cara-cara perhitungan baru dan pengetahuan baru 
tentang hubungan antara unsur-unsur demografi 
hakiki (kelahiran, kematian, migrasi, jenis kelamin, 
umur dan sebagainya) dapatlah dibuat berbagai 
perkiraan-perkiraan jumlah penduduk untuk masa 
yang akan datang (forward projection) dan juga 
jaman yang lalu (backward projection). 
 
3. Basis Data 

Basisdata adalah sebuah cara 
mendokumentasikan berbagai macam data yang 
kemudian dimanajemenkan dengan sebuah sistem 
untuk kemudian disimpan dalam sebuah media 
penyimpanan. Dengan demikian data-data tersebut 
dapat diakses dengan mudah dan cepat. Media 
penyimpanan tersebut dapat kita ibaratkan sebagai 
sebuah storage penyimpanan, misalnya hardisk. 

Dalam basisdata, data yang ada tidak hanya 
diletakkan dan disimpan begitu saja dalam sebuah 
media penyimpanan, akan tetapi dikelola dengan 
sebuah sistem pengaturan basisdata yang sering 
disebut dengan Database Management System 
(DBMS). Dengan begitu suatu data dengan jumlah 
besar dan kompleks dapat tersusun sangat baik 
sehingga memungkinkan pengaksesan data dengan 
mudah dan cepat oleh pengguna. basisdata, dapat 
juga disebut database, adalah sekumpulan informasi 
yang sangat komplek yang berguna untuk mengatur 
semua data yang ada didalamnya sehingga dapat 
diakses oleh oleh pengguna dengan mudah dan cepat 
[NUG-05:72]. 
 
4. Analisis Dan Perancangan 

Pada Penelitian ini dirancang suatu sistem 
informasi manajemen untuk pengolahan data 
demografi. Perancangan dilakukan meliputi dua 
tahap. Proses analisis kebutuhan dilakukan pada 
tahap pertama dan tahap kedua adalah proses 
perancangan perangkat lunak.  
 
4.1. Daftar Kebutuhan 

Daftar kebutuhan merupakan daftar yang 
menguraikan kebutuhan-kebutuhan user yang harus 
disediakan oleh perangkat lunak baik kebutuhan 
fungsional maupun non fungsional. Proses yang 
dilakukan sebelum menentukan daftar kebutuhan 
adalah mengidentifikasi aktor yang menggunakan 
sistem. Hasil identifikasi aktor ditunjukan dalam 
tabel 1. 

Tabel 1. Deskripsi Aktor 
No. Aktor Keterangan 
1. Administrator User yang mempunyai hak 

akses tertentu terhadap 
sistem. Admin 
memerlukan sistem yang 
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dapat membantu 
mempermudah 
administrasi data user.  

2. Kepala BPS User yang mempunyai hak 
akses tertentu terhadap 
sistem. Kepala BPS 
melakukan pengawasan 
dalam pengelolaan data 
demografi dan 
menerbitkan data 
demografi yang telah 
diolah. 

3. Kabag. Sosial 
dan 
Kependudukan 

User yang mempunyai hak 
akses tertentu terhadap 
sistem. Mengelola dan 
bertanggung jawab atas 
data demografi yang telah 
di proses. 

4. Keasi. Sosial 
dan 
kependudukan 

User yang mempunyai hak 
akses tertentu terhadap 
sistem. Aktor ini memiliki 
kewenangan untuk 
memasukkan data-data 
demografi seluruh 
kecamatan di Kabupaten 
Trenggalek. 

5. Petugas 
Lapangan 

User ini tidak memiliki 
hak tertentu untuk 
mengakses sistem. User 
ini betugas 
mengumpulkan data-
data demografi disetiap 
kecamatan dan instansi 
yang terkait. 

6. User Eksternal User yang tidak 
memiliki keanggotaan 
dalam Sistem Informasi 
Demografi. User ini 
hanya dapat melihat 
informasi umum dan 
data demografi yang 
telah diolah. 

 
4.2. Perancangan Sistem 

Perancangan ini dilakukan untuk mengetahui 
aplikasi sistem yang akan dibuat secara umum. 
Perancangan sistem meliputi diagram blok sistem, 
diagram konteks dan cara kerja sistem. 
a. Blok Diagram Sistem 

Dalam perancangan sistem disertakan Blok 
diagram sistem dari Sistem yang akan dibuat. Blok 
diagram aplikasi Sistem Informasi Demografi dapat 
ditunjukkan pada Gambar 1. 
 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem 
 

Diagram blok sistem aplikasi Sistem informasi 
Demografi diawali dengan Admin yang memberikan 
user name dan password kepada user anggota. User 
name dan password yang telah divalidasi oleh 
administrator selanjutnya digunakan untuk 
mengakses web demografi. Setelah login, user 
anggota (Kasi. Bidang Kependudukan) yang telah 
terdaftar melakukan pengisian data demografi sesuai 
dengan data yang telah diterima dari setiap 
kecamatan. Hasil pengisian data ini diolah oleh 
sistem secara online untuk kemudian ditampilkan 
hasilnya. Administrator selanjutnya mencetak hasil 
rekapitulasi sebagai arsip. 

Selain Kasi. Kependudukan yang telah 
divalidasi oleh Administrator, terdapat user lain 
yang dapat melakukan pengaksesan secara online. 
Kepala BPS dan Kabag. Kependudukan memiliki 
hak akses yang lebih tinggi dibandingkan user 
eksternal. Kepala BPS dan Kabag. Kependudukan 
memiliki account tertentu yang sudah divalidasi oleh 
admin, sehingga dapat melakukan manipulasi data. 
Hal tersebut berbeda dengan user eksternal yang 
hanya dapat mengakses data yang bersifat umum 
saja. 
 
b. Arsitektur Jaringan Sistem 

Sistem Informasi Demografi ini dibuat dengan 
menggunakan teknologi web yang akan dijalankan 
secara online. Sistem ini terdiri dari web server 
Apache, PHP, MySQL dan yang diletakkan pada 
satu komputer yang berfungsi sebagai server. Client 
akan mengakses sistem informasi ini dengan 
menggunakan browser. Arsitektur  sistem dapat 
digambarkan seperti yang diperlihatkan dalam 
Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Arsitektur Jaringan Sistem 
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Arsitektur jaringan sistem aplikasi ini terdiri 

dari empat blok yang terhubung melalui jaringan 
Internet. Masing-masing blok dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Admin 

Aplikasi admin digunakan untuk mengelola 
semua data yang berhubungan dengan sistem. 
Admin dapat menambahkan, menghapus, 
mengubah, ataupun melihat user. Selain itu, 
admin juga dapat melakukan pengeditan dan 
penghapusan comment pada buku tamu yang 
dianggap tidak layak untuk ditampilkan. 

2. Aplikasi Kepala BPS 
Aplikasi Kepala BPS digunakan oleh kepala 
BPS yang telah mendapatkan user name dan 
password sebagai anggota untuk mengakses 
sistem. Sebagai anggota, Kepala BPS dapat 
melakukan manipulasi data, searching, ataupun 
melakukan mengisikan comment pada buku 
tamu. 

3. Aplikasi Kabag. dan Kasi. Kependudukan 
Aplikasi Kabag. dan Kasi. Kependudukan 
digunakan oleh Kabag. dan Kasi. Bagian 
Kependudukan untuk mengisikan data 
demografi dari tiap Kecamatan. Selain itu, 
Kabag. dan Kasi. Kependudukan juga dapat 
membuat laporan dari hasil rekapitulasi data 
demografi yang dicetak sebagai arsip. 

4. Aplikasi User Eksternal 
Aplikasi user eksternal digunakan oleh user 
yang tidak memiliki account di sistem ini. User 
eksternal hanya dapat melakukan pencarian 
data, melihat data, dan mencetak hasil 
pencarian data. 

 
4.3. Implementasi Sistem 

Hasil analisis kebutuhan dan perancangan yang 
telah diuraikan dapat diimplementasikan menjadi 
sebuah sistem yang nyata agar bisa berfungsi sesuai 
dengan kebutuhan. Sistem yang dibuat akan 
diimplementasikan pada perangkat keras dan 
perangkat lunak dengan spesifikasi tertentu serta 
konfigurasi jaringan tertentu. 
 
4.3.1. Implementasi Antarmuka Kebutuhan 

Fungsional Login 
Implementasi dilakukan dengan menyediakan 

dua buah text field  untuk masing-masing username 
dan password, dan satu tombol login. 

Pengguna akan login sesuai peran yang 
dimiliki, jika pengguna berhasil melakukan  login 
maka user akan memiliki hak tertentu sesuai peran 
yang dimiliki. Dan selanjutnya pengguna akan 
menuju halaman utama admin terkait dengan 
pengguna yang melakukan login. 

 
Gambar 3. Halaman untuk Melakukan Login 

 
4.3.2. Implementasi Antarmuka untuk 

Kebutuhan Fungsional Mengisi Data 
Demografi 
Untuk mengisi data demografi, user harus 

melakukan login terlebih dahulu dengan 
memasukkan user name dan password. User yang 
telah login bisa melakukan pengisian data-data 
demografi. 

 
Gambar 4. Halaman yang Menampilkan Form 

Pengisian Data Penduduk 
 
4.3.3. Implementasi Antarmuka untuk 

Kebutuhan Fungsional Melihat Data 
Demografi 
Implementasi antarmuka untuk kebutuhan 

fungsional melihat data demografi ditunjukkan pada 
Gambar 5. Aktor tidak harus melakukan login untuk 
melihat data demografi. Untuk melihat data 
demografi, pengguna dapat memilih daftar tabel 
demografi. 

 
Gambar 5. Implementasi Antarmuka untuk memilih 

menu Data Demografi 
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Gambar 6. Hasil Implementasi Antarmuka untuk 

Melihat Data Demografi (Penduduk) 
 
5. Pengujian  

Dalam sistem yang dibangun dengan 
pemrograman berorientasi objek, pengujian unit 
diterapkan untuk suatu metode (operasi) dari suatu 
class. Pada pengujian unit ini, digunakan teknik 
pengujian white box (white box testing) dengan 
teknik basis path testing. Pada teknik basis path 
testing, proses pengujian dilakukan dengan 
memodelkan algoritma pada suatu flow graph, 
menentukan jumlah kompleksitas siklomatis 
(cyclomatic complexity), menentukan sebuah basis 
set dari jalur independen dan memberikan kasus uji 
(test case) pada setiap basis set yang telah 
ditentukan. Di dalam penulisan laporan Penelitian 
ini, hanya dicantumkan hasil pengujian unit untuk 
algoritma dari beberapa metode (operasi) saja (tidak 
untuk keseluruhan metode). 

 
5.1. Pengujian Basis Data 

Pengujian basis data web SIM Demografi ini 
meliputi tiga macam pengujian, yaitu pengujian 
rancangan basis data, pengujian koneksi basis data, 
dan pengujian waktu akses query. Pengujian 
rancangan basis data bertujuan untuk menguji 
apakah implementasi perancangan basis data telah 
sesuai dengan Entity Relational Diagram. Pengujian 
koneksi basis data dilakukan untuk memastikan 
bahwa komputer client dapat melakukan koneksi 
dengan database MySQL yang berada pada 
komputer server. Pengujian waktu query dilakukan 
untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan sebuah query pada basis data. 
Ditunjukkan pada tabel 2 dan gambar 7. 

 
Tabel 2. Rata-rata Pengujian Waktu Akses Query 

(ms) 
 ∆1 ∆2 ∆3 

 0.04191 0.11034 0.15521 
 0.05126 0.10114 0.17318 
 0.03038 0.05359 0.04807 
 0.02508 0.04158 0.13924 
 0.01621 0.09413 0.07305 
 0.02017 0.05808 0.16699 
 0.03787 0.02135 0.05584 

 0.04187 0.03133 0.10738 
 0.01598 0.03109 0.23155 
 0.03929 0.038 0.1863 
 0.02441 0.06471 0.21858 
 0.05278 0.04344 0.20294 
 0.01945 0.03753 0.14801 
 0.03433 0.13757 0.18463 
 0.01798 0.04568 0.23875 
∆ 0.03127 0.06064 0.15532 

 

 
Gambar 7. Grafik Rata-rata Pengujian Waktu  

Sumber: Pengujian 
 
5.2. Pengujian Proses Login  
Pengujian Proses Login dilakukan sebagai berikut: 

1. Pembuatan PDL untuk desain test case dengan 
simpul–simpul yang diidentifikasikan. 

 
Gambar 7. PDL Proses Login 

 
2. Pembuatan grafik alir (flow graph) yang sesuai 

 
Gambar 8. Flow Graph Proses login 

 
3. Penentuan kompleksitas siklomatis dari grafik 

alir resultan 
V(G) = 3 region 
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V(G) = 7 edge – 6 node + 2 = 3 
V(G) = 2 predicate node + 1 = 3 

4. Penentuan jalur independen 
Jalur 1 : 1 – 2 – 6  
Jalur 2 : 1 – 2 – 3 – 5 – 6  
Jalur 3 : 1 – 2 – 3 – 4 – 6 

5. Melakukan kasus uji 
Penentuan kasus uji untuk masing-masing jalur 
dan hasil eksekusi untuk masing-masing kasus 
uji dijelaskan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Kasus uji untuk pengujian proses login 
Ja 
lur Kasus uji Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

didapatkan  
1 username = 

null 
or 
username 
!= 
username 
value 

User gagal 
login dan 
tampilkan 
halaman 
login 

User gagal 
login 

2 Password = 
null or 
password 
!= 
password 
value 

User gagal 
login dan 
tampilkan 
halaman 
login 

User gagal 
login 

3 Username = 
username 
value and 
password = 
password 
value 

User 
sukses 
login dan 
tampilkan 
halaman 
User 
anggota 
dan 
Administra
tor  

User 
sukses 
login dan 
tampilkan 
halaman 
User 
anggota 
dan 
Administra
tor 

 
6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Perancangan, Implementasi, 
dan Pengujian yang telah dilakukan  maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
• Basis data pada aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Demografi sesuai dengan basis 
data hasil perancangan. 

• Waktu akses query dengan data entry 500, 
1000, 2000, dan 4000 menunjukkan 
peningkatan linier dengan rata-rata waktu akses 
∆1 = 0.03127 ms, ∆2 = 0.06064 ms, dan ∆3 = 
0.15532 ms. 

• Sistem dapat melakukan proses pengolahan dan 
penyimpanan data demografi yang meliputi 
data penduduk,data kelahiran (fertilitas), data 
kematian (mortalitas), data migrasi, data 
perkawinan, data ketenagakerjaan dan data 
pendidikan sesuai dengan hasil perancangan. 

• Aplikasi Web Sistem Informasi Manajemen 
Demografi (SIM Demografi) ini dapat 
mengumpulkan data-data demografi dan 
membuat database demografi sehingga akan 
mempermudah dalam pengelolaan dan 
pengembangan Kantor Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Trenggalek di masa yang akan 
datang. 
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Abstrak 

 
Proses keamanan sistem informasi dengan proses login berdasarkan User name dan password  menggunakan 
algoritma brute-force sehingga sistem dapat di hacking atau di fishing. Keamanan sistem e-Library 
mengidentifikasi user ID dan password dan perlu mengembangkan sistem authentifikasi biometrika bertujuan 
untuk meningkatkan keamanan sistem authentifikasi dengan metode template maching. Autentikasi digunakan 
untuk meningkatkan keamanan system dalam melakukan validasi identitas seseorang yang akan mengakses 
system. Autentifikasi identitas akan melakukan template maching dengan metode yang digunakan yaitu 
eigenface wavelet haar. Hasil pra pengolahan citra akan menghasilkan citra wajah yang ternormalisasi ke 
koorninat. Pengujian 100 sampel citra wajah yang berbeda dan hasil template maching thereshold setiap citra 
wajah  yang berbeda di  uji.  

 
Kata kunci :   pengenalan wajah, eigenface, template maching, autentifikasi  

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 1. Pendahuluan 

 
Keamanan sistim informasi adalah suatu factor 

penting dalam menjamin performance sistim. 
Autensikasi untuk keamanan data dengan proses 
security yang banyak digunakan yaitu proses login 
berdasarkan (Identity Data, ID) dan menginputkan 
NIK dan password. Sistem Informasi e-library yang 
digunakan yaitu menggunakan algoritma brute-force 
sehingga sistem e-library dapat di hacking atau di 
fishing oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 

Keamanan sistem e-Library tergolong lemah 
karena mengidentifikasi ID dan password, maka 
pengembangkan sistem yang dikembangkan yaitu 
authentifikasi biometrika untuk meningkatkan level 
keamanan sistem e-Library. Sistem akan 
menghasilkan login dua level yaitu  
login ID dan sistem authentifikasi dengan metode 
template maching. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengolahan Citra 
Pemrosesan citra adalah ilmu untuk 

memanipulasi gambar, yang melingkupi teknik-
teknik untuk memperbaiki atau mengurangi kualitas 
gambar, menampilkan bagian tertentu dari gambar, 
membuat sebuah gambar yang baru dari beberapa 

bagian gambar yang sudah ada, dan beberapa teknik 
manipulasi gambar lainnya [2] [4].  

2.1.1. Greyscale 
Dengan menggunakan mengubah representasi 

nilai RGB (Red, Green, Blue), sebuah gambar 
berwarna dapat diubah menjadi gambar yang terdiri 
dari warna putih dan gradiasi warna hitam yang 
biasanya disebut gambar greyscale. Untuk 
mengubah RGB menjadi greyscale dapat digunakan 
rumus sebagai berikut [2]: 

0.299 0.587 0.114greyscale R G B= + +         (1) 

atau  
0.333 0.333 0.333greyscale R G B= + +         (2) 

Perhitungan nilai gray scale yang sebenarnya 
adalah dengan menggunakan persamaan 2.1, namun 
persamaan yang umum digunakan adalah persamaan 
2.2 karena lebih mudah untuk digunakan dan 
diingat. 

2.1.2. Thresholding 
Thresholding adalah untuk mengubah data pada 

gambar agar hanya memiliki nilai 0 dan 1.  Hal ini 
dilakukan untuk mempermudah mengetahui apakah 
pixel tersebut “terisi” atau tidak [13]. 
 
2.1.4. Crop  
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Crop sebuah proses yang digunakan untuk 
memotong  gambar yang akan diproses [2]. 
 

2.2. Wavelet Haar  

Wavelet Haar dapat dijelaskan dalam ruang 

vektor 4 dimensi [5]  [13], sesuai Gambar 1.  Basis 

paling sederhana yang sudah sering kita gunakan 

adalah basis orthonormal sebagai berikut : 
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          (a)                 (b) 

Gambar 1 (a) Wave (b) Wevelet 

Wavelet Haar juga merentang ruang vektor 4 

dimensi dengan vektor-vektor basis sebagai berikut 
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2.3. Eigenface 
Eigenface digunakan  untuk melakukan ektraksi 

cirri citra wajah. Metode Karhunen Loven atau 
Eigenface menggunakan unsupervised statistical 
technique dan sering disebut Principal Component 
Analys (PCA) [9] [11] [13). PCD merupakan sebuah 
metode dalam aljabar linear yang bertujuan untuk 
mengubah basis dari sekumpulan data sedemikian 
rupa sehingga basis yang baru akan menampakkan 
signifikansi dari data-data yang ada. PCA dapat 
digunakan untuk mempercepat proses pencarian 
karena PCA mampu mengubah data-data awal yang 
berdimensi banyak menjadi data-data baru yang 
berdimensi lebih kecil.   
    
2.3.1.Principal Component Analys (PCA). 

Metode PCA memperlakukan data sebagai 
vektor dari ruang n-dimensi [11], [13]. Dengan 
sekumpulan data berupa vektor sebagai input, maka 
masing-masing data direpresentasikan dalam n 
variable berupa nilai skalar sebagai hasil proyeksi 
data tersebut ke setiap basis dari n-dimensi. Tujuan 
dari PCA adalah mencari basis yang baru untuk 
merepresentasikan ulang data tersebut ke dalam m 
variable hasil proyeksi data ke m-dimensi. Dimana 
m lebih kecil dari n. Dengan berkurangnya jumlah 
dimensi dari data input, maka proses pencocokan 
data akan berkurang dari n kali setiap pencocokan 

menjadi m kali. Banyaknya dimensi data ditentukan 
oleh besarnya resolusi image. Hal ini menyebabkan 
dimensi data menjadi sangat besar. Semakin 
besarnya dimensi data menyebabkan waktu 
pencocokan per data semakin besar juga.  
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Langkah pertama untuk mengurangi redundansi 

data adalah mengindikasi data-data yang mempunyai 
korelasi tinggi [1] [9]. Untuk mengetahui korelasi 
data, dapat digunakan operasi dot product. Dari 
operasi dot product, dapat diketahui besarnya sudut 
antara dua buah vektor. Dan jika sudut yang 
terbentuk di antara dua buah vektor mendekati nol, 
maka kedua vektor tersebut mendekati paralel, yang 
berarti adanya korelasi tinggi di antara kedua buah 
vektor tersebut. Karena operasi dilakukan pada 
vektor, maka data berupa image ( I ) harus diubah 
terlebih dahulu ke bentuk vektor kolom (X) [11], 
[13]. Jika data berupa image dengan ukuran m x n, 
dimana m dan n adalah ukuran tinggi (arah vertikal) 
dan lebar (arah horisontal) dari image tersebut, maka 
untuk menjadikannya vektor dapat digunakan 
persamaan 1.   

      ( ) ( )ninii Ix %,/=                     (6) 

” / ” adalah operasi pembagian bulat, sedangkan ” % 
” adalah sisa bagi dari pembagian bulat. i 
menunjukkan komponen ke–i dari vektor X, yang 
bernilai [0, (mn -1)]. 

  Setelah semua data image sebanyak k diubah 
menjadi vektor kolom, kemudian digabungkan 
menjadi sebuah matriks (X) dengan masing-masing 
vektor sebagai kolom dalam matriks X tersebut. 
Sehingga matriks X akan berukuran mn x k.  

Jika terdapat sebuah matrix Y, dimana setiap baris 
dari matriks Y merepresentasikan sebuah data, maka 
covariant matrix (C) dari matriks Y didapat dengan 
menggunakan persamaan 2 [9] [13]. 
           T

y YY
n

C
1

1

−
≡                        (7) 

Jika masing-masing data tidak berkorelasi satu 
sama lain, maka matriks C hanya akan mempunyai 
nilai yang besar pada diagonalnya saja, sedangkan 
elemen yang lain akan bernilai kecil, mendekati nol. 
Dan ketidakkorelasian yang sempurna akan 
membuat matriks C menjadi matriks diagonal. 
Dengan asumsi awal bahwa sekumpulan data yang 
dimiliki adalah data-data dengan korelasi tinggi, 
maka diperlukan sebuah basis baru yang ortogonal 
(P) yang dapat mengubah X sedemikian rupa 
sehingga menjadi matriks Y, dimana covariance 
matriks dari matriks Y adalah matrix diagonal. 
Hubungan antara matriks X, Y dan basis yang baru 
adalah sebagai berikut: 
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 Y = P X         (8) 
2.4. Euclidean Distance 

Jarak Euclidean dapat dianggap sebagai jarak 
yang paling pendek antara dua titik dan pada 
dasarnya sama halnya dengan persamaan [1] 
Pythagoras ketika digunkan didalam dua dimensi. 
Representasi dari jarak terdekat dari dua titik, 
terdapat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Fungsi Euclidean 

Secara matematis dapat dituliskan didalam 
persamaan 3. 

    (9) 
Dimana d(i, j) = jarak antara 2 titik 

xin = koordinat titik pertama 
xjn = koordinat titik kedua 

 
3. PERENCANAAN SISTEM 
3.1. Subproses Identify Infrastructure Needs and 
stablish Systems Environment 
Identifikasi kebutuhan yang digunakan untuk 
implementasi system[6]. Berikut ini adalah rincian 
untuk kebutuhan lingkungan sistem yang 
dipersiapkan untuk implementasi Sistem [3] [6] :
  
a. Kebutuhan Sumber Daya Perangkat Lunak. 

Komputer untuk Server Aplikasi terdiri dari 
Windows Server 2003 Service Pack 1,Microsoft 
.NET Framework 3.5, Webserver Apache  ( 
aplikasi Xampp), Database Mysql  

b. Kebutuhan Sumber Daya Perangkat Keras. 
Komputer untuk Server Aplikasi terdiri dari 
Processor Intel Xeon atau processor dengan 
kecepatan 1.8 GHz.,RAM 512 M B, Hard disk 40 
GB, Komp uter Klien / User terdiri dari 
Processor dengan kecepatan 800 MHz, RAM 128 
M B,M onitor VGA dengan resolusi 640 x480,  
VGA Card 8 M B, Harddisk 6 GB, Modem atau 
network card, Mouse dan keyboard. 

c. Kebutuhan Jaringan yang digunakan untuk 
implementasi Sistem E-Libraryadalah 
menggunakan konsep klien-server, dimana untuk 
koneksi dari klien staff FO ke komputer server 
dapat menggunakan jaringan Local Area 
Network (LAN) yang ada. Sedangkan untuk 
koneksi ke komputer server dari komputer klien 
yang tidak terdapat dalam LAN, maka 
menggunakan jaringan internet. 

 

3.1.1.  Subproses Deploy Business Solution 
Tahap implementasi sistem baru, langkah-

langkah implementasi aplikasi web Sistem E-
Library pada server aplikasi adalah [3] [6] (a) Buka 
aplikasi xampp pada Windows lalu pilih htdocs (b) 
Simpan semua file aplikasi Jalankan web server 
Apache (c) Langkah-langkah instalasi database 
untuk database pada server database sebagai 
berikut (a) Jalankan database Mysql (b) Jalankan 
phpmyadmin lakukan pengimporan database yang 
telah dibuat kedalam database server. 
 

3.1.2.   Subproses Maintain Solution to Business 
Requirements 

        Setelah semua proses implementasi [3]selesai 
dilakukan, maka diperoleh sebuah Sistem E-Library. 
Langkah berikutnya hanyalah berupa perawatan 
terhadap sistem yang telah diimplementasikan dan 
bersiap untuk kebutuhan bisnis baru yang mungkin 
akan dimasukkan ke dalam sistem untuk masa 
berikutnya. 
 
3.2. Diagram Sistem 

Pengembangan sistem yang dibangun 
merupakan sebuah perangkat lunak yang memiliki 
fungsi melakukan deteksi wajah. Algorithma yang 
digunakan adalah template matching. Sistem ini 
dibangun pada platform sistem operasi windows, 
Blok diagram sistem terdapat pada Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3 Blok Diagram Pra-Prossesing dan 

Templete Maching Eigen 
Pra-processing dillakukan untuk memperoleh 

citra sample yang akan di simpan dalam data base 
dan untuk pengujian akan membandingkan jarak 
eigen citra input dengan data sample di database. 
 
3.3. Perancangan Use Case Diagram Untuk 
Autentikasi Wajah 

Use Case Diagram user menggambarkan hak 
akses e-Library, yang akan diproses oleh sistem 
seperti proses authentifikasi wajah, proses login, dan 
akses e-Library terdapat pada Gambar 4. 

 

 

Jarak terdekat  

antara 2 titik 

Citra 

Load /Capture  

Hitung JarakEigenFace 

Input CitraWajah 

Eigenface citra wajah 

dengan wavlet haar 

Templete 

Maching Jarak 

Crop 80 x 80 

Grayscale/Threshold 

Pra-Prossesing 
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Gambar 4 Use Case Diagram untuk User 
 

Proses capture citra wajah dilakukan dengan 
normalisasi kondisi yaitu : (a) Pose wajah 
menghadap depan. (b) Background adalah tembok 
dengan warna putih (c) Pencahayaan untuk 
pengambilan semua citra wajah dibuat sama (d) 
Jarak kamera dan wajah yang di-capture di buat 
konstan (+  50 cm). 

Diagram use case Gambar 4 akan dijelaskan 
kebutuhan fungsional sistem yang dilakukan oleh 
user. 
 
3.3.1. Deskripsi Use Case Authentifikasi Wajah 

Deskripsi use case authentifikasi wajah ini akan 
menjelaskan fungsional dari use case uthentifikasi 
wajah yang dilakukan oleh user. Deskripsi tersebut 
terdapat pada Tabel1. 

Tabel 1  Deskripsi Use Case     Authentifikasi Wajah 
User 

Nama Authentifikasi Wajah 
Aktor User , operator 
Deskripsi Aktor melakukan authentifikasi wajah pada tahap awal untuk masuk dan melakukan 

akses e-Library 
Exception Aktor gagal melakukan authentifikasi wajah 
Pre Condition Aktor tersimpan dalam database dan citra wajah aktor telah ada 
Aktor Sistem 
Skenario Normal 
1. Aktor memasukan citra wajah dengan cara 
mengcapture dari webcam atau Load Citra 
wajah 

 

 1. Membuka koneksi ke database  

 2. Crop Citra wajah menjadi ukuran 80x80 
 3. Ubah citra wajah menjadi grayscale 
 4. Mengkalkulasi eigenface citra wajah dengan matriks wavelet 

haar 
 5. Menghitung jarak eigenface inputan dan eigenface sample 

dengan wavelet 
 6. Menampilkan citra yang ditemukan kemiripannya 
7. Aktor menekan tombol capture  
 8. Data user disimpan dalam table akses 
Skenario Alternatif 
1. Aktor memasukan citra wajah dengan cara 
mengcapture dari webcam atau Load Citra 
wajah 

 

 1. Membuka koneksi ke database  
 2. Crop Citra wajah menjadi ukuran 80x80 
 3. Rubah citra wajah menjadi grayscale 
 4. Mengkalkulasi eigenface citra wajah dengan matriks wavelet 

haar 
 5. Menghitung jarak eigenface inputan dan eigenface sample 

dengan wavelet 
 6. Jika tidak ditemukan kemiripan, tampilkan pesan 
7. Aktor mengulang proses authentifikasi 
wajah kembali 

 

Post Condition Aktor berhasil melakukan authentifikasi wajah 

 
3.2.2. Flowchart Program 
a. Pendaftaran Anggota atau User 

Proses untuk pendaftaran anggota e-Library 
terdiri dari biodata yang muatan informasinya yaitu 
ID, password, citra. Adapun tahapan proses , 
terdapat pada Gambar 5.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Pendaftaran Anggota atau User 

 
b. Hak Akses 

User dapat melakukan login ID, password dan 
kemudian melakukan pra proses template maching. 
Keberhasilan user untuk melakukan akses e-Library 
terlebih dahulu melakukan proses login dan 
autentikasi. Keberhasilan user melakukan akses e-
Library akan di beritahukan pesan, adapun proses 
tersebut terdapat pada Gambar 6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 Hak Akses 
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4. Perancangan Sistem 
4.1. Manajemen User 

Tampilan ini digunakan Input Data dan Capture 
Citra untuk melengkapi biodata user dan menangkap 
citra yang telah diinputkan sebagai perbandingan 
citra input dengan citra data basse template 
matching. Rancangan yang akan dikembangkan 
dengan menggunakan program aplikasi Visual 
basic.Tampilan tersebut dapat digunakan admin 
untuk manajemen user, salah satu fungsi menambah 
dan menghapus citra  user, tampilan input data 
terdapat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Manajemen User 

 
 

4.1.1. Halaman Utama Daftar Operator 
Halaman Utama Operator merupakan halaman 

utama bagi Operator pada saat Operator telah 
berhasil melakukan login, adapun tampilan login 
operator terdapat pada Gambar 8. 

Gambar 8 Halaman Utama Daftar Operator 
 
4.1.2. Halaman Utama Daftar User 
 

Rancangan Halaman Daftar User, merupakan 
halaman untuk pendaftaran anggota sebagai user 
berdasarkan template matching yang  disimpan 
dalam database sehingga dalam proses useran tidak 
bisa diwakilkan. Rancangan Halaman Daftar User 
terdapat pada Gambar 9. 

 
 
 

Gambar 9 Halaman Daftar User  
 
4.2. Arsitektur Teknologi 

Arsitektur teknologi jaringan untuk sistem e-
Library, arsitektur untuk jaringan klien-server 

dengan memanfaatkan teknologi internet terdapat 
pada Gambar 10. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 10 Arsitektur Jaringan e-Librari 
 

4.3. Perancangan Tampilan Login dan 
Autentikasi Sistem E-Library 
Sistem e-Library yang akan didesain untuk 

mendapatkan suatu interface yang baik, Rancangan 
Tampilan Halaman Utama, Halaman ini akan 
ditampilkan setiap kali membuka website e-Library. 
Pada halaman ini akan berisi penjelasan tentang 
langkah login dan autentikasi user dan admin. 
Flowchart Halaman Utama Admin - Input Index 
citra interface dengan e-Library berbasis web.  

 

 
(a)                          (b) 

Gambar 11 Hak Akses (a)Tampilan Login ID (b) 
Autentikasi Load Citra 
 

Kebutuhan sistem authentifikasi dengan template 
maching yang dikembangkan terdapat pada Gambar 
11,  Kemampuan sistem e-Library yaitu : 

a. Sistem dapat menyimpan seluruh data anggota . 
user, baik berupa data keanggotaan maupun data 
indeks citra yang digunakan sebagai alat 
biometrika, karena data tersebut digunakan 
untuk proses maching dalam authentifikasi. 

b. Sistem menyediakan fasilitas capture untuk 
melakukan capture pada wajah user untuk 
dilakukan penyimpanan ataupun pencocokan 
pada database indeks citra. 

c. Sistem dapat mengolah hasil capture menjadi 
sebuah citra grayscale yang berukuran 80 x 80 
pixel untuk melakukan standarisasi terhadap 

client 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

clien

clien

Applicatio Eigenface 
E=Library 

Intern



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 352

hasil capture sebelum disimpan pada database 
indeks citra. 

d. Sistem dapat melakukan eigenface ( deteksi tepi 
) terhadap matrix Wavelet Haar sebagai acuan 
dalam proses template maching. 

e. Sistem harus menyediakan fasilitas login untuk 
administrator dan operator. 
 
Pada sistem authentifikasi ini terdapat beberapa 

batasan (constraints), adapun  batasan (constraints) 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Sistem authentifikasi hanya mengenali citra user 

yang frontal, menghadap ke depan. 
Pengguna sistem dibagi menjadi dua kategori, 
yaitu administrator dan operator. Kedua kategori 
pengguna tersebut memiliki hak akses yang 
berbeda terhadap sistem. Adapun hak akses yang 
dimiliki oleh kedua kategori pengguna tersebut 
adalah (a) Administrator mempunyai hak akses 
untuk mengelola indeks citra secara keseluruhan. 
(b) Operator merupakan admin e-Library yang 
akan membantu user melakukan proses capture 
pada tahapan authentifikasi.  

2. Setiap anggota hanya dapat mendaftar sebagai 
user satu kali dan tidak dapat diwakilkan. 
Setelah berhasil melakukan autentikasi, maka e-

Library akan menampilkan pesan sesuai dengan 
tampilan menu utama sistem e-Library terdapat pada 
Gambar 12. 

 

 
Gambar 12 Tampilan Pesan Sukses  
 

Tampilan utama meliputi home, Kelompok 
Buku, Buku dan Logout. User dapat mengakses data 
sistem sesuai Gambar 13. 

 

 
(a)                         (b) 

Gambar 11 Halaman Buku (a)Akses admin ID (b) 
Akses User 

 
5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian perancangan 
aplikasi e-Library STIKOM DB Jambi, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Sistem memiliki tingkat reusability yang tinggi.   

2. Penerapan pengembangan sistem templeate 
maching dengan wavlet haar dapat memproses 
100 citra sample dalam data base. 

3. Hasil capture citra grayscale yang berukuran 80 
x 80 pixel untuk melakukan standarisasi terhadap 
hasil capture, dan di ambil dengan jarak focus 
obyekrata rata 30- 65  cm 
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Abstrak 

Permasalahan kemiskinan merupakan agenda penting yang perlu segera ditangani oleh semua pihak 
terutama pemerintah. Namun begitu kesulitan yang terjadi karena hingga saat kedala yang dihadapi adalah belum 
adanya data yang valid tentang jumlah dan indikator kemiskinan itu sendiri. Salah satu indikator yang 
direkomendasikan adalah data indikator yang digunakan oleh BPS. Namun demikian ternyata proses pengolahan 
indikator BPS yang dijadikan criteria kemiskinan masih terdapat kesulitan untuk proses penyajian informasi dan 
pelaporannya. Kesulitan yang didapat adalah BPS tidak dapat dengan segera menyajikan informasi atau 
membuat pelaporan tentang permintaan data warga miskin berdasarkan nama dan alamat (by name & by 
address) dengan cepat padahal informasi tersebut diperlukan segera. Begitu juga BPS belum dapat memberikan 
informasi tentang suatu daerah atau tempat terdapat dominan kemiskinan yang disebabkan oleh indikator apa 
saja, sehingga menyulitkan TKPK untuk program penangguangan Kemiskinan di suatu daerah. 

Penelitian ini akan memberikan model solusi pengolahan data dan penyajian informasi dan pelaporan 
tentang Kemsikinan pada suatu daerah atau tempat berdasarkan indictor atau criteria yang ditentukan oleh BPS 
baik secara single kriteria maupun multi criteria. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan action 
research dan pengembangan sistem informasi dengan model SDLC. Metode ini akan dilakukan agar nantinya 
dapat mendapatkan hasil pengolahan dan penyajian informasi yang berbasis teknologi informasi yang efektif dan 
efisien. Hasil penelitan ini adalah dapat menentukan pengolahan data, pencarian data, dan penyajian informasi 
dan pelaporan tentang criteria miskin baik secara single kreteria maupun multi criteria yang ditentukan BPS 
secara cepat, tepat, murah, dan mudah diakses oleh stagholder. 
 
Kata Kunci :  Kemiskinan, BPS, single-criteria, multi-criteria  
 
 
1. Pendahuluan  

BPS menentukan criteria kemiskinan 
menggunakan empat belas(14)  indikator 
kemiskinan, namun begitu hingga saat ini penentuan 
indikator kemiskinan tersebut belum dilakukan 
proses pengolahan  dengan model otomasi sistem 
informasi yang memudahkan dalam mengolah dan 
menyajikan informasi untuk menetukan criteria 
kemiskinan baik criteria secara tunggal (single 
criteria), dua, tiga  hingga empatbelas criteria 
kemiskinan atau yang disebut multi criteria 
kemiskinan (multi criteria). Padahal dengan adanya 
penentuan criteria baik secara single maupun multi 
akan dapat memberikan informasi yang akurat, 
sektoral, dan detail. Padahal informasi detail dan 
sektoral sangat diperlukan untuk menentukan 
penduduk miskin pada suatu wilayah berdasarkan 
jenis kemiskinananya, sehingga pemerintah daerah 
setempat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK) dapat melakukan percepatan 

penanggulangan kemiskinan dengan menentukan 
jenis bantuan yang sesuai dengan jenis 
kemiskinannya. 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana Dapat menentukan criteria 

kemiskinan baik secara single indikator 
maupun multi indikator dengan menggunakan 
standar indikator milik Badan Pusat Statistik 
(BPS). 

b. Bagaimana menentuan indikator kemiskinan 
BPS tersebut dapat  dijadikan program 
penangulangan kemiskinan (PRONAKIS) oleh 
Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan 
(TKPK) daerah 
 

1.1. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah : 
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a. Melakukan  analisis data dan teknik 
pengolahan data Milik BPS Kabupaten B 
untuk dapat disajikan menjadi informasi yang 
berguna dalam rangka membantu 
pengambilan keputusan yang berkaitan 
dengan kemiskinan. 

b. Mendesain database, interface input-output, 
dan informasi berkaitan dengan data 
kemiskinan BPS Kabupaten. 

c. Membuat software berbasis web untuk 
mengolah data hasil survey BPS Kabupaten 
yang disimpan dalam bentuk perangkat lunak 
Microsoft Excel menjadi bentuk informasi 
yang mudah dibaca, mudah diolah, dan 
mudah disajikan dengan model single dan 
mulit criteria kemiskinan. 

d. Membantu TKPK dalam melakukan 
pengolohan data dan penyajian informasi 
dalam rangka Program Penanggulangan 
Kemiskinan (PRONAKIS) di Kabupaten 
dengan dasar data survey yang dilakukan oleh 
BPS. 

 
1.2. Urgensi Penelitian 

Penelitan yang akan dilakukan ini sangat 
bermanfaat guna mengatasi dan  menyempurnakan 
kendala-kendala yang terjadi selama ini, yang 
memiliki keunggulan sebagai berikut : 

1. Terbangunnya database Kemiskinan di 
Kabupaten  

2. Dapat membantu BPS dan PEMDA yaitu 
memudahkan dalam melakukan pengolahan 
data kemiskinan 

3. Dapat menyajikan data dan informasi 
sewaktu-waktu dibutuhkan dengan berbagai 
macam model dan criteria informasi tentang 
kemiskinan 

4. Dapat menyajikan informasi secara single 
dan multi criteria kemiskinan di Kabupaten. 

5. Dapat dijadikan acuan dalam melakukan 
tindakan pengentasan kemiskinan sesuai 
dengan skala prioritas criteria kemiskinan 

6. Dapat mempercepat program 
penanggulangan kemiskinan baik secara 
sektoral maupun multi sektoral. 

7. Terjadinya transparansi dalam pemberian 
informasi kemisikinan daerah dan dalam 
PRONAKIS. 

 
2.  State Of The Art 

2.1. Kemiskinan dan Indikator BPS 

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai 
ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum 
kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan 
maupun non-makanan. Inti dari model ini adalah 
membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan 
"garis kemiskinan" (GK) yaitu jumlah rupiah untuk 

konsumsi per orang per bulan. Garis Kemiskinan 
digunakan dan ditetapkan oleh BPS untuk 
menghitung jumlah penduduk dan Rumah Tangga 
Miskin (RTM). GK didapatkan dari hasil survey 
modul konsumsi Survey Sosial Ekonomi Nasional  
(SUSENAS) yang ditetapkan dalam rupiah per orang 
per bulan (Rupiah/kapita/Bulan). [1]. Ke empat belas  
indikator diatas merupakan ciri-ciri atau indikator 
kemisikinan pada satu rumah tangga. Dari indikator 
tersebut digunakan sebagai patokan bagi pemerintah 
baik pusat maupun daerah dalam rangka Program 
Penanggulangan Kemiskinan (PRONAKIS). Hasil 
rekapitulasi dari keempat belas indikator tersebut 
jika diimplementasikan pada survey warga nantinya 
akan dapat menentukan tingkat status  atau keadaan 
suatu rumah tangga dengan kriteria sangat miskin, 
miskin, rawan miskin, dan tidak miskin.  
2.2. Sistem Informasi Berbasis Komputer  

Sistem informasi merupakan sebuah sistem 
berbasis komputer yang dapat mengolah data untuk 
dapat disajikan menjadi bentuk yang lebih berarti 
dan  bermanfaat  bagi organisasi. Dalam 
membangun sebuah sistem informasi dibutuhkan 
berbagai komponen seperti data dan basis data, 
software dan hardware komputer, prosedur, dan 
personal. Kesemua komponen tersebut harus saling 
mendukung, terintegrasi, dan saling berinteraksi 
dalam melakukan aktifitasnya. Pembangunan 
database adalah sangat penting terhadap 
keberhasilan informasi yang akan dihasilkan, 
kelengkapan dan kebenaran data yang diperoleh 
akan berpengaruh terhadap terbangunnya sistem 
database [5]. 

Sedangkan menurut Paper Andrew Thel 
Aviv (2011) dinyatakan bahwa Kemiskinan bisa 
dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu Kemiskinan 
absolut, Kemiskinan relatif, dan Kemiskinan 
Kultural. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set 
standart yang konsisten, tidak terpengaruh oleh 
waktu dan tempat. Seseorang termasuk golongan 
miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada 
di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak 
memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, 
sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang 
yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup 
di atas garis kemiskinan namun masih berada di 
bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang 
miskin kultural berkaitan erat dengan sikap 
seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak 
mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya 
sekalipun ada usaha dari fihak lain yang 
membantunya.[10] 

 
3.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dikembangkan 
sebuah perangkat lunak (software) yang dapat 
digunakan untuk mengolah data dan menyajikan 
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informasi sesuai kebutuhan pengguna secara efektif 
dan efisien yang dapat diakses melalui web/internet. 
Untuk itu penelitian ini menggunakan metode Action 
Research, dengan pengembangan sistem informasi 
menggunakan model System Development Life Cycle 
(SDLC).    

Metode tersebut diimplementasikan dalam  
bagan alir tahapan-tahapan penelitian sebagai 
berikut : 

 
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian Rancang Bangun 

SIM Kemiskinan 

 
3.1. Tahap Identifikasi Dan Analisis Sistem 

1. Identifikasi Sistem 

Proses identifikasi dilakukan melalui survey 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Identifikasi langsung yaitu dengan melakukan 
pengamatan langsung kelapangan terhadap 
sistem kerja dan  dengan melakukan 
wawancara bebas dan terstruktur terhadap 
pelaku dan pengguna sistem yaitu kepada BPS 
dan TKPK. Identifikasi juga dilakukan dengan 
pengambilan catatan-catatan (arsip) isian data 
(form) dan laporan-laporan.  

2. Tahap Analisis Sistem 

Tahap analisis sistem dilakukan terhadap 
sistem yang berjalan  selama ini pada data 
monografi, demografi, serta indikator 
kemiskinanan yang ditentukan BPS. Teknik 
analisis terstruktur terhadap data dilakukan 
dengan menggunakan Data Flow Diagram 
(DFD), yaitu menganalisis keterkaitan entitas 
luar sistem terhadap proses-proses yang 
berlangsung terhadap internal sistem, yang 
dapat menghasilkan dokumen (arsip). Selain itu 
analisis juga dilakukan terhadap kelayakan data 
dan informasi yang dapat dijadikan dasar 
dalam pengembangan SIM Kemiskinan 

terintegrasi yang berbasis web/internet. 
Dikarenakan data yang akan diteliti adalah data 
indikator kemiskinan, maka data tentang 
jumlah penduduk pada suatu wilayah misalnya 
desa atau kelurahan hanya diambil berupa data 
rekapitulasi jumlah penduduk secara 
keseluruhan. Sedangkan data kemiskinan 
penduduk dan indikatornya diambil dari data 
yang telah dilakukan survey oleh BPS 
Kabupaten dan datanya telah disimpan dalam 
bentuk hardcopy form survey dan softcopy 
dalam bentuk Microsoft Excel. Data softcopy 
Microsoft excel inilah yang dioleh dan 
dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan 
pengolahan yang bisa dan cocok untuk 
kebutuhan database kemiskinan yang nantinya 
didesain sesuai E-R diagram. Context diagram 
untuk pendataan kriteria kemiskinan 
digambarkan dengan context sebagai berikut : 
 

 
 

Gambar 2. Diagaram Context Penentuan Penduduk 
Kemiskian 

 
Sedangkan DFD untuk pengembangan sebuah 
sistem informasi kemiskinan adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 3. DFD Level 0 SIM Kemiskinan 
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3.2. Tahap Desain Sistem 

Hasil dari analisis sistem yang ditemukan, 
selanjutnya dilakukan rancangan sistem yaitu 
merancang sebuah entitas data yang terdiri dari 
atribut-atribut entitas. (Entity Relation 
Diagram/ERD) yang selanjutnya terbentuklah 
sebuah database sistem informasi. Model ERD yang 
telah terbentuk dalam sebuah sistem database sistem 
informasi kemiskinan dapat direlasikan seperti 
berikut ini. 

Setelah terbentuknya sebuah database sistem 
informasi selanjutnya rancangan HIPO (Hierarchy 
Input-Process-Output) dapat diterapkan. Dari HIPO 
ini maka interface form, query , dan keluaran 
(informasi) dapat dijadikan pedoman dalam 
pemakaian sistem informasi oleh para pengguna 
(user). Desain HIPO tersebut nantinya akan 
dilakukan bersamaan dengan sistem pengkodean 
program (source code) yang nantinya langsung dapat 
disajikan dalam tahap implementasi dan pengujian 
sistem. 

 
3.3. Tahap Implementasi Sistem 

Tahap akhir dari model SDLC adalah 
implementasi. Tahap ini adalah tahap yang terdiri 
dari pengujian sistem informasi dan pemeliharaan 
sistem. Pengujian dilakukan terhadap perangkat 
lunak dan perangkat keras sistem. Pengujian 
perangkat lunak dilakukan dengan menguji sistem 
informasi yang dibangun terhadap pengguna (user) 
yaitu user biasa dan user super admin. Sedangkan 
pengujian perangkat keras dilakukan yaitu 
berfungsinya perangkat keras terhadap 
pengoperasian perangkat lunak berbasis web. 
4.  Hasil dan Pembahasan  

4.1. Interface Otentikasi dan Tampilan Menu 
 
Menggunakan sistem informasi Kemiskinan 

berbasis web ini, dilakukan simulasi dengan 
menggunakan local web server. Bagi pengguna, 
browser yang digunakan dalam simulasi ini adalah 
web browser Mozilla Firefox dengan versi minimal 
5.0. Sedangkan untuk administrator dibutuhkan web 
server, dalam simulasi ini digunakan paket web 
server menggunakan XAMPP. Software lain yang 
digunakan adalah Microsoft Excel untuk melakukan 
konversi data yang akan diolah ke Database, maupun 
digunakan untuk konversi dari database atau laporan 
informasi ke dalam bentuk format Excel. 
a. Interface Otentikasi 

Interface otentikasi merupakan antarmuka awal 
yang harus dilakukan untuk melakukan 
otentikasi atau pengenalan identitas bagi para 
pengguna sistem informasi dalam rangka 
menjaga keamanan sistem. Bentuk otentikasi 
adalah antarmuka login kepada semua calon 

pengguna sesuai dengan otoritasnya. Berikut ini 
merupakan gambar otentikasi user. 

 
b. Interface Menu 

Interface menu merupakan antarmuka yang dapat 
menunjukkan peta fungsi-fungsi dari sebuah 
sistem informasi agar mudah dibaca dan 
dioperasikan. Interface menu terlihat seperti 
gambar berikut ini. 

 

 
 

Gambar 4. Menu SIM Kemiskinan 
 

4.2. Interface Rumah Tangga Miskin (RTM) 
a. Pencarian RTM 

Hasil history Rumah Tangga Miskin (RTM) 
merupakan hasil pencarian data warga miskin 
sesuai dengan nama Kepala RTM atau 
Nomor Miskin. Dan hasilnya dalah sebagai 
berikut. 

 

 
 

Gambar 5. Tampilan  Pencarian RTM  

b. Rekapitulasi Kriteria Kemiskinan 

Rekapitulasi Kriteria kemiskinan merupakan 
bentuk User Interface yang digunakan untuk 
melakukan rekapitulasi RTM berdasarkan 
indikator atau criteria kemiskinan yang telah 
ditentukan oleh BPS. Pengujian yang 
dilakukan dalam menentukan RTM dilakukan 
dengan cara melakukan pemilihan (cekbox) 
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dari UI yang disediakan atas ke-14 indikator 
BPS. Dikarenakan UI sudah didesain dengan 
menggunakan model pilihan cek box, maka 
untuk membuat rekapitulasi RTM dapat 
ditentukan baik secara single indikator yaitu 
dengan mengklik 1 cek box dari 14 indikator 
yang ada (single-criteria). Begitu juga jika 
diinginkan 2,3,4 dan seterusnya indikator 
kemiskinan menurut BPS maka rekapitulasi 
RTM akan dihasilkan sesuai yang diinginkan 
hingga cek box dipilih semuanya yaitu terdiri 
dari 14 kriteri/indikator (multi-criteria).  
Berikut ini ditampilkan contoh interface 
untuk pemilihan 1 kriteria, dan multi criteria 
hingga semua criteria miskin (14 kriteria). 

 

 
 

Gambar 6. Pilihan RTM dengan 1 kriteria (single-

criteria)  

Pada gambar 6 diatas menunjukkan bahwa 
tampilan user menunjukkan 1 pilihan (single-
criteria) yaitu berdasarkan Luasan Rumah 
Tinggal. Sedangkan pada contoh gambar 7 
dibawah ini menunjukkan tampilan dengan 
pilihan 3 kriteria yaitu Lantai Rumah 
Tinggal, Ketersediaan Listrik, dan 
Frekewensi makan Perhari (multi-criteria).  
 

 

Gambar 7. Pilihan RTM dengan 3 kriteria (multi-
criteria)  

 
Pada gambar 8 dibawah menunjukkan criteria 
RTM dengan melakukan pilihan semua cekbox 
atau 14 indikator miskin menurut BPS (multi-
criteria). 

 
 

Gambar 8. Pilihan RTM dengan seluruh  indikator / 
14 kriteria (multi-criteria)  

Dari hasil pemilihan ke-14 indikator seperti 
gambar 8 tersebut, maka informasi atau pelaporan 
yang dihasilkan terlihat seperti gambar berikut. 

 

 

 
 

Gambar 9. Tampilan Informasi/Laporan Kriteria 
Kemiskian Berdasarkan 14 Kriteria BPS  

 
Dari hasil informasi seperti gambar 9 diatas, 

maka tampilan hasil grafiknya terlihat seperti 
gambar 10 dibawah ini. 

 

 
Gambar 10. Tampilan Informasi Grafik Kriteria 

Kemiskian Berdasarkan 14 Kriteria BPS  
 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 359

Menurut BPS Kriteria kemiskinan di 
Indonesia didasarkan atas empat belas (14) indikator 
yang dapat diterapkan pada setiap Rumah Tangga 
yang ada diwilayah Indonesia. Atas dasar tersebut 
maka dapat ditentukan apakah sebuah rumah tangga 
disebut Rumah Tangga Miskin (RTM) atau tidak. 
Permasalahan yang terjadi bahwa data survey 
kemiskinan yang dihimpun oleh BPS belum dapat 
memberikan informasi yang cepat, tepat, murah dan 
mudah diakses oleh stageholder untuk pemberian 
informasi baik secara single criteria maupun multi 
criteria indikator kemiskinan. Untuk itu penelitian 
ini dilakukan dan diharapkan dapat memberikan 
alternative solusi. 

Kebutuhan akan informasi yang detail dan 
cepat akan dapat membantu dalam pengambilan 
keputusan bagi pemangku kepentingan termasuk 
TKPK dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 
Penelitian ini akan dapat melakukan pengolahan data 
dan memberikan informasi tentang indikator 
kemiskinan apa saja yang paling dominan pada suatu 
daerah sehingga TKPK dapat segera memberikan 
program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan 
indikator kemiskinan tersebut. Dengan demikian 
akan sangat tepat sasaran dan segera dapat 
mengentaskan kemiskinan dikarenakan indikator 
dominan kemiskinan telah dapat ditentukan. Selain 
itu sistem ini juga dapat mencari dan melacak RTM 
berdasarkan nama dan alamat (by name & by 
address). 

5.2. Saran 

Sistem yang dibangun masih perlu 
dikembangkan dengan beberapa pertimbangan 
sebagai berikut : 

a. Sistem Informasi Kemiskinan ini belum  
memberikan informasi tentang jenis bantuan 
apa saja yang telah diterima oleh RTM pada 
tahun tertentu. Untuk itu sebaiknya perlu 
dikembangkan tentang jenis bantuan apa saja 
yang telah diterima oleh RTM dan dapat 
ditentukan waktunya.  

b.  Data yang diolah masih sangat tergantung 
pada data Excel yang dimiliki oleh BPS dari 
hasil survey Susenas. Data akan lebih nyata 
apabila entry data bisa dilakukan oleh setiap 
desa atau kelurahan secara langsung dan 
dapat dilakukan update setiap tahun, sehingga 
benar-benar mengetahui situasi dan kondisi 
pada setiap daerah dengan data yang terbaru. 

c. Informasi Kemiskinan ini masih dapat 
dikembangkan dengan model 
membandingkan indikator kemiskinan selain 
BPS juga BKKBN, Bappeda, UNDP, Bank 
Dunia, dan sebagainya, sehingga ada cross 
cek tentang kemiskinan baik secara absolute, 
relative, structural, dan sebagainya. 
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Abstrak 

Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam menciptakan perubahan tingkah laku dan pengalaman pembelajar 
mempunyai banyak ragam, namun memiliki karakteristik dan tujuan yang hampir sama. Pada bagian lain, 
konvergensi layanan TI dan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan pertukaran data, suara dan video telah 
mendorong terciptanya berbagai inovasi model pembelajaran. Konvergensi TI selanjutnya mendorong e-learning 
berevolusi menjadi mobile learning (m-Learning). Namun demikian, m-learning mempunyai berbagai 
keterbatasan, diantaranya dari aspek catu daya, layar, fitur yang terbatas, dan content yang bisa ditampilkan. 
Untuk itu, paper ini membahas pengembangan model aplikasi embeded learning system pada tablet untuk 
mengatasi keterbatasan tersebut. Metodologi pengembangan yang digunakan adalah object oriented design 
(OOD) yang digambarkan dalam bentuk diagram unified modeling language (UML) menggunakan software 
Visual Paradigm 6.4 Entreprise Edition. Sementara aplikasi embeded learning system pada tablet dikontruksi 
menggunakan bahasa HTML. Berdasarkan hasil analisis, uji coba dan pembahasan yang dilakukan, diketahui 
bahwa model aplikasi embeded learning system pada tablet yang dikembangkan mampu mengatasi permasalahan 
yang terdapat pada sistem m-learning, mudah digunakan, layar yang lebih nyaman, daya tahan catu mencapai 10 
jam, keybord lebih nyaman, menyediakan informasi secara visual dan sumber belajar personalized, dapat 
mengubah situasi belajar dengan seting yang relatif bebas, tidak membosankan, memudahkan pemahaman, dan 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kata kunci: konvergensi, e-learning, mobillearning, embeded learning system, tablet  
  
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Strategi pembelajaran dipengaruhi oleh 
teknologi informasi (TI) dan mengarah kepada cara 
belajar aktif yang diwarnai dengan problem-base-
learning. Cara belajar guru aktif semakin 
ditinggalkan dengan cara melakukan pengayaan dan 
pembuatan perangkat ajar berbantuan TI untuk 
menciptakan hight impact learning. Namun 
pembuatan perangkat ajar berbantuan TI harus dapat 
mengakomodasikan berbagai aspek proses belajar 
dan membutuhkan multidisiplin [1].  

Penggunaan TI dalam pembelajaran bertujuan 
untuk menciptakan perubahan dan persediaan 
tingkah laku dan pengalaman bagi peserta 
pembelajar. Penggunaan TI tersebut mempunyai 
banyak variasi namun memiliki tujuan yang sama. 
Beberapa istilah sistem pembelajaran yang yang 
dimaksud diantaranya: e-learning, distance learning, 

distance education, online learning, dan computer 
base training [2].  

E-learning adalah salah satu istilah model 
pembelajaran dengan memanfaatkan TI yang paling 
dikenal oleh masyarakat, dan banyak digunakan oleh 
lembaga pendidikan. Alasan e-learning banyak 
digunakan dikuatkan oleh pendapat Taryana Acep, 
et.al [3] bahwa pemilihan sistem e-learning yang 
tepat dapat meningkatkan skabilitas, kecepatan 
akses, dan keamanan. E-learning marak digunakan 
karena dianggap lebih praktis, efektif, dan efisien 
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar [4].  

Perkembangan model pembelajaran tidak 
berhenti. Konvergensi layanan TI dan telekomnikasi 
untuk memenuhi kebutuhan pertukaran data, suara 
dan video, banyak melahiran standar, metode, teknik 
dan perangkat baru, salah satunya perangkat mobile 
yang sudah menggunakan sistem operasi komputer 
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[5]. Konvergensi TI pada gilirannya mendorong      
e-learning berevolusi menjadi mobile learning     
(m-learning). Perkembangan perangkat mobile yang 
sangat cepat disertai dengan perkembangan aplikasi 
yang mendukungnya mendorong perubahan istem 
pembelajaran yang pada awalnya berbasis client-
server, dimana client dalam bentuk personal 
computer/laptop beralih ke perangkat mobile seperti 
telepon selular, iPhone, blackberry, tablet, atau yang 
lainnya. Sehingga materi pembelajaran dapat diakses 
kapan pun dan dimana pun [6]. 

Pengunaan e-learning lebih mengutamakan 
aspek efektifitas dan efisiensi dari aspek waktu, 
biaya, dan materi pembelajaran yang ingin 
disampaikan [7]. Pendapat lainnya [1, 2, 3, 4, 7, 8] 
menyatakan ahwa sistem e-learning yang digunakan 
saat ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan 
tersebut diantaranya: belum banyak digunakan 
sebagai media diskusi dan belum memberikan 
perhatian yang memadai terhadap aspek evaluasi. 
Permasalahan pada sistem e-learning ini penting 
untuk dipecahkan. Jika tidak, maka proses 
pembelajaran berbasis e-learning kurang optimal 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Pada bagian lain, model m-learning yang mulai 
diterapkan akhir-akhir ini juga memiliki beberapa 
permasalahan. Misalnya: keterbatasan layar, keypad, 
dan catu daya perangkat mobile yang digunakan. 
Keterbatasan layar menyebabkan tampilan               
m-learning pada perangkat mobile tidak optimal, dan 
keterbatasan catu daya menyebabkan m-learning 
tidak bisa diakses dalam waktu lama. Pada aspek 
kegiatan evaluasi,  sistem m-learning mempunyai 
keterbatasan pada keypad perangkat mobile karena 
kurang nyaman digunakan. Akibatnya perangkat 
pembelajaran berbasis e-learning maupun              
m-learning menjadi kurang optimal. Penelitian ini 
bermaksud memecahkan permasalahan dan 
keterbatasan-keterbatasan tersebut melalui 
pengembangan model aplikasi embeded learning 
system pada tablet sebagai sebuah transpormasi 
sistem pembelajaran. 
 
2. Metodologi 

Pengembangan model aplikasi embeded 
learning system pada tablet dilakukan menggunakan 
metode object oriented design (OOD) yang 
digambarkan dalam diagram unified modeling 
language (UML) menggunakan software Visual 
Paradigm 6.4 Entreprise Edition for UML. 

Sementara aplikasi embeded learning system 
dikontruksi menggunakan bahasa HTML. 
3. Pembahasan 

 
3.1 Elektronic Learning (e-Learning) 

Model pembelajaran e-learning berfungsi 
untuk memperkaya wawasan dan pemahaman 
pembelajar, serta proses pembiasaan agar sadar 
terhadap sumber informasi khususnya informasi dari 
teknologi internet [9]. E-Learning bisa dikatakan 
sebagai proses pembelajaran yang lebih 
mengutamakan aspek efektifitas dan efisiensi dari 
aspek waktu, biaya, maupun materi pembelajaran 
yang ingin disampaikan [7]. Agar pembelajar 
tertarik dengan sistem e-learning maka: (a) tampilan 
dengan grafik/gambar yang menarik, (b) 
penempatan teks dekat grafik/gambar, (c) 
pemanfaatan sistem audio secukupnya/tidak 
berlebihan, (d) menggunakan gaya bahasa 
percakapan/bukan bahasa formal, (e)  keterlibatan 
learner dalam permainan, bila materi dikemas secara 
game, (f) hindari adanya suara, tampilan gambar dan 
teks yang sembarangan dan terkesan over animated, 
(h) hindari aspek perwarnaan yang membuat mata 
lelah [2]. 
 
3.2 Mobile Learning (m-Learning) 

Beberapa penelitian mendefinisikan m-learning 
sebagai migrasi dari e-learning ke perangkat 
portabel [6]. Mobile learning merupakan sebuh 
istilah yang mengacu kepada suatu kegiatan, 
biasanya pendidikan  yang menggunakan beberapa 
jenis perangkat bergerak. Hal ini juga merupakan 
upaya dari pemanfaatan teknologi dan perangkat 
bergerak yang telah melebihi fungsi dasaranya yaitu 
untuk berkomunikasi seperti smartphone, PDA, dan 
tablet [10,11].  

Model pembelajaran m-learning tumbuh seiring 
dengan perkembangan perangkat mobile yang sangat 
cepat disertai dengan aplikasi yang mendukungnya. 
Sistem pembelajaran berbasis TI yang pada awalnya 
berbasis client-server, dimana client dalam bentuk 
personal computer/laptop dapat beralih ke perangkat 
mobile seperti telepon selular. Sehingga materi 
pembelajaran dapat diakses kapan pun dan dimana 
pun [6].   
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Gambar 1. Arsitektur m-Learning [6] 

 
Gambar 1 menjelaskan bahwa arsitektur model 

pembelajaran m-learning sedikitnya memerlukan 
lima komponen utama, yaitu: (1) database server m-
learning, (2) application server m-learning, (3) 
jaringan internet, (4) operator seluler, dan (5) 
perangkat portable (berupa smartphone/handphone). 
Agar sistem m-learning dapat berjalan dengan baik, 
kelima elemen pada gambar 1 harus saling 
mendukung, terintegrasi, dan bersinergi baik. Pada 
kenyataannya, pengembangan aplikasi mobile 
learning tersebut memiliki keterbatasan, diantaranya 
adalah catu daya, kapasitas penyimpan, pemroses, 
layar tampilan dan sarana masukan/keluaran. 

 
3.3 Embeded Learning System 

Embeded learning system merupakan model 
pembelajaran yang memiliki tujuan yang sama 
dengan model e-learning dan m-learning. Perbedaan 
model embeded learning dengan e-learning dan m-
learning yang paling utama terdapat pada sumber 
pembelajaran dalam bentuk iBook dan berbagai 
bentuk applikasi yang dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman Xcode, atau yang tersedia di appstore. 

Model embeded learning system pada tablet berbeda 
dengan model e-learning karena memungkinkan 
pembelajar meningkatkan kemampuan otak kanan 
dan otak kiri secara berimbang. Peningkatkan 
kemampuan kedua sisi otak tersebut dapat dilakukan 
karena aplikasi embeded learning system pada tablet 
dapat menjadi enabler peserta pembelajar 
melakukan kegiatan belajar, bermain, bekerja, dan 
berdoa menggunakan perangkat mobile berbentuk 
tablet. 
 
4. Rancangan Aplikasi Embeded Learning 

System 

4.1    Collaboration Diagram 

Pengembangan aplikasi embeded learning 
system pada tablet memperhatikan unsur kolaborasi. 
Kolaborasi merupakan salah satu unsur penting 
pembelajaran untuk membantu pemahaman terhadap 
materi ajar yang diberikan [1]. Implementasi prinsip 
kolaborasi pada aplikasi embeded learning system 
pada tablet diilustrasikan dalam collaboration 
diagram pada gambar 2.  

 

Gambar 2. Collaboration Diagram Embeded Learning System Pada Tablet 

 
Tampak pada gambar 2, embeded learning 

system pada tablet dapat digunakan secara 
kolaboratif oleh lecture dan students sebagai 
komunitas pembelajar berdasarkan hak akses dan 
behavior sistem. Gambar 2 menunjukan fitur dan 
behavior utama aplikasi embeded learning system 
yang dikembangkan yang terdiri dari: browes, absen, 
iBook application, dan 2 behavior include (contents 
dan quest). Behavior pada aplikasi embeded learning 

system pada tablet juga mengandung fitur 
note/comment pada iBook sebagai sumber belajar 
yang disimpan dalam collections dan store. 
Kenyataan ini membuat aplikasi embeded learning 
system pada tablet menjadi enabler meningkatnya 
pemahaman pembelajar secara personalize. 

 
4.2 Activity Diagram 
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Untuk mempermudah penggunaan aplikasi, 
maka aktivitas pada berbagai behavior embeded 
learning system pada tablet digambarkan dalam 

bentuk activity diagram (gambar 3). Activity 
diagram  dibuat dengan memperhatikan pendapat 
Jeffry L. Whitten, et. al [12]. 

 
Gambar 3. Activity Diagram Embeded Learning System Pada Tablet 

 
Gambar 3 menjelaskan aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh pembelajar dan fasilitator pada 
aplikasi embeded learning system pada tablet. Main 
stream pengembangan aplikasi embeded learning 
system dilakukan pada iBook sebagai sumber belajar. 
Aplikasi embeded learning system pada tablet dapat 
menampilkan informasi dan menerima masukan dari 
user dalam bentuk aktivitas make bookmark, do 
quest, make notes, dan make resume pada sumber 
belajar berupa iBook (gambar 3). Aplikasi embeded 
learning system pada tablet merupakan penerapan 
jenis modul komunikasi sebagai modul interface, 
yang akan berinteraksi dengan user, menampilkan 
informasi, dan menerima masukan dari user seperti 
pada aplikasi intelligent tutorial system (ITS) yang 
dikembangkan oleh Saptian R. Yahya, et. at [13].  

Aplikasi embeded learning system pada tablet 
dalam penelitian ini lebih lengkap dibandingkan 
dengan aplikasi ITS karena dapat menerima 
masukan dari user untuk memperkaya sumber 
belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas 
sumber belajar dan proses pembelajaran. Sementara 
aplikasi ITS hanya dapat digunakan sebagai media 
penyampai informasi, menerima masukan dari user 
melalui media evaluasi dalam proses pembelajaran, 
belum menerima masukan dari user untuk 
memperkaya sumber belajar. Tidak hanya itu, 
pengayaan sumber belajar pada aplikasi embeded 

learning system pada tablet merupakan activity 
mandatory, dimana pembelajar diwajibkan 
(mandatory behavior) untuk melakukan pengayaan 
bahan ajar secara mandiri. Perilaku tersebut 
merupakan kewajiban pembelajar.  

 
4.3 Componen Diagram Embeded Learning 

System 

Teknologi pembelajaran embeded learning 
system pada tablet merupakan model pembelajaran 
on line yang dapat menciptakan suasana 
menyenangkan dalam proses pembelajaran karena 
pembelajar terlibat aktif secara dan on line 
menggunakan tablet (gambar 4). Tampak pada 
gambar 4, interaksi antara tablet dengan aplikasi 
embeded learning system dapat dilakukan secara 
langsung atau melalui node tablet dosen yang 
berfungsi sebagai interface layer kedua. Gambar 4 
juga mengilustrasikan bahwa aplikasi embeded 
learning system pada tablet memerlukan dukungan 
repeater sebagai penguat sinyal wifi agar koneksi 
antara tablet sebagai device utama yang digunakan 
oleh pembelajar dan fasilitator untuk menggunakan 
embeded learning system berfungsi optimal. 

 

 
Gambar 4 Component Diagram Embeded Learning System Pada Tablet 

 
4.4 Deployment Diagram embeded learning  

Pengembangan aplikasi embeded learning 
system pada tablet bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran dan merupakan bentuk lain 

penerapan konsep blended learning seperti yang 
disampaikan Noveandini Rahayu, et al. [14], yaitu 
pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif 
dari cara penyampaian, cara mengajar dan gaya 
pembelajaran yang berbeda, serta ditekankan pada 
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komunikasi terbuka diantara seluruh bagian yang 
terlibat. Kombinasi efektif pada embeded learning 

system pada tablet terjadi antara dosen, teknologi, 
sumber belajar, dan pembelajar.  

 

 
Gambar 5 Deployment Diagram Embeded Learning System Pada Tablet 

 
Penerapan konsep blended learning 

diilustrasikan dalam bentuk deployment diagram. 
Tampak pada gambar 5, untuk menciptakan unsur 
kombinasi yang efektif maka pembangunan 
embeded learning system pada tablet didukung oleh 
aplikasi sebagai interface antara tablet sebagai node 
front end dan server sebagai node back end pada 
mac mini server. Pada implementasinya, aplikasi 
interface pada embeded learning system pada tablet 
dipengaruhi oleh performance sinyal wifi yang 
tersedia. Jika sinyal wifi lemah maka aplikasi 
interface dapat mereduksi unsur blended learning 

karena peran teknologi menjadi tidak optimal. 
Kelemahan dapat ditanggulangai dengan baik sesuai 
dengan kemampuan fasilitator dalam menggunakan 
sumber pelajaran berupa game yang ada pada iBook 
untuk menciptakan pembelajaran yang 
menyenangkan. 

 
5 Implementasi  

5.1    Sumber Belajar iBook 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. iBooks Application 
 

Bentuk sumber belajar berupa iBook tampak 
pada gambar 6. Materi pembelajaran yang 
digunakan disimpan dalam bentuk iBook dan 
merupakan komponen aplikasi embeded learning 
system pada tablet. Pembelajar dan fasilitator 
menggunakan iBook pada embeded learning system. 
Aplikasi iBook pada gambar 6 dapat menerima 
masukan dari user berupa: note, bookmark, stabilo 
teks, membuat resume, gungsi add on untuk memilih 
sumber belajar (iBook dan PDFs), dan sharing 
sumber belajar dengan cara mengklik fungsi plug in 
pada iBook yang terletak pada sisi kiri, sisi kanan 
dan bagian bawah iBook. Semua sumber belajar 
yang berbentuk iBook dapat diakses oleh semua 

pembelajar dan fasilitator yang terkoneksi dengan 
aplikasi embeded learning system pada tablet.  

 
5.2 iQuest (integrated Quest) 

Sumber belajar pada aplikasi embeded learning 
system pada tablet berbentuk iBook yang 
dikembangkan juga memiliki keunggulan jika 
dibandingkan dengan model e-learning dan            
m-learning karena memiliki embeded aplikasi iQuez. 
Setiap akhir pokok bahasan pada iBook terdapat soal 
latihan dalam bentuk iQuez. Tampilan dan soal 
iQuez pada iBook tampak pada gambar 7. 

Fungsi add on untuk melakukan sharing iBook 

melalui e-mail (mengirim e-mail) 

Fungsi add on untuk memilih sumber 

belajar pada  iBook (Book atau FDFs) 

Teks sumber belajar yang bisa menerima input dari 

pembelajar untuk memberikan pengayaan terhadap materi 

materi belajar (note, bookmark, stabilo, resume, dll).  
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Aplikasi iQuez (gambar 7) dibuat dalam bentuk 
pilihan ganda. Pembelajar wajib mengerjakan soal 
iQuez pada setiap akhir pokok bahasan. Pembelajar 
menjawab soal iQuez dengan cara melakukan tab 
pada salah satu jawaban yang tersedia pada soal dan 
mengirimkannya kepada dosen
semua soal. Pengiriman dilakukan dengan cara men
 

Gambar 8. Jawaban iQuez Beruapa E
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Gambar 7. Tampilan Aplikasi iQuez Pada iBook 
 

(gambar 7) dibuat dalam bentuk 
pilihan ganda. Pembelajar wajib mengerjakan soal 

pada setiap akhir pokok bahasan. Pembelajar 
dengan cara melakukan tab 

pada salah satu jawaban yang tersedia pada soal dan 
mengirimkannya kepada dosen setelah menjawab 
semua soal. Pengiriman dilakukan dengan cara men-

tab fungsi submit pada palikasi 
aplikasi iQuez pada iBook
merupakan implementasi dan bukti bahwa aplikasi 
embeded learning system 
menerima input dari user
dalam mengevaluasi hasil belajar.

 
Gambar 8. Jawaban iQuez Beruapa E-mail yang Diterima Dosen (Fasilitator)

Fungsi submit untuk mengirim jawaban iQuez
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pada palikasi iQuez. Fungsi 
iBook pada gambar 7 juga 

merupakan implementasi dan bukti bahwa aplikasi 
embeded learning system pada tablet dapat 

user, dan dapat digunakan 
dalam mengevaluasi hasil belajar. 

 

mail yang Diterima Dosen (Fasilitator) 

Fungsi submit untuk mengirim jawaban iQuez 
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Gambar 8 merupakan bentuk jawaban iQuez 
berupa e-mail yang diterima oleh fasilitator ketika 
pembelajar selesai menjawab soal iQuez. 
Berdasarkan hasil analisa selama uji coba, aplikasi 
iQuez pada iBook dapat berfungsi dengan baik, 
namun fasilitator masih membutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk melakukan pemeriksaan dan 
memberikan nilai kepada pembelajar karena fungsi 
iQuez yang dikembangkan belum memiliki fungsi 
auto correction terhadap jawaban soal pada iQuez. 

Hasil uji coba dan analisa juga mengetahui 
bahwa aplikasi embeded learning system pada tablet 
termasuk jenis aplikasi pembelajaran berbasis 
moodle (modular object-oriented dynamic learning 
environment) karena merupakan paket perangkat 
lunak yang dibangun untuk kegiatan belajar berbasis 
internet dan website [15]. Aplikasi embeded 
learning system pada tablet juga memungkinkan 
terjadinya kolaborasi dan interaksi antara user 
menggunakan fasilitas contact dan e-mail yang 
tersedia pada perangkat tablet. Dengan demikian 
dapat pula dibuktikan bahwa aplikasi embeded 
learning system pada tablet dapat menjalankan 
fungsi-fungsi e-forum seperti yang dikembangkan 
oleh Joko Lianto Buliali, et. al [16], yaitu: 
pengelolaan komunitas dengan baik, memungkinkan 
meningkatkan interaksi pengguna, meningkatkan 
komunikasi, pertukaran informasi dan kolaborasi 
bagi stakeholder. Aplikasi embeded learning system 
pada tablet juga terbukti dapat menjalankan fungsi-
fungsi m-learning.  
 
5.3    Pengujian 

Pengujian dan verifikasi dilakukan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilkan aplikasi embeded 
learning system pada tablet yang kembangkan. 
Konsistensi data terutama pada proses download 
materi pembelajaran, upload, dan pengiriman 
jawaban iQuez antar device yang digunakan (tablet 
pembelajar, tablet dosen, dan mac mini server) 
diperiksa secara seksama. Pengujian yang dilakukan 
tidak jauh berbeda dengan pengujian yang dilakukan 
oleh Thio Pratama Putra, et. al . [5] terhadap aplikasi 
mobile learning berbasis moodle. Sementara 
lingkungan pengujian yang dilakukan pada aplikasi 
embeded learning system pada tablet dalam 
penelitian ini adalah: 

embeded learning server: Mac Mini Server (sebagai server  
            embeded learning system) 

embeded learning clien : iPad 2 (clien yang digunakan  
        oleh pembelajar dan dosen) 

Jumlah member       : 31 pembelajar, dan 1 dosen 
Waktu diakses       : Pukul 11:20:40 wib 
Akses internet       : Speedy 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, 
diketahui bahwa aplikasi embeded learning system 
pada tablet dapat berfungsi dengan baik, sumber 

belajar (iBook) dapat diakses dan di-download 
dengan baik, aplikasi iQuez dapat digunakan dan 
berfungsi baik, jawaban iQuez dari pembelajar dapat 
terkirim dengan baik, dan dosen dapat menerima 
semua jawaban iQuez. Dengan demikian, hasil 
pengujian terhadap penerapan aplikasi embeded 
learning system pada tablet merupakan sebuah 
aplikasi m- leaning yang yang memanfaatkan fungsi 
mobile sebagai pengganti buku dalam proses 
pembelajaran.  

Pada batas-batas tertentu, iBook pada aplikasi 
embeded learning system pada tablet merupakan 
gabungan diantara audio dan video yang dapat 
meningkatkan ketertarikan didalam proses 
pembelajaran. Walau demikian, keberhasilan 
penerapan aplikasi embeded learning system pada 
tablet juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya: (a) faktor kebijakan, (b) faktor sumber 
daya manusia, (c) content sistem, dan (d) faktor 
budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 
disampaikan oleh Maimunah, et. al [7] tentang 
faktor yang mempengaruhi keberhasilkan aplikasi   
e-forum. Berdasakan hasil uji coba pula diketahui 
bahwa aplikasi embeded learning system pada tablet 
yang dikembangkan mempunyai kelebihan dari 
aspek tampilan layar tablet yang lebih besar dari 
perangkat m-learning, daya tahan catu daya bisa 
mencapai10 jam (lebih lama dibanding device m-
learning), dan keybord yang lebih nyaman dibading 
perangkat mobile pada m-learning.  

Sementara berdasarkan hasil evaluasi terhadap 
tingkat kepuasan user, diketahuai bahwa hampir 
seluruh user (86,3%) menyatakan sangat mudah 
menggunakan aplikasi embeded learning system 
pada tablet, sebagian besar user (73,8%) menyatakan 
yakin aplikasi embeded learning dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran, dan sebagian 
besar user (70,5%) menyatakan sumber belajar 
iBook pada aplikasi embeded learning system pada 
tablet dapat memudahkan pemahaman dan 
memberikan pengayaan sumber belajar secara 
personalize. Hasil evaluasi selama uji coba juga 
menyimpulkan bahwa aplikasi embeded learning 
system pada tablet memiliki kemampuan 
menyediakan informasi secara visual dan lebih 
menarik sehingga dapat menjadi media alternatif 
mengubah situasi belajar di kelas dengan setting 
yang relatif bebas, santai dan tidak membosankan.  

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis, uji coba dan 
pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa model aplikasi embeded learning system pada 
tablet yang dikembangkan dapat memecahkan 
permasalahan yang terdapat pada sistem m-learning, 
mudah digunakan, mempunyai tampilan layar yang 
lebih nyaman dari perangkat m-learning, daya tahan 
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catu daya yang lebih lama (mencapai 10 jam) jika 
dibandingkan dengan m-learning yang hanya 
mencapai maksimum 4 jam, keyboard lebih nyaman, 
menyediakan informasi secara visual, menyediakan 
sumber belajar secara personalized, dapat mengubah 
situasi belajar dengan seting yang relatif bebas, tidak 
membosankan, memudahkan pemahaman, dan dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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Abstrak 

Beberapa metode dilakukan untuk perbaikan kualitas mutu citra, salah satunya adalah proses denoising citra. 
Denoising citra merupakan salah satu upaya untuk mereduksi noise yang terdapat pada citra sehingga citra 
terlihat lebih baik. Salah satunya dengan menggunakan metode wavelet melalui dekomposisi citra yaitu 
pemisahan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah.  Aplikasi denoising yang dibuat menggunakan citra input 
dengan format bitmap menggunakan matlab 2011. Aplikasi denoising ini diharapkan dapat mereduksi citra yang 
memiliki noise sehingga kualitas citra menjadi lebih baik. Aplikasi dirancang dengan 3 axes yang terdiri atas 
citra asli yaitu citra input yang akan dilakukan proses denoising, citra setelah noise dibangkitkan dan citra saat 
noise telah dihilangkan. Pada aplikasi ini juga terdapat signal peek to ratio (PSNR) sebagai parameter yang 
merupakan nilai perbandingan antara harga maksimum dari citra hasil filtering dengan noise. Hasil pengujian 
aplikasi menunjukkan semakin besar nilai kepadatan gangguan dapat mempengaruhi kualitas citra dengan noise 
yang direduksi yang ditandai dengan menurunnya nilai PSNR dari citra yang diproses. Untuk proses perbaikan 
terhadap citra dengan kualitas yang lebih baik, dapat diterapkan beberapa algoritma denoising lain ke dalam 
aplikasi denoising dengan menambahkan menu ekstraksi terhadap citra input sehingga aplikasi ini dapat 
digunakan untuk format citra yang lebih bervariasi. 
 

Kata kunci:   Denoise, Gaussian, Noise, Wavelet  
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1. Pendahuluan 
 
Semakin meningkatnya penggunaan citra digital 
diiringi dengan kemampuannya yang juga terus 
berkembang dan semakin mudah seperti dalam 
mengambil, mengubah maupun memperbanyak 
citra. Peningkatan tersebut tidak lantas membuat 
citra yang ada juga menarik untuk dilihat, terkadang 
terdapat noise pada citra. Noise pada citra dapat 
berupa munculnya bintik-bintik akibat pengambilan 
citra yang kurang sempurna, intensitas pencahayaan 
yang tidak merata ataupun karena  proses editing dan 
kompresi sehingga dapat mengurangi kualitas citra 
tersebut. Proses perbaikan citra menjadi sesuatu 
penting untuk memperbaiki kualitas citra. Salah 
satunya adalah proses denoising yang digunakan 
untuk mengurangi noise pada citra digital. 
Penggunaan proses denoising pada citra secara 
langsung akan berdampak kurang baik terhadap citra 
dikarenakan setiap citra memiliki pemilihan arah 
yang akan membuat citra menjadi pecah. Salah satu 
metode yang digunakan untuk proses denoising 
adalah metode wavelet, yang akan membagi citra 
berdasarkan frekuensi tinggi rendah sehingga 
menghasilkan pemilihan arah yang baik. Perbedaan 
antara citra sebelum dan sesudah denoising mungkin 
akan kurang terlihat bedanya, hal ini disebabkan 
adanya proses yang belum sempurna dari proses 
denoising tersebut. Grafik histogram akan 
memperlihatkan bagaimana perbedaan antara citra 
asli dan citra sesudah dilakukan denoising. Aplikasi 
denoising pada penulisan ini dibuat dengan 
menggunakan matlab 2011 dengan citra input 
berformat bitmap. Aplikasi denoising ini diharapkan 
dapat mereduksi citra yang memiliki noise sehingga 
kualitas citra menjadi lebih baik. Noise sendiri 
merupakan setiap gangguan pada citra berupa titik-
titik pada citra yang bukan merupakan bagian dari 
citra, melainkan ikut tercampur pada citra karena 
suatu sebab. Noise muncul sebagai akibat dari 
pembelokan yang tidak baik. Gangguan tersebut 
umumnya berupa variasi intensitas suatu piksel yang 
tidak berkorelasi dengan piksel-piksel tetangganya. 
Piksel yang mengalami gangguan umumnya 
memiliki frekuensi tinggi. Komponen citra 
berfrekuensi rendah umumnya mempunyai nilai 
piksel konstan atau berubah sangat lambat. Operasi 
denoise dilakukan untuk menekan komponen 
frekuensi tinggi dan meloloskan komponen 
berfrekuensi rendah [6].  

Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam 
proses denoising citra adalah dengan transformasi 
wavelet. Transformasi wavelet merupakan sebuah 
fungsi konversi yang dapat digunakan untuk 
membagi suatu fungsi atau sinyal ke dalam 
komponen frekuensi yang berbeda, yang selanjutnya 
komponen-komponen tersebut dapat dipelajari 
sesuai dengan skalanya. Wavelet merupakan sebuah 

fungsi variabel real x, diberi notasi ψt dalam ruang 
fungsi L2( R )[2]. Fungsi ini dihasilkan oleh 
parameter dilasi dan translasi, yang dinyatakan 
dengan persamaan : 

( ) Zkjkxx jj
ba ∈−= ,;22)( 2/
, ψψ   (1) 

 
Fungsi wavelet pada persamaan (1) diperkenalkan 
oleh Daubechies. Pada fungsi Daubechies, 
parameter dilasi diberikan oleh Zj dan parameter 

translasi oleh k. Fungsi ψdapat dipandang sebagai 
mother wavelet, dan harus memenuhi kondisi : 

∫ψ(x)dx = 0     (2) 
Dimana fungsi tersebut  menjamin terpenuhi sifat 
orthogonal vector. Pada dasarnya transformasi 
wavelet dapat dibedakan menjadi dua tipe 
berdasarkan nilai parameter translasi dan dilasinya, 
yaitu transformasi wavelet kontinu (continue wavelet 
transformasi) dan diskrit (disrete wavelet 
transform). Transformasi wavelet kontinu ditentukan 
oleh nilai parameter dilasi (a) dan translasi (b) yang 

bervariasi secara kontinu, dimana a,b ∈ R dan a ≠ 0. 
transformasi wavelet diskrit didefinisikan untuk 
mengurangi redudansi yang terjadi pada 
transformasi kontinu dengan cara hanya mengambil 
nilai diskrit dari parameter a dan b[1]. 

 
 
2. Metode Penelitian 
Proses pembuatan aplikasi denoising dilakukan 
dengan beberapa tahap, antara lain : 
 

2.1. Tahap Perancangan Tampilan Aplikasi 
Pada tahap ini, terdiri atas beberapa rancangan input 
dari aplikasi denoising yang terdiri atas : 

� Rancangan halaman awal 
Rancangan aplikasi diawali pada halaman awal ini, 
dimana halaman ini terdapat kotak label berupa dua 
menu. Gambar 1 menunjukkan menu pertama adalah 
aplikasi yang di dalamnya terdapat submenu 
“denoise citra menggunakan wavelet” dimana menu 
tersebut akan menampilkan halaman aplikasi 
denoise citra dengan menggunakan metode wavelet 
dan menu “keluar” 
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Gambar 1. Rancangan Tampilan Awal  

 

� Rancangan halaman denoise citra 
menggunakan wavelet 

� Rancangan selanjutnya adalah membentuk 
3 axes untuk tempat citra, antara lain : axes 
pertama merupakan citra asli yaitu citra 
input yang akan dilakukan proses 
denoising, axes kedua adalah citra setelah 
noise dibangkitkan dan axes 3 adalah citra 
saat noise telah dihilangkan. Pada menu ini 
juga terdapat signal peek to ratio (PSNR).  
PSNR merupakan parameter ukur yang 
digunakan untuk mengetahui performansi 
dari suatu citra. PSNR merupakan nilai 
perbandingan antara harga maksimum dari 
citra hasil filtering dengan noise[1]. 
 

Noise yang dibangkitkan pada aplikasi denoising ini 
adalah noise Gaussian, dimana noise ini memiliki 
intensitas yang sesuai dengan distribusi normal yang 
memiliki rerata (mean) dan varian tertentu [3]. Noise 
Gaussian yang dibangkitkan pada aplikasi denoising 
ini dan akan dihilangkan dengan wavelet 
Daubechies Orde 2 (db2), dimana noise Gaussian 
dapat dirumuskan sebagai [1]. 
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Dimana : 
f(x,y) :  citra asli 
g(x, y) :  citra input yang diberi noise 
n(x,y) :  Gaussian noise 

µ        :  rerata (mean) 
s  :  standar deviasi 
U  :  nilai acak yang terdistribusi  
                         normal dengan mean = 0 dan  
                        varians 

 
Gambar 2 merupakan rancangan dari tampilan 
denoising citra dengan 3 axes masing-masing untuk 
citra asli, noise dibangkitkan dan noise dihilangkan. 

  

 
Gambar 2. Rancangan Tampilan  Denoising Citra 

 

� Halaman Histogram 
Pada halaman  ini, terdapat dua axes seperti 
dapatdilihat pada gambar 3. Pertama adalah axes 
histogram citra asli dan kedua adalah axes histogram 
citra setelah dilakukan denoising untuk 
menunjukkan skala axes x dan y. 

 
 

Gambar 3. Rancangan Tampilan Halaman 
Histogram 

 
 

2.2. Algoritma denoising dengan wavelet 
Daubechies Orde 2 (db2) 

Algoritma proses denoising pada citra berformat 
bitmap sebagai secara garis besar terdiri atas :  
 
 
Langkah 1 Input citra berformat bitmap  
                              (f(x,y))  
 
Langkah 2 Mengubah citra berbentuk RGB  
                             menjadi citra grayscale (g(x,y))  
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Langkah 3 Membangkitkan noise Gaussian 
                             dengan cara : 

- Menentukan v=10 
- Menentukan variabel epsilon 

= 1e-5 
- Menentukan nilai infinity = 

255 
- f(x,y)  = g(x,y) 
- Memberikan noise Gaussian 

n(x,y) pada g(x,y) 
- g(x,y)= 

f(x,y)+v*randn(size(f(x,y)) 
randn pada pemberian noise Gaussian menyatakan 
bahawa matriks dengan data random menggunakan 
distribusi normal dan hasil dari perhitungan 
pembangkitan noise dengan Gaussian akan disimpan 
pada g(x,y). 
 
Langkah 4 Mendekomposisi citra dengan  
                             noise Gaussian dengan metode  
                              wavelet.  
 
Dalam matlab, metode wavelet sudah disediakan 
fungsi tertentu yaitu dengan dwt2 untuk dekomposisi 
wavelet dari sebuah citra. 
 
Langkah 5 Menentukan nilai thresholding 
 
Langkah 6 Rekonstruksi wavelet pada citra 

input, dengan potongan kode 
program sebagai berikut : 

w_tipe = 'db2'; 
sorh = 's'; 
gbr3= 
wdencmp(f(x,y),g(x,y),w_tipe,2,thr,sorh,keepapp); 
nr_image = imagesc (n(x,y), 'parent',axes3); 
set(axes3,'visible','off'); 
ratio; 
 
Rekonstruksi wavelet dilakukan salah satunya 
dengan skrip wdencmp. Perhitungan yang ada 
menggunakan citra f(x,y) dan citra g(x,y), w_tipe 
yang merupakan tipe dari metode wavelet yaitu db2 
yang merupakan wavelet Daubechies orde 2, sorh 
yang berisi soft dan keepapp dan disimpan dalam 
variabel n(x,y). sorh adalah ‘s’ yang berarti soft 
dengan thr adalah v*2 dengan v sebagai tipe noise. 
Citra setelah noise dihilangkan akan ditampilkan 
dalam axes3. PSNR_analysis menunjukkan bahwa 
program akan memanggil file PSNR_analysis, 
dengan potongan kode program sebagai berikut : 
 
tmp1=sum(sum(abs(f(x,y) – g(x,y)).^2)); 
[M,N]=size(f(x,y)); 
RMSE=((1/(M*N))*tmp1)^0.5; 
PSNR=20*log10(255/RMSE); 
 

Langkah 7 Melakukan perhitungan PSNR 
dengan 2 PSNR. PSNR 1 akan 
melakukan perbandingan ratio 
untuk citra 1 dan citra 2 yaitu citra 
asli dan citra setelah noise 
dihilangkan, sedangkan PSNR2 
perbandingan antara citra 2 dan 
citra 3 yaitu citra setelah noise 
dibangkitkan dan citra setelah 
noise dihilangkan. Gambar 4 
merupakan contoh nilai PSNR1 
dan PSNR2 dari citra input 
Lena.bmp dengan ukuran 512 x 
512 piksel.  

 
 

Gambar 4. Contoh Nilai PSNR 
 

 
3. Hasil dan Pembahasan 
Gambar 5 menunjukkan histogram hasil proses 
denoising berdasarkan metode wavelet. Terdapat 
perbedaan nilai signal noise ratio (PSNR) antara 
citra asli dengan citra hasil setelah proses denoising. 
Ukuran citra sebelum dan sesudah proses denoising 
tidak mengalami perubahan. Semakin besar nilai 
kepadatan gangguan (noise density) juga dapat 
mempengaruhi kualitas citra dengan noise yang 
direduksi yang ditandai dengan menurunnya nilai 
PSNR dari citra yang diproses. 

 
Gambar 5. Histogram Citra Asli dan Citra Hasil 

Denoising 
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Gambar 6 merupakan hasil aplikasi denoising citra 
dengan format citra input bitmap, menghasilkan citra 
dengan noise yang telah direduksi menggunakan 
metode wavelet dimana metode ini melakukan suatu 
proses pengubahan citra dalam bentuk lain sehingga 
citra dengan noise dapat direduksi dengan baik 
untuk menghasilkan citra dengan kualitas tinggi.  
 

 
Gambar 6. Aplikasi Denoising Citra Dengan 

Metode Wavelet 
 
 

4. Kesimpulan dan Saran 
Noise yang terdapat pada citra dapat di reduksi 

sehingga kualitas citra terlihat lebih baik. Metode 
wavelet dengan Daubechies untuk proses denoising 
ini memberikan hasil reduksi baik dengan melihat 
nilai threshold yang dihasilkan. Aplikasi denoising 
Perbedaan antara citra asli dengan citra hasil proses 

denoising juga dapat dilihat jelas dengan histogram 
pada aplikasi.  Untuk proses perbaikan terhadap citra 
dengan kualitas yang lebih baik, dapat diterapkan 
beberapa algoritma denoising lain ke dalam aplikasi 
denoising dengan menambahkan juga ekstraksi 
terhadap citra input sehingga aplikasi ini dapat 
digunakan untuk format citra yang lebih bervariasi. 
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Abstrak 

Dalam dunia pendidikan, sering dijumpai bentuk kenakalan – kenakalan siswa di sekolah. Meskipun dari 
pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir bentuk kenakalan siswa tersebut, 
namun peran aktif dari orang tua juga sangat  penting. Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh orang tua 
adalah fungsi monitoring atau pengawasan. Oleh karena itu agar fungsi itu dapat berjalan semakin baik, 
komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah harus dapat terjalin dengan baik Aplikasi ini dikembangkan 
untuk mendukung monitoring kegiatan sekolah dalam setiap aspek kegiatan belajar mengajar dan menyajikan 
secara terpadu (informasi lengkap dan update secara real time) kepada orang tua siswa atas yang meliputi : daftar 
nilai : hasil evaluasi belajar, presensi, pembayaran, jadwal pelajaran, jadwal ulangan, pelanggaran, kepribadian, 
dan ekstrakurikuler. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall 
yang terdiri dari 6 tahap : perencanaan, analisis, desain, implementasi (coding), pengujian, dan pemeliharaan. 
Aplikasi ini akan dibangun menggunakan prinsip client server dimana client akan mengakses data menggunakan 
aplikasi di HP android yang dibuat menggunakan bahasa Eclipse, sedangkan admin mengolah data di server 
(berbasis web) yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Komunikasi antara 
client dan server dilakukan melalui koneksi internet. 
 
Kata kunci : aplikasi, monitoring, Waterfall,  client-server, Android 
 
 
1. Pendahuluan  

Penggunaan handphone sudah semakin luas 
dikalangan masyarakat, termasuk pada kalangan 
dalam dunia pendidikan, terutama handphone 
dengan sistem operasi Android yang sedang trend 
saat ini. 

Dalam dunia pendidikan, sering dijumpai 
bentuk kenakalan siswa. Kenakalan tersebut telah 
diupayakan semaksimal mungkin untuk 
diminimalisir oleh pihak sekolah. Namun peran aktif 
dari orang tua juga sangat  penting, dimana orang tua 
harus bisa ikut mengawasi segala bentuk kegiatan 
anaknya di sekolah. Setiap orang tua pasti 
menginginkan anaknya berprestasi di sekolah. Salah 
satu fungsi yang harus dijalankan oleh orang tua 
agar keinginannya itu tercapai adalah fungsi 
monitoring atau pengawasan. Oleh karena itu agar 
fungsi monitoring berjalan baik, komunikasi antara 
orang tua dan pihak sekolah harus dapat terjalin 
dengan baik. 

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana 
mengatasi persoalan monitoring dan komunikasi 

antara pihak sekolah dan orang tua siswa di tengah 
kesibukannya. Oleh karena itu perlu dibuat suatu 
perangkat Mobile Application System berbasis 
android untuk memberikan program pelaporan 
terpadu dengan kumpulan informasi siswa dengan 
media penerima informasi orang tua siswa. Aplikasi 
ini dikembangkan untuk mendukung monitoring 
kegiatan sekolah dalam setiap aspek kegiatan belajar 
mengajar dan menyajikan secara terpadu, informasi 
lengkap dan update secara real time kepada orang 
tua siswa atas segala aktifitas pendidikan anak di 
sekolah. 
 
2. Dasar Teori 
2.1 Aplikasi 

Aplikasi merupakan program yang ditulis oleh 
program komputer untuk memecahkan suatu 
masalah tertentu dengan menggunakan bahasa 
pemrograman [3]  
2.2  Monitoring 

Monitoring adalah penilaian yang terus 
menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di 
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dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan 
terhadap penggunaan input-input proyek oleh 
kelompok sasaran di dalam konteks harapan
rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyek yang 
integral, bagian penting dari praktek manajemen 
yang baik dan karena itu merupakan
integral dari manajemen sehari-hari [1].
2.3. Android 

Android merupakan sistem operasi yang 
dikembangkan untuk perangkat 
linux. Pada awalnya sistem operasi ini 
dikembangkan oleh Android Inc. yang kemudian 
dibeli oleh Google pada tahun 2005. OS lainnya 
seperti Windows Mobile, i-Phone OS, Symbian dan 
masih banyak lagi juga menawarkan kekayaan isi 
dan keoptimalan berjalan diatas perangkat 
yang ada. Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan 
dengan memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun 
sendiri tanpa melihat potensi yang cukup besar dari 
aplikasi pihak ketiga. (Hermawan, 2011).
2.4 Eclipse 
 Eclipse adalah sebuah IDE (
Development Environment) untuk mengembangkan 
perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua 
platform (platform-independent) Berikut ini adalah 
sifat dari Eclipse: (http://id.wikipedia.org)
a. Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse

adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris
AIX, HP-UX dan Mac OSX

b. Mulit-language: Eclipse dikembangkan dengan 
bahasa pemrograman Java, akan tetapi 
mendukung pengembangan aplikasi berbasis 
bahasa pemrograman lainnya, seperti C/C++, 
Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya.

c. Multi-role: Selain sebagai IDE untuk 
pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa 
digunakan untuk aktivitas dalam siklus 
pengembangan perangkat lunak, seperti 
dokumentasi, tes perangkat lunak, 
pengembangan web, dan lain sebagainya

 
3. Metode Waterfall 

Metode pengembangan sistem yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah waterfall
model air terjun. Metode ini mempunyai pendekatan 
sekuensial yang sistematis, yang meliputi: tahap 
rekayasa dan pemodelan sistem, tahap analisis 
kebutuhan perangkat lunak, tahap desain, tahap 
generasi kode, tahap pengujian dan tahap 
pemeliharaan [6]  
 
4. Analisis Kebutuhan Sistem

Aplikasi mobile untuk monitoring pendidikan 
siswa sekolah berbasis android ini akan dibangun 
menggunakan prinsip client server
akan mengakses data menggunakan HP (
phone) berbasis android, sedangkan 
berbasis web yang dibuat menggunakan PHP.  
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jadwal pelaksanaan dan 
input proyek oleh 

kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan 
rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyek yang 
integral, bagian penting dari praktek manajemen 
yang baik dan karena itu merupakan bagian yang 

hari [1]. 

Android merupakan sistem operasi yang 
dikembangkan untuk perangkat mobile berbasis 
linux. Pada awalnya sistem operasi ini 
dikembangkan oleh Android Inc. yang kemudian 
dibeli oleh Google pada tahun 2005. OS lainnya 

Phone OS, Symbian dan 
masih banyak lagi juga menawarkan kekayaan isi 

alan diatas perangkat hardware 
yang ada. Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan 
dengan memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun 
sendiri tanpa melihat potensi yang cukup besar dari 
aplikasi pihak ketiga. (Hermawan, 2011). 

sebuah IDE (Integrated 
) untuk mengembangkan 

perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua 
) Berikut ini adalah 

sifat dari Eclipse: (http://id.wikipedia.org) 
: Target sistem operasi Eclipse 

Microsoft Windows, Linux, Solaris, 
Mac OSX. 

: Eclipse dikembangkan dengan 
bahasa pemrograman Java, akan tetapi Eclipse 
mendukung pengembangan aplikasi berbasis 
bahasa pemrograman lainnya, seperti C/C++, 

, PHP, dan lain sebagainya. 
: Selain sebagai IDE untuk 

pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa 
digunakan untuk aktivitas dalam siklus 
pengembangan perangkat lunak, seperti 
dokumentasi, tes perangkat lunak, 

, dan lain sebagainya. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan 
waterfall model atau 

model air terjun. Metode ini mempunyai pendekatan 
sekuensial yang sistematis, yang meliputi: tahap 
rekayasa dan pemodelan sistem, tahap analisis 
kebutuhan perangkat lunak, tahap desain, tahap 
generasi kode, tahap pengujian dan tahap 

Analisis Kebutuhan Sistem 
untuk monitoring pendidikan 

siswa sekolah berbasis android ini akan dibangun 
server, dimana client 

akan mengakses data menggunakan HP (mobile 
berbasis android, sedangkan server akan 

berbasis web yang dibuat menggunakan PHP.  

Komunikasi antara client
melalui koneksi internet. 

Aplikasi bagi client ini memiliki satu user yaitu 
orang tua (pengguna 
android), dimana orang tua tersebut dapat melihat 
informasi siswa berupa daftar nilai, laporanhasil 
belajar (raport), presensi, pembayaran, kegiatan 
ekstrakurikuler, kepribadian, catatan pelanggaran, 
jadwal ujian, jadwal pelajaran. 

Dari sisi server, admin sebagai user dapat 
menambah, mengubah dan menghapus data siswa, 
kelas, mata pelajaran, ekstrakurikuler, kepribadian, 
pelanggaran, tahun ajaran, jadwal pelajaran, jadwal 
ujian, catatan pelanggaran, catatan kegiatan 
ekstrakurikuler, catatan keprib
pembayaran, dan nilai yang semua diolah ke 
database menggunakan MySQL

 

Gambar 1. Arsitektur Sistem

5. Perancangan  
Spesifikasi yang dihasilkan pada tahap analisis 

akan dijadikan dasar pada tahap perancangan . Pada 
tahap akhir perancangan akan dihasilkan suatu 
bentuk rancangan yang siap untuk 
diimplementasikan pada tahap berikutnya. Pada 
tahap ini akan dilakukan perancangan proses, 
perancangan basisdata, dan perancangan antar muka
5.1 Perancangan Proses 

Pada perancangan proses i
Diagram (DFD) yang dilakukan dari DFD level 0 
sampai DFD level 3. 
 

Gambar 2. 
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client dan server dilakukan 

ini memiliki satu user yaitu 
orang tua (pengguna mobile phone berbasis 
android), dimana orang tua tersebut dapat melihat 
informasi siswa berupa daftar nilai, laporanhasil 
belajar (raport), presensi, pembayaran, kegiatan 
ekstrakurikuler, kepribadian, catatan pelanggaran, 
jadwal ujian, jadwal pelajaran.  

, admin sebagai user dapat 
menambah, mengubah dan menghapus data siswa, 
kelas, mata pelajaran, ekstrakurikuler, kepribadian, 
pelanggaran, tahun ajaran, jadwal pelajaran, jadwal 
ujian, catatan pelanggaran, catatan kegiatan 
ekstrakurikuler, catatan kepribadian, presensi, 
pembayaran, dan nilai yang semua diolah ke 

menggunakan MySQL. 

 
Arsitektur Sistem 

Spesifikasi yang dihasilkan pada tahap analisis 
akan dijadikan dasar pada tahap perancangan . Pada 

perancangan akan dihasilkan suatu 
bentuk rancangan yang siap untuk 
diimplementasikan pada tahap berikutnya. Pada 
tahap ini akan dilakukan perancangan proses, 
perancangan basisdata, dan perancangan antar muka 

 
Pada perancangan proses ini dibuat Data Flow 

(DFD) yang dilakukan dari DFD level 0 

 
Gambar 2. DFD level 0 
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1) DFD level 0 

Dalam DFD Level 0 terdapat dua entitas 
yaitu orang tua dan admin. Orangtua hanya dapat 
melihat segala aktifitas anaknya disekolah berupa 
data nilai, data pelanggaran, data ekstrakurikuler, 
data kepribadian, data pembayaran, data 
presensi, data jadwal pelajaran dan data jadwal 
ujian. Sedangkan admin yang mempunyai peran 
pengolahan data siswa. Admin menginputkan 
data siswa, data daftar pelanggaran, data 
kepribadian, data ekstrakurikuler, data catatan 
pelanggaran, data catatan kepribadian, data 
catatan ekstrakurikuler, data jenis nilai, data 
nilai, data mata pelajaran, data kelas, data 
presesnsi, data pembayaran, data jadwal 
pelajaran, dan data jadwal ujian ke dalam sistem 

2) DFD Level 1  
Dalam DFD level 1 aplikasi ini terdapat 4 

(empat) proses utama, yaitu: 
- Proses 1 (Layanan Monitoring) : Proses ini 

merupakan proses layanan monitoring yang 
berfungsi untuk memonitor kegiatan anaknya 
disekolah. 

- Proses 2 (Login Monitoring) : Proses ini 
merupakan proses login monitoring yang 
berfungsi untuk orang tua masuk ke aplikasi 
client. 

- Proses 3 (Login Admin) : Proses ini merupakan 
proses Login Admin yang berfungsi untuk 
admin masuk ke dalam aplikasi server. 

- Proses 4 (Layanan Admin): Proses ini 
merupakan proses layanan admin yang 
berfungsi untuk olah data yang terjadi dalam 
sistem. 

3) DFD Level 2 Proses 4 
Pada DFD Level 2 Proses 4, menjelaskan 

proses yang ada pada proses layanan admin. 
Dalam DFD level 2 Proses 4 aplikasi ini terdapat 
4 (empat) proses utama, yaitu :  
- Proses 4.1 (Olah Data Master) : Proses ini 

merupakan proses Olah Data Master yang 
mana berfungsi untuk mengolah data siswa, 
data kelas, data jenis nilai, data ekstrakurikuler, 
data mata pelajaran, data tahun ajaran, data 
pelanggaran, data kepribadian dan data riwayat 
pendidikan siswa. 

- Proses 4.2 (Olah Data Catatan) : Proses ini 
merupakan proses Olah Data Catatan yang 
mana berfungsi untuk mengolah data presensi, 
data catatan ekstrakurikuler, data catatan 
kepribadian, data catatan pelanggaran, data 
pembayaran dan data nilai. 

- Proses 4.3 (Olah Data Jadwal): Proses ini 
merupakan proses Olah Data Jadwal yang 
mana berfungsi untuk mengolah data jadwal 
pelajaran dan data jawal ujian. 

- Proses 4.4 (Olah Data Admin) : Proses ini 
merupakan proses Olah Data Admin yang 
mana berfungsi untuk mengolah data admin. 

    4) DFD Level 3 Proses 4.1 
Pada DFD Level 3 Proses 4.1, menjelaskan 

proses yang ada pada proses Olah Data Master. 
Dalam DFD Level 3 Proses 4.1 terdapat 8 
Proses yaitu Proses 4.1.1 (Olah Data 
Ekstrakurikuler), Proses 4.1.2 (Olah Data 
Pelanggaran), Proses 4.1.3 (Olah Data Jenis 
Nilai), Proses 4.1.4 (Olah Data Kelas), Proses 
4.1.5 (Olah Data Kepribadian), Proses 4.1.6 
(Olah Data Mata Pelajaran), Proses 4.1.7 (Olah 
Data Tahun Ajaran), Proses 4.1.8 (Olah Data 
Siswa) dan Proses 4.1.9 (Olah Data Riwayat 
Pendidikan). 

5) DFD Level 3 Proses 4.2 
Pada DFD Level 3 Proses 4.2, menjelaskan 

proses yang ada pada proses Olah Data 
Catatan. Dalam DFD Level 3 Proses 4.2 
terdapat 6 Proses yaitu Proses 4.2.1 (Olah Data 
Catatan Ekstrakurikuler), Proses 4.2.2 (Olah 
Data Catatan Pelanggaran), Proses 4.2.3 (Olah 
Data Catatan Kepribadian), Proses 4.2.4 (Olah 
Data Presensi), Proses 4.2.5 (Olah Data 
Pembayaran), Proses 4.2.6 (Olah Data Nilai). 

6). DFD Level 3 Proses 4.3 
Pada DFD Level 3 Proses 4.3, menjelaskan 

proses yang ada pada proses Olah Data Jadwal. 
Dalam DFD Level 3 Proses 4.3 terdapat 2 
Proses yaitu Proses 4.3.1 (Olah Data Jadwal 
Pelajaran), Proses 4.3.2 (Olah Data Jadwal 
Ujian). 

 
5.2 Perancangan Basis Data 
 Perancangan basis data meliputi : ERD, 
struktur tabel dan RAT. 
1. ERD (Entity Relationship Diagram) 
 Dalam ERD yang dibangun, terdapat 18 entitas 
yaitu: siswa, pelanggaran, catatan pelanggaran, 
ekstrakurikuler, catatan ekstrakurikuler, kepribadian, 
catatan kepribadian, pembayaran, presensi, riwayat 
pendidikan, nilai, jenis nilai, kelas, tahun ajaran, 
jadwal pelajaran, jadwal ujian, mata pelajaran dan 
admin. 
Relasi Antar Tabel (RAT) 
    Relasi antar tabel yang terbentuk dapat dilihat 
pada gambar 3. 
 

5.3 Perancangan Struktur Menu Aplikasi 
Perancangan struktur menu aplikasi terdiri atas 

struktur menu client dan struktur server. Struktur 
menu client dapat dilihat pada gambar 4 sedangkan 
struktur menu aplikasi server dapat dilihat pada 
gambar 5. 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

 

 

 

 

Gambar 3. Relasi Antar Tabel (RAT)

Gambar 4. Struktur Menu 
 

6. Implementasi 
Tahap implementasi ini dilakukan setelah tahap 

analisis dan perancangan.  Pada tahap ini akan 
menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat 
lunak pendukung pembuatan sistem, serta kode 
program dan tampilan antarmukanya
6.1 Perangkat Keras yang Digunakan

Penyelesaian program ini dibuat dengan 
didukung oleh komponen perangkat keras dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
1. Komputer Pesonal dengan processor
2. RAM 1 GB. 
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Relasi Antar Tabel (RAT) 

 
Struktur Menu Client 

Tahap implementasi ini dilakukan setelah tahap 
analisis dan perancangan.  Pada tahap ini akan 
menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat 
lunak pendukung pembuatan sistem, serta kode 
program dan tampilan antarmukanya 
6.1 Perangkat Keras yang Digunakan 

Penyelesaian program ini dibuat dengan 
didukung oleh komponen perangkat keras dengan 

processor 2.0 GHz. 

3. HD 160 GB. 
4. VGA 256 MB. 
5. Handphone dengan sistem operasi Android

 
 

6.2 Perangkat Lunak yang Digunakan
Untuk merancang aplikasi ini dibutuhkan 

beberapa  perangkat lunak pendukung. Adapun 
perangkat lunak yang digunakan untuk 
mengimplementasikan sistem adalah kebutuhan 
untuk server dan kebutuhan untuk 
kebutuhan antara lain: 
1. Sistem Operasi yang digunakan adalah 

Microsoft Windows 7.
2. Web Server menggunakan Apache 2.2.12.
3. Database server mengguakan MySQL versi 

5.1.37. 
4. Web Browser yang digunakan adalah Mozila 

Firefox. 
5. Bahasa Pemograman yang digunakan untuk 

server adalah PHP (PHP: Hypertext Processor).
6. Bahasa Pemograman yang digunakan untuk 

aplikasi client adalah Java.
7. Program pendukung yang digunakan untuk 

aplikasi server adalah Netbeans 6.9.1 IDE.
8. Program pendukung yang digunakan untuk 

aplikasi client adalah Eclipse IDE.
 

Gambar 5. Struktur Menu 
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dengan sistem operasi Android 

6.2 Perangkat Lunak yang Digunakan 
Untuk merancang aplikasi ini dibutuhkan 

beberapa  perangkat lunak pendukung. Adapun 
perangkat lunak yang digunakan untuk 

plementasikan sistem adalah kebutuhan 
dan kebutuhan untuk client. Rincian 

Sistem Operasi yang digunakan adalah 
Microsoft Windows 7. 
Web Server menggunakan Apache 2.2.12. 
Database server mengguakan MySQL versi 

Browser yang digunakan adalah Mozila 

Bahasa Pemograman yang digunakan untuk 
adalah PHP (PHP: Hypertext Processor). 

Bahasa Pemograman yang digunakan untuk 
adalah Java. 

Program pendukung yang digunakan untuk 
adalah Netbeans 6.9.1 IDE. 

Program pendukung yang digunakan untuk 
adalah Eclipse IDE. 

 

Struktur Menu Server 
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6.3 Implementasi Aplikasi Server
 Implementasi aplikasi server merupakan 
implementasi yang dijalankan pada server (ber
web) yang digunakan admin dalam mengolah data. 
Halaman login admin adalah halaman pertama yang 
muncul ketika aplikasi server dibuka. Halaman ini 
berisi form login admin. Admin diminta untuk 
memasukkan username dan password sesuai data 
yang ada di database. Tampilan halaman login 
admin dapat dilihat pada gambar 6. 

Gambar 6. Halaman Login Admin
 
 Setelah melakukan proses login, maka akan 
masuk ke halaman Home Admin, yang terdiri dari 
beberapa menu, yaitu : Olah Data Master (data 
siswa, kelas, tahun ajaran, mata pelajaran, 
ekstrakurikuler, kepribadian, pelanggaran, dan jenis 
nilai), Olah Data Jadwal (jadwal pelajaran dan 
jadwal ujian), Olah Data Catatan (presensi, 
pembayaran, nilai, pelanggaran, kepribadian, 
ekstrakurikuler), rekap Catatan (presensi, 
pembayaran, nilai, pelanggaran, kepribadian, 
ekstrakurikuler), info siswa, dan ubah password.

Gambar 7. Halaman Home Admin
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6.3 Implementasi Aplikasi Server 
Implementasi aplikasi server merupakan 

implementasi yang dijalankan pada server (berbasis 
web) yang digunakan admin dalam mengolah data. 
Halaman login admin adalah halaman pertama yang 
muncul ketika aplikasi server dibuka. Halaman ini 
berisi form login admin. Admin diminta untuk 
memasukkan username dan password sesuai data 

abase. Tampilan halaman login 
admin dapat dilihat pada gambar 6.  

 
Halaman Login Admin 

Setelah melakukan proses login, maka akan 
masuk ke halaman Home Admin, yang terdiri dari 
beberapa menu, yaitu : Olah Data Master (data 

ajaran, mata pelajaran, 
ekstrakurikuler, kepribadian, pelanggaran, dan jenis 
nilai), Olah Data Jadwal (jadwal pelajaran dan 
jadwal ujian), Olah Data Catatan (presensi, 
pembayaran, nilai, pelanggaran, kepribadian, 
ekstrakurikuler), rekap Catatan (presensi, 
pembayaran, nilai, pelanggaran, kepribadian, 
ekstrakurikuler), info siswa, dan ubah password. 

 

Halaman Home Admin 

6.4 Implementasi Aplikasi Client
Implementasi aplikasi client merupakan 

implementasi yang dijalankan pada handphone 
berbasis android yang digunakan orang tua untuk 
memonitor pendidikan anaknya disekolah.

 
Halaman login merupakan halaman yang 

digunakan orang tua untuk melakukan aktivasi login. 
Orang tua diminta untuk memasukkan nomor induk 
siswa dan password. 

Gambar 8. Halaman 
 

Halaman home orang tua merupakan halaman 
yang muncul pertama kali setelah orang tua 
melakukan login.. 

Gambar 9. Halaman Home Orang Tua
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6.4 Implementasi Aplikasi Client 
Implementasi aplikasi client merupakan 

implementasi yang dijalankan pada handphone 
android yang digunakan orang tua untuk 

memonitor pendidikan anaknya disekolah. 

Halaman login merupakan halaman yang 
digunakan orang tua untuk melakukan aktivasi login. 
Orang tua diminta untuk memasukkan nomor induk 

 
Halaman Login Orang Tua 

Halaman home orang tua merupakan halaman 
yang muncul pertama kali setelah orang tua 

 
Halaman Home Orang Tua 
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Pada halaman home terdapat menu daftar nilai, 
laporan hasil belajar, jadwal pelajaran, jadwal ujian, 
presensi, pembayaran, catatan pelanggaran, kegiatan 
ekstrakurikuler dan kepribadian, serta ada menu 
akun untuk melihat data akun, ubah password, dan 
logout. 

Masing-masing menu akan menampilkan data 
dari siswa (anaknya). Misalkan menu presensi, orang 
tua dapat mengetahui apakah anaknya hadir atau 
tidak ke sekolah. 

Gambar 5.10 Halaman Presensi
 
Halaman catatan pelanggaran merupakan 

halaman yang digunakan orang tua untuk melihat 
data catatan pelanggaran anaknya. 

 

Gambar 5.11 Halaman Catatan Pelanggaran
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Pada halaman home terdapat menu daftar nilai, 
laporan hasil belajar, jadwal pelajaran, jadwal ujian, 
presensi, pembayaran, catatan pelanggaran, kegiatan 
ekstrakurikuler dan kepribadian, serta ada menu 
akun untuk melihat data akun, ubah password, dan 

masing menu akan menampilkan data 
dari siswa (anaknya). Misalkan menu presensi, orang 

pat mengetahui apakah anaknya hadir atau 

 
Halaman Presensi 

Halaman catatan pelanggaran merupakan 
halaman yang digunakan orang tua untuk melihat 
data catatan pelanggaran anaknya.  

 
Halaman Catatan Pelanggaran 

 
 
 

6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis, perancangan, 
dan implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa 
telah berhasil dibuat suatu aplikasi mobile untuk 
monitoring pendidikan siswa sekolah berbasis 
android. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat 
membantu orang tua untuk memonitor kegiatan dan 
perkembangan akademik anaknya di sekolah, serta 
menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dan 
orang tua siswa di tengah segala kesibukannya. 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 
membantu meminimalisir kenakal
meningkatkan prestasi siswa.
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______________________________________________________________________________________ 

Abstrak 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa komputer merupakan suatu alat yang sangat penting untuk 
meyelesaikan suatu masalah dan juga bisa sebagai media pembelajaran. Dalam pembelajaran fisika pada siswa 
sekolah terkait dengan pembelajaran gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas penulis melihat metode 
pembelajarannya hanya terfokus pada perhitungan yang telah ada. Untuk itu penulis mencoba membuat simulasi 
dalam bentuk visualisasi dalam pembelajaran fisika untuk gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas. Metode 
ini nantinya akan menghasilkan sebuah pola lintasan gerak lurus dan gerak jatuh bebas yang dapat memberikan 
pemahaman dalam proses pembelajaran fisika terkait dengan gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas.  
Dengan adanya simulasi ini akan menambah sarana belajar khususnya tentang teori gerak lurus beraturan dan 
gerak jatuh bebas dalam pelajaran fisika, yang tadinya dengan metode lama yaitu menggunakan buku dan 
whiteboard diganti dengan sebuah simulasi mengenai materi gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas dalam 
pelajaran fisika. 
 
Kata kunci : Simulasi, Fisika, Gerak, Diferensial, Model 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
1. PENDAHULUAN 

 
1.1      Latar Belakang Masalah 

Sistem komputerisasi adalah sistem yang 
dibuat untuk mempermudah pekerjaan, hampir 
segala bidang sangat memerlukan sistem 
komputerisasi, karena disamping penggunaan relatif 
mudah tetapi sistem menjadi terstruktur. Selain itu 
juga dengan menggunakan sistem komputerisasi 
kesalahan dapat diminimalisir. 

Komputer juga menjadi peran yang sangat 
penting dalam hal yang berhubungan dengan 
pembelajaran. Banyak hal-hal dalam pengerjaan 
yang berhubungan dengan pembelajaran yang 
apabila dikerjakan dengan cara teori mungkin akan 
lebih membosankan, karenanya komputer dapat 
digunakan sebagai solusi yang tepat.Simulasi adalah 
sarana permisalan kejadian yang sebenarnya yang 
dilakukan oleh model sebagai permisalan objek yang 
sebenarnya.  

Oleh karenanya game juga dapat dikatakan 
program simulasi yang mewakili atau permisalan 
dari kejadian yang sebenarnya.Dalam penyampaian 
teori setiap pelajaran terdapat mata pelajaran yang 
dalam penyampaian teorinya bisa sangat 

menjenuhkan bagi siswa. Sehingga siswa menjadi 
lambat dalam memahami mata pelajaran tersebut. 
Mata pelajaran seperti Fisika contohnya, yang 
memuat banyak rumus dan pengertian. Dengan 
adanya simulasi ini diharapkan nantinya akan jauh 
lebih menyenangi pelajaran tersebut. 

Penulis mencoba mengangkat satu masalah 
yang sekaligus sebagai bahan acuan untuk 
mengambil judul dalam penelitian ini dengan judul “ 
SIMULASI GERAK LURUS BERATURAN DAN 
GERAK JATUH BEBAS DALAM FISIKA”. 
Diharapkan nantinya program simulasi yang 
berhubungan dengan pelajaran fisika ini dapat 
bermanfaat bagi penulis, mahasiswa yang bergelut di 
bidang pemrograman ataupun siswa dan guru untuk 
berfikir bahwa dengan metode simulasi pencapaian 
materi akan lebih maksimal. 

1.2     Identifikasi Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas 

maka penulis akan merumuskan beberapa 
identifikasi masalah yaitu : 

1. Bagaimana membuat tampilan simulasi 
gerak lurus beraturan dan gerak jatuh 
bebas sehingga nantinya dapat 
diterapkan untuk metode pembelajaran 
fisika. 
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2. Bagaimana simulasi yang dibuat sesuai 
dengan teori fisika. 

 

1.3     Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah 

untuk menjelaskan tentang teori gerak lurus 
beraturan dan gerak jatuh bebas sesuai dengan 
rumus-rumus yang ada dalam pembelajaran fisika 
yang berlaku dan ditampilkan dalam sebuah simulasi 
yang mampu menginterpretasikan tentang teori 
gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas dalam 
pelajaran fisika.  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam 
penulisan makalah ini adalah : 

1. Menambah sarana belajar khususnya 
tentang teori gerak lurus beraturan 
dan gerak jatuh bebas dalam 
pelajaran fisika, yang tadinya dengan 
metode lama yaitu menggunakan 
buku dan whiteboard diganti dengan 
sebuah simulasi mengenai materi 
gerak lurus beraturan dan gerak jatuh 
bebas dalam pelajaran fisika. 

2. Dapat bermanfaat bagi para pembaca 
maupun pihak lain yang ingin 
mengembangkan program simulasi 
belajar mengajar khususnya tentang 
teori gerak lurus beraturan dan gerak 
jatuh bebas dalam pelajaran fisika 
agar lebih tepat menjadi sarana 
pembelajaran. 

 

1.4      Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang penulis angkat 
dalam penulisan makalah ini adalah pembuatan 
simulasi dengan rumusan fisika yang ada untuk 
gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas dalam 
fisika dalam pemrograman matlab 6.5.  

 
2. LANDASAN TEORITIS 

 
2.1 Pengertian Simulasi 

Simulasi merupakan suatu teknik meniru 
operasi-operasi atau proses- proses yang terjadi 
dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat 
komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi 
tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari 
secara ilmiah (Law and Kelton, 2001).  

Simulasi didefinisikan sebagai peniruan 
perilaku suatu gejala atau proses. Simulasi bertujuan 
untuk memahami gejala atau proses tersebut, 

membuat analisis dan peramalan perilaku gejala atau 
proses tersebut dimasa depan (Muhammadi, 2001). 

Proses perancangan model dari suatu sistem 
nyata dan pelaksanaan eksperimen-eksperimen 
dengan model ini untuk tujuan memahami tingkah 
laku sistem atau untuk menyusun strategi (dalam 
suatu batas atau limit yang ditentukan oleh satu atau 
beberapa kriteria) sehubungan dengan sistem operasi 
tersebut. (Sandi Setiawan, 1991). 

Dalam simulasi digunakan komputer untuk 
mempelajari sistem secara numerik, dimana 
dilakukan pengumpulan data untuk melakukan 
estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik 
asli dari sistem. Simulasi merupakan alat yang tepat 
untuk digunakan terutama jika diharuskan untuk 
melakukan eksperimen dalam rangka mencari 
komentar terbaik dari komponen-komponen sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat mahal dan memerlukan 
waktu yang lama jika eksperimen dicoba secara 
riil.Dengan melakukan studi simulasi maka dalam 
waktu singkat dapat ditentukan keputusan yang tepat 
serta dengan biaya yang tidak terlalu besar karena 
semuanya cukup dilakukan dengan komputer. 
Pendekatan simulasi diawali dengan pembangunan 
model sistem nyata. Model tersebut harus dapat 
menunjukkan bagaimana berbagai komponen dalam 
sistem saling berinteraksi sehingga benar-benar 
menggambarkan perilaku sistem. Setelah model 
dibuat maka model tersebut ditransformasikan ke 
dalam program komputer sehingga memungkinkan 
untuk disimulasikan. 

Menurut Muhammad Kholil Dan Dedi 
Dwiharyadi (1998), pelaksanaan simulasi melalui 4 
tahap, dimana tahap pertama simulasi adalah 
penyusunan konsep. Gejala atau proses yang akan 
ditirukan perlu dipahami, antara lain dengan 
menentukan unsur-unsur yang berperan dalam gejala 
atau proses tersebut. Tahap kedua adalah pembuatan 
dan perumusan model. Konsep pada tahap awal 
dirumuskan sebagai model yang berbentuk uraian 
gambar atau rumus. Tahap ketiga, simulasi dapat 
dilakukan dengan menggunakan model yang telah 
dibuat. Dalam model kuantitatif, simulasi dilakukan 
dengan memasukkan data ke dalam model, dimana 
perhitungan dilakukan untuk mengetahui perilaku 
gejala atau proses. Dalam model kualitatif, simulasi 
dilakukan dengan menelusuri dan mengadakan 
analisis hubungan sebab akibat antar unsur dengan 
memasukkan data atau informasi yang dikumpulkan 
untuk mengetahui perilaku gejala atau proses.  

 

2.2 Keuntungan Simulasi 
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Ada berbagai keuntungan yang dapat 
diperoleh dengan memanfaatkan simulasi (Erma 
Suryani, 2006), yaitu sebagai berikut:  

a. Compress Time (Menghemat Waktu) 
Kemampuan dalam menghemat waktu ini 

dapat dilihat dari pekerjaan yang bila dikerjakan 
akan memakan waktu mingguan, bulanan bahkan 
tahunan tetapi kemudian dapat dihasilkan dalam 
beberapa menit bahkan beberapa kasus juga 
diselesaikan dalam beberapa detik. Kemampuan ini 
dapat dipakai oleh para peneliti untuk melakukan 
berbagai pekerjaan desain operasional yang mana 
juga memperhatikan bagian terkecil dari waktu 
untuk kemudian dibandingkan dengan yang terdapat 
pada sistem yang nyata berlaku. 

b. Expand Time (Dapat Melebar-Luaskan 
Waktu) 

Hal ini terlihat terutama dalam dunia 
statistik dimana hasilnya diinginkan dapat tersaji 
dengan cepat. Simulasi dapat digunakan untuk 
menunjukkan perubahan struktur dari suatu sistem 
nyata (real time)yang sebenarnya tidak dapat diteliti 
pada waktu yang seharusnya.  

c. Control Source of Variation (Dapat 
Mengawasi Sumber-Sumber Yang 
Bervariasi) 

Kemampuan pengawasan dalam simulasi ini 
tampak terutama apabila analis statistik digunakan 
untuk meninjau hubungan anatara variabel bebas 
dengan variabel terkait yang merupakan faktor-
faktor yang dibentuk dalam percobaan. Hal ini 
dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu 
kegiatan yang harus dipelajari dan ditangani dan 
tidak dapat diperoleh dengan cepat.  

Dalam simulasi pengambilan data dan 
pengolahannya pada komponen ada beberapa 
sumber yang dapat dihilangkan atau sengaja 
ditiadakan. Untuk memanfaatkan kemampuan ini 
peneliti harus mengetahui dan mampu menguraikan 
sejumlah input dari sumber-sumber yang bervariasi 
yang dibutuhkan oleh simulasi tersebut. 

d. Error in Meansurment  Correction 
(Mengoreksi Kesalahan-Kesalahan 
Perhitungan) 

Dalam prakteknya, pada suatu kegiatan 
ataupun percobaan dapat saja muncul ketidak-
benaran dalam mencatat hasil-hasilnya. Sebaliknya, 
dalam simulasi komputer jarang ditemukan 
kesalahan perhitungan terutama bila angka-angka 
diambil komputer secara teratur dan bebas. 
Komponen mempunyai kemampuan untuk 
melakukan penghitungan dengan akurat. 

e. Stop Simulation and Restart (Dapat 
Dihentikan Dan Dijalankan Kembali) 

Simulasi komputer dapat dihentikan untuk 
kepentingan peminjaman ataupun pencatatan semua 
keadaan yang relevan tanpa berakibat bentuk 
terhadap program simulasi tersebut. Dalam dunia 
nyata, percobaan itu tidak dapat dihentikan begitu 
saja. Dalam simulasi komputer, setelah dilakukan 
penghentian maka kemudian dapat dengan cepat 
dijalankan kembali (restart).   

2. Easy to Replicate (Mudah Diperbanyak) 
Dengan simulasi komputer percobaan dapat 

dilakukan setiap saat dan dapat diulang-ulang. 
Pengulangan dilakukan terutama untuk mengubah 
berbagai komponen dan variabelnya, seperti dengan 
perubahan pada parameternya, perubahan pada 
kondisi operasinya, ataupun dengan memperbanyak 
output. 

  

2.3 Jenis Simulasi  

Ada berbagai jenis sistem simulasi (Erma 
Suryani, 2006) , yaitu sebagai berikut : 

a. Menurut Waktu 
1. Simulasi Statis.  

Pada simulasi ini output model tidak 
dipengaruhi oleh waktu. Contoh : 
simulasi untuk gempa. 

2. Simulasi Dinamik. 
    Pada simulasi ini output model   

dipengaruhi  oleh waktu, waktu bertindak 

 

sebagai variabel bebas. Contoh : model 
populasi yang berkembang sepanjang 
waktu, laju penjualan dan tingkat 
penjualan.  

 

b. Menurut Perubahan Status Variabel 
1. Simulasi Kontinyu. 

Merupakan simulasi yang status variabel 
berubah secara kontinyu. Contoh : 
model-model level cairan yang lajunya 
berubah setiap saat.  

2. Simulasi Diskrit Model. 
Merupakan simulasi yang status variabel 
berubah pada saat-saat tertentu. Contoh : 
model-model inventory yang materialnya 
datang dan diambil pada waktu tertentu. 

c. Laboratory Simulation (Simulasi    
Laboratorium) 
Simulasi ini lebih murah dan lebih layak 

daripada simulasi identitas ataupun simulasi 
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identitas semu dan akan dapat memberikan jawaban 
yang lebih esensial pada masa yang akan datang. 
Biasanya simulasi laboratorium ini memerlukan 
berbagai komponen, seperti operator, software, dan 
hardware, komputer, prosedur operasional, fungsi-
fungsi matematis, distribusi probabilitas dan lain-
lain. Ada 2 (dua) tipe simulasi laboratorium, yaitu : 

1. Operating Planning 
Dalam Operating Planning menggunakan 

komputer untuk mengumpulkan data dan untuk 
mengolah informasi dari para pemain. Komputer 
memainkan peran penting untuk menjalankan 
berbagai aksi secara random yang merupakan 
jawaban para pemain. Contohnya terdapat suatu 
simulasi pertempuran di laut yang melibatkan dua 
kesatuan kapal tempur yang berusaha untuk saling 
menghancurkan. Hasilnya adalah informasi dari 
pertempuran di laut. Simulasi ini dipergunakan 
untuk latihan para perwira angkatan laut. 

2. Man Machine Simulation 
Simulasi ini memberikan sudut pandang 

lain dalam menyelidiki berbagai konsep teknik 
dengan tujuan tertentu. Disini aturan permainan 
tidak begitu dipentingkan, sementara komputer-
komputer digunakan untuk mengolah dan 
menganalisa data. 

3. Computer Simulational (Simulasi 
Komputer) 
Bila dari suatu simulasi laboratorium unsur 

manusianya dikeluarkan maka tertinggal adalah 
komputer, operating prosedure, fungsi-fungsi 
matematis dan juga distribusi probabilitas, maka kita 
akan memperoleh inti dari simulasi komputer. 
Simulasi ini hanya menggunakan komputer untuk 
memecahkan masalah sesuai kebutuhan yang 
kemudian diprogramkan kedalam komputer. Semua 
tingkah laku yang dijadikan sebagai persoalan 
dialihkan ke dalam program, termasuk ketentuan 
logika pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. 

Simulasi komputer ini banyak dipergunakan 
dalam berbagai sistem. Hanya saja jangan 
mengacaukan simulasi komputer dengan studi 
simulasi dari suatu komputer. Contoh penggunaan 
simulasi komputer ini terdapat pada : 

1. Pelatihan operasi bagian pemadaman 
kebakaran dikota-kota besar. 

2. Pengalokasian berbagai sumber daya 
pada rumah-rumah sakit besar. 

3. Sistem transportasi kota-kota besar 
dimana urbanisasi cukup tinggi. 

 

d.         Menurut Derajad Ketidakpastian 

1.    Simulasi Deterministik. 

               Merupakan model simulasi yang outputnya 
bisa ditentukan secara pasti. 

               Contoh : model matematis. 

2.    Simulasi Stokastik. 
Merupakan model simulasi yang 

outputnya tidak bisa ditentukan secara pasti. Contoh 
: diagram pohon keputusan.  

 

2.4       Simulasi Fisika 

Simulasi fisika adalah suatu bentuk simulasi 
yang menjelaskan tentang kejadian dalam bidang 
ilmu fisika. Kejadian-kejadian pada bidang ilmu 
fisika sangat banyak (Supriyanto, 2007). Namun saat 
ini penulis hanya membahas mengenai gerak. 
Terutama Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah 
beraturan, dan gerak jatuh bebas. 

Pada dasarnya gerak ini merupakan suatu 
bentuk energi yang memindahkan suatu benda dari 
satu titik ketitik yang lain. Dan gerak suatu benda 
dipengaruhi oleh energi tertentu.  Energi yang 
mempengaruhi gerak adalah energi kinetik dan 
energi potensial. 

 

 

2.5      Gerak  

Suatu benda dikatakan bergerak bila 
kedudukannya berubah terhadap acuan tertentu. 
Misalkan seorang duduk di dalam bus yang sedang 
bergerak meninggalkan terminal. Jika terminal 
ditentukan sebagai acuan maka orang tersebut dan 
bus dikatakan bergerak terhadap terminal. Ini karena 
kedudukan orang dan bus setiap saat berubah 
terhadap terminal. Jika ditentukan bus sebagai acuan 
maka orang dikatakan tidak bergerak (diam) 
terhadap bus. Ini karena kedudukan orang setiap saat 
tidak berubah terhadap bus. 

Titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu 
benda yang bergerak disebut lintasan. Ilmu yang 
mempelajari tentang gerak tanpa memperdulikan 
penyebab timbulnya gerak disebut kinematika, 
sedangkan ilmu yang mempelajari gerak dengan 
melibatkan gaya sebagai penyebab perubahan gerak 
disebut dinamika.  

 

2.5.1    Gerak Lurus Beraturan 

 Gerak lurus beraturan didefenisikan sebagai 
gerak suatu benda dengan kecepatan tetap 
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(Adiwarsito, 2010). Kecepatan tetap artinya baik 
besar maupun arahnya tetap. Karena kecepatan 
benda tetap, maka kata kecepatan bisa diganti 
dengan kelajuan. Dengan demikian dapat juga kita 
defenisikan gerak lurus beraturan sebagai gerak 
suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan 
tetap. 

 Misalkan pengemudi mengendarai mobilnya 
dengan kecepatan tetap sebesar 90 km/jam atau 1,5 
km/menit. Ini berarti dalam setiap menit mobil itu 
menempuh jarak yang sama yaitu 1,5 km. Dari sini 
kita dapat membuat tabel yang memuat kedudukan 
dan selang waktu untuk GLB mobil tersebut (lihat 
tabel 2.2 ).  

 

Tabel 2.1 Perhitungan Gerak Lurus Beraturan 

Waktu 

(menit) 

0 1 2 3 4 5 6 

Kedudukan 

(km) 

0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 

 

Pada Gerak Lurus Beraturan (GLB) berlaku rumus :     
x = v . t 

dimana : x = jarak yang ditempuh ( perubahan 
lintasan ) 

               v = kecepatan 

               t = waktu 

 

A.         Grafik Gerak Lurus Beraturan (GLB) 

1.          Grafik v terhadap t 

 

lihat grafik di samping : dari rumus x = v . t, 
maka : 

t = 1 det, x = 20 m 

t = 2 det, x = 40 m 

t = 3   det, x = 60 m 

t = 4 det, x = 80 m 

Kesimpulan : Pada grafik v terhadap t, maka 
besarnya perubahan lingkaran benda (jarak) 
merupakan luas bidang yang diarsir.  

 

2.         Grafik x terhadap t 

 

 

 

2.5.2     Gerak Jatuh Bebas 

 Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda 
pada arah vertikal dari ketinggian h tertentu tanpa 
kecepatan awal (v0 = 0), jadi gerak benda hanya 
dipengaruhi oleh gravitasi bumi (Adiwarsito, 2010). 

vt = g . t  

y = 1
2 g t2         

 

dimana : 

g =  percepatan gravitasi bumi 

y = h =  lintasan yang ditempuh benda pada arah   
vertikal,(diukur dari posisi benda mula-
mula). 

t =  waktu yang dibutuhkan benda untuk 
menempuh lintasannya. 

 

2.6       Persamaan Diferensial Biasa  
(ODE/Ordinary Differential Equation) 

Persamaan diferensial adalah salah satu 
metode yang sangat penting dalam permodelan 
matematis dari berbagai fenomena. Persamaan 
diferensial merupakan suatu cara untuk menyatakan 
berbagai gejala, baik dalam kaitannya dengan ilmu 
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pengetahuan maupun dengan gejala alam dan sosial 
(Suarga, 2007).   

Persamaan diferensial biasa (ODE) adalah 
persamaan diferensial yang melibatkan satu variabel, 
pada umumnya waktu (time) t pada problema fisika. 
Ada tiga bentuk ODE yang sering dijumpai dalam 
problema fisika yaitu :  

 

1. Persamaan Peluruhan (Decay): 

)exp(0 0 tyyay
dt

dy α−=→=+  

(2.3) 

2. Persamaan Pertumbuhan (Growth) 

             
( )tyyy

dt

dy αα +=→=− exp0 0  

Persamaan Osilasi (Oscillation) 

                                                           

2.6.1    Gerak Bola (Benda) 

Andaikan sebuah bola dilemparkan, maka 
gerakannya dapat dijelaskan dengan cara 
menghitung vektor posisi bola r(t) dan vektor 
kecepatan bola v(t) pada waktu t (Suarga, 2007). 
Persamaan gerak dapat dituliskan : 

v
dt

rd
g

m

vfa

dt

vd =−= ;
)(

  

 

Dimana 

m       : massa bola(benda) 

Fa(v) : gaya penghambat udara, yang bergantung 
pada kecepatan bola v 

g        : percepatan gravitasi setempat 
 

Persamaan diatas menyatakan percepatan 
bola (benda). Ketika bola (benda) melayang maka 
terjadi hambatan udara yang bisa memperlambat laju 
bola (benda). Hambatan ini akan semakin besar bila 
bola (benda) bergerak lebih cepat atau permukaan 
bola (benda) lebih luas. Persamaan dari gaya 
hambatan udara ini dapat dituliskan : 

Fa(v) = -0.5 Cd pA|v     

Dimana  

Cd   : koefisien hambatan udara 

p      : kerapatan udara 

A     : luas permukaan bola (benda) 

Persamaan gerak bola (benda) dinyatakan pada 
persamaan dibawah ini yaitu 

v
dt

rd
g

m

vfa

dt

vd =−= ;
)(

  

Yang bisa ditulis kembali menjadi : 

dv/dt=a(r,v);    dr/dt=v  

dimana a(r,v) adalah percepatan = Fa(v)/m-g 

 
3.Perancangan Dan Implementasi 

 
3.1 Perancangan Dalam Bentuk Unified   

Modelling Languange 

Unified Modelling Language (UML) adalah 
sebuah bahasa yang telah menjadi standard dalam 
industri untuk visualisasi, merancang dan 
mendokumentasikan sistem informasi atau piranti 
lunak. Adapun konsep UML yang penulis rancang 
terkait dengan simulasi pembelajaran fisika untuk 
gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas dalam 
bentuk use case diagram seperti pada gambar 3.1 
dan activity diagram seperti pada gambar 3.2. Untuk 
use case diagram terdiri dari : 

1. Actor yang terlibat yaitu siswa sekolah yang 
nantinya akan melakukan pembelajaran fisika dalam 
hal gerak lurus beraturan dan gerak jatuh bebas. 

2. Adapun use case yang merupakan presentasi dari 
sebuah interaksi antara actor dengan sistem yaitu 
untuk gerak jatuh bebas dan gerak lurus beraturan. 
Dalam gerak jatuh bebas bisa didapat nilai waktu 
tempuh dan jangkauan sedangkan dalam gerak lurus 
beraturan bisa didapat nilai kecepatan, jarak dan 
waktu. 

3. Untuk skenario dari use case dapat dilihat 
penjelasannya pada penjelasan berikutnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram 








+=→=−
−

tiyyyi
dt

dy ωω exp0 0
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Gambar use case diagram diatas merupakan 
use case diagram dari program simulasi yang penulis 
rancang. Dimana nantinya program ini dibuat untuk 
pembelajaran fisika bagi siswa disekolah dalam hal 
gerak, yang disimulasikan. Dan untuk konsep 
metodenya penulis menggunakan metode persamaan 
diferensial.  Adapun skenario dari use case diagram 
diatas yaitu : 

1. Dimulai dari user (siswa) yang menggunakan 
program ini dapat memilih simulasinya, apakah 
simulasi (tampilan) untuk gerak lurus beraturan 
atau gerak jatuh bebas.  

2. Dalam simulasi (tampilan) gerak jatuh bebas 
bisa dilakukan perhitungan untuk mencari 
waktu tempuh dan jangkauan. 

3. Dalam simulasi (tampilan) gerak lurus beraturan 
nantinya bisa dilakukanperhitungan untuk  
mencari kecepatan benda bergerak, waktu dan 
jarak.  

 

 

 

Setelah use case didesain, selanjutnya 
mendesain activity diagram yang menggambarkan 
berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang 
dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, 
decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana 
mereka berakhir. Activity diagram dapat dilihat pada 
gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram 

 

Gambar activity diagram diatas yang masih 
dalam ruang lingkup UML merupakan activity 
diagram diagram dari program simulasi yang penulis 
rancang. Sama halnya dengan penjelasan dari use 

case diagram diatas, untuk penjelasan tentang 
activity diagram juga tidak jauh berbeda.  

Adapun penjelasan dari activity diagram 
diatas yaitu dimulai dari penggunaan dari program 
ini dapat memilih simulasi, apakah simulasi 
(tampilan) untuk gerak lurus beraturan atau gerak 
jatuh bebas. Jika yang dipilih adalah simulasi gerak 
lurus beraturan, maka bisa dilakukan perhitungan 
untuk mencari kecepatan benda bergerak, waktu dan 
jarak. Dan apabila memilih simulasi gerak jatuh 
bebas maka bisa dilakukan untuk mencari jarak 
tempuh dan jangkauan. 

 

3.2     Pengimplementasian Gerak Jatuh Bebas 
            Untuk melengkapi simulasi tentang gerak, 
dalam tesis ini penulis menambahkan sebuah metode 
yang berkaitan dengan gerak dalam pembelajaran 
fisika dan penulis tuangkan dalam program matlab. 
Adapun metode yang penulis gunakan adalah 
metode diferensial. Metode ini membuat model 
lintasan gerak berdasarkan posisi awal benda, 
kecepatan awal serta nilai time step yang hasilnya 
dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Input/Output Untuk Gerak 
Jatuh Bebas  

 

Setelah nilai posisi awal, kecepatan dan nilai 
time step ditentukan, maka didapat jangkauan benda 
(bola) bergerak serta waktu tempuhnya. Selain itu 
akan didapat pola lintasan sebuah benda (bola) 
bergerak seperti pada gambar 3.3. 

Pola lintasan yang  dihasilkan dalam program 
matlab untuk gerak benda (bola) berupa garis 
vertikal. Jangkauan yang dihasilkan tertuju pada 0 
meter dikarenakan bola (benda) yang dijatuhkan dari 
atas kebawah ketika mentenyuh tanah pertama 
sekalai tidak berubah jangkauannya.   

Apabila gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh 
kecepatan awal, seperti pada gambar 3.4 kecepatan 
awal yang diinputkan adalah [20 40]. Maka didapat 
pola lintasan seperti pada gambar 3.4 dengan 
jangkauan 84.5 meter. 
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Gambar 3.4 Tampilan Input/Output Untuk Gerak 
Jatuh Bebas Dipengaruhi Oleh Kecepatan Awal 

 
 

3.3 Pengimplementasian Gerak Lurus 
Beraturan 

3.3.1 Untuk Jarak Tempuh 
Adapun nilai yang diinputkan yang terkait 

dengan pencarian jarak adalah kecepatan (v) dan 
nilai waktu tempuh (t) seperti pada gambar 3.5. 
Adapun hasil dari nilai yang diinputkan seperti pada 
gambar 3.5 yang merupakan pola lintasan gerak 
lurus beraturan untuk mencari jarak berdasarkan 
waktu tempuh (t). Apabila waktu yang diuji adalah 
12 detik maka jarak yang ditempuh sesuai pada 
gambar 3.5 adalah 540 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Tampilan Input/Output Untuk Gerak 
Lurus Beraturan Untuk Mencari Jarak Dipengaruhi 

Oleh Waktu Tempuh 

 

3.3.2 Waktu Tempuh 
Adapun nilai yang diinputkan yang terkait 

dengan pencarian waktu tempuh (t) adalah kecepatan 
dan jarak tempuh (s) seperti pada gambar 3.6. 

Pada gambar 3.6 difungsikan untuk 
perhitungan waktu berdasarkan nilai kecepatan dan 
jarak tempuh. Hasilnya yang didapat, untuk jarak 
yang diuji adalah 23 meter ditempuh dalam waktu 
0.294 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan Input/Output Untuk Gerak 
Lurus Beraturan Untuk Mencari Waktu Tempuh 

Dipengaruhi Oleh Jarak Tempuh 

3.3.3 Untuk Kecepatan 
Adapun nilai yang diinputkan yang terkait 

dengan pencarian kecepatan adalah jarak tempuh (s) 
dan nilai waktu tempuh (t) seperti pada gambar 3.7. 

Adapun hasil dari nilai yang diinputkan 
seperti pada gambar 3.7 yang merupakan pola 
lintasan gerak lurus beraturan untuk mencari 
kecepatan (v) berdasarkan waktu tempuh (t). Untuk 
nilai yang diuji adalah waktu tempuh 15 detik 
dengan kecepatan 1.667 meter. Hal ini ddapat dilihat 
dari grafik simulasi pada gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Tampilan Input/Output Untuk Gerak 
Lurus Beraturan Untuk Mencari Kecepatan 

Dipengaruhi Oleh Waktu Tempuh 

 
4.      Kesimpulan 

            Setelah menjelaskan dalam bab-bab 
sebelumnya tentang pembelajaran simulasi gerak 
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lurus beraturan dan gerak jatuh bebas dalam fisika, 
maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Simulasi gerak lurus beraturan dan gerak jatuh 
bebas dalam pembelajaran fisika yang penulis 
bahas dalam tesis ini, merupakan langkah lanjut 
untuk memberikan metode pembelajaran dalam 
fisika.  

2. Perhitungan yang ada dalam simulasi gerak 
lurus beraturan dan gerak jatuh bebas dalam 
pembelajaran fisika tidak hanya membahas 
perhitungan yang sesuai dengan rumus yang 
sudah ditetapkan, tetapi juga membahas tentang 
perhitungan yang sesuai dengan metode 
diferensial dan rumusan fisika yang ada untuk 
mendapatkan simulasi dari gerak lurus beraturan 
dan gerak jatuh bebas.  

3. Untuk mendapatkan pola lintasan untuk gerak 
lurus beraturan dan gerak jatuh bebas dengan 
menggunakan pemrograman matlab 6.5. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Suarga. (2007). “Fisika Komputasi Solusi 
Problema Fisika Dengan Matlab”. Yogyakarta. 
CV. Andi Offset.1-52. 

[2] Bonett (2007). “Simulasi Teori Dan 
Aplikasinya”. Yogyakarta. CV. Andi Offset.1-
12. 

[3] Supriyanto (2007). “Buku Digital Dengan 
Animasi Fisika”. STMIK Logika 
Medan:Skripsi. 

[4]   Andiek Sunarto,Budi Santosa Dan Arief 
Rahman (2006). “Pengembangan Model 
Airline Rostering System Menggunakan 
Metode Differential Evolution”. 1-9. 

[5]  Yusuf (2006). “Metode Euler Dalam 
Penyelesaian Persamaan Diferensial Biasa”. 1-
5 

[6] Erma Suryani (2006). “Permodelan Dan 
Simulasi”. Yogyakarta. Graha Ilmu. 

[7]    www.google.co.id  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 374

Makalah Nomor: KNSI-105 
 

MODEL PENGELOLAAN RISIKO TI MENGGUNAKAN RISK IT  
DI ITENAS BANDUNG 

 
R. Budiraharjo 1 

 
1,2 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Bandung 

3 Institut Teknologi Nasional, Jl. PKH Mustafa No. 23 Bandung 40124 
1 budiraharjo@itenas.ac.id    

 
 
 

Abstrak 

Kehandalan mengelola teknologi informasi menentukan keberhasilan institusi dalam menghasilkan suatu 
informasi yang utuh, aman, konsisten, tepat waktu , dan relevan. Dengan demikian informasi yang dihasilkan 
dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional kegiatan di Itenas. Namun, penggunaan 
teknologi informasi selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan serta pelayanan, juga meningkatkan risiko 
misalnya risiko operasional, reputasi, kepatuhan dan strategis. Untuk itu Itenas dituntut untuk memiliki 
manajemen risiko yang terpadu dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko teknologi 
informasi. Risk IT Framework, adalah kerangka kerja yang dinilai sesuai dengan model yang ingin diterapkan di 
Itenas karena memandang pengelolaan risiko teknologi informasi sebagai pengelolaan yang terintegrasi dalam 
pengelolaan strategis organisasi secara keseluruhan. Namun, Risk IT Framework tidak mencakup kegiatan-
kegiatan mitigasi risiko TI, oleh karena itu rencana mitigasi risiko-risiko teknologi informasi yang teridentifikasi 
dalam penelitian ini dibuat dengan mempergunakan control objectives dari kerangka kerja CObIT 4.1.  
 
Kata kunci: Pengelolaan risiko teknologi informasi, Risk IT framework, CObIT 4.1, mitigasi risiko.  
 
 
1. Pendahuluan  

 

Perguruan tinggi merupakan sebuah institusi 
dengan salah satu tugas yang diembannya adalah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk 
menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) masa 
depan yang bermutu dan berdaya guna. Salah satu 
cara untuk menciptakan daya saing untuk sebuah 
Perguruan Tinggi adalah dengan pemanfaatan 
teknologi informasi (TI), untuk menunjang 
aktivitasnya. Oleh karena itu, pengembangan 
implementasi teknologi informasi di perguruan 
tinggi merupakan upaya yang sudah seharusnya 
dilakukan. Risiko yang timbul akibat penerapan TI 
yang salah akan menyebabkan proses bisnis yang 
tidak optimal, kerugian finansial, menurunnya 
reputasi organisasi, atau bahkan hancurnya bisnis 
organisasi. Oleh karena itu diperlukan suatu 
pengukuran terhadap risiko penerapan TI bagi 
organisasi. Pengukuran risiko TI berguna untuk 
mengetahui profil resiko TI, analisa terhadap risiko, 
kemudian melakukan respon terhadap risiko tersebut 
sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang dapat 
ditimbulkan oleh risiko tersebut. Terdapat banyak 
metode atau kerangka kerja (framework) yang bisa 
dijadikan sebagai best practice dalam penerapan 
manajemen risiko TI, salah satunya adalah Risk IT 

Framework. Risk IT mempunyai tujuan untuk 
membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan 
mengelola risiko terhadap aset teknologi 
informasinya. Risk IT merupakan sebuah kerangka 
kerja manajemen risiko teknologi informasi yang 
dibuat selaras serta saling melengkapi dengan 
kerangka kerja CobIT dan kerangka kerja Val IT. 
Keselarasan yang dimaksud adalah dalam hal CobIT 
menawarkan beberapa kegiatan pengendalian untuk 
mitigasi resiko teknologi informasi pada prosesnya, 
sedangkan Val IT ditujukan untuk membantu 
organisasi-organisasi dalam membuat keputusan 
mengenai dimana investasi teknologi informasi 
seharusnya dilakukan. Metodologi dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 1: Kerangka Penelitian 

2. Pengelolaan Risiko TI 
 
2.1 Risiko Teknologi Informasi 

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko TI 
adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda 
yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih 
pada tingkat yang dapat diterima. Hal ini dapat 
berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh 
lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan 
politik. Di sisi lain, pelaksanaan pengelolaan risiko 
melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, 
khususnya, bagi entitas pengelolaan risiko (manusia, 
staff, dan organisasi). 

Pengelolaan risiko TI dimulai dari proses 
identifikasi resiko, penilaian risiko, mitigasi, 
monitoring dan evaluasi. Teknologi informasi 
merupakan aset penting dalam operasional yang 
dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing 
organisasi sementara dalam penyelenggaraannya 
mengandung berbagai risiko, maka organisasi perlu 
menerapkan pengelolaan risiko TI. Keberhasilan 
penerapan pengelolaan risiko TI tersebut sangat 
tergantung pada komitmen seluruh unit kerja di 
organisasi tersebut, baik penyelenggara maupun 
pengguna teknologi informasi. Penerapan 
pengelolaan risiko TI yang efektif dilakukan melalui 
penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi 
dengan strategi bisnis organisasi, optimalisasi 
pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi 
informasi (IT value delivery), serta pengukuran 
kinerja.  

Risiko TI dapat dikategorikan dalam berbagai 
cara, yaitu: 
1. Risiko pemanfaatan teknologi informasi, yang 

terkait dengan penggunaan teknologi untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses 
bisnis, atau sebagai wahana untuk menciptakan 
peluang bisnis baru. 

2. Risiko penyelesaian program dan proyek 
teknologi informasi, yang terkait dengan 
kontribusi TI terhadap solusi bisnis yang 

ditingkatkan atau baru yang biasanya dalam 
bentuk program kegiatan dan proyek.  

3. Risiko operasional dan layanan TI, yang terkait 
dengan semua hal mengenai kinerja sistem dan 
layanan TI yang dapat merugikan organisasi. 

 
2.2 Risk IT dan CObIT dalam Pengelolaan 

Risiko TI 
Kerangka kerja Risk IT merupakan kerangka 

khusus pengelolaan risiko bisnis terkait dengan 
penggunaan teknologi informasi (TI) yang 
merupakan penyempitan dari kerangka kerja CObIT.  

Sasaran dari pengelolaan risiko TI menurut 
Risk IT  adalah: 
1. Mengintegrasikan pengelolaan risiko TI kedalam 

ERM secara keseluruhan sehingga organisasi 
dapat membuat keputusan-keputusan  yang sadar 
akan resiko dan manfaatnya. 

2. Membuat keputusan yang berdasarkan informasi 
yang baik mengenai akibat dari risiko, serta 
sesuai dalam cakupan risk appetite dan risk 
tolerance dari organisasi  

3. Mampu untuk menindak lanjuti risiko terkait 
teknologi informasi. 

Pengelolaan risiko TI menurut Risk IT 
mengikuti prinsip-prinsip berikut ini:  
1. Selalu berkaitan dengan tujuan bisnis 
2. Menyelaraskan pengelolaan risiko TI bisnis 

dengan ERM (Manajemen Resiko Organisasi) 
secara keseluruhan 

3. Menyeimbangkan anatar biaya dan keuntungan 
akan pengelolaan risiko TI 

4. Mengedepankan keseimbangan dan keterbukaan 
komunikasi mengenai risiko TI 

5. Menciptakan komitmen manajemen atas serta 
menjabarkan dan menerapkan akuntabilitas di 
level bawah untuk bekerja dalam cakupan 
toleransi yang dapat diterima. 

6. Sebuah proses yang berkesinambungan dan 
merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari 

CobIT merupakan kerangka kerja 
pengendalian internal yang berkaitan dengan 
teknologi informasi, yang dipublikasikan oleh 
Information System Audit and Control Foundation 
di tahun 1996 dan di-update pada tahun 1998 dan 
2000. CobIT dibuat dengan tujuan melakukan 
penelitian dan pengembangan terhadap sekumpulan 
kontrol teknologi informasi, yang dapat diterima 
secara internasional bagi kepentingan auditor dan 
manajer bisnis suatu organisasi.  

Proses dalam kerangka kerja CobIT 4.1 yang 
mengelola risiko Teknologi Informasi adalah PO9 
Asses and Manage IT Risks. Menurut CobIT 4.1, 
pengelolaan risiko teknologi informasi memerlukan 
sebuah kerangka kerja agar dapat berhasil dengan 
baik. Ancaman-ancaman potensial terhadap tujuan 
organisasi yang disebabkan oleh suatu peristiwa 
yang tidak direncanakan harus  diidentifikasi, 
dianalisa, dan dinilai. Setelah itu, perlu dirancang 
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strategi mitigasi risiko yang sesuai untuk 
meminimalkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. 
Hasil pengukuran risiko hendaknya disampaikan 
kepada para pemangku kepentingan dengan 
menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan 
dinyatakan keterkaitannya dengan masalah 
keuangan, sehingga para pemangku kepentingan 
dapat menyelaraskan risiko ke tingkat yang dapat 
diterima. 
 
3. Analisa Risiko TI Itenas 
 
3.1.  Identifikasi Risiko TI 

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 14 
(empat belas) risiko-risiko generik teknologi 
informasi yang terbagi atas lima kategori risiko, 
yaitu Risiko Proses Bisnis, Risiko Teknologi, 
Risiko, Risiko Manusia, Risiko Kerusakan 
Infrastruktur, dan Risiko Alam di Institut Teknologi 
Nasional Bandung. Risiko-risiko tersebut adalah:  
a.  3 Risiko Proses Bisnis: (1) Kesalahan pemilihan 

penyedia sistem, (2) Ketidak patuhan penyedia 
sistem terhadap kesepakatan kontrak, (3) 
Integrasi teknologi informasi dengan proses 
bisnis; 

b. 5 Risiko Teknologi: (4) Kerusakan perangkat 
lunak dan data, (5) Serangan sistem, (6) 
Kerusakan alat, (7) Ketiadaan daya, (8) Infeksi 
virus komputer; 

c. 3 Risiko Manusia: (9) Pencurian, (10) Kesalahan 
operasional, (11) Keterampilan staf TI; 

d. 2 Risiko Kerusakan Infrastruktur: (12) 
Kebakaran, (13) Kerusakan gedung, dan; 

e. 1 Risiko Alam: (14) Infrastruktur TI rusak atau 
tidak berfungsi akibat bencana alam. 

 
3.2.  Skenario Risiko TI 

Pada tahapan ini, risiko-risiko yang telah 
teridentifikasi dipetakan kedalam sebuah skenario 
risiko dengan mengadaptasi pemetaan skenario 
risiko dari kerangka kerja Risk IT. Menurut pola 
pikir kerangka kerja Risk IT, penyusunan skenario 
risiko teknologi informasi hendaknya 
mempertimbangkan beberapa komponen risiko. 
Komponen-komponen tersebut adalah: 

1. Aktor/pelaku (actor) 
2. Jenis ancaman (threat type) 
3. Kejadian (event) 
4. Aset dan sumber daya (asset/resources) 
5. Waktu (time) 
Gambar dibawah ini menggambarkan hubungan 

komponen-komponen risiko terhadap skenario 
risiko. 

 

 
 

Gambar 2: Komponen skenario risiko [13] 
 

3.3.   Penilaian Risiko TI 
Pada tahap ini, risiko-risiko yang telah 

dianalisis pada bagian sebelumnya akan dinilai 
berdasarkan frekuensi terjadinya risiko dan dampak 
risiko terhadap keberlangsungan bisnis. Penilaian 
yang dilakukan mengadaptasi cara berpikir kerangka 
kerja Risk IT. Nilai frekuensi risiko (F) dan dampak 
risiko (D) akan dinyatakan dinyatakan dengan angka 
1 hingga 5. Penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 1 
dan Tabel 2 sebagai berikut. 

 
Nilai 
(F) 

Frekuensi Keterangan 

5 
Sangat 
Tinggi  

Terjadi 11 hingga 100 
kali setiap 1 tahun 

4 Tinggi  
Terjadi 3 hingga 10 kali 
setiap 1 tahun 

3 Sedang  
Terjadi 1 hingga 4 kali 
setiap 4 tahun 

2 Rendah  
Terjadi 1 hingga 2 kali 
setiap 10 tahun 

1 
Sangat 
Rendah  

Terjadi 1 hingga 9 kali 
setiap 100 tahun 

Tabel 1: Skala Frekuensi Risiko TI 
 

Nilai 
(D) 

Dampak Keterangan 

5 
Sangat 
Tinggi 

Sangat menggangu 
kelangsungan proses bisnis 
organisasi dan atau 
mengakibatkan kerugian 
finansial yang sangat besar 

4 Tinggi 

Menggangu kelangsungan 
proses bisnis organisasi 
dan atau mengakibatkan 
kerugian finansial yang 
besar 

3 Sedang 

Cukup menggangu 
kelangsungan proses bisnis 
organisasi dan atau 
mengakibatkan kerugian 
finansial yang tidak terlalu 
besar 

2 Rendah 
Berpotensi menggangu 
kelangsungan proses bisnis 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 377

organisasi dan atau 
berpotensi mengakibatkan 
kerugian finansial yang 
tidak terlalu besar 

1 
Sangat 
rendah 

Hampir tidak menggangu 
kelangsungan proses bisnis 
organisasi dan atau hampir 
tidak mengakibatkan 
kerugian finansial.  

Tabel 2: Skala Dampak Risiko TI 
 
Risiko-risiko teknologi informasi yang telah 

diberi nilai frekuensi (F) dan dampaknya (D) 
kemudian diberikan skor dengan menggunakan 
Tabel Skala Penilaian seperti pada Tabel 3 sebagai 
berikut.  

 
Tabel 3: Skala Penilaian Risiko TI 

 
Dari hasil penilaian, kemudian risiko dipetakan 

kedalam sebuah peta risiko. Peta risiko yang 
dipergunakan mengadaptasi risk mapping tool 
kerangka kerja Risk IT. Hasil pemetaannya dapat 
dilihat pada Gambar 3 berikut ini. 

 
Gambar 3: Peta Risko TI Itenas 

 
Hasil penilaian dan pemetaan risiko-risiko 

teknologi informasi kemudian di berikan peringkat 
berdasarkan nilai risiko. Tabel 4 menjelaskan 
peringkat risiko TI di Itenas. 

 

Rank Risiko 
Ketegori 
Risiko 

1 
Integrasi IT dengan proses 
bisnis (3) 

Risiko 
Tinggi 

2 Kerusakan alat (6) 
Risiko 
Tinggi 

3 Kesalahan operasional (10) 
Risiko 
Tinggi 

4 
Kerusakan perangkat lunak 
dan data (4) 

Risiko 
Tinggi 

5 Infeksi virus komputer (8) 
Risiko 
Tinggi 

6 Pencurian (9) 
Risiko 
Tinggi 

7 
Ketiadaan daya (Power 
outage) (7) 

Risiko 
Tinggi 

8 Keterampilan staf TI (11) 
Risiko 
Tinggi 

9 Serangan sistem (5) 
Risiko 
Tinggi 

10 Kebakaran (12) 
Risiko 
Tinggi 

11 
Kesalahan pemilihan 
penyedia sistem (1) 

Risiko 
Sedang 

12 
Ketidak patuhan penyedia 
sistem terhadap kesepakatan 
kontrak (2) 

Risiko 
Sedang 

13 Kerusakan gedung (13) 
Risiko 
Sedang 

14 Bencana alam (14) 
Risiko 
Rendah 

Tabel 4: Peringkat Risiko TI Itenas 
 
4. Model Pengelolaan Risiko TI Itenas 
 
4.1.  Usulan Model Pengelolaan 

Beberapa hal yang ingin dihasilkan dari model 
pengelolaan risiko adalah: 
1. Model pengelolaan risiko untuk Teknologi 

Informasi Itenas dirancang mengadopsi kerangka 
kerja Risk IT. 

2. Model pengelolaan risiko untuk Teknologi 
Informasi Itenas dirancang untuk menangani 
ancaman-ancaman yang telah dijabarkan pada 
analisis resiko dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. 

3. Model pengelolaan risiko untuk Teknologi 
Informasi Itenas harus memenuhi kriteria-kriteria 
pemilihan tindakan risiko dengan 
memaksimalkan sumber daya Teknologi 
Informasi yang telah ada. 

4. Model pengelolaan risiko untuk Teknologi 
Informasi Itenas terdokumentasi dengan baik dan 
mudah dipahami. 

5. Model pengelolaan risiko untuk Teknologi 
Informasi Itenas mudah direvisi dan disesuaikan 
dengan perubahan yang mungkin akan terjadi. 
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Gambar 4: Usulan Model Pengelolaan Risiko TI 

Itenas 
4.1.  Prioritisasi Opsi Tindakan  

Tujuan dari memprioritaskan opsi tindakan 
risiko teknologi informasi adalah untuk 
menyelaraskan risiko-risiko teknologi informasi 
terhadap batas toleransi risiko institusi. Penentuan 
jenis tindakan risiko terkait dengan kriteria-kriteria 
penentuan tindakan risiko dimana anggaran yang 
disediakan institusi untuk mengantisipasi kejadian 
risiko-risiko teknologi informasi merupakan faktor 
yang paling menetukan toleransi risiko.  

Kegiatan ini bukan suatu kegiatan yang dapat 
diselesaikan hanya dalam satu kali pelaksanaan. 
Namun, kegiatan ini merupakan bagian dari siklus 
proses pengelolaan risiko teknologi informasi 
institusi. Dalam model pengelolaan risiko teknologi 
informasi menurut Risk IT, kegiatan ini dijabarkan 
dalam kegiatan RR2.3. (Melakukan Tindakan 
Terhadap Risiko yang Teridentifikasi). 

Dalam model pengelolaan risiko teknologi 
informasi pada penelitian ini, terdapat empat opsi 
yang dapat dipilih untuk menindak lanjuti risiko-
risiko teknologi informasi yang telah teridentifikasi 
dan dianalisa. Opsi-opsi tersebut adalah: 

1. Menghindari risiko, 
2. Mengurangi / mitigasi risiko, 
3. Memindahkan risiko, 
4. Menerima risiko. 

Untuk menentukan opsi yang akan diterapkan 
untuk menindak lanjuti sebuah risiko, perlu 
dilakukan pengukuran dengan mempertimbangkan 
kriteria-kriteria pemilihan tindakan risiko. Kriteria-
kriteria tersebut adalah: 
1. Biaya 
2. Tingkat kepentingan  
3. Kemampuan melaksanakan 
4. Efektifitas 
5. Efisiensi. 
 
4.1.  Tindakan Risiko 

Tindakan risiko akan dipilih berdasarkan nilai 
yang tertinggi, seperti yang dijelaskan pada Tabel 5.  

 

 
Tabel 5: Pemilihan Tindakan Risiko TI Itenas 

 
Perancangan tindakan risiko mitigasi dalam 

penelitian ini menggunakan control objectives 
kerangka kerja CObIT 4.1. 
 
5.  Hasil Penelitian 
 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.  
1.  Perancangan pengelolaan teknologi informasi 

Institut Teknologi Nasional Bandung dengan 
menggunakan kerangka kerja pengelolaan risiko 
teknologi informasi Risk IT dalam penelitian ini 
telah menghasilkan model pengelolaan yang 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penerapan 
teknologi informasi di Institut Teknologi 
Nasional Bandung. 

2.  Penelitian ini telah berhasil menganalisa risiko 
teknologi informasi di Institut Teknologi 
Nasional Bandung, terdapat 14 (empat belas) 
risiko-risiko generik teknologi informasi yang 
terbagi atas lima kategori risiko, yaitu Risiko 
Proses Bisnis, Risiko Teknologi, Risiko, Risiko 
Manusia, Risiko Kerusakan Infrastruktur, dan 
Risiko Alam. Risiko-risiko tersebut adalah: (1) 
Kesalahan pemilihan penyedia sistem, (2) 
Ketidak patuhan penyedia sistem terhadap 
kesepakatan kontrak, (3) Integrasi teknologi 
informasi dengan proses bisnis, (4) Kerusakan 
perangkat lunak dan data, (5) Serangan sistem, 
(6) Kerusakan alat, (7) Ketiadaan daya, (8) 
Infeksi virus komputer, (9) Pencurian, (10) 
Kesalahan operasional, (11) Keterampilan staf 
TI, (12) Kebakaran, (13) Kerusakan gedung, 
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dan (14) Infrastruktur TI rusak atau tidak 
berfungsi akibat bencana alam. 

3.  Setelah melalui proses penentuan opsi tindakan 
risiko dalam penelitian ini, tindak lanjut yang 
dipilih berdasarkan hasil penilaian empat belas 
risiko yang teridentifikasi adalah mitigasi 
(risiko) untuk risiko 1 hingga 11, memindahkan 
(risiko) untuk risiko 12 dan 13, serta menerima 
(risiko) untuk risiko 14.  

4.  Rekomendasi tindak lanjut mitigasi risiko yang 
dihasilkan dari penelitian ini dibuat dengan 
dengan menggunakan control objectives dari 
kerangka kerja CObIT 4.1. Sedangkan 
rekomendasi tindak lanjut memindahkan risiko 
adalah dengan menggunakan jasa pihak ketiga, 
dimana dalam konteks ini adalah perusahaan 
asuransi. Untuk risiko infrastruktur TI rusak 
atau tidak berfungsi akibat bencana alam, 
rekomendasi yang dibuat adalah menerima 
risiko dengan mempertimbangkan bahwa risiko 
ini termasuk dalam kategori risiko rendah dalam 
matriks risiko dimana meskipun akan 
berdampak besar jika terjadi, namun frekuensi 
kejadian bencana alam yang berdampak 
langsung di Institut Teknologi Nasional 
Bandung sangat rendah.    

 
5.2.  Saran 

Untuk perbaikan dan peningkatan penelitian di 
masa akan datang, maka beberapa saran diberikan, 
sebagai berikut: 
1. Data untuk penelitian ini sebagian dihasilkan 

dari instrumen yang mendasarkan persepsi pada 
jawaban responden dimana responden yang 
dilibatkan adalah para pengelola teknologi 
informasi, dosen, dan mahasiswa. Pihak 
pimpinan, dalam hal ini adalah Rektor dan para 
Pembantunya masih belum dilibatkan sebagai 
responden. Hal ini dapat menimbulkan masalah 
jika persepsi responden yang dilibatkan dalam 
penelitian ini berbeda dengan persepsi dari 
sudut pandang pihak pimpinan. Oleh karena itu 
rancangan model pengelolaan risiko teknologi 
informasi Institut Teknologi Nasional Bandung 
perlu disempurnakan melalui feedback atau 
masukan yang diperoleh pada saat melakukan 
implementasi dengan melibatkan para pimpinan 
sebagai responden untuk penilitian selanjutnya.  

2. Dalam penelitian ini, data dan teknologi 
pengelolanya (perangkat lunak) masih di 
gabungkan kedalam sebuah pengelolaan risiko. 
Pada penelitian selanjutnya, perlu dipisahkan 
antara pengelolaan risiko untuk data dengan 
teknologi pengelolanya, karena data merupakan 
aset teknologi informasi penting yang harus 
dilindungi. 

3. Perlu adanya kesadaran dan komitmen dari 
pihak pimpinan Institut Teknologi Nasional 
Bandung dan jajarannya mengenai pentingnya 

menerapkan pengelolaan risiko teknologi 
informasi yang baik dan menyeluruh untuk 
mendukung kegiatan Institusi agar dapat 
memberikan pelayan terbaik bagi semua 
pemangku kepentingan. Penerapan pengelolaan 
risiko teknologi informasi ini disarankan 
dilaksanakan secara bertahap melalui 
manajemen perubahan yang baik sehingga 
Institusi dapat mengevaluasi efektifitas 
pengelolaan serta dapat melakukan perbaikan 
secara berkelanjutan.  
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Abstrak 

Alat transportasi kereta api pada kota besar seperti Jakarta sangat dibutuhkan masyarakat terutama yang 
berdomisili diluar Jakarta selain Jakarta yaitu Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi.  Dengan Kereta Api Listrik 
(KRL) waktu tempuh perjalanan menjadi lebih cepat  karena di jalan-jalan raya sering terjadi kemacetan, 
meskipun  dengan transportasi KRL ini terkadang terjadi juga adanya gangguan dalam perjalanan kereta api. 
Banyak di antara masyarakat yang memanfaatkan kereta api sebagai alat transportasi, tetapi hanya sebagian kecil 
yang mengetahui jadwal keberangkatan maupun rute kereta api. Informasi jadwal dan rute yang terdapat di 
setiap stasiun, lembaran jadwal dari stasiun, foto copy jadwal yang dibeli di tiap stasiun menjadi cara untuk 
mendapatkan informasi tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut agar memberikan kemudahan kepada para 
penumpang mendapatkan informasi menegnai KRL, maka penulis membuat sebuah aplikasi berbasis Android 
yang dapat diakses melalui mobile phone.  Informasi tersebut berisi tentang  data jadwal perjalanan KRL 
Jabodetabek, jenis kereta, tarif, rute KRL, serta informasi stasiun di wilayah Jabodetabek. Sehingga para 
penumpang Kereta Api Listrik dapat mengetahui dan mendapatkan informasi lengkap dimana dan kapan saja 
memerlukan bilamana ingin bepergian dengan KRL. 

Kata Kunci : Informasi KRL, smartphone, android  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Transportasi merupakan alat bagi kelancaran 
manusia dalam beraktifitas. Baik transportasi darat, 
laut, maupun udara.  Kereta api atau Kereta Rel 
Listrik (KRL) adalah salah satu alat transportasi 
yang diminati masyarakat khususnya Jabodetabek, 
karena dengan kereta api waktu tempuh perjalanan 
menjadi lebih cepat  terkait dengan kemacetan yang 
sering terjadi. Meskipun terkadang perjalanan kereta 
api mengalami gangguan. 
 Di antara banyaknya masyarakat yang  
memanfaatkan kereta api sebagai alat transportasi, 
tetapi hanya sebagian kecil yang mengetahui jadwal 
keberangkatan maupun rute kereta api. Jadwal dan 
rute yang terdapat di setiap stasiun, lembaran jadwal 
dari stasiun, foto copy jadwal yang dibeli di tiap 
stasiun menjadi cara untuk mendapatkan informasi 
tersebut. 

  Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 
penulis membuat aplikasi  pada mobile phone, 
sehingga  masyarakat tidak perlu melihat lembaran 
jadwal atau pun bertanya pada tiap stasiun untuk 
mengetahui jadwal dan rute perjalanan kereta api, 
cukup dengan membuka mobile phone, mereka 

dapat mengetahui informasi mengenai jadwal dan 
rute perjalanan kereta api. Aplikasi ini bersifat 
offline tidak terhubung dan terakses lewat internet. 
Aplikasi ini diakses pada mobile phone berbasis 
android dengan menggunakan bahasa pemro- 
graman java, dimana  terdapat fasilitas untuk 
mengetahui jadwal keberangkatan, rute dengan 
transit keberangkatan berpusat di statsiun manggarai, 
tarif kereta api, dan informasi stasiun di wilayah 
Jabodetabek.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

JAVA 

Java merupakan bahasa pemrograman tingkat 
tinggi yang berorientasi objek dan memiliki sintaks 
serta aturan pemrograman tersendiri, Java dapat 
berperan juga sebagai platform dimana teknologi ini 
memiliki virtual machine dan library yang 
diperlukan untuk menulis dan menjalankan program 
yang ditulis dengan bahasa pemrograman Java 

Android 
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     Android adalah sebuah sistem operasi untuk 
perangkat mobile berbasis linux yang mencakup 
system operasi, middleware dan aplikasi. Android 
merupakan generasi baru platform mobile, platform 
yang terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan aplikasi mereka. Android 
dikembangkan oleh Open Handset Alliance yang 
terdiri dari 34 perusahaan perangkat keras, perangkat 
lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, 
Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.  
 Pada tahun 2005, Android diakuisisi oleh 
Google. Dan pada saat perilisan perdana Android, 5 
November 2007, Google dan beberapa perusahaan 
yang tergabung dalam  Open Handset Alliance 
mengembangkan sistem operasi Android dan resmi 
menjadi open-source.  
 Aplikasi Android dapat dikembangkan pada 
sistem operasi berikut: 
- Windows XP, Vista, atau Seven. 
- Mac OS X (Mac OS X 10.4.8 atau yang lebih 

baru). 
- Linux 

PHOTOSHOP  

Photoshop merupakan salah satu software 
yang berguna untuk mengolah gambar berbasis 
bitmap, yang mempunyai tool dan efek yang lengkap 
sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang 
berkualitas tinggi. 
 
 

3. METODE PENELITIAN 

Beberapa metode yang digunakan dalam 
penulisan ilmiah ini adalah: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil 
referensi yang berasal dari buku dan internet. 

2. Analisa dan Perancangan 
Menganalisis dan merancang aplikasi 

Informasi Rute, Jadual KRL Jabodetabek  
dengan menggunakan telephonne genggam 
berbasis Android  dengan  memakai   struktur 
program dan uml alat bantu dalam  perancangan 
model sistemnya. 

3. Implementasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan pengujian 
terhadap aplikasi mobile informasi KRL dengan 
target pengguna smartphone Android yang 
melakukan aktivitasnya dengan transportasi 
kereta api,. Tujuan implentasi ini  adalah untuk 
mengetahui apakah tujuan dari pembuatan 
aplikasi ini sudah sesuai dengan apa yang 
diharapkan penulis, yaitu dapat membantu 
pengguna yaitu para penumpang kereta api untuk 

mengetahui rute, jadual dan tarif perjalanan 
secara mudah dan cepat.  

 
Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap pengguna 
smartphone Android yang cenderung melakukan 
aktifitas dengan memanfaatkan transportasi  
kereta api. 

 Dalam pembuatan aplikasi ini spesifikasi 
software dan hardware yang digunakan adalah: 

- sistem operasi windows 7 32-bit  
- memori RAM 1 GB 
-  processor Intel® Core i3.  
- ADT-16.0.1, 
- android-sdk-windows,  
- eclipse galileo,  
- java JDK-6u13-windows-i586,  
- starUML,  
- Photoshop 4. 

  
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembuatan aplikasi, tahap yang harus 
dilakukan adalah menganalisa,  merancang aplikasi 
dan pengujian. Tahap menganalisa berisi gambaran 
umum tentang aplikasi. Bagaimana aplikasi ini 
digunakan, apa saja isi yang ditampilkan, mengapa 
aplikasi ini dibuat, kapan dan dimana aplikasi  ini 
harus digunakan. 

Selanjutnya pada tahap pembuatan aplikasi, 
aplikasi berisi implementasi dari rancangan yang 
telah dibuat sebelumnya yaitu desain interface yang 
akan disajikan, juga pemrograman yang berisi baris 
perintah-perintah. 

Pada saat pembuatan aplikasi sistem operasi 
yang digunakan adalah android. Sistem operasi 
android mempunyai versi yang berbeda- beda. 
Dalam hal ini penulis menggunakan android versi 
2.2 yang compatible dengan aplikasi yang akan 
dibuat. 

- Perancangan Program Aplikasi 
Pada perancangan aplikasi ini penulis 

mengutamakan pembuatan menu tombol yang 
didalamnya terdapat submenu. Menu utama pada 
aplikasi ini terdiri dari tiga pilihan menu yaitu 
jadwal, rute, stasiun. Dan tiga pilihan context menu 
yaitu bantuan, tentang, dan keluar. Pada pilihan 
menu jadwal, diawali dengan tampilan loading 
progress beberapa saat. Kemudian akan muncul dua 
pilihan tab widget yaitu KRL Ekonomi dan KRL 
Ekonomi AC. Bila memilih KRL Ekonomi maka 
akan diminta memilih rute KRL Ekonomi yang 
diinginkan, lalu akan keluar tampilan hasil, 
Begitupun untuk tab widget KRL Ekonomi AC. 
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Pada pilihan menu rute berisikan peta rute 
KRL Jabodetabek. Pada pilihan menu stasiun 
berisikan informasi mengenai stasiun-stasiun di 
wilayah Jabodetabek. Pada pilihan menu Tentang 
berisikan informasi mengenai aplikasi serta 
informasi developer aplikasi. Pada pilihan menu 
Bantuan berisikan informasi cara kerja aplikasi. Dan 
untuk menu Keluar untuk keluar dari aplikasi. 

      

 
Gambar 1 Struktur Program Aplikasi Informasi 

KRL 

Struktur Navigasi dari aplikasi ini dibuat 
sesederhana mungkin untuk mempermudah 
pengguna mengakses informasi mengenai KRL. 

- Rancangan  Tampilan  Splash Loading 
   . Pada rancangan ini terdapat dua bagian, yaitu 
background dan progress bar. Background 
digunakan sebagai gambar latar belakang, dan 
progress bar digunakan sebagai loading progress 
                 Background 

 

               Progress Bar 

 

  Gambar 2 Rancangan Splash  Loading 
Sebelum pengguna masuk ke dalam aplikasi, 

pengguna akan melihat tampilan splash loading.  
Kemudian pada rancangan tamplian menu utama 
Pada rancangan menu utama berisikan background 
layout, text view dan beberapa widget button, yaitu 
button Jadwal, Rute dan Stasiun. Pembuatan 
background menggunakan liniear layout yang dapat 
memiliki background berupa gambar. Button Jadwal 
menggunakan widget button dimana button ini akan 
masuk ke halaman jadwal KRL. Button rute akan 
menamiplkan peta rute KRL Jabodetabek. Dan 
untuk button stasiun berisikan informasi mengenai 
stasiun-stasiun di wilayah Jabodetabek. 

   
Gambar 3 Rancangan Tampilan Menu Utama 

 Pada menu utama ini terdapat context 
menu yang berisi 3 menu yaitu bantuan, tentang, dan 
keluar. Bantuan akan menampilkan  cara  
penggunaan aplikasi informasi KRL Jabodetabek, 
untuk menu tentang adalah  informasi mengenai 
developer dan aplikasi, dan untuk  menu keluar 
untuk  keluar dari aplikasi.  

                  
          Gambar 4  Rancangan Tampilan  
                             Context Menu 
 
       Pada rancangan tampilan jadwal akan 
digambarkan tampilan form jadwal perjalanan KRL 
yang muncul dari button Jadwal. Rancangan form 
pada saat pemilihan tab KRL Ekonomi atau KRL 
Ekonomi AC memiliki tampilan yang sama 

  

Gambar 5  Rancangan Tampilan Jadual 

  Pada rancangan tampilan jadwalini 
terdapat text view, background layout, tab layout, 
button, edit text, dan spinner. Text viewdigunakan 
untuk menampilkan pembuatan tulisan. Background 
layoutdigunakan untuk menampilkan gambar yang 
tersimpan dalan folder res/layout sebagai 
background.Tab layoutdigunakan untuk membuat 
layout dengan format frame layout berupa tab.Edit 
Text untuk menmpilkan hasil dari pencarian.  
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Gambar 6 Rancangan Tampilan Rute 
 

 

Gambar 7 Rancangan Tampilan  
                 Pemilihan Stasiun 
 

- Rancangan UML 

 Use Case Diagram adalah urutan proses yang 
menggambarkan interaksi antara actor dengan 
sistem. 

 
              Gambar 8   Diagram Use Case 
 

Pada aplikasi informasi KRL Jabodetabek 
ini pengguna dapat melakukan beberapa hal, yaitu 
melihat jadwal pemberangkatan KRL, melihat rute, 
mengetahui tarif, dan mengetahui informasi stasiun-
stasiun di wilayah Jabodetabek. 

 

 
   Gambar 9   Diagram Activity 

Activity Diagram tersebut menjelaskan alur 
aktivitas pada aplikasi informasi KRL Jabodetabek. 
Alur dimulai dari initial state yaitu tampilan splash 
loading. Kemudian akan masuk ke dalam menu 
utama yang terdiri dari tiga pilihan menu yaitu 
jadwal, rute, stasiun. Dan tiga pilihan context menu 
yaitu bantuan, tentang, dan keluar.  

         
- Pembuatan Menu Utama 

Pembuatan program menu utama terbagi menjadi 
2 bagian, yaitu bagian tampilan menggunakan XML 
dan pembuatan kode program dengan java. Pada 
rancangan menu utama ini terdiri dari background, 
tiga button dan tiga context menu.  Hasil tampilan 
pada emulator : 

 

 
  Gambar 10 Tampilan Menu Utama 
 

 
  Gambar  11 Tampilan Contxt Menu 
 

System

User / Pengguna

Mengetahui Jadwal Pemberangkatan KRL Jabodetabek

Mengetahui Rute KRL Jabodetabek

Mengetahui Informasi Stasiun di Wilayah Jabodetabek

Mengetahui Tarif KRL Jabodetabek
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Gambar 12 Tampilan Jadwal 
 

              
 
      Gambar 13 Tampilan Rute 
 

        
 
       Gambar 14 Tampilan pemilihan Stasiun 
 
 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Penggunaan aplikasi mobile Informasi KRL ini 
sangat mudah dan bermanfaat meskipun sifatnya 

offline.. Masyarakat pengguna transportasi  kereta 
api  diharapkan dapat menggunakan aplikasi 
informasi KRL ini  karena dapat mempermudah  
dalam mengakses informasi mengenai jadwal 
perjalanan, kapan dan di mana saja dan  agar dapat 
berpergian dengan mudah dan leluasa karena telah 
mempunyai informasi  tentang jadwal yang lengkap. 

Aplikasi mobile phone berbasis Android 
menggunakan Android SDK, Eclipse Galileo) dan 
SQLite untuk penyimpanan databases. Dengan 
menggunakan SQLite pembuatan database lebih 
mudah karena tidak membutuhkan ruang memori 
yang besar, dapat bekerja tanpa server (serverless), 
dan sudah include di dalam platform Android.    
 
Saran  

Pembuatan aplikasi ini hanya memberikan 
informasi mengenai jadwal keberangkatan, tarif, dan 
rute KRL, serta informasi stasiun Jabodetabek. 
Penulis menyarankan agar aplikasi ini dapat 
digunakan secara online agar jangkauan pengguna 
lebih luas, juga menambahkan informasi 
keterlambatan  jadwal serta informasi keberadaan 
KRL. 
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Abstrak 

Cloud computing atau komputasi awan sebagai teknologi informasi yang mulai banyak dikenal diberbagai 
kalangan industri dimana akan cukup berkembang di Indonesia . Pada tulisan ini kami akan membahas mengenai  
Teknologi komputasi awan yang dapat meminimalkan biaya infrastruktur TI pada perusahaan Minyak dan Gas 
Bumi. Perusahan  Migas melakukan kegiatan operasionalnya terutama untuk administrasi, personalia  pengadaan 
, persediaan barang , dan keuangan dimana pengolahan data dari aplikasi aplikasi tersebut didukung oleh 
Teknologi Informasi. Secara umum pengolahan data di perusahan Migas dilakukan dengan mengolah data tidak 
hanya di kantor pusat tetapi juga dilakukan di lokasi lapangan atau field area yang berbeda dan berada di tempat 
terpencil ( remote area ) sehingga membutuhkan infrastuktur H/W dan S/W yang handal  termasuk jaringan ( 
network ).  Biaya untuk membangun dan mengelola infrastruktur TI pada perusahaan Migas ini cukup tinggi 
terutama untuk biaya direct cost S/W atau H/W yang dibeli atau sewa.  Kami penulis ingin melakukan analisa 
penggunaan teknologi komputasi awan untuk meminimalkan biaya infrastuktur TI  menggunakan metoda CBA 
(cost benefit analysis). Hal yang terpenting perusahaan migas eksplorasi ini biasanya tidak bersifat tetap  
dikarenakan menunggu hasil dari pengeboran ( drilling) terhadap sumur ( drilling well ) jika tidak berhasil dalam 
pengeboran maka ada kemungkinan perusahaan akan ditutup. Dari ulasan diatas penulis mengusulkan untuk 
menggunakan komputasi awan atau cloud computing yang difasilitasi oleh satu provider cloud computing untuk 
mengelola infrastruktur  TI sehingga mendapatkan biaya yang minimal. 

Kata Kunci: Cloud Computing Cost Benefit Analysis 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
1.1 Latar Belakang. 

 
Seiring meningkatnya pertumbuhan cloud 

computing atau komputasi awan dimana data data 
layanan  berada pada sumberdaya yang digunakan 
bersama ( shared resources ) dalam suatu pusat data 
dengan menggunakan internet. Komputasi awan 
merupakan teknologi yang memanfaatkan layanan 
menggunakan pusat server yang disediakan oleh 
suatu provider dan bersifat virtual dengan tujuan 
pemeliharaan data dan aplikasi. Selain itu komputasi 
awan menjadi trend teknologi informasi yang 
significant dalam meningkatkan kecepat transfer/lalu 
lintas data dan meminimalkan penggunaan biaya 
operasi pengolahan data. Perusahaan Migas yang 
memiliki user atau pengguna yang cukup banyak 
sehingga sangat sesuai menggunakan teknologi 

komputasi awan terutama untuk lalu lintas data dan 
mempercepat hantaran layanan data , fungsi 
pengolahan data  dan penyimpanan data. Untuk 
perusahaan migas yang membutuhkan resource yang 
besar  dalam penggunaan e-mail,  website , hosting 
files dalam bentuk gambar , suara , video. Selain itu 
Perusahan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk 
melakukan pengembangan dan pemeliharaan server 
karena fasilitas ini sudah banyak yang ditawarkan 
oleh beberapa provider seperti Telkom , indosat dll. 
Pada tulisan ini dilakukan analisa biaya dan 
keuntungan dengan menggunakan metoda cost 
beneit analysis sehingga dapat diketahui penggunaan 
kumutasi awan dapat meminimalkan penggunaan 
biaya operasi pengolahan data. Selain itu perusahan 
migas ada yang keberadaannya perusahaannya tidak 
berlangsung lama tergantung dari hasil reservoir atau 
cadangan minyak yang ada dan kontrak kerja dari 
masing masing perusahaan migas 
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1.2 Perumusan Masalah. 
 

a. Pembangunan  infrastrukur Teknologi 
Informasi pada perusahaan migas yang 
membutuhkan biaya yang cukup besar. 

b. Ada beberapa Perusahaan Migas yang 
tidak beroperasi dalam waktu jangka 
panjang.  

 
1.3 Tujuan Penulisan. 
 

a. Mengembangkan analisis biaya dan 
keuntungan terhadap penggunaan 
komputasi awan pada perusahan migas. 

b. Membantu perusahan migas dalam 
memilih teknologi dalam penyediaan 
infrastuktur teknologi informasi 

 
1.4 Metodologi penulisan. 
 

Metode yang dipilih adalan melakukan 
pengamatan atau observasi terhadap perusahan 
migas yang ada di Indonesia. Selain itu akan 
mengambil dari beberapa literatur dan melakukan 
studi kepustakaan.  

 
 

2. Komputasi Awan (cloud computing ) 
 

2.1 Konfigurasi Komputasi Awan. 
 
Komputasi awan atau cloud computing dengan 

menggunakan suatu provider yang dapat 
memberikan pelayanan terhadap penggunaan 
perangkat lunak ( software ) , penyimpanan data ( 
storage ) , Jaringan ( network) serta komputasi data 
menggunakan server termasuk penggunaan Web. ( 
seperti yang terlihat digambar dibawah ini ). 

 
 

 
 
Perusahan Migas tidak perlu membangun 

infrastuktur seperti membangun jaringan ( network ) 
, membuat aplikasi dan server. Dimana sebagian 
besar perusahan migas dapat beroperasi dalam waktu 

jangka pendek tergantung kontrak kerja dengan 
pemerintah dalam hal ini BPMigas. Dibawah ini 
adalah gambaran dari konfigurasi sistem computer 
dari perusahaan migas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Analisa Biaya dan Keuntungan. 
 
Dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak 

perusahaan yang menggunakan komputasi awan 
sebagai cara untuk meminimalkan biaya penggunaan 
infrastruktur teknologi informasi  , dimana dengan 
cara memotong biaya pembangunan infrstruktur 
dengan tidak mengurangi produktivitas di 
perusahaan. Penghematan biaya berasal dari sedikit 
atau tidaknya pemeliharan yang dibuthkan oleh 
perusahan serta kemapuan dari perusahan migas 
untuk mengeluarkan biaya pembelian server untuk 
pusat data.Selain itu perusahan juga lebih dinamis 
dalam menghadapi setiap perubahan teknologi 
informasi. Perusahan tidak perlu membayar dimuka 
untuk berinvestasi pembangunan infrastruktur 
teknologi informasi namun hanya menyewa 
infrastruktur teknologi informasi melalui suatu 
provider.    Adapun cara yang dilakukan adalah 
menggunakan metoda CBA ( cost benefit analysis ) 
atau analisa  biaya atau keuntungan. Adapun metoda 
ini membandingkan biaya membangun infrastuktur 
teknologi informasi  dan menggunakan komputasi 
awan dengan menyewa suatu provider serta 
perbandingan keuntungan dari keduanya. Analisa 
biaya dan keuntungan ini diharapkan akan 
mendapatkan hasil dimana  keuntungan nanti akan 
dilihat berdasarkan  dari tangible benetif maupun 
intangible benefit ,  Termasuk perbandingan biaya 
meliputi biaya biaya direct – indirect cost, Hard cost 
, softcost termasuk overhead cost. 
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Abstrak 

Based on research conducted by Kung-Kiu Lau and Cuong Tran that more than 70% of applications in the 
United Kingdom is still not integrated, so that ice information increase and data exchange between applications 
is inconsistent. To be able to exchange data between applications, each application should be able to provide 
services as a service provider to the other application as a service consumer, such as web service. Web service is 
a software system designed to support interoperability and interactions between systems on a network. Web 
service is used as a facility provided by a web to provide services in the form of information to other systems, so 
that other systems can interact with the system through a service provided by a system of web service providers. 
Data and information needs are often not only from one application, but can be derived from two or more 
applications. Integration two or more web services into one web service called composite web service. This 
research will implement a prototype composite web service, which is one web service that integrate three web 
services (web service hotel, car rental and tourism information) in one web service in a tourism case study. 
 
Keywords : ice information, web service, web service provider, web service composite  
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Kung-Kiu Lau and Cuong Tran bahwa lebih 70% 
dari aplikasi di United Kingdom masih belum 
terintegrasi [1]. Aplikasi tersebut masih bersifat 
tunggal dan terpisah sehingga mengakibatkan 
adanya ice information dan pertukaran data antar 
aplikasi tidak konsisten.  Apabila dibuat sebuah 
aplikasi yang mengabungkan dan mengintegrasikan 
antara beberapa aplikasi akan sangat 
menguntungkan dalam kemudahan pertukaran data 
antar aplikasi yang akan berdampak pada 
peningkatan dari produktifitas perusahaan yang 
bersangkutan.  Hal itu dapat dilakukan membangun 
sebuah aplikasi yang besar yang di dalamnya 
berisikan modul – modul dari aplikasi lain yang akan 
digabungkan sehingga menghasilkan sebuah aplikasi 
terintegrasi. Tetapi dalam pengimplentasian aplikasi 
yang diharapkan akan membutuhkan biaya yang 
besar dan waktu yang cukup lama. Padahal aplikasi 
yang akan diintegrasikan tersebut sudah ada dan  
dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan. 
Solusinya adalah dengan menjadikan masing – 
masing aplikasi tersebut sebagai web service. 

Web service adalah suatu sistem perangkat 
lunak yang dirancang untuk mendukung 
interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada 
suatu jaringan [2]. Web service digunakan sebagai 
suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu web untuk 
menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) 
kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat 
berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-
layanan (service) yang disediakan oleh suatu sistem 
yang menyediakan web service. 

Web service sendiri dapat diimplementasikan 
diberbagai bidang, salah satunya adalah pariwisata 
yang dapat diimpelementasikan dalam berbagai 
aplikasi kepariwisataan seperti aplikasi hotel, 
aplikasi travel dan aplikasi info pariwisata. Untuk itu 
judul dari penelitian ini adalah “Perancangan Dan 
Implementasi Web Service Composite (Studi Kasus  
Pariwisata)”. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 
pada peneliti menemukan rumusan masalah seperti 
berikut : 
1) Bagaimana cara menggabungkan web service 

dinas pariwisata, web service hotel dan web 
service rental mobil menjadi sebuah web service 
composite. 
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2) Bagaimana aplikasi client dapat mengakses 
layanan dalam bentuk informasi  dari web 
service dinas pariwisata, web service hotel dan 
web service rental mobil melalui web service 
composite. 

3) Bagaimana melakukan pembatasan layanan 
terhadap client sehingga client hanya dapat 
mengakses layanan dari web service composite 
berdasarkan paket yang dipilih.  

4) Bagaimana memanggil web service composite 
dari sisi client berbasis android atau web based. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang dan mengimplementasikan web service 
composite dalam bidang pariwisata sehingga dapat 
menggabungkan layanan yang di miliki oleh web 
service hotel, web service penyewaan mobil dan web 
service info wisata. 

Metodologi yang di pakai adalah prototype, 
yaitu adanya pembuatan prototype dari sebuah 
aplikasi, sebelum aplikasi tersebut memasuki tahap 
design. Dalam fase ini, prototype yang telah 
dirancang oleh developer akan diberikan kepada user 
untuk mendapatkan dievaluasi. Tahap ini akan terus 
menerus diulang sampai kedua belah pihak benar-
benar mengerti tentang requirement dari aplikasi 
yang akan dikembangkan. Apabila prototype telah 
selesai, maka tahapan aplikasi akan kembali 
berlanjut ke tahap design dan implementasi.  

 
2. Tinjauan Pustaka 

Pada subbab ini akan membahas tentang 
pengertian web service, SOAP, WSDL, dan web 
service composite. 

 
2.1 Web Service [2][5] 

Web service adalah suatu sistem perangkat 
lunak yang dirancang untuk mendukung 
interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada 
suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu 
fasilitas yang disediakan oleh suatu web untuk 
menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) 
kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat 
berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-
layanan (service) yang disediakan oleh suatu sistem 
yang menyediakan web service. Web service 
menyimpan data dan informasi dalam format XML, 
sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain yang 
berbeda platform, sistem informasi dan bahasa 
compiler. Web service tunggal biasa di sebut dengan 
web service orchestration. 

 
 

2.2 SOAP (Simple Object Access Protocol) [5] 
SOAP adalah standar untuk bertukar pesan-

pesan berbasis  XML  melalui  jaringan 
komputer atau sebuah jalan untuk program yang 
berjalan pada suatu sistem operasi (OS) untuk 
berkomunikasi dengan program pada OS yang sama 

maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan 
XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. 

SOAP berfungsi seperti sebuah amplop yang 
digunakan untuk pertukaran data object didalam 
network. SOAP mendefinisikan empat aspek 
didalam komunikasi: Message envelope, Encoding, 
RPC call convention, dan bagaimana menyatukan 
sebuah message didalam protokol transport.  Sebuah 
SOAP message terdiri dari SOAP Envelop dan bisa 
terdiri dari attachments atau tidak memiliki 
attachment. SOAP envelop tersusun dari SOAP 
header dan SOAP body, sedangkan SOAP 
attachment membolehkan non-XML data untuk 
dimasukkan kedalam SOAP message, di-encoded, 
dan diletakkan ke dalam SOAP message dengan 
menggunakan MIME- multipart. 

 
2.3 WSDL (Web Service Description Language) 

WSDL (Web Services Description Language) 
adalah sebuah model dan berformat XML untuk 
mendeskripsikan web service [5]. WSDL 
menyediakan service yang mendeskripsikan service 
request dengan menggunakan protokol-protokol 
yang berbeda dan juga sudang di-encode. WSDL 
dapat memfasilitasi komunikasi antar aplikasi baik 
yang berbeda platform maupun platform yang sama. 
WSDL akan mendeskripsikan apa yang akan 
dilakukan oleh web service, bagaimana 
menemukannya dan bagaimana untuk 
mengoperasikannya. WSDL memiliki tujuh tipe 
element kusus diantaranya [4][5] : 
a) Types; element untuk mendefinisikan tipe data 

yang akan mendefinisikan tipe data dari element 
di dalam sebuah message. 

b) Message; abstract, pendefinisian tipe data yang 
akan dikomunikasikan. 

c) Operation– sebuah deskripsi abstract dari sebuah 
action yang didukungoleh service. 

d) PortType – sebuah koleksi abstract dari 
operations yang didukung oleh lebih dari satu 
end points. 

e) Binding–mendefinisikan penyatuan dari tipe port 
(koleksi dari operasi-operasi) menjadi sebuah 
protokol transport dan data format (ex.SOAP1.1 
pada HTTP). Ini adalah sebuah protokol konkret 
dan sebuah spesifikasi data format didalam tipe 
port tertentu. 

f) Port–mendefinisikan sebuah komunikasi end 
point sebagai kombinasi dari binding dan alamat 
net work. Bagi protokol HTTP, ini adalah sebuah 
bentuk dari URL sedangkan bagi protokol 
SMTP, iniadalah sebuah form dari email address. 

g) Service– satu set port yang terkorelasi atau suatu 
end points. 
 

 
2.4 Web Service Composite [5] 
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Web service composite berbeda dengan web 
service tunggal. Web service composite adalah web 
service yang menggabungkan layanan –layanan dari 
beberapa web service tunggal untuk dijadikan 
layanan atau web service kepada sistem lain atau 
untuk digabungkan menjadi web composite yang 
lain. Web service composite dapat digambarkan 
seperti yang dinyatakan pada Gambar 1. W7 
merupakan web service composite dari web service 
W5 dan W6. W5 merupakan web service composite 
dari web service W1 dan W2, sedangkan W6 
merupakan web service composite dari web service 
W3 dan W4. 

 
Gambar 1.  Web Service Composite 

 
Tabel 1.  Penjelasan Web Service Composite  

 
Simbol Penjelasan 

W1,W2,W3,W4 

Web service lapisan pertama 
yang  memberikan layanan 
kepada web service pada lapisan 
kedua.  

W5,W6 
Web service lapisan kedua yang 
memberikan layanan kepada 
web service pada lapisan ketiga. 

W7 

Web service lapisan ketiga yang 
menggabungkan layanan dari 
web service lapisan pertama dan 
lapisan kedua. 

 
 
3. Hasil Penelitian  

Pada subbab berikut ini akan membahas 
tentang analisis kebutuhan sistem yang dilakukan, 
arsitektur web service composite, impelementasi 
sistem dan pengujian terhadap aplikasi yang telah 
dikembangkan. 

 
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, 
peneliti menemukan requirement pengembangan 
aplikasi web service composite system pariwisata 
seperti yang dinyatakan pada Gambar 2.  
 

 Gambar 2.  Use case diagram WSC-Sispar 
 

3.2 Arsitektur  Web Service Composite 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 

permasalahan dengan menggunakan langkah-
langkah pada metode pengembangan software 
prototype yaitu fase desain cepat, maka dapat 
diperoleh gambaran mengenai arsitektur web service 
composite yang akan dibuat, seperti yang dinyatakan  
pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3.  Arsitektur WSC- Sispar 
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Tabel 2.  Penjelasan Web Service Composite Sispar 
 

Huruf Penjelasan 

A 

Web service hotel memberikan layanan 
berupa pemesanan kamar, list fitur hotel, 
list tipe kamar dan pengecekan kamar 
kepada web service composite. 

B 

Web service rental mobil memberikan 
layanan berupa pemesanan mobil,  list 
berita tentang perusahaan, detail berita 
tentang perusahaan, list jenis mobil dan 
detail jenis mobil kepada web service 
composite 

C 

Web service dinas pariwisata memberikan 
layanan berupa list tempat pariwisata, 
detail tempat pariwisata, list berita 
mengenai dinas pariwisata, detail berita 
mengenain dinas pariwisata, event 
kepariwisataan dan detail event 
kepariwisataan kepada web service 
composite 

D 

Aplikasi client paket tour berbasis android 
mengakses layanan dari web service 
composite sesuai paket layanan yang 
dipilih. 

 
 
3.3 Implementasi Sistem 

Untuk mengimplementasikan perancangan 
sistem yang dinyatakan pada Gambar 3 
membutuhkan bahasa pemrograman java JDK1.6.7 
atau versi yang lebih tinggi. Selain itu juga 
menggunakan software pendukung lainnya, seperti 
database MySQL Server 5.0 dan NetBeans 6.8 IDE. 

 
3.4 Teknik Pengujian 

Teknik pengujian yang digunakan adalah 
teknik pengujian black box testing. Pengujian ini 
memungkinkan pemrogram untuk memperoleh 
sekumpulan kondisi masukan (input) yang akan 
secara penuh menjalankan semua kebutuhan 
fungsional untuk sebuah program. Dalam hal ini 
diambil salah satu butir uji, yaitu mengolah paket, 
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, diperoleh 
hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 4. Dengan cara yang sama, aplikasi client di 
dalam mengakses web service composite melalui 
halaman home aplikasi dengan memilih jenis 
package seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. 

 
Tabel 3.  Pengujian Mengolah Paket  
 

Identifikasi WSCS-01 
Nama Butir 
Uji 

Mengolah Paket 

Tujuan Media dalam memfasilitasi pengguna di 
dalam mengolah paket layanan oleh 
Admin. 

Deskripsi Ketiga service; hotel, rental mobil, dan 
dinas pariwisata; sudah terkoneksi 
dengan baik, kemudian pengguna dapat 
memilih pengolahan paket untuk dapat 
melakukan insert, update, dan delete 
paket yang diberikan ke client  

Kondisi 
Awal 

Pengguna sudah terkoneksi dengan 
ketiga server penyedia layanan 

Pengujian  
Skenario Uji 

Pilih menu Package 
Kriteria Evaluasi Hasil 

Tunggu beberapa detik (tergantung dari spesifikasi 
komputer server) akan ditampilkan halaman package 
yang sudah ada sebelumnya. 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 
Input Harapan Pengamatan Kesimpula

n 
Event 
click 
Packag
e 

Menampil-
kan halaman 
pengolahan 
package 
untuk insert, 
update dan 
delete yang 
sudah ada 
dan package 
yang baru. 

Menampil-kan 
halaman 
pengolahan 
package untuk 
insert, update 
dan delete 
yang sudah 
ada dan 
package yang 
baru. 

[X] Terima 
[  ] Tolak 

 
 

 
Gambar 4.  Halaman olah Package 
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Gambar 5.  Halaman home pilih Package 

 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pengujian sistem 
yang telah dilakukan pada aplikasi web service 
composite kepariwisataan maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Pada penelitian ini telah berhasil dibangun 

aplikasi web service composite dengan baik, 
yaitu dengan menggabungkan web service yang 
dimiliki oleh tiga aplikasi; web service hotel dari 
aplikasi hotel, web service pariwisata dari 
aplikasi pariwisata dan web service penyewaan 
mobil dari aplikasi rental mobil, sehingga 
pengakasesan fungsi layanan dari web service 

hotel, layanan info pariwisata dan layanan 
penyewaan mobil dapat dilakukan melalui web 
service composite. 

2) Layanan aplikasi web service composite berhasil 
dipanggil dari sisi client berbasis android atau 
web based dengan baik. 
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Abstrak 

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setiap tahun selama 29-30 hari setiap muslim 
akan melaksanakan kewajiban ini. Agar dapat menjalankan aktivitas berpuasa dengan baik tanpa mengalami 
gangguan, perlu dilakukan pengaturan pola maupun menu makanan yang baik. Makalah ini memaparkan 
pengembangan aplikasi bergerak perekomendasi menu makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan energi 
seseorang selama menjalankan ibadah puasa. Aplikasi ini berbasis Andorid, yang merupakan salah satu sistem 
operasi perangkat bergerak yang populer saat ini. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah kalori menu 
makanan yang direkomendasikan adalah dengan perhitungan jarak terdekat dengan perkiraan kebutuhan  total 
energy (Estimated Energy Expenditure - EEE ) seseorang.  Nilai EEE dihitung berdasarkan beberapa faktor 
seperti berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin dan jenis aktivitas selama berpuasa. Aplikasi yang dibangun 
telah diuji dan memberikan kinerja yang baik secara fungsional maupun kompatibilitas dengan berbagai 
perangkat pengujian. 
 
Kata kunci : rekomendasi, Android, puasa, makanan sehat. 
 
  

 
1. Pendahuluan  
 

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi 
setiap muslim. Setiap tahun selama 29-30 hari setiap 
muslim akan melaksanakan kewajiban ini. Pada 
dasarnya, puasa hanyalah memindahkan waktu 
makan yang biasa dilakukan, yakni sarapan menjadi 
sahur dan makan siang menjadi makan malam. 
Meski demikian tidak sedikit orang yang enggan 
melaksanakan puasa karena mengkhawatirkan 
terjadinya gangguan kesehatan dalam 
pelaksanaanya. Selain itu, banyak pula yang 
menganggap puasa akan menggangu aktivitas fisik 
yang mereka lakukan. Padahal dari sudut pandang 
kesehatan berpuasa memberikan banyak manfaat 
positif terutama bagi organ – organ tubuh. 

 Agar dapat menjalani aktivitas berpuasa 
dengan baik tanpa mengalami gangguan, perlu 
dilakukan pengaturan pola maupun menu makanan 
yang baik. Sumber energi yang diperoleh dari 
pemilihan makanan yang kurang tepat pada saat 
sahur dapat berpengaruh pada aktifitas seseorang 
dalam bekerja. Contohnya apabila seseorang terlalu 
banyak mengkonsumsi makanan berlemak, maka 
kemungkinan badan akan terasa lemas sehingga 
dapat mengganggu dalam melakukan aktifitas 
seseorang yang sedang menjalani ibadah puasa pada 

siang hari.  Demikian pula makanan yang 
dikonsumsi saat berbuka atau mengakhiri puasa pun 
harus diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan 
tubuh.  

Seiring aktivitas manusia yang semakin padat 
serta mobilitas yang makin tinggi, maka semakin  
 
banyak yang membutuhkan informasi mengenai pola 
makan dan menu sehat selama menjalankan 
aktivitasnya dalam berpuasa. Selain itu dengan 
didukung gaya hidup manusia yang umumnya 
memiliki perangkat bergerak cerdas, maka aplikasi 
bergerak yang dapat memberikan rekomendasi menu 
makanan sehat selama berpuasa akan sangat 
bermanfaat. Makalah ini bertujuan memaparkan 
pengembangan aplikasi bergerak perekomendasi 
menu makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan 
energi seseorang selama menjalankan ibadah puasa. 
Aplikasi ini berbasis Andorid, yang merupakan salah 
satu sistem operasi perangkat bergerak yang populer 
saat ini. 
 
2. Literature Review 

 
2.1 Android 

Android merupakan sistem operasi (SO) 
perangkat bergerak yang dikembangkan oleh 
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Google. SO ini dikembangkan berdasarkan Linux 
kernel 2.6. Meski demikian Android bukanlah Linux 
karena SO ini hanya memuat beberapa servis yang 
diperlukan saja seperti manajemen keamanan, 
manajem proses, jaringan dan driver [3].  

Saat ini Android menjadi SO yang populer dan 
banyak digunakan untuk berbagai perangkat 
bergerak. Hal ini disebabkan Android dikembangkan 
dengan berdasarkan empat prinsip, yaitu: 
1. Keterbukaan pada Android dapat 

dikembangkan oleh lebih satu perusahaan atau 
perorangan. 

2.  Aplikasi pada andoid dapat dibangun dan 
memiliki akses yang sama pada ponsel, 
sehingga pengguna dapat mengatur semua 
aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakaian 
sistem operasi Andoid. 

3. Andoid tidak memberikan batasan, sehingga 
pengembang dapat membangun aplikasi baru 
yang lebih inovatif sesian dengan keinginan 
dalam mengembangkan aplikasi Andoid.  

4. Kemudahan dalam akses berbagai libraries dan 
tools yang dapt digunakan untuk membangun 
aplikasi dengan cepat dan mudah. 

2.2 Puasa dan Kesehatan 
Puasa merupakan aktivitas pantang makan dan 

minum dalam jangka waktu tertentu karena adanya 
berbagai alasan seperti agama atau kepercayaan dan 
kesehatan [4].  Menurut dr. Alexis Karl, seorang 
dokter bedah dan psikiater Amerika,  dalam [5], 
menyatakan bahwa puasa memiliki banyak manfaat 
positif ketimbang dampak negatif. Meskipun pada 
saat berpuasa tubuh akan kekurangan asupan energi 
sehingga menimbulkan kelemasan pada tubuh, 
namun puasa bermanfaat membantu tubuh dalam 
membersihkan dan memperlancar jalinan seluruh 
syaraf yang ada pada tubuh. Beberapa manfaat 
berpuasa di antaranya adalah [5]: (a). meningkatkan 
daya serap makanan; (b). menyeimbangkan kadar 
asam dan basa dalam tubuh; (c). meningkatkan 
fungsi organ reporduksi; (d). meremajakan sel-sel 
tubuh; dan (e). membuat kulit lebih sehat dan 
berseri. 

Puasa dalam agama Islam merupakan salah 
satu aktivitas ibadah yang diatur tata caranya. Salah 
satunya adalah aturan mengenai waktu memulai atau 
mengakhiri puasa tersebut. Dalam ajaran Islam 
dikenal istilah sahur, untuk menyatakan aktivitas 
makan dan minum sebagai persiapan melaksanakan 
puasa, dan berbuka untuk menyatakan aktivitas 
mengakhiri puasa. Aktivitas puasa ini biasanya 
dilakukan dalam rentang waktu antara 12 -14 jam. 
Selama rentang waktu ini organ – organ tubuh 
memperoleh kesempatan untuk beristirahat. 
Dampaknya sel, jaringan dan organ tubuh manusia 
memperoleh rangsangan untuk memulihkan dan 
meningkatkan kinerjanya [5].  

Saat berpuasa, tubuh kehilangan pasokan 

energi seperti biasanya. Oleh karena itu, untuk 
menjaga kebutuhan energi selama berpuasa maka 
disarankan pada saat sahur, hidangan yang 
dikonsumsi hendaknya banyak mengandung 
karbohidrat dan protein [1]. Porsi yang ideal adalah 
40 persen dari kebutuhan energi sehari dengan menu 
lengkap (nasi, lauk-pauk, sayur, buah, dan susu). 
Komposisi gizi yang kurang baik saat sahur akan 
berakibat pada kelesuan saat beraktivitas [2].  

Sedangkan untuk berbuka, Rasulullah SAW 
mengajurkan untuk menyegerakan berbuka. Jika 
tidak hal itu justru akan mengakibatkan gangguan 
kesehatan. Pada saat berbuka, sangat dianjurkan 
untuk mengkonsumsi air putih atau minuman manis 
yang mengandung gula alami seperti kurma atau pun 
madu [1]. Ada pun porsi yang dianjurkan adalah 20-
25 persen dari asupan energi. Untuk menunya hanya 
berupa buah, minuman, dan roti. Kemudian untuk 
hidangan utama, sebaiknya disantap setelah kita 
memberi jeda kepada lambung untuk melakukan 
penyesuaian setelah seharian beristirahat melakukan 
tugasnya. Hal ini dapat dilakukan setelah shalat 
maghrib atau shalat tarawih. Porsi yang dianjurkan 
sama dengan saat sahur, yaitu 40 persen dari total 
kebutuhan energi sehari [2].  

 
2.3 Penentuan Kalori yang dibutuhkan tubuh 

 
2.3.1 Perhitungan Kebutuhan Total Energi 

Menurut [2] kebutuhan energi seseorang dapat 
dihitung  dengan menggunakan BEE (Basal Energy 
Expenditure). BEE merupakan jumlah kalori teoretis 
yang dikeluarkan seseorang pada saat berpuasa atau 
istirahat tanpa stress. Ada pun untuk menghitung 
BEE digunakan persamaan Harris-Benedict. 
Persamaan (1) adalah perhitungan BEE untuk laki-
laki dan persamaan (2) untuk perhitungan BEE bagi 
wanita.  
 
BEE = 66 + 13,7(W) + 5(H) – 6,8(A)                    (1) 
 
BEE = 655 + 9,6(W) + 1,7(H) – 4,7(A)                 (2) 
  
Di mana : 
 BEE = Pengeluaran energi basal (Basal  
    Energy Expenditure) 
 W  = berat sebenarnya dalam kg  
 H = tinggi badan (height) dalam cm 
 A  = usia dalam tahun 

Sedangkan untuk memperkirakan pengeluaran 
total energi, hasil perhitungan menurut Haris-
Benedict dapat dipengaruhi oleh faktor aktivitas, 
yaitu rendah, sedang, dan berat. Nilai faktor aktivitas 
untuk laki-laki maupun wanita berbeda, 
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Nilai faktor aktivitas (FS) 
Tingkat 
aktivitas 

Jenis Kelamin
Laki-laki 

Ringan 1,56 
Sedang 1,76 
Berat 2,10 

Umumnya, dalam 1 hari manusia tidak melakukan 
hanya 1 aktivitas saja, oleh karenanya untuk 
menghitung nilai FA-nya digunakan persamaan (3). 
Jadi untuk memperkirakan kebutuhan total energ
(Estimated Energy Expenditure, EEE
mempertimbangkan FA, digunakan persamaan (4) 
yang merupakan perkalian hasil persamaan Harris
Benedict dengan faktor aktivitas (FA) 

 �� � ��?�                        

EEE = BEE x FA                                               (4)

2.3.2 Penentuan Jumlah Kalori yang dibutuhkan
Dalam penentuan jumlah kalori yang 

direkomendasikan pada menu makanan saat 
berpuasa ini, proporsi rekomendasi kalori 
mempertimbangkan nilai Body Mass Index (BMI) 
seseorang. BMI atau indeks massa tubuh umumnya 
digunakan untuk mengklasifikasikan massa tubuh 
sehingga dapat digolongkan menjadi kurus, normal 
atau kegemukan. Untuk menghitung BMI digunakan 
persamaan (5). Ada pun klasifikasi BMI menurut 
WHO [6] ditunjukkan pada tabel 2.

 k ¡ � qn�   

 
Tabel 2. Klasifikasi BMI menurut WHO 

Klasifikasi 
Kurus < 18,50
Normal 18,5 
Gemuk > 25,0
 
3. Analisis dan Perancangan 

3.1 Hasil Analisis Kebutuhan 
Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil 

sebagai berikut:  
a. kebutuhan input : data makanan dengan jumlah 

nilai gizi dan kalori, data berat badan, tinggi 
badan, jenis kelamin, usia dan aktivitas selama 
berpuasa. 

b. Kebutuhan proses : proses pemasukan data 
perhitungan, proses penghitungan kalori yang 
dibutuhkan dan proses perekomendasian menu
makanan. 

c. Kebutuhan output: rekomendasi berupa menu 
makanan dengan jumlah kalori mendekati hasil 
perhitungan.  
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Tabel 1. Nilai faktor aktivitas (FS)  
Jenis Kelamin 

Wanita 
1,55 
1.70 
2,10 

Umumnya, dalam 1 hari manusia tidak melakukan 
hanya 1 aktivitas saja, oleh karenanya untuk 

nya digunakan persamaan (3). 
Jadi untuk memperkirakan kebutuhan total energi 
Estimated Energy Expenditure, EEE) dengan 

nakan persamaan (4) 
perkalian hasil persamaan Harris-

dengan faktor aktivitas (FA) [3]. 

                                         (3) 

= BEE x FA                                               (4) 

Kalori yang dibutuhkan  
Dalam penentuan jumlah kalori yang 

direkomendasikan pada menu makanan saat 
berpuasa ini, proporsi rekomendasi kalori 
mempertimbangkan nilai Body Mass Index (BMI) 
seseorang. BMI atau indeks massa tubuh umumnya 

ifikasikan massa tubuh 
sehingga dapat digolongkan menjadi kurus, normal 
atau kegemukan. Untuk menghitung BMI digunakan 
persamaan (5). Ada pun klasifikasi BMI menurut 
WHO [6] ditunjukkan pada tabel 2. 

       (5) 

Tabel 2. Klasifikasi BMI menurut WHO  
BMI (Kg/m 2) 

< 18,50 
18,5 – 24,99 

25,0 

 

Hasil Analisis Kebutuhan  
Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil 

makanan dengan jumlah 
nilai gizi dan kalori, data berat badan, tinggi 
badan, jenis kelamin, usia dan aktivitas selama 

Kebutuhan proses : proses pemasukan data 
perhitungan, proses penghitungan kalori yang 
dibutuhkan dan proses perekomendasian menu 

Kebutuhan output: rekomendasi berupa menu 
makanan dengan jumlah kalori mendekati hasil 

 

3.2 Perancangan 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, 
dilakukan perancangan sistem. Hasil dari rancangan 
ini salah satunya berupa diagram alir untuk
perekomendasi menu makanan saat puasa seperti 
ditampilkan pada Gambar 1. Ada pun relasi antar 
tabel yang akan digunakan dalam menyimpan data
data yang diperlukan oleh sistem ditunjukkan pada 
Gambar 2. 
 
3.2.1 Penentuan kalori yang direkomendasikan

Kalori yang dapat direkomendasikan 
ditentukan berdasarkan range kalori sebesar 
dari kalori hasil perhitungan. Sehingga jika 
dibandingkan dengan nilai BMI, maka akan 
didapatkan kalori yang direkomendasikan dengan 
menggunakan persamaan pada tabel 3.
 
 
 

Gambar 1 Diagram Alir Aplikasi Perekomendasi 
Menu Makanan saat berpuasa

 

 
Gambar 2. Relasi antar tabel sistem 

perekomendasi makanan saat berpuasa
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, 
dilakukan perancangan sistem. Hasil dari rancangan 
ini salah satunya berupa diagram alir untuk aplikasi 
perekomendasi menu makanan saat puasa seperti 
ditampilkan pada Gambar 1. Ada pun relasi antar 
tabel yang akan digunakan dalam menyimpan data-
data yang diperlukan oleh sistem ditunjukkan pada 

Penentuan kalori yang direkomendasikan 
Kalori yang dapat direkomendasikan 

ditentukan berdasarkan range kalori sebesar ± 10% 
dari kalori hasil perhitungan. Sehingga jika 
dibandingkan dengan nilai BMI, maka akan 
didapatkan kalori yang direkomendasikan dengan 
menggunakan persamaan pada tabel 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Diagram Alir Aplikasi Perekomendasi 
Menu Makanan saat berpuasa 

 

Gambar 2. Relasi antar tabel sistem 
perekomendasi makanan saat berpuasa 
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Tabel 3. Penentuan range kalori yang 
direkomendasikan berdasarkan BMI

BMI (Kg/m 2) 
direkomendasikan (Er)

< 18,50  EEE 
18,5 – 24,99 0,9 * EEE 

EEE
> 25,0  0.9 ∗ ΕΕΕ
 
3.2.2 Pengujian Aplikasi 

Untuk pengujian aplikasi dilakukan dengan 
menggunakan beberapa skenario kasus. Selain itu 
pengujian juga dilakukan pada beberapa perangkat 
berbasis Android yang berbeda. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 

Pengembangan aplikasi perekomendasi menu 
makanan saat berpuasa ini menggunakan basisdata 
yang ditanam pada aplikasi sehingga aplikasi dapat 
dijalankan secara offline. Pada aplikasi ini 
menggunakan SQLite Database Engine
secara default ditanamkan pada setiap perangkat 
Android. Dengan menggunakan 
diperlukan setup maupun administrasi basisdata 
secara khusus. Android yang digunakan untuk 
pengembangan menggunakan versi 2.3 
(Gingerbread).  

 
4.1 Pengujian 
4.1.1  skenario 1 
Ayu adalah seorang mahasiswi yang memiliki tinggi 
badan 160 cm, berat badan 45 kg, dan berusia 21 
tahun. Pada saat berpuasa aktifitas yang dilakukan 
adalah kuliah dengan intensitas ringan, 
membersihkan rumah, dan menonton tv dan santai.
 
Perhitungan manual : 
BEE = 655 + (9,6x45) + (1,7x160
         = 1260,3 kkal/hari 

Nilai aktifitas kuliah dengan intensitas ringan = 1,7
Nilai aktifitas membersihkan rumah = 1,55
Nilai aktifitas menonton tv dan santai = 1,55
FA =  (1,7 + 1,55 + 1,55)/3 
      = 1,6 

 
BMI   = 45 / (1,60)2 

          =  17,58 

Jadi kebutuhan total energi Ayu 
  EEE = BEE x FA 

= 1260,3  x 1,6 
 = 2016,48 kkal/hari 
 
Dengan BMI 17,58, Ayu dikategorikan sebagai 
kurus, sehingga kalori menu makanan yang 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

397 

Tabel 3. Penentuan range kalori yang 
direkomendasikan berdasarkan BMI 

kalori yang 
direkomendasikan (Er) 
EEE ≤ Er ≤ 1,1 * EEE 
0,9 * EEE ≤ Er ≤ 1,1 * 

 
 0.9 ∗ ΕΕΕ ≤ Er ≤ EEE 

Untuk pengujian aplikasi dilakukan dengan 
menggunakan beberapa skenario kasus. Selain itu 

dilakukan pada beberapa perangkat 
 

Pengembangan aplikasi perekomendasi menu 
makanan saat berpuasa ini menggunakan basisdata 
yang ditanam pada aplikasi sehingga aplikasi dapat 
dijalankan secara offline. Pada aplikasi ini 

Database Engine, yang sudah 
n pada setiap perangkat 

Android. Dengan menggunakan engine ini tidak 
diperlukan setup maupun administrasi basisdata 
secara khusus. Android yang digunakan untuk 
pengembangan menggunakan versi 2.3 

mahasiswi yang memiliki tinggi 
badan 160 cm, berat badan 45 kg, dan berusia 21 
tahun. Pada saat berpuasa aktifitas yang dilakukan 
adalah kuliah dengan intensitas ringan, 
membersihkan rumah, dan menonton tv dan santai. 

60) – (4,7x21) 
 

Nilai aktifitas kuliah dengan intensitas ringan = 1,7 
Nilai aktifitas membersihkan rumah = 1,55 
Nilai aktifitas menonton tv dan santai = 1,55 

 

Dengan BMI 17,58, Ayu dikategorikan sebagai 
kurus, sehingga kalori menu makanan yang 

direkomendasikan antara 2016,48 kkal/hari hingga 
2218,13 kkal/hari.  
 
Pengujian aplikasi 

Pengujian aplikasi dimulai dengan 
memasukkan data-data yang diperlukan seperti 
tinggi badan (dalam cm), berat badan (dalam kg), 
usia (dalam tahun), dan jenis kelamin. 
proses pemasukan data tersebut ditunjukkan pada 
Gambar 3. Selanjutnya, pengguna mengklik tombol 
“next” untuk memilih berbagai jenis aktivitas yang 
ada pada tampilan Gambar 4. Kemudian pengguna 
meng-klik tombol proses untuk kemudian 
memperoleh kalori hasil perhitungan sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 5. Pada halaman ini juga 
ditampilkan daftar kalori yang mendekati kalori hasil 
perhitungan. Jika salah satu nilai kalori tersebut 
dipilih, maka akan ditampilkan Gambar 6 yang 
menunjukkan daftar menu 
sejumlah nilai yang dipilih sebelumnya. Pada bagian 
ini juga terlihat total kalori yang direkomendasikan 
untuk setiap waktu makan yaitu: sahur, berbuka, dan 
makan malam.  

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Tampilan Pemasukan Data
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tampilan Pemilihan Aktivitas yang 
dilakukan
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direkomendasikan antara 2016,48 kkal/hari hingga 

Pengujian aplikasi dimulai dengan 
data yang diperlukan seperti 

tinggi badan (dalam cm), berat badan (dalam kg), 
usia (dalam tahun), dan jenis kelamin. Tampilan 
proses pemasukan data tersebut ditunjukkan pada 
Gambar 3. Selanjutnya, pengguna mengklik tombol 
“next” untuk memilih berbagai jenis aktivitas yang 
ada pada tampilan Gambar 4. Kemudian pengguna 

klik tombol proses untuk kemudian 
ri hasil perhitungan sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 5. Pada halaman ini juga 
ditampilkan daftar kalori yang mendekati kalori hasil 
perhitungan. Jika salah satu nilai kalori tersebut 
dipilih, maka akan ditampilkan Gambar 6 yang 
menunjukkan daftar menu yang total kalorinya 
sejumlah nilai yang dipilih sebelumnya. Pada bagian 
ini juga terlihat total kalori yang direkomendasikan 
untuk setiap waktu makan yaitu: sahur, berbuka, dan 

Gambar 3 Tampilan Pemasukan Data 

ambar 4. Tampilan Pemilihan Aktivitas yang 
dilakukan 
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Dari hasil pengujian untuk skenario 1, terlihat 
bahwa hasil perhitungan perkiraan kebutuhan total 
energi - EEE secara manual sama dengan hasil 
perhitungan pada aplikasi. Selanjutnya, berdasarkan 
nilai BMI,  Ayu dikategorikan kurus, maka hasil  
EEE yang direkomendasikan yaitu 2096,51 kkal/hari 
dan 2118,29 kkal/hari, yang berarti di antara 
2016,48 kkal/hari hingga 2218,13 kkal/hari.

Gambar 5. Tampilan Hasil Perhitungan Kalori 
Yang Dibutuhkan dan Rekomendasi Menu 

scenario 1 
 

Gambar 6. Tampilan Rekomendasi Menu 
Berdasarkan Jumlah Kalori yang Dipilih per 

Waktu Makan 
 
4.1.2 skenario 2  
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Dari hasil pengujian untuk skenario 1, terlihat 
bahwa hasil perhitungan perkiraan kebutuhan total 

EEE secara manual sama dengan hasil 
perhitungan pada aplikasi. Selanjutnya, berdasarkan 
nilai BMI,  Ayu dikategorikan kurus, maka hasil  

ekomendasikan yaitu 2096,51 kkal/hari 
dan 2118,29 kkal/hari, yang berarti di antara range 
2016,48 kkal/hari hingga 2218,13 kkal/hari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Tampilan Hasil Perhitungan Kalori 
Yang Dibutuhkan dan Rekomendasi Menu 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Tampilan Rekomendasi Menu 
Berdasarkan Jumlah Kalori yang Dipilih per 

Waktu Makan  

Yogi adalah seorang eksekutif muda pada sebuah 
perusahaan multinasional. Ia memiliki tinggi badan 
170 cm, berat badan 80 
Aktivitas rutin yang dilakukan selama berpuasa 
adalah pekerjaan yang 
berfikir, dan membaca.  
 
Perhitungan manual : 
BEE = 66 + (13,7x80) + (5x170) 
         = 1814,8 kkal/hari 

Nilai aktifitas bekerja dengan 
= 1,56 
Nilai aktifitas bekerja dengan banyak berfikir = 2,1
Nilai aktifitas membaca buku dan belajar = 1,76
FA  =  (1,56 + 2,1 + 1,

= 1,80666667 
 

BMI   = 80 / (1,70)2 

          =  27,68 

Jadi kebutuhan total energi 
  EEE = BEE x FA 

= 1814,8  x 1,80666667
 = 3278,74 kkal/hari
 
Dengan BMI 27,68, Yogi dikategorikan sebagai 
gemuk sehingga kalori menu makanan yang 
direkomendasikan antara 2950,87 kkal/hari hingga 
3278,74 kkal/hari.  
 
Pengujian aplikasi 

Untuk pengujian tahapan yang 
dengan pengujian pada skenario 1, sehingga 
didapatkan hasil sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 7. Dari hasil pengujian didapatkan hasil 
yang sama antara pengujian manual dengan 
pengujian aplikasi yakni EEE untuk Yogi sebesar 
3278,74 kkal/hari. Berdasarkan BMI
tergolong gemuk, sehingga rekomendasi menu 
makanan yang tampil pada aplikasi adalah menu
menu yang memiliki total kalori sebesar 3215,76 
kkal/hari dan 3110,07 kkal/hari. Kedua nilai total 
kalori tersebut berada antara range 29
hingga 3278,74 kkal/hari. 

 
4.1.3 skenario 3 
Ega memiliki tinggi badan 1
kg, dan usia 22 tahun. Selama berpuasa, dia banyak 
melakukan aktifitas senam, kuliah dengan intensitas 
ringan, memasak makanan berbuka, dan belajar.
 
Perhitungan manual : 
BEE = 655 + (9,6x51) + (1,7x1
         = 1321,7 kkal/hari 
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Yogi adalah seorang eksekutif muda pada sebuah 
perusahaan multinasional. Ia memiliki tinggi badan 

 kg, dan berusia 29 tahun. 
Aktivitas rutin yang dilakukan selama berpuasa 

 banyak duduk, banyak 

66 + (13,7x80) + (5x170) – (6,8x29)    

bekerja dengan aktifitas banyak duduk 

bekerja dengan banyak berfikir = 2,1 
membaca buku dan belajar = 1,76 

1,76)/3 

kebutuhan total energi  

80666667 
kkal/hari 

Dengan BMI 27,68, Yogi dikategorikan sebagai 
gemuk sehingga kalori menu makanan yang 
direkomendasikan antara 2950,87 kkal/hari hingga 

Untuk pengujian tahapan yang dilakukan sama 
dengan pengujian pada skenario 1, sehingga 
didapatkan hasil sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 7. Dari hasil pengujian didapatkan hasil 
yang sama antara pengujian manual dengan 
pengujian aplikasi yakni EEE untuk Yogi sebesar 

ri. Berdasarkan BMI-nya, Yogi 
tergolong gemuk, sehingga rekomendasi menu 
makanan yang tampil pada aplikasi adalah menu-
menu yang memiliki total kalori sebesar 3215,76 
kkal/hari dan 3110,07 kkal/hari. Kedua nilai total 
kalori tersebut berada antara range 2950,87 kkal/hari 

 

memiliki tinggi badan 165 cm, berat badan 51 
tahun. Selama berpuasa, dia banyak 

senam, kuliah dengan intensitas 
ringan, memasak makanan berbuka, dan belajar. 

) + (1,7x165) – (4,7x22) 
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Nilai aktivitas senam, kuliah dengan intensitas 
ringan, memasak berbuka dan belajar masing
masing bernilai 1,7, sehingga FA = 1,7.
 
BMI   = 51 / (1,65)2 

          =  18,73 

Jadi kebutuhan total energi = 1321,7
                  = 2246,89
 
Dengan BMI 18,73, Ega dikategorikan sebagai 
normal/ideal sehingga kalori menu makanan yang 
direkomendasikan antara  2022,20 kkal/hari hingga 
2471,58 kkal/hari.  

 
Gambar 7. Tampilan Hasil Perhitungan 

Kalori Yang Dibutuhkan dan Rekomendasi 
Menu scenario 2 
Pengujian aplikasi 

Hasil pengujian dengan aplikasi ditunjukkan 
pada Gambar 8. Dari hasil pengujian tersebut 
didapatkan hasil yang sama antara pengujian man
dengan pengujian aplikasi yakni EEE untuk Ega 
sebesar 2246,89 kkal/hari. Berdasarkan BMI
rekomendasi menu makanan yang tampil pada 
aplikasi adalah menu-menu yang memiliki total 
kalori antara 2022,20 kkal/hari hingga 2471,58 
kkal/hari.  
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Nilai aktivitas senam, kuliah dengan intensitas 
ringan, memasak berbuka dan belajar masing-
masing bernilai 1,7, sehingga FA = 1,7. 

1321,7 x 1,7 
2246,89  kkal/hari 

Dengan BMI 18,73, Ega dikategorikan sebagai 
normal/ideal sehingga kalori menu makanan yang 
direkomendasikan antara  2022,20 kkal/hari hingga 

Gambar 7. Tampilan Hasil Perhitungan 
Kalori Yang Dibutuhkan dan Rekomendasi 

Hasil pengujian dengan aplikasi ditunjukkan 
pada Gambar 8. Dari hasil pengujian tersebut 
didapatkan hasil yang sama antara pengujian manual 
dengan pengujian aplikasi yakni EEE untuk Ega 
sebesar 2246,89 kkal/hari. Berdasarkan BMI-nya, 
rekomendasi menu makanan yang tampil pada 

menu yang memiliki total 
kalori antara 2022,20 kkal/hari hingga 2471,58 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Tampilan Hasil Perhitungan Kalori 
Yang Dibutuhkan dan Rekomendasi Menu 

scenario 3

4.1.4 Pengujian di berbagai macam perangkat 
berbasis Android 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

kompatibilitas aplikasi dengan berbagai macam 
perangkat Android. Hasil pengujian dapat dilihat 
pada tabel 4. Pengujian yang dilakukan 
menunjukkan aplikasi dapat berjalan dengan baik di 
hampir semua perangkat. Masalah yang muncul 
hanya lah pada masalah layout tampilan yang kurang 
pas seperti pada Samsung Galaxy 
Samsung Galaxy Gio. 

5. Kesimpulan dan Saran
Aplikasi perekomendasi makanan saat berpuasa 

merupakan aplikasi yang bermanfaat membantu 
seseorang untuk mengetahui menu makanan yang 
sesuai untuk dirinya pada saat melaksanakan 
aktivitas selama berpuasa. Dari hasil pengujian yang 
dilakukan aplikasi sudah 
memberikan hasil yang memuaskan baik secara 
fungsional maupun kompatibilitas dengan berbagai 
perangkat.  

Meski demikian, aplikasi ini masih memiliki 
keterbatasan yakni hanya dapat digunakan untuk 
merekomendasikan menu makanan pada 
dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, aplikasi dapat 
dikembangkan untuk memberi rekomendasi dengan 
mempertimbangkan menu
pengguna menderita penyakit semisal diabetes, 
darah tinggi, gastritis (maag) dan sebagainya.
Tabel 4. Hasil Pengujian Aplikasi dengan 
Berbagai Perangkat Android
No. Perangkat Versi 

Android
1 Samsung 

Galaxy Mini 
2 
 

2.3.6

2 Samsung 
Galaxy Ace 

2.3.6

3 Samsung 
Galaxy Gio 

2.3.5

4 Sony 
Experia X10 

2.3.5

5 LG-P705 4.0.3
6 Samsung 

Galaxy S II 
4.1
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Gambar 8. Tampilan Hasil Perhitungan Kalori 
Yang Dibutuhkan dan Rekomendasi Menu 

scenario 3 
 

Pengujian di berbagai macam perangkat 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
kompatibilitas aplikasi dengan berbagai macam 

Android. Hasil pengujian dapat dilihat 
pada tabel 4. Pengujian yang dilakukan 
menunjukkan aplikasi dapat berjalan dengan baik di 
hampir semua perangkat. Masalah yang muncul 
hanya lah pada masalah layout tampilan yang kurang 
pas seperti pada Samsung Galaxy Mini 2 dan 

 
Kesimpulan dan Saran 
Aplikasi perekomendasi makanan saat berpuasa 

merupakan aplikasi yang bermanfaat membantu 
seseorang untuk mengetahui menu makanan yang 
sesuai untuk dirinya pada saat melaksanakan 
aktivitas selama berpuasa. Dari hasil pengujian yang 
dilakukan aplikasi sudah berjalan dengan baik dan 
memberikan hasil yang memuaskan baik secara 
fungsional maupun kompatibilitas dengan berbagai 

Meski demikian, aplikasi ini masih memiliki 
keterbatasan yakni hanya dapat digunakan untuk 
merekomendasikan menu makanan pada orang yang 
dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, aplikasi dapat 
dikembangkan untuk memberi rekomendasi dengan 
mempertimbangkan menu-menu diet tertentu jika si 
pengguna menderita penyakit semisal diabetes, 
darah tinggi, gastritis (maag) dan sebagainya. 

l 4. Hasil Pengujian Aplikasi dengan 
Berbagai Perangkat Android 

Versi 
Android  

Resolusi Hasil 

2.3.6 240x320 Uk. 
layou
t 
input 
kura
ng 
pas 

2.3.6 320x480 OK 

2.3.5 320X480 Uk.la
yout 
kura
ng 
pas 

2.3.5 480x850 OK 

4.0.3 480x800 OK 
4.1 480x800 OK 
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7 Sony 
Experia Tipo 

4.0 480x800 OK 
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Abstrak 
 

Pendapatan pengemudi angkutan umum jalur 08 dalam lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar  
per hari  bervariasi  tergantung pada banyaknya putaran yang mereka  lakukan dan jumlah penumpang yang 
mereka angkut. Dari data awal yang dihimpun rata-rata minimal pendapatan yang mereka inginkan sehari adalah 
Rp. 100.000,-. Hal ini  menjadi perhatian penulis untuk menghitung berapa jumlah putaran yang harus dilakukan 
untuk mendapatkan pendapatan maksimal yang pengemudi inginkan. Dalam penelitian ini algoritma DNA 
dipakai untuk mengeksekusi proses-proses  pararel dari jumlah penumpang dan  kecepatan tempuh  sehingga 
memungkinkan pengemudi mendapatkan pendapatan maksimal yang diinginkan.Variabel yang konstan adalah 
tarif  dan  jarak tempuh. Dengan mengesampingkan jam-jam sibuk penumpang jalur 08, penelitian ini 
menghasilkan informasi jumlah putaran yang harus pengemudi lakukan untuk mendapatkan pendapatan 
maksimal.  

  
Kata kunci: Jumlah putaran, algoritma DNA, pendapatan maksimal,angkutan kota 
                
 

 
1. Pendahuluan 

Jalur 08 angkutan kota melayani internal 
kampus Universitas Hasanuddin, dengan jarak 
tempuh sekitar 5 Km.  Saat ini para sopir angkutan 
kota jalur 08 melakukan putaran dengan interval 
sekitar 20 menit untuk melakukan putaran 
selanjutnya. Hal ini mereka lakukan untuk 
mendapatkan minimal pendapatan Rp. 100.000,- 
(seratus ribu rupiah). Penulis melihat hal ini tidak 
efisien karena akan membuat mereka kehilangan 
banyak bahan bakar untuk melakukan putaran yang 
tidak efektif (berdasarkan hasil penelitian terdahulu) 
[5]. 
Menggunakan algoritma DNA, penulis mencoba 
untuk memberikan soluri jumlah putaran yang 
efektif agar pendapatan mereka dapat optimal. 
Algoritma DNA dipakai karena kelebihan dari 
algortima ini adalah dapat memproses secara pararel 
parameter-parameter yang diberikan. Adapun 
parameter yang dipakai adalah jumlah penumpang 
dan kecepatan tempuh, sedangkan variable konstan 
adalah tarif, jarak tempuh. 
2. Metode Penelitian 
 

2.1 Tahap Algoritma DNA  
 
a. Pengkodean DNA 

Proses Pengkodean DNA adalah Jika suatu molekul 
DNA dalam penyelesaiannya bertemu dengan 
komplemen Watson-Crick sebagai berikut [3][4]. 
 
 

 
Tabel 1. Pengkodean DNA 

Pengkodean DNA 
Kode DNA    Komplemen 

GCTA ATGC 
 
b. Melting 
Merupakan invers dari anneal, artinya pemisahan 
DNA dari untaian ganda menjadi untaian tunggal. 

 
Tabel 2. Untaian Melting 

Parameter Alias Kode 
DNA 

Komplemen 

Titik-titik 
penumpang 

W TATT ATAA 

Jumlah 
Penumpang 

X AGAA TCTT 

Waktu 
Aktifitas 
Kampus 

Y GTCT CACG 

Tarif Z GCGG CGCC 
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c. Ligation 
Ligation menggabungkan untaian DNA, dengan 
artian digunakan sebagai ’lem’ untuk menyegel 
ikatan kovalen antara untaian DNA yang 
bersebelahan [2]. 

Tabel 3. Proses Ligation 
Bobot 
Rusuk 

Kode DNA Komplemen 

d{1} AAT TTA 
d{2} TCGATT AGCTAA 
d{3} TCTTCGTCG AGAAGCAGC 
d{4} ACGACGTTAA

TT 
TGCTGCAATT
AA 

d{5} CTGACTGAGA
CTG 

ACTGACTGAC 

i. Amplification 
Digunakan untuk mengidentifikasi urutan yang 
akan di salin, dimana pengoperasiannya adalah 
membuat salinan yang berlipat-lipat pada 
subbarisan dari untaian. Salinan ini 
menggunakan metode PCR [4]. 

ii.  Detection 
Operasi ini menandakan gel electrophoresis 
yang ada digunakan untuk melihat panjang 
DNA yang sesuai pada sisi kiri tabung reaksi 
setelah ampilifikasi PCR [4]. 

iii.  Gel electrophoresis 
Gel electrophoresis adalah Sebuah penyelesaian 
dalam untaian DNA dapat dipisahkan 
berdasarkan panjangnya dengan bantuan gel 
electrophoresis. Sebenarnya, molekul 
dipisahkan menurut berat/ bobot mereka, yang 
mana hampir sebanding dari panjangnya[3]. 

 
2.2 Diagram UML 

 
a. Use case diagram 
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas 
yang diharapkan dari sebuah system. Yang 
ditekankan adalah “apa” yang diperbuat system,dan 
bukan “bagaimana”. Sebuah use case 
merepresentasikan sebuah interaksi antara actor 
dengan system. Use case merupakan pekerjaan 
tertentu. Misalnya login ke sistem, meng-create 
sebuah daftar, dan sebagainya.Seseorang/sebuah 
actor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang 
berinteraksi dengan system untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan tertentu [1]. 
 
b. Class diagram 
Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 
diinstansisasi akan menghasilkan sebuah objek dan 
merupakan inti dari pengembangan dan desain 
berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan 
(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 
tersebut (metode/fungsi). 
Class diagram menggambarkan struktur dan 
deskripsi class,package dan objek beserta hubungan 
atau satu sama lain.  Class memiliki tiga area pokok 
: Nama (dan stereotype), Atribut, Metoda [1]. 

 

c. Activity diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir 
aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 
bagaimana masing-masing alir berawal, decision 
yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka 
berakhir. Avtivity diagram juga dapat 
menggambarkan proses paralel yang mungkin 
menjadi pada beberapa eksekusi. 
Activity diagram merupakan state diagram 
khusus,dimana sebagian besar stete adalah action 
dan sebagian besar transisi di-tringger oleh 
selesainya state sebelumnya (internal processing) 
[1]. 
 

d. Sequence diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi objek 
di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, 
display, dan sebagainya) berupa message yang 
digambarkan terhadapa dengan waktu. 
Sequence diagram biasa digunakan untuk 
menggambarkan scenario atau rangkaian langkah-
langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah 
event untuk menghasilkan output tertentu [1]. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

Pada dasarnya pendapatan maksimal angkutan 
umum merupakan pemasukan dimana pendapatan 
yang dihasilkan diatas Rp.100.000,- sudah dapat 
dikatakan  maksimal. Dan untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut adalah bagaimana 
mendapatkan pendapatan optimal pada kasus di atas 
dengan menggunakan algoritma DNA kemudian 
mendefinisikan parameter: 
a) I adalah jumlah penumpang yang telah 

ditentukan 1 sampai 12 orang. 
b) V adalah kecepatan tempuh dari pintu 1 sampai 

pintu 2 UNHAS berkisar 40 km/jam sampai 60 
km/jam. 

c) BP adalah banyak putaran perjamnya. 
d) P adalah jumlah perindividu adalah Rp.2500,-. k. � XL¢£fXL  ............................................ (1) 

Dimana:  
BP  : Banyaknya putaran 
S  : Jarak 
V   : Kecepatan Tempuh 40 km/jam sampai 60 

km/jam dan jarak tempuh adalah  sama yaitu ± 
5000m 

 
3.1 Algoritma DNA 
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Menurut Watson crick pairing proses pengkodean 
DNA adalah jika suatu molekul DNA dalam 
penyelesaiannya bertemu dengan komplemen. 

 
Tabel 4. Kode DNA 
Pengkodean DNA 

Kode DNA    Komplemen 
TCGA   ACGT 

 
Kode DNA Dan Komplemen Untuk Kecepatan 
Tempuh ( KT ) 

 
Tabel 5. Kode DNA Dan Komplemen Untuk 

Kecepatan Tempuh  

 
 Berdasarkan tabel 3.2 kode DNA dan 
komplemen untuk kecepatan tempuh dimana 
kecepatan tempuh tersebut berkisar 40 km/jam 
sampai 60 km/jam tiap kali putaran. Contohnya kode 
DNA dan komplemen untuk kecepatan tempuh 46 
km/jam kode DNA adalah ( TTGGCCAATTGGCC 
) dan untuk komplemenya adalah ( 
AACCGGTTAACCGG ) 
 
Kode DNA Dan Komplemen Untuk Jumlah 
Penumpang ( JP ) 

 
Tabel 6. Kode DNA Komplemen Untuk Jumlah 

Penumpang 

 
 Berdasarkan tabel 6 kode DNA dan 
komplemen untuk jumlah penumpang, dimana 
jumlah penumpang hanya 1 sampai 12 orang. 
Contoh kode DNA dan komplemen untuk jumlah 
penumpang 6 orang kode DNAnya 
(GGCCTTAAGGCC ) sedangkan komplemennya 
adalah ( AATTGGCCAATT). 
 
3.2 Tahap Algoritma DNA 

Pengkodean & Komplemen Kecepatan Tempuh 
(KT) 
Tahap pertama adalah pengkodean setiap parameter 
dan bobotnya dengan menggunakan kode DNA 
secara acak (T,C,G,A) beserta komplemennya 
adalah (A,C,G,T). Untuk mendapatkan kode DNA 
(TTGGCCAATTGGCCAATTGGCCAA) dan 
Komplemen 
(AACCGGTTAACCGGTTAACCGGTT) dengan 
jumlah 24 kode DNA. Adapun penjelasannya 
sebagai berikut, pengkodean awal dilakukan untuk 
simpul didalam tabung kode DNA dan komplemen 
untuk kecepatan tempuh, yang memisahkan T1 yang 
bias dilihat pada tabel  dibawah ini. 
 
Tabel 7. Pengkodean & Komplemen Kecepatan 
Tempuh 

 
Pembobotan Jumlah Penumpang (JP ) 
 Tahap kedua pembobotan jumlah 
penumpang adalah tahap yang dilakukan setelah 
tahap pengkodean kecepatan tempuh selesai 
dikerjakan. dan jumlah penumpang yang diinput 
adalah dari 1 sampai 12 orang. 
 Dimisalkan p { i } adalah bobot parameter  
i, tiap parameter kemudian dikodekan yang 
dimisalkan sebagai T2 dan nilai untaian tiap bobot 
diperoleh dari jumlah bobot jumlah penumpang dan 
untuk kode DNAnya diperoleh dari kilometer (km) 
kode DNA dan komplemen untuk jumlah 
penumpang. 
 

Tabel 8. Pembobotan Jumlah Penumpang (JP) 

 
Proses Amplification 
 Tahap kedua melakukan operasi 
ampilfication dengan menghubungkan antara 
parameter dan bobot dari tiap simpul untuk 
menghasilkan himpunan untaian DNA dalam skala 
besar. 

Berikut adapun pseudocode dari proses 
amplification 
1. Tentukan jumlah untaian dari untaian DNA tiap 

bobot Jumlah Penumpang. 
Jumlah tersebut diambil dari untaian kode DNA 
tiap bobot jumlah Penumpang. 

2. Ambil ½ uantaian sebelah kiri dari untaian tiap 
bobot jumlah penumpang 
Jumlah tersebut diambil dari untaian tiap bobot 
dan jumlah karakter untaian lalu dibagi dua. 
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3. Ambil ½ untaian sebelah kanan dari untaian tiap 
bobot jumlah penumpang 
Jumlah tersebebut diambil dari untaian tiap 
bobot,jumlah karakter untaian lalu dibagi dua. 

4. Ambil kode DNA yang ada disebelah kanan, 
kemudian selipkan kode DNA Kecepatan 
tempuh, dan terakhir ambil kode DNA yang ada 
disebelah kiri. 
Jumlah untaian tersebut diambil dari Jumlah 
untaian kanan ½ jumlah U, kode DNA 
kecepatan tempuh, untaian kiri ½ jumlah U. 

Contoh proses amplification: 
= setengah kode DNA sebelah kanan diletakkan 
diawal(CCTTAAGGCC), diselipkan kode DNA 
kecepatan tempuh 
(TTGGCCAATTGGCCAATTGGCCAA), letakkan 
setengah kode DNA sebelah kiri setelah kode DNA 
(GGCCTTAAGG) kecepatan tempuh.setelah selesai 
maka diperoleh panjang proses amplification dengan 
kode 
DNA(CCTTAAGGCCTTGGCCAATTGGCCAAT
TGGCCAAGGCCTTAAGG) 

Tabel 9. Proses Amplification 

 
Proses Ligation 

Tahap ketiga melakukan proses ligation, 
dimana proses ligation disini adalah sebuah tahap 
kebalikkan dari proses amplification, dimana proses 
ligation disini berfungsi menghubungkan untaian 
dari parameter-parameter yang telah didapat dari 
tahap pertama.  
Berikut adapun pseudocode dari proses ligation: 
1. Tentukan jumlah bobot pada tabel pembobotan 

JP 
Jumlah untaian tersebut diambil dari jumlah  
untaian kode DNA tiap bobot jumlah 
Penumpang. 

2. Tentukan jumlah untaian dari untaian DNA tiap 
bobot Jumlah Penumpang. 
Jumlah Untaian tersebut diambil kode DNA 
pembobotan pada tabel proses ligation. 

3. Ambil ½ uantaian sebelah kiri dari jumlah 
karakter untaian pada tabel proses ligation  
Jumlah untaian tersebut diambil dari kode 
pembobotan,jumlah karakter untaian kemudian 
dibagi dua. 

4. Ambil ½ uantaian sebelah kanan dari jumlah 
karakter untaian pada tabel proses ligation  
Jumlah untaian tersebut diambil dari kode 
pembobotan,jumlah karakter untaian kemudian 
dibagi dua. 

5. Ambil kode DNA yang ada disebelah kanan, 
kemudian selipkan komplemen Kecepatan 
tempuh, dan terakhir ambil kode DNA yang ada 
disebelah kiri. 
Jumlah untaian tersebut diambil dari jumlah 
untaian sebelah kanan ½ jumlah U, komplemen 
kecepatan tempuh,jumlah untaian sebelah kiri ½ 
jumlah U. 

Contoh proses ligation: 
=(sorot kode DNA pada kolom untaian kanan ½ 
jumlah untaian(TTGGCCAATT) kemudian + sorot 
komplemen yang ada pada tabel kecepatan tempuh 
(AACCGGTTAACCGGTTAACCGGTT) kemudian 
+ sorot kode DNA untaian kiri ½ jumlah U 
(AATTGGCCAA) setelah selesai maka diperoleh 
panjang untaian proses ligation 
(TTGGCCAATTAACCGGTTAACCGGTTAACC
GGTTAATTGGCCAA). 
 

Tabel 10. Proses Ligation 

 
 

Proses Mergence 
Tahap keempat melakukan penggabungan 

operasi mergence. Operasi ini  menggabungkan  
untaian tunggal menjadi untaian ganda. Dimana 
penggabungan ini diambil dari hasil untaian 
amplification dan ligation.  
Berikut penjelasan proses mergence : 
Untuk kolom untaian ganda pada proses 
amplification dan ligation ( mergence ) diperoleh 
dari proses hasil untaian amplification dan proses 
hasil untaian ligation. 
 

Tabel 11. Proses Mergence 

 
 

Proses Melting 
Proses melting yaitu memisahkan untaian 

ganda menjadi untaian tunggal.  
Proses Melting Untuk Untaian Jumlah 
Penumpang(JP) 

Tahap kelima adalah proses kode DNA 
untuk JP dimana proses ini pertama kita mengambil 
untaian yang ada pada sebelah kanan kemudian 
meletakkannya diawal, setelah selesai berikutnya 
kita mengambil untaian yang ada disebelah kiri dan 
meletakkannya pada untaian sebelah kanan. 
Berikut adapun pseudocode dari proses melting 
untuk untaian JP: 
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1. Ambil ½ uantaian sebelah kiri dari tabel 
mergence untaian ganda 
Jumlah untaian tersebut diambil dari jumlah 
untaian kode untaian ganda,jumlah karakter 
untaian ganda/2) 

2. Ambil ½ uantaian sebelah kanan dari tabel 
mergence untaian ganda. 
Jumlah untaian tersebut diambil dari kode 
untaian ganda, jumlah karakter untaian ganda
kemudian dibagi dua. 

3. Gabungkan untaian sebelah kanan pada tabel JP 
dan untaian sebelah kiri pada tabel JP.
Jumlah untaian tersebut diambil dari untaian 
kanan ½ ,untaian kiri ½ pada tabel JP.
Contohnya kode untaian yang ada pada sebelah 

kanan GGCCTTAAGG dan Kode Untaian yang ada 
pada sebelah kiri CCTTAAGGCC kemudian 
digabungkan menjadi satu maka akan menghasilkan 
untaian GGCCTTAAGGCCTTAAGGCC dan 
jumlah bobot penumpangnya adalah sebanyak 10 
orang. 

 
Tabel 12. Proses Melting Untuk Untaian JP 

 

Proses Melting Untuk Untaian Kecepatan 
Tempuh(KT) 

Tahap selanjutnya adalah melting, 
melting yaitu memisahkan untaian ganda menjadi 
untaian tunggal 
Berikut pseudocode proses melting 
KT: 
Berikut adapun pseudocode dari proses 
untuk untaian JP: 
Ambil untaian ganda pada tabel 
kemudian jumlah untaian/2 dan ditambah 1 dan 
terakhir tambahkan jumlah karakter untaian ganda 
tersebut. 
 
Tabel 13. Proses Melting Untuk Untaian Kecepatan 

Tempuh (KT)

Tahap terakhir, semua untaian pada tahap 
sebelumnya dipisahkan menurut panjangnya melalui 
gel electrophoresis. Disini juga terjadi proses 
detection untuk memeriksa untaian yang terpendek, 
maka didapatkan untaian pendapat maksimal untuk 
anggutan umum. 

 

Tabel 14. Hasil Optimal
Pendapat Maksimal 

KT/meter BP JP Pendapatan 
Maksimal

51000 10 10 250000
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Ambil ½ uantaian sebelah kiri dari tabel 

Jumlah untaian tersebut diambil dari jumlah 
untaian kode untaian ganda,jumlah karakter 

Ambil ½ uantaian sebelah kanan dari tabel 

Jumlah untaian tersebut diambil dari kode 
untaian ganda, jumlah karakter untaian ganda 

Gabungkan untaian sebelah kanan pada tabel JP 
dan untaian sebelah kiri pada tabel JP. 
Jumlah untaian tersebut diambil dari untaian 
kanan ½ ,untaian kiri ½ pada tabel JP. 
Contohnya kode untaian yang ada pada sebelah 

n Kode Untaian yang ada 
pada sebelah kiri CCTTAAGGCC kemudian 
digabungkan menjadi satu maka akan menghasilkan 
untaian GGCCTTAAGGCCTTAAGGCC dan 
jumlah bobot penumpangnya adalah sebanyak 10 

Tabel 12. Proses Melting Untuk Untaian JP  

 

Untuk Untaian Kecepatan 

Tahap selanjutnya adalah melting, di 
yaitu memisahkan untaian ganda menjadi 

melting untuk untaian 

Berikut adapun pseudocode dari proses melting 

Ambil untaian ganda pada tabel amplification, 
kemudian jumlah untaian/2 dan ditambah 1 dan 
terakhir tambahkan jumlah karakter untaian ganda 

Tabel 13. Proses Melting Untuk Untaian Kecepatan 
Tempuh (KT) 

 
Tahap terakhir, semua untaian pada tahap 

ebelumnya dipisahkan menurut panjangnya melalui 
gel electrophoresis. Disini juga terjadi proses 

untuk memeriksa untaian yang terpendek, 
maka didapatkan untaian pendapat maksimal untuk 

Tabel 14. Hasil Optimal 
Pendapat Maksimal  

Pendapatan 
Maksimal 

Hasil 

250000 Optimal 

3.2 Pemodelan Aplikasi 
 
a. Use Case Diagram 

Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi

b. Class Diagram Aplikasi

Gambar 2. class diagram secara umum

c. Activity Diagram 

Gambar 3. Activity Diagram Algoritma DNA

Input Data jarak 
& tarif

jarak & tarif

pilih()
generate()

Pesan Error

Daftar Error

view()

Input Tarif & 
Jarak

Proses 
Algoritma DNA

Pesan Error

Tahap 1 Proses 
Amplification

Tahap 2 Proses 
Ligation

Tahap 3 Proses 
Mergence

Tahap 4 Proses 
Melting

Hitung Optimal

Pesan ERROR

PESAN error

Pesan ErroR

pESAN error

PeSan Error
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Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi 

 
b. Class Diagram Aplikasi 

 
Gambar 2. class diagram secara umum 

 

 
Activity Diagram Algoritma DNA 

Algoritma DNA

Hasil Generate

pengkodean & pembobotan()
amplification()
ligation()
mergence()
melting()

Hitung Optimal

untaian DNA

Konversi Nilai()
Generate()
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d.  Sequence Diagram 
Sequence diagram yang dirancang 
menggambarkan secara detail urutan proses yang 
dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan 
dari use case, interaksi yang terjadi antar kelas, 
operasi apa saja yang terlibat, urutan antara 
operasi dan informasi yang perlu dilakukan. 

 
3.3 Hasil dan Testing 
Tampilan awal program aplikas 

 
Gambar 4. Tampilan awal aplikasi 

Pada gambar 4, disediakan tahap-tahap pengerjaan 
algoritma DNA. Dimulai dari penginputan jumlah 
penumpang dan kecepatan tempuh yang diingikan.  
 
Step 1: Pengkodean dan Pembobotan 
Diasumsikan jarak tempuh 40 KM, dan jumlah 
penunang 10. 

 
Gambar 5. Pengkodean dan pembobotan 

Step 2: Amplification 

 
Gambar 6. Tahap Amplification 

Step 3: Ligation 

 
Gambar 7. Tahap Ligation 

Step 4: 

 
Gambar 8. Tahap Agoritma DNS 

Step 5: Melting 

 
Gambar 9. Tahap Melting 

Step 6. Optimasi 

 
Gambar 10. Hasil akhir dari program 

 
Input dari jumlah penumpang yang diinginkan dan 
kecepatan tempuh per putaran menghasilkan berapa 
banyak putaran yang harus dilakukan oleh 
pengemudi angkutan kotaserta keterangan optimal 
atau tidaknya pendapatan yang mereka peroleh. 
 
4. Kesimpulan 
Menggunakan algoritma DNA untuk menentukan 
jumlah putaran maksimal yang akan ditempuh oleh 
para supir angkot jalur 08 kampus UNHAS ternyata 
sangat membantu untuk mendapatkan pendapatan 
maksimal.  
Penelitian ini dapat dikembangkan dengan 
menambah parameter seperti jam sibuk penumpang 
jalur 08 sehingga dapat lebih memperkuat hasil 
algoritma DNA. 
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Abstrak 

Buku alumni merupakan media pengolahan dan penyampaian suatu sistem informasi,  media ini biasanya sering 
diterapkan pada lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan suatu 
aplikasi buku alumni untuk memudahkan dalam pencarian data-data alumni yang ingin ditampilkan, berdasarkan 
nama, nim, fakultas, serta ipk. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah tersusunnya suatu aplikasi buku 
alumni berbasiskan multimedia dan terpenuhnya kebutuhan pengguna aplikasi ini sehingga dapat membantu 
dalam memudahkan pencarian dan penampilan data. Kesimpulannya aplikasi ini dapat mendukung proses 
pemoderenesasisan buku alumni agar seimbang dengan Universitas Bina Darma yang semakin maju dengan 
didukung fitur-fitur yang kompleks, tampilan yang menarik dan friendly. 

Kata kunci : Aplikasi, Multimedia,  
 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Era globalisasi dan komputerisasi merupakan 
wujud nyata dari perkembangan yang terus terjadi. 
Perkembangan ini terjadi disetiap bidang kehidupan 
manusia. Demikian juga aplikasi multimedia yang 
semakin dikembangkan dengan tujuan mengubah 
cara manusia untuk berinteraksi dengan komputer 
melalui unsur teks, gambar, audio serta animasi dan 
visual dalam suatu aplikasi. Dastbaz (2003) 
mendefenisikan Interactive Multimedia System 
Design Development (IMSDD) merupakan salah satu 
metode perancangan dan pengembangan yang bisa 
digunakan untuk sistem multimedia. 
Metode ini sering digunakan karna memiliki 
langkah-langkah yang memberikan kemudahan 
dalam membangun suatu aplikasi berbasis 
multimedia. Multimedia digunakan dalam banyak 
kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi dan 
informasi yang dapat menyajikan suatu informasi 
yang  cepat dan akurat. 
          Universitas Bina Darma Palembang (UBD) 
merupakan salah satu Universitas yang setiap 
tahunnya mengeluarkan banyak alumni. Masing-
masing wisudawan dan wisudawati UBD akan 
mendapatkan buku alumni, dimana didalam buku 
tersebut terdapat banyak informasi, diantaranya 
nama dosen, nama alumni beserta IPK mereka, blog-
blog dosen, dan lain-lain. 

Buku alumni seperti ini dirasa kurang efektif dalam 
penyampaian informasi, karna kurang menarik dan 
terkesan kuno, berdasarkan hasil analisis yang 
dilakukan terhadap alumni yang telah memiliki buku 
alumni, didapatkan hasil yang kurang diharapkan, 
yaitu setiap alumni rata-rata hanya sekali membuka 
buku alumninya bahkan ada yang tidak pernah 
dibuka sama sekali. Hal ini sangat wajar terjadi 
karena didalam buku alumni hanya berisikan gambar 
– gambar dan teks sebagai penjelasan, sehingga 
membuat pembaca cepat bosan. Serta terlihat dari 
cara pengolahan dan pengelompokan data yang 
masih banyak kekurangan. 
         Berdasarkan penjelasan diatas sudah 
sepatutnya lah ada alternatif pengganti buku alumni 
tersebut, agar menjadi sarana informasi yang lebih 
menarik dan atraktif, dalam hal ini multimedia juga 
dapat dijadikan sarana penyampaian informasi yang 
dapat mengubah buku alumni menjadi suatu 
aplikasi, sehingga diharapkan bisa menyampaikan 
informasi yang terdapat didalam buku alumni 
menjadi lebih atraktif dan menarik untuk disimak, 
seperti menampilkan data yang telah diurutkan 
berdasarkan nama, nim, ipk, alamat, tinggi badan 
serta tanggal lahir, dengan memasukan kelima unsur 
multimedia antara lain : gambar, video, audio, teks, 
sebagai daya tarik. 
 

2.    Rancangan dan implemntasi 
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2.1. Konsep 
 
 Sebelum merancang aplikasi data alumni, 
dilakukan beberapa pengonsepan terhadap sistem 
yang sudah ada untuk dikaji dan dijadikan bahan 
pendukung dalam aplikasi data alumni yang akan 
dibuat nantinya. 

2.2. Defenisi Sistem Informasi Yang sudah 
Berjalan 

Pada saat ini Universitas Bina Darma 
melakukan penyampaian informasi melalui bebagai 
media seperti buku dan situs web. UBD juga sering 
menggunakan brosur dan spanduk-spanduk sebgai 
sarana promosi dan penyampaian informasi. 
Berkaitan dengan semua sarana ini, satu moment 
yang tidak mungkin dilewatkan UBD adalah 
mengeluarkan buku alumni setiap tahunnya. 

2.3.         Defenisi Permasalahan 
Setelah dilakukan pengkajian terhadap sistem 

dalam  penyampaian informasi yang selama ini 
digunakan Universitas Bina Darma, diperoleh 
gambaran sistem berjalan yang akan diuraikan 
berikut ini. 
 Dengan buku alumni, informasi yang disajikan 
dapat diberikan secara umum kepada para alumni 
untuk dibaca kapan saja dan dibawa kemana saja 
setelah menjadi alumni UBD, sehingga alumni dapat 
melihat dan memanfaatkan informasi yang ada 
didalam buku alumni. Akan tetapi, untuk media 
yang satu ini sangat jarang dibaca dengan serius oleh 
para alumni. Banyak pula dari mereka yang sama 
sekali tidak membuka buku alumni tersebut setelah 
dibagikan. Hal ini tentu saja secara tidak langsung 
menunjukan ketidak evektifan media buku alumni 
untuk sarana penyampaian informasi. 

Selain media diatas, memang dapat dibuat 
alternatif lain sebagai sarana penunjang. Seperti 
pembuatan situs web http://binadarma.ac.id dengan 
menambahkan konten alumni didalamnya untuk 
pengunjung dunia maya yang ingin mencari 
informasi melalui media virtual. Informasi situs 
tersebut dapat diakses kapan saja dan dimana saja, 
bahkan diluar negeri sekalipun. Akan tetapi, untuk 
dapat melakukan akses terhadap situs tersebut 
dibutuhkan koneksi internet sebagai syarat 
utamanya, sehingga hal ini tidak memungkinkan 
untuk pengunjung yang tidak memiliki dan tidak 
mampu menggunakan internet. Disamping itu, 
belum tentu semua orang tahu alamat situs dari 
Universitas Bina Darma tersebut. 

2.4. Usulan Pemecahan Masalah 
Setelah melakukan pengkajian kebutuhan dan 

permasalahan terhadap metode-metode penyampaian 
informasi yang dilakukan Universitas Bina Darma, 
diusulkan penyampaian informasi yang dapat 

memenuhi kebutuhan para responden yang notabene 
adalah Mahasiswa, yaitu dengan pembuatan aplikasi 
data alumni berbasis multimedia yang di konversi 
kedalam CD (Compact Disk) lalu dibagikan pada 
saat Mahasiswa diwisuda. 
 Dengan media ini, diharapkan para alumni 
dapat lebih mengenal dan mengeksplorasi informasi-
informasi yang ingin mereka ketahui secara personal 
tentang Universitas maupun tentang data alumni. 
Dengan kata lain, aplikasi data alumni ini sangatlah 
mendukung media penyampaian informasi yang 
sudah ada sehingga menjadi lebih atraktif dari 
sebelumnya. 

2.5. Perancangan Aplikasi Data 
Alumni 
Dalam penggunaan sistem aplikasi data alumni 

ini, ada beberapa hal penting tentang penggunaan 
aplikasi data alumni berupa simbol-simbol dan 
keterangan-keterangan guna memudahkan para 
pengguna bagi mereka yang tidak memiliki 
pengetahuan yang tidak memadai tentang teknologi 
dalam menggunakan media aplikasi data alumni. 
Dengan demikian diharapkan dapat membantu 
memudahkan meraka dalam menggunakan aplikasi 
data alumni ini tanpa menemukan kesulitan yang 
berarti. Namun, bagi pengguna yang memiliki latar 
belakang IT hal yang seperti ini tidaklah menjadi 
suatu masalah bagi mereka. 
  Beberapa metode yang digunakan untuk 
mendeskripsikan struktur alur aktifitas tersebut 
antara lain dengan perancangan story board, dan 
perancangan layar tampilan. 

2.6. Perancangan State Transition Diagram 
(STD) 

Gambar 2.1 State Transition Diagram (STD) 
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2.7. Perancangan Struktur Navigasi 

 
Gambar 2.2 Struktur Navigasi 

2.8. Perancangan Story Board 
Pada tahap pembuatan aplikasi, pertama-tama 

dibuatlah perancangan storyboard yang dimulai dari 
halaman awal sampai scene-scene berikutnya, 
dengan topik sebagai berikut: 
Scene 1 : Menu Home 

 Menampilkan menu utama yang merupakan 
tampilan utama dari aplikasi 

Scene 2 : Tutor 
Menampilkan karakter yang berfungsi untuk 
memandu langkah-langkah  
dalam aplikasi buku alumni. 

Scene 3 : Profil Binda Darma 
Frame 1 : Sejarah singkat Bina Darma 
Menampilkan  sejarah singkat Universita Bina 
Darma  
Frame 2 : Ikrar Alumni 
 Menampilkan ikrar alumni Mahasiswa 
UBD  

Scene 4 : Alumni 
Menampilkan pilihan jenjang pendidikan 
Frame 1 : Pasca Sarjana 
Menampilkan pilihan konsentrasi yang diambil 
Frame 2 : Pilihan Fakultas 
 Menampilkan semua fakultas-fakultas di 
Universitas Bina Darma 

Scene 5 : About 
 Menampilkan biodata peneliti. 

Scene 6 : Pilihan Pengurutan Data 
Menampilkan tiga pilihan menu, yaitu 
Berdasarkan Tgl lahir, Berdasarkan Nama, 
Berdasarkan Ipk 

Scene 7 : Berdasarkan Tanggal lahir 

Menampilkan dan mengurutkan data alumni 
berdasarkan Tanggal lahir  

Scene 8 : Berdasarkan Nama 
 Menampilkan dan mengurutkan data 
alumni berdasarkan Nama 

Scene 9 : Berdasarkan Ipk 
 Menampilkan dan mengurutkan data 
alumni berdasarkan Ipk 

2.9.  Implementasi 

 Dalam pengimplementasian aplikasi data 
alumni berbasiskan multimedia ini terdapat beberapa 
hal yang harus diperhatikan agar sistem dapat 
berfungsi secara optimal dalam pengoperasiannya. 

2.9.1. Spesifikasi Perangkat Keras 
1. CPU Intel Pentium IV 3 GHz 800 MHz 

Dual Core (925) 
2. RAM 1 GB DDR 2 533 MHz 
3. HDD 80 GB 7200 rpm SATA 
4. FDD/CR 1,44 MB 3,5” 
5. Combo 16x DVD + 52x CD-RW 
6. VGA Card Ge-Force FX PCI 256 MB CRT 
7. SoundCard Integrated 8 chanel audio 
8. LAN adapter integrated 10/100/1000 Giga 

bit LAN Controller 
 Selain menggunakan media komputer. 
dengan cara mengimplementasikan aplikasi data 
alumni ini kedalam media kaset, aplikasi ini juga 
dapat dijalankan menggunakan DVD/VCD player 
apa saja dan merek apa saja tanpa ada spesifikasi 
standar tertentu. 

2.9.2. Spesifikasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang intuk implementasi 

sistem kios informasi agar berfungsi optimal antara 
lain : 

1. Sistem operasi : Microsoft Windows 98 ke 
atas, 

2. 2.Software pembuatan aplikasi : Swish Max 
4 

3. Software editor gambar dan grafik : Adobe 
Photoshop CS4 

4. Software untuk menjalankan aplikasi : SWF 
opener, KMPlayer 

     
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Prosedur Operasional 
Aplikasi data alumni ini dapat dijalankan 

(diopersikan) dengan membuka aplikasi melalui 
software yang medukung seperti yang telah 
disebutkan pada bab sebelumnya. Dan dapat dibuka 
melalui media player seperti DVD/VCD, berikut 
akan dijelaskan secara singkat perosedur pemakaian 
aplikasi data alumni ini. 

3.1.1. Operasionalisasi Layar Home 
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Pertama kali aplikasi dijalankan, maka akan 
muncul layar home yang merupakan bagian inti dari 
aplikasi karna berubungan dengan semua 
Yang ada didalam aplikasi data alumni. Dan 
memiliki tombol-tombol sebagai 
Layar Home 

Gambar 4.1 Tampilan Layar Home
 

Indikator penjelasan tombol akan keluar jika 
pengguna menyentuh tombol yang akan dipilih, hal 
ini dirancang agar pengguna tidak mengalami 
kebingungan saat menjalankan aplikasi. Didalam 
menu Home ini, selain tombol Tutorial
lain akan mengeluarkan navigasi 
dipilih. 

3.1.2. Operasional Layar 
Home Lanjutan  

Gambar 4.2. Tampilan Layar Home Lanjutan
 Menu layar home lanjutan3 adalah nvigasi 

lanjutan dari tombol alumni yang terda
layar, tombol fungsi ini akan mengeluarkan dua 
navigasi pilihan saat ditekan. Yaitu navigasi pasca 
sarjana dan pilihan fakultas, yang masing
memiliki kegunaan berbeda, navigasi pasca sarjana 
akan melanjutkan ke pilihan konsentrasi y
diambil saat dipilih, sedangkan pilihan fakultas akan 
melanjutkan ke pilihan fakultas yang diambil.

3.1.3. Operasional Layar Tutorial
Menu layar home lanjutan 3 ini adalah navigasi 

lanjutan dari tombol tutorial yang akan 
menghubungkan ke menu turorial, yang berisikan 
tatacara penggunaan aplikasi data alumni ini. 
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Pertama kali aplikasi dijalankan, maka akan 
yang merupakan bagian inti dari 

aplikasi karna berubungan dengan semua scene 
Yang ada didalam aplikasi data alumni. Dan 

i navigasi. Tampilan 

 
Gambar 4.1 Tampilan Layar Home 

Indikator penjelasan tombol akan keluar jika 
pengguna menyentuh tombol yang akan dipilih, hal 
ini dirancang agar pengguna tidak mengalami 
kebingungan saat menjalankan aplikasi. Didalam 

Tutorial, tombol yang 
navigasi lanjutan saat 

Operasional Layar 

 
Gambar 4.2. Tampilan Layar Home Lanjutan 

lanjutan3 adalah nvigasi 
yang terdapat di sisi kiri 

layar, tombol fungsi ini akan mengeluarkan dua 
navigasi pilihan saat ditekan. Yaitu navigasi pasca 
sarjana dan pilihan fakultas, yang masing-masing 
memiliki kegunaan berbeda, navigasi pasca sarjana 
akan melanjutkan ke pilihan konsentrasi yang 
diambil saat dipilih, sedangkan pilihan fakultas akan 
melanjutkan ke pilihan fakultas yang diambil. 

Operasional Layar Tutorial  
lanjutan 3 ini adalah navigasi 

lanjutan dari tombol tutorial yang akan 
menghubungkan ke menu turorial, yang berisikan 
tatacara penggunaan aplikasi data alumni ini. 

Barikut untuk lebih jelasnya bisa dilihat seperti 
gambah dibawah ini : 

Gambar 4.3. Tampila
3.1.4. Operasional Layar Profil Bina Darma

Gambar 4.4. Tampilan Layar Profil
Menu profil Bina Darma ini berisikan tentang 

sejarah singkat Universitas, dengan menampilkan 
sejarah dengan teks dan ditambah 
yang berhubungan dengan Universitas, dan 
dilengkapi dengan tombol 
kemenu utama. 

 
3.1.5. Operasional Layar Ikrar 
Alumni 

Gambar 4.5. Tampilan Layar Ikrar Alumni

 Menu alumni ini berisikan teks ikrar alumni 
yang dipadu dengan efek tertentu dan dilengkapi 
dengan navigasi home 
utama. 
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Barikut untuk lebih jelasnya bisa dilihat seperti 

 
Gambar 4.3. Tampilan Layar Tutorial 

Operasional Layar Profil Bina Darma 

 
Gambar 4.4. Tampilan Layar Profil 

Menu profil Bina Darma ini berisikan tentang 
sejarah singkat Universitas, dengan menampilkan 
sejarah dengan teks dan ditambah slide-slide foto 
yang berhubungan dengan Universitas, dan 
dilengkapi dengan tombol home  untuk kembali 

Operasional Layar Ikrar 

 
Gambar 4.5. Tampilan Layar Ikrar Alumni 

Menu alumni ini berisikan teks ikrar alumni 
yang dipadu dengan efek tertentu dan dilengkapi 

home untuk kembali ke menu 
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3.1.6. Operasional Layar Pasca 
Sarjana 

Gambar 4.6. Tampilan Layar Paca Sarjana

Didalam menu pasca sarjana ini berisi 
navigasi lanjutan untuk memilih pilihan pengurutan 
data. Antara lain navigasi manajemen pendidikan, 
manajemen keuangan, manajemen sdm, manajemen 
s.i, semua navigasi ini memiliki fungsi yang sama, 
yaitu menampilkan data sesuai pilihan, saat dipilih
navigasi ini akan memberikan tiga pilihan data yang 
akan di tampilkan, yaitu pengurutan data 
berdasarkan tanggal lahir, nim dan ipk. Yang dibuat 
untuk memudahkan pengguna agar dapat 
mendapatkan informasi yang cepat dan akurat 
berdasarkan data yang ingin ditampilkan.

3.1.7. Operasional Layar Pilihan 
Fakultas 

Gambar 4.7. Tampilan Layar Fakultas

Menu fakultas memiliki beberapa navigasi 
pilihan untuk memilih fakultas dan program studi 
yang diambil di Universitas. Dalam menu fakultas 
ini terdapat lima navigasi utama
computer, fakultas ekonomi, fakultas bahasa dan 
sastra, dakultas teknik dan fakultas psikologi.

Saat dipilih navigasi utama akan mengeluarkan 
navigasi pilihan lagi, yaitu navigasi program studi, 
setiap program studi juga merupakan tomb
navigasi untuk menghubungkan ke menu selanjutnya 
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Didalam menu pasca sarjana ini berisi beberapa 
navigasi lanjutan untuk memilih pilihan pengurutan 
data. Antara lain navigasi manajemen pendidikan, 
manajemen keuangan, manajemen sdm, manajemen 
s.i, semua navigasi ini memiliki fungsi yang sama, 
yaitu menampilkan data sesuai pilihan, saat dipilih 
navigasi ini akan memberikan tiga pilihan data yang 
akan di tampilkan, yaitu pengurutan data 
berdasarkan tanggal lahir, nim dan ipk. Yang dibuat 
untuk memudahkan pengguna agar dapat 
mendapatkan informasi yang cepat dan akurat 

itampilkan. 

Operasional Layar Pilihan 

 
Gambar 4.7. Tampilan Layar Fakultas 

Menu fakultas memiliki beberapa navigasi 
pilihan untuk memilih fakultas dan program studi 
yang diambil di Universitas. Dalam menu fakultas 
ini terdapat lima navigasi utama yaitu fakultas ilmu 
computer, fakultas ekonomi, fakultas bahasa dan 
sastra, dakultas teknik dan fakultas psikologi. 

Saat dipilih navigasi utama akan mengeluarkan 
navigasi pilihan lagi, yaitu navigasi program studi, 
setiap program studi juga merupakan tombol 
navigasi untuk menghubungkan ke menu selanjutnya 

yaitu navigasi pilihan pngurutan data, untuk 
menampilkan data berdasarkan pilihan pengurutan, 
antara lain berdasarkan tanggal lahir, nama, dan ipk.

3.1.8. Operasional Layar Data Alumni

Gambar 4.8. Tampilan 

Menu data alumni menampilkan gambar 
alumni serta semua biodata alumni antara lain, 
nama, ipk, dan tanggal lahir dengan tambahan efek
efek tertentu sebagai daya tarik. Dalam menu ini 
terdapat tiga navigasi yaitu,  
navigasi ini memiliki fungsi yang berbeda, navigasi 
next dirancang untuk melanjutkan tampilan data 
berikutnya, navigasi back 
ketampilan sebelumnya, sedangkan navigasi 
dirancang untuk kembali kemenu utama.

 
 
4. KESIMPULAN DA N SARAN

4.1. Kesimpulan 
Setelah melakukan perancangan dan 

pengembangan terhadap aplikasi data alumni pada 
Universitas Bina Darma, diperoleh kesimpulan yang 
akan dirumuskan sebagai berikut :
1. Dengan aplikasi data alumni ini diharapkan 

akan menjadi langkah awal Un
Darma dalam penyampaian informasi. Dengan 
aplikasi ini pula, kemungkinan untuk menarik 
minat para alumni untuk mengenang masa
masa kuliahnya akan lebih besar, serta 
memberikan kemudahan para alumni dalam 
pencarian data. 

2. Keuntungan lain yang 
Universitas dengan adanya aplikasi ini adalah 
memberikan kesempatan bagi dosen maupun 
Mahasiswa untuk terus mengembangkan 
aplikasi ini, hingga menjadi sarana potensial 
dalam penyampaian informasi.

 
4.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat 
sebagai saran untuk pengembangan aplikasi data 
alumni selanjutnya akan diuraikan seperti dibawah 
ini: 
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yaitu navigasi pilihan pngurutan data, untuk 
menampilkan data berdasarkan pilihan pengurutan, 
antara lain berdasarkan tanggal lahir, nama, dan ipk. 

Operasional Layar Data Alumni 

 
Gambar 4.8. Tampilan Layar Alumni 

Menu data alumni menampilkan gambar 
alumni serta semua biodata alumni antara lain, 
nama, ipk, dan tanggal lahir dengan tambahan efek-
efek tertentu sebagai daya tarik. Dalam menu ini 
terdapat tiga navigasi yaitu,  next, back, home, ketiga 
navigasi ini memiliki fungsi yang berbeda, navigasi 

dirancang untuk melanjutkan tampilan data 
back dirancang untuk kembali 

ketampilan sebelumnya, sedangkan navigasi home 
dirancang untuk kembali kemenu utama. 

N SARAN 

Setelah melakukan perancangan dan 
pengembangan terhadap aplikasi data alumni pada 
Universitas Bina Darma, diperoleh kesimpulan yang 
akan dirumuskan sebagai berikut : 

Dengan aplikasi data alumni ini diharapkan 
akan menjadi langkah awal Universitas Bina 
Darma dalam penyampaian informasi. Dengan 
aplikasi ini pula, kemungkinan untuk menarik 
minat para alumni untuk mengenang masa-
masa kuliahnya akan lebih besar, serta 
memberikan kemudahan para alumni dalam 

Keuntungan lain yang dapat diperoleh pihak 
Universitas dengan adanya aplikasi ini adalah 
memberikan kesempatan bagi dosen maupun 
Mahasiswa untuk terus mengembangkan 
aplikasi ini, hingga menjadi sarana potensial 
dalam penyampaian informasi. 

Beberapa saran yang dapat diberikan 
sebagai saran untuk pengembangan aplikasi data 
alumni selanjutnya akan diuraikan seperti dibawah 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

413 
 

1. Dengan fasilitas pilihan pengurutan data yang 
terdapat di dalam aplikasi data alumni ini, 
maka untuk kedepannya data para alumni 
hendaknya diambil dan dibagi berdasarkan 
beberapa kriteria pengurutan. Karena untuk 
mengurutkan data lalu 
mengimplementasikannya kedalam aplikasi, 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 

2. Selain itu, dengan cukup banyaknya data-data 
gambar, suara dan animasi pada aplikasi data 
alumni ini, maka spesifikasi perangkat keras 
serta perangkat lunaknya juga perlu mendapat 
perhatian agar jangan sampai terjadi masalah 
kelambatan perpindahan layar dan proses 
penampilan informasi. Yang tentunya akan 
dapat mengakibatkan kekurang puasan bagi 
para alumni yang menggunakan palikasi ini. 

3. Karena media yang ditawarkan merupakan 
media yang baru, maka hendaknya para alumni 
diberitahu terlebih dahulu, dan untuk 
memperlacar hal itu semua, sebaiknya 
disediakan pula dari pihak Universitas untuk 
berjaga dan memberikan keterangan apabila 
ada alumni yang menggunakan aplikasi ini dan 
membutuhkan penjelasan mengenai aplikasi 
ini. 
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Abstrak 

Secara umum sebuah universitas memiliki struktur organisasi yang hampir sama, yaitu terdiri dari Rektor dan 
beberapa Wakil Rektor yang membawahi unit-unit yang menangani kegiatan akademik atau non akademik. Bila 
seorang karyawan mengalami permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan akademik maupun non 
akademik, maka karyawan tersebut dapat membinta bantuan peneyelsaian masalah pada unit-unit yang 
bersesuaian. Penyelesaian masalah dapat dilakukan sebuah unit saja atau bisa melibatkan banyak unit. Jika 
penyelesaian masalah melibatkan banyak unit dalam penyelesaiannya, maka bisa terjadi ada pelimpahan masalah 
agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Pelimpahan masalah ini dapat berpotensi untuk menimbulkan 
masalah baru jika tidak ada koordinasi yang baik dan jelas antara unit-unit yang menangani masalah dan 
karyawan pemilik masalah. Saat ini banyak universitas yang belum memiliki mekanisme bagi karyawan untuk 
memantau bahkan mengkomunikasikan penyelesaian permasalahan yang mereka ajukan. Sistem yang 
memfasilitasi mekanisme koordinasi antara unit-unit dalam menyelesaikan sebuah masalah tertentu juga belum 
ada. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bagi keadaan ini dan mendesain sistem yang dapat 
mengintegrasikan unit-unit yang ada di sebuah universitas dalam memberikan bantuan terhadap penyelesaian 
sebuah masalah tertentu. Sistem ini berbasis web sehingga komunikasi antara pemilik masalah dengan unit yang 
dituju, ataupun antara unit yang hendak menyelesaikan sebuah masalah dapat dilakukan dengan mudah. Sistem  
ini juga mencatat semua bentuk respon yang diberikan oleh tiap unit sehingga penelusuran terhadap penyelesaian 
permasalahan dapat dilakukan, baik oleh karyawan sebagai pemilik masalah, ataupun unit-unit yang bersama-
sama menangani sebuah masalah tertentu. Selain itu wakil rektor mapun rektor dapat dengan mudah mengawasi 
kinerja unit-unit yang ada di bawahnya, karena sistem tersebut memungkinkan rektor ataupun wakil rektor untuk 
melakukan monitoring terhadap penyelesaian sebuah masalah yang dilakukan oleh unit-unit dibawah mereka. 
 
Kata kunci : Integrated Support System, Helpdesk, Permohonan Bantuan, penyelesaian permasalahan 
 
 
 
1. Pendahuluan  
Secara umum sebuah universitas memiliki struktur 
organisasi yang hampir sama. Struktur organisasi 
sebuah universitas secara umum terdiri dari Rektor 
yang dibantu oleh Wakil Rektor yang membawahi 
bidang akademik non-akademik. Ada banyak unit 
yang menangani bidang non-akademik, seperti  
Keuangan, Biro Adminitrasi Umum, Sumber Daya 
Manusia (SDM), Teknologi Informasi dan Komputer 
(TIK), Hubungan Masyarakat (Humas), Pengadaan 
dan sebagainya.  Sementara untuk kegiatan 
akademik  terdapat unit-unit seperti Fakultas yang 
membawahi banyak jurusan/program studi, Biro 
Admnitrasi Akademik Kemahasiswaan,  Biro 
Adminitrasi Registrasi dan sebagainya.  

Bila karyawan yang ada pada sebuah unit 
mengalami sebuah permasalahan, maka karyawan 
tersebut dapat melaporkannya ke unit tertentu yang 
dapat menyelesaikan permasalahannya. Contohnya, 
jika ada fasilitas LCD proyektor  yang tidak 
berfungsi dengan baik di sebuah kelas,  maka 
karyawan dapat melaporkannya pada Biro 
Adminitrasi Umum. Biro Administrasi Umum akan 
melakukan pemeriksaan terhadap LCD proyektor 
yang dilaporkan rusak. Jika gangguan itu disebabkan 
masalah teknis maka Biro Administrasi Umum akan 
melimpahkan penyelesaian permasalahan kepada 
unit TIK. Dan jika diperlukan pembelian suku 
cadang, maka TIK akan melimpahkan masalah ke 
bagian Pengadaan. Saat ini, banyak univeristas yang 
belum memiliki sistem yang memfasilitasi 
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mekanisme koordinasi dan komunikasi antara 
pemilik masalah dengan unit-unit yang menangani 
masalah. Hal ini menyebabkan adanya kondisi 
ketidakpastian dan ketidakjelasan pada penyelesaian 
sebuah masalah. Misalnya penyelesaian masalah 
pada contoh sebelumnya yaitu tentang LCD 
Proyektor, karyawan yang melapor hanya dapat 
menunggu saja tanpa bisa mengetahui progress 
penyelesaian masalahnya. Padahal, banyak 
kemungkinan yang bisa terjadi saat penyelesaian 
masalah terutama saat pelimpahan masalah. Karena 
tidak adanya mekanisme koordinasi yang baik, 
sebuah unit akan merasa tidak memiliki tanggung 
jawab lagi ketika sebuah masalah telah dilimpahkan 
penyelesaiannya ke unit lain. Sementara jika terjadi 
sesuatu hal pada unit yang menerima limpahan 
masalah, unit ini  juga tidak dapat berkomunikasi 
dengan karyawan sebagai pemilik masalah, karena 
tidak ada mekanisme untuk menginformasikan 
hambatan penyelesaian masalah kepada pemilik 
masalah. Masalah bisa saja menggantung tanpa 
penyelesaian, sementara pelapor tetap 
mengharapkan penyelesaian.   
Oleh sebab itu diperlukan sebuah sistem yang dapat 
mengintegrasikan unit-unit yang ada di sebuah 
universitas dalam memberikan bantuan terhadap 
penyelesaian sebuah masalah tertentu. Sistem ini 
berbasis web sehingga komunikasi antara pemilik 
masalah dengan unit yang dituju, ataupun antara unit 
yang hendak menyelesaikan sebuah masalah dapat 
dilakukan dengan mudah. Sistem ini mencatat semua 
bentuk respon yang diberikan oleh tiap unit sehingga 
penelusuran tehadap penyelesaian permasalahan 
dapat dilakukan, baik oleh karyawan sebagai pemilik 
masalah, ataupun unit yang melimpahkan masalah.  
Selain itu wakil rektor mapun rektor dapat dengan 
mudah mengawasi kinerja unit-unit yang ada di 
bawahnya, karena sistem tersebut memungkinkan 
rektor ataupun wakil rektor untuk melakukan 
monitoring terhadap penyelesaian sebuah masalah 
yang dilakukan oleh unit-unit dibawah mereka. 
 
2. Kajian Pustaka 
Prinsip dasar dari sistem ini adalah berasal dari 
konsep helpdesk. Pada prinsipnya, helpdesk adalah 
titik pusat dimana semua problem dan pertanyaan 
dilaporkan, dimanajemeni dan dikoordinasikan. 
Helpdesk adalah bagian dari fungsi pelayanan yang 
bertanggungjawab untuk menyediakan sumberdaya 
yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah 
permasalahan [3]. Dalam sebuah perusahaan, 
helpdesk adalah sebuah cara dimana seorang user 
dapat memanggil sesorang jika user tersebut 
mengalami masalah. Helpdesk bisa jadi merupakan 
seseorang yang dapat di telpon, dimana orang ini 
sedikit banyak  dapat membantu memberikan 
informasi terhadap. Bahkan di perusahaan yang 
lebih besar, helpdesk merupakan sekumpulan orang-

orang yang ahli dalam penyelesaian masalah, 
dimana orang-orang ini menggunakan perangkat 
lunak untuk melacak status permasalahan dan 
bahkan menganalisis permasalahan. Ide utama 
helpdesk adalah mensentralisasikan kebutuhan 
bantuan pada sebuah perusahaan [1].. Menurut 
sumber yang lain, Helpdesk dijalankan oleh 
beberapa orang yang dapat memcahkan msalah 
secara langsung, atau meneruskan permasalahan ke 
orang lain yang lebih berkompeten. Software 
helpdesk memiliki kemampuan untuk menerima 
permasalahan serta melakukan pelacakan terhadap 
penyelesaian permasalahan tersebut. Software ini 
juga menyediakan manajemen informasi terhadap 
bantuan yang diberikan. Sebuah perangkat lunak 
helpdesk harus memiliki kemampuan [2]. 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa helpdesk adalah sebuah sistem 
yang dapat membantu penyelesaian permasalahan 
user internal maupun eksternal dari perusahaan.  
 
3. Pembahasan 
 Berdasarkan apa yang disampaikan pada  penjelasan 
sebelumnya maka dilakukan analisis terhadap 
kebutuhan sistem. Berdasarkan analisis dari 
kebutuhan sistem itulah kemudian aplikasi ini 
dirancang. 
 
3.1 Analisis 
Berikut ini adalah penjelasan tentang analisis sistem. 
Analisis sistem meliputi analisis sistem saat ini dan 
kelemahannya serta analisis kebutuhan. 
3.1.1 Analisis Sistem Saat ini dan Kelemahannya  
 

Secara umum, struktur organisasi sebuah 
universitas dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini. 

 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi Umum sebuah 

Universitas 
Seorang Rektor membawahi beberapa Wakil Rektor.  
Terdapat  Wakil Rektor yang membawahi unit-unit 
yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan 
wakil rektor yang lain membawahi unit-unit yang 
berhubungan dengan kegiatan non-akademik. 
Beberapa unit akademik dan non akademik yang 
umum ada di sebuah universitas adalah sebagai 
berikut : Fakultas yang bertugas untuk melakkan 
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penyelenggaraan kegiatan akademik di semua 
jurusan yang ada di bawahnya, BAR bertugas untuk 
menangani urusan registrasi mahasiswa, BAAK 
bertugas untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan 
dengan administrasi akademik kemahasiswaan, 
Administrasi Umum yang menangani masalah 
sarana dan prasarana, TIK yang mengurusi Sistem 
Informasi dan teknologi komputer yang ada, SDM 
yang menangani masalah sumber daya manusia dan 
lain sebagainya. Secara umum kondisi yang terjadi 
pada saat ini, jika karyawan dari sebuah unit 
memiliki permasalahan, maka karyawan tersebut 
harus menghubungi unit lain yang dapat 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Ada 
2 kemungkinan permasalahan yang timbul disini. 
Pertama karyawan yang memiliki permasalahan 
tidak tahu harus meminta bantuan penyeleaian 
permasalahannya ke unit yang mana, sehingga 
mungkin saja karyawan tersebut melapor ke unit 
yang salah. Dari peristiwa ini bisa disimpulkan 
diperlukan waktu dan tenaga untuk mencari unit 
yang tepat yang dapat menangani masalahnya. 
Permasalahan yang kedua adalah jika ternyata 
permasalahan karyawan tersebut tidak dapat 
diselesaikan oleh sebuah unit saja  dan memerlukan 
bantuan dari unit yang lain. Tanpa adanya sistem 
koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit, 
maka yang dapat terjadi adalah pelimpahan 
permasalahan kepada unit lain, dimana pada saat 
pelimpahan permasalahan ini unit yang pertama 
menangani masalah merasa telah “ lepas tangan” 
terhadap permasalahan yang terjadi.    Sementara 
dari sisi unit yang terkena limpahan masalah, bisa 
saja unit ini tidak memiliki perhatian khusus dalam 
menangani masalah karena merasa tidak 
mendapatkan pekerjaan langsung dari karyawan 
yang bermasalah. Dampak yang paling merugikan 
dirasakan oleh kayawan yang bermasalah karena 
mereka  tidak dapat melakukan penelusuran, oleh 
siapa dan sampai seberapa jauh masalahnya telah 
ditangani, sehingga status permasalahannya sendiri 
tidak jelas. Wakil Rektor yang membawahi seluruh 
unit ini pun merasa kesusahan untuk melihat 
efisiensi kinerja unit-unit yang ada dibawahnya 
dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu, 
apalagi untuk permasalahan yang penyelesaiannya 
membutuhkan integrasi dari beberapa unit sekaligus. 
Wakil Rektor pun kesusahan untuk menelusuri 
permasalahan yang terjadi jika suatu saat mereka 
mendapatkan keluhan dari karyawan yang 
bermasalah karena merasa masalahnya tidak cepat 
terselesaikan.   
Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan ada 
beberapa permasalahan yang timbul yaitu :  
1. Waktu dan usaha lebih diperlukan untuk 

menentukan unit apa yang dapat menangani 
masalah yang sedang dihadapi oleh karyawan 
dari sebuah unit tertentu. 

2. Tidak ada mekanisme koordinasi dan 
komunikasi antar unit jika sebuah masalah 
memerlukan beberapa unit untuk 
penyelesaiannya, yang mengakibatkan 
penyelesaian masalah menjadi terhambat. 

3. Tidak ada mekanisme penelusuran masalah 
yang bisa di akses dengan mudah baik oleh 
pemlik masalah, sehingga memungkinkan 
pemilik masalah untuk mengetahui progres dari 
permasalahnnya.   

4. Tidak ada mekanisme untuk menampilkan 
riwayat penanganan sebuah masalah sehingga 
Wakil Rektor maupun Rektor tidak dapat 
mengetahui efektifitas kinerja unit-unit yang 
berada dibawahnya. 

3.1.2 Kebutuhan Sistem 
Dari permasalahan yang ditemukan dan kemudian 
menjadi kelemahan dari sistem yang sedang 
berjalan, maka diperlukan sebuah sistem baru yang 
dapat mengintegrasikan unit-unit yang ada dalam 
menangani  sebuah permasalah yang diajukan oleh 
seorang pada lingkup universitas atau bisa disebut 
sebagai Integrated Support System (ISS). ISS adalah 
sebuah sistem yang dapat memfasilitasi mekanisme 
koordinasi dan komunikasi antara Rektor, Wakil 
Rektor, unit-unit yang terdapat pada sebuah 
universitas dan karyawan yang memerlukan bantuan 
untuk penyelesaian masalah.  Pada sistem ISS ini, 
setiap permasalahan yang mungkin timbul 
dikelompokkan berdasarkan unit-unit yang 
menangani.  Dengan demikian, jika ada karyawan 
yang memiliki sebuah permasalahan, maka dia tidak 
perlu tahu/menghafal kepada siapa permasalahan 
akan diteruskan. Karyawan tersebut cukup 
menginputkan jenis permasalahannya ke dalam 
sistem, maka secara otomatis sistem akan 
meneruskannya kepada unit yang bersesuaian. Jika 
permasalahan yang diinputkan termasuk jenis 
permasalahan yang baru dan belum memiliki 
pengelompokan, maka masalah ini akan diteruskan 
pada seorang admin yang kemudian dapat 
memutuskan untuk meneruskan permasalahan 
tersebut kepada unit yang bersesuaian. Untuk itu, 
seorang admin adalah seseorang dalam universitas 
yang harus memiliki pengetahuan yang baik tentang 
permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan 
oleh unit-unit yang ada di universitas tersebut.  
Semua permasalahan yang diinputkan ke sistem ISS 
akan tercatat, begitu pula waktu respon sebuah unit 
dalam menangani sebuah permasalahan. Sistem ISS 
juga mencatat segala pengalihan masalah dari 
sebuah unit ke unit lainnya jika memang diperlukan 
penanganan dari unit lain untuk proses 
penyelesaiannya. Dengan demikian lokasi unit yang 
menangani masalah, waktu penyelesaian serta 
respon terhadap sebuah masalah dapat ditelusuri dan 
dipantau karena semua tercatat dalam sistem.  
Diharapkan, sistem ini dapat membantu memberikan 
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informasi kepada pemilik masalah tentang status 
penyelesaian masalahnya. Pada sistem ISS ini, 
Rektor maupun Wakil Rektor yang membawahi 
unit-unit tersebut juga diberi fasilitas untuk 
mengetahui histori penyelesaian masalah-masalah 
yang dilakukan oleh sebuah unit tertentu, ataupun 
histori penyelesaian sebuah masalah yang dilakukan 
oleh unit-unit terkait. Diharapkan dari fasilitas 
tersebut, Rektor maupun Wakil Rektor dapat 
terbantu dalam memantau efektifitas kinerja unit-
unit yang dipimpinnya sehingga dapat membantu 
dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki 
atau meningkatkan layanan terhadap penyelesaian 
masalah yang timbul. 
Sistem ISS ini adalah sebuah sistem yang berbasis 
web agar dapat diakses dari berbagai lokasi unit-unit 
yang berbeda. Sistem ini juga memerlukan 
kemampuan untuk  dapat memberikan notifikasi 
terhadap masalah yang datang pada sebuah unit, baik 
lewat SMS ataupun email, sehingga unit-unit yang 
ada tidak harus selalu mengakses web ISS untuk 
sekedar mengetahui adanya permasalahan baru yang 
datang di unitnya. Hal ini diharapkan akan dapat 
menunjang kecepatan respon setiap unit terhadap 
penyelesaian sebuah masalah.  
 
3.2 Desain Sistem 
Pada bagian ini dituliskan desain dari sistem ISS. 
Desain terdari dari Desain Data, Desain Proses dan 
Desain User Interface.  Istilah Permohonan Bantuan 
(PB) mengacu pada permohonan bantuan untuk 
penyelesaian sebuah permasalahan yang diajukan 
oleh seorang karyawan pada sebuah unit. 
 
3.2.1 Desain Proses  
Ada beberapa  jenis user yang dapat menjalankan 
proses-proses yang terdapat pada  sistem ISS ini, 
sebagimana yang terlihat pada tabel 1 berikut : 
 

Tabel 1. Pembagian Jenis User 
Jenis User Keterangan 
Karyawan  Seorang karyawan yang ada di 

sebuah universitas. Karyawan ini 
berhak mengajukan PB kepada 
sistem dan melihat histori 
penyelesaian permasalahan yang 
diajukan. 

Supporting Karyawan Seorang karyawan yang bertindak 
sebagai supporting staff dari sebuah 
unit yang bertanggungjawab 
memberi respon terhadap PB yang 
masuk pada unit tersebut. Karyawan 
ini juga dapat mengalihkan PB yang 
sedang ditanganinya, jika dirasa 
memerlukan bantuan dari unit lain 
untuk proses penyelesaiannya 

Administrator Seorang yang berhak untuk 
mengatur sistem, serta meneruskan 
sebuah PB yang belum memiliki 
jenis masalah. 

Eksekutif 
(Rektor/Wakil Rektor) 

Seorang karyawan yang memiliki 
hak untuk melihat histori 
penanganan masalah pada unit 
tertentu, atau melihat histori 
penanganan sebuah masalah dari 
unit-unit yang dibawahi. 

  
Proses-proses yang dapat dijalankan dalam sistem 
adalah sebagai berikut : 
 
Proses Pengajuan Permohonan Bantuan 
Proses ini dijalankan ketika seorang karyawan yang 
berasal dari sebuah subsistem ingin mengajukan 
bantuan terhadap penyelesaian sebuah permasalahan 
yang dihadapinya. Karyawan dapat langsung 
menciptakan sebuah Permohonan Bantuan (PB) 
dengan menginputkan beberapa data, antara lain 
jenis permasalahan dan detil masalah. Secara 
otomatis, sistem ISS akan meneruskan PB ini ke unit 
yang bersesuaian. ID PB akan dikirimkan ke email 
karyawan yang mengajukan PB, untuk keperluan 
penelusuran PB. Sistem juga secara otomatis 
memberikan notifikasi adanya PB yang harus di 
respon oleh karyawan yang bertindak sebagai  
Supporting Karyawan dari sebuah unit. Jika sebuah 
PB diinputkan ke dalam sistem tanpa disertai dengan 
jenis permasalahan ytang spesifik, maka PB ini akan 
diteriuskan ke Administrator. Administrator 
kemudian dapat meneruskan kembali PB tersebut 
kepada unit yang bersesuaian dengan permasalahan 
untuk diselesaikan.  
 
Proses Respon Permohonan Bantuan 
Setiap kali ada sebuah PB baru datang, maka 
Supporting Karyawan akan mendapatkan notifikasi 
lewat SMS maupun email.  Kemudian, ketika 
Supporting Karyawan ini login, maka dihalaman 
utama websitenya akan terlihat daftar PB baru yang 
masuk dan harus di respon. Supporting Karyawan 
dapat langsung merespon PB ini. Jika PB merupakan 
pertanyaan yang sering diajukan, maka respon PB 
tersebut dapat dipilih dari daftar FAQ, sehingga 
Supporting Karyawan tidak direpotkan untuk 
mengetikkan semua jawaban yang akan diberikan. 
Sebuah PB dapat dialihkan ke unit lain jika 
diperlukan keterlibatan unit lain untuk 
menyelesaikannya. Pelimpahan PB ke unit secara 
otomatis akan mengaktifkan notifikasi lewat SMS 
maupun email kepada Supporting Karyawan  dari 
unit terlimpah. Semua perjalanan pelimpahan PB ini 
tercatat dalam histori penyelesaian yang dapat di 
pantau oleh karyawan yang mengajukan PB begitu 
pula waktu respon sebuah unit dalam penyelesaian 
PB dan komentar-komentar ataupun respon dari 
Supporting Karyawan yang menangani PB. Selama 
PB masih dalam proses penyelesaian, statusnya 
adalah terbuka (open).  Jika sebuah PB telah selesai 
dikerjakan, maka Supporting Karyawan dapat 
mengubah  status PB menjadi tertutup ( close).   
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Proses Penelusuran PB oleh Karyawan yan 
mengajukan PB 
Seorang karyawan, dapat melihat “perjalanan” 
penyelesaian PB dengan memasukkan nomer ID PB 
yang didapatkan dari email ketika PB tersebut 
pertama kali diinputkan. Dengan ID PB ini, 
karyawan dapat melihat semua histori penyelesaian 
terhadap masalahnya. Jika status PB telah close, 
maka masalah dianggap telah diselesaikan. Namun, 
jika karyawan merasa belum puas terhadap 
penyelesaian sebuah PB yang telah berstatus close, 
maka karyawan tersebut berhak untuk mengubah PB 
itu menjadi open kembali, dan menuliskan alasan 
ketidakpuasannya baru kemudian sistem meneruskan 
kepada Supporting Karyawan  pada unit yang dituju. 
Selain karyawan, Rektor atau Wakil Rektor berhak 
untuk melihat histori setiap PB yang ada, sehingga 
Rektor maupun Wakil Rektor dapat ikut mengawasi 
penanganan penyelesaian pada setiap PB. 

 
Proses Pelaporan Kinerja Unit  
Proses ini hanya  dapat dijalankan oleh jenis user 
eksekutif. Sistem dapat memberikan laporan terkait 
dengan kinerja penyelesaian PB pada masing-
masing unit yang ada, antara lain : 
• Berapa banyak PB yang masuk pada sebuah 

sistem 
• Bagaimana sistem merespon PB-PB yang masuk 
• Waktu respon dari masing-masing PB. 
3.2.2 Desain Data  
Untuk dapat mengembangkan sistem ISS sesuai 
dengan yang telah diuraikan pada kebutuhan sistem, 
maka dibentuklah desain basis data dengan 
menggunakan notasi Enhanced Entity Relationship 
Diagram. Berikut ini adalah Gambar 2 EER 
Diagram dari sistem ISS yang dikembangkan. 
 

 
Gambar 2. EER-Diagram Sistem ISS 

 
3.2.3 Desain User Interface 

Gambar 3 berikut ini adalah desain form halaman 
utama dari seorang supporting karyawan sebuah unit 
ketika melakukan login. Pada halaman tersebut 
langsung dapat terlihat adanya PB baru yang datang 
dan harus direspon oleh supporting karyawan 
tersebut dan beberapa PB yang masih dalam proses 
penyelesaian dengan status yang masih terbuka.  
 

 
Gambar 3. Desain Form Halaman Utama Supporting 

Staf 
4. Kesimpulan  
Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh selama 
analisis dan perancangan Sistem “Integrated Support 
System” ini adalah : 
1. Sistem yang baru diharapkan mempermudah 

karyawan yang memiliki masalah untuk 
melaporkan dan meminta bantuan untuk 
penyelesaian masalahnya dalam bentuk PB 
terhadap unit yang bersesuaian. 

2. Supporting Karyawan dapat dengan mudah 
mengetahui PB yang datang karena selain 
melihat PB baru pada website ISS, notifikasi PB 
baru juga dilakukan lewat email ataupun sms.  

3. Supporting karyawan dapat melimpahkan/ 
mendisposisikan permasalahan ke unit lain 
dengan mudah jika dirasa penyelesaian masalah 
tersebut membutuhkan bantuan dari unit lain. 
Unit yang melimpahkan masalah, tetap dapat 
memantau penyelesaian masalah yang 
dilimpahkan, sementara unit yang menerima 
pelimpahan masalah pun tetap bisa 
berkomunikasi dengan unit yang melimpahkan 
masalah, bahkan berkomunikasi dengan 
karyawan pemilik masalah. 

4. Karyawan yang mengajukan PB dapat 
memantau progres penyelesaian masalahnya. 
Lokasi unit yang sedan menangani masalah, 
lama penanganan masalah, respon terhadap 
masalah dapat dipantau oleh karyawan dengan 
menginputkan ID PB.  

5. Rektor ataupun Wakil Rektor dapat dengan 
mudah memantau kinerja tiap unitnya dalam 
menyelesaikan masalah, serta memantau 
penyelesaian sebuah masalah yang melibatkan 
banyak unit. 
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Abstrak 

Sistem informasi akademik sebuah universitas merupakan sebuah sistem penting yang menjadi pendukung 
dalam kegiatan perkuliahan karena digunakan oleh hampir semua elemen di universitas, baik itu mahasiswa, 
dosen, staf dan pimpinan. Untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut telah digunakan dengan baik maka 
harus dilakukan pengukuran sistem. Cognitive Walktrough adalah salah satu metode pengukuran usability 
sebuah sistem yang biasanya dilakukan pada saat awal tahap perancangan. Pada penelitian ini, komponen 
usability yang diukur hanya komponen learnability. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem 
dapat dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh pengguna saat pertama kali berinteraksi dengan sistem. 
Penelitian dilakukan dengan mengukur sistem informasi akademik yang sudah ada, lalu hasil pengukuran 
tersebut menjadi dasar untuk melakukan perubahan / perbaikan pada sistem. Setelah dilakukan perubahan, sistem 
baru tersebut diukur kembali dan dievaluasi apakah ada peningkatan hasil atau tidak.  
 
Kata kunci : pengukuran usability, cognitive walktrough, learnability, sistem informasi akademik. 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Usabilityadalah suatu ukuran, dimana 
pengguna dapat mengakses fungsionalitas dari 
sebuah sistem dengan efektif, efisien dan 
memuaskan dalam mencapai tujuan tertentu 
Evaluasi usability merupakan aspek yang sangat 
penting dalam pengembangan sistem informasi dan 
perangkat lunak khususnya perangkat lunak berbasis 
web.[1] 

Sebuah situs dapat dikatakan sudah memiliki 
usability yang bagus apabila penggunanya bisa 
mengoperasikan situs tersebut secara intuitif, 
membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, 
mudah digunakan dan efisien. Sebaliknya, situs 
dengan usabilityyang buruk tidak akan membantu 
penggunanya sama sekali. Usability yang buruk bisa 
disebabkan karena website terlalu kompleks, terlalu 
banyak kesalahan, atau mungkin karena pengguna 
memang tidak suka menggunakan sistem yang ada. 

Memperhatikan usabilityhanya pada tahap 
akhir pengembangan sistem merupakan langkah 
yang sangat mahal, karena bisa dipastikan akan 
muncul masalah-masalah yang cukup besar yaitu 
desain-ulang dan pengerjaan ulang sistem. 
Usabilityseharusnya dipertimbangkan sejak awal 
tahap pengembangan perangkat lunak.[2] 

Sebuah sistem informasi akademik merupakan 
bagian yang sangat penting dari sebuah universitas. 
Hal tersebut membuat sistem yang dibangun harus 
memiliki usability yang baik karena bukan hanya 
harus dapat digunakan oleh hampir semua pengguna 
di universitas (mahasiswa, dosen, pimpinan dan staf) 
tetapi juga sistem tersebut harus dengan mudah 
dapat membantu menyelesaikan kegiatan-kegiatan 
yang ada di universitas.   

Penelitian ini fokus kepada pengukuran 
usability sistem informasi akademik universitas, 
melakukan perbaikan pada desain antarmuka sesuai 
dengan hasil pengukuran, dan mengukur kembali 
usability dari desain yang telah mengalami 
perubahan.  

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah metode pengukuran usability yang disebut 
dengan metode cognitive walktrough. Metode ini 
digunakan untuk mengevaluasi desain antarmuka 
dengan perhatian khusus pada seberapa baik 
antarmuka pada sebuah sistem, diukur dari tingkat 
pemahaman pengguna pada saat menggunakan 
sistem untuk pertama kalinya. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Usability 
Menurut  Nielsen dalam bukun

Engineering)[3],  Ada  5  syarat  yang  harus 
dipenuhi  agar  suatu  website  mencapai  tingkat 
usability yang ideal, yaitu:  
 

a. Learnability (mudah dipelajari)
Seberapa cepat seorang pengguna yang 
belum pernah melihat atau menggunakan 
sebuah produk atau sistem dapat 
mempelajarinya untuk mengerjakan tugas
tugas dasar 

b. Efficiency (efisien) 
Seberapa cepat seorang pengguna dapat 
menyelesaikan suatu tugas setelah ia 
mempelajari penggunaan produk atau 
sistem tersebut 

c. Memorability (mudah diingat)
Seberapa mudah suatu produk atau sistem 
diingat, sehingga ketika seorang pengguna 
menggunakannya kembali ia dapat 
menggunakannya dengan efektif

d. Errors (pencegahan kesalahan)
Seberapa sering pengguna melakukan 
kesalahan dalam menggunakan sistem atau 
produk tersebut. seberapa seriusnya 
kesalahan yang dilakukan dan bagaimana 
pengguna menangani kesalahan
tersebut 

e. Satisfaction (kepuasan)
Seberapa puas seorang pengguna 
menggunakan produk atau sistem tersebut

 
Sedangkan menurut Bevan & Macleod [4] 

tingkat usabilitydisederhanakan menjadi 
Effectiveness, Efficiency, dan Satisfaction:

a. Effectiveness  
Effectivenesmerupakan tingkat keakuratan  
dan kelengkapan yang dicapai oleh 
pengguna berdasarkan tujuan awal. 

b. Efficiency 
Efficiency merupakan tingkat atau jumlah  
sumber daya yang digunakan untuk 
mencapai tujuan dengan efektif. Sumber 
daya ini sa berupa waktu, biaya, dan lain
lain.  

c. Satisfaction  
Satisfaction merupakan kebebasan dari 
ketidaknyamanan serta adanya pandangan 
yang positif terhadap penggunaan produk 
kedepannya. 
 

Learnability 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

learnability merupakan salah satu komponen penting 
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Menurut  Nielsen dalam bukunya (Usability 
Ada  5  syarat  yang  harus 

dipenuhi  agar  suatu  website  mencapai  tingkat 

Learnability (mudah dipelajari) 
Seberapa cepat seorang pengguna yang 
belum pernah melihat atau menggunakan 

produk atau sistem dapat 
mempelajarinya untuk mengerjakan tugas-

Seberapa cepat seorang pengguna dapat 
menyelesaikan suatu tugas setelah ia 
mempelajari penggunaan produk atau 

Memorability (mudah diingat) 
rapa mudah suatu produk atau sistem 

diingat, sehingga ketika seorang pengguna 
menggunakannya kembali ia dapat 
menggunakannya dengan efektif 
Errors (pencegahan kesalahan) 
Seberapa sering pengguna melakukan 
kesalahan dalam menggunakan sistem atau 

ebut. seberapa seriusnya 
kesalahan yang dilakukan dan bagaimana 
pengguna menangani kesalahan-kesalahan 

Satisfaction (kepuasan) 
Seberapa puas seorang pengguna 
menggunakan produk atau sistem tersebut 

Sedangkan menurut Bevan & Macleod [4] 
disederhanakan menjadi 

Satisfaction: 

merupakan tingkat keakuratan  
dan kelengkapan yang dicapai oleh 
pengguna berdasarkan tujuan awal.  

merupakan tingkat atau jumlah  
mber daya yang digunakan untuk 

mencapai tujuan dengan efektif. Sumber 
daya ini sa berupa waktu, biaya, dan lain-

merupakan kebebasan dari 
ketidaknyamanan serta adanya pandangan 
yang positif terhadap penggunaan produk 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
merupakan salah satu komponen penting 

dalam pengukuran usability
ukuran sejauh mana antarmuka sebuah sistem dapat 
dipelajari dengan mudah, cepat dan efektif.

Nielsen mendefinisikan 
pengalaman seorang pengguna awan terhadap kurva 
belajar yang dialami.Nielsen juga menegaskan 
bahwa sistem yang mudah dipelajari dapat 
dikategorikan sebagai sistem yang memungkinkan 
penggunanya mencapai tingkat k
wajar dalam waktu yang singkat.
 
3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, ada 2 (dua) metode yang 
digunakan, yang pertama adalah metode prototyping 
sebagai metode pengembangan perangkat lunak dan 
yang kedua adalah metode 
sebagai metode yang digunakan untuk mengukur 
usability. 

Metode Prototyping 

Pembuatan prototype perangkat lunak 
merupakan metode pengembangan perangkat lunak 
dimana sebuah prototype dibuat terlebih dahulu 
sebelum melakukan pengembangan sistem secara 
keseluruhan. Hasil dari pembuatan prototype men
simulasi-kan sebagian dari aspek atau fitur 
keseluruhan produk perangkat lunak.

Tujuan utama pembuatan prototype adalah 
untuk memperkenankan pengguna sistem melakukan 
evaluasi terhadap aspek yang berbeda dari sebuah 
sistem perangkat lunak. Tujuan utama dari 
pembuatan prototype ini adalah mengurangi waktu 
dan biaya yang diperlukan. Prototype juga 
membantu meningkatkan keterlibatan pengguna 
dalam pengembangan perangkat lunak, yang 
nantinya dapat digunakan sebagai dasar u
memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna. [5]

Pembuatan prototype menghemat waktu dan 
biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan. Pada 
saat mengembangkan prototype ada 2 hal yang dapat 
dilakukan, yang pertama adalah mengurangi fitur 
perangkat lunak, yang kedua adalah mengurangi 
fungsionalitas dari perangkat lunak. Gambar berikut 
ini menunjukkan tipe dari prototype tersebut.

Gambar 1. Tipe perancangan prototype
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usability. Learnability merupakan 
ukuran sejauh mana antarmuka sebuah sistem dapat 
dipelajari dengan mudah, cepat dan efektif. 

Nielsen mendefinisikan learnability sebagai 
pengalaman seorang pengguna awan terhadap kurva 
belajar yang dialami.Nielsen juga menegaskan 
bahwa sistem yang mudah dipelajari dapat 
dikategorikan sebagai sistem yang memungkinkan 
penggunanya mencapai tingkat kemahiran yang 
wajar dalam waktu yang singkat. 

METODE PENELITIAN  
Pada penelitian ini, ada 2 (dua) metode yang 

digunakan, yang pertama adalah metode prototyping 
sebagai metode pengembangan perangkat lunak dan 
yang kedua adalah metode cognitive walktrough 

bagai metode yang digunakan untuk mengukur 

Pembuatan prototype perangkat lunak 
merupakan metode pengembangan perangkat lunak 
dimana sebuah prototype dibuat terlebih dahulu 
sebelum melakukan pengembangan sistem secara 

an. Hasil dari pembuatan prototype men-
kan sebagian dari aspek atau fitur 

keseluruhan produk perangkat lunak. 
Tujuan utama pembuatan prototype adalah 

untuk memperkenankan pengguna sistem melakukan 
evaluasi terhadap aspek yang berbeda dari sebuah 
istem perangkat lunak. Tujuan utama dari 

pembuatan prototype ini adalah mengurangi waktu 
dan biaya yang diperlukan. Prototype juga 
membantu meningkatkan keterlibatan pengguna 
dalam pengembangan perangkat lunak, yang 
nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk 
memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna. [5] 

Pembuatan prototype menghemat waktu dan 
biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan. Pada 
saat mengembangkan prototype ada 2 hal yang dapat 
dilakukan, yang pertama adalah mengurangi fitur 

g kedua adalah mengurangi 
fungsionalitas dari perangkat lunak. Gambar berikut 
ini menunjukkan tipe dari prototype tersebut. 

 

Gambar 1. Tipe perancangan prototype 
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Vertical Prototyping: pada vertical prototyping, 
jumlah fitur dari perangkat lunak dikurangi. Tipe 
prototype ini hanya memiliki beberapa fitur yang 
telah dipilih tetapi fitur-fitur tersebut memiliki 
fungsionalitas yang tinggi. Pada saat melakukan 
pengujian pada tipe prototype ini, pengguna sistem 
dapat melakukan kegiatan dalam lingkungan sistem 
yang realistik sehingga semakin mudah dalam 
mengevaluasi usability dari perangkat lunak yang 
dikembangkan. 

Horizontal Prototyping: pada horizontal 
prototyping, tingkat fungsionalitas dari sistem 
dikurangi. Hasil dari pendekatan ini adalah 
lengkapnya fitur-fitur dari perangkat lunak dilihat 
dari tampilan antarmuka-nya, tetapi fitur-fitur 
tersebut belum memiliki fungsionalitas. Pengujian 
pada tipe prototype ini dilakukan pada tampilan 
antarmuka perangkat lunak yang lengkap tetapi 
pengguna tidak dapat melakukan kegiatan yang 
nyata pada sistem tersebut. 
 
Cognitive Walktrough 

Cognitive Walktrough adalah salah satu teknik 
yang dapat digunakan untuk mengukur usability 
sebuah aplikasi berbasis web. Pengukuran dan 
evaluasi yang dilakukan fokus pada kesesuaian 
antara desain antarmuka dengan proses bisnis yang 
dimiliki oleh aplikasi, dengan perhatian khusus pada 
seberapa baik antarmuka tersebut dalam tahap 
pembelajaran seorang pengguna ketika 
menggunakan aplikasi pertama kali tanpa ada 
pelatihan dan pemberitahuan sebelumnya. 

Pada metode cognitive walktrough, seorang 
reviewer melakukan evaluasi pada antarmuka 
dengan menggunaka panduan berupa skenario / 
aktifitas seorang pengguna dalam menyelesaikan 
sebuah tugas (task). Di dalam panduan tersebut 
terdapat deskripsi dari antarmuka (bisa berupa paper 
prototype, atau mockup), skenario dari task, dan 
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan seorang 
pengguna untuk menyelesaikan sebuah task tersebut. 

Secara umum, tahapan yang dilakukan pada 
metode cognitive walktrough ini adalah: 

1. Mendefinisikan input 
a. Siapa user yang akan berinteraksi dengan 

aplikasi? 
b. Task apa yang dikerjakan oleh user? 
c. Rangkaian aksi yang harus dilakukan 

oleh user untuk menyelesaikan task 
tersebut 

d. Deskripsi dari antarmuka 
2. Menelusuri rangkaian aksi untuk tiap-tiap 

task, dengan cara mendeskripsikan fakta 
yang kredibel terkait dengan: 
a. Apakah user akan mencoba untuk 

mendapatkan hasil yang benar? 

b. Apakah user mengetahui bahwa hasil 
yang benar tersebut tersedia? 

c. Apakah user dapat mengetahui apabila ia 
sudah melakukan sesuatu dengan benar / 
salah? 

3. Mencatat informasi yang penting terkait 
dengan hasil penelusuran 
a. Kebutuhan mengenai pengetahuan user? 
b. Asumsi mengenai populasi user? 
c. Catatan usulan perubahan desain 

antarmuka? 
4. Melakukan revisi terhadap antarmuka untuk 

menyelesaikan masalah-masalah diatas 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setiap universitas yang ada saat ini pada 
umumnya sudah memiliki sistem informasi 
akademik yang bersifat real-time dan secara umum 
memiliki fungsi untuk mengakomodasi kebutuhan-
kebutuhan mahasiswa seperti perwalian, pencarian 
nilai, pencarian jadwal, informasi kartu rencana studi 
dan lain-lain. 

Sebagai contoh untuk fungsi melihat arsip 
kartu rencana studi (KRS). User yang akan 
menggunakan fungsi tersebut adalah mahasiswa, 
task yang akan dilakukan user adalah melihat 
informasi KRS berdasarkan semester yang dipilih. 
Rangkaian aksi yang harus dilakukan user adalah 
sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2. Rangkaian aksi melihat arsip KRS 

Berikut ini adalah antarmuka dari halaman 
arsip KRS tersebut: 
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Gambar 3. Antarmuka halaman arsip KRS 

 
 
Seluruh fungsi pada sistem diujikan kepada 10 

(sepuluh) orang responden yang sama sekali belum 
pernah menggunakan sistem informasi ini, 
responden dipilih secara acak dengan kemampuan 
menggunakan komputer yang berbeda-beda. Saat 
berinteraksi dengan halaman ini, hanya 1 (satu) 
responden yang berhasil menyelesaikan task yang 
diberikan, sembilan responden lainnya kesulitan 
untuk mengisi kolom semester dikarenakan mereka 
tidak tau format yang baku untuk diisikan di kolom 
tersebut. Satu responden berhasil menyelesaikan task 
setelah mencoba melakukan input berkali-kali 
dengan format semester yang berbeda-beda. Setelah 
diberikan informasi mengenai format yang harus 
diinputkan, barulah responden tersebut dapat 
menyelesaikan task yang diberikan. 

Pada halaman arsip KRS ini pun ada satu task 
lagi yang diberikan pada responden yaitu unduh 
arsip, task ini dapat dicapai dengan menekan logo 
pdf yang ada pada halaman. Namun dikarenakan 
ukuran logo yang terlalu kecil menyebabkan hanya 6 
(enam) responden yang dapat melakukannya, 4 
(empat) responden lainnya tidak menganggap logo 
tersebut sebagai tombol yang dapat ditekan. 

Setelah semua informasi hasil penelusuran 
dicatat dan temuan-temuan dari responden sudah 
didokumentasikan, barulah dapat diusulkan 
perbaikan dari antarmuka untuk halaman arsip KRS 
tersebut. Hasil perbaikan dari halaman arsip KRS 
dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 4. Hasil perbaikan halaman arsip KRS 

Revisi antarmuka yang dilakukan pada halaman 
ini fokus kepada bagaimana mempermudah user 
dalam melakukan pengisian semester,  hal tersebut 
dilakukan dengan mengganti textfield menjadi 
combo-box sehingga user hanya perlu memilih 
semester bukan mengisi secara manual. Hal lain 
yang dilakukan pada halaman ini juga adalah dengan 
memperbesar ukuran tombol cetak KRS sehingga 
dapat dengan mudah dilihat oleh user dan 
mengundang call-to-action. 

Setelah dilakukan revisi pada antarmuka, 
langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan 
mengujikan kembali antarmuka tersebut kepada 
responden yang baru. 10 (sepuluh) responden 
kembali dipilih secara acak dan dipastikan belum 
pernah berinteraksi dengan sistem, baik itu sistem 
yang sudah diubah antarmukanya maupun sistem 
lama. Hasil dari pengujian antarmuka yang sudah 
direvisi ini menunjukkan bahwa 10 responden 
tersebut dapat menyelesaikan ke-dua task  yang 
diberikan dengan baik. 

 
4.1 Hasil Pengukuran Keseluruhan  

Bagian berikut ini menunjukkan hasil kegiatan 
cognitive walktrough yang dilakukan pada sistem 
sebelum dilakukan revisi dan setelah dilakukan 
revisi. 

Sama seperti bagian sebelumnya, pengukuran 
dilakukan kepada 10 (sepuluh) orang responden 
untuk sistem sebelum dilakukan revisi dan 10 
(sepuluh) orang yang berbeda untuk sistem yang 
telah direvisi antarmukanya. 

Pengukuran dilakukan dengan mengacu kepada 
10 (sepuluh) fitur utama yang ada pada aplikasi, dan 
diukur berdasarkan keberhasilan responden dalam 
menjalankan task yang ada pada fitur tersebut. 
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Tabel di bawah ini menunjukan hasil pengukuran 
yang dilakukan terhadap aplikasi pada saat awal 
sebelum dilakukan revisi. 

Tabel 1. Pengukuran Usability Sebelum Revisi 

No. Task Keberhasilan 
(%) 

1. View berita terbaru 0% (0/10) 
2. View kalender akademik 90% (9/10) 
3. View jadwal kuliah 10% (1/10) 
4. View kurikulum 10% (1/10) 
5. Pencarian tugas akhir 80% (8/10) 
6. Login 100% (10/10) 
7. Ubah password 100% (10/10) 
8. Pengisian KRS 10% (1/10) 
9. View arsip KRS 10% (1/10) 
10. View status registrasi 100% (10/10) 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masih 
banyak responden yang masih belum bisa 
menggunakan fitur-fitur aplikasi dengan baik. 
Contohnya pada fitur View arsip KRS, hanya ada 1 
(satu) orang responden yang dapat menyelesaikan 
task yang diberikan. Hal ini disebabkan karena 
responden tidak tau format baku yang harus diisikan 
pada kolom pengisian semester. 

Setelah dilakukan pengujian terhadap 10 
(sepuluh) responden, diperoleh feedback untuk 
melakukan perbaikan / revisi terhadap aplikasi. 
Setelah aplikasi direvisi, dilakukan lagi pengujian 
terhadap 10 (sepuluh) responden baru sehingga 
didapatkan hasil berikut. 

Tabel 2. Pengukuran Usability Setelah Revisi 

No. Task Keberhasilan 
(%) 

1. View berita terbaru 100% (10/10) 
2. View kalender akademik 90% (9/10) 
3. View jadwal kuliah 100% (10/10) 
4. View kurikulum 100% (10/10) 
5. Pencarian tugas akhir 90% (9/10) 
6. Login 100% (10/10) 
7. Ubah password 100% (10/10) 
8. Pengisian KRS 100% (10/10) 
9. View arsip KRS 100% (10/10) 
10. View status registrasi 100% (10/10) 

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 
perubahan yang sangat signifikan dari task yang 
diselesaikan oleh responden. Jika kita ambil contoh 
kembali pada fitur View arsip KRS, setelah aplikasi 
dilakukan revisi, 10 (sepuluh) responden sekarang 
dapat menyelesaikan taskdengan benar, begitu pula 
dengan fitur-fitur lainnya. 

Berikut ini diagram yang menunjukan 
keberhasilan pengujian yang dilakukan. Angka di 
sebelah kiri diagram menunjukkan jumlah responden 

yang berhasil menyelesaikan sebuah task pada 
aplikasi. 

 

Gambar 5. Hasil pengujian sebelum dan setelah revisi 

 

5. KESIMPULAN 
Cognitive walktrough merupakan metode 

pengukuran dan evaluasi usability yang berdasarkan 
pada teori kognitif. Penelitian ini fokus kepada 
pengukuran usability sebuah sistem informasi 
akademik dari sisi learnability atau kemampuan user 
untuk mempelajari dan menggunakan sistem saat 
pertama kali berinteraksi. 

Dari pengukuran yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa metode cognitive 
walktroughbaik untukdigunakan dalam 
meningkatkan pemahaman dan penyelesaian sebuah 
task yang ada pada sistem. 
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Abstrak 

Seiring dengan perkembangan jaman tidak memungkiri adanya perubahan perilaku manusia dalam kegiatan 
sehari-harinya. Pada semula komunikasi yang dilakukan cukup dengan melakukan telpon, pada saat ini sudah 
terintegrasi antara layanan suara, data dan gambar (multimedia) yang dibutuhkan. Melihat bergesernya 
perkembangan teknologi demi memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah kompleks yaitu multimedia maka PT 
Telkom melihat hal ini sebagai peluang cukup menantang yaitu menyediakan jaringan akses telekomunikasi 
yang handal demi menghantarkan layanan multimedia yang bagus kepada pelanggan. Penelitian ini membahas 
layak tidaknya jaringan akses telekomunikasi bila digelar di Perumahan Galaxy Surabaya, yang mana warga 
perumahan ini merupakan kalangan atas yang sekiranya memerlukan layanan multimedia yang tinggi. Adapun 
jaringan akses yang akan digelar yaitu HFC (gabungan koaksial dan optic), ADSL (tembaga) dan FTTH (optik). 
Sebagai alat untuk mengukur layak tidaknya jaringan akses digelar maka digunakannya NVP, ROR, MARR 
serta Payback Period. Hasil penelitian yaitu semua jaringan akses layak untuk digelar sesuai persyaratan yang 
berlaku. 
 
Kata kunci : Jaringan Akses, MARR, NPV, ROR, Payback Period, Perumahan Galaxy 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
 Perkembangan teknologi saat ini membuat 
perilaku manusia juga berubah sehingga dalam cara 
berkomunikasi pun berubah. Pada jaman dulu, cukup 
dengan bertatap muka kemudian berubah dengan 
menggunakan telpon hingga saat ini berubah ke 
multimedia yang sudah menjadi suatu kebutuhan life 
style. PT. Telkom sebagai perusahaan penyedia jasa 
telekomunikasi terbesar di Indonesia melihat hal ini 
juga sebagai peluang bisnis yang tidak kecil 
sekaligus sebagai tantangan untuk bisa menyediakan 
jaringan akses yang handal dalam menghantarkan 
layanan multimedia. Adapun jaringan akses yang 
sekiranya akan digelar yaitu jaringan akses HFC 
(kombinasi optic dan koaksial), ADSL (tembaga) 
dan FTTH (optic). Ketiga jaringan akses ini 
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing 
baik dari segi teknik ataupun segi ekonomisnya. 
Dalam penelitian ini akan dianalisis kelayakan 
ekonomis penggelaran jaringan telekomunikasi di 
perumahan Galaxy Surabaya dari beberapa segi 
yaitu NPV, ROR, MARR dan Payback Period. 
 

2. Jaringan Akses Telekomunikasi 
 
2.1 Jaringan HFC (Hybrid Fiber Coax) 

Jaringan HFC merupakan arsitektur yang 
timbul untuk menyediakan layanan telepon, 
video, data dan layanan interaktif lainnya ke 
pelanggan melalui kabel fiber optic dan kabel 
koaksial. Teknologi HFC menggunkaan media 
transmisi fiber optic untuk menyalurkan 
informasi sejauh jarak tertentu dan akan 
diterminasi dengan sebuah fiber node yang 
mengubah sinyal optic ke sinyal elektrik yang 
kemudian ditransferkan melalui jaringan kabel 
koaksial yang konvensional ke rumah-rumah 
pelanggan. 

 
2.2 Jaringan ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) 
 

ADSL mendefinisikan bagaimana kabel 
analog twisted pair yang telah ada dapat 
digunakan untuk mencapai kecepatan data 
digital yang jauh lebih besar daripada yang 
ditawarkan oleh implementasi ISDN saat ini. 
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Prinsip dasar ADSL adalah Digital Signal 
Proccessing. ADSL tidak membutuhkan 
intervensi manual karena begitu DSL diinstal 
dan diberikan daya maka link akna aktif. 
Setelah itu filter adaptif pada DSL secara 
kontinyu memantau kondisi saluran untuk 
semua perubahan karakteristik. 

2.3 Jaringan FTTH (Fiber To The Home) 
 

FTTH merupakan jaringana akses yang 
berbasis fiber optic sehingga dapat dikatakan 
bahwa FTTH merupakan salah satu bagian dari 
Jarlokaf yang memiliki lokasi penempatan 
TKO (Titik Konversi Optik) di rumah 
pelanggan. Terminal pelanggan terhubung ke 
TKO melalui kabel tembaga indoor.   

 
3. Alat Analisis Kelayakan Ekonomis 

 
3.1 MARR ( Minimum Acceptable Rate of 

Return) 
 

Tingkat bunga yang dipakai patokan dasar 
dalam mengevaluasi dan membandingkan 
berbagai alternative dinamakan MARR, nilai 
minimal dari tingkat pengembalian atau bunga 
yang bisa diterima oleh investor. 

 
3.2 NPV (Net Present Value)  
 

Metode ini menghitung selisih antara nilai 
sekarang invetasi dengan nilai sekarang 
penerimaan-penerimaan kas bersih. Bila NPV 
positif, proyek diterima, jika NPV bernilai 
negative, ditolak karena tidak menguntungkan. 

 
3.3 ROR (Rate of Return) 

 
Suatu tingkat penghasilan yang 

mengakibatkan nilai NPW (Net Present Worth) 
dari suatu investasi sama dengan nol. Secara 
matematis  

 
              N 
NPW = ∑  Ft (1+i*) -1           (1)  
            t=0 

 
dimana : 
 NPW  = Net Present Worth 
 Ft = Aliran Kas pada periode t 
 N = Umur proyek  
 i* = nilai ROR dari proyek 
 
 Karena Ft bisa bernilai positif maupun 
negative maka persamaan ROR dapat 
dinyatakan sebagai berikut  
 
 NPW = PWR – PWE = 0              (2) 
      N    N 

∑   Rt (P/F, i%, t) - ∑   Et (P/F, i%, t)      (3)   
t=0    t=0 

 
dimana : 
PWR = Nilai present worth dari semua 

pemasukan (aliran kas +) 
PWE = Nilai present worth dari semua 

pengeluaran (aliran kas -) 
Rt     =  Penerimaan netto yang terjadi pada 

periode ke-t 
Et        =   Pengeluaran netto yang terjadi pada 

periode ke-t, termasuk investasi awal 
(P) 

Selain menggunakan nilai present worth, 
perhitungan ROR juga bisa dilaksanakan 
dengan deret seragam sehingga akan berlaku 
hubungan 

  
EUAR – EUAC = 0                                 (4) 

 
Dimana EUAR adalah deret seragam yang 

menyatakan pendapatan (aliran kas masuk) per 
tahun dan EUAC adalah deret seragam yang 
menyatakan pengeluaran (aliran kas keluar) per 
tahun. Suatu investasi dikatakan layak apabila 
ROR yang dihasilkan lebih besar atau sama 
dengan MARR.  

 
3.4 Periode Pengembalian (Payback Period) 

 
Pada dasarnya periode pengembalian 

adalah jumlah periode yang diperlukan 
untukmenutup ongkos investasi awal dengan 
tingkat pegembalian tertentu. Perhitungannya 
dilakukan berdasarkan aliran kas baik tahunan 
maupun yang merupakan nilai sisa. Untuk 
mendapatkan periode pengembalian pada suatu 
tingkat pengembalian tertentu digunakan 
model formula sebagai berikut  

               N  
0 = - P + ∑ At  (P/F, i%, t)                        (5) 

                     t=1 
 
Dimana : 
At   = Aliran kas yang terjadi pada periode t 
N    = Periode pengembalian yang akan dihitung 

 
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data 
4.1 Pengumpulan Data 

 
Data yang dikumpulan dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu : 
1. Data Kuisioner 

Data dari kuisioner yang disebar ke warga 
perumahan yang menunjukkan kesediaan 
warga perumahan untuk menjadi pelanggan 
pertama pada saat pertamakali jaringan 
akses akan dioperasikan, akan diolah 
menjadi suatu proyeksi cash flow untuk 
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beberapa tahun ke depan. Dari 100 
kuisioner yang disebar dapat diketahu 
bahwa 56 bersedia menjadi pelanggan PT. 
Telkom saat menggelar jaringan akses 
nantinya.  

2. Data Biaya 
Data biaya disini meliputi : 
- Biaya Investasi : Biaya yang 

dikeluarkan untuk membangun 
jaringan akses yang dibutuhkan. 

- Biaya Operasional : Biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mengoperasikan dan 
merawat jaringan akses yang telah 
dibangun. 

- Biaya Administrasi : Biaya yang 
dikeurkan untuk administrasi suatu 
pelanggan. 

- Biaya Pemasaran : Biaya yang 
dikeluarkan untuk memasarkan produk 
layanan yang dilewatkan oleh suatu 
jaringan akses. 

- Tarif Layanan : Harga Layanan yang 
akan diberlakukan.  

 
4.2 Pengolahan Data 

 
Data biaya yang didapatkan dapat 

dikelompokkan menjadi sebagai berikut : 
1. Jaringan ADSL 

A. Data investasi/pelanggan : $ 600 
B. Tarif layanan/pelanggan/tahun 
- Internet : Rp 1080000 
- VoD : Rp 240000 
- Multichannel : Rp 216000 
- Pay Per View : Rp 108000 
- Abonemen Internet : Rp 72000 
- Abonemen VoD : Rp 180000 
- Abonemen Multichannel : Rp 144000 
- Abonemen Pay Per View : Rp 108000 
C. Pengeluaran/pelanggan/tahun 
- Biaya operasional dan perawatan : Rp 

320000 
- Biaya pemasaran : Rp 540000 
- Biaya administrasi dan umum : Rp 

110000 
D. Depresiasi (straight line) : Rp 

456960000 
E. Pajak sebesar 30% setiap tahun 
F. Tingkat suku bunga yang berlaku 

sebesar 10 % 
2. Jaringan HFC 

A. Data investasi/pelanggan : $ 1000 
B. Tarif layanan/pelanggan/tahun 
- Internet : Rp 3000000 
- VoD : Rp 672000 
- Multichannel : Rp 600000 
- Pay Per View : Rp 300000 
- Abonemen Internet : Rp 200000 

- Abonemen VoD : Rp 500000 
- Abonemen Multichannel : Rp 400000 
- Abonemen Pay Per View : Rp 300000 
C. Pengeluaran/pelanggan/tahun 
- Biaya operasional dan perawatan : Rp 

200000 
- Biaya pemasaran : Rp 300000 
- Biaya administrasi dan umum : Rp 

60000 
D. Depresiasi (straight line) : Rp 

76000000 
E. Pajak sebesar 30% setiap tahun 
F. Tingkat suku bunga yang berlaku 

sebesar 10 % 
3. Jaringan FTTH 

A. Data investasi/pelanggan : $ 3000 
B. Tarif layanan/pelanggan/tahun 
- Internet : Rp 8340000 
- VoD : Rp 1814400 
- Multichannel : Rp 1668000 
- Pay Per View : Rp 834000 
- Abonemen Internet : Rp 550000 
- Abonemen VoD : Rp 140000 
- Abonemen Multichannel : Rp 110000 
- Abonemen Pay Per View : Rp 830000 
C. Pengeluaran/pelanggan/tahun 
- Biaya operasional dan perawatan : Rp 

160000 
- Biaya pemasaran : Rp 270000 
- Biaya administrasi dan umum : Rp 

55000 
D. Depresiasi (straight line) : Rp 

22800000 
E. Pajak sebesar 30% setiap tahun 
F. Tingkat suku bunga yang berlaku 

sebesar 10 % 
Dari data biaya dan hasil kuisoner yang 

menunjukkan jumlah pelanggan awal, maka 
dapat dibuat suatu cash flow dimana cash 
flow yang dihasilkan pada tahun pertama 
pengoperasian sudah memberikan nilai 
aliran kas yang positif dan mengalami 
pertumbuhan pendapatan dari tahun ke 
tahun tapi pada tahun ke-5 perolehan 
pendapatan hingga umur ekonomis 
memiliki nilai yang sama. Dari cash flow 
yang dihasilkan pula dapat dihitung nilai 
a. NPV 
- Jaringan ADSL : Rp 8097825880 
- Jaringan HFC : Rp 69869655910 
- Jaringan FTTH : Rp 212765000000 
b. ROR 
- Jaringan ADSL : 0,198295103 
- Jaringan HFC : 0,490643476 
- Jaringan FTTH : 0,487153717 
c. Payback Period 
- Jaringan ADSL : 5 tahun 
- Jaringan HFC : 2.71 tahun 
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- Jaringan FTTH : 2.85 tahun 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pengolahan data yang 
dilakukan  maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 

1. Cash Flow 
Dari cash flow yang dibuat, terlihat 
pengoperasian pada tahun awal bernilai 
positif sehingga ketiga jaringan akses layak 
untuk digelar. 

2. NPV 
Berdasar syarat layak suatu investasi yaitu 
NPV > 0 maka semua jaringan akses layak 
untuk diimplementasikan.  

3. ROR 
Berdasar syarat layak suatu investasi yaitu 
ROR > MARR (10%) maka semua jaringan 
akses layak untuk dibangun. 

4. Payback Period 
Berdasar syarat layak suatu investasi yaitu 
Payback Period < umur ekonomis (20 
tahun) maka semua layak. 

5. Berdasar analisis : 
- NPV 

Jaringan akses yang layak digelar yaitu 
jaringan FTTH 

- ROR 
Jaringan akses yang layak digelar yaitu 
HFC 

- Payback Period 
Jaringan akses yang layak digelar yaitu 
HFC 

 
5.2 Saran 

 
Untuk mengetahui lebih pasti, jaringan 

akses yang lebih tepat untuk digelarnya jaringan 
akses tertentu di perumahan Galaxy maka perlu 
dilakukannya analisis kelayakan teknis supaya 
lebih sesuai dengan situasi dan kondisi teknik di 
perumahan tersebut. 
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Abstrak 

Tatakelola Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu aspek penting dari tatakelola perusahaan secara 
keseluruhan. Pengelolaan TI yang baik akan menjamin efisiensi dan pencapaian kualitas layanan yang baik bagi 
tujuan bisnis perusahaan. Salah satu kerangka kerja tatakelola TI adalah CobIT Versi 4.1 yang merupakan 
pedoman yang paling lengkap dari praktik-praktik terbaik untuk manajemen TI. Salah satu pengukuran kinerja 
TI menggunakan CobIT versi 4.1 dilakukan dengan model Maturity Level yang bertujuan untuk melihat 
gambaran kondisi perusahaan saat ini dimasa yang akan datang. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran 
terhadap maturity level dari perguruan tinggi Politeknik Telkom pada domain Planing and Organizing (PO) 
dengan menggunakan CobIT versi 4.1. Dari Hasil penilaian yang dilakukan, maturity level untuk domain Plan 
and Organize (PO) dari Politeknik Telkom saat ini memiliki indeks 2.031 (Repeatable but Intuitive) sedangkan 
yang diharapkan oleh Politeknik Telkom memiliki indeks 3.853 (Defined Process). 
 
Kata kunci : COBIT 4.1, Maturity Level, Planning and Organizing 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
Tatakelola Teknologi Informasi (TI) merupakan 
salah satu aspek penting dari tatakelola perusahaan 
secara keseluruhan. Pengelolaan TI yang baik akan 
menjamin efisiensi dan pencapaian kualitas layanan 
yang baik bagi tujuan bisnis perusahaan. Peran TI di 
dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi 
sangat utama, kendati bisa dikatakan apabila tidak 
dikelola dengan baik, akan menyebabkan kurang 
efisiennya proses internal dan eksternal serta sangat 
mempengaruhi kinerja dan performa perguruan 
tinggi itu sendiri.  
Salah satu kerangka kerja tatakelola TI adalah 
CobIT Versi 4.1 yang merupakan pedoman yang 
paling lengkap dari praktik-praktik terbaik untuk 
manajemen TI yang mencakup 4 (empat) domain, 
yaitu perencanaan dan organisasi, perolehan dan 
implementasi, penyerahan dan pendukung dan 
monitoring. 
Politeknik Telkom sebagai salah satu perguruan 
tinggi berbasis vokasional yang bergerak di bidang 
IT merupakan perguruan tinggi yang haruslah 
menempatkan pengelolaan TI sebagai salah satu 
strategi utama dalam berbagai proses bisnisnya. 
Untuk mengetahui pengelolaan TI di Politeknik 
Telkom, diberikan penilaian terhadap tingkat 

kematangan (maturity level) dari pengelolaan TI-
nya. Salah satu pengukuran kinerja TI tersebut dapat 
menggunakan CobIT versi 4.1 yang dilakukan 
dengan model Maturity Level bertujuan untuk 
melihat gambaran kondisi perusahaan saat ini 
dimasa yang akan datang. Pada penelitian ini 
dilakukan pengukuran terhadap maturity level dari 
perguruan tinggi Politeknik Telkom pada domain 
Planing and Organizing (PO) dengan menggunakan 
CobIT versi 4.1. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 COBIT 4.1  
COBIT (Control Objectives for Information and 
Related Technology) merupakan sekumpulan 
dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada 
IT governance yang dapat membantu auditor, 
manajemen, dan pengguna (user) untuk 
menjembatani pemisah antara resiko bisnis, 
kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan 
teknis. COBIT dikembangkan oleh IT governance 
Institute (ITGI) yang merupakan bagian dari 
Information Systems Audit and Control Association 
(ISACA). 
Menurut Campbell[1], COBIT merupakan suatu cara 
untuk menerapkan IT governance. COBIT berupa 
kerangka kerja yang harus digunakan oleh suatu 
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organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya 
untuk membentuk suatu standar yang umum berupa 
panduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Secara 
terstruktur, COBIT terdiri dari seperangkat contol 
objectives untuk bidang teknologi informasi, 
dirancang untuk memungkinkan tahapan bagi audit. 
Menurut IT Governance Institute, Control 
Objectives for Information and related Technology 
(COBIT, saat ini edisi ke-5) adalah sekumpulan 
dokumentasi best practices untuk IT governance 
yang dapat membantu auditor, manajemen and 
pengguna ( user ) untuk menjembatani gap antara 
risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan-
permasalahan teknis. 
COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996 yaitu 
COBIT versi 1 yang menekankan pada bidang audit, 
COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan 
pada tahap kontrol, COBIT versi 3 pada tahun 2000 
yang berorientasi kepada manajemen, dan COBIT 
versi 4 yang lebih mengarah kepada IT 
governance[2]. COBIT terdiri dari 4 domain[3], 
yaitu: 

• Planning & Organization (PO), domain 
ini mencakup level strategis dan taktis, 
dan konsennya pada identifikasi cara TI 
yang dapat menambah pencapaian terbaik 
tujuan-tujuan bisnis. 

• Acquisition & Implementation (AI), untuk 
merealisasikan strategi TI, solusi TI yang 
perlu diidentifikasikan, dikembangkan 
atau diperlukan, juga diimplementasikan 
dan diintegrasikan dalam proses bisnis. 

• Delivery & Support (DS), domain ini 
menyangkut penyampaian aktual dari 
layanan yang diperlukan, dengan 
menyusun operasi tradisional terhadap 
keamanan dan aspek kontinuitas sampai 
pada pelatihan, domain ini termasuk 
proses data aktual melalui sistem aplikasi, 
yang sering diklasifikasikan dalam 
pengendalian aplikasi. 

• Monitoring & Evalution (ME), semua 
proses TI perlu dinilai secara teratur atas 
suatu waktu untuk kualitas dan 
pemenuhan kebutuhan pengendalian. 
Domain ini mengarahkan kesalahan 
manajemen pada proses pengendalian 
organisasi dan penjaminan independen 
yang disediakan oleh audit internal dan 
eksternal atau diperolah dari sumber 
alternatif. 

2.2 Kerangka Kerja COBIT 4.1 
Menurut Campbell [1], dalam hirarki COBIT 
terdapat 4 domain COBIT yang terbagi menjadi 34 
proses dan 318 control objectives, serta 1547 control 
practitices. Dalam setiap domain dan proses di 
dalamnya tersedia pula panduan manajemen, 
panduan audit, dan ringkasan bagi pihak eksekutif. 

Disamping itu, dalam kerangka kerja COBIT juga 
memasukkan bagian-bagian seperti di bawah ini[3] : 

• Maturity models: untuk menilai tahap 
maturity IT dalam skala 0-5 

• Critical Success Factors (CSFs): arahan 
implementasi bagi manajemen dalam 
melakukan pengendalian atas proses IT. 

• Key Goal Indicators (KGIs): berisi 
mengenai arahan kinerja proses-proses IT 
sehubungan dengan kebutuhan bisnis. 

• Key Performance Indicators (KPIs): 
kinerja proses-proses IT sehubungan 
dengan sasaran/tujuan proses (process 
goals). 

 
2.3 Maturity Level 
Kedalaman penerapan tata kelola TI pada suatu 
organisasi/perusahaan dapat menggunakan IT 
Governance Maturity Model dari ITGI dengan 
tingkatan sebagai berikut: 

• Skala 0: Nonexistent 
 Disini sama sekali tidak ada proses-proses 
manajemen yang dapat diakui, bahkan perusahaan 
tidak menyadari bahwa ada isu tata kelola TI di 
dalamnya yang patut dikemukakan. 

• Skala 1: Initial/Ad Hoc 
 Ada bukti bahwa perusahaan mengakui 
adanya isu-isu tata kelola TI yang perlu 
dikemukakan, tetapi belum ada penyelesaian dengan 
prosedur yang baku, sifatnya masih sebatas 
pendekatan penyelesaian secara ad hoc, yang 
cenderung diselesaikan sendiri-sendiri case by case 
dan belum sepenuhnya organized. 

• Skala 2: Repeatable but Intuitive 
 Disini tidak ada prosedur-prosedur yang 
baku bagi pelatihan atau komunikasi formal, dan 
tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada 
masing-masing individu. Disini ada tigkat 
ketergantungan kepada pengetahuan para individu.  

• Skala 3: Defined Process 
 Prosedur telah dibakukan dan 
didokumentasika serta dikomunikasikan melalui 
pelatihan. Di tingkat ini, sudah ditetapkan bahwa 
proses harus diikuti/dijalankan, walaupun ada 
kecenderunganbahwa penyimpangan-penyimpangan 
tidak akan dapat dideteksi.  

• Skala 4: Managed and Measurable 
 Manajemen telah melakukan monitoring 
dan pengukuran ketaatan terhapa proses-proses yang 
berlaku dan mengambil tindakan bilamana ada 
proses yang tidak berjalan dengan efektif. Di tingkat 
ini berbagai proses masih dalam tahap 
penyempurnaan secara terus menerus untuk 
menghasilkan praktek-praktek yang baik. Otomasi 
dan berbagai cara digunakan secara terbatas atau 
masih dalam bentuk penggalan yang belum utuh. 
Penentuan  target dilaksanakan secara sophisticated 
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dengan menghubungkan antara tujuan hasil yang 
ingin dicapai dari segi bisnis dan peningkatan proses 
TI. Hasil nyata dilaporkan ke manajemen dalam 
bentuk pelaporan yang berbasiskan balanced 
scorecard.  

• Skala 5: Optimised 
Berbagai proses telah disempurnakan sehingga 
menjadi praktek yang baik, berdasarkan hasil 
penyempurnaan yang terus meneruskan dan juga 
melakukan upaya maturity modeling dengan 
perusahaan-perusahaan lainnya. TI dimanfaatkan 
secara terintegrasi untuk mengotomasikan workflow, 
menyediakan berbagai cara untuk meningkatkan 
kualitas dan effectiveness, sehingga perusahaan cepat 
beradaptasi terhadap perubahan. Praktek tata kelola 
TI telah dilakukan dengan pendekatan yang 
sophisticated dengan menggunakan teknik yang 
efektif dan efisien. Disini terdapat transparansi 
aktivitas TI yang nyata, sehingga board merasa 
mengendalikan strategi TI. Aktivitas TI telah 
dioptimalkan menuju prioritas bisnis yang 
sesungguhnya, dan nilai tambah yang dihasilkan 
bagi perusahaan dapat diukur; demikian juga dengan 
langkah-langkah yang dilakukan dalam waktu yang 
sesuai untuk melakukan koreksi bila ada masalah. 
Pendekatan balanced scorecard telah berevolusi 
untuk fokus pada pengukuran yang paling penting 
terkait dengan strategi bisnis perusahaan secara 
keseluruhan. Langkah-langkah untuk melaksanakan 
manajemen resiko dan aktivitas pengelolaan TI 
lainnya telah dirampingkan dengan mengadopsi 
proses baku dan terotomasi. Biaya TI dimonitor 
secara efektif dan perusahaan telah mencapai 
pengeluaran TI yang optimal melalui peningkatan 
proses internal yang berkesinambungan. 
3. Pengukuran Tingkat Maturity Domain 

Planning And Organizing (PO) Pada 
Politeknik Telkom  

Studi kasus yang diambil untuk penelitian dalam 
pengukuran maturity ini adalah sebuah institusi 
pendidikan bernama Politeknik Telkom yang 
terletak di kota Bandung. Politeknik Telkom 
merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di 
bawah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) yang 
berbasis vokasi (praktek), sehingga diharapkan 
lulusan dari Politeknik Telkom dapat siap dalam 
bekerja di dunia industri. 
Latar belakang pendirian Politeknik Telkom oleh 
Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) pada tahun 2007 
didasari adanya kebutuhan tenaga terampil yang 
akan berperan dalam pengembangan sektor industri 
teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat 
dimaklumi karena dewasa ini perkembangan 
teknologi informasi sangat pesat sehingga kebutuhan 
dunia industri terhadap tenaga kerja terdidik dalam 
ICT pun semakin banyak. Dengan dasar tersebut, 
YPT mendirikan sebuah institusi pendidikan 

berbasis vokasi untuk memenuhi kebutuhan dunia 
industri. 
 
3.1 Visi dan Misi Organisasi 
Visi Politeknik Telkom adalah : ”Menjadi Politeknik 
unggulan dibidang Manajemen dan Teknologi 
Informasi & Komunikasi di Asia Tenggara”[4]. 
Dari visi organisasi Politeknik Telkom di atas, dapat 
dijabarkan misi dari Politeknik Telkom adalah[4] : 

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi 
yang responsif terhadap perubahan 
lingkungan dengan tetap mengedepankan 
nilai-nilai kebangsaan. 

2. Terus melakukan transisi untuk tumbuh 
secara mandiri, berkelanjutan, dan 
mempunyai tata kelola yang baik (Good 
Polytechnic Governance). 

3. Melakukan inovasi dan pengembangan 
untuk meningkatkan nilai tambah institusi 
dan stakeholder. 

 
3.2 Lingkup Pengukuran Maturity Level 
Salah satu alat pengukuran dari kinerja suatu sistem 
teknologi informasi adalah model kematangan 
(maturity level). Model kematangan untuk 
pengelolaan dan pengendalian pada proses teknologi 
informasi didasarkan pada metode evaluasi 
organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari 
level tidak ada (0) hingga optimis (5). Model 
kematangan dirancang sebagai profil proses 
teknologi informasi, sehingga organisasi akan dapat 
mengenali deskripsi kemungkinan keadaan teknologi 
informasi sekarang dan mendatang. 
Model kematangan yang dibangun berawal dari 
generic qualitative model, dimana prinsip dari 
atribut berikut ditambahkan dengan cara bertingkat 
(ITGI,2007) : 

- Kepedulian dan komunikasi (awareness and 
communication) 

- Kebijakan, perencanaan, dan prosedur 
(policies, plan, and procedures) 

- Perangkat bantu dan otomatisasi (tools and 
automation) 

- Keterampilan dan keahlian (skills and 
expertise) 

- Pertanggungjawaban internal dan eksternal 
(responsibility and accountability) 

- Penetapan tujuan dan pengukuran (goal 
setting and measurement) 

Kerangka kerja COBIT mengidentifikasi 34 proses 
TI yang dikelompokkan ke dalam 4 domain utama, 
yaitu domain Plan and Organize (PO), Acquire and 
Implement (AI), Deliver and Support (DS), dan 
Monitor and Evaluate (ME). Setiap domain 
memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Domain 
yang digunakan dalam penelitian tingkat 
kematangan (maturity) ini adalah domain Plan and 
Organize (PO) yang terdiri dari : 
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a. PO1 - Define a strategic IT plan. 
b. PO2 - Define the information 

architecture. 
c. PO3 - Determine technological 

direction. 
d. PO4 - Define the IT Process, 

Organisation and Relationships. 
e. PO5 - Manage the investment. 
f. PO6 - Communicate management aims 

and direction. 
g. PO7 - Manage IT human resources. 
h. PO8 - Manage Quality. 
i. PO9 - Assess and Manage IT Risks. 
j. PO10 - Manage projects. 

Masing-masing sub domain akan berpengaruh 
terhadap hasil penilaian maturity, sehingga penilaian 
terhadap masing-masing sub domain tersebut 
dijadikan salah satu aspek penilaian dalam penelitian 
ini. 
 
3.3 Hasil Pengukuran Tingkat Maturity Pada 

Domain PO 

Maturity level dari pengelolaan TI di Politeknik 
Telkom dapat ditentukan dari 2 faktor, yaitu dari 
visi,misi dan tujuan organisasi serta dari hasil 
pengolahan quesioner [5]. Faktor-faktor tersebut 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Visi, misi dan tujuan organisasi dari Politeknik 

Telkom dapat merujuk kepada : 
i. Keinginan untuk menuju politeknik 

unggulan di bidang Manajemen dan 
Teknologi Informasi di Asia Tenggara. 

ii.  Keinginan untuk melaksanakan tridharma 
perguruan tinggi 

iii.  Keinginan untuk memiliki tata kelola yang 
baik (Good Polytechnic Governance) 

iv. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan 
semua stakeholder 

b. Hasil quesioner mengenai maturity level di 
Politeknik Telkom. 

Quesioner diberikan kepada 10 orang dosen / staf / 
pegawai di Politeknik Telkom dengan merujuk pada 
domain Plan and Organize (PO) yang terdiri dari 6 
prinsip antara lain : awareness and communication / 
AC; policies, plan, and procedures / PPP; tools and 
automation / TA; skills and expertise / SE; 
responsibility and accountability / RA; dan goal 
setting and measurement / GM. Hasil pengolahan 
quesioner tersebut menunjukkan hasil sebagai 
berikut : 
 
Dari semua pengolahan quesioner di atas, nilai 
indeks kematangan untuk saat ini adalah sebagai 

berikut 
Maturity Plan and Organize (PO)  = 
 2.16 +2.2+2.2+2.1+1.79+2.06+1.88 = 2.031 
                                6 

Hasil penilaian di atas menunjukkan maturity level 
untuk domain Plan and Organize (PO) dari 
Politeknik Telkom saat ini adalah Repeatable but 
Intuitive. 
Sedangkan untuk indeks kematangan dari organisasi 
Politeknik Telkom yang diharapkan oleh responden 
adalah sebagai berikut  

Tabel 1. Hasil Pengolahan Quesioner Maturity Model berdasarkan prinsip maturity 

Prinsip 
  

  
Jawaban Total 

Pertanyaan 
Total 
Nilai 

Indeks Maturity Level 
0 1 2 3 4 5 

AC 
As Is 7 17 37 32 6 1 100 216 2.16 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 0 14 20 33 33 100 385 3.85 Defined Process 

PPP 
As Is 5 19 34 35 7 0 100 220 2.2 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 0 5 27 33 35 100 398 3.98 Defined Process 

TA 
As Is 12 21 23 33 11 0 100 210 2.1 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 0 15 14 37 34 100 390 3.9 Defined Process 

SE 
As Is 16 18 40 23 3 0 100 179 1.79 Initial / Ad Hoc 
To Be 0 0 25 13 27 35 100 372 3.72 Defined Process 

RA 
As Is 9 18 36 32 5 0 100 206 2.06 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 1 7 23 35 34 100 394 3.94 Defined Process 

GM As Is 11 22 37 28 2 0 100 188 1.88 Initial / Ad Hoc 
 To Be 0 0 18 28 17 37 100 373 3.73 Defined Process 
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Maturity Plan and Organize (PO)  = 
   3.85+3.98+3.9+3.72+3.94+3.73  = 3.853 
                                6 

Hasil penilaian di atas menunjukkan maturity level 
untuk domain Plan and Organize (PO) dari 
Politeknik Telkom yang diharapkan adalah Defined 
Process. 
Hasil Quesioner terhadap 10 responden dosen / staf / 

pegawai Politeknik Telkom di atas dapat juga diolah 
dengan merujuk berdasarkan sub domain dari Plan 
and Organize (PO) dari yang terdiri dari 10 sub 
domain antara lain : Define a strategic IT plan 
(PO1); Define the information architecture (PO2); 
Determine technological direction (PO3); Define the 
IT Process, Organisation and Relationships (PO4); 
Manage the investment (PO5); Communicate 
management aims and direction (PO6); Manage IT 
human resources (PO7); Manage Quality (PO8); 
Assess and Manage IT Risks (PO9); dan Manage 

projects (PO10). Hasil pengolahan quesioner 
tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut : 
 
Dari semua pengolahan quesioner di atas, nilai 
indeks kematangan untuk saat ini adalah sebagai 
berikut 

Maturity (PO)  = 
( 2.083+1.75+1.95+2.067+2.117+2.383+ 1.95+ 
2.067 +1.93+2.017) / 10  = 2.031 

Hasil penilaian di atas menunjukkan maturity level 
untuk domain Plan and Organize (PO) dari 
Politeknik Telkom saat ini adalah Repeatable but 
Intuitive. 
Sedangkan untuk indeks kematangan dari organisasi 
Politeknik Telkom yang diharapkan oleh responden 
adalah sebagai berikut  

Tabel 2. Hasil Pengolahan Quesioner Maturity Model berdasarkan sub domain 

Sub 
Domain  

Jawaban Total 
Pertanyaan 

Total 
Nilai 

Indeks Maturity Level 
0 1 2 3 4 5 

PO1 
As Is 5 9 27 14 5 0 60 125 2.083 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 1 8 13 21 17 60 225 3.75 Defined Process 

PO2 
As Is 4 23 19 12 2 0 60 105 1.75 Initial / Ad Hoc 

To Be 0 0 10 14 20 16 60 222 3.7 Defined Process 

PO3 
As Is 5 14 22 17 2 0 60 117 1.95 Initial / Ad Hoc 

To Be 0 0 8 9 20 23 60 238 3.967 Defined Process 

PO4 
As Is 8 7 21 21 3 0 60 124 2.067 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 0 4 14 23 19 60 237 3.95 Defined Process 

PO5 
As Is 6 12 14 25 3 0 60 127 2.117 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 0 6 17 14 23 60 234 3.9 Defined Process 

PO6 
As Is 7 8 9 27 9 0 60 143 2.338 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 0 5 19 13 23 60 234 3.9 Defined Process 

PO7 
As Is 2 16 28 11 3 0 60 117 1.95 Initial / Ad Hoc 

To Be 0 0 13 5 18 24 60 233 3.883 Defined Process 

PO8 
As Is 9 10 12 26 3 0 60 124 2.067 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 0 5 17 16 22 60 235 3.917 Defined Process 

PO9 
As Is 12 7 18 20 2 1 60 116 1.93 Initial / Ad Hoc 

To Be 0 0 14 10 17 19 60 221 3.683 Defined Process 

PO10 
As Is 2 9 37 10 2 0 60 121 2.017 

Repeatable but 
Intuitive 

To Be 0 0 11 7 20 22 60 233 3.883 Defined Process 
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Maturity (PO)  =  

(3.75+3.7+3.967+3.95+3.9+3.9+3.883+ 3.917 
+3.683 +3.883) / 10 = 3.853 

Hasil penilaian di atas menunjukkan maturity level 
untuk domain Plan and Organize (PO) dari 
Politeknik Telkom yang diharapkan adalah Defined 
Process. 
Hasil pengukuran dan penilaian di atas menunjukkan 
maturity level untuk domain Plan and Organize 
(PO) dari Politeknik Telkom saat ini baik penilaian 
berbasis prinsip maturity  maupun berbasis sub 
domain maturity menunjukkan indeks 2.031 
(Repeatable but Intuitive) sedangkan yang 
diharapkan oleh Politeknik Telkom memiliki indeks 
3.853 (Defined Process). Hal ini berarti bahwa 
proses pengelolaan teknologi informasi di Politeknik 
Telkom saat ini telah dijalankan oleh organisasi, 
hanya saja proses-proses yang ada kebanyakan 
hanya dilakukan sebagaimana proses – proses yang 
pernah terjadi sebelumnya serta tidak ada prosedur-
prosedur yang baku bagi pelatihan atau komunikasi 
formal, dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan 
kepada masing-masing individu. Dalam pengelolaan 
ini, kesalahan dan kekeliruan sangat rentan terjadi 
karena ketiadaan aturan dan prosedur yang baku 
untuk proses-proses yang ada di Politeknik Telkom. 
Harapan untuk pengelolaan teknologi informasi di 
Politeknik Telkom sendiri adalah proses-proses yang 
ada dibakukan dan didokumentasikan serta 
dikomunikasikan terhadap setiap individu dalam 
organisasi. Proses-proses yang ada haruslah 
dijalankan oleh setiap komponen organisasi 
sehingga setidaknya formalisasi dan praktek-praktek 
dalam setiap proses pengelolaan teknologi informasi 
di Politeknik Telkom dapat terbentuk. 
Dari tingkat kematangan (maturity) yang ada 
sekarang serta tingkat kematangan (maturity) yang 
diharapkan oleh Politeknik Telkom ternyata terdapat 
perbedaan (gap) sehingga organisasi Politeknik 
Telkom haruslah melakukan dan membuat strategi-
strategi untuk menutupi gap tersebut. salah satu 
strategi yang dapat diusulkan adalah dengan 
pembentukan dokumen-dokumen tertulis mengenai 
segala proses pengeloaan teknologi informasi di 
Politeknik Telkom. Selain itu, dibutuhkan pelatihan, 
sosialisasi serta komunikasi terhadap seluruh 
individu dan komponen pada Politeknik Telkom 
agar proses-proses yang ada dapat berjalan secara 
maksimal. 
 
4. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

• Domain Plan and Organize (PO) terdiri 
dari 6 prinsip antara lain : Kepedulian dan 
komunikasi (awareness and communication 
/ AC); Kebijakan, perencanaan, dan 
prosedur (policies, plan, and procedures / 
PPP); Perangkat bantu dan otomatisasi 
(tools and automation / TA); Keterampilan 
dan keahlian (skills and expertise / SE); 
Pertanggungjawaban internal dan eksternal 
(responsibility and accountability / RA); 
dan Penetapan tujuan dan pengukuran (goal 
setting and measurement / GM). 

• Domain Plan and Organize (PO) terdiri 
dari 10 sub domain antara lain : Define a 
strategic IT plan (PO1); Define the 
information architecture (PO2); Determine 
technological direction (PO3); Define the 
IT Process, Organisation and Relationships 
(PO4); Manage the investment (PO5); 
Communicate management aims and 
direction (PO6); Manage IT human 
resources (PO7); Manage Quality (PO8); 
Assess and Manage IT Risks (PO9); dan 
Manage projects (PO10). 

• Hasil penilaian menunjukkan maturity level 
untuk domain Plan and Organize (PO) dari 
Politeknik Telkom saat ini memiliki indeks 
2.031 (Repeatable but Intuitive) sedangkan 
yang diharapkan oleh Politeknik Telkom 
memiliki indeks 3.853 (Defined Process). 
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Abstrak 
 

Dalam pengelolaan dokumen rencana kerja, setiap SKPD  masih menggunakan aplikasi Ms Office (Ms Excel) 
atau sejenisnya, dimana penggunaan aplikasi umum seperti ini dapat menimbulkan masalah seperti terjadinya 
ketidak seragaman pada data rencana kerja antar SKPD. Permasalahan lainnya adalah lambatnya badan legislasi 
dalam melakukan pembahasan rencana kerja yang diusulkan oleh masing-masing SKPD dilingkungan 
Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga menghambat proses pertukaran dan distribusi data. Permasalahan 
berikutnya adalah sulitnya pihak Bapppeda dalam mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang 
berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo tidak memiliki 
rencana strategis. 
Pada penelitian ini dilakukan implementasi aplikasi berbasis protokol SOAP untuk mengoptimalkan layanan 
pertukaran data antara SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Metode penelitian terdiri 
atas: studi literatur yang terkait dengan konsep aplikasi SOAP, wawancara, serta pengumpulan data rencana 
kerja pada SKPD Provinsi Gorontalo. Kemudian diimplementasikan dengan beberapa bahasa pemrograman, 
DBMS, dan sistem operasi yang berbeda (multiple platform). 
Hasil dari penelitian adalah terintegrasinya antara aplikasi perencanaan pada bappeda dengan aplikasi pada unit 
kerja atau organisasi lain yang menggunakan protocol SOAP sebagai alat pertukaran datanya dan tidak 
menjadikan perbedaan platform sistem operasi, bahasa pemrograman dan DBMS sebagai kendala dalam 
pengintegrasian aplikasi. 

 
Kata kunci : Rencana kerja, aplikasi berbasis SOAP, SKPD, multiple platform 
 

  
1. Pendahuluan 

 
1.1. Latar belakang 

Seiring dengan peningkatan teknologi 
informasi serta semakin maraknya penggunaan 
internet, maka semakin banyak pula aplikasi-aplikasi 
yang dikembangkan oleh perusahaan/organisasi 
seperti e-commerce, e-learning, e-government, e-
travel, e-procurement dan lain-lain, yang tujuannya 
tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan 
pelayanan kepada masyarakat demi peningkatan 
kualitas layanan yang baik bagi masyarakat. 

Di Provinsi Gorontalo, khusus dalam bidang 
pemerintahan kebutuhan akan teknologi informasi 
terkait dengan pertukaran dan distribusi data sangat 
diperlukan demi kelancaran proses pemerintahan 
serta tercapainya peningkatan terhadap pelayanan 
publik. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di 

pemerintahan adalah pertukaran dan distribusi data 
untuk pembuatan rencana kerja oleh setiap Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, pada 
kenyataannya dalam pengelolaan dokumen-
dokumen tersebut masih menggunakan aplikasi Ms 
Office (Ms Excel) atau sejenisnya, dimana 
penggunaan aplikasi umum seperti ini dapat 
menimbulkan masalah seperti terjadinya kesalahan 
yang dilakukan oleh pemakai, sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya ketidak seragaman pada 
data rencana kerja antar SKPD. Selain itu, 
permasalahan lainnya yang timbul adalah lambatnya 
badan legislasi dalam melakukan pembahasan 
rencana kerja yang diusulkan oleh masing-masing 
SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, 
sehingga dari segi waktu dapat menghambat proses 
pertukaran dan distribusi data. Permasalahan 
berikutnya adalah sulitnya pihak Bapppeda dalam 
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mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang 
berhubungan dengan perencanaan pembangunan 
daerah, sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo 
tidak memiliki rencana strategis. Belum lagi ditinjau 
dari masalah keamanan data atas akses orang-orang 
yang tidak berhak, serta tidak adanya kemudahan 
bagi masyarakat untuk mengakses informasi rencana 
kerja SKPD  sebagaimana yang telah diamanatkan 
oleh UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 
informasi publik.  

Berdasarkan pada uraian permasalahan 
diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 
membangun sebuah aplikasi yang berbasis SOAP 
sehingga dalam implementasinya nanti dapat 
memberikan kemudahan serta percepatan akses 
dalam pertukaran dan distribusi data perencanaan 
dan pengembangan daerah di Provinsi Gorontalo. 

 
1.2. Perumusan Masalah 
4. Bagaimana penerapan dari aplikasi berbasis 

SOAP ini dapat mempercepat proses pertukaran 
dan distribusi data rencana kerja SKPD 
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Gorontalo ? 

5. Bagaimana proses integrasi berbagai sistem 
informasi yang berhubungan dengan 
perencanaan pembangunan daerah dengan 
menggunakan aplikasi berbasis SOAP ? 

 
1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
6. Merancang sebuah aplikasi berbasis SOAP 

untuk pertukaran dan distribusi data rencana 
kerja pada setiap SKPD di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. 

7. Mengintegrasikan berbagai sistem informasi 
yang berhubungan dengan perencanaan 
pembangunan daerah. 

 
1.4. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dengan penelitian 
ini 
a. Terciptanya sebuah sistem yang dapat 

mempercepat pekerjaan penyusunan rencana 
kerja SKPD yang ada dilingkungan pemerintah 
daerah Provinsi Gorontalo 

b. Memudahkan proses pertukaran dan menjaga 
kesegaraman data rencana kerja antar SKPD 
sehingga mempermudah Bapppeda dalam 
melakukan koordinasi perencanaan 
pembangunan daerah. 

c. Mempercepat pekerjaan badan legislasi dalam 
pembahasan rencana kerja yang diusulkan oleh 
SKPD 

d. Mempermudah masyarakat dalam mengakses 
dan mengetahui rencana kerja SKPD karena 
aplikasi ini bukan saja dapat diakses 
menggunakan komputer tapi dapat juga 
menggunakan berbagai perangkat komunikasi 
data seperti HP, Smart phone, ipad, dll. 

e. Terintegrasinya berbagai sistem informasi yang 
berhubungan dengan perencanaan pembangunan 
daerah sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo 
memiliki rencana strategis dalam melakukan 
integrasi sistem, aplikasi, databese dalam satu 
standar yang dapat dikomunikasikan pada 
sebuah protokol yang sifatnya umum. 

f. Dengan menggunakan protokol SOAP maka 
akses secara langsung ke database tidak terjadi 
sehingga keamanan data terjamin 

 
1.5. Metode penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa 
langkah yang penjabarannya sebagai berikut : 
A. Pengumpulan data 

Langkah awal yang harus dilakukan dalam 
penelitian ini adalah mendapatkan data tentang 
rencana kerja dan mengetahui/ mempelajari kinerja 
dari sistem yang berjalan (yang ada saat ini) pada 
setiap SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo. 
Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan 
survei ke masing-masing SKPD.  

 
B. Studi literatur 

Tahapan ini digunakan untuk menemukan 
filosofis dan teori-teori mengenai aplikasi 
menggunakan protokol SOAP dan format baku 
untuk pembuatan laporan rencana kerja. Pada tahap 
ini dikumpulkan berbagai literatur yang 
berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. 

 
C. Perancangan sistem 

Dalam melakukan perancangan sistem ada 
beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni : 
1) Perancangan arsitektur sistem secara umum 

Berdasarkan pada sub tahap 1 maka pada 
tahap ini digambarkan bagaimana aplikasi pada sisi 
server di Bappeda menyediakan service sekaligus 
dapat memanfaatkan service dari server SKPD lain 
yang datanya terkait dengan kebutuhan BAPPEDA. 
2) Pemodelan aplikasi server dan client 

menggunakan Unified Modeling Language 
(UML) 

Aktifitas yang dilakukan oleh pengguna 
aplikasi pada sisi server adalah melakukan entri data 
kegiatan yang akan dilaksanakan pertahun anggaran. 
Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem 
atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh aplikasi 
perencanaan, yang menyatakan hubungan interkasi 
antara sistem dan pengguna. 
3) Perancangan basis data 
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Pada tahap ini akan di identifikasi 
kebutuhan basis data selanjutnya  digambarkan 
model Entity Relationship Diagram (ERD). 
4) Perancangan antar muka (interface) aplikasi 

server dan client 
Pada sisi server antar muka biasanya dalam 

bentuk method/ function dan di sisi aplikasi client 
dalam bentuk form. Rancangan yang dilakukan 
dalam tahap ini terbatas pada pendefinisian berbagai 
function/ method pada server dan form untuk 
aplikasi client. 

 
D. Pembuatan prototipe aplikasi 

Prototipe dibuat hanya untuk 2 SKPD dan 1 
server, aplikasi untuk 2 SKPD bertindak sebagai 
aplikasi client dan aplikasi server untuk Bapppeda. 

 
E. Penyempurnaan aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan 
penyempurnaan aplikasi yang telah dibuatkan 
prototipenya berdasarkan masukan dan koreksi dari 
SKPD. 

 
2. Landasan Teori 
2.1. Model pertukaran data berbasis protokol 

SOAP 
8. eXtensible Mark Up Language (XML) 

Extensible Markup Language (XML) 
merupakan salah satu metamarkup language yang 
berupa teks biasa seperti dokumen HTML. Namun, 
XML dapat menyediakan format tag yang dapat kita 
tentukan sendiri untuk menggambarkan data secara 
terstruktur. Bahasa XML tidak sama dengan HTML. 
Bahasa XML juga bukan untuk menggantikan 
HTML. Didesain untuk menampilkan berfokus pada 
bagaimana data tersebut ditampilkan, sedangkan 
XML didesain untuk membawa dan 
mendeskripsikan data. Secara sederhana, XML 
mendefinisikan data dan HTML menampilkan data 
[1]. 

XML adalah merupakan bahasa yang 
berbasis penandaan atau tag untuk mendeskripsikan 
data atau informasi tanpa memperdulikan aplikasi 
yang akan menggunakannya. Hal ini berbeda 
dibanding dengan HTML yang mendefenisikan 
bagaimana data atau informasi ditampilkan dan 
sangat bergantung jenis aplikasi apa yang akan 
dipakai (misalnya browser). XML adalah bagian dari 
Standard Generalized Markup Language (SGML) 
namun XML lebih sederhana dengan menghilangkan 
kompleksitas yang ada pada SGML, XML juga 
didesain kompatibel dengan SGML [2]. 

Dokumen XML terdiri dari beberapa 
deklarasi, elemen, komentar, acuan karakter dan 
instruksi pemrosesan. Kesemuanya disebutkan 
dalam satu markup secara eksplisit. Terdapat tiga 
bagian XML, yaitu prolog, root element atau disebut 

document element, dan epilog. Namun, sebuah 
dokumen XML utamanya memiliki dua bagian, 
yaitu prolog dan elemen dokumen. Agar dapat 
diproses oleh perangkat XML, dokumen XML harus 
ditulis secara baik (well formed) [3]. 
 
9. Simple Object Access Protocol (SOAP) 

SOAP adalah berkas pengiriman atau 
penerimaan pesan berformat XML, SOAP 
merupakan salah satu protokol berbasis teks yang 
digunakan untuk membungkus data dan informasi 
dalam kerangka dokumen XML yang digunakan di 
jaringan internet. SOAP mendefenisikan format 
pesan umum untuk komunikasi antar aplikasi yang 
berjalan di atas protokol HTTP (SOAP over HTTP) 
[4]. 

SOAP menspesifikasikan secara jelas cara 
untuk meng-encode header HTTP dan file XML 
sehingga program pada suatu komputer dapat 
memanggil program pada komputer lain dan 
mengirimkan tanggapan. SOAP adalah protokol 
ringan yang ditunjukkan untuk pertukaran informasi 
struktur pada lingkup desentralisasi dan terdistribusi. 
Gambar 1 menunjukkan struktur dasar SOAP tanpa 
elemen header. 

 
Gambar 1 Contoh pesan SOAP sederhana 

Pesan pada gambar 1 dapat diilustrasikan 
seperti pada Gambar 2 

 
Gambar 2 Elemen-elemen SOAP [4] 
Sebuah pesan SOAP merupakan dokumen 

XML yang berisi elemen-elemen berikut : 
a. Elemen envelope yang mengidentifikasi 

dokumen XML sebagai sebuah pesan SOAP. 
Elemen ini bersifat wajib. 

b. Elemen header  yang berisi informasi header. 
Elemen ini opsional. 

c. Elemen body yang berisi panggilan dan 
memproses informasi. Elemen ini wajib.Elemen 
fault yang berisi pesan kesalahan yang terjadi 
pada waktu proses. Elemen ini opsional 

 
10. Web Service Document Language (WSDL) 

WSDL adalah bahasa bebasis XML yang 
menyediakan model untuk menjelaskan web 
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services, biasanya dikombinasikan pemakaiannya 
dengan menggunakan SOAP dan XML kemudian 
menyediakan web services dalam jaringan, 
dikembangkan oleh IBM, Ariba dan Microsoft [5]. 

WSDL adalah format XML yang 
diterbitkan untuk menerangkan 
mendefenisikan : 
a. Pesan-pesan (baik yang abstrak maupun yang 

kongkrit) yang dikirim ke dan dari 
b. Koleksi-koleksi digital dari pesan

type, antarmuka). 
c. Bagaiman port type yang ditentukan dijadikan 

wire protocol. 
d. Di mana servis ditempatkan. 

Dengan menggunakan tata bahasa XML, 
WSDL mendefenisikan web service
elemen yang terlihat pada Gambar 

Gambar 3 Model dokumen WSDL dengan format 
XML. 

 
 

2.2. Rencana Kerja Pemerintah daerah
Rencana kerja SKPD adalah dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, 
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat (Permendagri no 
32) [7]. 

Dalam penyusunan rencana kerja SKPD 
ada 2 tahapan yang harus dilakukan, yakni :
� Tahap perumusan rancangan r

SKPD; dan 
� Tahap penyajian rancangan rencana kerja 

SKPD.  
Bagan alir tahapan penyusunan rencana kerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Provinsi
gambar 4 
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, biasanya dikombinasikan pemakaiannya 
dengan menggunakan SOAP dan XML kemudian 

dalam jaringan, yang 
dikembangkan oleh IBM, Ariba dan Microsoft [5].  

WSDL adalah format XML yang 
diterbitkan untuk menerangkan web service. WSDL 

pesan (baik yang abstrak maupun yang 
kongkrit) yang dikirim ke dan dari web service. 

digital dari pesan-pesan (port 

yang ditentukan dijadikan 

 
Dengan menggunakan tata bahasa XML, 

web service dengan elemen-
elemen yang terlihat pada Gambar 3  

 
Model dokumen WSDL dengan format 

Rencana Kerja Pemerintah daerah 
ja SKPD adalah dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, 
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat (Permendagri no 

Dalam penyusunan rencana kerja SKPD 
ada 2 tahapan yang harus dilakukan, yakni : 

Tahap perumusan rancangan rencana kerja 

Tahap penyajian rancangan rencana kerja 

agan alir tahapan penyusunan rencana kerja Satuan 
rovinsi dapat dilihat pada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Bagan alir tahapan penyusunan rencana 
kerja tingkat provinsi

3. Hasil dan Pembahasan
4.1. Arsitektur Sistem Secara Umum

Pada bagian ini digambarkan bagaimana 
aplikasi perencanaan pada sisi 
menyediakan service sekaligus dapat memanfaatkan 
service dari server SKPD lain yang datanya terkait 
dengan kebutuhan bappeda. Dan aplikasi pada sisi 
client diasumsikan sebagai aplikasi yang ada 
diperusahaan yang akan menjadi mitra kerja 
Bappeda, pada sisi client dicontohkan bagaimana 
service yang ada pada 
dimanfaatkan oleh aplikasi lain.
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agan alir tahapan penyusunan rencana 

tingkat provinsi 
Pembahasan 

Arsitektur Sistem Secara Umum 
Pada bagian ini digambarkan bagaimana 

aplikasi perencanaan pada sisi server di Bappeda 
sekaligus dapat memanfaatkan 

SKPD lain yang datanya terkait 
dengan kebutuhan bappeda. Dan aplikasi pada sisi 
client diasumsikan sebagai aplikasi yang ada 
diperusahaan yang akan menjadi mitra kerja 
Bappeda, pada sisi client dicontohkan bagaimana 

yang ada pada server bappeda dapat 
dimanfaatkan oleh aplikasi lain. 
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Gambar 5 Arsitektur sistem secara umum. 

 
4.2. Diagram use case aplikasi perencanaan 

daerah 
Aktifitas yang dilakukan oleh pengguna 

aplikasi pada sisi server adalah melakukan entri data 
kegiatan yang akan dilaksanakan pertahun anggaran. 
Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem 
atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh aplikasi 
perencanaan, yang menyatakan hubungan interkasi 
antara sistem dan pengguna. 

 
Gambar 6 Use case aplikasi perencanaan pada sisi 

server Bappeda 
 

4.3. Perancangan Basis Data dan ERD 
Entitas yang terdapat dalam sistem perencanaan 
pembangunan daerah dan relasi antar entitas yang 
akan dijelaskan dengan ERD dengan ketentuan-
ketentuan yang mengacu pada peraturan Menteri 
dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. Secara 
keseluruhan relasi entitas beserta atribut-atribut yang 
dimiliki oleh basis data aplikasi perencanaan 
pembangunan daerah diperlihatkan pada Gambar 7 

 
Gambar 7 ERD basisdata perencanaan 

4.4. Analisa kemampuan system 
Analisan kemampuan sistem mengacu pada 

analisis dan rancangan pada bab sebelumnya. Dari 
spesifikasi kebutuhan sistem dan tahapan 
implementasi pembangunan sistem didapatkan hasil 
kemampuan yang bisa dilakukan sistem dengan baik 

dari sisi server maupun client, adapun hasil 
analisanya dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Hasil analisa kemampuan sistem 
Aplikasi Kemampuan 

Web 
service 
bappeda 

(Java EE) 

• Menyediakan fasilitas service untuk pengguna 
antara lain : 
- Method untuk melakukan request data 

detail rencana kerja anggaran bappeda. 
- Method untuk melakukan request daftar 

rencana kerja anggaran bappeda. 
- Method untuk melakukan request daftar 

rencana kerja anggaran yang akan 
dilelang di bappeda. 

- Method untuk melakukan request 
registrasi perusahaan mitra kerja bappeda. 

- Method untuk melakukan request 
registrasi perusahaan yang akan ikut 
sebagai peserta tender pada satu 
pekerjaan  di bappeda. 

- Method untuk melakukan request bagi 
peserta perusahaan peserta tender 
membatalkan keikut sertaannya pada satu 
tender pekerjaan di bappeda. 

• Mampu mengolah data perencanaan pada data 
base MySQL menjadi satu paket data dengan 
format XML sebagai response terhadap satu 
request dan dapat dibaca dengan dengan baik 
dari aplikasi client. 

• Menyediakan fasilitas request melalui SOAP 
v1.2 yang dapat diakses melalu soap address : 
http://192.168.50.2:8080/axis2/ 
services/BappedaService.BappedaServiceHttp
Soap12Endpoint/ 

Web 
service 
dinas PU 

(PHP 
script) 

• Menyediakan fasilitas service untuk pengguna 
antara lain : 
- Method untuk melakukan request data 

detail rencana kerja anggaran bappeda. 
- Method untuk melakukan request daftar 

rencana kerja anggaran bappeda. 
- Method untuk melakukan request daftar 

rencana kerja anggaran yang akan 
dilelang di bappeda. 

• Mampu mengolah data perencanaan pada data 
base PostgreSQL menjadi satu paket data 
dengan format XML sebagai response 
terhadap satu request dan dapat dibaca dengan 
dengan baik dari aplikasi client 

Aplikasi 
client 
Bappeda 

(Java SE) 

• Melakukan permintaan data perencanaan ke 
server dinas PU. 

• Mengurai (parsing) dengan baik terhadap 
XML yang terima dari server dalam bentuk 
SOAP Envelope sebagai response. 

• Menampilkan data perencanaan dinas PU 
yang telah diurai. 

 
4.5. Aplikasi SOAP pada server Bappeda 

Service yang akan diimplementasikan dibangun 
dalam dua kelompok service (group service) yang 
akan menjadi protipe pertukaran data antara SKPD 
satu ke SKPD yang lain atau SKPD dan Organisasi 
lain. Aplikasi SOAP pada server Bappeda akan 
diimplementasikan menggunakan java dengan web 
service engine AXIS2 dan dijalankan menggunakan 
java application server, sementara service pada 
server Dinas Pekerjaan Umum diimplementasikan 
menggunakan script PHP. Group aplikasi SOAP 
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pada server Bappeda dapat diakses pada url : 
http://192.168.0.2:8080/axis2/services/listServices, 
dan hasilnya seperti terlihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Tampilan group aplikasi SOAP Bappeda 
 
4.6. Aplikasi SOAP server Dinas Pekerjaan 

Umum 
Adapun group aplikasi SOAP pada server 

Dinas PU dapat diakses pada url : 
http://192.168.0.3/PU_Gtlo_WS/ws/PUWebService.
php, dan hasilnya seperti terlihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 Tampilan group aplikasi SOAP Dinas 

PU 
 

4.7. Implementasi aplikasi klien permintaan 
rencana kerja 

Pada aplikasi client ini didesain untuk 
mengakses group web service Dinas PU, method 
yang direquest adalah method getListRKA, dengan 
parameter tahun anggaran. Jika request berhasil 
dilakukan maka pesan SOAP (SOAP-Envelope) 
yang dikembalikan sebagai response dan akan diurai 
(parsing) terlebih dahulu sebelum ditampilkan 
dalam object ListTable pada form daftar RKA. 
Adapun hasil parsing XML SOAP response dengan 
bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic.Net 
seperti yang ditampilkan pada Gambar 10 

 
Gambar 10 Hasil parsing XML SOAP response 

XML SOAP response permintaan data detail 
Rencana Kerja Anggaran dari server dinas PU akan 
diurai (parsing) sebelum ditampilkan agar dapat 
ditampilkan pada antarmuka aplikasi klien. Adapun 
hasil parsing XML SOAP response dengan bahasa 
pemrograman Java seperti yang ditampilkan pada 
Gambar 11 

 
Gambar 11 Hasil parsing XML SOAP response 

dari server PU 
XML SOAP response daftar rencana kerja anggaran 
dari kedua server sebelumnya akan diurai (parsing) 
kemudian ditampilkan dalam objek list yang ada 
antarmuka aplikasi klien. Hasil parsing dari kedua 
XML SOAP response dengan bahasa pemrogram 
Microsof Visual Basic.Net ditampilkan pada 
Gambar 12, dan hasil parsing XML SOAP response 
dengan bahasa pemrograman Java ditampilkan pada 
Gambar 13. 

 
Gambar 12 Tampilan Hasil parsing XML SOAP 
response dan Integrasi daftar RKA 

 
Gambar 13 Tampilan Hasil parsing XML SOAP 

response daftar perencanaan dinas PU 
 
4. Penutup 
4.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan dan 
pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Aplikasi perencanaan pembangunan daerah pada 

Bappeda provinsi Gorontalo yang dapat 
mengintegrasikan data antar SKPD dengan 
dukungan teknologi web services telah 
dirancang dan diimplementasikan. Aplikasi 
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perencanaan ini terdiri dari dua web server, dua 
aplikasi client yang mewakili kebutuhan data 
dari dua organisasi yang berbeda. 

2. Aplikasi berbasis SOAP membantu pengguna 
suatu service untuk lebih dekat dengan level 
abstraksi yang lebih tinggi. 

3. Sistem yang dibangun berhasil melakukan 
konversi data dalam bentuk XML dari DBMS 
postgreeSQL dengan menggunakan library 
nuSoap, dan data dari DBMS mySQL dengan 
menggunakan  library Axis2.  

4. Kelemahan dari sistem ini ada pada keamanan 
aplikasi. 
 

4.2. Saran 
Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya 

dan bagi individu, organisasi, instansi pemerintahan 
yang akan mengimplementasikan aplikasi berbasis 
SOAP: 
1. Mengingat terdapat kekurangan dalam 

pendekatan keamanan aplikasi yang sudah 
dibuat, diharapkan penelitian selanjutnya dititik 
beratkan pada penerapan keamanan. 

2. Informasi publik yang terkait dengan rencana 
kerja anggaran diseluruh SKPD akan efektif dan 
lebih aman jika dikelola dengan dukungan 
aplikasi berbasis protocol SOAP. 

3. Diusulkan kepada SKPD se-Provinsi Gorontalo 
agar dapat menerapkan aplikasi berbasis SOAP 
untuk melakukan pertukaran data dengan 
mempentimbangkan ketersediaan infrastruktur 
pendukung dan sumber daya lainnya yang 
terkait. 
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________________________________________________________________________________________ 
 

Abstrak 

 Tugas utama seorang dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran/pendidikan, 
penelitian dan pengabdian pada masyarakat). Dalam melaksanakan tugas tersebut peranan dari pimpinan, 
budaya organisasi dan kinerja dari dosen yang bersangkutan menjadi suatu keharusan. Dalam penelitian ini 
membahas sejauh mana hubungan antara ketiga variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi 
kuesioner (studi kasus pada Dosen Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi) yang diuji 
dengan uji instrument, tingkat validitas dan uji realibilitas dari kuesioner yang diajukan dengan menggunakan 
Microsoft Excel, kemudian dilanjutkan dengan uji Korelasi Pearson Product Moment untuk menjawab 
permasalahan tersebut. Dari hasil pengolahan data terdapat hubungan Kepemimpinan transformasional sangat 
kuat dalam mempengaruhi kinerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebesar r xy sebesar 
0,903 dan termasuk kategori kuat. Ada hubungan yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja 
dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bahwa t hitung  lebih besar dari pada t tabel , atau 6,436 > 
1,734. Nilai KP (Koefisien Diterminan) adalah 64,70% artinya budaya organisasi merupakan variabel 
moderating yang memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen sebesar 64,70% dan sisanya 35,30% ditentukan 
oleh variabel lain. 
   
Kata kunci : instrument, validitas, reliabilitas, Korelasi Pearson Product Moment, Koefisien Diterminan 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen, dan peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang 
Dosen, bahwa dosen adalah pendidik professional 
dan ilmuan yang tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni melalui Pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat (Pedoman 
Beban Kerja Dosen, 2011).  

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. Untuk memaksimalkan 
profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan 
pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan 
dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui 
jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan 
pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan 
cara penugasan, kenaikan pangkat dan promosi. 

Tema dalam penelitian ini membahas tentang 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan 
tinggi dengan variabel berdasarkan faktor 
kepemipinan, budaya organisasi dan kinerja dosen 
yang bersangkutan studi kasus pada Program Studi 
Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis apakah kepemimpinan 
(transformasional) berpengaruh terhadap kinerja 
dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, menganalisis apakah budaya organsisasi 
berpengaruh terhadap kinerja dosen dalam 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 
menganalisis apakah budaya organisasi merupakan 
variable moderating yang mempengaruhi hubungan 
kepemimpinan terhadap kinerja dosen? 

 
Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah seluruh dosen Program Studi Sistem 
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Informasi yang berjumlah + 28 sementara yang 
peneliti sebar sebanyak 24 orang ada 4 dosen yang 
tidak diberikan kuesioner (3 dosen tergolong sebagai 
pimpinan dan 1 dosen termasuk peneliti). Dengan 
menggunakan metode total sampling seluruh 
populasi menjadi anggota yang akan diamati sebagai 
sampel, dengan pertimbangan karena sampel yang 
besar cenderung mendekatai nilai yang 
sesungguhnya. Namun dalam penelitian ini 
kuesioner yang kembali sejumlah 20 responden yang 
nantinya dijadikan rujukan dalam penelitian ini. 

Arikunto (2002) dalam Dharma Cipta ,“jika 
jumlah subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik 
semua subyeknya diteliti, sehingga penelitiannya 
merupakan penelitian populasi, karena subyeknya 
meliputi semua yang terdapat di dalam populasi”. 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
1. Observasi, yaitu mengamati kegitan Program 

Studi Sistem Informasi atau dosen yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Interview, yaitu dengan melakukan dialog 
dengan Pimpinan Program Studi Sistem 
Informasi guna mendapatkan keterangan dan 
data yang dibutuhkan dalam hal yang 
berhubungan dengan masalah penelitian dalam 
hal ini peneliti lebih sering berdiskusi dalam 
rapat rabuan yang membahas tentang 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

3. Kuesioner, yaitu seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan yang diajukan peneliti kepada 
responden. 

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang 
sudah tersedia tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan penelitian 

 
Berikut daftar kuesioner berdasarkan variabel 

yang menjadi tema dalam penelitian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Daftar Kuesioner Berdasarkan Variabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologi Penelitian yang digunakan antara 

lain : 
1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan 
seberapa baik suatu instrument digunakan untuk 
mengukur konsep yang seharusnya diukur. Menurut 
Sugiono (2003), dalam Dharma Cipta untuk menguji 
validitas konstruk dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan 
dengan total skor totalnya. Masing-masing item 
(skor butir) dilihat harga korelasinya. Bila harga 
korelasi positif dan r ≥ 0,3 maka butir instrument 
tersebut dinyatakan valid. Menurut Umar (2004), 
dalam Dharma Cipta “Jumlah responden untuk uji 
coba disarankan minimal 30 orang agar distribusi 
skor (nilai) akan mendekati kurva normal. (dalam 
hal ini penelitian menggunakan 20 responden, 
mengingat dosen tetap yang aktif saat ini kurang 
lebih 20 orang). 

 
Tabel 2. Uji Validitas untuk Kepemimpinan (Kamal, 

Portal IG) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reliabilitas Instrumen 
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Suatu kuesioner dikatakan reliable atau andal 
jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan 
adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengujian reliabilitas instrument dengan 
menggunakan teknik alpha cronbach. Reliabilitas 
instrumen dianggap andal jika memiliki koefisien 
reliabilitas alpha lebih besar dari 0,60. Teknik ini 
cocok untuk menguji skala instrument yang masing-
masing butirnya mempunyai lebih dari satu alternatif 
jawaban (Kamal, Portal IG). 

 
Tabel 3. Uji Reliabilitas Kepemimpinan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model dan Teknik Analisis 
Untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dan menguji 
hipotesis penelitian secara matematis, maka dalam 
penelitian ini metode yang digunakan adalah 
korelasi Pearson Product Moment. Adapun langkah-
langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat: 

Ha  : Ada hubungan yang signifikan antara 
kepemimpinan, budaya organisasi, 
kinerja dosen dengan penigkatan kinerja 
dosen 

Ho :  Tidak ada hubungan yang signifikan 
antara kepemimpinan, budaya  
organisasi, kinerja dosen dengan 
penigkatan kinerja dosen 

 
2. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk statistik 

Ha :   r    ≠   0 
Ho :   r    =   0 

 
3. Membuat tabel penolong untuk menghitung 

Korelasi PPM 
 

4. Mencari r hitung dengan cara memasukkan angka 
statistik dari tabel penolong dengan rumus : 

           n (∑ XY) – (∑ X) . (∑ Y)         (1) 
rxy =  ---------------------------------------------- 
   √ {n.∑X2 – (∑X)2}. {n. ∑Y2 – (∑Y)2 } 
 

5. Mencari besarnya sumbangan (kontribusi) 
variabel X terhadap Y dengan rumus : 
KP  =  r2 x 100%            (2) 
 

6. Menguji signifikansi dengan rumus t hitung 
           r √ n – 2           (3) 

t hitung  =   ------------- 
            √ 1 – r2 

 
Berdasarkan rumus diatas, dapat dijadikan 

dalam sebuah tabel penolong yang sudah penulis 
olah dalam sebuah tabel berikut ini : 

 
Tabel 4. Tabel korelasi Pearson Product Moment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaidah penghitungan : 
 
Jika t hitung  ≥ t tabel, maka tolak Ho artinya 

signifikan dan  t hitung ≤ t tabel, maka tolak Ho artinya 
tidak signifikan 

berdasarkan perhitungan data di atas, ternyata t 
hitung lebih besar dari t tabel , atau 10,412 > 1,734, 
maka H0 ditolak, artinya Ada hubungan yang 
signifikan antara kepemimpinan, budaya organisasi 
dan kinerja dosen dengan peningkatan kinerja dosen. 
Dan H1 diterima. 

 
Analisis dan Pembahasan 

Untuk mewujudkan visi dan misi dari Program 
Studi Sistem Informasi ini tidak akan lepas dari 
peran seluruh civitas akademika khususnya pada 
Program Studi Sistem Informasi (mahasiswa, dosen, 
karyawan, pimpinan Program Studi Sistem 
Informasi, bahkan manajemen pimpinan Fakultas 
secara keseluruhan). Ujung tombak atas keberhasilan 
dari pencapaian visi misi tentunya tidak lepas dari 
Tri Dharma Perguruan Tinggi 
(Pengajaran/pendidikan, penelitian/karya Ilmiah dan 
Pengabdian pada Masyarakat) yang umumnya 
menjadi tugas utama seorang dosen. Adapun Tri 
Dharma Perguruan Tinggi tersebut dapat berjalan 
dengan baik jika Unsur-unsur yang yang mendukung 
juga berjalan dengan baik antara lain (faktor 
kepemimpinan, budaya oraganisasi dan pengaruh 

 

 



 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

446 
 

atas kinerja dosen itu sendiri), melalui penelitian ini, 
penulis berusaha membahas apa yang menjadi 
permasalahan dengan menggunakan teknis analisis 
Korelasi Pearson Product Moment. 
 
Karakteristik Responden 

Informasi mengenai dosen tetap yang ada pada 
Program Studi Sistem Informasi adakah seperti yang 
tersaji pada tabel-tabel berikut ini: 

 
Tabel 5. Jumlah Dosen Program Studi Sistem 

Informasi berdasarkan usia tahun 2012 
 

Usia Jumlah  
20 – 30 tahun 3 
31 – 40 tahun 13 

Diatas 40 tahun 4 

Artinya berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa 
proporsi dosen Program Studi Sistem Informasi 
berdasarkan usia terdapat jumlah dosen yang berusia 
antara 20 – 30 tahun (15%), sementara dosen yang 
berusia antara 31 – 40 tahun lebih dominan sebesar 
(60,5%) dan dosen yang berusia diatas 40 tahun 
sebesar (20%). Untuk selanjutnya penulis hanya 
menyajikan tabel-tabel yang lain tanpa menjelaskan 
artinya, karena cara mengartikannya hampir sama. 

 
Tabel 6 Jumlah Dosen Tetap dan Kontrak 
Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2012 
Jumlah Kelamin Jumlah  

Pria 13 orang 
Wanita  7 orang 

 
Tabel 7 Jumlah Dosen Program Studi Sistem 

Informasi berdasarkan posisi/jabatan tahun 2012 
 

Posisi  Jumlah  
Dosen Tetap PNS 13 

Dosen Tetap Kontrak 7 
 

Tabel 8 Jumlah Dosen berdasarkan status pernah 
menduduki jabatan struktural tahun 2012 

 
Posisi  Jumlah  
Pernah  3 

Tidak pernah 17 
 

Tabel 9 Jumlah Dosen berdasarkan lama bekerja 
tahun 2012 

 
Posisi  Jumlah  

Dibawah 4 tahun 12 
 4 - 10 tahun  4 
11 – 20 tahun 2 

Diatas 20 tahun 2 

 
Tabel 10 Jumlah Dosen berdasarkan gaji perbulan 

tahun 2012 
 

Posisi  Jumlah  
Kurang dari 1,5 juta 0 
Antara 1,5 – 2,5 juta 8 
Antara 2,5 – 5 juta 8 
Antara 5 – 10 juta 4 

Diatas 10 juta 0 
 

Tabel 11 Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir Tahun 2012 

 
Posisi  Jumlah  

Pasca Sarjana (S2) 19 
Pasca Sarjana (S3) 1 

 
 

Tabel 12 Jumlah Dosen berdasarkan Jabatan 
Fungsional Tahun 2012 

Posisi  Jumlah  
Guru Besar 0 

Lektor Kepala 1 
Lektor  6 

Asisten Ahli 5 
Belum memiliki kepangkatan 8 

 
Analisis Deskriptif 
 
Kepemimpinan 

Kepemimpinan berkaitan dengan proses 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi karena 
memberikan hubungan yang kuat dan tujuan dari 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan hasil pengolahan tanggapan 
responden atas variabel kepemimpinan dapat dilihat 
pada tabel.13 berikut: 
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Tabel. 13 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap 

Kepemimpinan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Hasil  Penelitian 2012 (data diolah)  
 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui: 
1. Jawaban responden mengenai sikap optimis 

pihak pimpinan Program Studi Sistem Informasi 
dalam menghadapi masa depan adalah terdapat 
sebanyak 10% yang menjawab sangat tidak 
setuju, 10% responden menjawab tidak setuju, 
40% responden menjawab ragu-ragu, namun 
ada 40% responden yang menjawab setuju dan 
0% responden untuk pernyataan sangat setuju.  

2. Jawaban responden mengenai pimpinan 
Program Studi Sistem Informasi memiliki visi 
dan misi yang jelas mengenai arah dan posisi 
Program Studi Sistem Informasi adalah terdapat 
sebanyak 10% yang menjawab sangat tidak 
setuju, 25% responden menjawab tidak setuju, 
25% responden menjawab ragu-ragu, namun 
ada 40% responden yang menjawab setuju dan 
0% responden untuk pernyataan sangat setuju 

3. Jawaban responden mengenai pimpinan 
Program Studi Sistem Informasi selalu 
memperlakukan para dosen secara kolegial dan 
dengan penuh rasa hormat adalah terdapat 
sebanyak 5% yang menjawab sangat tidak 
setuju, 15% responden menjawab tidak setuju, 
20% responden menjawab ragu-ragu, namun 
ada 50% responden yang menjawab setuju dan 
10% responden untuk jawaban sangat setuju 

4. Jawaban responden mengenai dosen Program 
Studi Sistem Informasi selalu merasa nyaman 

apabila berada dekat pimpinan Program Studi 
Sistem Informasi adalah terdapat sebanyak 10% 
yang menjawab sangat tidak setuju, 20% 
responden menjawab tidak setuju, 30% 
responden menjawab ragu-ragu, namun ada 
35% responden yang menjawab setuju dan 5% 
responden untuk jawaban sangat setuju 

5. Jawaban responden mengenai pimpinan 
Program Studi Sistem Informasi selalu 
mendorong setiap dosen untuk maju dan 
berprestasi dalam melaksanakan tugas Tri 
Dharma Perguruan Tinggi adalah terdapat 
sebanyak 10% yang menjawab sangat tidak 
setuju, 15% responden menjawab tidak setuju, 
25% responden menjawab ragu-ragu, namun 
ada 25% responden yang menjawab setuju dan 
25% responden untuk jawaban sangat setuju 

6. Jawaban responden mengenai pimpinan 
Program Studi Sistem Informasi memacu setiap 
dosen untuk menggunakan metode-metode baru 
dalam melaksanakan tugas Tri Dharma 
Perguruan Tinggi adalah terdapat sebanyak 10% 
yang menjawab sangat tidak setuju, 30% 
responden menjawab tidak setuju, 35% 
responden menjawab ragu-ragu, namun ada 
25% responden yang menjawab setuju dan 0% 
responden untuk pernyataan sangat setuju 

7. Jawaban responden mengenai pimpinan 
Program Studi Sistem Informasi selalu 
mendorong para dosen untuk mengembangkan 
potensi yang dimiliki dalam rangka 
melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan 
Tinggi adalah terdapat sebanyak 5% yang 
menjawab sangat tidak setuju, 25% responden 
menjawab tidak setuju, 35% responden 
menjawab ragu-ragu, namun ada 20% 
responden yang menjawab setuju dan 15% 
responden untuk jawaban sangat setuju 

8. Jawaban responden mengenai pimpinan 
Program Studi Sistem Informasi selalu arif dan 
bijaksana dalam menyelesaikan setiap kasus 
yang terjadi di Program Studi Sistem Informasi 
adalah terdapat sebanyak 10% yang menjawab 
sangat tidak setuju, 15% responden menjawab 
tidak setuju, 30% responden menjawab ragu-
ragu, namun ada 35% responden yang 
menjawab setuju dan 10% responden untuk 
jawaban sangat setuju 

9. Jawaban responden mengenai pimpinan 
Program Studi Sistem Informasi tidak pernah 
bosan mendorong setiap dosen untuk 
melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan 
Tinggi adalah terdapat sebanyak 5% yang 
menjawab sangat tidak setuju, 20% responden 
menjawab tidak setuju, 35% responden 
menjawab ragu-ragu, namun ada 30% 
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responden yang menjawab setuju dan 10% 
responden untuk jawaban sangat setuju 

10. Jawaban responden mengenai pimpinan 
Program Studi Sistem Informasi selalu 
menekankan pentingnya norma dan etika dalam  
melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan 
Tinggi adalah terdapat sebanyak 5% yang 
menjawab sangat tidak setuju, 10% responden 
menjawab tidak setuju, 40% responden 
menjawab ragu-ragu, namun ada 35% 
responden yang menjawab setuju dan 10% 
responden untuk jawaban sangat setuju 

Tabel 14. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 
 

Interval Koefisien Tingkatan Hubungan 
0,80 – 1,000 
0,60 – 0,799 
0,40 – 0,599 
0,20 – 0,399 
0,00 – 0,199 

Sangat Kuat 
Kuat 
Cukup Kuat 
Rendah 
Sangat Rendah 

 
1. Untuk menjawab pertanyaan apakah 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 
dosen dalam melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi? peneliti sudah mengolah data 
yang akan disajikan dalam bentuk tabel. 

Tabel 15. Tabel Hasil Kepemimpinan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dari data tabel diatas menunjukan r xy sebesar 0,903 
dan termasuk kategori kuat. Artinya kepemimpinan 
transformasional sangat kuat dalam mempengaruhi 
kinerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
 
2. Apakah budaya organsisasi berpengaruh 

terhadap kinerja dosen dalam melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi? 
Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis 
sudah mengolah data yang akan disajikan dalam 
bentuk tabel (data diolah) 

 
 
 

Tabel 16. Tabel Hasil Budaya Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari tabel diatas terlihat bahwa t hitung  lebih besar 
dari pada t tabel , atau 6,436 > 1,734, maka H0 
ditolak, artinya Ada hubungan yang signifikan 
antara budaya organisasi terhadap kinerja dosen 
dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
 
3. Apakah budaya organisasi merupakan variable 

moderating yang mempengaruhi hubungan 
kepemimpinan terhadap kinerja dosen? 
Adapun untuk menjawab pertanyaan yang 
terakhir akan disajikan data tabel sebagai 
berikut (data diolah) 

Tabel 17. Tabel Hasil Kinerja Dosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dari tabel diatas kita ketahui nilai KP (Koefisien 
Diterminan) adalah 64,70% artinya budaya 
organisasi merupakan variabel moderating yang 
memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen 
sebesar 64,70% dan sisanya 35,30% ditentukan oleh 
variabel lain 
 
Kesimpulan 
Dari hasil analisis yang telah dibahas, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kepemimpinan transformasional sangat kuat 

dalam mempengaruhi kinerja dosen dalam 
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melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
sebesar r xy sebesar 0,903 dan termasuk kategori 
kuat. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara budaya 
organisasi terhadap kinerja dosen dalam 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
bahwa t hitung  lebih besar dari pada t tabel , atau 
6,436 > 1,734, maka H0 ditolak,. 

3. Nilai KP (Koefisien Diterminan) adalah 64,70% 
artinya budaya organisasi merupakan variabel 
moderating yang memberikan kontribusi 
terhadap kinerja dosen sebesar 64,70% dan 
sisanya 35,30% ditentukan oleh variabel lain. 

Saran  
Mengingat pentingnya hubungan antara 
Kepemimpinan transformasional dengan kinerja 
dosen dan budaya oraganisasi terhadap kinerja dosen 
salam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
diharapkan Program Studi Sistem Informasi 
melakukan evaluasi tersebut secara berkala minimal 
1 tahun sekali. 
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Abstrak 

Salah satu teknologi yang berkembang saat ini adalah telepon seluler yang memiliki berbagai macam 
fitur yang membuat telepon seluler berubah menjadi mobile smartphone.  Salah satu sistem operasi yang dikenal 
saat ini adalah sistem operasi Android. Selain sebagai alat komunikasi, mobile smartphone Android dapat 
digunakan sebagai embedded modem dan wireless access point. Untuk mengetahui kecepatan transfer/ transfer 
rate smartphone Android sebagai embedded modem dan wireless access point, diperlukan beberapa penelitian. 
Saat sebagai embedded modem, keadaan yang diteliti adalah keadaan statis, mobile, halangan dan provider 
sedangkan saat sebagai wireless access point, diteliti adalah perfoma dari wireless access point seperti number of 
client, transfer rate (kecepatan transfer), distribusi signal strength.  Selain dua hal tersebut, ada juga hal yang 
harus diteliti yaitu router yang bertugas sebagai penghubung atara modem GSM dengan Wireless access point. 
 
Kata kunci : android, embed modem, wireless access point 
 
 
1. Pendahuluan 

Perkembangan internet yang kian pesat saat ini 
telah membawa perubahan besar dalam bidang 
komunikasi, dan dunia hiburan. Salah satu teknologi 
yang berkembang saat ini adalah telepon seluler.  
Fungsi utama dari telepon seluler adalah sebagai alat 
komunikasi. Dengan adanya berbagai macam fitur 
seperti mengolah gambar, dokumen dan video, 
telepon seluler berubah menjadi mobile smartphone. 
Mobile smartphone memiliki sistem operasi. Salah 
satu sistem operasi yang dikenal saat ini adalah 
sistem operasi Android. Selain sebagai alat 
komunikasi, mobile smartphone Android dapat 
digunakan sebagai embedded modem dan wireless 
access point. 

Sistem benam adalah sistem komputer tujuan-
khusus, yang seluruhnya dimasukkan ke dalam alat 
yang dia kontrol. Kata benam (embedded) 
menunjukkan bahwa sistem ini merupakan bagian 
yang tidak dapat berdiri sendiri. Sebuah sistem 
benam memiliki kebutuhan tertentu dan melakukan 
tugas yang telah diset sebelumnya, tidak seperti 
komputer pribadi serba guna. Contoh sistem atau 
aplikasinya antara lain adalah instrumentasi medik, 
process control, automated vehicles control, dan 
perangkat komunikasi. Sistem benam biasanya 
diimplementasikan dengan menggunakan 
mikrokontroler. 

Wireless Access Point adalah adalah sebuah 
alat yang berfungsi untuk menyambungkan alat-alat 
wireless ke sebuah jaringan berkabel (wired 
network) menggunakan wifi. Wireless Access Point 
digunakan untuk membuat jaringan WLAN 
(Wireless Local Area Network) ataupun untuk 
memperbesar cakupan jaringan wifi yang sudah ada 
(menggunakan mode bridge). Access Point 
merupakan titik pusat jaringan wireless, alat ini 
memancarkan frekuensi radio untuk mengirimkan 
dan menerima data. Fungsi Wireless Access Point 
hampir sama dengan switch / hub dalam jaringan 
kabel yang memungkinkan banyak client terhubung 
ke jaringan. 

Hal yang mendukung perkembangan wireless 
adalah standarisasi teknologi komunikasi seluler 
generasi ketiga (3G), yang memungkinkan 
pengiriman data dalam kecepatan tinggi melalui 
jaringan Code.  

Ada beberapa penelitian mengenai wireless 
access point dan embedded modem di Android. 
Yang pertama dari jurnal yang berjudul “Building an 
Application Server for Home Network based on 
Android Platform”, jurnal ini disusun oleh Dr.-Ing. 
Chao-Huang Wei dan  lainnya.[1]. 

Yang kedua dari jurnal berjudul “Mobility 
Enabling Access Point Architecture For Wireless 
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Attachment To Source Routing Network”, jurnal ini 
disusun oleh Murray C. Baker dan lainnya.[4]. 

Mengetahui perfoma dari wireless access point 
pada mobile Android seperti seberapa banyak 
pengguna yang bisa mengakses wireless access point 
pada mobile tersebut, mengetahui kecepatan transfer 
dengan menggunakan aplikasi speedtest,net yang 
bisa didownload di play store, dan distribusi signal 
strength wireless access point di mobile tersebut. 
Selain mengetahui perfoma dari wireless access 
point, perlu mengetahui juga sebagai embedded 
modem, bagaimana kecepatan  transfer saat keadaan 
statis, keadaan mobile (bergerak), halangan (di 
dalam ruangan, gedung, lift). 

  Tulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, 
yaitu pendahuluan yang membahas mengenai latar 
belakang masalah, definisi masalah, tujuan 
percobaan dan penjelasan mengenai isi paper. 
Bagian kedua mengenai metodologi yang berisikan 
mengenai parameter criteria pengujian, bagaimana 
mengukur tiap parameter. Bagian ketiga berisikan 
hasil dari pengujian dan bagian keempat berisikan 
kesimpulan dan daftar pustaka. 
 
2.   Metodologi (Parameter Evaluasi) 

Untuk mengetahui Kecepatan transfer/ transfer 
rate smartphone Android dalam berbagai keadaan, 
maka maka penelitian kali ini penulis menggunakan 
beberapa parameter, antara lain: 

 
2.1    Embed Modem GSM 

Kecepatan transfer adalah aspek yang perlu 
dihitungkan untuk untuk mengetahui kinerja embed 
modem GSM pada android. Terdapat 4 keadaan 
yang akan digunakan dalam perhitungan Kecepatan 
transfer dari Smartphone android ini.  

 
1. Keadaan Statis 
Keadaan statis merupakan keadaan diam/ tanpa 

pergerakan. Kecepatan transfer jika dihitung secara 
statis(dalam keadaan diam) dengan provider yang 
sama, biasanya relatif sama sekalipun tempat user 
mengakses internet tersebut berpindah-pindah. Paper 
ini meneliti seberapa besar lokasi, juga waktu 
mempergaruhi kecepatan transfer dalam keadaan 
diam (statis) 

 
2. Keadaan Mobile 
Keadaan mobile diartikan sebagai keadaan 

dengan pergerakan, seperti diketahui bahwa 
bergerak berarti melakukan perpindahan dengan 
kecepatan tertentu, kecepatan perpindahan / 
pergerakan ini lah yang juga mempengaruhi 
Kecepatan transfer internet pada device android 
yang diujikan, paper ini akan meneliti seberapa besar 
pergerakan tersebut mempengaruhi Kecepatan 
transfer internet 

 
3. Keadaan dengan halangan 
Pada tempat-tempat tertentu kadangkala 

kecepatan transfer berkurang, atau bahkan provider 
tertentu kehilangan signal, pada bagian ini akan 
dibahas mengenai kecepatan tranfer pada tempat-
tempat yang dapat mengurangi kecepatan transfer 
tersebut(halangan). 

 
 
 
4. Provider 
Provider merupakan jasa penyedia layanan 

internet atau ISP, setiap provider memiliki batas 
kecepatan minimal dan maximal yang berbeda, hal 
inilah yang akhirnya membuat provider menjadi 
faktor penting yang mempengaruhi kecepatan 
transfer internet. 

 
2.2    Performa WAP( Wireless Access Point ) 

Dalam jaringan komputer, Wireless Access 
Poit (WAP) adalah sebuah perangkat yang 
memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung 
ke dalam jaringan menggunakan Wi-Fi atau 
perangkat standart terkait. WAP biasanya terhubung 
ke router (melalui jaringan kabel) dan dapat  merelay 
data antara perangkat nirkabel (seperti computer atau 
printer) dengan wired device dalam jaringan. 

Access Point merupakan titik pusat jaringan 
wireless, alat ini memancarkan frekuensi radio untuk 
mengirimkan dan menerima data. Fungsi Wireless 
Access Point ini kira-kira sama dengan switch / hub 
dalam jaringan kabel yang memungkinkan banyak 
client terhubung ke jaringan.  

Untuk mengakses LAN Wireless biasanya user 
perlu mencari hotspot yang yang merupakan suatu 
tempat dimana user dapat menggunakan LAN 
nirkabel lokal untuk mengakses Internet.Namun, 
Smartphone Android memiliki fitur yang 
memungkinkan mereka untuk menjadi hotspot 
nirkabel sendiri. Smartphone Android menggunakan 
tahap tethering untuk terhubung ke Internet dan 
membuat koneksi internet yang tersedia untuk 
komputer lain / perangkat lain melalui WLAN.  

Tethering merupakan suatu proses yang 
memungkinkan user untuk menggunakan 
smartphone Android seperti wireless modem. User 
dapat menghubungkannya ke komputer, kemudian 
menggunakan koneksi 3G untuk online. Jika dalam 
Smartphone sudah berjalan versi Android 2.2 (per 
7/27/10, rilis terbatas pada Nexus One Google saja, 
namun saat ini telah banyak jenis android bertype 
2.2), maka sudah fasilitas tehthering suadah buid in 
didalamnya. 

Untuk mengaktifkan tehthering pada 
smartphone android, cukup masuk ke dalam setting, 
lali pilih wireless and network, dilanjutkan dengan 
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tethering and portable hotspot, setelah itu cheklish 
bagian portable Wi-Fi hotspot. Demi kepentingan 
Security, user dapat mengatur password pada 
configure portable Wi-Fi hotspot, user dapat 
memberikan password untuk potable hotspot dari 
hasil tethering Smartphone android nya. 

Beberapa hal yang dapat diukur untuk 
mengatahui performa WAP pada android adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 

1. Jumlah Client terkoneksi (Number of 
client) 

Number of client merupakan banyak jumlah 
client yang mampu terkoneksi dengan terhering dari 
Smartphone Android yang dijadikan sebagai access 
point, jumlah client akan dibandingkan dengan jarak 
antara client dengan access point. 

 
2. Kecepatan Transfer (Transfer rate) 
Pada bagian ini akan kecepatan transfer yang 

dihitung adalah kecepatan transfer pada clien (device 
penerima). 

 
3. Persebaran kekuatan Signal (Distribusi 

signal strength) 
Persebaran signal atau biasa disebut distribusi 

signal strength merupakan gambaran persebaran 
signal dari Smartphone Android sebagai access 
point. Distribusi Signal Strength dilambangkan 
dengan lingkaran, meskipun pada kenyataannya 
tidak mutlak seperti itu. Pada bagian ini akan 
memberikan gambaran mengenai titik-titik yang 
menjadi sebaran sigal terkuat dari acces point. 

 
2.3    Router Modem GSM-WAP 

Router bertugas sebagai penghubung atara 
modem GSM dengan Wireless access point. 
Kecepatan taranfer Modem GSM secara normal 
berbeda dengan kecepatan transfer pada client pada 
saat koneksi telah terbagi melalui acces point, berapa 
besar perbedaan antara kecepatan dalam keadaan 
normal dengan kecepatan transfer pada client 
terkoneksi wireless access point yang dibangun 
adalah aspek yang akan dianalisis pada bagian ini. 

 
3.      Uji Coba Dan Analisis 

Software yang digunakan pada percobaan ini 
adalah Speed Test. Speed Test ini digunakan untuk 
mengetahui kecepatan access internet dengan 
Smartphone Android sebagai servernya.  Sedangkan 
Hardware dan Provider yang digunakan pada 
percobaan ini adalah : 
- CSL spiece M1700  menggunakan Provider 3 
(Three) 
- Samsung G5300 menggunakan Provider Im3 

- Samsung Nexus menggunakan Provider Simpati 
 
Permasalahan yang akan dibahas dalam percobaan 
ini adalah : 
1. Embed Modem GSM 
2. Performance WAP 
3. Router Modem GSM-WAP 
Berikut ini adalah uji coba dan analisis yang 
diperoleh dari hasil percobaan yang dilakukan sesuai 
dengan permasalahan yang dibahas.  
 
 
 
 
3.1    Embed Modem GSM 

1. Embed Modem GSM  Pada Keadaan Statis  
Untuk mengukur Embed Modem GSM  Pada 

Keadaan Statis, dilakukan pengukuran di 5 lokasi 
kampus J Gunadarma. Pengukuran di kampus J1 dan 
J2 Kalimalang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 
2012 pada waktu 16.00 WIB. Pengukuran di 
Kampus J5 Cakung dilakukan pada tanggal 16 
Oktober 2012 pada waktu 12.00 WIB. Pengukuran 
di kampus J4 Kemang dilakukan pada tanggal 17 
Oktober 2012 pada waktu 11.00 WIB dan 
pengukuran di kampus J3 Kalimas dilakukan pada 
tanggal 20 Oktober 2012 pada waktu 12.00 WIB. 
Pada pengukuran ini dilakukan percobaan sebanyak 
2 kali dan untuk hasil uji coba diambil berdasarkan 
kecepatan transfer rata-rata dari 2 kali percobaan 
tersebut. Penulis menggunakan software 
speedtest.net yang tersedia dalam playstore Android 
untuk mengukur transfer rate baik down/up 
streamnya dimana untuk lokasi servernya harus 
disesuaikan dengan lokasi pengukuran. Berikut ini 
adalah hasil percobaan dari embed modem GSM 
pada keadaan statis di beberapa lokasi:  
 

Tabel 1. Perbandingan Embed Modem GSM Pada 
Saat Kondisi Statis Di Beberapa Lokasi 

 

Lokasi 
Kecepatan Transfer 

Rata-Rata 
Download Upload  Simpangan 

J1 
Kalimalang 

299 KB/s 198 
KB/s 

101 KB/s 

J2 
Kalimalang 

296 KB/s 218 
KB/s 

78 KB/s 

J3 Kalimas 270 KB/s 239 
KB/s 

31 KB/s 

J4 Kemang 250 KB/s 125 
KB/s 

125 KB/s 

J5 Cakung 281 KB/s 240 
KB/s 

41 KB/s 
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Dilihat dari hasil uji coba yang dilakukan, 
kecepatan akses dalam keadaan statis baik upload 
maupun download nya cencerung stabil, sekalipun 
tempat pengujian / lokasi tempat berlangsung nya uji 
coba memiliki jarak yang cukup jauh. Hal ini 
mungkin dipengaruhi dengan banyaknya 
user(pengguna) internet yang menggunakan provider 
tersebut di beberapa daerah di atas. 
 
2.     Embed Modem GSM  Pada Keadaan Mobile 

Untuk mengukur Embed Modem GSM Pada 
Keadaan Mobile,  dilakukan pengukuran dengan 
menjalankan mobil dengan berbagai kecepatan. 
Pengukuran dilakukan pada tanggal 21 Oktober 
2012 dengan rute yang dipakai adalah Kalimalang-
Tol Jati Bening-Cakung-Tol Cacing-Tol Jorr-Tol 
Jati Bening-Cakung-Kalimalang, mulai dari keadaan 
statis/ diam sampai dengan kecepatan 120km/jam. 
Waktu yang dipakai pada saat mengukur adalah 
pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Pada 
pengukuran  ini dilakukan percobaan sebanyak 2 
kali dan untuk hasil uji coba diambil bedasarkan 
kecepatan transfer rata-rata dari 2 kali percobaan 
tersebut. Pada saat pengukuran dimulai, kenaikan 
kecepatan harus mencapai 30 km/jam kecepatan 
mobil untuk membuktikan pengaruh pergerakan 
device dengan kecepatan akses internet yang akan di 
dapatkan. Berikut ini adalah hasil percobaan dari 
embed modem GSM pada keadaan mobile :  
 
Tabel 2. Perbandingan Embed Modem GSM  Pada 

Keadaan Mobile 
 

Kec.  
Mobil 
(Km/jam) 

Kecepatan Transfer 
Rata-Rata 

Download Upload Simpangan 

40 Km/Jam 113 KB/s 
151 
KB/s 

38 KB/s 

80 Km/Jam 119 KB/s 
158 
KB/s 

39 KB/s 

120 
Km/Jam 

140 KB/s 
184 
KB/s 

44 KB/s 

 
Dari tabel 2, dimana kecepatan akses internet 

dihitung pada keadaan mobile dengan 3 kecepatan 
berbeda, Transfer rate cenderung mengalami 
perubahan, lebih tepatnya mengalami kenaikan, 
namun pada kecepatan tertinggi sekalipun, yaitu 140 
KB/s (kecepatan mobil 120 km/jam)  kecepatan 
akses nya tidak sebesar saat dihitung pada kondisi 
statis, yang dapat mencapai 240 KB/s. 
 
3.     Embed Modem GSM  Pada Saat Terjadi 

    Halangan 

Untuk mengukur Embed Modem GSM  Pada 
Saat Terjadi Halangan, dilakukan pengukuran  di 
dalam mobil, gedung dan lift. Pengukuran dimulai,  
pada saat berada di dalam mobil yang jendela nya 
tertutup, di dalam gedung dan di dalam lift. Pada 
pengukuran  ini dilakukan percobaan sebanyak 2 
kali dan untuk hasil uji coba diambil bedasarkan 
kecepatan transfer rata-rata dari 2 kali percobaan 
tersebut.Berikut ini adalah hasil percobaan dari 
embed modem GSM pada saat terjadi halangan:  
 
Tabel 3. Perbandingan Embed Modem GSM Pada 
Saat Terjadi Halangan 

 
 

Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan 
bahwa adanya halangan mengakibatkan penurunan 
yang signifikan terhadap kecepatan akases internet. 
Kondisi terburuk adalah saat berada di dalam lift tak 
ada signal yang terdeteksi, karena tidak provider 
manapun yang dapat menjangkau signal. 
 
4.     Embed Modem GSM  Pada Provider 

Pada bagian ini, penelitian di titik beratkan 
pada provider yang digunakan. Pada percobaan ini 
provider yang dibandingkan adalah 3 (Three), IM3, 
dan Telkomsel. Pengujian masih dilakukan masih 
dengan cara yang sama, namun dilakukan 3 kali 
menggunakan 3 provider berbeda, dari hasil 
penelitian akan diketahui provider mana yang lebih 
stabil dalam berbagai kondisi juga lokasi. 

 

 
Gambar 1. Diagram perbandingan kecepatan 

akses beberapa provider 
 
Dari Gambar 1, terdapat 4 aspek yang 

dibandingkan,yaitu kecepatan akses dalam keadaan 
statis upload dan download, dalam keadaan 
mobile(bergerak), dan dalam keadaan di tempat 
berhalangan. Dalam keadaan statis provider 3 
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memiliki kecepatan download tertinggi yaitu 450 
KB/s , namun untuk kecepatan upload provider 
simpati yang tertinggi dengan 191 KB/s. Untuk 
keadaan mobile provider 3 kembali mengungguli 
kecepatan 2 provider lainnya. Terakhir, dalam 
keadaan halangan provider simpati unggul dengan 
193 KB/s. 
 
3.2    Performa WAP (Wireless Access Point) 

1.  Jumlah Client terkoneksi (Number of Client) 
Proses penelitian dilakukan dengan cara 

mengaktifkan terhering pada Smarthphone android, 
lalu mengkoneksikan beberapa perangkat lain pada 
access point tersebut, jumlah client yang mampu 
tekoneksi pada WAP pada jarak yang telah 
ditentukan dihitung. Diagram berikut menunjukkan 
jumlah device yang dapat terhubung hotspot pada 

setiap jarak yang telah diatur antara access point dan 
device. 
 
Gambar 2. Diagram banyaknya jumlah device yang 

  terhubung pada WAP Android. 
 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat 
jumlah maximum number of client dari hasil 
terhering Android WAP hotspot adalah 9 device 
dengan jarak terdekat yaitu 2m, sedangkan pada 
jarak 12m  jumlah device yang terhubung hanya 4 
device saja, Jadi semakin jauh jarak antara device 
client dengan access point, maka semakin kecil 
kemungkinan device tersebut dapat terhubung pada 
hotspot, tergantung kemampuan device penerima. 
 
2.      Kecepatan Transfer (Transfer Rate) 

Untuk menghitung transfer rate, salah satu 
Smartphone/ tablet android akan dijadikan sebagai 
Access point. Jarak tertentu akan diatur antara access 
point dengan device-device yang akan 
dikoneksikan(client),  dari device client masing-
masing, transfer rate diuji dengan aplikasi 
speedtest.net. Kecepatan transfer rata-rata device 
yang terkoneksi pada WAP Android berbanding 
jarak antara device dengan WAP: 

 
Tabel 4. Kecepatan rata-rata client 

 

Jarak Kecepatan Transfer client 

WAP-
client 

(meter) 
download upload 

2 192 Kbps 34 Kbps 
5 66 Kbps 11 Kbps 
8 14 Kbps 8 Kbps 
10 9 Kbps 2 Kbps 
12 2 Kbps 0 Kbps 

 
Berdasarkan tabel 4, dari segi kecepatan 

transfer baik download dan upload mengalami 
penurunan jika jarak antara access point dengan 
client (device terkoneksi) semakin besar(jauh). 
Bahkan ketika jarak device dengan access point 12 
m, kecepatan download  hanya 2 kbps, dan 
kecepatan upload tidak terdeteksi atau 0 kbps. 

 
3.     Persebaran Kekuatan Signal (Distribusi signal 

strength ( Jarak WAP- Client )) 
Pengujian dilakukan masih dengan cara yang 

sama, yaitu melakukan terhering terhadap beberapa 
client, Berikut adalah digram sebaran signal / 
distribusi signal strength hasil uji coba : 

 
Gambar 3. Diagram distribusi signal strength 

 
Dengan menggunakan software Droid Wifi 

analyzer pada device client dapat dilihat kestabilan 
WAP Android, dengan software tersebut dapat 
diketahui pada posisi mana WAP tersebut 
mengalami kestabilan, setiap kali droid alalyzer 
menunjukkan WAP dalam keadaan stabil, maka 
pada diagram akan diberi tanda titik. Berdasarkan 
diagram diatas, WAP Android mencapai kestabilan 
distribusi signal dengan jangkauan terjauh 4 meter 
ke arah kiri (arah atas pada diagram), dan 12 meter 
ke arah depan (arah kanan pada diagram). 
Sedangkan secara normal pada setiap jarak 1 meter 
WAP-Client, distribusi signal WAP Android selalu 
stabil. Sekitar -78dbm 
 
3.3    Router Modem GSM-WAP 
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Mengukur Router berhubungan besarnya 
perbedaan kecepatan tarasfer saat dikur secara 
langsung(direct) dengan kecepatan transfer pada 
client saat perangkat dijadikan sebagai WAP. 
Berdasarkan Percobaan yang telah dilakukan 
sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut : 

 
Tabel 5. Perbandingan Kecepatan secara direct dan 

melalui WAP 
 

 
Kecepatan  rata-rata 

Transfer 
Download Upload 

Secara Langsung 
(direct) 

234 KB/s 204 KB/s 

Pada Client 
terkoneksi WAP 

57 KB/s  11 KB/s 

Besar Perbedaan 
Kecepatan  

177 KB/s 193 KB/s 

 
Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas 

perbedaan kecepatan pada router antara Modem 
GSM dan WAP. Dalam keadaan biasa/ diakses 
secara langsung kecepatan transfer download 234 
KB/s dan kecepatan transfer download 204 KB/s. 
Sedangkan jika dihitung pada Client yang terkoneksi 
WAP kecepatan download hanya 57 KB/s dan 
kecepatan upload hanya 11 Kb/s, sehingga besarnya 
kecepatan paket yang hilang 177Kb/s untuk 
download dan 193kb/s untuk upload. Ditambah lagi 
semakin jauh jarak antara WAP-client maka 
kecepatan transfer juga kan semakin berkurang, 
contoh pada tabel 4 , dalam jaran 12 meter, 
kecepatan trasfer hanya 2 KB/s dan upload 0 KB/s, 
artinya besar kecepatan akses dibandingkan dengan 
saat diakses seara langsung menjadi sebesar 232 
KB/s dan 204 KB/s untuk upload. 

 
4. Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat 
dismpulkan bahwa, untuk mendapat kecepatan 
maximal dalam penggunaannya perlu diperhatikan 
faktor-faktor pendukung, seperti lokasi, provider, 
juga keadaan dalam penggunaan. Lokasi terbuka dan 
dalam keadaan statis merupakan kondisi terbaik 
dalam mengakses internet.  

Dalam keadaan Statis Kecepatan transfer dapat 
mencapai 299 KB/s . Sedangkan dalam keadaan 
Statis terdapat hal menarik dimana semakin cepat 
pergerakan  ternyata kecepatan Transfer justru 
semakin tinggi, meski secara teori seharusnya 
kecepatan trasfer menurun.  

Namun, Batas maximal kecepatan dalam 
keadaan Mobile berdasarkan percobaan adalah 140 
KB/s, yang ternyata tidak lebih besar dari kecepatan 

Trasfer secara Statis, kedua keadaan tersebut 
terdapat simpangan 159 KB/s .  

Terdapatnya penghalang juga terbukti dapat 
mengurangi kecepatan trasfer, bahkan bisa mencapai 
0 KB/s saat halangan terbuat dari bahan baja seperti 
Lift.  

Wireless access point ( WAP ) android juga 
dapat digunakan untuk berbagi koneksi antar 
pemakai, dan jarak ideal penggunaannya adalah 
berdekatan, karena jangkauan hotspot android tidak 
seluas jangkauan Wireless LAN pada umumnya. 

Jarak WAP-Client merupakan faktor penentu  
utama, pada jarak 2m kecepatan trasfer dapat 
mencapai 192 KB/s download, dan 34 KB/s upload 
sedangkan pada jarak point 12 m, kecepatan 
download  hanya 2 kbps, dan  kecepatan upload 
tidak terdeteksi atau 0 kbps.  

Jumlah client pada jarak minimal mencapai 9 
client sedangkan pada jarak maximal hanya 4 client. 
Jarak 1 meter juga diketahui sebagai jarak ideal 
WAP Android mencapai kestabilan.  

Berdasarkan Penelitian juga diketahui bahwa 
pada penghubung (router) juga terjadi kehilangan 
kecepatan yang cukup signifikan . Dihitung dari 
rata-rata secara keseluruhan kecepatan paket yang 
hilang 177Kb/s untuk download dan 193kb/s untuk 
upload. 
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Abstrak 
 
Shalat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Melaksanakan shalat dengan 
menghadap ke arah kiblat serta sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan merupakan keutamaan karena 
menjadi syarat sah dalam melaksanakan ibadah shalat. Pemanfaatan perangkat handphone atau smart phone 
sebagai pendamping dalam melakukan kegiatan sehari-hari bukan lagi hanya menjadi alat berkomunikasi, sebab 
beberapa handphone sudah memiliki fungsi dan kemampuan lebih dari sekedar fungsi dasarnya. Untuk 
memenuhi kebutuhan tentang informasi arah kiblat dan waktu shalat harus dibangun aplikasi mobile dengan 
memanfaatkan teknologi yang ada seperti Global Positioning System (GPS) yang mampu memberikan informasi 
arah kiblat dan waktu shalat secara real position. Pada penelitian ini dibangun aplikasi mobile penentu arah 
kiblat dan waktu shalat pada smart phone Android yang diberi nama “Shollu” dengan memanfaatkan koordinat 
dari perangkat GPS yang terdapat pada smart phone serta menerapkan metode perhitungan Spherical 
Trigonometri dan Posisi Matahari. Metodologi yang digunakan dalam pembangunan aplikasi adalah RUP 
(Rational Unified Proses) dan model perancangan menggunakan UML (Unified Modelling Language). 
Diharapkan dengan aplikasi ini umat muslim yang menggunakan smart phone Android dapat terbantu untuk 
tetap melaksanakan ibadah shalat sesuai dengan arah kiblat dan waktu shalat yang tepat. 

 
Kata Kunci:  Android, Arah Kiblat,GPS, Posisi Matahari,Shollu,Spherical Trigonometri,Waktu Shalat. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. PENDAHULUAN 
Melaksanakan shalat menghadap ke arah kiblat 

serta sesuai dengan waktu-waktu yang telah 
ditentukan merupakan keutamaan karena menjadi 
syarat sah dalam melaksanakan ibadah shalat, baik 
shalat fardhu lima waktu sehari semalam maupun 
shalat-shalat sunat yang lain. Sehingga setiap umat 
muslim yang memiliki kewajiban melaksanakan 
ibadah shalat harus benar-benar memperhatikan 
aturan-aturan atau syarat-syarat dalam melaksanakan 
shalat terutama dalam menentukan arah kiblat dan 
waktu-waktu shalat. 

Menghadap ke arah kiblat serta melaksanakan 
shalat sesuai dengan waktu-waktu yang telah 
ditentukan merupakan keutamaan dalam 
pelaksanaan ibadah shalat. Hal ini harus menjadi 
perhatian bagi setiap muslim terutama ketika 
seseorang berada di tempat atau lokasi yang suara 
adzannya tidak terdengar atau berada di tempat baru 

yang tidak tahu kemana arah kiblatnya. Dalam 
penentuan arah kiblat di suatu tempat perlu 
ketelititan yang sangat tinggi. Sebab, kesalahan 
sebesar 0,1o dari arah yang sebenarnya, maka untuk 
suatu tempat yang jaraknya 1000 km dari kota 
Mekah akan melenceng kira-kira 1,75 km. [5] 

Telepon seluler dengan sistem operasi Android 
merupakan salah satu mobile device yang saat ini 
banyak digunakan karena menyediakan platform 
yang terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan aplikasi serta memiliki berbagai fitur 
yang salah satunya merupakan fitur Global 
Positioning System (GPS) sebagai perangkat 
navigasi. GPS dapat menangkap atau memberikan 
informasi waktu dan koordinat posisi lintang dan 
bujur bumi sesuai dengan posisi telepon selular 
tersebut berada. Koordinat posisi tersebut dapat 
digunakan sebagai variabel masukan untuk 
perhitungan menentukan arah kiblat dengan metode 
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perhitungan Spherical Trigonometri serta 
menentukan waktu shalat dengan metode 
perhitungan Posisi Matahari. Metode perhitungan 
Spherical Trigonometri dan metode perhitungan 
Posisi Matahari merupakan metode yang sering 
digunakan dalam menentukan arah kiblat dan waktu 
shalat oleh para ahli astronomi atau para ahli hisab 
falak. 

 
2. LANDASAN TEORI 
Menentukan Arah Kiblat dengan Perhitungan 

Spherical Trigonometri 
Koordinat Posisi Geografis 

Bola (sphere) adalah benda tiga dimensi yang 
unik dimana jarak antara setiap titik di permukaan 
bola dengan titik pusatnya selalu sama. Karena bumi 
sangat mirip dengan bola, maka cara menentukan 
arah dari satu tempat (misalnya masjid) ke tempat 
lain (misalnya Ka'bah) dapat dilakukan dengan 
mengandaikan bumi seperti bola. [1] 

Setiap titik di permukaan bumi dapat 
dinyatakan dalam dua koordinat, yaitu bujur 
(longitude) dan lintang (latitude). Semua titik yang 
memiliki bujur nol terletak pada garis meridian 
Greenwich (setengah lingkaran besar yang 
menghubungkan kutub utara dan selatan serta 
melewati Greenwich). Sementara itu semua titik 
yang memiliki lintang nol terletak pada garis ekuator 
(khatulistiwa). Bujur timur terletak di sebelah timur 
Greenwich, sedangkan bujur barat terletak di sebelah 
barat Greenwich. Sesuai kesepakatan umum, bujur 
timur bernilai positif, sedangkan bujur barat bernilai 
negatif. Sementara itu semua titik yang terletak di 
sebelah utara ekuator disebut lintang utara, demikian 
juga untuk titik di selatan ekuator disebut lintang 
selatan. Lintang utara bernilai positif, sedangkan 
lintang selatan bernilai negatif.  

 
Gambar 2.1 Pembagian Bumi berdasarkan Bujur 

dan Lintang 
 

Ilmu Ukur Segitiga Bola (Spherical Trigonometri) 
Ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga 

dengan istilah trigonometri bola (spherical 
trigonometri) adalah segitiga di permukaan bola 
yang sisi-sisinya merupakan bagian dari lingkaran 

besar. Berbeda dengan segitiga linier atau segitiga 
biasa yang kita kenal, segitiga bola memiliki tiga 
sudut dalam satuan derajat busur dan tiga sisi 
berbentuk garis yang berdimensi panjang seperti 
meter atau centimeter, sehingga segitiga bola seluruh 
elemennya hanya dalam satuan derajat busur, karena 
hanya tiga sudut dan tiga sisi berbentuk busur atau 
lengkungan bagian dari bola langit atau bola bumi. 
[11] 

Ilmu ini pertama kali dikembangkan para 
ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti Al Battani 
dan Al Khawarizmi dan terus berkembang hingga 
kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan 
Geodesi. Segitiga bola menjadi ilmu andalan tidak 
hanya untuk menghitung arah kiblat bahkan 
termasuk jarak lurus dua buah tempat di permukaan 
bumi.  

Sebagaimana sudah disepakati secara umum 
bahwa yang disebut arah adalah “jarak terpendek” 
berupa garis lurus ke suatu tempat sehingga kiblat 
juga menunjukkan arah terpendek ke Ka’bah. 
Karena bentuk bumi yang bulat, garis ini 
membentuk busur besar sepanjang permukaan bumi. 
Lokasi Ka’bah berdasarkan pengukuran 
menggunakan Global Positioning System (GPS) 
maupun menggunakan software Google Earth secara 
astronomis berada di 21° 25' 21.04" Lintang Utara 
dan  39° 49' 34.04" Bujur Timur. Angka tersebut 
dibuat dengan ketelitian cukup tinggi. Namun untuk 
keperluan praktis perhitungan tidak perlu sedetil 
angka tersebut. Biasanya yang digunakan adalah: 

φ = 21° 25’ LU  dan  λ = 39° 50’ BT 
(1° = 60’ = 3600”) 
( ° ) = derajat    ( ‘ ) =  menit    ( “  ) = detik 

Arah Ka’bah yang berada di kota Makkah yang 
dijadikan kiblat dapat diketahui dari setiap titik di 
permukaan bumi, maka untuk menentukan arah 
kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan Ilmu 
Ukur Segitiga Bola (Spherical Trigonometri). 
Penghitungan dan pengukuran dilakukan dengan 
derajat sudut dari titik kutub utara, dengan 
menggunakan alat bantu mesin hitung atau 
kalkulator. 

 
Gambar 2.2 Segitiga Bola 
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Untuk  perhitungan arah kiblat, ada tiga buah 
titik yang harus dibuat, yaitu: 
1. Titik A, diletakkan di Ka’bah (Mekah). 
2. Titik B, diletakkan di lokasi yang akan 

ditentukan arah kiblatnya. 
3. Titik C, diletakkan di titik kutub utara. 

 
Titik A dan titik C adalah dua titik yang tetap, 

karena titik A tepat di Ka’bah dan titik C tepat di 
kutub utara sedangkan titik B senantiasa berubah 
tergantung lokasi mana yang akan dihitung arah 
kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan 
dengan garis lengkung permukaan bumi, maka 
terjadilah segitiga bola ABC, seperti pada gambar 
2.2 di atas. Ketiga sisi segitiga ABC diberi nama 
dengan huruf kecil dengan nama sudut didepannya 
masing-masing sisi a, sisi b dan sisi c. 

Dari gambar 2.2 di atas, dapatlah diketahui 
bahwa yang dimaksud dengan perhitungan arah 
kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui 
berapa besar nilai sudut K di titik B, yakni sudut 
yang diapit oleh sisi a dan sisi c. 

Untuk perhitungan arah kiblat, hanya 
diperlukan dua data: 
1. Koordinat Ka’bah  φ  = 21o 25’ LU    dan     λ  

= 39o 50’ BT.  
2. Koordinat lokasi yang akan dihitung arah 

kiblatnya.  
Sedangkan data lintang dan bujur tempat lokasi 

kota yang akan dihitung arah kiblatnya dapat 
diambil dari berbagai sumber diantaranya: Atlas 
Indonesia dan Dunia, Taqwim Standar Indonesia, 
Tabel Geografis Kota-kota Dunia, situs Internet 
maupun lewat pengukuran langsung menggunakan 
piranti Global Positioning System (GPS). [19] 

 
Rumus Perhitungan Segitiga Bola (Spherical 

Trigonometri) 
Dari gambar 2.2, segitiga bola ABC 

menghubungkan antara tiga titik A (Ka’bah), titik B 
(lokasi) dan titik C (Kutub Utara). Titik A (Ka’bah) 
memiliki koordinat bujur Ba dan lintang La. Titik B 
memiliki koordinat bujur Bb dan lintang Lb. Titik C 
memiliki lintang 90 derajat. Busur a adalah panjang 
busur yang menghubungkan titik B dan C. Busur b 
adalah panjang busur yang menghubungkan titik A 
dan C. Busur c adalah panjang busur yang 
menghubungkan titik A dan B. Sudut C tidak lain 
adalah selisih antara bujur Ba dan bujur Bb. Jadi 
sudut C = Ba - Bb. Sementara sudut B adalah arah 
menuju titik A (Ka’bah). Jadi arah kiblat dari titik B 
dapat diketahui dengan menentukan besar sudut B.  

Selanjutnya, jari-jari bumi dianggap sama 
dengan 1. Sudut yang menghubungkan titik di 
khatulistiwa, pusat bumi dan kutub utara adalah 90 
derajat. Karena lintang titik A adalah La, maka busur 

b sama dengan 90 – La. Karena lintang titik B 
adalah Lb, maka busur a sama dengan 90 – Lb. [1] 

Dalam trigonometri bola, terdapat rumus-
rumus standar sebagai berikut:  
 

 
 

 
 
Dengan menggabungkan ketiga rumus di atas, 

pada akhirnya akan diperoleh rumus: 
 

 
 
Karena C = Ba – Bb, a = 90 – Lb, b = 90 – La, serta 
mengingat cos(90 – x) = sin(x),  
sin(90 – x) = cos(x) dan cot(90 – x) = tan(x), rumus 
di atas menjadi, 

 
 
sehingga sudut B adalah, B = arctan(tan B). 

Azimuth arah kiblat ditunjukkan oleh sudut B. 
Azimuth 0 derajat menunjukkan arah utara (true 
north). Arah sudut azimuth searah dengan jarum 
jam. Azimuth 90, 180 dan 270 derajat masing-
masing menunjukkan arah timur, selatan dan barat. 
 
Menentukan Waktu Shalat dengan Perhitungan 

Posisi Matahari 
Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, para ahli astronomi/falak berusaha 
membuat rumus waktu shalat berdasarkan konsep 
posisi matahari di suatu daerah, dengan melihat 
berdasarkan geografis dan ketinggian suatu tempat 
di permukaan bumi. Sehingga dengan adanya 
rumusan matematika ini dapat ditentukan posisi 
matahari tanpa harus melihat secara langsung 
dimana posisi matahari berada. 

 
Parameter Perhitungan 

Untuk menentukan lima waktu shalat wajib di 
suatu tempat pada tanggal tertentu, ada beberapa 
parameter yang mesti diketahui. Setiap parameter 
sangat menentukan datangnya waktu shalat, bila 
salah satu parameter kurang akurat maka ketepatan 
datangnya waktu shalat akan sebanding. Di bawah 
ini adalah parameter-parameter yang diperlukan 
dalam perhitungan: [1][14] 
1. Koordinat Lintang Tempat (L) atau 

Latitude 
Daerah yang terletak di sebelah utara garis 
khatulistiwa (ekuator) memiliki lintang positif. 
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Sebaliknya, untuk yang disebelah selatan 
lintangnya negatif.  

2. Koordinat Bujur Tempat (B) atau 
Longitude 
Daerah yang terletak disebelah timur 
Greenwich memiliki bujur positif. Sedangkan 
disebelah barat Greenwich memiliki bujur 
negatif. 

3. Zona Waktu Tempat (Z) 
Daerah yang terletak di sebelah timur 
Greenwich memiliki Z positif. Sedangkan di 
sebelah barat Greenwich memiliki Z negatif. 
Misalnya, Los Angeles memiliki Z = -8. 

4. Ketinggian Lokasi dari Permukaan Laut (H) 
Ketinggian lokasi dari permukaan laut (H) 
menentukan waktu kapan terbit dan 
terbenamnya matahari. Satuan H adalah meter. 

5. Tanggal (D), Bulan (M) dan Tahun (Y) 
Tanggal (D), bulan (M) dan tahun (Y) tentu 
saja menjadi parameter, karena kita ingin 
menentukan waktu shalat pada tanggal 
tersebut. Dari tanggal, bulan dan tahun 
selanjutnya dihitung nilai Julian Day (JD) 
dengan rumus sebagai berikut: 

JD = 1720994,5 + INT(365,25 * Y) + 
INT(30,6001(M + 1))+B+D  

 
6. Sudut Deklinasi Matahari (Delta) 

Dari sudut tanggal T di atas, deklinasi matahari 
(Delta) untuk satu tanggal tertentu dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 
Delta = 0,37877 + 23,264 * sin(57,297 * T – 
79,547) + 0,3812 * sin(2 * 57,297 * T – 82, 
682) + 0,17132 * sin(3 * 57,297 * T – 59,722)  

7. Equation of Time (ET) 
Equation of Time untuk satu tanggal tertentu 
dapat dihitung sebagai berikut. Pertama kali 
perlu dihitung dahulu Bujur rata–rata matahari 
L0 yang dirumuskan: 
L0 adalah bujur rata-rata matahari, 
L0=280,46607+36000,7698*U. 
U = (JD – 2451545)/36525. 
ET = (- (1789 + 237 * U) * sin(L0) – (7146 – 
62 * U) * cos(L0) + (9934 – 14 * U) * sin(2 * 
L0) – (29 + 5 * U) * cos(2 * L0) + (74 + 10 * 
U) * sin(3 * L0) + (320 – 4 * U) * cos(3 * L0) 
– 212 * sin(4 * L0))/1000 

8. Altitude Matahari Waktu Shubuh dan Isya’  
Nilai altitude matahari berasal dari ketika langit 
berubah dari gelap menjadi mulai terang, ketika 
fajar menyingsing di pagi hari dan menyebar 
secara horisontal dengan seragam. Altitude 
matahari sangat menentukan metode 
perhitungan waktu shalat, dimana perbedaan 1 
derajat dapat memberikan perbedaan waktu 
sekitar 4 menit.  

9. Tetapan Panjang Bayangan Ashar 

Disini ada dua pendapat. Pendapat mazhab 
Syafi'i menyatakan panjang bayangan benda 
saat Ashar = tinggi benda + panjang bayangan 
saat Zhuhur. Sementara pendapat mazhab 
Hanafi menyatakan panjang bayangan benda 
saat Ashar = dua kali tinggi benda + panjang 
bayangan saat Zhuhur. 

 
Rumus Waktu Shalat 

Rumus untuk menentukan waktu shalat 
tergantung pada nilai transit. Rumus untuk 
menentukan nilai transit adalah, transit = 12 + Z – 
B/15 – ET/60. Sehingga rumus-rumus waktu shalat 
didapat sebagai berikut: [1][14] 
1. Zhuhur  = Transit + koreksi tergelincirnya 

matahari 
2. Ashar = Transit + (Hour Angle Ashar)/15 
3. Maghrib  = Transit + (Hour Angle Maghrib)/15 
4. Isya' = Transit + (Hour Angle Isya')/15 
5. Shubuh = Transit – (Hour Angle Shubuh)/15 

 
Dari rumus di atas, nampak bahwa waktu 

shalat bergantung pada Hour Angle. Rumus Hour 
Angle (HA) adalah: 

COS(HA) = [SIN(Altitude) - SIN(Lintang) * 
SIN(Delta)] / [COS(Lintang) * COS(Delta)] 
Sehingga Hour Angle = ACOS(COS(HA)). 
Rumus Hour Angle di atas bergantung pada 

Altitude. Altitude matahari atau sudut ketinggian 
matahari dari ufuk inilah yang berbeda nilainya 
untuk setiap waktu shalat. 
1. Untuk Ashar, Altitudenya = ARCCOT(KA + 

TAN(ABS(Delta – Lintang))), dimana KA = 1 
untuk Syafi'i dan 2 untuk Hanafi. Lambang 
ABS menunjukkan nilai absolut atau nilai 
mutlak. Misalnya, ABS(–2) = ABS(2) = 2. 

2. Untuk Maghrib, Altitude = –0,8333 – 
0,0347*SQRT(H) dimana SQRT menunjukkan 
lambang akar pangkat dua, dan H = ketinggian 
di atas permukaan laut. Angka –0,8333 akan 
dijelaskan di bawah. 

3. Untuk Isya', Altitude = minus(Sudut Isya'). Jika 
sudut Isya' diambil 18 derajat, maka Altitude 
Isya' = –18 derajat. 

4. Untuk Shubuh, Altitude = minus(Sudut 
Shubuh). 

 
3. ANALISIS DAN PERANCANGAN 
3.1 Tahap Inception 

Tahap inception ini adalah tahap permulaan 
pada proses pembangunan perangkat lunak, yang 
pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap 
ruang lingkup atau business case dari sistem yang 
akan dibangun yang meliputi analisis masalah, 
analisis pemecahan masalah, dan analisis 
requirements atau kebutuhan sistem.  
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3.1.1 Analisis Masalah 
Dengan segala aktifitas yang padat menjadikan 

sebagian orang memiliki tingkat mobilitas yang 
tinggi. Terkadang orang tersebut dalam 
melaksanakan akitifitasnya berada di tempat-tempat 
yang baru dan waktu yang bebeda dengan waktu 
tempat orang tersebut tinggal. Hal ini yang menjadi 
masalah karena sangat berpengaruh terhadap 
pelaksanaan ibadah shalat terutama dalam 
menentukan arah kiblat dan waktu datangnya shalat, 
karena setiap tempat yang berbeda terutama yang 
jaraknya cukup jauh memiliki arah kiblat dan waktu 
shalat yang berbeda pula. 

Hal ini harus menjadi perhatian bagi setiap 
umat muslim terutama ketika seseorang berada di 
suatu tempat atau lokasi yang suara adzannya tidak 
terjangkau dari masjid atau berada di suatu tempat 
baru yang tidak tahu kemana arah kiblatnya. Dalam 
penentuan arah kiblat di suatu tempat perlu ketelitian 
yang sangat tinggi. Sebab, kesalahan sebesar 0,1o 
dari arah yang sebenarnya, maka untuk suatu tempat 
yang jaraknya 1000 km dari kota Mekah, akan 
melenceng kira-kira 1,75 km. [5] 
 
3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah 

Sebagaimana gambaran pada analisis masalah, 
maka solusi atau pemecahan dari masalah yang ada 
adalah dengan membuat suatu sistem atau alat bantu 
yang mampu memberikan informasi dalam 
menentukan arah kiblat dan waktu shalat secara 
dinamis sesuai dengan posisi tempat keberadaan. 

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, 
dengan tingkat mobilitas yang tinggi yang dimiliki 
seseorang dalam melakukan segala aktifitasnya, 
sebuah mobile device atau smart phone sudah pasti 
menjadi alat bantu dalam melaksanakan aktifitas 
sehari-hari. Dan salah satu smart phone yang saat ini 
hampir banyak digunakan dan ingin dimiliki oleh 
setiap orang adalah smart phone dengan sistem 
operasi Android karena menyediakan platform yang 
terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 
aplikasi serta memiliki berbagai fitur salah satunya 
Global Positioning System (GPS) sebagai perangkat 
navigasi. Dengan alasan tersebut maka pada 
penelitian ini bermaksud untuk membuat suatu 
program aplikasi pada smart phone Android yang 
mampu memberikan informasi arah kiblat dan waktu 
shalat berdasarkan posisi keberadaan pengguna. 

Metode yang sering digunakan dalam 
menentukan arah kiblat dan waktu shalat oleh para 
ahli astronomi atau para ahli hisab falak adalah 
metode perhitungan Spherical Trigonometri dan 
metode perhitungan Posisi Matahari. 

Dengan informasi koordinat posisi yang 
diberikan oleh alat navigasi atau GPS yang terdapat 
pada smart phone Android, maka koordinat posisi 
keberadaan tersebut dapat dijadikan parameter 

masukan dalam penentuan arah kiblat dan waktu 
shalat dengan metode perhitungan Spherical 
Trigonometri dan Posisi Matahari. 
 
3.2 Tahap Elaboration 

Tahap elaboration adalah tahap perluasan dari 
analisis dan rencana yang telah dilakukan pada 
sebelumnya yaitu inception. Pada tahap ini akan 
dilakukan design atau perancangan sistem yang 
merupakan hasil transformasi dari hasil analisis yang 
telah dilakukan pada tahap inception yang nantinya 
akan memudahkan dalam mengimplementasikan 
proses pembuatan aplikasi. Perancangan dilakukan 
dengan menggunakan metode pemodelan yang 
digunakan yaitu UML sesuai dengan tujuan dan 
fungsi dari tiap-tiap model. 

 
3.2.1 Modelling Design System 

Pemodelan (modelling) adalah proses 
merancang perangkat lunak yang akan dibangun 
sebelum melakukan pengkodean (coding). Dengan 
menggunakan pemodelan, diharapkan 
pengembangan perangkat lunak dapat memenuhi 
semua kebutuhan perangkat lunak yang akan 
dibangun dengan lengkap dan tepat. 
1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran 
skenario dari interaksi antara user dengan 
sistem. Sebuah diagram use case 
menggambarkan hubungan antara user/aktor 
dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap 
aplikasi. 

 
Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi 
Penentu Arah Kiblat dan Waktu Shalat 

 
2. Class Diagram 
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Gambar 3.2 Class Diagram Aplikasi Penentu Arah 
Kiblat dan Waktu Shalat 

 
4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Tahap Construction 

Tahap construction merupakan tahap 
pembangunan atau eksekusi dari rancangan sistem 
yang telah dibuat menjadi kode program sehingga 
dapat dihasilkan suatu sistem yang siap digunakan 
sesuai dengan fungsional yang telah ditetapkan pada 
tahap inception dan elaboration.  

 
4.1.1 Implementasi Tampilan Antarmuka 

Aplikasi 
Pada tahap implementasi tampilan antarmuka 

ini akan dijelaskan bagaimana program sistem ini 
bekerja dengan memberikan tampilan antarmuka 
aplikasi yang dibuat.  

 
1. Implementasi Tampilan Antarmuka Fitur 

Arah Kiblat 

 
Gambar 4.3 Implementasi Tampilan 

Antarmuka Fitur Arah Kiblat 
 

2. Implementasi Tampilan Antarmuka Fitur 
Waktu Shalat 

 
Gambar 4.4 Implementasi Tampilan 

Antarmuka Fitur Waktu Shalat 
 

4.1.2 Pengujian 
Di bawah ini akan diuraikan hasil pengujian 

fungsionalitas informasi arah kiblat dan waktu shalat 
dengan beberapa aplikasi yang memiliki fungsi yang 
sama. 
1. Pengujian Fitur Arah kiblat 

Pada pengujian sudut arah kiblat dilakukan di 
kota Bandung, tepatnya masjid kampus UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung dengan 
membandingkan nilai sudut arah kiblat yang 
dihasilkan oleh aplikasi “Shollu” dengan nilai 
arah kiblat pada aplikasi lain, misalnya; website 
PKPU, Accurate Times, Qibla Locator dan 
aplikasi Islamic Tools pada smart phone 
Android. 
a. Pengujian nilai sudut arah kiblat 

Perbandingan hasil pengujian nilai sudut arah 
kiblat bisa dilihat pada tabel 4.2 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Nilai Sudut Arah 
Kiblat 
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Nama Aplikasi Sudut Arah Kiblat 

Shollu 295, 1459 derajat 

website PKPU  295,17 derajat  

Accurate 
Times 

295,1 derajat 

Qibla Locator 295,15 derajat 

Islamic Tools 295,371 derajat 
 

2. Pengujian Fitur Waktu Shalat 
Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa 
ketepatan waktu shalat yang ditampilkan 
aplikasi “Shollu” apakah sesuai dengan waktu 
sebenarnya dan dapat ditampilkan secara real 
position berubah-ubah jika posisi perangkat 
berubah. 
a. Pengujian waktu shalat 

Hasil pengujian waktu shalat dapat dilihat 
pada tabel 4.3 berikut. 
 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Waktu Shalat 
Nama 

Aplikasi 
Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib 

Isya’ 

Shollu 04:40:02 11:55:15 15:16:58 17:52:00 19:01:53 

Accurate 
Times 

04:49 11:55 15:17 17:52 19:02 

website 
PKPU 

04:37:42 11:55:00 15:14:43 17:45:36 18:59:42 

Islamic 
Tools 

04:47:49 12:02:09 15:24:25 17:56:32 19:16:32 

 
b. Pengujian pengingat waktu shalat 

Pengujian pengingat waktu shalat dilakukan 
untuk melihat pemberitahuan yang tampil 
ketika waktu shalat telah tiba sesuai dengan 
mode pengingat yang dipilih. 
 

5. PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
1. Aplikasi penentu arah kiblat dan waktu shalat 

yang dibangun pada penelitian ini dapat 
dijadikan alternatif bagi umat muslim yang 
menggunakan perangkat Android dalam 
menentukan arah kiblat dan waktu shalat. 

2. Penggunaan teknologi GPS dalam aplikasi ini 
memberikan kemudahan dalam penentuan arah 
kiblat dan waktu shalat. 

3. Pada penelitian ini ilmu sains khususnya ilmu 
matematika (perhitungan Spherical 
Trigonometri) dan ilmu astronomi (perhitungan 
Posisi Matahari) serta diintegrasikan dengan 
teknologi yang ada mampu diimplementasikan 

dan bermanfaat dalam kehidupan terutama 
dalam pelaksanaan ibadah shalat yang 
berhubungan dengan penentuan arah kiblat dan 
waktu shalat.  

 
5.2 Saran 
1. Aplikasi ini diharapkan dapat di-upgrade 

mengikuti versi selanjutnya. 
2. Aplikasi penentu arah kiblat dan waktu shalat 

seperti pada penelitian ini sebaiknya dibangun 
bukan hanya pada smart phone dengan 
platform Android saja tetapi juga bisa dibangun 
pada smart phone dengan platform yang lain 
seperti Symbian, Windows Mobile, Mobile 
Linux, dan iPhone. 
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Abstrak  

Penggunaan teknologi chip frekuensi radio sebagai pengenalan suatu objek sekarang ini telah banyak digunakan. 
Salah satunya aplikasinya disebut dengan Radio Frequency Identification (RFID). Konsep penggunaan RFID 
adalah membaca data yang tersimpan dalam transponder atau tag RFID. Pembacaan dan penulisan pada 
transponder RFID dapat dilakukan menggunakan key protocol. Teknik antarmuka atau interfacing dapat 
mempermudah pembacaan dan penulisan pada transponder RFID. Pembuatan interfacing RFID menggunakan 
LabVIEW dapat memberikan kemudahan karena pemrograman LabVIEW yang berbentuk grafis dapat mewakili 
data flow diagram, tampilan aplikasi interface yang mudah dimengerti, penanganan kontrol instrumentasi yang 
baik dengan berhasilnya melakukan pembacaan dan penulisan pada transponder RFID, dan penanganan kontrol 
instrumentasi yang baik dengan terjaminnya transmisi data melalui fungsi komunikasi serial. 
 
Kata kunci : radio frequency identification (RFID), teknik antarmuka RFID, LabVIEW, arduino, near field 
communication (NFC), key protocol 
 
 
1. Pendahuluan 
 
1.1. Latar Belakang 

 
Banyak aplikasi yang sekarang ini sudah 

menggunakan teknologi chip frekuensi radio sebagai 
pengenalan objek atau manusia secara otomatis[1]. 
Aplikasi ini biasa disebut Radio Frequency 
Identification (RFID). Aplikasi RFID mencakup 
tracking animals dan penandaan barang untuk 
kendali inventory dan prosedur keamanan 
pengenalan manusia[1]. Konsep unik pada aplikasi 
RFID ada pada keunikan data yang tersimpan pada 
memori RFID. Data tersebut mencakup mulai dari 
nomer kartu yang unik, kunci autentikasi untuk 
mengakses sektor-sektor yang ada dalam chip, dan 
juga tag-tag yang dapat dituliskan ke sektor-sektor 
memori RFID. RFID dapat dipandang sebagai suatu 
cara untuk pelabelan objek-objek secara eksplisit 
untuk memfasilitasi “persepsi” manusia dengan 
menggunakan peralatan-peralatan komputer[4]. 
RFID adalah teknologi penangkapan data yang dapat 
digunakan secara elektronik untuk mengidentifikasi, 
melacak, dan menyimpan informasi yang tersimpan 
dalam kartu atau biasa disebut dengan tag RFID[5]. 

Kegiatan antarmuka (interfacing) antara 
perangkat komputer dengan peralatan elektronik 
telah menjadi suatu kebutuhan mendasar bagi dunia 
instrumentasi[6]. Teknik antarmuka juga diperlukan 
dalam aplikasi RFID. Teknik antarmuka dapat 
memudahkan penulisan dan pembacaan dalam 
aplikasi RFID. Sebelum hadirnya teknik antarmuka 
pada aplikasi RFID, penulisan dan pembacaan data 
pada memori tag RFID tertentu mengharuskan 
operator memprogram ulang kontrol instrumen yang 
digunakannya. Dengan penggunaan teknik 
antarmuka, pemrograman instrumen dapat 
dibedakan dengan pemrograman data yang berbeda.  

Teknik antarmuka dalam aplikasi RFID adalah 
menggunakan aplikasi yang dapat melakukan 
komunikasi serial dari komputer dengan instrumen 
RFID. Instrumen RFID berfungsi sebagai kontrol 
data dari komunikasi serial dan pendeteksi kartu atau 
tag RFID. Instrumen tersebut adalah hardware 
khusus yang bekerja untuk menangani tag RFID. 

Dalam penulisan ini, pembuatan interface 
RFID dibuat untuk menangani Arduino NFC Shield. 
Arduino adalah sebuah board microcontroller yang 
memiliki ruang lingkup pemrograman sendiri 
(Arduino IDE). Arduino yang dilengkapi dengan 
modul NFC Shield dapat digunakan sebagai modul 
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RF pembacaan dan penulisan pada transponder 
RFID. Sebelum adanya interfacing pada instrumen 
tersebut, data yang akan ditulis ke dalam 
transponder akan menyatu dengan program pada 
microcontroller. Sehingga untuk pengaksesan block 
dan penulisan data yang berbeda , dilakukan dengan 
pemrograman ulang pada board Arduino. 

Selama ini interfacing dalam aplikasi RFID  
banyak menggunakan software yang dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman C, Visual Basic, 
Delphi, dan lain sebagainya[3][6]. Bahasa 
pemrograman tersebut adalah bahasa pemrograman 
yang menggunakan teks. 

 LabVIEW menawarkan sebuah cara 
pemrograman interfacing yang berbeda dengan 
bahasa pemrograman berbasis teks. LabVIEW 
adalah sebuah bahasa pemrograman grafis yang 
sedang berkembang, khususnya dalam kontrol 
instrumentasi[2]. Hal ini dikarenakan komunikasi 
data serial yang disediakan oleh LabVIEW terhadap 
hardware. Untuk melakukannya, dapat digunakan 
port parallel, serial, USB dan lain-lain[6]. Aplikasi 
antarmuka yang dapat dibuat dengan LabVIEW 
dapat mencakup pendeteksian, visualisasi, penulisan, 
dan pembacaan Tag RFID dengan komunikasi serial 
yang terhubung dengan instrumen RFID. Dengan 
melihat fitur fleksibilitas dan kemudahan 
pemrograman, permasalahan tentang sinkronisasi 
peralatan, pewaktuan dan pengalamatan block yang 
berbeda untuk setiap peralatan dapat diselesaikan 
dengan menggunakan sebuah metoda pemrograman 
tingkat lanjut dengan menggunakan perangkat lunak 
LabVIEW[6]. Kemudahan penggunaan LabVIEW 
ini adalah dari sisi pemrograman yang bersifat G-
language yang berarti dilakukan dengan 
menggunakan grafik tidak dengan metoda penulisan 
secara konvensional[6].  

 
1.2. Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah yang disusun berdasarkan 
permasalahan yang tertulis pada latar belakang 
adalah sebagai berikut : 
1. Pembuatan software interfacing Arduino NFC 

Shield menggunakan LabVIEW 
2. Pembuatan key protocol dalam pengaksesan 

block dari tag RFID 
3. Pemrograman Instrumen RFID sebagai 

pembaca memori tag 
4. Pemrograman Instrumen RFID sebagai penulis 

memori tag 
 
1.3. Batasan Masalah 
 

1. Ruang lingkup penulisan dibatasi pada : 
2. Penulisan pada sektor memori RFID 

dilakukan melalui software yang dibuat 

menggunakan LabVIEW. 
3. Tag RFID yang digunakan adalah MIFARE 

Classic 1K. 
4. Instrumen pembacaan dan penulisan RFID 

yang digunakan adalah Arduino UNO dan 
NFC Shield PN532. 

5. Data yang dikirimkan pada Tag RFID 
berupa 16 bytes teks. 

 
1.4. Tujuan  
 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk 
membuat Interfacing penulisan dan pembacaan 
transponder RFID dengan menggunakan LabVIEW. 
Pengiriman dan pembacaan data melalui software 
interface ini diharapkan dapat memberikan 
kemudahan bagi pengguna dan terjaminnya 
transmisi data dalam pengaksesan tiap-tiap block tag 
RFID. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1. LabVIEW  
 

LabVIEW adalah sebuah bahasa pemrograman 
grafis yang diproduksi oleh National Instruments, 
LabVIEW tidak menggunakan teks untuk membuat 
suatu aplikasi melainkan dengan icon-icon yang 
telah disediakan[]. Program LabView dikenal 
dengan sebutan VI atau virtual instruments karena 
penampilan dan operasinya dapat meniru sebuah 
instruments. 

Pada LabVIEW, user pertama-tama membuat 
user interface atau front panel dengan menggunakan 
kontrol dan indikator, yang dimaksud dengan 
kontrol adalah knobs, push buttons, dials dan 
peralatan input lainnya sedangkan yang dimaksud 
dengan indikator adalah graphs, LEDs dan peralatan 
display lainnya. Setelah menyusun user interface, 
lalu user menyusun blok diagram yang berisi kode-
kode VIs untuk mengontrol front panel. 

LabVIEW mempunyai beberapa daerah 
aplikasi antara lain Simulasi, Data Akusisi, dan 
Pengolahan Data. Pada Pengolahan Data terdapat 
beberapa library yaitu generasi sinyal, pengolahan 
sinyal digital (DSP), pengukuran, filter, jendela, 
kurva, probabilitas dan statistika, aljabar linier, 
metode numerik, kontrol instrument, pengembangan 
program, sistem kontrol, dan logika fuzzy[2]. 

Pemrograman LabVIEW ini sebenarnya 
ditujukan untuk memudahkan pembuatan program, 
khususnya di bidang instrumentasi dan kendali. Hal 
ini dikarenakan di dalam LabVIEW disediakan 
tools-tools untuk memudahkan akses ke hardware. 
 
2.2. RFID 
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RFID adalah teknologi identifikasi berbasis 
gelombang radio[7]. Menurut[4], RFID adalah 
teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio untuk 
identifikasi otomatis terhadap objek-objek atau 
manusia. Teknologi RFID dapat mengenal dan 
mengidentifikasi berbagai objek secara nirkabel. 
Implementasi RFID secara efektif digunakan pada 
lingkungan manufaktur atau industri dimana 
diperlukan akurasi dan kecepatan identifikasi objek 
dalam jumlah yang besar serta berada di area yang 
luas[7]. Sistem minimum dari RFID adalah terdapat 
transponder, antenna, RF modul dan software 
aplikasi.  

Transponder atau tag RFID biasanya 
digunakan sebagai tempat penyimpanan informasi 
yang bersifat unik dan mewakili objek tertentu baik 
makhluk hidup ataupun benda mati. Tag RFID ini 
terdiri dari banyak block, tergantung besarnya 
memori tag RFID. Setiap block terdiri dari 16 bytes. 
Block tersebut dapat dibaca dan ditulis. Tetapi dalam 
pengaksesan transponder atau tag RFID, hanya 
dapat dilakukan menggunakan cara khusus yang 
disebut dengan key protocol. 

Ada dua jenis key protocol yaitu, KEY A dan 
KEY B. Dalam aplikasinya, penggunaan key protocol 
hanya memerlukan satu key saja. Key tersebut terdiri 
dari 6 bytes. Setelah berhasil melewati key protocol, 
data pada tag RFID baru dapat dibaca dan ditulis. 
 
2.3. Arduino 
 

Arduino adalah open-source prototype 
platform elektronik yang terdiri dari dua bagian 
utama: papan Arduino (hardware) dan IDE Arduino 
(software). IDE Arduino digunakan untuk menulis 
program yang akan berinteraksi dengan Arduino dan 
perangkat yang terhubung ke Arduino tersebut.  

Arduino IDE adalah sebuah software yang 
digunakan dalam pemrograman Arduino. Melalui 
Arduino IDE,  pengaturan baud rate komunikasi 
serial, pemrograman komunikasi serial dan 
penentuan metode kerja dari NFC Shield dapat 
diprogram ke Arduino.  

 
2.4. NFC Shield 
 

NFC Shield adalah Near Field Communication 
interface untuk Arduino membangun sekitar sirkuit 
populer NXP PN532 yang terintegrasi. NFC adalah 
short-distance radio yang memungkinkan 
komunikasi antara perangkat yang berdekatan. NFC 
berasal dari teknologi RFID dan merupakan 
teknologi platform terbuka berstandard ECMA-340 
dan ISO/IEC 18.092. 

NFC biasanya digunakan untuk mengenali 
kartu atau tag (NXP Mifare Cards/Tags) seperti 
RFID. NFC dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

kartu bepergian dengan menggunakan memori 
membaca atau menulis yang disediakan oleh kartu 
atau tag. 

NFC mempunyai beberapa fitur antara lain : 
1 Arduino Shield yang kompatibel 
2 SPI interface 
3 Dibangun di PCB Antenna 
4 Mendukung 3.3V 5V dan operasinya 

menggunakan TXB0104 penerjemah tingkat TI 
5 Socket untuk menghubungkan shield lainnya 
6 Jangkauan komunikasi maksimal adalah sekitar 

5 cm 
7 Tidak bisa membaca/menulis chip yang 

ultralightC, tetapi hanya untuk membaca ID-
nya 
 

 
Gambar 1 NFC Shield 

 
2.5. Komunikasi Data Serial 
 

Dalam komunikasi data serial, data dikirim 
dengan bentuk pulsa listrik kontinyu yang disebut 
bit. Data dikirim satu bit demi satu bit secara 
berurutan melalui kanal komunikasi yang telah 
ditentukan. Penerima juga menerima data dalam 
bentuk bit-bit pulsa listrik yang kontinyu. 

LabVIEW menyediakan library khusus dalam 
aplikasi untuk komunikasi serial yang bernama 
VISA. Penggunaan library VISA memungkinkan 
pengaturan baud rate dan penanganan error dalam 
komunikasi serial. 
 
3. Metodologi 
 
5.3 Perancangan Interface LabVIEW  

 
Dalam perancangan interface dengan 

LabVIEW, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
pada sistem ini adalah : 
• Pemilihan port komunikasi serial yang 

digunakan oleh Arduino NFC Shield. 
• Komunikasi serial yang dilakukan dari 

komputer ke Arduino NFC Shield dilakukan 
secara terus menerus. 

• Menampilkan data serial yang dikirimkan dari 
Arduino NFC Shield. 

• Membuat String Control untuk menulis 16-
bytes kode ASCII sebagai informasi yang akan 
ditulis ke tag RFID. 

• Membuat autentikasi key protocol, key A/key 
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B, dengan 6-bytes integer. 
• Membuat pilihan block tag RFID yang akan 

dibaca atau ditulis. 
• Membuat pilihan proses baca atau tulis tag 

RFID. 
• Tombol OK untuk memproses data. 
• Tombol STOP untuk memutus komunikasi 

serial. 
 

 
Gambar 2 Tampilan GUI Dari Perancangan Di Atas 

Menggunakan LabVIEW 
 

 
Gambar 3 Diagram Proses Berdasarkan Perancangan 
 

Diagram proses pada Gambar 3, merupakan 
proses-proses pengaktifan komunikasi serial, 
pemilihan port, pemilihan mode baca/tulis, 
pemrosesan data, penampilan data yang diterima, 
dan pemutusan komunikasi serial. 
 
3.2. Perancangan Program Arduino NFC Shield 
 

Pada perancangan Program Arduino NFC 
Shield, program harus disesuaikan dengan tiap byte 
yang dikirimkan oleh komputer. 

Jumlah byte yang dikirim dari komputer ke 
Arduino ada 25 bytes. Tiap-tiap byte tersebut 
memiliki fungsi tersendiri seperti yang telah 
dijelaskan pada flowchart berikut : 
 
 

 
Gambar 4 Flowchart 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

 
Untuk melakukan pengujian aplikasi 

interfacing yang kita buat, Arduino NFC Shield 
harus sudah terkoneksi dengan komputer melalui 
USB. Pengujian aplikasi ini mulai dari berjalannya 
pendeteksi Arduino NFC Shield, pembacaan tag 
pada memori sebelumnya, penulisan memori baru 
pada tag dan pembacaan memori baru pada tag. 

 

 
Gambar 5 Tampilan Aplikasi Saat Mendeteksi 

Adanya Arduino NFC Shield 
 

Pada Gambar 5, komunikasi serial yang 
digunakan adalah COM 9. String Control mencetak 
data yang dikirimkan dari Arduino NFC Shield. 
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Gambar 6 Tampilan Aplikasi Mendeteksi Adanya 

Kartu Tag RFID Dengan Seri #3804068915 
 

Pada Gambar 6, aplikasi ini mendeteksi adanya 
kartu tag RFID dengan seri #3804068915. Lalu 
ketika tombol OK ditekan Arduino NFC Shield 
mengakses block 8. Pengaksesan block 8 dengan key 
protocol A yang berisi nilai integer 255, 255, 255, 
255, 255, 255 atau 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff 
dalam bentuk heksadesimal. Arduino NFC Shield 
melakukan perintah pembacaan pada block 8 dan 
mengirimkan data serial ke komputer. Lalu String 
Indicator mencetak data yang dikirimkan. 
 

 
Gambar 7 Tampilan Proses Penulisan Data Baru Ke 

Dalam Tag RFID 
 

Pada Gambar 7 merupakan proses penulisan 
data baru ke dalam tag RFID. Data baru akan ditulis 
pada block 8 dengan key protocol yang sama pada 
saat penulisan. Data yang ditulis berjumlah 15 bytes. 
 

 
Gambar 8 Tampilan Proses Pembacaan Data Pada 

Block Yang Sama 
 

Pada Gambar 8 merupakan proses pembacaan 
data pada block yang sama. Terlihat bahwa proses 
penulisan berhasil karena data yang sekarang dengan 
sebelumnya berbeda. Dari output yang tercetak pada 
String Indicator terlihat bahwa, jika terdapat byte 
yang tidak terisi ketika penulisan atau bernilai 0xff, 
maka Arduino akan mencetak byte tersebut dengan 
karakter ASCII  'ÿ'.  
 
5. Kesimpulan 
 

Aplikasi RFID memerlukan sebuah interface 
untuk melakukan pendeteksian, pembacaan dan 
penulisan yang mudah dalam aplikasinya. LabVIEW 
yang memberikan kemudahan dalam bidang kontrol 
instrumentasi, terintegrasi dengan Arduino NFC 
Shield dalam bentuk sebuah GUI dapat 
diimplementasikan sebagai interface RFID dalam 
melakukan proses deteksi, penulisan dan 
pembacaan. 

Dari perancangan dan pengamatan hasil 
implementasi LabVIEW sebagai interface Arduino 
NFC Shield dapat disimpulkan bahwa : 
4. Penulisan dan pembacaan diagram proses yang 

merupakan pemrograman grafis dari LabVIEW 
dapat mewakili data flow diagram. 

5. Tampilan aplikasi interface yang mudah 
dimengerti. 

6. Penanganan kontrol instrumentasi yang baik 
dengan berhasilnya melakukan pembacaan dan 
penulisan pada transponder RFID. 

7. Transmisi data melalui fungsi komunikasi serial 
yang dimiliki LabVIEW menjamin data terkirim 
dan diterima dengan baik oleh Arduino. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menghitung laju perubahan (penambahan atau pengurangan) luas area hutan. Tahapan 
kegiatan yang dilakukan meliputi pencuplikan piksel warna referensi hutan, transformasi warna dari RGB ke 
dalam ruang warna HSV, ekstraksi dan segmentasi berbasis warna melalui disimilaritas jarak warna pada jendela 
partisi, proses binerisasi dan penelusuran tepi objek melalui rantai Freeman yang dilanjutkan penghitungan 
jumlah objek dan luas area objek keseluruhan. Hasil penghitungan luas objek pada suatu periode dibandingkan 
dengan penghitungan luas objek pada periode lain. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk 
pemantauan luas hutan dan menjadi  masukan bagi pengambilan keputusan untuk pengelolaan inventory hutan. 

 

Kata kunci : warna referensi, disimilaritas jarak warna, segmentasi,  luas area hutan  

 

  

1. Pendahuluan  
Penginderaan jarak jauh (inderaja) atau remote 

sensing menyediakan ragam informasi spasial dan 
distribusi temporal yang dapat dipergunakan untuk 
pemanfaatan lahan dan hutan. Program pengamatan 
bumi melalui penginderaan jarak jauh yang pertama 
dilakukan melalui pengambilan data bumi dari satelit 
Landsat pada tahun 1972 yang membawa instrumen 
Multi Spectral Scanner (MSS) dan menyediakan 
data citra bumi dalam format digital [6]. Sumber-
sumber data baru dan perkembangan yang cepat dari 
teknologi komputer dan perkembangan teknik 
analisis citra turut meningkatkan aplikasi berbasis 
penginderaan jarak jauh.  Penggabungan dimensi 
data temporal dan spasial  memungkinkan 
pengolahan dan pemrosesan data tidak hanya 
dilakukan pada periode saat ini saja, namun 
perubahan area lahan atau hutan yang terjadi pada 
beberapa waktu. Data ini sangat diperlukan oleh 
rimbawan untuk diaplikasikan dalam berbagai 
aplikasi inventarisasi hutan berbasis penginderaan 
jarak jauh [9]. Meskipun penginderaan jarak jauh 
memberikan informasi berharga dan  membantu 
inventarisasi hutan untuk area berukuran luas, 
namun penerapannya masih kurang untuk area 
terbaras, dimana perkiraan plot area seringkali 
terjadi kesalahan.  

Metode segmentasi citra banyak digunakan 
dalam pemrosesan bidang penginderaan jarak jauh. 
Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan citra 
hutan adalah penerapan segmentasi tekstur dan 
warna pada area hutan yang dilakukan oleh [12].  
Penelitian tersebut melakukan kombinasi metode 
JSEG untuk segmentasi area berbasis warna dan 
transformasi wavelet berbasis fitur tekstur. Sanz dan 
kawan-kawan [10] melakukan penelitian dengan 
meninjau beberapa transformasi ruang warna dari 
kanal radiometri yang ada dan fitur tekstur serta 
menyelidiki kombinasi input yang memberikan hasil 
terbaik untuk segmentasi foto udara multispektral, 
dengan algoritma segmentasi hirarkis. Penelitian 
Jolly dan kawan-kawan [5] membahas suatu 
algoritma yang menggabungkan warna dan tekstur 
pada citra berwarna  yang diterapkan pada foto 
udara.  Algoritma yang digunakan adalah maksimum 
klasifikasi likehood yang dikombinasikan dengan 
kriteria fusi. Hasil pengolah segmentasi citra dapat 
digunakan sebagai dasar menghitung luas area 
hutan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung 
laju luas area hutan berbasis algoritma segmentasi 
warna lokal. Sejumlah citra area hutan di Indonesia 
untuk periode waktu berbeda digunakan dalam 
penelitian ini. Sedangkan perangkat lunak 
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Matlab2011b dan Microssoft Visual C# 2008
untuk memproses data. 
 
2.      Metode Penelitian 

Secara umum tahapan penelitian ini tergambar 
dalam gambar 1 berikut : 

 

Gambar 1. Kerangka Umum Penelitian
 
Pada pre-processing dilakukan beberapa tahap 

kegiatan seperti tampak pada gambar 2, berikut :
 

         
Gambar 2. Tahap pre-processing

 
Citra input yang digunakan

rekaman satelit, yaitu data hutan 
didapatkan dari citra satelit. Salah satu contoh citra
hutan yang direkam menggunakan satelit seperti 
tampak pada Gambar 3. 

Gambar 3 Contoh citra satelit 
 

Berdasarkan pada hasil pengamatan, diketahui 
bahwa karakteristik hutan di Indonesia 
memiliki daun berwarna dasar 
adanya berbagai warna hijau yang dimiliki 
tersebut, untuk memudahkan penelitian digunakan 
pemilihan warna hijau secara acak
piksel berwarna hijau secara acak)
disebut sebagai warna referensi yang digunakan 
sebagai pembanding terhadap semua warna pada 
citra input. Dengan demikian sistem yang 
dirancang dapat digunakan untuk berbagai warna 
hijau yang terkandung dalam citra hutan 
(Landsat). Gambar 4 menunjukkan pengambilan 
acak piksel objek berwarna hijau pada citra 
Landsat. 
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Matlab2011b dan Microssoft Visual C# 2008 dipilih 

Secara umum tahapan penelitian ini tergambar 

 
Gambar 1. Kerangka Umum Penelitian 

dilakukan beberapa tahap 
kegiatan seperti tampak pada gambar 2, berikut : 

 
processing 

yang digunakan adalah citra hasil 
, yaitu data hutan Indonesia yang 

didapatkan dari citra satelit. Salah satu contoh citra 
hutan yang direkam menggunakan satelit seperti 

 
Contoh citra satelit  

Berdasarkan pada hasil pengamatan, diketahui 
hutan di Indonesia mayoritas 

dasar hijau. Oleh karena 
adanya berbagai warna hijau yang dimiliki 
tersebut, untuk memudahkan penelitian digunakan 

cara acak (pemilihan 
piksel berwarna hijau secara acak), selanjutnya 
disebut sebagai warna referensi yang digunakan 
sebagai pembanding terhadap semua warna pada 
citra input. Dengan demikian sistem yang 
dirancang dapat digunakan untuk berbagai warna 

ang terkandung dalam citra hutan 
Gambar 4 menunjukkan pengambilan 

acak piksel objek berwarna hijau pada citra 

                  
Gambar 4. Pemilihan piksel referensi

Citra asli yang digunakan dalam penelitian ini 
memiliki format RGB, format tersebut tidak cocok 
untuk pengolahan citra, oleh karena itu diperlukan 
transformasi ruang warna RGB ke dalam ruang 
warna lain. Dalam penelitian ini, transformasi citra 
dilakukan dengan mentransformasi ruang warna 
RGB ke dalam model warna HSV. 

     ¤ �
¥¦
§ XLb¨U©

δ
e         

XLb©Uª
δ

e:B  
XLbªU¨

δ
e:S   L                          

(1) 
 

      � � � δ«¬                   Jika
0                         Jika

     (2) 
 
     ® � MAX                                      
  
Dimana H menunjukkan hue, S
adalah value, R(red),  G(green
Min), Max : nilai maksimum dari (R,G,B)
nilai minimum dari (R,G,B)

Gambar 5 menunjukkan piksel 
yang telah diperoleh dari proses sebelumnya 
digunakan untuk mentransformasi warna semua 
objek pada citra dalam bentuk ruang warna HSV.

 

                      
Gambar 5. Transformasi citra ke dalam

ruang warna HSV
 
 Tahapan ekstraksi citra 
tahapan seperti pada gambar 6.
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Gambar 4. Pemilihan piksel referensi 

Citra asli yang digunakan dalam penelitian ini 
ormat tersebut tidak cocok 

untuk pengolahan citra, oleh karena itu diperlukan 
transformasi ruang warna RGB ke dalam ruang 
warna lain. Dalam penelitian ini, transformasi citra 
dilakukan dengan mentransformasi ruang warna 
RGB ke dalam model warna HSV.     ²³´µ «¬¶·

 ²³´µ «¬¶¸
  ²³´µ «¬¶¹    ²³´µ «¬¶L

�                          

Jika MAX � 0
Jika MAX � 0�                

                        (3) 

hue, S adalah saturation, V 
green), B(blue), º ∶ (Max – 

Max : nilai maksimum dari (R,G,B), Min : 
nilai minimum dari (R,G,B) 

Gambar 5 menunjukkan piksel warna referensi 
yang telah diperoleh dari proses sebelumnya 
digunakan untuk mentransformasi warna semua 
objek pada citra dalam bentuk ruang warna HSV. 

 
Gambar 5. Transformasi citra ke dalam 

ruang warna HSV 

Tahapan ekstraksi citra dilakukan melalui 
tahapan seperti pada gambar 6. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

 

 

               
 

Gambar 6. Tahap ekstraksi citra
 
Proses ekstraksi lokal ciri citra diawali 

dengan membagi citra menjadi blok
lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 
rata-rata jarak warna. Langkah awal pembagian 
blok dilakukan dengan cara membagi 3 (tiga) 
ukuran panjang citra, begitu pul
(tiga) ukuran lebar citra. Setelah terbentuk blok
blok citra tersebut, kemudian dilakukan 
pembentukan jendela dengan ukuran 3x3, dengan 
tujuan untuk menganalisis ciri warna citra secara 
lokal, seperti terlihat pada Gambar 

                 
Gambar 7  Pembentukan jendela 3x3 piksel
 

Setelah jendela terbentuk, selanjutnya 
dilakukan analisa lokal, yaitu perhitungan jarak 
warna. Berdasarkan pada hasil uji coba yang telah 
dilakukan terhadap komponen warna 
satuan derajat), besar nilai threshold
diijinkan adalah sebesar 50 [2]. Penentuan nilai 
kemiripan warna untuk setiap piksel dilakukan 
dengan mengukur selisih nilai warna referensi 
terhadap nilai warna pada piksel tersebut. Apabila 
nilai selisih warna yang didapatkan 
piksel ini dinyatakan merupakan bagian dari area 
hutan. 

Penghitungan jarak kemiripan warna tiap 
piksel dilakukan dengan menggunakan persamaan 
jarak warna DHCL [11] pada persamaan (4). 
Setelah diperoleh nilai jarak warna tiap piksel, 
selanjutnya dilakukan penghitungan nilai jarak 
rata-rata warna untuk area lokal tersebut (9 
piksel). Untuk keperluan segmentasi digunakan 
nilai ambang (threshold) jarak warna yang 
dijinkan sebesar 0.275. Jika didalam perhitungan 
didapatkan nilai rata-rata jarak warna 
maka warna piksel dianggap merupakan bagian 
dari warna hutan [3]. Formulasi dari kondisi 
tersebut seperti pada persamaan (5).
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Gambar 6. Tahap ekstraksi citra 

roses ekstraksi lokal ciri citra diawali 
dengan membagi citra menjadi blok-blok yang 
lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

rata jarak warna. Langkah awal pembagian 
blok dilakukan dengan cara membagi 3 (tiga) 
ukuran panjang citra, begitu pula membagi 3 
(tiga) ukuran lebar citra. Setelah terbentuk blok-
blok citra tersebut, kemudian dilakukan 
pembentukan jendela dengan ukuran 3x3, dengan 
tujuan untuk menganalisis ciri warna citra secara 
lokal, seperti terlihat pada Gambar 7. 

 
Pembentukan jendela 3x3 piksel 

Setelah jendela terbentuk, selanjutnya 
dilakukan analisa lokal, yaitu perhitungan jarak 

Berdasarkan pada hasil uji coba yang telah 
dilakukan terhadap komponen warna Hue (dalam 

reshold warna yang 
[2]. Penentuan nilai 

kemiripan warna untuk setiap piksel dilakukan 
dengan mengukur selisih nilai warna referensi 
terhadap nilai warna pada piksel tersebut. Apabila 
nilai selisih warna yang didapatkan ≤ 50, maka 
piksel ini dinyatakan merupakan bagian dari area 

Penghitungan jarak kemiripan warna tiap 
piksel dilakukan dengan menggunakan persamaan 

pada persamaan (4). 
Setelah diperoleh nilai jarak warna tiap piksel, 

penghitungan nilai jarak 
rata warna untuk area lokal tersebut (9 

piksel). Untuk keperluan segmentasi digunakan 
jarak warna yang 

dijinkan sebesar 0.275. Jika didalam perhitungan 
rata jarak warna ≤ 0.275, 

maka warna piksel dianggap merupakan bagian 
dari warna hutan [3]. Formulasi dari kondisi 
tersebut seperti pada persamaan (5). 

 ¼no½¾;r6, ¿6, ¤6=, ;rB, ¿B,
� 0;�½ . ∆r=B + �on b¿6B

   
dimana  L1  dan L2 menyatakan 
C2 menyatakan chrominance 
menyatakan hue dari warna objek ke satu dan 
kedua, ∆L=L1-L2, ∆H=H1-
= ∆H + 0,160 . 
 
               J���J��� z�J�s Á�Jv� �
    (5)

 

 
Gambar 8 menunjukkan hasil ekstraksi citra :
 

                     
Gambar 8. Hasil ekstraksi citra

 
Setelah tahap ekstraksi ciri selesai dilakukan, 

selanjutnya adalah melakukan segmentasi citra.
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan tampak 
pada gambar 9. 

  
Gambar 9. Proses segmentasi

 
Pada tahap segmentasi sebagai masukan 

adalah citra dengan nilai warna hijau yang 
memenuhi kriteria, kemudian dilakukan proses 
binerisasi yang bertujuan untuk menghasilkan 
objek atau area yang diinginkan. Selanjutnya untuk 
mempertajam batas objek atau area dilakukan 
proses boundary. Dengan demikian keluaran dari 
tahap segmentasi adalah sebuah citra biner d
objek (gambar 10). 

 

             
Gambar 10. Citra hasil binerisasi

 
Pada proses boundary

penelusuran tepi objek dengan menggunakan teknik
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b B + ¿BB � 2. ¿6. ¿6. Kwt;∆¤=e 

      (4) 
menyatakan luminance, C1 dan 

chrominance dan H1 dan H2 
dari warna objek ke satu dan 

-H2, AL= 1,4456 dan ACH 

� � {uz��, ÃÄÅ � 0.275
{u��x, ÃÄÅ � 0.275�

 

Gambar 8 menunjukkan hasil ekstraksi citra : 

 
Gambar 8. Hasil ekstraksi citra 

Setelah tahap ekstraksi ciri selesai dilakukan, 
selanjutnya adalah melakukan segmentasi citra. 
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan tampak 

 
Gambar 9. Proses segmentasi 

segmentasi sebagai masukan 
adalah citra dengan nilai warna hijau yang 
memenuhi kriteria, kemudian dilakukan proses 
binerisasi yang bertujuan untuk menghasilkan 
objek atau area yang diinginkan. Selanjutnya untuk 
mempertajam batas objek atau area dilakukan 

. Dengan demikian keluaran dari 
tahap segmentasi adalah sebuah citra biner dari 

 
Gambar 10. Citra hasil binerisasi 

boundary, dilakukan proses 
penelusuran tepi objek dengan menggunakan teknik 
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kode Rantai Freeman (Freeman, 1961)
dengan penentuan satu titik awal penelusuran
Proses penelusuran arah dilakukan
menelusuri piksel-piksel yang merupakan bagian 
dari tepi dan  diberi nilai 1 dan lainnya dengan nilai 
0.  Penelusuran dilakukan dengan cara
verifikasi terhadap piksel tetangga. Dengan asumsi 
bahwa sebuah piksel mempunyai delapan piksel 
tetangga (mata angin) yang terdiri dari masing
masing dua tetangga horizontal, vertikal dan 
diagonal, maka verifikasi dilakukan
piksel tetangga tersebut.  Citra hasil 
tampak pada gambar 11. 

 

               
Gambar 11. Citra hasil 

 
Hasil segmentasi citra (boundary

sejumlah objek yang tersebar. Untuk selanjutnya 
dilakukan perhitungan luas seti
jumlah pikselnya. Tahapan kegiatannya adalah 
sebagai berikut : 

 

Gambar 12. Penghitungan luas area hutan
 

Pada dasarnya penghitungan jumlah objek dan 
penemuan piksel tiap objek dapat dilakukan 
bersaaman dengan proses boundary
kode Freeman [3]. Sedangkan penghitungan luas 
area hutan didasarkan pada penelitian 
menyatakan bahwa ukuran windows
sebanding dengan luas 0,06 ha. Dengan demikian 
apabila suatu objek diperoleh dengan jumlah 
maka luas area hutan yang dimaksud adalah:

Luas area = npiksel x 0,06 ha
Dimana n: jumlah piksel 

 
 Hasil perhitungan luas area hutan pada 
satu periode menjadi dasar untuk dibandingkan 
dengan luas area hutan pada area yang sama untuk 
periode yang berbeda 
 
3.    Hasil dan Pembahasan  

Objek yang digunakan dalam 
adalah data area hutan yang berada di wilayah 
Kalimantan Tengah melalui citra satelit Landsat 7 
Enhanced Thematic Mapper (ETM)
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Rantai Freeman (Freeman, 1961) dimulai 
dengan penentuan satu titik awal penelusuran.  

dilakukan dengan cara 
piksel yang merupakan bagian 

dan lainnya dengan nilai 
ukan dengan cara melakukan 

verifikasi terhadap piksel tetangga. Dengan asumsi 
bahwa sebuah piksel mempunyai delapan piksel 

yang terdiri dari masing-
masing dua tetangga horizontal, vertikal dan 
diagonal, maka verifikasi dilakukan pada ke delapan 

Citra hasil boundary 

 
Gambar 11. Citra hasil boundary 

boundary) diperoleh 
sejumlah objek yang tersebar. Untuk selanjutnya 
dilakukan perhitungan luas setiap objek berdarkan 
jumlah pikselnya. Tahapan kegiatannya adalah 

 
Gambar 12. Penghitungan luas area hutan 

Pada dasarnya penghitungan jumlah objek dan 
penemuan piksel tiap objek dapat dilakukan 

boundary menggunakan 
Sedangkan penghitungan luas 

area hutan didasarkan pada penelitian Makisara [8] 
windows piksel 1x1 

sebanding dengan luas 0,06 ha. Dengan demikian 
apabila suatu objek diperoleh dengan jumlah npiksel 

hutan yang dimaksud adalah: 
Luas area = npiksel x 0,06 ha         (6) 

Hasil perhitungan luas area hutan pada 
satu periode menjadi dasar untuk dibandingkan 
dengan luas area hutan pada area yang sama untuk 

yang digunakan dalam penelitian ini 
data area hutan yang berada di wilayah 

engah melalui citra satelit Landsat 7 
Enhanced Thematic Mapper (ETM) path 117 row 

61 dengan band 543. Hasil perhitungan luas area 
hutan dan perbandingan luas untuk area yang sama 
pada periode 2003 dan 2004 tampak pada tabel 1.

 
Tabel 1. Perbandingan luas area hutan
 

Tah
un 

Jumlah 
pengambilan 

titik 
koordinat 

warna 
referensi dan 
warna-nya 

Jumla

Area

2003 1 titik 
koordinat : 
(54, 111) 
Warna 
(H,S,V) : 
(0.2416, 
0.9909, 
0.4314) 

2004 1 titik 
koordinat : 
(54, 111) 
Warna 
(H,S,V) : 
(0.2416, 
0.9909, 
0.4314) 

 
Tabel di atas menggambarkan hasil dari tahapan 
penelitian yang telah dilakukan. Melalui 
pengambilan 1 titik koordinat piksel (54,11) warna 
referensi (hijau), diperoleh sebaran warna pada 
ruang HSV-nya adalah 0,2416 (H), 0,9909 (S) dan 
0,4314 (V). Pada periode tahun 2003, 
yang ditemukan berjumlah 14 
piksel berjumlah 17.721 buah yang setara dengan 
1.0633e+003 hektar, sedangkan pada periode 2004 
objek hutan yang ditemukan berjumlah 3 
areadengan total piksel berjumlah 22.194 buah 
yang setara dengan 1.3316e+003 hektar. Dari 
informasi tersebut dapat terlihat bahwa wal
terjadi pengurangan jumlah objek dari 14 
menjadi 3 area namun diikuti dengan penambahan 
luas area secara keseluruhan. Hal tersebut berarti 
terjadi penggabungan 
berdekatan selain terdeteksinya penambahan area 
baru. Namun, hal ini bisa saja terjadi karena semu, 
pada saat pengambilan citra periode awal mungkin 
saja ditemukan beberapa area yang tertutup awan 
sehingga jumlah area menjadi banyak, s
pada periode selanjutnya bagian yang tertutup awan 
tersebut tidak ditemukan sehingga area yang 
tampak lebih luas. Untuk meningkatkan ketelitian 
hasil, proses filtering awan atau peningkatan 
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Hasil perhitungan luas area 
hutan dan perbandingan luas untuk area yang sama 
pada periode 2003 dan 2004 tampak pada tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan luas area hutan 

Jumla
h 

Area 

Jumla
h 

Piksel 

Luas (ha) 

14 1772
1 

1.0633e+0
03 

3 2219
4 

1.3316e+0
03 

Tabel di atas menggambarkan hasil dari tahapan 
penelitian yang telah dilakukan. Melalui 
pengambilan 1 titik koordinat piksel (54,11) warna 
referensi (hijau), diperoleh sebaran warna pada 

nya adalah 0,2416 (H), 0,9909 (S) dan 
ode tahun 2003, objek hutan 

yang ditemukan berjumlah 14 area dengan total 
piksel berjumlah 17.721 buah yang setara dengan 
1.0633e+003 hektar, sedangkan pada periode 2004 
objek hutan yang ditemukan berjumlah 3 

dengan total piksel berjumlah 22.194 buah 
ang setara dengan 1.3316e+003 hektar. Dari 

informasi tersebut dapat terlihat bahwa walaupun 
terjadi pengurangan jumlah objek dari 14 area 

namun diikuti dengan penambahan 
luas area secara keseluruhan. Hal tersebut berarti 

 beberapa objek yang 
berdekatan selain terdeteksinya penambahan area 
baru. Namun, hal ini bisa saja terjadi karena semu, 
pada saat pengambilan citra periode awal mungkin 
saja ditemukan beberapa area yang tertutup awan 

menjadi banyak, sedangkan 
pada periode selanjutnya bagian yang tertutup awan 
tersebut tidak ditemukan sehingga area yang 
tampak lebih luas. Untuk meningkatkan ketelitian 
hasil, proses filtering awan atau peningkatan 
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kualitas citra di awal proses dapat dilakukan lebih 
detail. Selain itu proses pengambilan titik atau 
piksel warna referensi dapat dilakukan terhadap 
beberapa titik sehingga warna hijau yang diperoleh 
lebih variatif. 
 
4. Simpulan  

Penelitian ini berhasil melakukan proses 
segmentasi citra inderaja berbasis warna dengan  
ruang warna HSV serta proses penghitungan luas 
area hutan dan perubahan laju area hutan dapat 
diketahui. Melalui informasi tersebut dapat 
membantu instansi terkait dalam hal ini kementrian 
kehutanan  untuk mengambil keputusan inventori 
hutan di Indonesia.  
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Abstrak 
 
Ukuran data citra yang relatif besar membutuhkan tempat penyimpanan (space) yang besar, hal ini 
mempengaruhi dalam proses pengiriman data, dapat mengakibatkan data citra tersebut mengalami kerusakan 
(corrupt). Untuk itu dikembangkan aplikasi kompresi data citra menggunakan Metode Run Length Encoding 
(RLE). Metode RLE merupakan metode kompresi bersifat loseless. Metode ini dilakukan dengan menyatakan 
seluruh baris citra menjadi sebuah baris run, lalu menghitung run-length untuk setiap derajat keabuan yang 
berurutan, kemudian disimpan dalam format  rle  yang tidak bisa dilihat. Untuk melihat data citra original harus 
dilakukan proses dekompresi dengan cara mengembalikan derajat keabuan yang sama atas citra tersebut, untuk 
memproteksi file hasil kompresi digunakan password sebelum proses kompresi atau dekompresi data citra. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literature, uji terhadap jenis data sampel dan membuat tabel 
perbandingan. Hasil yang diperoleh memberikan masukan mengenai implementasi aplikasi-aplikasi Kompresi 
Data Citra dan kontribusinya terhadap pengguna jaringan internet, intranet maupun extranet dalam pengiriman 
data, baik untuk keperluan pribadi  maupun organisasi. Dengan dibangunnya aplikasi ini, ukuran file dapat 
diperkecil, sehingga mempercepat  proses pengiriman data citra serta menghemat memori penyimpanan dan 
referensi mengenai Kompresi Data Citra bisa bertambah. Semoga bermanfaat bagi pengguna jaringan komputer 
yang menemukan masalah dalam melakukan pengiriman Data. 
 
Kata Kunci : kompresi, dekompresi, data citra, derajat keabuan, memproteksi  
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
1.1   Latar belakang  
 

Citra merupakan representasi digital dari 
objek gambar, yang tidak lepas dari kebutuhan 
manusia. Pada umumnya representasi citra 
membutuhkan memori yang cukup besar, khususnya 
citra warna seperti data-data rekam medis seperti 
hasil CTscan, sensor rontgen untuk foto thorax, 
sensor ultrasound pada sistem USG, dan lain-lain. 
Hal ini tentu sangat mempengaruhi ketersediaan 
tempat (space) maupun pengolahan data khususnya 
data citra dalam perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya dibidang ilmu komputer. Permasalahan 
lain yang sering timbul dalam pengolahan citra 
dengan ukuran besar adalah ketika dilakukan proses 
transmisi (pengiriman gambar) melalui media 
komunikasi. Ini tentu akan memperlambat waktu 
pengiriman. Untuk itu perlu dikembangkan aplikasi 

untuk kompresi citra yang bertujuan untuk 
minimalisasi memori. 

Beberapa mode kompresi telah 
dikembangkan seperti model Huffman, Shanon 
Fano, Zip, Elias Gamma dan lain sebagainya. Prinsip 
umum yang digunakan untuk kompresi citra ini 
adalah mengurangi duplikasi data dalam citra yang 
sering terjadi, sehingga memori yang digunakan 
untuk merepresentasikan citra menjadi lebih sedikit 
daripada representasi citra. Dalam penelitian ini 
metode yang digunakan Run Length Encoding 
(RLE) untuk  kompresi citra. 

Algoritma metode kompresi RLE hanya 
efisien dengan data yang berupa kelompok data 
(byte / karakter) yang berulang dan dapat digunakan 
pada file teks dimana file teks berisi banyak 
kelompok data yang berupa spasi atau tabulator, dan 
juga dapat diterapkan untuk citra (gambar) yang 
berisi area hitam atau putih yang besar. Metode 
kompresi Run Length Encoding digunakan untuk 
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format file TIFF (.tiff), PDF (.pdf) dan Bitmap 
dengan area Black/White (B/W) yang besar (.bmp). 
 

1.2   Identifikasi Masalah 
Adapun permasalahan dalam Penelitian ini 

dapat dirumuskan  sebagai berikut : 
1. Bagaimana memilih data citra sebagai input file 

yang akan dikompresi dan didekompresi, 
sehingga dapat menampilkan citra serta 
ukurannya sebelum dan sesudah kompresi ?.  

2. Bagaimana megelompokan nilai derajat keabuan 
pixel yang sama dari citra dan menyusun secara 
berurut agar dapat dikompresi dengan metode 
Run Length Encoding  ?. 

3. Baimana melakukan proses dekompresi dengan 
mengembalikan nilai derajat keabu-abuan yang 
sama dari citra yang sudah dikompresi ?. 
 

1.3 Tujuan  
                 Adapun tujuan penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui cara kerja algoritma Run 
Length Encoding dan menganalisis hasil kerja 
metode Run Length Encoding dalam 
mengompresi data citra. 

2. Untuk memantu pemecahan  masalah  
keterlambatan dan kerusakan pengiriman data 
dalam jaringan komunikasi data. 

3. Memanfaat metode Run Length Encoding untuk 
kompresi citra agar file citra yang berukuran 
besar bisa diperkecil. 

4. Dapat mengkompresi file citra untuk 
memperkecil ukuran file citra khususnya citra 
berukuran besar seperti CTscan, sensor rontgen 
untuk foto thorax, sensor ultrasound pada sistem 
USG, dan lain-lain, sehingga dapat menghemat 
space dan mempercepat proses pengiriman 
(transmisi) 

 

1.4 Metode Penelitian  
Adapun metodologi penelitian yang 

digunakan dalam menyelesaikan masalah  ini, ada 
beberapa tahap dan metode yaitu : 
1. Tahap Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan 
data meliputi : studi pustaka, yaitu pengumpulan 
data dengan cara melakukan studi, analisis dan 
dokumentasi literature. Dan sumber lainya yaitu 
catatan, jurnal, dan website di internet yang 
berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. 

1. Tahap Pengembangan Perangkat Lunak 
Dalam pengembangan suatu program aplikasi 
atau perangkat lunak perlu digunakan metodologi 
sebagai pedoman perangkat lunak apa saja yang 
akan digunakan dan bagaimana menggunakan 
perangkat lunak-perangkat lunak terkait, 
pengkodeannya dan apa yang harus dikerjakan 
selama pengembangan ini. 

3. Adapun metode yang digunakan dalam 
pengembangan perangkat lunak ini adalah 
metode Waterfall/Linear Sequential Model. 
Metode ini memiliki beberapa tahap, yaitu : 
a) System  Engineering dan Modeling 
      Pembentukan kebutuhan-kebutuhan dari 

semua elemen sistem dan mengalokasikan  
suatu sub sistem ke dalam pembentukan 
perangkat 

b) Analisa  
      Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai 

penguraian dari suatu sistem informasi yang 
utuh ke dalam bagian-bagian komponennya 
dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 
kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan 
yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

 Tujuan analisis adalah agar menemukan 
kelemahan-kelemahan sistem yang digunakan 
sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

c) Perancangan 
      Tahap penerjemah dari keperluan atau data 

yang dianalisis ke dalam bentuk yang mudah 
di mengerti oleh pemakai (user). 

d) Implementasi 
      Proses penterjemahan data atau pemecahan 

masalah yang di rancang ke dalam bahasa 
pemograman. 

e) Pengujian 
     Setelah program selesai dibuat, maka tahap 

berikutnya adalah pengujian terhadap 
program tersebut. 

f)    Operasi dan perawatan 
      Analisis sistem akan melakukan perawatan 

atau pemiliharan dan pengembangan system 
yang telah dicapai.  

 
                        Gambar 1.  flowchart waterfall 

 
2.  Landasan Tiori 

 

Pengertian Citra 
Menurut T. Sutoyo, dkk (2009, p9) Citra 

adalah suatu representasi (gambaran), kemiripan 
atau imitasi dari suatu objek. Citra sebagai keluaran 
suatu sistem perekaman data dapat bersifat optic 
berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal 
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video seperti gambar pada monitor televisi, atau 
bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada 
suatu media penyimpanan. 

 

Citra Analog 
Menurut T. Sutoyo, dkk (2009, p9) Citra 

analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti 
gambar pada monitor televisi, foto sinar-X, foto 
yang tercetak dikertas foto, lukisan, pemandangan 
alam, hasil CTscan, gambar-gambar yang terekam 
pada pita kaset, dan lain sebagainya. Citra analog 
tidak dapat direpresentasikan dalam komputer 
sehingga tidak bisa diproses di komputer secara 
langsung. Oleh sebab itu, agar citra ini dapat 
diproses di komputer, proses konversi analog ke 
digital harus dilakukan terlebih dahulu. Citra analog 
dihasilkan dari alat-alat analog, seperti video kamera 
analog, kamera foto analog, WebCam, CTscan, 
sensor rontgen untuk foto thorax, sensor gelombang 
pendek pada sistem radar, sensor ultrasound pada 
sistem USG, dan lain-lain. 

 

Citra Digital 
Menurut T. Sutoyo, dkk (2009, p9) Citra 

digital adalah citra yang dapat diolah oleh komputer. 
Menurut Achmad Hidayanto pada situs 

http://achmad.blog.undip.ac.id Citra digital adalah 
menyatakan data citra dalam angka yang mewakili 
aras keabuan (citra hitam putih) atau koordinat 
warna (citra berwarna).  . 

Menurut Darma Putra (2010, p19) Citra 
digital merupakan sebuah larik (array) yang berisi 
nilai-nilai real maupun komplek yang 
direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Suatu 
citra dapat didefenisikan sebagai fungsi f(x,y) 
berukuran M baris dan N kolom, dengan x dan y 
adalah kordinat spasial, dan amplitude f di titik 
koordinat (x,y) dinamakan intensitas atau tingkat 
keabuan dari citra pada titik tersebut. Apabila nilai x, 
y, dan nilai amplitude f secara keseluruhan 
berhingga (finite) dan bernilai diskrit maka dapat 
dikatakan bahwa citra tersebut adalah citra digital. 
Gambar 1 menunjukan posisi koordinat citra digital. 

 
Gambar 2. Koordinat Citra Digital 

 
Citra Digital dapat di tulis dalam bentuk matrik 
sebagai berikut : 

�;�, Æ) =
ÇÈ
ÈÈ
É�(0,0)�(0,1) ⋯ �(0, \ − 1)�(1,0)�(1,1) ⋯ �(1, \ − 1)⋮⋮⋮�(0,0)�(0,1) ⋯ �(0, \ − 1)ËÌ

ÌÌ
Í ⋯ (2,1) 

Rumus 1 Representasi image dalam matriks 
 

Nilai pada suatu irisan antara baris dan kolom (pada 
posisi x,y) disebut dengan picture elements, image 
elements, pels, atau pixels. 
 

Jenis-Jenis Citra Digital 
 Menurut Darma Putra (2010, p39) Jenis-
jenis citra digital dapat dibedakan berdasarkan nilai 
pixelnya: Citra Biner, Citra Grayscale,     Citra 
Warna (8 bit), Citra Warna (16 bit), dan Citra Warna 
(24 bit), 
      
Format File Citra 
 Format file citra standar yang digunakan 
saat ini terdiri dari beberapa jenis. Setiap format 
memiliki karakteristik masing-masing. 
Menurut T. Sutoyo,dkk (2009, p25)  Ada dua jenis 
format file citra yang sering  digunakan dalam 
pengolahan citra yaitu citra bitmap dan citra vektor. 
 

Format File Citra Bitmap 
 Menurut T. Sutoyo,dkk (2009, p25) Citra 
Bitmap sering disebut juga dengan citra raster. Citra 
bitmap menyimpan data kode citra secara digital dan 
lengkap (cara penyimpanannya adalah per pixel).  
Berikut beberapa format citra bitmap (raster) yang 
umum digunakan dalam pemrograman pengolahan 
citra: Bitmap (.bmp), Tagged Image Format (.tif, 
.tiff),  Portable Network Graphics (.png), JPEG 
(Joint Photographic Experts Group)/JPG 
(.jpg/.jpeg), MPEG (.mpg),Graphics Interchange 
Format (.gif),RBG (.rgb), RAS (.ras), Postscript 
(.ps, .eps, .epfs) 
 
Format File Citra Vektor 
 Menurut T.Sutoyo,dkk (2009, 27) Citra 
Vektor dihasilkan dari perhitungan matematis dan 
tidak berdasarkan piksel, yaitu data tersimpan dalam 
bentuk vektor posisi, dimana yang tersimpan hanya 
informasi vektor posisi dengan bentuk sebuah 
fungsi. Pada citra vektor, mengubah warna lebih 
sulit dilakukan, tetapi membentuk objek dengan 
mengubah nilai lebih mudah. Oleh karena itu, bila 
citra diperbesar atau diperkecil, kualitas citra relatif 
tetap baik dan tidak berubah. Citra vektor biasanya 
dibuat menggunakan aplikasi-aplikasi : 
CorelDRAW, Adobe illustrator, Macromedia 
Freehand, Autocad, dan lain-lain. 
 
Kompresi Citra 
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Menurut Darma Putra (2010, p261) Proses 
kompresi merupakan proses mereduksi ukuran salah 
satu data untuk menghasilkan representasi digital 
yang padat atau mampat (compact) namun tetap 
dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung 
pada data tersebut. Pada citra, video dan audio, 
kompresi mengarah pada minimisasi jumlah bit rate 
untuk representasi digital. Bagian data yang tidak 
terkait atau bagian data yang berulang tersebut 
disebut dengan data berlebihan (redundancy data). 
 
Manfaat Kompresi Citra 

Menurut T. Sutoyo,dkk (2009,p165) 
Beberapa manfaat kompresi citra adalah : 
1) Waktu pengiriman data pada saluran komunikasi 

data lebih singkat. Contohnya pengiriman 
gambar dari fax, video conferencing, handphone, 
download dari internet, pengiriman data medis, 
pengiriman dari satelit, dan lain-lain. 

2) Membutuhkan ruang memori dalam storage yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang 
tidak dimampatkan. 

 

Teknik Kompresi Citra 
Menurut T. Sutoyo (2010, p166) Ada dua 

teknik yang dapat dilakukan dalam melakukan 
kompresi citra: 
1) Lossless Compression 
Loosless Compression merupakan kompresi citra 
dimana hasil dekompresi dari citra yang terkompresi 
sama dengan citra aslinya, tidak ada informasi yang 
hilang. Sayangnya rasio kompresi citra metode ini 
sangat rendah. Banyak aplikasi yang memerlukan 
kompresi tanpa cacat seperti pada aplikasi 
radiografi, kompresi citra hasil diagnosa media atau 
gambar satelit, di mana kehilangan gambar sekecil 
apa pun akan menyebabkan hasil yang tak 
diharapkan. Contohnya Run Length Encoding 
(RLE), Entropy Encoding (Huffman, Aritmatik), dan 
adaptive Dictonary Based (LZW). 
2) Lossy Compression 
Lossy Compression adalah kompresi citra di mana 
hasil dekompresi dari citra yang terkompresi tidak 
sama dengan citra aslinya karena ada informasi yang 
hilang, tetapi masih bisa di tolerir oleh persepsi 
mata. Mata tidak dapat membedakan perubahan 
kecil pada gambar. Metode ini menghasilkan ratio 
kompresi yang lebih tinggi daripada metode lossless. 
Contohnya color reduction, chroma subsamping, 
dan transform coding, seperti transformasi Fourier, 
Wavelet, dan lain-lain. 
 
Rasio Kompresi Citra 

Menurut T.Sutoyo, dkk (2009,p168) Rasio 
Kompresi Citra adalah ukuran persentase citra yang 
telah berhasil dimampatkan. Secara matematis rasio 
pemampatan citra dituliskan sebagai berikut. 

Ã�tuw = 100% − Ï¤�tuyÐwx�JItu¿u�J��tyu � 100%Ñ 

Rumus 2 Rasio Kompresi Citra 
 

Misalkan rasio kompresi adalah 25%, artinya 25% 
dari citra semula telah berhasil dimampatkan. 
 

Metode Dasar Kompresi 
Ada beberapa metode dan algorirtma dasar 

kompresi, di antaranya metode Huffman, metode 
RLE (Run Length Encoding), metode aritmatic, 
metode kuantisasi, dan metode LZW, Metode 
Shannon-Fano, Metode Transformasi Wavelet dan 
Algoritma Zero Compression. 

 

Algoritma RLE ( Run Length Encoding) 
Menurut Darma Putra (2010, p284) RLE 

(Run Length Encoding) adalah kompresi yang umum 
digunakan untuk data grafis (citra). Kompresi citra 
dengan menggunakan RLE didasarkan pada 
pengamatan bahwa suatu pixel dalam suatu citra 
akan memiliki nilai yang cenderung sama dengan 
nilai pixel tetangganya. Bila suatu biner dimulai 
dengan 20 pixel putih, kemudian diikuti dengan 3 
pixel hitam kemudian diikuti lagi dengan 65 pixel 
putih maka hanya nilai 20, 3, dan 65 yang akan 
menjadi output untuk mewakili nilai dari masing-
masing pixel inputnya. 
Metode ini mengasumsikan bahwa setiap citra 
dimulai dengan suatu pixel putih. Apabila dimulai 
dengan pixel warna hitam maka diawal output 
ditambah nilai 0 yang artinya 9 pixel putih. 
RLE juga dapat digunakan untuk melakukan 
kompresi pada citra grayscale. Setiap deret pixel 
dengan intensitas yang sama akan dikompres 
menjadi sepasang nilai yang masing-masing 
mewakili banyaknya nilai pixel yang sama dan 
kemudian diikuti dengan nilai pixelnya. 
Berikut diberikan suatu citra grayscale 8-bit dengan 
nilai sebagai berikut. 
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 35, 76, 112, 87, 87, 

87, 87, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, … 
Hasil Kompresinya menjadi : 

10, 12, 35, 76, 112, 4, 87, 6, 5, 1, … 
Catatan : nomor dengan garis bawah menyatakan 
banyaknya pixel dengan pixel ditunjukkan oleh 
nomor berikutnya, atau skemanya bisa digambarkan 
sebagai berikut : 

 
Gambar 3. Skema RLE 

 



 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

480 
 

Tentu resolusi dari citra bitmap yang akan 
dikompresi harus disimpan dan biasanya dilakukan 
pada awal output. Ukuran dari hasil kompresi 
tergantung dari kompleksitas citra. Semakin 
heterogen (detail) citra yang akan dikompresi maka 
semakin jelek hasil kompresinya, demikian pula bila 
semakin homogen citra yang dikompresi maka hasil 
kompresinya akan lebih baik. 
 

Jenis – Jenis  RLE 
Menurut artikel yang ada pada situs 

http://www.fileformat.info “There are a number of 
variants of run-length encoding. Image data is 
normally run-length encoded in a sequential process 
that treats the image data as a 1D stream, rather 
than as a 2D map of data”, yang berarti ada 
beberapa jenis run-length encoding (RLE). Biasanya 
RLE memproses data citra secara sekuensial 
memperlakukan data citra seperti aliran 1D (1 
Dimensi), bukan seperti data 2D (2 Dimensi) Peta. 
1) Encoding along with X axis (Encoding bersama 

dengan sumbu X) 
2) Encoding along with Y axis (Encoding bersama 

dengan sumbu Y) 
3) Encoding (4x4 pixel) tiles (Encoding  dibagi 

menjadi 4x4 pixels) 
4) Zig-zag Encoding (Encoding Zig-zag) 
 

 
Gambar 4 Jenis-Jenis RLE 

 

Definisi Rekam Medis 
Menurut Yusuf Hanafiah & Amri Amir 

(1999, p59) Rekam Medis adalah kumpulan 
keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, 
pemeriksaan dan catatan segala kegiatan para 
pelayanan kesehatan atas pasien dari waktu ke 
waktu. 

Menurut Sofwan Dahlan (2000, p73) latar 
belakang perlunya dibuat rekam medis adalah untuk 
mendokumentasikan semua kejadian yang berkaitan 
dengan kesehatan pasien serta menyediakan media 
komunikasi di antara tenaga kesehatan bagi 
kepentingan perawatan penyakitnya yang sekarang 
maupun yang akan dating. 

 
3. Pembahasan 

 
3.1   Penetapan Kriteria Optimasi 

Metode RLE untuk melakukan kompresi 
citra berdasarkan urutan kemunculan warna dalam 
citra. Pada dasarnya citra (*.jpg atau *.bmp) 

dibentuk dengan mendefinisikan nomor warna untuk 
setiap pixel yang terdapat dalam daerah gambar atau 
citra. Dengan demikian banyak pendefinisian warna 
adalah hasil perkalian lebar dengan tinggi citra. 
Warna yang digunakan tentu kemungkinan besar ada 
yang berulang untuk lokasi yang berbeda. Hasil 
kompresi citra akan disimpan dalam suatu file 
(*.rle). 

 

3.2   Pengembangan Alternatif Solusi 
Dari masalah diatas dapat dikembangkan 

Alternatif Solusi Kompresi Citra menggunakan 
Metode RLE dengan langkah-langkah adalah 
sebagai berikut : 
1) Citra akan direpresentasikan dalam bentuk 

matriks. 
2) Berdasarkan representasi citra dalam bentuk 

matriks, maka akan disusun suatu senarai 
berantai (link list) dari baris pertama sampai 
baris terakhir. Setiap nomor warna merupakan 
satu simpul dalam senarai. 

3) Berdasarkan senarai berantai diatas, maka akan 
dilakukan kompresi metode RLE dengan langkah 
sebagai berikut : 

a) Ambil dua bytes pertama dari sederetan karakter 
yang berurutan dalam suatu senarai berantai citra 
digital. 

b) Lakukan perulangan untuk perintah selanjutnya. 
c) Mengecek apakah kedua data bytes yang diambil 

apakah sama. 
d) Jika sama maka kedua bytes tersebut 

dikeluarkan, dan dihitung pengulangan yang 
terjadi untuk dicatat pada counter. 

e) Keluaran nilai pencatat counter dengan karakter 
khusus (#). 

f) Lakukan update terhadap pointer yang menunjuk 
pada deretan data yang terakhir. 

g) Ambil dua bytes berikutnya. 
h) Ulangi langkah b. 
i) Jika tidak sama byte pertama di keluarkan, byte 

yang kedua di jadikan byte pertama, dan ambil 
byte berikutnya sebagai byte kedua kemudian 
lakukan update terhadap pointer yang menunjuk 
data byte yang terakhir dan ulangi langkah b. 
Begitu seterusnya sampai data byte yang paling 
akhir, maka selesailah kompresi untuk senarai 
berantai untuk citra digital. 

      Untuk Mengilustrasikan Metode RLE, 
akan diambil suatu citra berukuran 10 x 10 pixels 
dengan 8 derajat keabuan yang dinyatakan 
sebagai matrik derajat keabuan sebagai berikut. 
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Gambar 5. Citra 10 x 10 pixels 

 
Semuanya ada 100 buah nilai. Pasangan nilai untuk 
setiap baris run yang dihasilkan dengan metode 
kompresi Run Length Encoding (RLE) : 
(0, 5), (2, 5) 
(0, 3), (1, 4), (2, 3) 
(1, 10) 
(4, 4), (3, 4), (2, 2) 
(3, 3), (5, 2), (7, 4), (6, 1) 
(2, 2), (6, 1), (0, 4), (1, 2), (0, 1) 
(3, 2), (4, 2), (3, 1), (2, 2), (1, 2) 
(0, 8), (1, 2) 
(1, 4), (0, 3), (2, 3) 
(3, 3), (2, 3), (1, 4) 
Semuanya ada 31 pasangan nilai atau 31 x 2 = 62 
nilai. 
Ukuran citra sebelum kompresi (1 derajat keabuan = 
3 bit) adalah 100 x 3 bit = 300 bit, sedangkan ukuran 
citra setelah kompresi (derajat keabuan = 3 bit) 
adalah 62 x 3 bit = 186 bit 
Compression Ratio =  100% − 6CXDLL x 100% =  62% yang artinya 100 

% - 62 % = 38% dari citra semula telah dikompres. 
 
3.2   Pengembangan Model Optimasi 

Dari masalah di atas dapat dikembangan 
suatu Aplikasi Kompresi Citra menggunakan 
Metode RLE dengan rancangan diagram Aliran Data 
(flowchart) citra dari User (eksternal entiti) ke 
sistem kompresi RLE secara global. Pada sistem 
kompresi terdapat proses-proses pengolahan citra 
dan proses kompresi dengan algoritma RLE. 

 
3.2.1   Proses Kompresi 

Flowchart proses kompresi berikut 
menunjukkan bagaimana proses encoding yang 
harus dilakukan oleh program kompresi data citra 
menggunakan Metode RLE, Flowchart kompresi 
data citra RLE dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 6. Rancangan flowchart Proses Kompresi 

 
3.2.2   Proses Dekompresi 

Flowchart Proses Dekompresi berikut 
menunjukkan bagaimana proses decoding yang 
harus dilakukan oleh program Kompresi data citra 
menggunakan metode RLE, flowchart Dekompresi 
data citra RLE dapat dilihat pada gambar berikut ini 
: 

 
Gambar 7. Rancangan  flow chart Proses  
                     Dekompresi 
 

4.   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
 

4.1   Spesifikasi Sistem dan Modul 
Perangkat lunak yang berjudul “Aplikasi 

Kompresi Data Citra menggunakan Metode RLE” 
ini hanya dapat berjalan dala m lingkungan sistem 
operasi windows yang berbasis GUI (Graphic Unit 
Interface) dengan versi 9x atau lebih. Selain itu 
supaya tampilan software menjadi lebih baik dan 
optimal maka resolusi 1024 x 768. Modul – modul 
yang terdapat di dalam program ini diwakili oleh sub 
– sub menu didalam menu program. Susunan modul 
secara umum dapat digambarkan sebagai berikut  : 
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Gambar 8. Tahapan modul di dalam program 
Aplikasi Kompresi RLE

 

4.2   Spesifikasi Perangkat Lunak (
Berikut ini adalah spesifikasi perangkat 

lunak yang digunakan sebagai pendukung 
Pembuatan Aplikasi Kompresi Data Citra 
Menggunakan Metode RLE, yaitu
1) Sistem Operasi Microsoft Windows XP SP 3
2) Microsoft Visual Basic 6.0 
3) Komponen library dari Windows API 

Kernel32.dll 
 

4.3   Spesifikasi Perangkat Keras (
Perangkat keras yang digunakan sebagai 

pendukung untuk membuat perangkat lunak 
kompresi citra adalah sebuah 
spesifikasi sebagai berikut : 
1) Processor AMD Turion™ X2 Dual Core Mobile 

RM-74 (2 CPUs),  2.2 Ghz 
2) Memori RAM 2 GB 
3) VGA Card NVidia GeForce 9100M
4) Kapasitas Harddisk minimal 1GB

 

4.4   Pengujian Aplikasi Kompresi RLE
Untuk mengetahui aplikasi kompresi RLE 

yang dibuat berhasil atau tidak, maka dilakukan 
pengujian  terhadap 2 jenis file data citra yaitu data 
citra BMP dan JPG ternyata berhasil dilanjutkan 
Pengujian terhadap 10 file data citra yang terdiri dari 
6 buah file data citra BMP dan 4 buah file data citra 
jpg. Dari ke 10 file data citra tersebut telah diambil 5 
buah file yang akan dilakukan proses kompresi dan 
dekompresi menggunakan proteksi 
hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

 
Tabel 1 Tabel Hasil Implementasi terhadap 10 file 

data citra 
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Tahapan modul di dalam program 

Aplikasi Kompresi RLE 

Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Berikut ini adalah spesifikasi perangkat 

sebagai pendukung 
Pembuatan Aplikasi Kompresi Data Citra 
Menggunakan Metode RLE, yaitu : 

Sistem Operasi Microsoft Windows XP SP 3 

dari Windows API 

Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
keras yang digunakan sebagai 

pendukung untuk membuat perangkat lunak 
kompresi citra adalah sebuah notebook dengan 

Processor AMD Turion™ X2 Dual Core Mobile 

VGA Card NVidia GeForce 9100MG  512 MB 
minimal 1GB 

Pengujian Aplikasi Kompresi RLE 
Untuk mengetahui aplikasi kompresi RLE 

yang dibuat berhasil atau tidak, maka dilakukan 
terhadap 2 jenis file data citra yaitu data 

ternyata berhasil dilanjutkan 
Pengujian terhadap 10 file data citra yang terdiri dari 
6 buah file data citra BMP dan 4 buah file data citra 
jpg. Dari ke 10 file data citra tersebut telah diambil 5 
buah file yang akan dilakukan proses kompresi dan 

si menggunakan proteksi password, yang 
hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1 Tabel Hasil Implementasi terhadap 10 file 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5   Evaluasi 
Dari 10 buah file data citra yang diuji 

dengan menggunakan aplikasi kompresi RLE  maka 
dapat dievaluasi sebagai berikut :
1) Kelemahan 
     Aplikasi kompresi RLE ini tidak efektif untuk 

mengkompresi jenis file data citra JPG atau BMP 
yang data atau pixelnya heterogen, terutama file 
data citra JPG, dikaren
sendiri bersifat lossy compression
informasi yang dihilangkan yang tidak terlihat 
mata). 

2) Kelebihan 
     Aplikasi kompresi RLE ini efektif untuk 

mengkompresi jenis file data citra JPG atau BMP 
dengan data atau pixel
homogen data atau pixel
tingkat kompresinya dan aplikasi kompresi RLE 
ini dapat merekonstruksi kembali data yang 
dikompres sama persis dengan aslinya.

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN
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Dari 10 buah file data citra yang diuji 
menggunakan aplikasi kompresi RLE  maka 

dapat dievaluasi sebagai berikut : 

Aplikasi kompresi RLE ini tidak efektif untuk 
mengkompresi jenis file data citra JPG atau BMP 
yang data atau pixelnya heterogen, terutama file 
data citra JPG, dikarenakan data citra JPG itu 

lossy compression (sudah ada 
informasi yang dihilangkan yang tidak terlihat 

Aplikasi kompresi RLE ini efektif untuk 
mengkompresi jenis file data citra JPG atau BMP 

pixel yang homogen, semakin 
pixelnya maka semakin tinggi 

tingkat kompresinya dan aplikasi kompresi RLE 
ini dapat merekonstruksi kembali data yang 
dikompres sama persis dengan aslinya. 

KESIMPULAN DAN SARAN  
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3.1   Kesimpulan  
Setelah menyelesaikan pembahasan 

mengenai “Pembuatan Aplikasi Kompresi Data Citra 
menggunakan Metode RLE”, Maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1) Perangkat lunak kompresi/dekompresi citra 

dengan Algoritma Run Length Encoding (RLE) 
dapat melakukan kompresi file citra dengan 
format .bmp maupun .jpg. 

2) Kompresi citra dengan metode Run Length 
Encoding (RLE) dapat memperkecil ukuran file, 
sehingga dapat menghemat ruang tempat 
penyimpanan (storage). 

3) Run Length Encoding (RLE) merupakan teknik 
yang bersifat lossless sehingga dapat 
merekonstruksi kembali data yang dikompres 
sama persis dengan aslinya. 

4) Semakin banyak pixel berurutan yang sama 
dalam data citra maka tingkat efisiensinya akan 
semakin besar jika menggunakan metode Run 
Length Encoding (RLE). 

 

3.2    Saran 
Untuk pengembangan perangkat lunak 

selanjutnya, penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1) Perlu dilakukan perbandingan lebih lanjut antara 

algoritma kompresi Run Length Encoding 
dengan algoritma kompresi lainnya untuk 
mengetahui metode kompresi yang lebih baik 

dari segi rasio kompresi maupun dari segi waktu 
pengkompresan. 

2) Algoritma Run Length Encoding perlu 
dikembangkan untuk proses kompresi yang lain 
seperti file Audio,file video. 
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Lampiran  
 
Hasil Implementasi Kompresi Data Citra 
Menggunakan Metode RLE 
1. File “mib3 Movie copy.bmp”, Jenis File 

Bitmap, Kompresi ber-password. 

 
Gambar Hasil Kompresi “mib3 Movie 

copy.bmp” 
 

 
Gambar Hasil Dekompresi “mib3 Movie copy.bmp” 
 
2. File “ietf-logo.bmp”, Jenis File Bitmap, 

Kompresi ber-password. 

 
 

Gambar Hasil Kompresi “ietf-logo.bmp” 

 

Gambar Hasil Dekompresi “ietf-logo.bmp” 
 
3. File “NewWantedList3.jpg”, Jenis File Jpeg, 

Kompresi ber-password. 

 
Gambar Hasil Kompresi 
“NewWantedList3.jpg” 

 

 
Gambar Hasil Dekompresi 

“NewWantedList3.jpg” 
 

4. File “meconium-ileus.bmp”, Jenis File Bitmap, 
Kompresi tidak ber-password. 

 
Gambar Hasil Kompresi “meconium-ileus.bmp” 
 



 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

485 
 

 
Gambar Hasil Dekompresi “meconium-ileus.bmp 
 
5. File “no pain.bmp”, Jenis File Bitmap, Kompresi 

tidak ber-password. 

 
Gambar Hasil Kompresi “no pain.bmp” 

 
Gambar Hasil Dekompresi “no pain.bmp” 

 
6. File “logotagstackedreverse2bmp.bmp”, Jenis 

File Bitmap, Kompresi tidak ber-password. 

 

Gambar Hasil Kompresi 
“logotagstackedreverse2bmp.bmp” 

 
Gambar Hasil Dekompresi 

“logotagstackedreverse2bmp.bmp” 
 

7. File “Christmas Roll Banner2.bmp”, Jenis File 
Bitmap, Kompresi tidak ber-password. 

 
Gambar Hasil Kompresi “Christmas Roll 

Banner2.bmp” 
 

 
Gambar Hasil Dekompresi “Christmas Roll 

Banner2.bmp” 
 
8. File “Blue_Dock_by_dimage.jpg”, Jenis File 

Jpeg, Kompresi tidak ber-password. 
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Gambar Hasil Kompresi “Christmas Roll 

Banner2.bmp” 

 
Gambar Hasil Dekompresi “Christmas Roll 

Banner2.bmp” 
 
9. File “textures-29-l.jpg”, Jenis File Jpeg, 

Kompresi tidak ber-password. 

 
Gambar Hasil Kompresi “textures-29-l.jpg” 

 
Gambar Hasil Dekompresi “textures-29-l.jpg” 

 

10. File “One_Piece_Enel_Unlimited.jpg”, Jenis 
File Jpeg, Kompresi tidak ber-password. 

 
Gambar Hasil Kompresi 

“One_Piece_Enel_Unlimited.jpg” 

 
Gambar Hasil Dekompresi 

“One_Piece_Enel_Unlimited.jpg” 
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Abstrak 

Dalam makalah ini akan diusulkan ide mengenai collector baru yang diadaptasi dari Baker’s treadmill garbage 
collector dengan penyederhanaan dan penambahan fitur. Fitur yang dikenalkan adalah thread-safe linked list dan 
pengompakan. Pembahasan dimulai dengan teori mengenai garbage collector dan Baker’s garbage collector. 
Pada analisis dan solusi, dibahas solusi untuk permasalahan yang dimiliki oleh Baker’s treadmill berupa 
pengenalan  layout memori baru yang dapat diterapkan collector tanpa mengubah mekanisme collection seperti 
Baker’s treadmill. Solusi dilengkapi dengan model algoritma pada treadmill dalam bentuk pseudo code. 

 
Kata kunci : memori, garbage collector, collection, sweep, baker’s incremental garbage collector, baker’s 
treadmill, alokasi 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Manajemen memori adalah salah satu aspek 
dalam pemrograman. Dalam bahasa pemrograman 
tingkat rendah dan menengah umumnya manajemen 
memori diatur oleh pemrogram mulai dari alokasi, 
pengaksesan, hingga dealokasi. Lain halnya dengan 
bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti bahasa 
Java dan C#, dealokasi memori tidak ditangani oleh 
pemrogram akan tetapi ditangani secara otomatis 
dengan sebuah proses internal yang disebut sebagai 
garbage collector.  

Garbage collector mendealokasi objek yang 
sudah tidak digunakan lagi dalam program. Objek 
diciptakan oleh pemrogram, kemudian dimanipulasi 
hingga akhirnya terdeteksi oleh garbage collector 
bahwa objek sudah tidak digunakan. Keuntungan 
menggunakan garbage collector adalah 
pendealokasian objek secara otomatis dan penjagaan 
integritas program sehingga program tidak akan 
pernah mengakses objek yang telah didealokasi. 
Akan tetapi penggunaan garbage collector memiliki 
beberapa konsekuensi. Pertama, garbage collector 
membutuhkan sumber daya komputasi untuk proses 
penentuan objek yang akan didealokasi dan proses 
pendealokasian objek. Kedua, garbage collector 
diaktifkan ketika penggunaan memori mencapai 
batas tertentu sehingga kapan garbage collector 
aktif tidak dapat ditentukan padahal kerja garbage 
collector akan memperlambat eksekusi program. 

 
2. Teori dan Riset Terkait 
 
2.1 Pengenalan Garbage Collector 

Garbage collector bertugas untuk 
mendealokasi memori yang sudah tidak digunakan. 
Mekanisme garbage collection ada dua, yaitu 
menandai objek yang sudah tidak digunakan dan 
mendealokasi memori objek. Proses penandaan 
objek yang sudah tidak aktif dilakukan dengan dua 
pendekatan yaitu reference counting dan object 
tracing  [1].  
Pada reference counting terdapat sebuah counter 
pada tiap objek yang bernilai 1 ketika objek 
diciptakan. Counter akan bertambah nilainya ketika 
objek direferensi dan akan berkurang ketika 
referensi tidak digunakan. Objek bernilai counter 0 
berarti sudah tidak digunakan lagi dan dapat dengan 
aman dibuang. 
Proses object tracing dimulai dari root object. 
Secara rekursif proses akan menelusuri anak dari 
root object hingga objek daun. Objek yang dilewati 
dalam penelusuran diberi tanda menunjukkan bahwa 
objek masih direferensi, objek tanpa tanda aman 
untuk dibuang. Salah satu varian dari object tracing 
adalah three colors marking.  
Three colors marking membedakan objek dalam 
memori menjadi tiga warna : putih, abu, dan hitam. 
Objek dengan warna putih adalah kandidat objek 
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yang akan didealokasi. Objek dengan warna hitam 
adalah objek yang tidak memiliki referensi ke objek 
dengan warna putih, pada awal proses tidak ada 
objek berwarna hitam. Objek dengan warna abu 
adalah objek yang direferensi oleh objek berwarna 
hitam akan tetapi belum diketahui apakah objek 
memiliki referensi ke objek lain. Semua objek yang 
direferensi oleh root secara otomatis diberi warna 
abu, objek lain diberi warna putih.  
Proses penandaan menggunakan three colors 
marking adalah sebagai berikut :  
1. Pilih objek abu yang direferensi langsung dari 

objek root.  
2. Secara rekursif ubah objek abu menjadi hitam 

dan objek putih yang direferensi oleh objek abu. 
Ulangi langkah ini hingga sudah tidak ada lagi 
objek abu. 

3. Ketika objek abu telah habis, maka objek putih 
yang ada terbukti sudah tidak digunakan lagi 
dan dapat didealokasi.  
 

2.2 Baker’s Incremental Garbage Collection 
Deskripsi dari Baker’s incremental garbage 

collector tertera pada  [2]. Baker’s incremental 
garbage collector menggunakan three colors 
marking untuk menandai objek yang masih 
digunakan. Garbage collector bekerja sebagai 
berikut :  
1. Garbage collector membagi memori menjadi 

dua bagian : from-space dan to-space. Semua 
objek pada awalnya berada pada from-space.  

2. Pertama, collector menandai objek yang 
direferensi dari root dan menyalinnya ke to-
space kemudian memberikan tanda abu. 

3. Secara rekursif, objek putih yang direferensi 
oleh objek abu akan disalin ke to-space dan 
diberi warna abu dan objek warna abu (yang 
telah berada di to-space) diubah warnanya 
menjadi hitam. Langkah ini diulang hingga 
objek berwarna abu habis. 

Collector pada Baker’s incremental collector 
menggunakan read barrier untuk mengatur urutan 
pembacaan memori antara collector dengan program 
yang berjalan. Akan tetapi garbage collector ini 
masih memiliki beberapa kekurangan  [3], antara 
lain :  
1. Tidak dapat dijalankan secara konkuren, 

collector masih terbatas pada eksekusi yang 
incremental 

2. Tidak thread-safe sehingga tidak dapat 
dieksekusi secara paralel.  

3. Implementasi read barrier mahal. 
 
2.3 Pengenalan Garbage Collector 

Baker’s treadmill adalah perbaikan dari 
Baker’s incremental garbage collector. Baker’s 
treadmill membagi memori yang digunakan menjadi 

sel dengan ukuran yang sama. Deskripsi mengenai 
Baker’s treadmill tertera pada tulisan  [4]. 
Baker’s treadmill memiliki kelebihan dibanding 
dengan versi sebelumnya, yaitu :  
1. Proses penandaan dan dealokasi dijalankan satu 

kali sweep 
2. Proses collection in situ, tidak ada objek yang 

disalin atau dipindahkan 
3. Tidak membagi memori menjadi to-space dan 

from-space sehingga jumlah memori yang 
digunakan maksimal 

Baker’s treadmill menggunakan four colors 
marking.  Baker’s treadmill memperkenalkan satu 
warna baru, yaitu ecru, untuk membedakan objek 
putih yang belum dicek dan objek yang sudah tidak 
direferensi lagi.  
Objek disusun dalam sebuah circular doubly linked 
list, disebut sebagai treadmill’s tread. List terdiri 
dari empat segmen berbeda warna yaitu putih, abu, 
hitam, dan ecru. Selain itu, list memiliki empat 
pointer yang membatasi keempat segment yang 
secara berturut-turut : bottom, ecru, top, abu, scan, 
hitam, free, putih, bottom.   
Ketika objek dialokasikan, pointer free akan ‘maju’ 
satu sel mengubah sebuah sel putih menjadi hitam. 
Ketika sebuah sel dicek dalam pointer scan, scan 
akan ‘mundur’ dan mengubah satu sel abu menjadi 
hitam. Jika sel yang dicek adalah sel hitam, maka 
tidak ada aksi yang dilakukan tetapi jika sel yang 
dicek berwarna ecru, sel akan dilepaskan dari 
segmen ecru antara bottom dan top kemudian 
disambungkan kembali ke segmen abu pada pointer 
scan atau top. 
Ketika pointer scan bertemu dengan pointer top, 
maka collection telah selesai dan ketika pointer free 
bertemu dengan pointer bottom, collector akan ‘flip’ 
sehingga hanya akan ada dua segmen, yaitu ecru dan 
hitam.  
Untuk melakukan ‘flip’, sel berwarna ecru akan 
diubah menjadi warna putih dan sel hitam menjadi 
berwarna ecru, pointer bottom dan top ditukar.  
Proses penandaan dan pemindahan sel list dimulai 
dari root. Sel yang direferensi oleh pointer root 
diwarnai dengan warna abu, kemudian dipindahkan 
dari segmen ecru ke segmen abu. Setiap sel abu 
kemudian dicek hingga tidak ada sel abu tersisa. 
Bentuk circular pada Baker’s treadmill menghapus 
kebutuhan untuk memindahkan sel abu ke sel hitam 
tetapi masih dibutuhkan perpindahan dari segmen 
ecru ke abu. 
Kelemahan dari Baker’s treadmill dijelaskan dalam 
[3]. Salah satu kelemahan dari Baker’s treadmill 
adalah masih berjalan secara serial dan hanya cocok 
digunakan untuk objek-objek dengan ukuran yang 
seragam. Baker’s treadmill collector masih belum 
thread-safe sehingga tidak mungkin dieksekusi 
secara paralel. Sel dalam satu treadmill memiliki 
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ukuran yang sama sehingga Baker’s treadmill 
memiliki keterbatasan ukuran maksimal objek yang 
dapat dialokasikan, yaitu sebesar ukuran dari sel, 
dan jumlah dari objek yang dapat dialokasikan pun 
maksimal sejumlah dengan jumlah sel. Selain itu, 
jika objek yang dialokasikan lebih kecil dari ukuran 
sel, maka sel tidak terpakai penuh (fragmentasi 
internal). 
 
3. Analisis dan Solusi 

Dalam bagian sebelumnya, telah disinggung 
dua kekurangan dari Baker’s  treadmill yaitu list sel 
pada treadmill yang masih belum thread-safe dan 
pembagian memori menjadi sel sehingga 
mengurangi pemanfaatan memori yang tersedia. 
Pada bagian analisis dan solusi akan disajikan 
penambahan fitur thread-safe list pada treadmill 
menggunakan muteks dan pengenalan layout yang 
dapat digunakan bagi compacting Baker’s treadmill. 
3.1 Penambahan Fitur Thread-Safe pada 

Baker’s Treadmill 
Doubly linked list yang ada dalam treadmill masih 
belum thread-safe karena tidak ada mekanisme yang 
mengatur jika proses collection dieksekusi oleh lebih 
dari satu thread. Untuk memungkinkan eksekusi 
garbage collection secara paralel dibutuhkan 
mekanisme yang menjaga linked list selalu aman 
untuk diakses baik dibaca maupun dimanipulasi.  
Ide yang diusulkan untuk mewujudkan sebuah 
linked list yang thread-safe adalah penambahan 
sebuah muteks eksklusif untuk setiap elemen dalam 
list untuk akses eksklusif elemen list dalam operasi 
linked list. Muteks dipesan  oleh proses untuk 
mendapatkan akses eksklusif untuk memanipulasi 
elemen. Operasi yang dapat dilakukan pada sebuah 
linked list antara lain : pembacaan elemen, 
penambahan elemen, dan penghapusan elemen. 
Pada pembacaan elemen, nilai dari elemen list yang 
dibaca harus berada dalam keadaan stabil, dalam arti 
tidak ada proses yang memanipulasi objek selama 
pembacaan berlangsung. Untuk menangani kasus 
pembacaan nilai elemen, dicek muteks yang ada 
pada elemen tersebut apakah ada proses lain yang 
mengakses elemen secara eksklusif atau tidak. Pada 
penambahan elemen list, dibutuhkan pemesanan dua 
muteks milik elemen yang akan disisipi oleh elemen 
baru untuk akses eksklusif mengubah nilai pointer 
pada kedua elemen list. Sedangkan pada 
penghapusan elemen list dibutuhkan pemesanan 
pada tiga buah muteks yaitu muteks milik elemen, 
muteks milik ‘next’ dari elemen, dan muteks milik 
‘previous’ dari elemen. Dua muteks terakhir 
digunakan untuk akses mengubah nilai pointer 
dalam menghubungkan kedua elemen.  
Misalkan kita memiliki struktur elemen doubly 
linked list sebagai berikut :  
 

define address * list _element 
list _element{ 
 next : address 
 previous : address 
 color : color 
 element_lock : mute 
 info : object  
} 

Di mana tiap elemen list adalah sebuah struktur 
dengan dua pointer menunjuk ke alamat next 
element dan previous element, menyimpan informasi 
berupa objek, dan memiliki sebuah lock.  
Berikut adalah beberapa primitive bagi thread-safe 
linked list.  
get_mutex(element_address); 
/*get_mutex mengeset lock eksklusif pada 
muteks, mengembalikan nilai TRUE jika 
berhasil mendapatkan lock muteks dan FALSE 
jika tidak berhasil*/ 
release_mutex(element_address); 
/*get_mutex melepas lock eksklusif pada 
muteks, mengembalikan nilai TRUE jika 
berhasil mendapatkan lock muteks dan FALSE 
jika tidak berhasil*/ 
check_mutex(element_address); 
/* fungsi untuk mengecek apakah lock sebuah 
mutex sedang digunakan oleh proses lain*/ 
get_read_access(element_address); 
/* permintaan untuk akses membaca informasi 
dalam elemen list, tidak perlu untuk meminta 
lock eksklusif. Fungsi hanya mengecek apakah 
elemen sedang diakses secara eksklusif oleh 
proses lain*/ 
get_insert_access(element_next, 
element_prev); 
/* permintaan untuk akses menambahkan sebuah 
elemen list, dibutuhkan akses eksklusif pada 
calon next dan previous dari elemen */ 
release_insert_access(element_next, 
element_prev); 
/* melepas akses penambahkan sebuah elemen 
list, melepas akses eksklusif pada calon 
next dan previous dari elemen */ 
get_delete_access(element_address); 
/* permintaan untuk menghapus sebuah elemen 
list, dibutuhkan akses eksklusif pada 
elemen, next dari elemen, dan previous dari 
elemen */ 
release_delete_access(element_address); 
/* melepas lock karena penghapusan sebuah 
elemen list, melepas akses eksklusif pada 
elemen, next dari elemen, dan previous dari 
elemen */ 

Permintaan akses untuk pembacaan elemen hanyalah 
mengecek apakah elemen sedang diakses secara 
eksklusif oleh proses lain, sedangkan penambahan 
dan penghapusan elemen dibutuhkan akses eksklusif 
untuk elemen yang berkaitan. Ketika proses telah 
selesai menambah atau menghapus elemen, semua 
lock pembacaan eksklusif yang didapat akan 
dilepaskan.  
Kelemahan dari penerapan thread-safe 
menggunakan muteks pada tiap elemen adalah 
tambahan cost sinkronisasi ketika proses harus 
menunggu untuk meminta akses eksklusif sebuah 
objek.  
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3.2 Penambahan Fitur Compacting pada 
Baker’s Treadmill 

Pada garbage collector yang diajukan, ada beberapa 
perbedaan dari Baker’s treadmill (untuk 
menyesuaikan dengan penambahan fitur 
pengompakan memori) sebagai berikut :  
1. Elemen doubly linked list memiliki ukuran 

objek yang bervariasi, tidak dibatasi pada 
ukuran tertentu. 

2. Treadmill yang dikenalkan hanya memiliki tiga 
warna, yaitu hitam, abu, dan ecru. Hitam bagi 
objek yang masih digunakan oleh program, abu 
bagi objek yang direferensi oleh objek lain 
tetapi belum dicek apakah memiliki referensi ke 
objek lain sedangkan ecru menandai objek yang 
masih belum dicek dan berpotensi untuk 
terhapus.  

3. Objek baru ditempatkan pada top sebagai 
elemen list berwarna hitam.  

4. Tidak ada flip. 
5. Scan dilakukan dari top hingga bottom, sisa 

elemen yang masih berwarna ecru dihapus 
dengan menelusuri area elemen ecru dari 
bottom hingga top. 

Proses sweep pada treadmill yang diajukan tidak 
jauh berbeda dengan sweep pada Baker’s treadmill. 
Pertama, pointer scan akan berada pada top, objek 
yang direferensi oleh root diwarnai dengan warna 
abu. Kemudian scan mengecek satu per satu objek 
warna abu untuk mengubahnya menjadi hitam dan 
menarik objek dari warna ecru yang direferensi 
menjadi objek abu. Pengecekan akan berhenti ketika 
scan telah menemui bottom, elemen antara top dan 
bottom yang melalui proses scan hanya terdiri dari 
objek dengan warna hitam. Sisa dari elemen yang 
masih berwarna ecru berarti sudah tidak direferensi 
lagi dalam program dan dapat dihapus.  
Berikut disajikan gambar keadaan treadmill pada 
awal sweep, ketika proses sweep, dan keadaan akhir 
sweep.  
 

 
Gambar 10.  Keadaan awal treadmill, objek berwarna 
abu adalah objek yang direferensi oleh root, scan masih 

berada pada top 

 
Gambar 11. Keadaan treadmill ketika proses sweeping, 
beberapa objek ecru diubah menjadi abu, bottom 

bergeser 

 

 
Gambar 12. Keadaan akhir sweep, pointer  scan 
bertemu dengan bottom, sisa objek berwarna ecru 

sudah tidak digunakan 

Setelah elemen ecru telah dihapus dari dalam list, 
tanpa flip, scan akan melalui pointer top dan 
treadmill akan diinisialisasi seperti keadaan pada 
Gambar 3.  
Alokasi objek baru pada treadmill ini dilakukan 
dengan menambahkan elemen baru sebagai ‘next’ 
dari elemen yang ditunjuk oleh top, kemudian 
menggeser pointer top ke objek yang baru. Jika ada 
proses alokasi selama sweep, akan terdapat elemen 
berwarna hitam pada area ecru antara pointer bottom 
dan top. Layout memori pada treadmill tertera pada 
Gambar 6.  

 
Gambar 13. Layout elemen list dalam memori 

Semua objek dalam list dialokasikan secara kontigu, 
dimulai dari awal dialokasikan objek yang 
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direferensi oleh root kemudian bergeser menuju 
ujung yang lain untuk alokasi objek baru.  

 
Gambar 14. Alokasi objek baru pada memori 

Alokasi objek baru pada treadmill digambarkan 
pada Gambar 7. Objek yang baru diletakkan sebagai 
‘next’ dari top kemudian ditunjuk oleh top. 
Sedangkan dealokasi objek digambarkan pada 
Gambar 9.  
Elemen list yang sudah tidak terpakai (berarsir garis 
diagonal pada Gambar 8) dihapus dengan cara 
menggeser elemen list dimulai dari objek yang 
direferensi oleh root hingga ke objek yang ditunjuk 
oleh top searah dengan arah scan. Proses 
penghapusan elemen ini sekaligus mengompakkan 
area memori yang dipakai untuk alokasi objek-objek 
yang masih aktif. Proses ini dapat dilakukan secara 
konkuren bersama dengan sweep menggunakan 
perlindungan dari thread-safe doubly linked list 
seperti yang telah dipaparkan pada sub bab 
sebelumnya.  

 
Gambar 15. Objek yang sudah tidak direferensi 

oleh program diberi tanda arsir garis miring siap 

dihapus 

 
Gambar 16. Keadaan elemen list setelah proses 

pengapusan objek tidak terpakai sekaligus 

pengompakan 

3.3 Model Algoritma Treadmill  
Pada bagian ini, akan dibahas model algoritma 
treadmill yang diajukan. Algoritma treadmill terbagi 
menjadi tiga bagian : algoritma sweeping (algoritma 
pengecekan objek yang sudah tidak digunakan oleh 
program sekaligus penghapusan objek), algoritma 
compacting (pengompakan objek yang masih 
dipakai oleh program), dan algoritma insertion 
(penambahan objek baru pada treadmill).  
Ketika sweeping, dilakukan scanning satu per satu 
elemen list. Ketika bertemu dengan elemen 
berwarna abu, ubah warna elemen menjadi hitam 
kemudian membaca elemen yang direferensi. Untuk 
setiap elemen yang direferensi, pindahkan elemen ke 
posisi bottom (sehingga pointer bottom maju) dan 

ubah warnanya menjadi abu. Setelah seluruh elemen 
di-scan, hapus semua elemen yang masih berwarna 
ecru.  
Pada proses pengompakan setiap elemen yang 
berada di antara bottom dan top dikompakkan 
dengan menggeser elemen jika alamat next dari 
elemen tidak sama dengan (alamat element + ukuran 
elemen) atau dengan kata lain ada rongga di antara 
elemen dengan element selanjutnya.  
Pseudo code proses sweep dan pengompakan tersaji 
pada Lampiran A. 
 
4. Kesimpulan 
Baker’s treadmill garbage collector yang telah 
dipublikasikan pada  [4] memiliki kelebihan 
collection dibandingkan dengan collector lain karena 
berjalan dalam satu kali sweep dan tidak ada objek 
yang berpindah. Selain itu Baker’s treadmill 
menjalankan collection in-situ. Akan tetapi Baker’s 
treadmill memiliki kekurangan yaitu belum adanya 
mekanisme thread-safe dan masih membatasi 
ukuran maksimal dari objek.  
Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan 
tiga pendekatan :  

1. Untuk menciptakan sebuah linked list yang 
thread-safe dibutuhkan sebuah muteks 
dalam setiap elemen list yang dibutuhkan 
untuk akses eksklusif dalam manipulasi. 
Operasi manipulasi elemen list 
membutuhkan akses eksklusif elemen dan 
‘tetangga’ dari elemen sedangkan 
pembacaan elemen hanya perlu mengecek 
apakah sedang ada proses lain yang 
mengakses elemen secara eksklusif. 
Kekurangan dari metode ini adalah 
kebutuhan sinkronisasi antarproses yang 
mengakses list. 

2. Untuk menambahkan fitur pengompakan 
objek pada treadmill diperkenalkan 
penyederhanaan dari Baker’s treadmill 
yang menggunakan three colors marking 
tanpa flip. Menggunakan layout yang 
digunakan, objek yang dialokasikan tidak 
dibatasi ukurannya dan penghapusan 
elemen list dibarengi dengan pengompakan 
sehingga penggunaan memori untuk alokasi 
objek dapat diminimalkan mengikuti 
kebutuhan dari program, berbeda dengan 
Baker’s treadmill yang membatasi ukuran 
objek maksimal sebesar ukuran sel. Proses 
penghapusan elemen dilakukan dengan 
menggeser elemen objek yang masih aktif 
dapat dilakukan secara konkuren dengan 
memanfaatkan thread-safe doubly linked 
list yang telah disediakan.  

3. Dari model dalam bentuk pseudocode, 
didapatkan beberapa kesimpulan mengenai 
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algoritma treadmill yang diajukan : 
algoritma treadmill yang diajukan berhasil 
mengatasi permasalahan pengompakan 
pada Baker’s treadmill, mekanisme 
sweeping dan compacting tidak dapat 
berjalan secara konkuren, dan algoritma 
telah sesuai dengan layout memori yang 
diajukan.  
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Lampiran. Pseudocode Algoritma pada Treadmill 
sweep_treadmill(){ 
 // melakukan scanning 
 while(scan != bottom){ 
  // membaca elemen berwarna abu 
  (scan -> color) = black 
  referenced_objects = scan-> get_all_referenced_objects() 
  for each (elmt in referenced_objects){ 
   // menghapus elemen dari tetangga kanan dan kiri  
   get_delete_access(elmt) 
   ((elmt->prev)->next) = elmt->next 
   ((elmt->next)->prev) = elmt->prev 
   release_delete_acess(elmt) 
   // menyisipkan elemen di posisi bottom, menggese r bottom ‘maju’ 
   get_insert_access(bottom, bottom->next) 
   temp_next = (bottom->next) 
   (bottom->next) = elmt 
   (elmt->prev) = bottom 
   (temp_next->prev) = elmt 
   (elmt->next) = temp_next 
   (elmt->color) = grey 
   bottom = elmt 
   release_insert_access(bottom, bottom->next) 
  } 
  scan = scan->next 

} 
// menghapus elemen yang masih berwarna ecru 
temp_pointer = bottom 
while(temp_pointer != top){ 
 if(temp_pointer->color = ecru){ 
  // update prev dan next dari tetangga temp_pointe r 
  get_delete_access(temp_pointer) 
  ((temp_pointer->prev)->next) = temp_pointer->next  
  ((temp_pointer->next)->prev) = temp_pointer->prev  
  release_delete_access(temp_pointer) 
 }  
} 

} 
compact_treadmill(){ 
 temp_pointer = bottom 
 while(temp_pointer != top){ 
  if((temp_pointer->next)->get_start_offset()-temp_poin ter->get_end_offset() > 
1){ 
   get_mutex(temp_pointer->next) 
   // geser elemen 
   (temp_pointer->next)->move_to(temp_pointer->get_ end_offset + 1) 
   // update next dan prev menuju ke elemen 
   (temp_pointer->next) = (temp_pointer->next)->get _start_offset() 
   ((temp_pointer->next)->next)->prev = (temp_point er->next)-
>get_end_offset() 
   release_mutex(temp_pointer->next) 
  } 
 } 
} 
insert_object(object){ 
 // insert elemen list baru berisikan  
 new_element = create_new_element(object) 
 temp_top = top->next 
 get_mutex(top) 
 get_mutex(top->next) 
 new_element->next = (top->next) 
 new_element->prev = (top) 
 (top->next)->prev = new_element 
 top->next -> new_element 
 // majukan nilai top  
 top = temp_top 
 release_mutex(top->next) 
 release_mutex(top) 
} 
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Abstrak 

Daerah Jawa Barat memiliki kekayaan tradisi lisan berupa cerita rakyat yang berkembang di tengah-tengah 
masyarakatnya. Namun kondisinya kini kian tersisihkan oleh cerita-cerita fiksi yang berasal dari mancanegara. 
Diperlukan upaya-upaya inovatif agar cerita rakyat bisa tetap lestari dan diminati oleh anak-anak. Cerita rakyat 
harus disesuaikan dengan budaya terkini terutama dalam media dan cara penyampaiannya. Salah satu 
pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan aplikasi multimedia interaktif.  

 Multimedia berasal dari kata “multi” dan “media”, yang dapat diartikan sebagai gabungan dari berbagai 
media yang terintegrasi. Kombinasi berbagai media tersebut dimanfaatkan secara harmonis dan terintegrasi 
sehingga menghasilkan satu aplikasi dengan berbagai tujuan. 

Makalah ini menguraikan secara singkat pemanfaatan multimedia sebagai sarana untuk memperkenalkan 
kembali cerita rakyat Jawa Barat kepada anak-anak. Dengan memanfaatkan kedekatan anak-anak dan remaja 
dengan dunia komputer, terdapat kesempatan untuk memperkenalkan kembali budaya dan cerita rakyat Jawa 
Barat tersebut  melalui aplikasi multimedia interaktif. 

Hasil penelitian ini adalah aplikasi multimedia interaktif yang dijalankan pada Personal Computer (PC). 
Cerita rakyat Jawa Barat tersebut dikemas dalam bentuk aplikasi multimedia yang memungkinkan penggunanya 
melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. Diharapkan dari pengalaman menggunakan 
aplikasi tersebut akan terjadi proses pewarisan nilai-nilai budaya, khususnya cerita rakyat Jawa Barat. 
 
Kata kunci :  kebudayaan jawa barat, cerita rakyat, multimedia interaktif. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Indonesia sebagai negara yang kaya dengan 

nilai – nilai budaya dan kearifan lokal, tak luput dari 
pengaruh globalisasi yang kian merasuki semua 
sendi kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Salah 
satu diantaranya adalah cerita rakyat. Bagian dari 
kebudayaan lisan ini sesungguhnya sarat akan nilai-
nilai moral dan kearifan lokal yang bisa menjadi 
sarana komunikasi untuk mengajarkan nilai-nilai 
tentang kehidupan kepada anak-anak. Namun, 
keberadaan nya kini kian tersisihkan oleh cerita-
cerita fiksi dari mancanegara. 

Beragam cerita dari luar negeri yang kini dapat 
dengan cepat dan mudah diakses tersebut tidak 
sepenuhnya dapat disalahkan. Anak-anak juga patut 
mengenal keragaman budaya termasuk budaya dari 

bangsa lain. Hal yang terpenting adalah bagaimana 
membentuk pondasi nilai-nilai kebudayaan terhadap 
anak-anak Indonesia agar mereka tidak lupa akan 
kebudayaan yang mereka miliki, khususnya budaya 
lisan melalui cerita rakyat. 

Masyarakat dalam hal ini keluarga ataupun 
orang tua, harus menyadari pentingnya 
memperkenalkan kembali cerita rakyat Indonesia 
kepada anak-anak. Sehingga cerita rakyat Indonesia 
tidak anggap sebagai dongeng yang ketinggalan 
jaman oleh anak-anak yang seleranya telah berubah 
dan lebih beragam karena arus informasi yang 
mereka terima begitu deras di era globalisasi dewasa 
ini.  

Dalam budaya digital dewasa ini, kita harus 
senantiasa melakukan inovasi dan kreasi dalam 
segala bidang kehidupan. Demikian halnya dengan 
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upaya melestarikan cerita rakyat, agar bisa tetap 
diminati oleh anak-anak, cerita rakyat harus 
disesuaikan dengan budaya terkini terutama dalam 
media dan cara penyampaian, sehingga cerita rakyat 
tetap dapat berperan sebagai sarana pewarisan 
budaya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan 
adalah dengan memanfaatkan aplikasi multimedia 
interaktif.  

Aplikasi Multimedia dapat dikatakan telah 
digunakan pada semua bidang kehidupan manusia. 
Dengan didukung oleh perkembangan teknologi 
yang sangat pesat sekarang ini, memungkinkan 
multimedia hadir dan menjadi kebutuhan setiap 
orang. Contoh paling dekat dengan kehidupan kita 
sehari-hari adalah televisi, handphone, gadget dan 
komputer. 

Menurut Vaughan [10] multimedia sangat 
berperan dalam kehidupan sehari-hari manusia, 
antara lain dalam: bisnis (presentasi, pengajaran, 
pemasaran, periklanan, demo produk, database, 
katalog, instant message, komunikasi jaringan, video 
conference, dll.); pendidikan (Aplikasi  
multimedia pembelajaran); rumah ( komputer yang 
menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM sebagai 
alat penyalur multimedia, mesin-mesin permainan, 
seperti : Sega, Nintendo, playstation, x-box, dll); 
kiosk informasi seperti yang terdapat di ruang-ruang 
publik, hotel, pusat perbelanjaan, museum, pusat 
hiburan, dan lain-lain. 

 
2. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran singkat mengenai pengembangan aplikasi 
multimedia sebagai media alternatif untuk memper 
kenalkan kembali cerita rakyat Jawa Barat kepada 
anak-anak. 

 
3. Multimedia Interaktif 

 
3.1   Definisi Multimedia 
 

Berikut di bawah ini adalah definisi 
Multimedia menurut pendapat beberapa ahli [8]: 
- Rosch (1996), dalam industri elektronika 

multimedia adalah kombinasi komputer dan 
video.  

- McCormick (1996), multimedia secara umum 
merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, 
gambar dan teks 

- Turban dkk (2002), multimedia adalah 
kombinasi dari paling sedikit dua media input 
atau output dari data, media ini dapat berupa 
audio (suara, musik), animasi, video, teks, 
grafik dan gambar. 

- Robin dan Linda (2001), multimedia merupakan 
alat yang meng kombinasikan teks, grafik, 
animasi, audio dan gambar video. 

- Hofstetter (2001), multimedia adalah 
pemanfaatan komputer untuk membuat dan 
menggabungkan teks, grafik, audio, gambar 
bergerak (video dan animasi) dengan 
menggabungkan link dan tool, yang 
memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 
berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi.
  
Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, 

Suyanto [8] menyimpulkan bahwa terdapat empat 
komponen penting dalam  multimedia,  yaitu: (1) 
harus ada komputer yang mengkoordinasikan apa 
yang dilihat dan didengar, yang berinteraksi dengan 
user; (2) harus ada link yang menghubungkan user 
dengan informasi; (3) harus ada alat navigasi yang 
memandu user untuk menjelajah jaringan informasi 
yang saling terhubung; (4) multimedia menyediakan 
tempat untuk mengumpulkan, memproses, dan 
mengkomunikasikan informasi dan ide. 

 
3.2. Pengembangan Sistem Multimedia 

 
Pengembangan sistem multimedia sedikit 

harus mengikuti sebelas tahapan pengembangan [8], 
yaitu : (1) mendefinisi kan masalah berkaitan dengan 
masalah apa yang akan diselesaikan oleh 
multimedia, apa penyebab nya dan siapa pemakai 
akhir yang akan terlibat; (2) studi kelayakan untuk 
mengetahui apakah pengembangan sistem 
multimedia layak diteruskan atau tidak; (3) analisis 
Kebutuhan Sistem untuk menganalisis maksud, 
tujuan dan sasaran sistem (4) merancang konsep 
yang menentukan keseluruhan pesan dan isi dari 
aplikasi yang akan dibuat; (5) merancang isi yang   
meliputi mengevaluasi dan memilih daya tarik 
pesan, gaya dalam mengeksekusi pesan, nada dalam 
mengeksekusi pesan dan kata dalam mengeksekusi 
pesan; (6) merancang Naskah berupa spesifikasi 
lengkap dari teks dan narasi dalam aplikasi 
multimedia; (7) merancang Grafik yang sesuai 
dengan dialog; (8) memproduksi sistem dengan  
komputer dengan menggabungkan ketujuh tahap 
yang telah dilakukan; (9) mengetes sistem setelah 
aplikasi multimedia selesai dirancang; (10) 
menggunakan sistem apakah sistem multimedia 
mampu beroperasi dengan baik; (11) memelihara 
sistem yang dilakukan setelah sistem digunakan. 
Sistem akan dievaluasi oleh user untuk diputuskan 
apakah sistem sesuai dengan tujuan, apakah ada 
revisi atau modifikasi. 

 
4. Folklore dan Cerita Rakyat  

 
4.1  Folklore 
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Folklore secara umum didefinisikan sebagai 

bagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan 
diwariskan secara turun temurun. Diantara kolektif 
dalam berbagai macam versi yang berbeda dan 
bersifat tradisional baik dalam bentuk lisan maupun 
contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat 
bantu pengingat /mnemonik device [2].  

Secara teori folklore berkaitan dengan tujuh 
unsur kebudayaan universal yaitu ekonomi (sistem 
pencaharian hidup), teknologi (sistem peralatan dan 
perlengkapan hidup), sistem kemasyarakatan, 
bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. 
Berdasarkan tujuh unsur kebudayaan universal 
tersebut maka folklore dapat digolongkan menjadi 
tiga kelompok besar yaitu folklore lisan, folklore 
sebagian lisan, dan folklore bukan lisan [2].   

Folklor Lisan dikenal juga sebagai fakta 
mental (mentifact) yang meliputi: (1) bahasa rakyat 
seperti logat bahasa (dialek), slang, bahasa tabu; (2) 
ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran; 
(3) pertanyaan tradisional yang dikenal sebagai teka-
teki; (4) sajak dan puisi rakyat, seperti pantun dan 
syair; (5) cerita prosa rakyat, cerita prosa rakyat 
dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar, yaitu: 
mite (myth), legenda (legend), dan dongeng 
(folktale), seperti Malin Kundang dari Sumatra 
Barat, Sangkuriang dari Jawa Barat, Roro Jonggrang 
dari Jawa Tengah, Jaya Prana, dan Layonsari dari 
Bali; 
(6) nyanyian rakyat, seperti Tongtolang Nangka, 
Eundeuk-eundeukan, Cingcangkeling dari Jawa 
Barat. 

William R. Bascom (1965) sebagaimana 
dikutip oleh Dananajaja [2]  menyatakan  bahwa 
fungsi utama folklore adalah : (a) sebagai sistem 
proyeksi yaitu alat pencermin angan-angan suatu 
kolektif; (b) sebagai alat pengesahan pranata dan 
lembaga kebudayaan; (c) sebagai alat pendidikan 
anak; dan (d) sebagai alat pengawas atau kontrol 
agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota 
kolektifnya [2]. 

Folklore biasanya mempunyai bentuk yang 
berpola dan pada umumnya mempunyai kegunaan 
atau fungsi dalam kehidupan bersama suatu kolektif 
misalnya cerita rakyat sebagai bagian dari 
folklorlisan, berfungsi sebagai alat pendidik, 
hiburan, protes sosial, dan proyeksi suatu keinginan 
yang terpendam. 

 
4.2  Cerita Rakyat Jawa Barat 
 

Jawa Barat memiliki kekayaan tradisi lisan 
yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah cerita 
rakyat yang banyak beredar dan berkembang di 
tengah-tengah masyarakat. Cerita rakyat yang 
berasal dari Jawa Barat ini sangat beragam, antara 

lain Sangkuriang (Asal Mula Gunung Tangkuban 
Parahu), Si Kabayan, Lutung Kasarung, Nini Anteh, 
Situ Bagendit, Legenda Talaga Warna, Ciung 
Wanara, Gunung Tampomas, dan sebagainya.  

Berdasarkan survey yang dilakukan penulis 
kepada beberapa anak-anak usia Sekolah Dasar di 
kota Bandung, cerita rayat Jawa Barat yang paling 
populer adalah kisah Sangkuriang atau Legenda 
Tangkuban Parahu.  

Cerita Sangkuriang ini memiliki banyak nilai-
nilai moral dan kearifan lokal yang bisa menjadi 
sarana komunikasi untuk mengajarkan nilai-nilai 
tentang kehidupan kepada anak- anak. Dengan 
pertimbangan tersebut diatas, legenda terjadinya 
gunung Tangkuban Parahu tersebut dipilih untuk 
disampaikan melalui media digital dan 
dikembangkan menjadi aplikasi multimedia 
interaktif.  

 
5. Hasil Penelitian 

 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi 

multimedia interaktif yang dapat operasikan melalui 
perangkat personal computer (PC). Pemilihan 
perangkat ini dengan pertimbangan PC sudah dapat 
ditemukan dengan mudah di mana saja, dan target 
audiens umumnya sudah mampu mengoperasikan 
PC secara sederhana. 

Proses pengembangan aplikasi dilakukan 
dengan mengacu pada sebelas tahap pengembangan 
aplikasi multimedia interaktif [suyanto]. Diawali 
dengan mendefinisikan masalah berkaitan dengan 
masalah apa yang akan diselesaikan oleh 
multimedia, apa penyebabnya dan siapa pemakai 
akhir yang akan terlibat. Pada penelitian ini masalah 
yang akan diselesaikan adalah makin tersisihnya 
cerita rakyat Jawa Barat, ditengah maraknya 
penetrasi cerita-cerita fiksi dari luar. 

Studi kelayakan selanjutnya dilakukan dengan 
mempertimbangkan maksud, tujuan dan sasaran 
sistem yang akan dicapai. Dilakukan untuk 
mengetahui apakah pengembangan sistem 
multimedia layak diteruskan atau tidak 

Konsep yang menentukan keseluruhan pesan 
dan isi dari aplikasi disusun untuk membuat isi dari 
aplikasi.  Meliputi daya tarik, gaya, nada dan kata 
dalam mengeksekusi pesan. Pada perancangan ini 
konsep komunikasi yang menarik dan 
menyenangkan ditetapkan untuk menyampai kan 
cerita rakyat kepada anak-anak melalui aplikasi 
multimedia digital.  

Naskah berupa spesifikasi lengkap dari teks 
dan narasi dalam aplikasi multimedia disusun 
dengan mengacu pada naskah atau cerita 
Sangkuriang yang beredar dikalangan masyarakat 
Jawa Barat.  
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Visualisasi karakter, bangunan, setting dan 
asset lain dalam aplikasi multimedia interaktif dibuat 
dengan pendekatan corak kebudayaan Jawa Barat. 
Dengan demikian di samping memperkenalkan 
cerita rakyat Jawa Barat, user akan dapat mengenal 
kebudayaan Jawa Barat secara lebih dekat. 

Multimedia interaktif dibuat dengan 
menggunakan software Adobe Flash CS4, dan 
software pengolah gambar Adobe Photoshop CS4. 
Setelah dilakukan pengetesan untuk memastikan 
bahwa aplikasi telah dapat dipergunakan, 
selanjutnya aplikasi multimedia interaktif 
didistribusikan. Pendistribusian selain dilakukan 
dalam bentuk keping CD juga akan ditempatkan 
pada situs-situs jejaring sosial maupun situs-situs 
lain yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda, agar 
dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat.  

Berikut ditampilkan beberapa scene shoot pada 
aplikasi multimedia interaktif, yaitu tampilan  
Interface menu utama,  babak-babak, dan sceene 
penutup pada aplikasi multimedia interaktif. 

 

 
 

Gambar 1. Tampilan Interface menu utama 

 

 

Gambar 2. Tampilan sceene babak 1  
 

 

 
Gambar 3. Tampilan sceene babak 2  

 

 
Gambar 4. Tampilan sceene babak 3 

 
 

Gambar 5. Tampilan sceene babak 4 
 

 
 

Gambar 6. Tampilan sceene babak 5 
 

 
 

Gambar 7. Tampilan sceene penutup cerita 
Sangkuriang 

 
Untuk menambah daya tarik, multimedia 

dibuat dengan menggabungkan teks, grafik, audio, 
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gambar bergerak (video dan animasi) serta 
penggunaan link dan tool, yang memungkinkan 
pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi 
dan berkomunikasi. Untuk berpindah dari satu 
halaman ke halaman yang lain, pemakai harus 
mencari ghost button yang  tersembunyi dalam 
image atau gambar yang tampil dalam sceene. 
Setelah ghost button ditemukan dan di klik, maka 
halaman akan berpindah kehalaman berikutnya 
disertai animasi dan efek suara yang menarik. 

 
6. Simpulan 

 
- Aplikasi Multimedia saat ini telah digunakan 

pada semua bidang kehidupan manusia. 
Didukung oleh perkembangan teknologi yang 
sangat pesat dewasa ini, memungkinkan 
multimedia hadir dan menjadi kebutuhan setiap 
orang.  

- Multimedia sangat berperan dalam kehidupan 
sehari-hari manusia, termasuk dalam bidang 
pendidikan (Aplikasi  multimedia pembelajaran) 
dan hiburan (Game) yang sangat digemari 
masyarakat terutama anak-anak. 

- Masyarakat Jawa Barat memiliki kekayaan 
budaya yang sangat berlimpah. Namun 
kebudayaan Jawa Barat khusus nya cerita 
rakyat, saat ini keberadaanya semakin 
tersisihkan oleh media hiburan lain yang 
dianggap jauh lebih modern.  

- Selama ini pewarisan cerita rakyat Jawa Barat 
hanya dilakukan terbatas dalam lingkup 
keluarga. Beberapa upaya untuk mengangkat 
cerita rakyat telah banyak dilakukan oleh 
beberapa penggiat dibidang kebudayaan Sunda. 
Namun upaya-upaya tersebut kurang mendapat 
respon yang baik. Untuk itu diperlukan media 
alternatif untuk memperkenalkan kembali cerita 
rakyat Jawa Barat kepada anak-anak.  

- Terdapat peluang untuk memperkenal kan 
kembali cerita rakyat Jawa Barat kepada anak-
anak melalui aplikasi multimedia interaktif.  

 
7. Saran 

 
- Diharapkan aplikasi multimedia interaktif 

dengan konten cerita rakyat Jawa Barat ini dapat 
menjadi inspirasi bagi semua pihak, untuk 

berperan serta melestarikan kebudayaan 
Indonesia khususnya kebudayaan Jawa Barat 
dalam berbagai aktifitas dan media.  

- Aplikasi multimedia interaktif bertema cerita 
rakyat Jawa Barat dapat dikembangkan dalam 
konteks budaya, lokasi dan penokohan yang 
berbeda sesuai dengan khazanah kebudayaan 
daerah yang bersangkutan. Upaya ini untuk 
memberikan alternatif pendekatan yang lebih 
menarik dalam upaya memperkenal kan kembali 
cerita rakyat kepada anak-anak.  
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Abstrak 
 

Kemajuan Teknologi Informasi saat ini sangat pesat, banyak sekali  informasi berbasis internet kita jumpai di 
dunia maya bila kita sedang browsing di internet atau online. Masyarakat informasi seperti sekarang banyak 
sekali melakukan aktivitas online dan sudah menjadi trend bagi masarakan informasi untuk mengakses dunia 
maya guna mencari berbagai informasi dan kebutuhan lainya. Para pebinispun berlomba-lomba membangun 
aplikasi bisnisnya di internet memanfaatkan hal ini, untuk dapat berjualan dan menjaring pelanggan  sebanyak 
mungkin di internet. Hal inilah yang melandasi penelitian yang berjudul Perancangan aplikasi E-Commerce  
berbasisi N-Tier pada pertokoan Mall Ciputra Jakarta, dengan N-Tier Pertokoan yang ada di Mall Ciputra dapat 
meningkatkan atau menjangkau jejaringan bisnisnya lebih banyak lagi serta rtransaksi pembayaran dengan 
beberapa bank secara virtual. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka, studi banding website 
penjualan (e-Commerce) yang ada di internet dan dokumentasi jurnal-jurnal terkait. Serta observasi langsung, 
melakukan wawancara dengan beberapa  pelanggan, toko-toko (pertokoan) di Mall Ciputra. Penelitian yang 
dilakukan tersebut  memberikan masukan mengenai implementasi aplikasi-aplikasi E-Commerce yang akan 
dibangun dan kontribusinya terhadap pengguna internet dan pengembang bisnis online toko-toko  Mall Ciputra.  
 
Kata Kunci : E-commerce, Virtual, Berbasis N-tier, internet, masyarakat informasi, browsing 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1  Latar Belakang  Masalah 
 
Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat 
dalam beberapa tahun terakhir ini telah membawa 
dampak transformasional dalam berbagai aspek 
kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Informasi 
adalah salah satu kata kunci menuju sukses disegala 
bidang. Sampai sekarang  ini toko-toko atau 
pertokoan di Mall Ciputra masih dan hanya menjual 
barang-barangnya dengan menual (offline). Ini 
sangat tidak efisien, mereka tidak mendapat 
pemasukan kritik dan saran dari pelanggan yang 
bernilai membangun atau mengembangkan atau 
memperluas pengelolaan bisnis  mereka.  
Pemanfaatan tekhnologi internet sangat di butuhkan 
bagi pelanggan atau toko tersebut untuk bertransaks 
i secara tidak langsung. Ini memudahkan bagi toko-

toko yang ada di Mall Ciputra  untuk memasarkan 
barang-barang dagangan pada customer selama 24 
jam dan sekaligus mempromosikannya di pasar 
internasional dalam dunia maya. 
Berdasarkan hal-hal diatas,  penelitian ini akan 
membuat “Perancangan Aplikasi E-commerce 
dengan Fasilitas N-tier pada Pertokoan Mall Ciputra 
Jakarta”. Sistem ini akan mempermudah transaksi 
antara customer dan pemilik took dan saling  
menguntungkan di kedua belah pihak. 
 

1.2 Identifikasi masalah 
 
Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan 
permasalahan pokok sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat Rancangan  Aplikasi E-

commerce  Berbasis N-tier pada Pertokoan Mall 
CIPUTRA JAKARTA”?  
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2 Bagaimana membuat aplikasi dengan enkripsi 
MD5 pada aplikasi  e-commerce untuk 
meningkatkan  keamanan  transaksi ?  

3 Bagaimana rancangan payment gateway untuk 
transaksi aplikasi e-commerce pada mall 
CIPUTRA JAKARTA 

 

1.3  Tujuan  
 
Adapun  tujuan dari penelitian adalah : 
1. Untuk membangun aplikasi E-commerce   

Berbasis N-tier pada Pertokoan Mall CIPUTRA 
JAKARTA. 

2. Agar Pertokoan di Mall Ciputra dapat 
menjalankan bisnis secara online dan 
memasarkan barang-barang selama 24 jam. 

3. Dapat digunakan sebagai sarana promosi toko-
toko yang ada di Mall Ciputra ke dunia 
internasional 

4. Dapat meningkatkan jejaringan bisnis dan 
custommer toko-toko di Mall Ciputra. 

5. Mempermudah pemilik 500toko memasarkan 
barang dagangan  mereka ke dunia internasional 
dan memberikan apa yang pelanggan inginkan 
dengan bertransaksi secara aman, jelas dan 
terpecaya. 

 

2.  Metode Penelitian  
 
Adapaun  metodologi atau langkah-langkah yang 
dilakukan dalam perancangan  aplikasi  ini  adalah ” 
Metode air terjun“. Yaitu Model sekuensial linier. 
Yang mengusulkan sebuah pendekatan kepada 
perkembangan  aplikasi atau  perangkat lunak yang 
sistematik mulai dari  tingkat kemajuan pada sebuah 
analisis, design, pengujian, dan pemeliharaan, 
sebagai berikut : 

a. Analisis 
Mengidentifikasi sistem tunai yang berjalan  di Mall 
Ciputra untuk dijadikan acuan  dan rancangan  pada 
aplikasi  yang dibangun.       

b. Design 
      Membauat Rancangan sistem usulan  sesuai 
dengan hasil analisis. 

c. Pengkodean 
      Setelah Perancangan selesai dilakukan. Maka  
Aplikasi dibangun sesuai dengan rancangan tersebut. 
Selanjutnya Melakukan pengkodean 500 informasi 
sesuai kebutuhan system atau aplikasi. 
d. Pengujian 
Menetapkan pengujian sistem. Pengujian sistem 
dilakukan dengan menggunakan metode Black Box, 
dimana tidak lakukan pengujia perfungsi. 

e. Pemeliharaan 
       Pemeliharaan sistem yang telah dioperasikan. 
 

3.  Landasan Tiori  
 

3.1   Arsitektur Tcp/Ip  
 
TCP/IP adalah serangkaian 500protokol  dimana 
setiap 500sistemsi  melakukan sebagian dari 
keseluruhan tugas komunikasi jaringan yang 
mengkomunikasikan data dari suatu tempat (host)  
ke tempat lain (host lain). Komunikasi data mirip 
dengan percakapan manusia. Berdasarkan standard 
protokol yang dikembangkan dan selanjutnya dipilah 
kedalam tugas masing-masing dalam komunikasi,  
TCP /IP dapat dipisah menjadi.[4] : 
• Aplication layer berisi logika yang diperlukan 

untuk mendukung program aplikasi yang 
digunakan oleh user. 

• Host to host layer memiliki fungsi untuk menjamin 
bahwa semua data yang tiba di program aplikasi 
tujuan adalah sama dengan yang dikirim oleh 
aplikasi 500sistem user.  

• Internet layer memiliki ruang lingkup mengenai 
prosedur yang diperlukan bila kedua 500sistem 
saling berkomunikasi terletak pada 500sistem 
jaringan yang berbeda. Internet 500protokol 
dipergunakan untuk melengkapi beberapa fungsi 
route lewat jaringan yang berbeda. Protokol ini 
tidak saja diimplementasikan kepada komunikasi 
kedua sistem yang berbeda tetapi juga untuk 
routing. Routing adalah proses yang 
menghubungkan dua jaringan yang memiliki 
fungsi utama untuk mengalirkan data dari suatu 
jaringan ke jaringan  lain yang diantar 500sistem 
sumber ke 500sistem  tujuan. 

• Network Access layer memiliki ruang lingkup pada 
pertukaran data diantara ujung 500sistem yang 
tersambung kepada suatu 500sistem jaringan. 
Komputer pengirim akan melengkapi alamat 
(address) dari 500sistems tujuan, sehingga 
jaringan dapat memberikan route kepada data agar 
sampai ke tujuan yang benar. 

• Physical layer meliputi interface hardware 
diantara peralatan transmisi data dan media 
jaringan. Layer ini memiliki perhatian khusus pada 
media transmisi, sinyal, kecepatan data, dan hal-
hal yang berhubungan dengan jaringan transmisi. 

Sekumpulan 500sistemsi TCP/IP digambar-kan 
seperti berikut : 
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Gambar 1 : Arsitektur Tcp/Ip 

 

3.2  N-tier 
 
N-tier adalah sebuah konsep yang mirip dengan 
arsitektur 501sistemsi middle n-tier atau three tier. 
Arsitektur three tier memiliki lapisan client, lapisan 
aplikasi, dan lapisan server atau basis data. Huruf N 
pada N-tier berarti sembarang jumlah tier untuk 
melengkapi transaksi atau permintaan. 
 

3.2.1   Cara Membuat Web Berbasis N-tier 
 
Untuk membentuk sebuah jaringan web diperlukan 
minimal 2 buah 501sistemsi yang berfungsi sebagai 
server dan client. Adapun konfigurasi yang 
diperlukan adalah : 
• Server :  

1. Sebagai media utama yaitu OS (Operating 
System) yang akan menunjang semua aplikasi 
yang akan dilakukan. 

2. Apache WEB Server yang berfungsi sebagai 
service untuk HTTP server. 

3. Modul PHP sebagai penterjemah dari script 
yang kita buat untuk halaman web yang 
diintegrasikan dengan Apache web server. 

4. MySQL sebagai tempat dan pengolah database 
(database server) sebagai penyimpan data yang 
akan ditampilkan melalui web. 

• Client : 
1. Sistem operasi apa saja yang dipakai tidak 

menjadi masalah, sehingga 501bisa 
dipergunakan 501sistem operasi Windows, 
WindowsNT maupun 501sistem operasi linux 
dan harus mendukung 501sistemsi TCP/IP. 

2. Software browser untuk dapat melihat hasil 
yang dikeluarkan oleh WEB Server seperti 
Netscape, Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Beberapa software pendukung lain yang berfungsi 
untuk membantu proses kerja pada saat melakukan 
browsing. 
 

3.2.2  Fitur Tools Arsitektur N-tier  
 

Minimal ada tiga fitur umum yang harus dimiliki 
oleh tools yang akan digunakan untuk 
mengimplementasikan arsitektur n-tier, yaitu.[6-7]: 

• Partitioning (Kemampuan mempartisi) Yaitu 
kemampuan untuk memecah sebuah aplikasi 
menjadi komponen-komponen n-tier. 
Kemampuan ini memungkinkan pengembang 
untuk membagi sebuah aplikasi lengkap menjadi 
komponen-komponen n-tier sesuai dengan 
pertimbangan performans dan kebutuhan lain 
yang menonjol. 

• Concurence dan seriability. Karena logika 
aplikasi dirancang untuk diakses oleh banyak 
pemakai (multiuser) dengan banyak layanan, 
maka server aplikasi membutuhkan kemampuan 
menangani banyak permintaan secara simultan 
pada saat yang bersamaan dengan kecepatan 
respon yang memadai. Untuk itu diperlukan 
adanya fasilitas yang berfungsi sebagai resource 
manager dan transaction monitor untuk 
mengatur konkurensi. Untuk menjaga kebenaran 
data pada setiap saat, diperlukan adanya 
mekanisme yang mengatur urutan pengaksesan 
data. Untuk itu diperlukan pengaturan 
seriabilitas pengaksesan data. Untuk basisdata 
diperlukan mekanisme lock dan unlock yang 
biasanya langsung disediakan oleh RDBMS yang 
dijadikan server basisdata. Bila kita 
menggunakan antarmuka, fasilitas ini juga 
biasanya disediakan pada API-nya. Sedangkan 
untuk data yang di-share di memori diperlukan 
mekanisme lock dan unlock yang 
pengendaliannya dapat dilakukan secara manual 
dalam program, atau diatur secara otomatis oleh 
transaction monitor 

• Services Tools juga harus menyediakan layanan-
layanan tambahan sesuai dengan kebutuhan 
pemakai maupun pengelola, seperti: security, 
logging, messgge, dll. 

Dengan tersedianya fitur-fitur tersebut, 
memungkinkan pengembang berkonsentrasi pada 
aspek dekomposisi dan penyebaran sehingga dapat 
memenuhi criteria performansi yang diinginkan. 
 
3.2.3   Arsitektur N-tier (Multitier)  
 
Melalui pengalaman dan kerja keras, para 
pengembang mengetahui bahwa membangun dan 
me-maintain sebuah system terdistribusi yang 
flexible sangatlah sulit dengan menggunakan 
arsitektur client-server, karena bussines logic 
terletak pada aplikasi client, dan setiap akan 
dilakukan perubahan, maka perubahan itu harus 
diimplementasikan pada seluruh 501sistems client 
pada perusahaan dan maintenance menjadi mimpi 
buruk, aplikasi ini juga harus 501 me-manage 
transaksi. Tapi disamping kelemahan tersebut 
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keamanan dan memproses tampilan mudah 
dimengerti untuk penggunanya.  
Setelah melihat kelemahan dan sisi baiknya dari 
arsitektur client-server mulai terlihat jelas, para 
pengembang berusaha mencari jalan yang lebih baik 
jawabannya adalah arsitektur multi-tier. Dengan 
adanya tambahan lapisan, yaitu middle tier antara 
lapisan servis pemakai dengan lapisan servis data 
pada arsitektur aplikasi 2-tier akan membentuk 
asritektur n-tier. Lapisan servis aplikasi yang berada 
ditengah-tengah ini sering disebut dengan aturan 
bisnis, dan biasanya secara fisik lapisan ini 
diletakkan di server bersama dengan lapisan servis 
data.[7] 
           

 
Gambar 2 : Arsitektur N-tier 

 
3.3  E-Commerce  
 
Istilah Electronic Commerce (EC) baru beberapa 
tahun lalu terakhir mendapat  perhatian, sebenarnya 
Electronic Commerce telah ada dalam berbagai 
bentuk selama lebih dari 20 tahun. Teknologi yang 
disebut dengan Electronic Data interchange (EDI) 
dan Electronic Funds Transfer (EFT) pertama kali di 
perkenalkan pada akhir 1970-an. Pertumbuhan 
penggunaan kartu kredit, Automated Teller 
Machines dan perbankan via telepon di tahun 1990-
an juga merupakan bentuk-bentuk Electronic 
Commerce.[3-9]  
Komersialisasi dan privitasi internet yang meningkat 
beberapa tahun  lalu telah menjadi dasar 
pertumbuhan Electronic Commerce. Infrastuktur 
digital yang menyediakan sarana efisien untuk 
komunikasi dari pertukaran informasi menjadi  
media baru yang menarik untuk Electronic 
Commerce.  Pertumbuhan drastic ini  telah merubah 
paradigma bisnis menual menjadi bisnis online dgn 
berbagai fasilitas dan keunggulan berbisnis yang 
menjanjikan. 
 
 Jenis-jenis E-Commerce 

Secara umum e-commerce meliputi aktifitas-aktifitas 
bisnis secara onlne untuk produk dan jasa yang 
502rof dibagi 2 jenis e-commerce, yaitu business to 
business (B2B) dan business to customer (B2C). 
melalui internet. Perkembangan yang terjadi dewasa 
ini 2 jenis e-commerce tersebut dikembangkan lagi 
menjadi beberapa jenis antara lain customer to 
customer (C2C), government to nation(G2N) dan 
lain sebagainya.[3] 
Berikut ini adalah komponen utama pada e-
commerce :  
1. Electronic data interchange (EDI)  
2. Digital Currency  
3. Electronic Catalogs  
4. Intranets dan Extranets 
 
3.4 UML  
 
Dalam perancangan aplikasi  menggunakan 
perangkat lunak berorentasi Objeck  yaitu aplikasi 
RelasionalRose dengan model Perancangan UML 
(Unifield Modeling Language) yang mempunyai 8 
diagram, yaitu : Use case Diagram, Class Diagram, 
Statechart Diagram, Activity Diagram, Sequence 
Diagram, Collaboration Diagram, Component 
Diagram dan Deployment / Physical Diagram.[5] 
 
4. Pembahasan 
 
4.1  Analisa   
 
Mall Ciputra Jakarta dahulu bernama Citraland Mall 
adalah sebuah pusat perbelanjaan di Grogol, Jakarta 
Barat, Indonesia. Mall ini memiliki Hotel Ciputra di 
atas bangunannya dan dimiliki oleh Grup Ciputra 
sebagai anak usaha dari PT. Ciputra Property, Tbk. 
Mall Ciputra memiliki jumlah pengunjung rata-rata 
pertahunnya 12 juta orang. Mall Ciputra sendiri 
mempunyai 360 toko dan 60 restaurant. Berikut 
beberapa penyewa utamanya adalah Matahari Dept. 
Store, Toko Buku Gramedia, XXI, Hero 
Supermarket, Gold’s Gym, Starbucks, Pizza Hut, 
KFC, Best Denki. Di latai 6 terdapat area foodcourt 
Ciputra yaitu Food Library (dahulu foodcourt Pasar 
Senggol). 
Mall Ciputra Jakarta sering mendapatkan 
penghargaan secara Nasional (MURI) maupun 
Internasional (ICSC) dan telah mendapatkan 
sertifikasi ISO 9001:2008 yang diperbaharui pada 
tahun 2010. Dimana Visi Mall Ciputra : “Menjadi 
Mall Terkemuka”. Misi Mall Ciputra : “Kami akan 
menjadi yang terdepan dalam bisnis dan sistemsi 
yang paling unggul, 502sistemsional, dan 
menguntungkan sehingga menjadi pilihan pertama 
para konsumen, menjadi inventasi yang paling 
menguntungkan bagi para pemegang saham, menjadi 
tempat kerja yang paling menarik dan menantang 
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bagi karyawan serta memberikan safa’at dan 
manfaat  yang nyata bagi pertumbahan ekonomi
masyrakat dan tanah air”. 
Struktur organisasi Mall Ciputra Dapat dilihat pada 
lampiran I. Berikut daftar penyewa di pusat 
perbelanjaan Mall CIPUTRA JAKARTA akan di 
jelaskan pada tabel berikut : 
    
 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Daftar Penyewa 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  Perancangan Aplikasi EC 
 
Perancangan aplikasi menggunakan PHP, Jquery dan 
MySQL sebagai database. Agar di simpan di dalam 
server. Adapun rancangan sistem yang diusulkan 
dan rancangan proses bisnis yang sedang berjalan 
secara menual di Mall Ciputra  ak
menggunakan pemodelan UML
tampilan aplikasi dapat dilihat pada lampiran II.
4.2.1  Proses bisnis yang berjalan
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mberikan safa’at dan 
bagi pertumbahan ekonomi 

Struktur organisasi Mall Ciputra Dapat dilihat pada 
Berikut daftar penyewa di pusat 

perbelanjaan Mall CIPUTRA JAKARTA akan di 

 

Perancangan aplikasi menggunakan PHP, Jquery dan 
. Agar di simpan di dalam 

. Adapun rancangan sistem yang diusulkan 
dan rancangan proses bisnis yang sedang berjalan 
secara menual di Mall Ciputra  akan  dimodelkan 
menggunakan pemodelan UML. Selanjutnya 
tampilan aplikasi dapat dilihat pada lampiran II. 
4.2.1  Proses bisnis yang berjalan  

  Proses bisnis yang dilakukan pembeli 
(customer) dan penjual secara manual seperti di 
bawah ini : 

 
              Gambar 1 : Proses Bisnis Manual
 
4.2.2   Proses bisnis yang diusulkan 
 

 

Gambar 2 : Proses Bisnis 

Gambar 3 : Use Case Diagram 

Use Case Diagram customer
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4.2.2   Proses bisnis yang diusulkan  

 
: Proses Bisnis yang diusulkan 

 

 
Use Case Diagram customer  

 
customer yang diusulkan  
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Customer yang  ingin membeli barang di Mall 
Ciputra. 

    Gambar 4 : Use case diagram Admin dan Toko
 

Gambar 5: Class diagram
 

Gambar 6: Sequance diagram Toko
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ingin membeli barang di Mall 

 
diagram Admin dan Toko 

 
diagram  

 
diagram Toko 

 

Gambar 7: Sequance diagram 
Customer 

Sequance diagram untuk customer 
melakukan aktifitas transaksi 
barang, laporan pembayaran dan admin dapat 
melihat pembayaran / pemesanan

  
Gambar 8 : Activity diagram Custommer
 
Activity diagram untuk activitas custommer dan 
admin pada Web Toko 
 

Gambar 9: Collaboration diagram 
 

Gambar 10: Collaboration 
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diagram Sequance diagram 
Customer dan Admin 

 
customer dan admin dapat 

melakukan aktifitas transaksi pembayaran, memilih 
barang, laporan pembayaran dan admin dapat 
melihat pembayaran / pemesanan. 

 
Custommer dan Admin 

untuk activitas custommer dan 

 
diagram customer dan admin 

 
Collaboration diagram toko 
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Gambar 11 : Statechart Diagram 
 

5.   Kesimpulan dan saran 
 
5.1   Kesimpulan  
   Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah :  
1. Perancangan aplikasi E-Commerce Mall ini agar 
toko-toko di Mal lCiputra mendapatkan pemasukan 
yang lebih karena aplikasi ini selalu dapat 
dikunjungi dan ada/ buka selama 24 jam.  
2. Aplikasi E-Commerce yang dibangun, nantinya 
custommer bisa berbelanja lebih praktis dapat 
dilakukan dimana saja dan kapan saja. tidak perlu 
pergi ke Mall untuk membeli barang – barang 
kebutuhannya. 
3. Aplikasi ini dirancang berbasis web karena 
tekhnologi ini lebih murah dan software nya gratis 
dapat di download di internet, source code nya 
mudah dipahami dan aplikasinya mudah digunakan, 
tanpa harus mempejari menualbook.  
 
5.2   Saran  
Saran dari penelitian ini adalah :  
1. Jika nantinya sistem  ini dijalankan secara online 
akan banyak Mall yang memakai web-web seperti 
ini, ini jelas sangat menguntungkan dari pihak 
manapun.  
2. Program inipun masih banyak memiliki 
kekurangan dalam penyusunan dan pembuatan nya. 
Sehingga penulis mengharapkan adanya saran 
pengembangan dari berbagai pihak yang dapat 
memungkinkan  layanan berfungsi secara maksimal.  
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Lampiran  
 

I. Lampiran Struktur organisasi Mall Ciputra : 
 

 
I. Lampiran tampilan aplikasi :  
 
1. Halaman awal (index.php)  

 
 
2. Sejarah Mall CIPUTRA JAKARTA 
(tentang_kami.php) 
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3. Informasi pemesanan (inforrmasi.php)  

 
 
4. Register customer (form_register.php)  

 
 
5. Lupa password (lupa_password.php)  

 
 
Halaman admin :  
1.  Halaman admin awal (home.php)  

 
 
2. Register toko (add.php)  

 
 
3. Edit foto flash (flash.php)  
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4. Edit ongkos kirim (edit.php)  

 
5. Edit kategori barang (kategori.php)  

 
 
6. Pemesanan pelanggan (pemesanan.php)  

 
 
7. Edit akun admin (editakun.php)  

 
 
7. Balas pesan pelanggan (messages.php) 

 
 
Halaman Toko :  
1. Halaman Toko Awal (home.php)  
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2. Masukan barang (addbr.php)  

 
 
3. Masukan ukuran (ukuran.php)  

 
 
4. Edit ukuran (ubahukuran.php)  

 
 
5. Edit akun (editakun.php)  

 
 
Halaman pelanggan :  
1. Halaman awal (home.php)  

 
 
2. Pilih barang (bodypack) (view.php)  
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3. Pilih ukuran dan jumlah barang (view2.php)  

 
 
4. Keranjang (keranjang.php)  

 
 
5. Pilih bank (transfer.php)  

 
 
6.  Login bank (bca) (bca.php)  
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Abstrak 

Citra CT scan merupakan salah satu hasil pencitraan yang direkam dalam bentuk irisan dengan jumlah mencapai 
ratusan irisan. Secara visual, seorang dokter ahli melakukan analisis dengan melihat irisan per irisan untuk 
memastikan ada tidaknya nodul dalam paru. Penulisan ini akan mengembangkan algoritma yang secara otomatis 
dapat mengekstraksi, menghitung luas nodul kanker pada setiap irisan citra paru. Deteksi dan ekstraksi nodul 
dilakukan berdasarkan pendekatan bentuk geometri objek dan nilai intensitas nodul. Bentuk geometri nodul 
umumnya berbentuk lingkaran bulat atau sedikit melonjong (elips) dengan tepian halus atau bergerigi tidak 
beraturan. Dari sisi intensitas, nodul memiliki perbedaan dengan intesitas paru dan intensitas objek lain dalam 
paru. Luas area paru dapat dihitung berdasarkan pada jumlah piksel pembentuk area nodul tersebut dikalikan 
dengan ukuran riil per piksel saat sampling dan perekaman oleh CT scan. Hasil pengujian algoritma yang telah 
dikembangkan terhadap sejumlah irisan citra CT scan paru menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan 
mampu mengekstraksi nodul pada paru, menghitung luas nodul per irisan. Hasil yang diperoleh dari algoritma 
yang dikembangkan diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang akurat bagi para dokter ada 
tidaknya nodul kanker serta menghitung luas nodul per irisan secara otomatis. 
  
Kata kunci : CT Scan, Ekstraksi, Luas Area, Nodul Kanker 
 
 
 
6. Pendahuluan 
 

Citra medis dalam bidang kedokteran 
membutuhkan suatu analisis dengan tingkat akurasi 
yang tinggi, khususnya dalam melakukan diagnosis 
penyakit tertentu seperti kanker. CT scan merupakan 
teknologi pencitraan yang dapat melakukan akuisisi 
citra paru dan memberikan gambaran tentang objek-
objek yang muncul dalam paru. Hasil pencitraan 
dengan CT scan yang sangat rinci, terkadang 
mengakibatkan dokter berpotensi melakukan 
kesalahan mengenali objek pada citra irisan CT scan 
paru. Secara visual, dokter terkadang tidak 
mendapatkan kelainan pada pemeriksaan fisis 
penderita kanker paru stadium awal. Hal tersebut 
disebabkan tumor masih dengan volume kecil, tumor 
belum menyebar sehingga tidak menimbulkan 
gangguan di tempat lain, lokasi tumor yang sulit 
terdeteksi dengan alat pencitraan dan karakteristik 
yang serupa dalam hal kepadatan, bentuk dan ukuran 

objek-objek di dalam citra paru. Seorang dokter ahli 
dapat mengenali adanya ketidaknormalan paru 
dengan memperhatikan karakteristik yang terlihat 
pada citra tersebut seperti : bentuk nodul, volume 
nodul, letak, destruksi tulang, efusi pleura dan 
metastasis [1]. Gambar 1 adalah salah satu contoh 
citra CT scan paru abnormal dengan kasus nodul 
pada paru kanan. 

 
Gambar 1. CT scan Paru Abnormal [5] 
Nodul paru merupakan pertumbuhan bulat 

yang muncul di paru, yang biasanya memiliki 
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diameter lebih kecil dari 3 atau 4 cm (tidak lebih 
besar dari 6 cm).  Nodul paru dapat diidentifikasikan 
sebagai kanker atau dapat disebabkan oleh penyakit 
serius lainnya. Nodul pada paru bersifat asimtomatik 
dan dikenali pada pemeriksaan sinar X. Nodul 
kanker biasanya diidentifikasi oleh pertumbuhan 
pesat yang cepat menjadi massa. Sekitar 40 persen 
dari kasus nodul paru berubah menjadi kanker, 
sehingga nodul paru kebanyakan diperlakukan 
sebagai kanker sampai dapat dibuktikan sebaliknya. 
Sebuah nodul paru kanker yang biasanya dapat 
ganda dalam ukuran secepat setiap 25 hari. Angka 
terbesar terjadi nodul paru kasus diklasifikasikan 
sebagai jinak yang berarti memiliki pertumbuhan 
yang sangat sedikit. Nodul paru biasanya didiagnosis 
melalui pemeriksaan fisik, rontgen dada dan CT 
scan [2]. 

Seringkali kasus kanker paru diawali 
dengan penampakan nodul kecil yang sulit terdeteksi 
baik secara klinis maupun dengan pemeriksaan dan 
analisis pencitraan. Beberapa penelitian yang telah 
dikembangkan belum dapat memberikan solusi yang 
optimal dan akurat terhadap penentuan bentuk dan 
volume nodul sebagai salah satu prediktor kanker 
pada paru[4]. Permasalahan yang masih dihadapi 
pada beberapa rumah sakit yang menangani kanker 
paru dengan pencitraan CT scan antara lain : 
identifikasi bentuk nodul pada area citra paru belum 
dapat dilakukan dengan tepat terutama pada 
beberapa nodul yang menempel hilus, mediastinum 
dan nodul yang berada di juxta-pleura dan 
perhitungan luas nodul/irisan masih dilakukan secara 
manual pada setiap irisan citra paru sesuai dengan 
bentuk nodul pada potongan irisan citra. Penelitian 
ini mengusulkan algoritma yang dapat mengektraksi 
secara otomatis nodul kanker paru pada setiap irisan 
citra CT scan. Algoritma Ekstraksi dikembangkan 
dengan mengambil karakteristik dari nodul yang 
terdeteksi untuk melakukan ekstraksi dengan tepat. 
Hasil yang diperoleh dapat memberikan informasi 
bentuk nodul dan luas nodul citra paru, sehingga 
dapat membantu tim medis dalam melakukan 
penanganan dengan tepat bagi para pasien pengidap 
kanker paru. 
7. Metode Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah citra CT scan yang mempunyai kasus kanker 
paru. Data citra CT scan diambil dari Departemen 
Radiologi RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). 
Untuk kebutuhan akan proses selanjutnya, maka 
citra dengan format Digital Imaging and 
Communications in Medicine (DICOM) dikonversi 
menjadi format bitmap yang tidak terkompresi 
menggunakan RadiAnt DICOM Viewer (64-bit), 
dengan ukuran citra tetap 512 x 512 piksel. Untuk 
mempercepat proses analisis citra paru, maka perlu 
dilakukan terlebih dulu pemotongan bagian area 
citra yang ingin diproses. Area yang dimaksud 
adalah bagian badan yang melingkup semua bagian 

paru. Untuk melakukan hal ini maka perlu dilihat 
karakteristik mana yang mungkin digunakan untuk 
melakukan pemotongan citra secara otomatis. Pada 
citra paru terlihat adanya tulang pada bagian badan 
yang terekam berada melingkupi objek paru. 
Tulang-tulang ini memiliki intensitas yang jauh 
lebih cerah dari objek lain di luar area paru. 
Karakteristik ini dapat digunakan untuk memotong 
area citra secara otomatis. Algoritma dikembangkan 
untuk mencari titik-titik potong (x1,y1), (x2,y1), (x1,y2) 
dan (x2, y2) :   

1. Baca setiap piksel baris per baris dari baris 
awal hingga bertemu tulang berwarna 
cerah, tentukan posisi tersebut sebagai titik 
y1. 

2. Baca setiap piksel baris per baris dari baris 
bawah ke atas hingga bertemu tulang 
berwarna cerah, tentukan posisi tersebut 
sebagai titik y2. 

3. Baca setiap piksel kolom per kolom dari 
kiri hingga bertemu tulang berwarna cerah, 
tentukan posisi tersebut sebagai titik x1. 

4. Baca setiap piksel kolom per kolom dari 
kanan hingga bertemu tulang berwarna 
cerah, tentukan posisi tersebut sebagai titik 
x2. 

5. Hasil algoritma ini akan menemukan 4 
buah titik  potong (x1,y1), (x2,y1), (x1,y2) dan 
(x2, y2) yang selanjutnya digunakan untuk 
proses cropping citra. Dengan demikian 
didapatkan ukuran baru citra pada 
persamaan 1 dan persamaan 2. Gambar 2 
merupakan koordinat untuk proses cropping 
citra paru. 

12' xxm −=   (1) 

12' yyn −=   (2) 

 

 
Gambar 2. Koordinat untuk Proses  

Cropping Citra Paru 
 
Proses umum algoritma cropping tersebut 
diperlihatkan oleh gambar 3. dimana input adalah 
citra asli CT scan paru dan keluarannya adalah citra 
hasil  cropping. Terlihat pada citra hasil cropping ini 
bahwa semua area paru masuk dalam citra tersebut. 
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Gambar 3. Bagan Umum Proses Cropping  

Citra Paru 
 

Proses selanjutnya setelah dilakukan pemotongan 
(cropping) terhadap citra CT scan paru adalah 
bagaimana mengetahui adanya nodul yang 
diindikasikan kanker dalam paru. Pada citra paru 
gambar 3 terlihat bahwa paru memiliki intensitas 
sangat rendah atau berwarna hitam, sedangkan 
objek-objek yang berada dalam paru memiliki 
intensitas yang lebih tinggi dari paru. Hal ini 
menunjukkan bahwa operAsi binerisasi citra dapat 
diterapkan.  Bagan umum binerisasi dari citra paru 
dapat dilihat pada gambar 4 dimana input adalah 
citra asli yang sudah dilakukan dicropping paru dan 
citra keluarannya adalah citra hasil proses binerisasi.  
 

 
Gambar 4. Bagan Umum Proses Binerisasi  

Citra Paru 
 

Pada citra gambar 4 terlihat pada citra hasil 
binerisasi ini terdapat informasi lain di luar citra 
paru. Adanya beberapa piksel berwarna putih yang 
tersebar di luar area paru. Piksel-piksel ini tidak 
dibutuhkan dan dapat dianggap sebagai noise 
sehingga harus dihilangkan. Untuk  
menghilangkannya dapat digunakan fungsi 
bwareaopen [3]. Gambar 5 menunjukkan proses 
umum eliminasi noise.  

 
Gambar 5. Bagan Umum Eliminasi Noise Citra Paru 

 
 

2.1.Algoritma Ekstraksi berdasarkan Pendekatan 
bentuk Geometri dan Intensitas Objek 

Proses ekstraksi nodul melalui pendekatan 
bentuk geometri dan intensitas dilakukan 
menggunakan citra input dari hasil gambar 5. 

Algoritma yang dikembangkan untuk mengekstraksi 
area nodul dalam paru diuraikan sebagai berikut: 
1. Ekstraksi area nodul orde pertama dilakukan 

secara matematis, dengan membaca sejumlah 
irisan citra paru satu per satu dari sekelompok 
citra input berukuran 512 x 512 piksel pada 
persamaan 3 : 

NB=NI-NA+1 (3) 
Dimana :  NA= file citra irisan pertama 

              NI  = file citra irisan terakhir 
              NB = jumlah irisan 

Citra input yang digunakan untuk pemrosesan 
adalah citra hasil binerisasi yang sudah di 
eliminasi noisenya. Kemudian melakukan invers 
terhadap citra input dimana nilai piksel 0 pada 
citra awal akan berubah menjadi putih dengan 
nilai piksel 1.  

2. Ekstraksi/ pisahkan objek-objek berwarna putih 
dalam paru dan hitung luas area masing-masing 
berdasarkan jumlah piksel pembentuknya. 
Kemudian petakan ke citra aslinya 

3. Tentukan bentuk objek dan bedakan antara 
objek nodul dengan objek yang bukan nodul. 
Ekstraksi nodul dalam citra paru berdasarkan 
bentuknya dan intensitasnya. Kemudian 
petakan ke citra aslinya 

4. Hitung luas nodul yang sesuai dengan ukuran 
aslinya. 
 

 
Gambar 6. Bagan Proses Ektraksi Nodul 

Berdasarkan Bentuk Dan Intensitas 
 

Ekstraksi area nodul citra paru didasarkan pada 
bentuk pengukuran dengan menggunakan 
pendekatan geometri objek yang digunakan meliputi 
: Nilai Area (Area Value), BoundingBox yang 
merupakan persegi panjang terkecil yang 
mengandung region Q sebagai jumlah dimensi 
gambar dengan parameter sudut dan lebar dalam 
citra paru dan  rasio dimana nodul direpresentasikan 
sebagai objek dengan bentuk lingkaran, dengan 
bentuk simetris yang dapat diketahui luas dan 
keliling dari sebuah lingkaran [6] melalui persamaan 

2.rA π=   (4) 

DrP ππ == .2   (5) 
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Luas dan nilai perimeter sebagai properti lingkaran 
ini dapat dilakukan pada region-region citra nodul 
yang terekstraksi sebagai bentuk dasar dari ukuran 

kebundaran. Rasio 
A

P2

 untuk sebuah lingkaran 

adalah π4  yang merupakan nilai minimum untuk 
setiap region sehingga didapatkan rumus ukuran 
kebundaran suatu objek pada persamaan 6.  

  
A

P
R

π4

2

=    (6) 

Gambar 3.14 merupakan ciri dari objek nodul yang 
direpresentasikan berbentuk bulat berdasarkan 
perbandingan antara panjang sumbu major (major 
axis length) dan panjang sumbu minor (minor axis 
length). 
 

 
Gambar 7. Objek Dalam Paru 

(a) Garis Hijau : Minor Axis Length. (b) 
Garis Biru Major Axis Length 

 
Major axis length dan minor axis length masing-
masing objek dihitung dengan mendefinisikan 
properties dari region tersebut dengan fungsi : 
regionprops('Area','PikselIdxList','MajorAxisLength'
,'MinorAxisLength'). Objek dalam citra paru yang 
memiliki bentuk bulat akan memiliki rasio 1, dimana 
panjang sumbu major sebanding dengan panjang 
sumbu minor. Rasio yang mendekati 1 pada objek 
yang terdeteksi dan memiliki intensitas sama atau 
mendekati intensitas nodul akan diekstraksi atau 
dipertahankan. Untuk objek-objek yang tidak 
memiliki karakteristik yang sama dengan nodul, 
maka objek tersebut dihapus.  

Setelah nodul diekstraksi dan jumlah piksel 
pembentuk nodul tersebut, maka luas nodul dalam 
setiap irisan citra paru dapat dihitung secara 
otomatis dengan menggunakan persamaan 7: 
    Luas Nodul per Irisan =  
    Area Value * (Xthickness * Y thickness) (7) 

 
Area Value adalah jumlah piksel pembentuk area 
nodul, Xthickness dan Ythickness masing-masing adalah 
jarak antara dua sampel akuisisi data arah X dan arah 
Y. Nilai dari Xthickness adalah Ythickness selalu disertakan 
dalam file citra CT scan, sehingga nilai-nilai tersebut 
dapat langsung diperoleh secara otomatis saat 
membaca file citra tersebut.  

 
 

8. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1. Cara Dokter Spesialis Menentukan Luas dan 
Volume Nodul 

Teknologi CT scan saat ini yang digunakan di 
sejumlah rumah sakit di Indonesia termasuk RSCM 
sudah cukup canggih, namun dalam menghitung luas 
dan volume nodul masih tetap dilakukan secara semi 
otomatis. Dari ratusan citra irisan yang dihasilkan 
oleh CT scan, dokter harus melihat dengan mata 
citra tersebut satu per satu dan menentukan irisan 
mana yang mengandung nodul terbesar, misalkan 
seperti citra yang ditunjukan oleh irisan pada gambar 
8. Pada irisan citra tersebut dokter akan menarik 
garis diameter terpanjang dari nodul tersebut secara 
manual. Diameter dan irisan inilah yang kemudian 
digunakan sebagai acuan oleh perangkat lunak CT 
scan untuk melakukan perhitungan luas nodul pada 
setiap irisan dan volume nodul dari semua irisan 
yang memiliki nodul. Proses ini disebut semi 
otomatis dan membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk menentukan volume nodul.  Pada citra irisan 
paru gambar 8, jika diambil sebagai irisan nodul 
acuan maka garis biru pada nodul menunjukan hasil 
tarikan garis oleh dokter dan secara otomatis akan 
menampilkan nilai diameter terpanjang lingkaran 
nodul. Berdasarkan nilai inilah kemudian digunakan 
untuk menghitung luas nodul sebagai berikut : 

 
diameter  d = 40,44 mm,  jari-jari   =  r = d/2 = 
40,44/2 = 20,22 
Luas = πr2  = 3,14 x (20,22 mm) 2    
                  = 1283,784 mm2 
 

 
Gambar 8. Nodul Citra Paru Dengan Diameter 

Hasil pengukuran semi otomatis ini jelas dapat 
memiliki kesalahan penghitungan luas dan volume. 
Seharusnya luas nodul pada setiap citra irisan CT 
scan dan volume nodul pada seluruh irisan lebih 
kecil dari hasil pengukuran di atas. Hal ini dapat 
menjadikan kesalahan dari ukuran sebenarnya. 
Kesalahan ini dapat terlihat bila dibandingkan 
dengan penghitungan jumlah piksel pembetuk luas 
nodul yang diekstraksi secara otomatis.  
 
3.2. Hasil Ekstraksi Objek Dan Perhitungan 
Jumlah Piksel Dalam Area  

Gambar 9(a) merupakan contoh dari salah 
satu irisan citra paru, sedangkan gambar 9(b) 
merupakan hasil ekstraksi objek-objek yang ada 
dalam paru. Disini tampak masing-masing objek 
yang terekstraksi beserta bentuk dan intensitasnya. 
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Hasil perhitungan luas area (jumlah piksel yang 
membentuk area) diberikan oleh vektor berikut :  

[2373 13  13 2025 14     19] 
Nilai-nilai tersebut menunjukan bahwa ada 2373 
piksel pembentuk area objek pertama, 13 piksel 
untuk area objek kedua dan demikian seterusnya. 

 
Gambar 9. Nilai Area (Area Value) (a). Citra Asli. 
(b) Objek Yang Terdeteksi Dari Citra Asli Dengan 

Nilai Areanya Masing-Masing 
 
3.3. Penentuan Bentuk Geometri Objek  

Pada umumnya bentuk geometri global dari 
irisan nodul kanker paru 2D adalah berupa bentuk 
bulat atau sedikit elips dan memiliki intensitas agak 
gelap jika dibandingkan dengan intensitas pembuluh 
darah atau intensitas jantung yang berdampingan 
dengan paru. Dengan demikian, panjang sumbu 
major (major axis) dan panjang sumbu minor (minor 
axis) setiap objek pada citra paru dapat digunakan 
untuk menentukan bentuk objek tersebut. Untuk 
nilai rasio perbandingan antara panjang sumbu 
major dan panjang sumbu minor dari objek tersebut 
yang mendekati 1 dan nilai intensitasnya gelap, 
maka objek tersebut dapat dicurigai sebagai nodul. 
Sebaliknya jika nilai rasio perbandingannya jauh 
lebih besar dari 1 dan/atau memiliki intensitas 
tinggi, maka objek itu dapat diasumsikan bukan 
nodul dan langsung dihapus. Gambar 10 contoh 
nodul dengan bentuk mendekati bulat sehingga rasio 
perbandingan panjang sumbu major dan sumbu 
minor mendekati 1.  

 

 
 

Gambar 10. Hasil Ekstraksi Area Nodul dengan 
Pendekatan Objek Geometri 

 
 

3.4. Hasil Perhitungan Luas Area Nodul  
Setelah area nodul pada setiap irisan 

terdeteksi, selanjutnya dapat dihitung luas area riil 
dari nodul pada paru pasien. Penghitungan luas riil 
setiap nodul dapat dilakukan melalui perkalian antar 
jumlah piksel pembentuk area nodul dan luas per 
piksel dalam mm2.  Area Value adalah jumlah piksel 
pembentuk area nodul, Xthickness dan Ythickness masing-
masing adalah jarak antara dua sampel akuisisi data 
arah X dan arah Y. Nilai dari Xthickness dan Ythickness 
selalu disertakan dalam file citra CT scan, sehingga 
nilai-nilai tersebut dapat langsung diperoleh secara 
otomatis saat membaca file citra tersebut. Berikut ini 
diberikan hasil perhitungan luas nodul untuk 
masing-masing irisan gambar 11a dan 11b. 

 

 
Gambar 11. Sampel Citra CT Scan (Sumber : 
RSCM, 2011) (a) Kasus Nodul Paru Tidak 

Menempel (b) Kasus Nodul Paru Menempel Dengan 
Bagian Lain Dalam Paru 

 
Untuk Gambar 11a : 
X thickness  =  0,7109 mm   
Y thickness  =  0,7109 mm 
Area Value  = 2373 
 
Maka :   
Luas Nodul per Irisan = 2373 x (0,7109 mm x  
                                       0,7109 mm) 

        = 2373 x 0,505 mm2 
        = 1198,300 mm2 

 

 

Gambar 12. Hasil Perhitungan Luas Area Nodul 
 

Untuk gambar 11b : 
 
X thickness  =  0.7422 mm   
Y thickness  =  0.7422 mm 
Area Value= 2265 
Maka :    
Luas Nodul per Irisan = 2265 x (0,7422 mm x  
                                       0,7422 mm) 
                                    = 2265 x 0,551 mm2 
                                     = 1248,015 mm2 
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Gambar 13. Nilai Area 

(a). Citra Asli Dengan Kasus Nodul Menempel  
(b) Nodul Yang Terekstraksi Dari Citra Asli Dengan 

Luas Nodul 
Tabel 1. memperlihatkan hasil ektraksi nodul yang 
terdeteksi pada citra irisan yang terdeteksi. kolom 
kedua ditampilkan citra asli dimana nodul 
teridentifikasi, kolom ketiga memperlihatkan nodul-
nodul yang terekstraksi secara otomatis dari citra 
pada kolom kedua, kolom ketiga menampilkan hasil 
perhitungan luas nodul yang terdeteksi secara semi 
otomatis [1] dan kolom keempat menampilkan hasil 
penghitungan luas masing-masing nodul yang 
terdeteksi pada kolom kedua secara otomatis dengan 
perhitungan luas berdasarkan nilai area.  
 

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Area Nodul Dengan 
Pendekatan Bentuk Geometri Objek Dan 

Perhitungan Luasnya 
 

 
 

9. Kesimpulan dan Saran 
 

Metode dan algoritma yang telah berhasil 
dikembangkan dapat secara otomatis mendeteksi dan 
mengekstraksi nodul kanker pada setiap irisan citra 
paru CT scan. Algoritma ini dapat membedakan 
nodul kanker dari objek-objek lainnya dalam paru 

berdasarkan pada nilai intensitas dan bentuk 
geometri.  Perhitungan luas nodul kanker pada setiap 
irisan citra 2D yang terekstraksi dapat dilakukan 
secara otomatis. Perhitungan ini dilakukan dengan 
menggunakan informasi luas per satuan piksel yang 
ada pada setiap citra CT scan paru.   

Meskipun citra uji yang digunakan 
memiliki ukuran ketebalan irisan yang bervariasi, 
algoritma yang dikembangkan dapat berhasil dengan 
baik mendeteksi, mengekstraksi  dan menghitung 
volume nodul pada paru secara otomatis. Namun 
demikian tetap perlu diujicobakan dengan citra CT 
scan lain dengan kasus nodul yang bervariatif 
terutama pada kasus-kasus kanker paru dengan 
nodul yang sulit terdeteksi melalui alat pencitraan. 
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan 
menambahkan pengetahuan pakar (dokter spesialis 
radiologi) terutama dalam interpretasi cara membaca 
dan mendiagnosis kanker paru dari suatu citra CT 
scan paru. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang secara signifikan meningkat mendorong industri 
software masuk kearah model krisis terbaru. Dalam hal ini, industri software cenderung menghadapi 
permasalahan seperti tekanan waktu, perubahan yang terus terjadi, kebutuhan (requirment) yang tidak mudah 
dijabarkan, kemunculan teknologi inovatif baru, dan batasan waktu yang tetap, tidak dapat diadaptasi oleh model 
pengembangan konvensional[1]. Dewasa ini muncul model pengembangan Agile yang mampu mengatasi kendala 
tersebut dan terbukti berhasil secara praktik[2]. FDD merupakan salah satu metode agile yang fokus pada 
pengembangan dan delivery fitur dengan requirement yang digali dalam lingkup bahasa domain yang mudah 
dimengerti client [3].  Paper ini membahas FDD dari sudut pandang yang berbeda dari konsep-konsep pengertian 
sebelumnya, kami berusaha menemukan kekurangan (disadvantages) untuk mempelajari lebih dalam tentang 
FDD itu sendiri. Hasil akhir paper mengidentifikasi kekurangan metode FDD sehingga pembaca mengerti 
karakteristik praktis FDD dan mendapatkan hasil maksimal dalam praktik ataupun menggunakan metode yang 
tepat untuk kondisi tertentu dibanding metode Agile yang lain. 
 
Kata kunci : Agile software development, FDD 
 
 
 
1. Pendahuluan 
  
Di tahun 1997, Jeff De Luca, seorang warga negara 
Australia bersama tim berusaha menyelesaikan 
proyek skala besar yang diberikan oleh United 
Overseas Bank di Singapura. Sebelumnya proyek 
telah dikerjakan oleh tim lain namun gagal. Proyek 
mengalami kendala pada kompleksitas model obyek, 
sehingga setelah dua tahun berjalan dan tidak 
kunjung selesai, proyek dinyatakan gagal. 
Kedatangan Jeff De Luca yang memekerjakan Peter 
Coad yang dikenal dengan tulisannya dalam analisis 
dan desain berorientasi obyek dalam pengembangan 
software untuk proyek TI skala besar dalam timnya 
akhirnya mampu mengerjakan proyek tersebut 
dengan menyajikan 2000 fitur yang berjalan dengan 
baik, membutuhkan waktu 15 bulan pengerjaan 
dengan 50 orang pemrogram, menghabiskan biaya 
yang lebih rendah dari anggaran.[5]  

De Luca memperkenalkan metode proses dalam 
pengerjaan software tersebut sebagai “metode 
Coad”. Yang menjadi fokus dalam Metode Coad ini 
adalah sebuah analisis dalam dokumen yang disebut 
“fitur ( feature)”. Fitur-fitur tersebut terdengar 
sebagai sebuah requirement menggunakan bahasa 

domain yang dapat dimengerti oleh sponsor proyek. 
Konsep fitur tersebut ditujukan agar  setiap fitur 
yang telah dituliskan membuat  sponsor proyek 
mengerti arti fitur dan dipastikan masuk ke dalam 
domain sistem. Pertemuan para pemikir software 
engineering pada tahun 2001 menghasilkan 
manifesto yang dikenal dengan Manifesto for Agile 
Software Development, dengan isi termasuk 
diantaranya FDD sebagai salah satu metode yang 
dikenal sebagai Agile bersama metode lainnya 
seperti Scrum, Extreme Programming atau Adaptive 
Software Development.[3] 

Sebagai jantung dari pengembangan software 
Agile adalah dua2 buah idea utama yaitu adalah 
sangat penting untuk memberikan nilai berbentuk 
software yang bekerja kepada klien serta mampu 
merespon perubahan yang mungkin terjadi selama 
pengembangan dalam pasar yang penuh dengan 
inovasi dan selalu berubah menyebabkan harus 
dibangun dengan berbagai metode pengembangan 
software. Hal ini berarti telah memecahkan 
anggapan tradisional yang menyatakan “ rencanakan 
pekerjaan dan kemudian kerjakan perencanaan itu”, 
menuju pendekatan penyajian (delivery) dengan 
perencanaan yang adaptif. Kunci utama dari 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

517 

 

kebanyakan metode Agile adalah bagaimana 
pendefinisian nilai yang dapat langsung dikenali 
klien. Extreme Programming memiliki “User Story”, 
sedangkan FDD memiliki “Feature”. [3] 
 
2. Penelitian Terdahulu 
 

Metode Coad yang dikenal selama pengerjaan 
proyek di Singapore tahun 1997 – 1999 kemudian 
berevolusi menjadi Feature-Driven Development 
setelah mendapat ide dari apa yang dikerjakan oleh 
Gerald Weinberg, Frederick Brooks, Timothy Lister, 
dan Tom De Marco dengan pandangan dari Jeff De 
Luca dan disusun oleh Stephen Palmer. De Luca dan 
Coad kemudian mempublikasikan penjelasan FDD 
melalui bukunya yang berjudul “Java Modeling in 
Color with UML” di tahun 1999. Palmer dan Flesing 
kemudian menyusun textbook yang lebih definitif 
berjudul “A Practical Guide to Feature-Driven 
Development” di tahun 2001. 

  Setelah itu banyak publikasi yang dilakukan 
terkait FDD seperti Ambler yang menyatakan bahwa 
menurut survei ternyata FDD bekerja dengan baik 
dalam prakteknya. Terdapat pula penelitian-
penelitian akademis yang berusaha membandingkan 
FDD dengan metode pengembangan Agile yang lain 
seperti terhadap metode Scrum dan Extreme 
Programming. Namun, secara explisit belum 
ditemukan penelitian atau kajian yang secara 
langsung mencari kelemahan dari metode FDD ini. 

   

3. Feature-driven Development 
Menurut Palmer (2001), FDD adalah proses yang 

didesain dan dilaksanakan untuk menyajikan 
(deliver) hasil kerja secara berulang-ulang dalam 
waktu tertentu dan dapat diukur. FDD adalah 
pendekatan yang mengacu pembuatan sistem 
menggunakan metode yang mudah dimengerti dan 
mudah diimplentasikan; teknik problem solving; dan 
pelaporan yang mudah dimengerti dan dikontrol 
oleh stakeholders.  

Pemrogram diberikan informasi yang cukup dan 
diberikan alat bantu yang baik untuk menyelesaikan 
aplikasi yang diberikan. Team leader dan manajer 
proyek diberikan informasi yang baik berdasar 
waktu mengenai tim dan proyek yang berjalan untuk 
menghindari resiko yang mungkin terjadi. Pelaporan 
menjadi lebih mudah, tidak membebani, periodik 
dan akurat.  

Pengguna (sposor, end user, customer) secara 
langsung dapat melihat bagian mereka sebagai hasil 
progress proyek dan memberikan umpan balik 
semasih dalam tahap pengembangan. Dengan hal ini 
diharapkan proyek dapat menghasilkan sebuah 
sistem yang benar-benar diinginkan oleh klien. 

 
a. Nilai-nilai  Utama 

Menurut Calberg, nilai-nilai utama yang 
terkandung dalam FDD sehingga FDD mampu 
memberikan nilai lebih bagi proses pengembangan 
software adalah: 

• Tangible results rather than Process 
Pride 

Proses dalam FDD lebih mengutamakan 
memberikan nilai-nilai yang dapat diukur 
daripada sederet proses yang rumit dan 
menghabiskan banyak tenaga dan sumber 
daya. 

• A system for building system is necessary 
Sangat penting untuk membentuk sebuah 
sistem yang solid dan rapi untuk membuat 
sistem (software) bekerja sesuai dengan 
yang diharapkan. 

• Simple is better 
Desain yang dibuat harus sesederhana 
mungkin namun mampu menggali semua 
requirement yang disyaratkan oleh klien. 

• Process steps should be obviously 
valuable to each team member 

• Good processes move to the background 
b. 6 Pemeran Utama 

Menurut Palmer dan Flesing (2001), Calberg, 
Abrahamsson dan Juhani (2002) setiap proses dalam 
FDD melalui orang-orang di dalamnya dan 
kelebihan serta kekurangan setiap orang sangat 
berpengaruh pada keluaran proyek, terdapat 6 
pemeran utama proses FDD yaitu:  

• Project Manager berperan sebagai 
pemimpin administratif terhadap budget, 
orang-per-orang dan laporan pencapaian, 
mengoperasikan sistem proyek serta 
melindungi pekerja dari gangguan luar. 

• Chief Architect berperan sebagai 
penanggung jawab desain sistem secara 
keseluruhan, menjalankan workshop 
desain, dan mengarahkan proyek terkait 
kendala teknis. 

• Development Manager berperan sebagai 
pemimpin pengembangan dari hari-ke-
hari, mengatasi konflik sumberdaya, 
biasanya juga dikombinasikan dengan 
Project Manager dan Chief Architect. 

•  Chief Programmer adalah developer 
yang berpengalaman memimpin grup kecil 
dari sekumpulan developer individual. 

• Class Owner adalah developer individual 
yang mendesain, mengkodekan dan 
menguji dan mendokumentasikan fitur. 

• Domain Expert yaitu user, klien, sponsor 
dll. Dikenal baik oleh developer. 

Selain enam pemeran utama tersebut diatas juga 
terdapat pemeran pembantu seperti domain 
manager, release manager, language guru, bild 
engineer, toolsmith, dan system administrator. 
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Selain itu juga terkadang cukup membantu adalah 
tester, deployer, dan technical writer. 

 
c. 5 Proses FDD 

FDD terdiri dari 5 proses berurut selama 
mendesain dan mebangun sistem. Proses FDD yang 
iteratif dalam mendesain dan membangun (design 
and build) mendukung metode Agile dengan 
adaptasi yang cepat terhadap perubahan requirement 
dan kebutuhan bisnis. [6] Kelima proses tersebut 
adalah:  

• Build an Overall Model 
Ketika fase ini dimulai, Domain Expert 
telah menyadari scope, konteks dan 
requirement dari sistem yang akan 
dibangun. [4] Pembuatan dokumen 
requirement seperti use case atau 
spesifikasi fungsional ada dalam fase ini. 
Namun FDD tidak secara eksplisit 
menggali, mencari dan mengatur 
requirement ini. Domain expert 
menyajikan apa yang disebut 
“walkthrough” yang mana anggota tim 
dan Chief Architect diinformasikan 
dengan deskripsi level tinggi dari sistem.[6]  
Domain keseluruhan (overal domain) 
lebih lajut dibagi kedalam area domain 
yang berbeda sedangkan walkthrough 
yang lebih detail deberikan oleh anggota 
domain. Kemudian anggota tim  

 
 
developer bekerja dalam grup-grup kecil 
untuk mengerjakan project model dari 
domain area yang telah diterima.[4]  
 

• Build a Feature List 
Walkthrough, object model dan dokumentasi 
requirement yang ada memberikan dasar 
yang kuat dalam membangun feature list  
yang komprehensif untuk sistem yang 
dikerjakan. Dalam daftar (list), tim 
menyajikan masing-masing client valued 
functions ke dalam sistem. Fungsi-fungsi 
tersebut dibagikan kepada masing-masing 
domain area dan masing-masing grup dari 
fungsi tersebut disebut sebagai major feature 
set. Sebagai tambahan, major feature sets 

kemudian dibagi lagi menjadi feature sets. 
Ini merepresentasikan aktifiti yang berbeda 
di setiap domain area. Feature list adalah 
yang dilihat oleh user atau sponsor untuk 
validitas dan kelengkapan mereka.[6] 
Feature dalam hal ini adalah langkah-
langkah aktifitas bisnis, berbasis customer 
bukan teknologi. Bahasa yang digunakan 
mencakup bahasa yang dimengerti oleh 
cutomer. Nomenklatur untuk 
menunjukkannya terdiri atas: 

<aksi> <hasil> <obyek> 
Misalnya: 
<berikan> <nomor akun> untuk <anggota 
baru>. [5] 

 

• Plan by Features 
Plan by feature mencakup perencanaan pada 
level yang lebih tinggi, dimana feature set 
diatur sedemikian rupa sesuai dengan  
prioritas dan hubungannya. Prioritas 
ditentukan sesuai dengan kebutuhan 
customer yang disetujui oleh Chief 
Programmer. [6] Dalam fase ini, Project 
Manager, Development Manager dan Chief 
Programmer merencanakan urutan feature-
feature yang akan dikerjakan dengan 
demikian class owenership telah 
dilengkapi.[7] 

 
Gambar 3.2 Proses Design by Feature dan Build by 

Feature[7] 
 

• Design by Feature dan Build by Feature 

Gambar 3.1 Lima Proses FDD[4] 
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Sekelompok kecil fitur diambil dari feature 
set dan diperlukan feature team untuk 
membangun fitur terpilih yang disebut 
sebagai class owner. Proses design by 
feature dan build by feature bersifat iteratif 
selama fitur yang dipilih tersebut diproduksi. 
Satu kali iterasi memerlukan waktu beberapa 
hari sampai 2 minggu. Proses iteratif ini 
mencakup beberapa tugas seperti inspeksi 
rancangan, pengkodean, pengujian unit, 
integrasi dan inspeksi kode seperti yang 
dijelaskan dalam gambar 3.2. 

 
d. Project Tracking Methodology 

Penelusuran proyek (Project Tracking) diperlukan 
untuk mengetahui sejauh mana proyek telah berjalan 
dan mengevaluasi strategi dan kemungkinan yang 
akan dijalankan terkait situasi itu. Menurut Pulla, 
untuk mengukur kemajuan tiap feature dalam proses 
FDD terdiri dari 6 milestone di setiap featurenya 
menggunakan ukuran prosentase, mencatat waktu 
feature selesai, diatur dari feature set dan feature 
area, direpresentasikan secara grafis kepada 
manajemen di level yang lebih tinggi, juga disusun  
tren dan grafik digunakan untuk menunjukkan 
kemajuan. 

 
e. Karakteristik  

Menurut Calberg, penggunaan FDD sebaiknya 
digunakan jika; memekerjakan 10 – 250 developer 
yang memiliki kemampuan teknis lebih dari rata-
rata, dan jangan digunakan jika; jumlah tim kurang 
dari 10, tim sedang belajar menguasai pekerjaan dan 
jika kurang dukungan dari sistem. FDD lebih 
terhirarki daripada Extreme Programming, memiliki 
class owenership yang terpisah-pisah, sukses jika 
dalam rentang jumlah developer diatas rata-rata, 
klien tidak dilibatkan dalam seluruh urutan proses 
(hanya dalam proses 1, 2 dan 4) dan menghargai 
developer sebagai individu manusia yang 
menentukan sukses atau tidaknya pengembangan.   

 

4. Kelemahan 

Sangat sedikit rujukan yang bisa dijadikan acuan 
untuk menunjukkan kelemahan metode FDD secara 
eksplisit, oleh karena itu dibagian ini akan dijelaskan 
hasil penelusuran materi terkait kelemahan FDD 
dengan dua cara studi yaitu studi analitik dan studi 
komparasi. Studi analitik dilakukan untuk mencoba 
mengungkap kelemahan FDD dari dalam yaitu 
dengan menelusuri proses, karakteristik, pemeran 
dan lain sebagainya sehingga dapat dirumuskan 
hasilnya. Studi komparatif dilakukan dengan 
mencoba membandingkan karakteristik FDD jika 
dibandingkan dengan metode Agile yang lain.  

 
a. Studi Analitik 

  Dari sisi anlitik dapat dirumuskan 
beberapa kelemahan dari FDD, yaitu : 
1. Jumlah pekerja dalam project tersebut. 

  FDD memerlukan jumlah 
pekerja/personel yang cukup banyak, yang 
dipecah-pecah ke dalam masing-masing 
bagian. Jika dilihat dari segi biaya, semakin 
banyak pekerja, maka semakin banyak pula 
biaya yang dikeluarkan untuk 
membayarkan hak mereka. Jelas bagi 
project skala kecil, hal ini tidak sesuai. 
Dimana project dibiayai dengan dana yang 
terbatas. 
  Hal lain yang bisa menimbulkan 
masalah adalah dengan banyaknya jumlah 
pekerja, banyak juga kepentingan yang 
saling bertentangan. 

2. Masalah class ownership dari feature dalam 
FDD. 
  Dalam FDD dikenal dengan class 
ownership, dimana tiap feature akan 
ditangani oleh tiap Class owners. Masalah 
yang bisa terjadi adalah misal, apabila 
seorang Class owners melakukan 
perubahan pada feature yang ditanganinya, 
anggap sebagai A. Dan ternyata perubahan 
tersebut berpengaruh pada feature B, yang 
dikerjakan oleh Class owners lainnya. 
  Hal ini akan berdampak buruk 
apabila ternyata feature B memerlukan 
feature A. Dan pada akhirnya pengerjaan 
feature B harus menunggu kepastian feature 
A terselesaikan. Jelas ini akan berdampak 
pada mundurnya jadual kerja dari project. 

3. FDD hanya membatasi  penambahan 
feature kurang dari  10 % dari total waktu, 
biaya, cakupan, dan kualitas apabila feature 
tersebut dikemukan setelah proses Build 
Feature List. 
  Terlihat pada Gambar 3.1., bahwa 
3 proses awal (Develop an Overall Model, 
Build a Feature List, dan Plan by Feature) 
merupakan tahap-tahap yang krusial dan 
mendapat porsi waktu yang lebih banyak. 
Tetapi dalam prakteknya, banyak 
perubahan justru terjadi setelah tahap-tahap 
tersebut di atas.  
  Perubahan tersebut bisa bersifat 
teknis, seperti kendala dengan keterbatasan 
perangkat lunak atau perangkat keras, 
maupun kendala non-teknis seperti 
pergantian project sponsor yang dapat 
berakibat berubahnya kebijakan yang telah 
disepakati sebelumnya. 

 
b. Studi Komparatif 
  Komparatif yang dimaksud disini 
adalah membandingakn FDD dengan Agile 
model yang lain. Paper ini hanya membahas 
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perbandingan FDD dengan RUP dan Extreme 
Programming (XP). 

 RUP FDD XP 

Scales To ??? 10-250 
developers 

50 
developers 

Tools Rational TogetherSoft 
(Borland) 

??? 

Process Heavy Medium Agile 

Roles ~30 ~6 
 (9 optional) 

~7 

Artifacts 25-30 Flexible 
~10-15 

~30 
(Thanks JN) 

Tabel 4.1. Komparasi RUP, FDD, XP[5] 
  Dari tabel di atas, dapat 
disimpulkan bahwa FDD memerlukan lebih 
banyak pengembang dibanding XP, sedangkan 
jumlah pengembang untuk RUP tidak diketahui. 
 
Untuk lebih jelasnya, Calberg mengkhususkan 
perbandingan secara langsung antara FDD dan 
XP, sebagai berikut: [5] 
 

 FDD XP 

Sifat 
developer 

Menekankan 
hirarki proses 

Peer-to-peer 

Kepemilikan 
proses 

Individual, 
masing-masing 
memiliki Class 

owners 

Kolektif 

Sukses jika Didukungan 
developer yang di 

atas rata-rata 

Didukungan  
developer yang  

rata-rata 
Peran serta 

Client 
Hanya pada proses 

1, 2, dan 4 
Client ikut dalam 

pengerjaan 

Perubahan 
dapat 

dilakukan 
pada 

Proses 1 Konstant di tiap  
proses 

Jumlah jam 
kerja 

Bebas 40 jam / minggu 

Tabel 4.2. Perbandingan FDD dengan XP 
 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, 
beberapa kelemahan FDD dibanding XP, adalah 
sebagai berikut: 

a. Karena FDD menggukanan sifat 
individual dari kepemilikan proses, maka 
dapat terjadi saling tunggu antara feature 
yang terkait. 

b. FDD lebih menekankan kepada developer 
yang mempu skill di atas rata. Sedangkan 
pada kenyataannya, susah untuk 
mengumpulkan beberapa developer yang 
mempunyai skill di atas rata-rata. 

c. Peran serta client hanya pada beberapa 
tahapan saja.  

d. Perubahan feature hanya dapat dilakukan 
pada proses 1 saja, apabila dipaksakan 
melakukan perubahan fitur di tahap yang 
lain, maka hanya bisa dilakukan dengan 
prosentasi perubahan kurang dari 10%.[4] 

e. Karena jumlah jam kerja dari FDD yang 
tidak terikat, maka kemungkinan pada 
saat di tengah-tengah jadual, para 
developer bekerja tidak optimal dan di 
akhir jadual akan bekerja extra keras. 

4. Kesimpulan 

Metode FDD memiliki proses dengan tingkat 
hirarkis yang tinggi sehingga setiap proses 
merupakan rangkaian tugas yang baku dan klien 
hanya berperan dalam sebagian proses saja tidak 
dalam keseluruhan proses. Fleksibilitas dan 
kemampuannya menghadapi perubahan masih bisa 
dilakukan walaupun melalui proses iteratif yang 
panjang karena melampau beberapa prosedur sampai 
feature diberikan ke klien. Pengubahan feature 
hanya dapat dilakukan hanya pada proses pertama 
dan secara keseluruhan hanya mampu memberikan 
penambahan kurang dari 10%. Dibandingkan 
dengan Extreme Programming, FDD terlalu banyak 
memberikan pemodelan daripada langsung 
melakukan pengkodean membuat hasil akan terlihat 
dalam waktu yang lama, walaupun hal ini 
memberikan keuntungan untuk proyek dengan skala 
dan kerumitan lebih besar.  

Walaupun proses dalam FDD tidak mendukung 
sepenuhnya ciri-ciri dari metode Agile yang ideal, 
namun masih tetap mampu memberikan keuntungan 
sebagai metode yang fokus dalam memberikan hasil 
nyata bagi konsumen dan tanggap akan perubahan 
yang mungkin terjadi dalam masa pengembangan. 
Dengan kerumitan yang lebih tinggi, orang-orang 
yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama 
membuat FDD cocok diaplikasikan untuk proyek-
proyek dengan skala yang lebih besar.  
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Abstrak 

 
Seiring dengan cepatnya kemajuan bidang teknologi dan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, 
terutama e-commerce dimana penjualan online ini menjadi cukup terkenal pada sekarang ini. PT. Truba Jurong 
Engineering belum memiliki aplikasi yang dapat memudahkan penjualan dimana masih dilakukan secara manual 
menggunakan microsoft excel yang membutuhkan data yang banyak dan tidak efesien. Oleh karena itu, aplikasi 
e-commerce ini dibangun agar masalah tersebut di atas dapat diselesaikan. Dalam mencari kebutuhan sistem 
dilakukan melalui metode pengumpulan yang dilakukan dengan dua cara yaitu metode observasi, metode 
wawancara dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan adalah metode berorientasi 
objek dengan model pengembangan RAD (Rapid Application Development) yang meliputi 3 tahap yaitu, Fase 
Perencanaan Syarat, Fase Workshop Desain, dan Fase Implementasi. Metode pengembangan sistem ini 
menggunakan notasi UML (Unified Modelling language). Diagram yang digunakan yaitu, Use Case Diagram, 
Activity Diagram, Class Diagram dan Sequence Diagram. Dari penelitian ini menghasilkan rancang bangun 
sistem informasi e-commerce yang berguna untuk mempercepat proses transaksi penjualan PT.Truba Jurong 
Engineering. 
 
Kata Kunci : E-Commerce, Online, Rapid Application Development (RAD),Unified Modelling language (UML) 
___________________________________________________________________________________ 
  
1.  Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang  

Keadaan ekonomi yang tidak menentu 
menuntut banyak perusahaan untuk meningkatkan 
tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk itu perlu suatu 
pemikiran yang tidak hanya untuk masa sekarang 
tetapi juga untuk persaingan di masa depan, 
bagaimana dan apa yang diperlukan perusahaan 
untuk menjawab tantangan tersebut. 

Untuk membantu dalam pelaksanaan tugas 
pada perusahaan, dibutuhkan suatu alat bantu agar 
dapat melaksanakan semua tugas pada bagian 
tertentu dengan cepat dan teliti. Alat bantu 
pencatatan dan pengolahan data yang mampu 
bekerja dengan cepat, tepat dan akurat adalah 
komputer. Komputer ini bekerja dengan cara 
dikendalikan oleh suatu program yang telah dibuat 
dan diimplementasikan di dalamnya oleh 
programmer sesuai dengan aplikasi yang 
dibutuhkan oleh user (pemakai). Penggunaan 
sistem komputer diharapkan segala macam 
permasalahan yang berhubungan dengan 
pengolahan data dapat diatasi secara cepat, tepat, 
akurat dan up to date. 

Data yang telah diolah menjadi bentuk yang 
lebih berguna bagi yang memakainya disebut juga 
sebagai informasi. Informasi merupakan suatu alat 
vital sebagai bahan pengambil keputusan oleh 
pimpinan dalam suatu organisasi/ perusahaan, 
sehingga untuk kelancaran pemakaian sistem dalam 
membantu tugas-tugas pihak manajemen tersebut 
maka membutuhkan suatu informasi yang harus 
benar-benar tepat. Informasi yang tepat bisa 
terwujud apabila didukung oleh data-data yang 
akurat. 

Komputer dengan tingkat perkembangan 
yang sedemikian maju merupakan suatu teknologi 
yang harus dikuasai dan dimanfaatkan seoptimal 
mungkin untuk membantu atau memperlancar 
semua bidang aktivitas suatu perusahaan. Dan 
komputer merupakan salah satu jawaban yang tepat 
untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan 
efisiensi perusahaan. 

Masalah utama dalam e-commerce adalah 
membuat aplikasi yang bisa dijalankan di web 
browser, sehingga konsumen/ user tidak perlu lagi 
datang ke perusahaan. Karena bisa menghemat 
waktu dan tenaga. Banyaknya aplikasi e-commerce 
di internet menuntut perusahaan untuk terus 
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mengembangkan dirinya sehingga tidak kalah 
bersaing dengan perusahaan lainnya 
 
1.2 Tujuan  
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:  
a.  Dokumentasi hasil dari analisis proses bisnis  

terkait dengan penjualan. 
b. Dokumentasi hasil rancangan sistem e-commerce 

dalam penjualan  
c. Sistem e-commerce penjualan, yang dirancang 

agar memudahkan perusahaan menjual 
produknya secara online 

 
1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka pokok 
masalah yang akan diteliti adalah: 
a. Bagaimana membuat rancang bangun sistem e-

commerce sesuai dengan  harapan perusahaan? 
b. Bagaimana merancang sistem pemesanan secara 

online yang dapat memberikan rasa 
kepercayaan bagi customer? 

 
1.4 Metode penelitian 

Metodologi ini terdiri dari dua macam, yaitu 
metodologi pengumpulan data dan metodologi 
pengembangan sistem. Dalam metodologi 
pengumpulan data terdapat tiga macam, yaitu:  
a. Observasi dengan cara mengamati langsung 

objek datanya, mengamati sistem yang sedang 
berjalan untuk mendapatkan data-data atau 
informasi mengenai gambaran umum proses 
bisnis dan pelayanan serta produk yang ada 
untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dalam 
membuat dan melengkapi sistem e-commerce. 

b.  Wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk 
mendukung pembuatan sistem e-commerce. 

c. Studi Pustaka (Library Research) dengan 
membaca literatur baik dari buku maupun 
internet dan tulisan lain yang mendukung dan 
berkaitan dengan topik penelitian ini. 

Untuk metodologi pengembangan sistem  
yang digunakan adalah metodologi object oriented 
menggunakan model Rapid Aplication 
Development (RAD).  

 
2. Tinjauan Pustaka 

Rancang bangun berarti mendesain 
bangunan yang akan dibuat (Departemen 
Pendidikan Nasional, 2000). Perancangan sistem 
menurut John Burch dan Gary Grudnitski (dalam 
buku Jogiyanto, 2005) dapat didefinisikan sebagai 
penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 
atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah 
ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

Menurut Jeffery L.Whitten, sistem informasi 
adalah pengaturan orang, data, proses dan teknologi 
informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, 
memproses, menyimpan dan menyediakan sebagai  

output informasi yang diperlukan untuk mendukung 
sebuah organisasi (Whitten et al, 2004). 

E-Commerce merupakan proses bisnis yang 
dijalankan melalui melalui elektronik, misalnya 
transaksi jual-beli barang dan jasa secara online. 
Bisnis proses ini mungkin dalam bentuk B2B 
(Business to Business) maupun B2C (Business to 
Customer) (Turban, 2004).   

E-commerce berkaitan dengan kegiatan yang 
bersifat komersial di internet, e-commerce 
merupakan aktifitas transaksi perdagangan melalui 
sarana internet (Sutanta, 2005). Dengan 
memanfaatkan e-commerce, para penjual 
(merchant) dapat menawarkan produknya secara 
luas karena sifat internet yang tidak mengenal 
batasan tempat. E-commerce dapat mengambil 
beberapa format tergantung pada tingkat digitalisasi 
(perubahan dari secara fisik menjadi digital) yang 
dilibatkan. Tingkat digitalisasi tersebut dapat 
berhubungan dengan:  
a. Penjualan produk/jasa 
b. Proses  
c. Agen pengiriman/perantara   

Salah satu alternatif dari System 
Development Life Cycle adalah Rapid Application 
Development (RAD). RAD adalah sebuah strategi 
pengembangan sistem yang menekankan kecepatan 
pengembangan melalui keterlibatan pengguna yang 
ekstensif dalam konstruksi, cepat, berulang dan 
bertambah serangkaian prototype/prototipe bekerja 
sebuah sistem yang pada akhirnya berkembang 
kedalam sistem final (atau sebuah versi). 

Menurut Bambang Hariyanto, Unified 
Modeling Language (UML) adalah bahasa grafis 
untuk mendokumentasi, menspesifikasikan dan 
membangun sistem perangkat lunak (Hariyanto, 
2004).  Menurut Bambang Hariyanto, diagram 
adalah representasi grafis elemen-elemen tertentu 
beserta hubungan-hubungannya (Hariyanto, 2004). 
Beberapa diagram yang disediakan dalam UML 
antara lain: 
a. Use Case Diagram 
b. Activity Diagram 
c. Sequence Diagram 
d. Class Diagram 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 

Sistem terdiri dari dua bagian, yaitu pertama 
sistem administrator berbasis web server yang 
berfungsi memasukkan data dan merubah data 
penjualan. Pada bagian administrator terdapat satu 
admin saja. Yang kedua sistem client berbasis web 
yaitu dengan membuka sistem atau website dari 
sistem informasi penjualan online dan pengunjung 
dapat melakukan transaksi pemesanan secara 
langsung melalui website PT. Truba Jurong 
Engineering. 
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Proses pengembangan sistem informasi 
penjualan online yang dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. pengunjung dapat langsung membuka sistem 

atau halaman website sistem informasi 
penjualan online. 

b. Setelah halaman website terbuka pengunjung 
dapat melakukan pemesanan dan memilih 
pesanan sesuai barang yang dikehendaki. 

c. Pengunjung bisa melihat, mendownload katalog 
barang, melakukan polling, dan memberikan 
saran dan kritik untuk membangun toko online 
kami. 

 

 Gambar 1. Use Case Diagram       
Penjualan Online 

 

          
Gambar 2. Activity Diagram   melihat  keranja 

belanja 
 
 

 
Gambar 3. Activity Diagram fungsi cari barang 

 

 
Gambar 4. Activity Diagram fungsi melihat cara 

pembelian 
 

Gambar 5. Activity Diagram fungsi edit jasa 
pengiriman 
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Gambar 6. Sequence Diagram fungsi melihat 
keranja belanja 

 
 

Gambar 7. Sequence Diagram fungsi cari barang 
 

 

         
Gambar 8. Sequence Diagram fungsi melihat 

produk 
 

 

 
Gambar 9. Sequence Diagram fungsi melihat 

cara pembelian 
 

 
Gambar 10. Sequence Diagram fungsi edit jasa 

pengiriman (admin) 
 
 

 
Gambar 11. Class Diagram Penjualan Online 

 
4. Simpulan dan Saran 
4.1 Simpulan 
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a. Telah dilakukannya perancangan yang meng-
cover pemesanan produk, transaksi penjualan, 
dan pemasaran produk secara online.  

b. Pada sistem e-commerce ini terdapat fitur 
catalog products yang mempermudah customer 
dalam melakukan pencarian produk-produk 
yang diinginkan. 

c. Telah dilakukannya perancangan sistem e-
commerce yang mempermudah customer dan 
pihak perusahaan melakukan transaksi dengan 
menggunakan pendekatan object oriented 
(UML) 

d. Telah dilakukannya analisis dengan 
menghasilkan perancangan sistem 
menggunakan class diagram, sequence 
diagram, activity diagram.  

e. Telah dilakukan pengujian guna mendapati 
sistem e-commerce yang dibuat terhindar dari 
kesalahan dan berjalan sebagaimana mestinya. 
 

4.2 Saran 
a. Melakukan kajian dan penelitian di tahapan 

implementasi sistem e-commerce.  
b. Mengembangkan penelitian lanjutan sistem e-

commerce di bidang keamanan sistem. 
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Abstrak 

Cloud Computing merupakan tren yang mencakup beberapa kategori layanan, semuanya ditawarkan dalam 
bentuk layanan Internet dengan model membayar terhadap apa yang digunakan oleh pengguna (pay as you go). 
Software as a Service (SaaS) adalah salah satu dalam kategori ini, selain Platform as a Service (PaaS) dan 
Infrastructure as a Service (IaaS).  SaaS adalah kategori yang paling matang dari Cloud Service, karena 
berevolusi dari model application service-provider.Rumah Sakit sebagai institusi yang memberikan layanan 
setiap hari non-stop selama 24 jam, mulai membutuhkan penerapan Cloud Computing untuk menghemat biaya 
operasional pengolahan data, meningkatkan agility, tetapi tetap dapat melibatkan banyak pengguna. Oleh karena 
itu diperlukan sebuah arsitektur yang tepat untuk memenuhi harapan Rumah Sakit tersebut.Arsitektur SaaS pada 
layanan RS akan memberikan kontribusi pada Data Architecture, Application Architecture dan Technical 
Architecture bahkan akan berkontribusi juga pada Organizational Architecture. 
 
Kata kunci : Cloud Computing, Software as a Service 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Cloud Computing merupakan tren yang 
mencakup beberapa kategori layanan, semuanya 
ditawarkan dalam bentuk layanan Internet dengan 
model membayar terhadap apa yang digunakan oleh 
pengguna (pay as you go). Software as a Service 
(SaaS) adalah salah satu dalam kategori ini, selain 
Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a 
Service (IaaS).  SaaS adalah kategori yang paling 
matang dari Cloud Service, karena berevolusi dari 
model application service-provider. 

Penggunaan SaaS telah menghasilkan berbagai 
manfaat seperti penghematan biaya, ketangkasan 
(agility) yang lebih baik, dan mempercepat 
penyampaian layanan kepada pengguna, serta 
peningkatan fleksibilitas dalam berbagai skala untuk 
mendukung lebih banyak pengguna yang diperlukan. 
Hal ini juga menyediakan tempat untuk 
bereksperimen dengan kemampuan baru. 

Rumah Sakit sebagai institusi yang 
memberikan layanan setiap hari non-stop selama 24 
jam, mulai membutuhkan penerapan Cloud 
Computing untuk menghemat biaya operasional 
pengolahan data, meningkatkan agility, tetapi tetap 
dapat melibatkan banyak pengguna. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah Arsitektur yang tepat untuk 
memenuhi harapan Rumah Sakit tersebut. 
 

2. Sistem Informasi 
Sebuah sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 
subsistem sosio-teknis dari suatu organisasi, yang 
terdiri dari seluruh komponen pengolahan informasi 
serta aktor manusia atau teknis yang terkait dalam 
peranan mereka dalam mengolah informasi [5]. 
Komponen khas dari sistem informasi adalah: 
 
• fungsi perusahaan yang didukung; 
• proses bisnis yang sedang berlangsung; 
• komponen aplikasi yang mendukung fungsi 

perusahaan; 
• komponen aplikasi yang dijalankan pada sistem 

pengolahan data. 
 

2.1. Sistem Informasi Rumah Sakit 
Sistem informasi kesehatan (HIS) berhubungan 
dengan pengolahan data, informasi, dan pengetahuan 
dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Khususnya 
mengenai penyakit kronis, menjadi lebih penting 
untuk mengatur perawatan kesehatan dengan cara 
pasien-sentris, sehingga semua peserta atau lembaga 
rawat jalan bekerja sama dengan sangat erat. Hal ini 
disebut sebagai perawatan terpadu. 
Dalam perawatan terpadu memberikan informasi 
yang relevan tidak hanya dalam sebuah institusi 
tunggal, tetapi dimanapun dan kapan pun ia 
butuhkan. Hal ini termasuk praktek medis, pusat 
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rehabilitasi, pusat perawatan, dan bahkan rumah 
pasien itu sendiri. Oleh karena itu kita membedakan 
sistem informasi kesehatan kelembagaan dan 
transinstitutional. Sistem informasi rumah sakit, 
yang merupakan kasus yang paling kompleks dapat 
berupa sistem informasi kelembagaan, dan sistem 
informasi transinstitutional. 
 
3. Software as a Service 
3.1. Cloud Computing 
Peter Mell dan Tim Grance dari Institut Nasional 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (NIST) telah 
mengembangkan sekumpulan definisi sekitar Cloud 
Computing [1]. Dalam tulisan itu, mereka 
menyatakan bahwa Cloud Computing adalah 
paradigma yang masih berkembang, dan mereka 
menggambarkan Cloud Computing sebagai: 
... model untuk memudahkan, berdasarkan 
permintaan akses jaringan secara bersama dalam 
sumber daya komputasi yang telah dikonfigurasi 
(misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, 
dan jasa) yang dapat dengan cepat ditetapkan dan 
dirilis dengan upaya manajemen atau interaksi 
penyedia layanan yang minimal. Model cloud 
meningkatkan ketersediaan dan terdiri dari lima 
karakteristik penting, tiga model layanan, dan empat 
model penyebaran [3]. 
Mell dan Grance (Mell P, Grance, T. The NIST 
Definition of Cloud Computing Version 15, 10-7-09, 
National Institute of Standards and Technology, 
Information Technology Laboratory) 
mengidentifikasi lima karakteristik penting sebagai 
berikut [5]: 
• On-Demand Self-Service. Seorang konsumen 

secara sepihak dapat menentukan kemampuan 
komputasinya, seperti waktu server dan 
penyimpanan jaringan, sesuai kebutuhan secara 
otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia 
dengan masing-masing penyedia layanan. 

• Broad Network Access. Kapabilitas yang 
tersedia melalui jaringan dan diakses melalui 
mekanisme standar yang digunakan dengan 
mempromosikan platform heterogen baik thin 
client maupun thick client (misalnya, ponsel, 
laptop, dan PDA). 

• Resource Pooling. Sumber daya komputasi 
penyedia dikumpulkan untuk melayani banyak 
konsumen menggunakan model multi-tenant, 
dengan sumber daya fisik dan virtual yang 
berbeda yang ditetapkan secara dinamis dan 
dipindahkan sesuai dengan permintaan 
konsumen. Ada perasaan kebebasan lokasi 
bahwa pelanggan umumnya tidak memiliki 
kontrol atau pengetahuan atas lokasi yang tepat 
dari sumber daya yang disediakan tetapi 
mungkin dapat menentukan lokasinya pada 
tingkat abstraksi yang lebih tinggi (misalnya, 
negara, negara bagian, atau pusat data). Contoh 
sumber daya termasuk penyimpanan, 

pemrosesan, memori, bandwidth jaringan, dan 
mesin virtual. 

• Rapid Elasticity. Kemampuan yang dapat 
dengan cepat dan elastis ditetapkan, dalam 
beberapa kasus akan secara otomatis, dengan 
cepat dikeluarkan dan dengan cepat dilepaskan 
untuk meningkatkan kecepatanmasuk. Untuk 
konsumen, kapabilitas tersedia bagi pengadaan 
sering muncul menjadi tidak terbatas dan dapat 
dibeli dalam jumlah berapapun setiap saat. 

• Measured Service. Sistem Cloud secara otomatis 
mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan 
pengukuran di beberapa tingkat abstraksi yang 
sesuai dengan jenis layanan (misalnya, 
penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan 
account pengguna aktif). Penggunaan sumber 
daya dapat dipantau, dikendalikan, dan 
dilaporkan dengan memberikan transparansi bagi 
penyedia dan konsumen dari layanan yang 
dimanfaatkan. 

 
3.2. Definisi SaaS 
SoftwareasaService (SaaS) berbagi peranan penting 
baik model bisnis dan model pengiriman aplikasi 
[2]. SaaS memungkinkan pelanggan untuk dapat 
memanfaatkan aplikasi berbasis pay-as-you-go dan 
menghilangkan kebutuhan untuk melakukan 
instalasi serta menjalankan aplikasi pada perangkat 
keras sendiri. Pelanggan umumnya mengakses 
aplikasi melalui browser Web atau thin client 
melalui Internet. SaaS umumnya berbasis langganan 
dan semua dukungan yang berkelanjutan, 
pemeliharaan, dan upgrade disediakan oleh 
perangkat lunak milik vendor sebagai bagian dari 
layanan tersebut. Kemampuan kustomisasi aplikasi, 
jika tersedia, umumnya diberikan kepada semua 
pelanggan secara konsisten. Dari perspektif vendor 
perangkat lunak, model SaaS menyediakan 
perlindungan yang lebih kuat terhadap hak kekayaan 
intelektualnya, lingkungan pengendalian operasional 
dalam menjalankan perangkat lunak, dan aliran 
pendapatan umumnya diperoleh dari biaya layanan 
berlangganan. Vendor perangkat lunak memiliki 
berbagai kemampuan dan aplikasi dapat datang 
dalam berbagai gaya, tapi aplikasi SaaS paling 
sering mendukung pelanggan yang unik yang 
menggunakan satu contoh dari aplikasi yang juga 
dikenal sebagai multi-tenancy. 
 
3.3. Evolusi Model SaaS 
Dalam Laporan Strategis tahun 2007, Saugatuck 
Teknologi mendefinisikan konsep evolusi pasar 
SaaS “Three Waves”, dan mereka telah memperluas 
hal ini dengan memasukkan Wave keempat sehingga 
menjadi Teori “Four Wave”. Konsep ini 
memberikan pendekatan yang berguna untuk 
memahami model emerging dan jatuh tempo SaaS 
dan dapat membantu vendor perangkat lunak yang 
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ingin pindah dari yang berbasis ASP (penyedia 
layanan aplikasi) atau aplikasi client-server kepada 
SaaS. Gambar 1 menunjukkan diagram dari empat 
gelombang dari paper Saugatuck terbaru. 
 
Gelombang Pertama, vendor SaaS memberikan 
penawaran yang sangat sederhana biasanya 
melibatkan aplikasi yang berdiri sendiri (umumnya 
baik entry-level atau fungsi khusus) dan fokusnya 
adalah pada penghematan biaya karena kemudahan 
penyebaran, pemeliharaan dan penggunaan. Sebuah 
artikel terbaru dari Software CEO mencatat IDC 
"Black Book Worldwide" menemukan bahwa hanya 
20% dari anggaran TI dialokasikan untuk perangkat 
lunak sementara sisanya untuk sumber daya 
manusia, layanan dan hardware yang dibutuhkan 
untuk menjalankan software ini. Pengguna akhir 
(pada tingkat perusahaan) merasa terdapat 
ketidaksesuaian antara biaya yang dikeluarkan 
dengan nilai yang diperoleh, sehingga gelombang 
pertama ditempatkan sebagai nilai proposisi dasar. 
 

Gambar 1. Saugatuck SaaS Wave Evolution Model Source: 
Saugatuck Technology Inc. 

 
Gelombang ke Dua, bagian akhir dari yang 
merupakan tempat kita menemukan diri kita hari ini, 
adalah penerapan SaaS dan solusi yang lebih 
canggih. Di sini kita melihat munculnya kemampuan 
kustomisasi lebih lanjut dan fokus utamanya pada 
integrasi. SaaS mengambil peran lebih besar dalam 
ekosistem perusahaan secara keseluruhan, 
kemampuannya untuk mengintegrasikan solusi ini 
sebagai bagian dari aliran data perusahaan secara 
keseluruhan menjadi sangat penting. 
 
Gelombang ke Tiga, SaaS berkembang, dewasa dan 
keuntungan lebih banyak diterima secara luas ke 
titik di mana ia menjadi bagian penting dari strategi 
perangkat lunak perusahaan secara keseluruhan. 
Akibatnya, menjadi fasilitator transformasi bisnis. 
Integrasi antara layanan bisnis SaaS dan layanan on-
premise, serta berbagi data antar perusahaan, adalah 
fitur utama dari gelombang ini. Sebuah contoh yang 
sangat baik adalah integrasi aplikasi sumber daya 
manusia bagi perusahaan seperti Oracle PeopleSoft 
dengan solusi CRM SaaS. Hal ini mengandalkan 
solusi SaaS terintegrasi dengan struktur sumber data 

perusahaan yang ada yang memungkinkan 
transformasi bisnis itu sendiri, sehingga proses yang 
ada lebih efisien dan hemat biaya dan dalam 
beberapa kasus menciptakan proses bisnis baru yang 
yang sebelum tidak layak. 
 
Gelombang ke Empat, membahas munculnya 
paradigma cloud computing dan menduga bahwa 
memanfaatkan lingkungan baru ini "adalah 
perkembangan alami untuk SaaS, konsep utilitas TI, 
dan proses bisnis outsourcing dan transformasi." 
Cloud computing menawarkan infrastruktur on-
demand dan dikombinasikan dengan perangkat 
lunak on-demand (SaaS) dapat memberikan solusi 
yang lebih fleksibel untuk digunakan dan dikelola, 
melayani percepatan transformasi bisnis yang 
menandai gelombang ketiga. 
 
4. Arsitektur 

 
4.1. Arsitektur Enterprise 
Enterprise Architecture (EA) adalah sebuah metode 
dan prinsip pengorganisasian yang menyelaraskan 
tujuan bisnis dan strategi fungsional dengan strategi 
teknologi informasi dan rencana pelaksanaan [4]. 
Ada berbagai alternatif untuk mengembangkan EA 
termasuk Framework Zachman, The Open Group 
Architecture Framework (TOGAF), Enterprise 
Architecture Federal dan Metodologi Gartner. 
Masing-masing metode memiliki kekuatan dan 
kelemahan. Dalam praktek mengembangkan 
pendekatan EA yang paling umum sering kali 
merupakan perpaduan antara metode yang telah ada.  
EA dapat digunakan untuk menggambarkan metode 
untuk merancang sistem informasi rumah sakit 
dalam mendefinisikan sekumpulan blok bangunan, 
dan menunjukkan bagaimana komponen pembentuk 
cocok satu sama lain serta bagaimana komunikasi 
antara blok bangunan dapat dicapai. Sejak 
dikembangkan pada tahun 1984 pendekatan EA 
telah diterapkan oleh banyak perusahaan, 
pemerintah dan lembaga lain di seluruh dunia dalam 
rangka meningkatkan proses bisnis mereka, 
misalnya Departemen Pertahanan AS, 
Massachusetts Institute of Technology, perusahaan-
perusahaan komersial seperti BP (British 
Petroleum), Intel dan Volkswagen. Organisasi global 
seperti Bank Dunia sedang melihat EA sebagai 
enabler untuk reformasi yang luas di sektor publik 
[6]. 
Langkah penting dalam mengembangkan arsitektur 
enterprise adalah untuk menetapkan ruang lingkup 
awal. Sebuah ruang lingkup yang memungkinkan 
untuk mempertimbangkan secara seksama dan 
penentuan apa yang tepat dan prioritas tertingginya. 
Sekali lagi ada berbagai pendekatan untuk 
menciptakan sebuah EA. TOGAF seperti pendekatan 
lain menyediakan metodologi untuk 
mengembangkan EA. Development Method 
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Architecture (ADM) berguna dalam pembahasan 
pentingnya ruang lingkup dan bagaimana seseorang 
bisa memadukan model yang berbeda. Ada empat 
dimensi utama dalam ruang lingkup yang dapat 
didefinisikan dan terbatas [6]: 
 

1. Ruang lingkup atau fokus Enterprise: seberapa 
besar perusahaan tersebut serta berapa banyak 
perusahaan yang seharusnya difokuskan 
arsitekturnya? 

2. Domain Arsitektur: deskripsi arsitektur lengkap 
harus berisi empat domain arsitektur (bisnis, 
data, aplikasi dan infrastruktur), tetapi 
keterbatasan sumber daya akan berdampak 
pada tingkat arsitektur. 

3. Ruang lingkup vertikal atau level detail: berapa 
banyak arsitektur yang memadai sebelum 
pelaksanaan kegiatan termasuk desain sistem, 
rekayasa sistem dan pengembangan sistem 
dapat dimulai? 

4. Horizon waktu: horison waktu seperti apa 
untuk membangun arsitektur lengkap dan 
apakah hambatan sumber daya memerlukan 
pendefinisian Arsitektur Sasaran menengah 
yang memungkinkan kegiatan pelaksanaan 
untuk dimulai? 

 
4.2. Arsitektur aplikasi terdistribusi  
Ketika penggunaan Web untuk aplikasi bisnis mulai 
berkembang pada tahun 1995-an, arsitektur aplikasi 
terdistribusi (kemudian kadang-kadang disebut 
sebagai arsitektur N-tier) muncul. Hal ini tampak 
berbeda dari arsitektur client-server tradisional 
dimana database umumnya ditempatkan  pada server 
yang terpusat dan thick client berisi user interface 
dan logika aplikasi yang diinstal di desktop setiap 
pengguna. Ada berbagai kelemahan dalam model 
ini, termasuk masalah skalabilitas karena koneksi 
database khusus dari setiap pengguna serta overhead 
operasional instalasi, distribusi dan pemeliharaan 
perangkat lunak klien pada desktop pengguna. 
Arsitektur aplikasi terdistribusi benar-benar 
dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, Web browser 
yang muncul sebagai tools disetiap desktop. Kedua, 
kelas perangkat lunak yang dikenal sebagai aplikasi 
server terungkap bahwa memungkinkan 
fungsionalitas aplikasi akan dikirimkan ke desktop 
melalui Web browser. Hilanglah biaya distribusi dan 
pemeliharaan bagi klien (web browser) baik terinstal 
dalam sistem operasi, atau paling tidak tersedia 
bebas untuk didownload dan diinstal dengan mudah. 
Masalah skalabilitas itu hilang karena lingkungan 
aplikasi server terpisah dalam berbagai komponen 
yang menangani permintaan pengguna sehingga 
mereka dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. 
Gambar 2 menunjukkan berbagai tingkatan 
arsitektur ini. 

 
Gambar 2. Distributed Application Architecture 

 
• User Tier : biasanya terdiri dari browser Web 

yang sudah ada pada desktop atau dapat dengan 
mudah didownload dan diinstal secara gratis. 
Alternatif untuk browser Web dapat mencakup 
aplikasi thin client. Ini biasanya hanya 
menangani input dan output dari server (di mana 
sebagian besar pengolahan dan logika bisnis 
berada), dan seringkalidapat didownload bila 
diperlukan. 

• Application Tier : biasanya termasuk aplikasi 
server yang menangani permintaan HTTP / 
HTTPS dari pengguna dan memproses 
permintaan tersebut dengan logika bisnis dan 
akses database sesuai kebutuhan melalui data 
engine tier. Application Tier umumnya 
diperuntukkan bagi layanan aplikasi seperti 
pengelompokan server aplikasi dan load 
balancing diantara mereka untuk skalabilitas dan 
ketahanan, sesi pengelolaan data pengguna, 
pengelolaan koneksi database bersama dan 
pengelolaan objek aplikasi berisi logika bisnis. 

• Data Engine Tier : menangani pengolahan 
semua permintaan data, mulai dari menyimpan 
data terstruktur yang dikelola SQL atau 
menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur 
seperti sistem file. Tier ini umumnya 
diperuntukkan bagi pengelompokan untuk 
skalabilitas dan ketahanan. Selain menyediakan 
lapisan abstraksi, memisahkan logika bisnis dari 
data, ada alasan lain untuk memisahkan secara 
fisik tier ini dari application tier. Hal ini 
termasuk kebutuhan hardware yang berbeda 
(yaitu, akses harddisk yang lebih dioptimalkan 
untuk server database dibandingkan RAM 
tambahan yang diperlukan oleh server aplikasi) 
dan menambahkan keamanan (pemisahan tier ini 
untuk segmen jaringan internal agar mengurangi 
risiko akses data penting ke luar yang tidak sah). 

• Data Storage Tier : digunakan untuk 
penyimpanan data secara fisik. Dalam beberapa 
kasus berupa server fisik yang sama sebagai 
Data Storage Tier. Dalam hal lain, sebuah 
Storage Area Network (SAN) dapat digunakan 
untuk optimasi penyimpanan dan ketahanan. 

 
4.3. Arsitektur Sistem Informasi RS 
Umumnya ada lapisan atau domain dari arsitektur 
yang merupakan subset dari suatu arsitektur 
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enterprise secara keseluruhan. 
biasanya didefinisikan dalam model umum dari 
suatu arsitektur enterprise. Bagi developer dan mitra 
pelaksana untuk memiliki panduan yang cukup 
tentang empat domain tersebut menyediakan rincian 
yang berbeda. 
 

1. Organizational Architecture
2. Data Architecture 
3. Applications Architecture
4. Technical Architecture 

 
Menurut definisi sebelumnya SIRS adalah subsistem 
sosio-teknis dari sebuah rumah sakit yang terdiri dari 
semua pengolahan informasi serta aktor manusia 
atau teknis yang terkait dalam peran masi
memproses informasi. Arsitektur dan perangkat 
pengolahan informasi pada umumnya terbagi kepada 
lapisan logis dan lapisan fisik dari perangkat SIRS. 
Pada setiap lapisan menjelaskan cara perangkat ini 
dapat dirakit dan diintegrasikan untuk memberik
dukungan yang lebih baik bagi pengguna. Lapisan 
lapisan tersebut adalah: 
a. Domain Layer: Data yang Harus Diolah Rumah 

Sakit. Karena SIRS adalah subsistem dari rumah 
sakit yang berhubungan dengan pengolahan 
informasi  atau lebih tepatnya pengolahan data.

b. Domain Layer: Hospital Functions
Fungsi-fungsi rumah sakit juga dapat dianggap 
sebagai wakil proses. Fungsi rumah sakit dan 
jenis entitas ditafsirkan dan diperbarui secara 
lebih rinci. 

c. Logical Tool Layer: Application Components
Logical Tool Layer pada lapis
komponen aplikasi yang mendukung fungsi RS.

d. Logical Tool Layer: Integration of Application 
Components. SIRS biasanya terdiri dari 
komponen dari berbagai aplikasi yang perlu 
diintegrasikan untuk mencapai pengolahan 
informasi dengan kualitas tinggi.

e. Physical Tool Layer: Physical Data
Systems. Sistem pengolahan data secara fisik 
dapat berupa aktor manusia, non
berbasis alat fisik, atau sistem komputer. 

f. Physical Tool Layer: Integration of Physical 
Data-Processing Systems. Jika pertukaran data 
satu sama lain dan berinteraksi, telah terinstal 
pada sistem pemrosesan data fisik yang berbeda 
pada lapisan tool fisik, data
pengolahan harus berkomunikasi juga, oleh 
karena itu diperlukan integrasi.
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enterprise secara keseluruhan. Empat lapisan 
biasanya didefinisikan dalam model umum dari 
suatu arsitektur enterprise. Bagi developer dan mitra 
pelaksana untuk memiliki panduan yang cukup 
tentang empat domain tersebut menyediakan rincian 

Organizational Architecture 

Applications Architecture 
 

Menurut definisi sebelumnya SIRS adalah subsistem 
teknis dari sebuah rumah sakit yang terdiri dari 

semua pengolahan informasi serta aktor manusia 
atau teknis yang terkait dalam peran masing-masing 
memproses informasi. Arsitektur dan perangkat 
pengolahan informasi pada umumnya terbagi kepada 
lapisan logis dan lapisan fisik dari perangkat SIRS. 
Pada setiap lapisan menjelaskan cara perangkat ini 
dapat dirakit dan diintegrasikan untuk memberikan 
dukungan yang lebih baik bagi pengguna. Lapisan 

Domain Layer: Data yang Harus Diolah Rumah 
. Karena SIRS adalah subsistem dari rumah 

sakit yang berhubungan dengan pengolahan 
informasi  atau lebih tepatnya pengolahan data. 

omain Layer: Hospital Functions 
fungsi rumah sakit juga dapat dianggap 

sebagai wakil proses. Fungsi rumah sakit dan 
jenis entitas ditafsirkan dan diperbarui secara 

Application Components 
pada lapisan SIRS,adalah 

komponen aplikasi yang mendukung fungsi RS. 
Logical Tool Layer: Integration of Application 

. SIRS biasanya terdiri dari 
komponen dari berbagai aplikasi yang perlu 
diintegrasikan untuk mencapai pengolahan 

inggi. 
Physical Tool Layer: Physical Data-Processing 

. Sistem pengolahan data secara fisik 
dapat berupa aktor manusia, non-komputer 
berbasis alat fisik, atau sistem komputer.  
Physical Tool Layer: Integration of Physical 

Jika pertukaran data 
satu sama lain dan berinteraksi, telah terinstal 
pada sistem pemrosesan data fisik yang berbeda 
pada lapisan tool fisik, data-data fisik sistem 
pengolahan harus berkomunikasi juga, oleh 
karena itu diperlukan integrasi. 

Gambar 3. Gambaran Arsitektur berdasarkan pengertian beberapa 
profil Integrasi IHE. Aktor digambarkan sebagai kotak dan 

transaksi sebagai garis [5]
 
4.4 Arsitektur SaaS
Model SaaS meliputi konsep
arsitektur aplikasi terdistribusi tetapi lebih lanjut 
memperluas arsitektur untuk menyertakan 
komponen untuk memfasilitasi dan meningkatkan 
model bisnis. Sebuah vendor perangkat lunak 
tradisional terutama berkaitan dengan kemampuan 
aplikasi dan pelanggan mereka yang bertanggung 
jawab untuk mengoperasikan dan 
lingkungan yang bersangkutan di mana mereka 
menjalankan perangkat lunak. Sebuah vendor SaaS, 
di sisi lain, adalah sama
pengoperasian dan pengelolaan lingkungan yang 
mendukung seluruh pelanggan mereka.
 

 
Cloud Software asaServ
yang diberikan kepada konsumen adalah dengan 
menggunakan aplikasi penyedia yang berjalan pada 
infrastruktur awan. Aplikasi dapat diakses dari 
berbagai perangkat klien melalui antarmuka 
client seperti Web browser (misalnya, Web
mail). Konsumen tidak mengelola atau 
mengendalikan infrastruktur awan termasuk 
jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau 
kemampuan aplikasi bahkan individu, dengan 
pengecualian terbatas khusus bagi pengguna untuk 
pengaturan konfigurasi apli
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aran Arsitektur berdasarkan pengertian beberapa 

profil Integrasi IHE. Aktor digambarkan sebagai kotak dan 
transaksi sebagai garis [5] 

Arsitektur SaaS 
Model SaaS meliputi konsep-konsep dalam 
arsitektur aplikasi terdistribusi tetapi lebih lanjut 
memperluas arsitektur untuk menyertakan 
komponen untuk memfasilitasi dan meningkatkan 
model bisnis. Sebuah vendor perangkat lunak 
tradisional terutama berkaitan dengan kemampuan 
aplikasi dan pelanggan mereka yang bertanggung 
jawab untuk mengoperasikan dan mengelola 
lingkungan yang bersangkutan di mana mereka 
menjalankan perangkat lunak. Sebuah vendor SaaS, 
di sisi lain, adalah sama-sama memperhatikan 
pengoperasian dan pengelolaan lingkungan yang 
mendukung seluruh pelanggan mereka. 

 

Cloud Software asaService (SaaS). Kemampuan 
yang diberikan kepada konsumen adalah dengan 
menggunakan aplikasi penyedia yang berjalan pada 
infrastruktur awan. Aplikasi dapat diakses dari 
berbagai perangkat klien melalui antarmuka thin-

seperti Web browser (misalnya, Web-based e-
mail). Konsumen tidak mengelola atau 
mengendalikan infrastruktur awan termasuk 
jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau 
kemampuan aplikasi bahkan individu, dengan 
pengecualian terbatas khusus bagi pengguna untuk 
pengaturan konfigurasi aplikasi. 
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Gambar 4 menunjukkan diagram konseptual dari 
arsitektur yang lebih komprehensif. Sebuah tier 
distribusi ditambahkan untuk mengakui bahwa 
permintaan layanan mungkin perlu diarahkan pada 
lebih dari satu lingkungan operasi fisik karena 
berbagai alasan. Tier Komponen aplikasi tambahan 
yang memperhitungkan fungsi tambahan penawaran 
SaaS yang matang yang mungkin diperlukantelah 
diidentifikasi. Masalah-masalah administrasi dan 
pemantauan disajikan sebagai komponen yang 
beroperasi di seluruh tingkatan. Kompon
komponen ini sangat penting untuk operasi yang 
efisien dari bisnis SaaS. 

Gambar 4. SaaS Architecture
 
Tier distribusi ditambahkan ke model arsitektur 
SaaS untuk menangani load balancing
umumnya berhubungan dengan teknik untuk 
menyebarkan pekerjaan untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya, throughput
respon. Dengan bisnis SaaS ini tentu tepat untuk 
mempertimbangkan sehingga pelanggan anda dapat 
diberikan dengan tingkat pelayanan sebaik mungkin. 
Namun, ada alasan lain mengapa permintaan 
layanan mungkin perlu diarahkan ke berbagai 
lingkungan operasi fisik. 
Salah satu alasannya adalah untuk memanfaatkan 
beberapa pusat data yang secara geografis berbeda 
untuk alahan kehandalan. Idenya adalah bahwa 
pelanggan yang berbeda dapat dialihkan ke situs 
utama yang berbeda. Semua situs yang digunakan 
untuk permintaan layanan produksi dan mereka 
bertindak sebagai situs alternatif antara satu sama 
lain, sehingga lebih efisien da
sumber daya dan meningkatkan ketersediaan pusat 
data. 
Alasan lain untuk routing permintaan layanan 
pelanggan tertentu dengan lingkungan tertentu. 
Faktanya adalah bahwa data pribadi merupakan 
masalah besar dan berbagai negara telah mengambi
pendekatan yang sangat berbeda untuk melindungi 
data warga mereka. Meskipun upaya, seperti 
program sertifikasi telah dikembangkan untuk 
memfasilitasi kepatuhan terhadap privasihukum, 
sejumlah pelanggan dari negara tertentu mungkin 
mengharuskan data perusahaan mereka secara fisik 
disimpan di negara mereka. Jika vendor SaaS ingin 
mengembangkan bisnis di negara tersebut, 
lingkungan produksi internasional yang berbeda 
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Gambar 4 menunjukkan diagram konseptual dari 
arsitektur yang lebih komprehensif. Sebuah tier 
distribusi ditambahkan untuk mengakui bahwa 
permintaan layanan mungkin perlu diarahkan pada 
lebih dari satu lingkungan operasi fisik karena 

Tier Komponen aplikasi tambahan 
yang memperhitungkan fungsi tambahan penawaran 
SaaS yang matang yang mungkin diperlukantelah 

masalah administrasi dan 
pemantauan disajikan sebagai komponen yang 
beroperasi di seluruh tingkatan. Komponen-
komponen ini sangat penting untuk operasi yang 

 
Gambar 4. SaaS Architecture 

Tier distribusi ditambahkan ke model arsitektur 
load balancing. Istilah ini 

umumnya berhubungan dengan teknik untuk 
menyebarkan pekerjaan untuk mengoptimalkan 

throughput atau waktu 
respon. Dengan bisnis SaaS ini tentu tepat untuk 
mempertimbangkan sehingga pelanggan anda dapat 

tingkat pelayanan sebaik mungkin. 
Namun, ada alasan lain mengapa permintaan 
layanan mungkin perlu diarahkan ke berbagai 

Salah satu alasannya adalah untuk memanfaatkan 
beberapa pusat data yang secara geografis berbeda 

kehandalan. Idenya adalah bahwa 
pelanggan yang berbeda dapat dialihkan ke situs 
utama yang berbeda. Semua situs yang digunakan 
untuk permintaan layanan produksi dan mereka 
bertindak sebagai situs alternatif antara satu sama 
lain, sehingga lebih efisien dalam memanfaatkan 
sumber daya dan meningkatkan ketersediaan pusat 

Alasan lain untuk routing permintaan layanan 
pelanggan tertentu dengan lingkungan tertentu. 
Faktanya adalah bahwa data pribadi merupakan 
masalah besar dan berbagai negara telah mengambil 
pendekatan yang sangat berbeda untuk melindungi 
data warga mereka. Meskipun upaya, seperti 
program sertifikasi telah dikembangkan untuk 
memfasilitasi kepatuhan terhadap privasihukum, 
sejumlah pelanggan dari negara tertentu mungkin 

ahaan mereka secara fisik 
disimpan di negara mereka. Jika vendor SaaS ingin 
mengembangkan bisnis di negara tersebut, 
lingkungan produksi internasional yang berbeda 

mungkin diperlukan dan routing permintaan akan 
diperlukan. 
 
5. Kesimpulan 
Palayanan kesehatan bagi Rumah Sakit dari hari ke 
hari harus terus ditingkatkan agar mampu 
meningkatkan pelayanannya kepada pasien serta 
mampu ‘bersaing’ dengan Rumah Sakit lainnya. 
Pengolahan data di Rumah Sakit adalah pekerjaan 
yang berskala besar dan rumit serta melibatkan 
berbagai fungsi. Oleh karena itu RS memerlukan 
pemanfaatan Sistem Informasi untuk mengelola 
seluruh datanya dan menyajikannya sebaik
bagi seluruh stake-holder Rumah Sakit.
Menerapkan sistem informasi tidak semudah yang 
dibayangkan para penggunanya, begitu juga 
pengguna di RS. Berbagai keterbatasan seperti 
sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat 
lunak maupun teknologi se
terbatas menjadi pemicu gagalnya penerapan sistem 
informasi di RS. 
Pendekatan Cloud Computing
untuk menerapkan SIRS dalam berbagai kerbatasan 
sumber daya RS. Pendekatan SaaS untuk 
membangun solusi perangkat lunak s
dan berkembang. Sebagai teknologi baru, 
standarisasi terus dikembangkan, model ini pasti 
akan terus tumbuh dan berkembang. Melalui 
penerapan SIRS menggunakan SaaS akan 
mengurangi biaya investasi baik hardware maupun 
software serta menyelesaika
sumber daya manusia dalam bidang teknologi 
informasi. 
 
Arsitektur SIRS akan memperhatikan; 

• Organizational Architecture, 
• Data Architecture, 
• Applications Architecture dan 
• Technical Architecture.

 
Sedangkan Arsitektur SaaS akan memperhatikan; 

• User Tier,  
• Application Tier, 
• Data Engine Tier, 
• Data Storage Tier, ditambah 
• Distribution Tier. 

 
Oleh karena itu Arsitektur SaaS pada layanan RS 
akan memberikan kontribusi pada 
Architecture, Applicatio
Technical Architecture bahkan berkontribusi juga 
pada Organizational Architecture
diperlukan kajian lebih lanjut tentang berbagai aspek 
seperti risiko keamanan data, data dan fungsi 
aplikasi apa saja yang akan dikelola 
aspek hukum, aspek kerjasama dengan penyedia 
layanan, serta strategi seperti apa yang harus 
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mungkin diperlukan dan routing permintaan akan 

agi Rumah Sakit dari hari ke 
hari harus terus ditingkatkan agar mampu 
meningkatkan pelayanannya kepada pasien serta 

dengan Rumah Sakit lainnya. 
Pengolahan data di Rumah Sakit adalah pekerjaan 
yang berskala besar dan rumit serta melibatkan 
berbagai fungsi. Oleh karena itu RS memerlukan 
pemanfaatan Sistem Informasi untuk mengelola 
seluruh datanya dan menyajikannya sebaik mungkin 

Rumah Sakit. 
Menerapkan sistem informasi tidak semudah yang 
dibayangkan para penggunanya, begitu juga 
pengguna di RS. Berbagai keterbatasan seperti 
sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat 
lunak maupun teknologi serta alokasi biaya yang 
terbatas menjadi pemicu gagalnya penerapan sistem 

Cloud Computing memberikan peluang 
untuk menerapkan SIRS dalam berbagai kerbatasan 
sumber daya RS. Pendekatan SaaS untuk 
membangun solusi perangkat lunak sedang muncul 
dan berkembang. Sebagai teknologi baru, 
standarisasi terus dikembangkan, model ini pasti 
akan terus tumbuh dan berkembang. Melalui 
penerapan SIRS menggunakan SaaS akan 
mengurangi biaya investasi baik hardware maupun 
software serta menyelesaikan masalah keterbatasan 
sumber daya manusia dalam bidang teknologi 

Arsitektur SIRS akan memperhatikan;  
Organizational Architecture,  
Data Architecture,  
Applications Architecture dan  
Technical Architecture. 

Sedangkan Arsitektur SaaS akan memperhatikan;  

Application Tier,  
Data Engine Tier,  
Data Storage Tier, ditambah  
Distribution Tier.  

Oleh karena itu Arsitektur SaaS pada layanan RS 
akan memberikan kontribusi pada Data 
Architecture, Application Architecture dan 

bahkan berkontribusi juga 
Organizational Architecture. Tentu saja masih 

diperlukan kajian lebih lanjut tentang berbagai aspek 
seperti risiko keamanan data, data dan fungsi 
aplikasi apa saja yang akan dikelola dengan SaaS, 
aspek hukum, aspek kerjasama dengan penyedia 
layanan, serta strategi seperti apa yang harus 
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diterapkan agar pemanfaatan SaaS dapat benar benar 
optimal. 
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MANAJEMEN RESIKO PAD

STMIK Mardira Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Cloud Computing telah berkembang menjadi konsep bisnis yang menjanjikan 
sebagai salah satu segmen industri TI yang paling cepat berkembang. Banyak perusahaan semakin menyadari 
bahwa dengan memanfaatkan Cloud, mereka dapat memp
secara drastis meningkatkan sumber daya infrastruktur mereka, dengan hampir tanpa biaya tambahan. Tetapi 
karena semakin banyak informasi individu dan perusahaan 
tentang seberapa aman Cloud itu
dilakukan agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan semaksimal mungkin keunggulan teknologi Cloud 
Computing tersebut. Analisis risiko membantu mengurangi 
rasional, dan selama ketidakpastian ada dalam pengambilan keputusan, risiko mengevaluasi akan menjadi 
komponen penting dari proses pengambilan keputusan. Mengurangi ketidakpastian hanya dapat dilakukan 
dengan mencapai dan mengolah informasi lebih lanjut terhadap domain keputusan dalam inisiatif analisis 
risiko. 
 
KataKunci:Cloud Computing, Software as a Service, Risk Ma

1. PENDAHULUAN 
 
Internet, sering digambarkan sebagai awan dalam 
diagram arsitektur, telah mengubah cara hidup 
individu dan bisnis. Tulisan ini
keamanan dalam Cloud Computing
awan), dengan fokus pada jaminan informasi, dan 
menyediakan strategi-strategi untuk mengadopsi 
ketika mengevaluasi penyedia layanan 
ketika merancang, mengembangkan, dan 
menggunakan aplikasi yang akan beroperasi di 
cloud. Hal ini juga memberikan panduan tentang 
langkah-langkah berikutnya yang di
komputasi awan yang aman. 
Karena paradigma komputasi awan masih 
berkembang, definisi umumnya tetap masih dalam 
progress. Definisi yang saat ini paling banyak 
diterima untuk komputasi awan adalah seperti yang 
dikembangkan oleh National Institute of Standard
and Technology (NIST):  
Cloud Computing – Adalah sebuah model yang 
memungkinkan kenyamanan, berdasarkan 
permintaan akses jaringan ke sumber daya 
komputasi yang telah dikonfigurasi bersama 
(misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, 
dan jasa) yang dapat dengan cepat ditetapkan dan 
dirilis dengan upaya manajemen atau interaksi 
dengan penyedia layanan secara minimal
 
2. MODEL CLOUD COMPUTING
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Abstrak 

alam beberapa tahun terakhir, Cloud Computing telah berkembang menjadi konsep bisnis yang menjanjikan 
sebagai salah satu segmen industri TI yang paling cepat berkembang. Banyak perusahaan semakin menyadari 
bahwa dengan memanfaatkan Cloud, mereka dapat memperoleh akses cepat ke aplikasi bisnis terbaik atau 
secara drastis meningkatkan sumber daya infrastruktur mereka, dengan hampir tanpa biaya tambahan. Tetapi 
karena semakin banyak informasi individu dan perusahaan disimpan di Cloud, kekhawatiran mulai tumbuh
tentang seberapa aman Cloud itu. Manajemen resiko terhadap keputusan pemilihan pemanfaata SaaS perlu 
dilakukan agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan semaksimal mungkin keunggulan teknologi Cloud 

nalisis risiko membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan 
rasional, dan selama ketidakpastian ada dalam pengambilan keputusan, risiko mengevaluasi akan menjadi 
komponen penting dari proses pengambilan keputusan. Mengurangi ketidakpastian hanya dapat dilakukan 

apai dan mengolah informasi lebih lanjut terhadap domain keputusan dalam inisiatif analisis 

Cloud Computing, Software as a Service, Risk Management 

 

Internet, sering digambarkan sebagai awan dalam 
diagram arsitektur, telah mengubah cara hidup bagi 

Tulisan ini menyoroti masalah 
Cloud Computing (komputasi 

, dengan fokus pada jaminan informasi, dan 
strategi untuk mengadopsi 

ketika mengevaluasi penyedia layanan cloud dan 
ketika merancang, mengembangkan, dan 
menggunakan aplikasi yang akan beroperasi di 

. Hal ini juga memberikan panduan tentang 
yang diperlukan untuk 

Karena paradigma komputasi awan masih 
berkembang, definisi umumnya tetap masih dalam 
progress. Definisi yang saat ini paling banyak 
diterima untuk komputasi awan adalah seperti yang 
dikembangkan oleh National Institute of Standards 

Adalah sebuah model yang 
memungkinkan kenyamanan, berdasarkan 
permintaan akses jaringan ke sumber daya 
komputasi yang telah dikonfigurasi bersama 
(misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, 

dapat dengan cepat ditetapkan dan 
dirilis dengan upaya manajemen atau interaksi 
dengan penyedia layanan secara minimal. [2] 

MODEL CLOUD COMPUTING  

Walaupun istilah Cloud Computing
digunakan, perlu dicatat bahwa 
sama. Dengan demikian, bahwa pendekatan 
keamanan Model Cloud pada suatu organisasi tidak 
akan berlaku umum. Model Cloud
dalam [1]: 

• Software as a Service
• Platform as a Service
• Integration as a Service

 
Ketika sebuah organisasi sedang 
mempertimbangkan tentang keamanan 
Computing, mereka harus mempertimbangkan 
semua perbedaan dan persamaan antara ketiga 
segmen Model Cloud tersebut.

Gambar 1. Model 
 
2.1 Software-As-A-Service
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A IMPLEMENTASI SAAS  

, 

alam beberapa tahun terakhir, Cloud Computing telah berkembang menjadi konsep bisnis yang menjanjikan 
sebagai salah satu segmen industri TI yang paling cepat berkembang. Banyak perusahaan semakin menyadari 

eroleh akses cepat ke aplikasi bisnis terbaik atau 
secara drastis meningkatkan sumber daya infrastruktur mereka, dengan hampir tanpa biaya tambahan. Tetapi 

di Cloud, kekhawatiran mulai tumbuh 
Manajemen resiko terhadap keputusan pemilihan pemanfaata SaaS perlu 

dilakukan agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan semaksimal mungkin keunggulan teknologi Cloud 
ketidakpastian dalam pengambilan keputusan 

rasional, dan selama ketidakpastian ada dalam pengambilan keputusan, risiko mengevaluasi akan menjadi 
komponen penting dari proses pengambilan keputusan. Mengurangi ketidakpastian hanya dapat dilakukan 

apai dan mengolah informasi lebih lanjut terhadap domain keputusan dalam inisiatif analisis 

Cloud Computing ini banyak 
digunakan, perlu dicatat bahwa Model Cloud tidak 
sama. Dengan demikian, bahwa pendekatan 

pada suatu organisasi tidak 
Model Cloud dapat dibagi ke 

Software as a Service (Saas),  
Platform as a Service (PaaS) dan  
Integration as a Service (IaaS).  

tika sebuah organisasi sedang 
mempertimbangkan tentang keamanan Cloud 

mereka harus mempertimbangkan 
semua perbedaan dan persamaan antara ketiga 

tersebut. 

 
Gambar 1. Model Cloud Computing 

Service 
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Software bukan sebagai layanan kadang
disebut sebagai "software on demand
perangkat lunak yang digunakan 
yang  berjalan di belakang firewall pada jaringan 
lokal atau komputer pribadi. Dengan SaaS, penyedia 
lisensi aplikasi untuk pelanggan baik sebagai 
layanan sesuai  permintaan, melalui berlangganan, 
dalam sebuah model "pay asyou
untuk pengiriman aplikasi adalah bagian dari utilitas 
model komputasi dimana semua teknologi dalam 
"cloud" ini diakses melalui Internet seb
layanan. SaaS awalnya banyak digunakan untuk 
otomatisasi tenaga penjualan dan Customer 
Relationship Management (CRM). Sekarang telah 
menjadi biasa untuk tugas-tugas bisnis, termasuk 
penagihan terkomputerisasi, faktur, manajemen 
sumber daya manusia, keuangan, manajemen 
konten, kolaborasi, pengelolaan dokumen, dan 
manajemen service desk.  
 
2.2 Platform-As-A-a Service 
Platform as a Service (PaaS) adalah cara untuk 
menyewa perangkat keras, sistem operasi, 
penyimpanan dan kapasitas jaringan melalui 
Internet. Model pelayanan memungkinkan 
pelanggan untuk menyewa server virtual dan 
layanan terkait untuk menjalankan aplikasi yang ada 
atau mengembangkan dan menguji yang baru. 
Platform as a Serrvice (PaaS) adalah hasil dari 
Software as a Service (SaaS), sebuah model 
distribusi perangkat lunak di mana aplikasi 
perangkat lunak yang dibuat tersedia untuk 
pelanggan melalui Internet. PaaS memiliki b
keuntungan bagi pengembang. Dengan PaaS, fitur 
sistem operasi dapat sering diubah dan ditingkatkan. 
Tim pengembangan yang didistribusikan secara 
geografis dapat bekerja sama dalam proyek 
pengembangan perangkat lunak. Layanan dapat 
diperoleh dari berbagai sumber yang melintasi batas 
internasional. Biaya awal dan berkelanjutan dapat 
dikurangi dengan penggunaan layanan infrastruktur 
dari satu vendor daripada mempertahankan fasilitas 
beberapa hardware yang sering melakukan fungsi 
ganda atau menderita ka
ketidakcocokan. Biaya keseluruhan juga dapat 
diminimalkan dengan penyatuan upaya 
pengembangan pemrograman. Pada sisi negatifnya, 
PaaS melibatkan beberapa risiko "
pelanggan memerlukan antarmuka layanan eksklusif 
atau bahasa pembangunan tertentu. Perangkap 
potensial lainnya adalah bahwa fleksibilitas 
penawaran mungkin tidak memenuhi kebutuhan 
beberapa pengguna yang persyaratannya cepat 
berkembang. 
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sebagai layanan kadang-kadang 
software on demand" adalah 

perangkat lunak yang digunakan di internet / atau 
berjalan di belakang firewall pada jaringan 

lokal atau komputer pribadi. Dengan SaaS, penyedia 
langgan baik sebagai 

permintaan, melalui berlangganan, 
asyou-go". Pendekatan 

untuk pengiriman aplikasi adalah bagian dari utilitas 
model komputasi dimana semua teknologi dalam 

" ini diakses melalui Internet sebagai sebuah 
layanan. SaaS awalnya banyak digunakan untuk 
otomatisasi tenaga penjualan dan Customer 
Relationship Management (CRM). Sekarang telah 

tugas bisnis, termasuk 
penagihan terkomputerisasi, faktur, manajemen 

sia, keuangan, manajemen 
konten, kolaborasi, pengelolaan dokumen, dan 

(PaaS) adalah cara untuk 
menyewa perangkat keras, sistem operasi, 
penyimpanan dan kapasitas jaringan melalui 
Internet. Model pelayanan memungkinkan 
pelanggan untuk menyewa server virtual dan 
layanan terkait untuk menjalankan aplikasi yang ada 

angkan dan menguji yang baru. 
Platform as a Serrvice (PaaS) adalah hasil dari 
Software as a Service (SaaS), sebuah model 
distribusi perangkat lunak di mana aplikasi host 
perangkat lunak yang dibuat tersedia untuk 
pelanggan melalui Internet. PaaS memiliki beberapa 
keuntungan bagi pengembang. Dengan PaaS, fitur 
sistem operasi dapat sering diubah dan ditingkatkan. 
Tim pengembangan yang didistribusikan secara 
geografis dapat bekerja sama dalam proyek 
pengembangan perangkat lunak. Layanan dapat 

rbagai sumber yang melintasi batas 
internasional. Biaya awal dan berkelanjutan dapat 
dikurangi dengan penggunaan layanan infrastruktur 
dari satu vendor daripada mempertahankan fasilitas 
beberapa hardware yang sering melakukan fungsi 
ganda atau menderita karena masalah 
ketidakcocokan. Biaya keseluruhan juga dapat 
diminimalkan dengan penyatuan upaya 
pengembangan pemrograman. Pada sisi negatifnya, 
PaaS melibatkan beberapa risiko "lock-in" jika 
pelanggan memerlukan antarmuka layanan eksklusif 

gunan tertentu. Perangkap 
potensial lainnya adalah bahwa fleksibilitas 
penawaran mungkin tidak memenuhi kebutuhan 
beberapa pengguna yang persyaratannya cepat 

Gambar 2. Top 10 SaaS provider categories, 2010.

 
2.3 Infrastruktur-as-a-Service
Infrastruktur as a Service
bahwa organisasi penyedia peralatan 
digunakan untuk mendukung operasi, termasuk 
media penyimpanan, perangkat keras, server dan 
komponen jaringan. Service provider memiliki 
peralatan dan bertanggun
housing, menjalankan dan merawatnya. Klien 
biasanya membayar berdasarkan pada apa yang dia 
gunakan saja (pays on a per
 
Karakteristik dan komponen IaaS meliputi:
1. Layanan Utilitas komputasi dan model 

penagihan. 
2. Otomatisasi tugas-tugas administratif.
3. Scaling secara Dinamis
4. Virtualisasi Desktop 
5. Layanan berbasis Kebijakan.
6. Penghubung Internet 

 
3. ISU KEAMANAN CLOUD COMPUTING

Dalam beberapa tahun terakhir, komputasi awan 
telah berkembang dari konsep bisnis yang 
menjanjikan sebagai salah satu segmen dari industri 
TI yang paling cepat berkembang. Saat ini, 
perusahaan yang terkena resesi semakin menyadari 
bahwa hanya dengan memanfaatkan cloud mereka 
dapat memperoleh akses cepat ke aplikasi bisnis atau 
meningkatkan sumber d
secara drastis, dengan biaya yang sangat rendah. 
Tetapi karena semakin banyak informasi pada 
individu dan perusahaan ditempatkan di 
kekhawatiran mulai tumbuh terhadap seberapa aman 
lingkungan cloud itu. 
 
3.1 Keamanan 
Dimana data anda lebih aman, pada Hard Disk lokal 
atau pada server dengan tingkat keamanan yang 
tinggi di cloud? Beberapa berpendapat bahwa data 
pelanggan lebih aman bila dikelola secara internal, 
sementara yang lain berpendapat bahwa penyedia 
cloud memiliki insentif yang kuat untuk menjaga 
kepercayaan dan dengan demikian menerapkan 
tingkat keamanan yang lebih tinggi. Namun, di 
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Gambar 2. Top 10 SaaS provider categories, 2010. 

 

Service 
frastruktur as a Service adalah model ketentuan 

bahwa organisasi penyedia peralatan outsourcing 
digunakan untuk mendukung operasi, termasuk 
media penyimpanan, perangkat keras, server dan 
komponen jaringan. Service provider memiliki 
peralatan dan bertanggung jawab untuk melakukan 

, menjalankan dan merawatnya. Klien 
biasanya membayar berdasarkan pada apa yang dia 

pays on a per-use basis). 

Karakteristik dan komponen IaaS meliputi: 
Layanan Utilitas komputasi dan model 

tugas administratif. 
Scaling secara Dinamis 

 
Layanan berbasis Kebijakan. 

 

ISU KEAMANAN CLOUD COMPUTING  
 

Dalam beberapa tahun terakhir, komputasi awan 
telah berkembang dari konsep bisnis yang 

ikan sebagai salah satu segmen dari industri 
TI yang paling cepat berkembang. Saat ini, 
perusahaan yang terkena resesi semakin menyadari 
bahwa hanya dengan memanfaatkan cloud mereka 
dapat memperoleh akses cepat ke aplikasi bisnis atau 
meningkatkan sumber daya infrastruktur mereka 
secara drastis, dengan biaya yang sangat rendah. 
Tetapi karena semakin banyak informasi pada 
individu dan perusahaan ditempatkan di cloud, 
kekhawatiran mulai tumbuh terhadap seberapa aman 

Dimana data anda lebih aman, pada Hard Disk lokal 
atau pada server dengan tingkat keamanan yang 

? Beberapa berpendapat bahwa data 
pelanggan lebih aman bila dikelola secara internal, 
sementara yang lain berpendapat bahwa penyedia 

ki insentif yang kuat untuk menjaga 
kepercayaan dan dengan demikian menerapkan 
tingkat keamanan yang lebih tinggi. Namun, di 
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cloud, data anda akan didistribusikan ke komputer
komputer individu terlepas dari mana repositori 
basis data anda ini akhirnya disi
rajin dapat menyerang hampir server apapun, dan 
ada statistik yang menunjukkan bahwa sepertiga dari 
hasil pelanggaran dari laptop dan perangkat yang 
dicuri atau hilang serta dari data karyawan yang 
sengaja diekspos di Internet, hampir 16 
akibat pencurian oleh internal. 
 
3.2 Privacy 
Berbeda dengan model komputasi tradisional, 
komputasi awan memanfaatkan teknologi komputasi 
virtual, data pribadi pengguna dapat tersebar di 
berbagai pusat data virtual daripada tinggal di lokasi 
fisik yang sama, bahkan di seluruh perbatasan 
nasional, saat ini, perlindungan data pribadi akan 
menghadapi kontroversi dari sistem hukum yang 
berbeda. Di sisi lain, pengguna dapat membocorkan 
informasi tersembunyi ketika mereka mengakses 
layanan komputasi awan. P
menganalisa tugas penting tergantung pada tugas 
komputasi yang diajukan oleh pengguna.
 
3.3 Reliability 
Server di awan memiliki masalah yang sama seperti 
server kita sendiri. Server di awan juga mengalami 
downtime dan slowdowns, perbedaannya
model komputasi awan adalah pengguna memiliki 
ketergantungan lebih tinggi pada 
Provider (CSP). Ada perbedaan besar dalam model 
layanan CSP, sekali kita memilih CSP tertentu, kita 
mungkin akan terkunci (lock
sehingga membawa risiko potensial bisnis yang 
aman. 
 
3.4 Masalah Hukum 
Terlepas dari upaya untuk membawa ke dalam jalur 
yang sah, seperti tahun 2009, pemasok 
Services menyediakan layanannya dengan 
mengembangkan jalan terbatas dan 
serta membiarkan penggunanya untuk memilih 
"availability zones" sendiri. Di sisi lain, 
kekhawatiran terhadap tahapan keamanan dan 
kerahasiaan dari individu sampai tingkat legislatif 
tetap ada. 
 
3.5 Open Standard 
Open Standard (standar terbuka) sangat penting 
untuk pertumbuhan komputasi awan. Penyedia awan 
yang paling mengekspos API yang biasanya 
terdokumentasi dengan baik, tetapi pelaksanaannya 
juga unik sehingga tidak interoperable
vendor telah mengadopsi API lain d
standar terbuka sedang dikembangkan, termasuk 
Open Cloud Computing Interface
Cloud Consortium (OCC) bekerja untuk 
mengembangkan konsensus dan praktek standar 
komputasi awan. 
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, data anda akan didistribusikan ke komputer-
komputer individu terlepas dari mana repositori 
basis data anda ini akhirnya disimpan. Hacker yang 
rajin dapat menyerang hampir server apapun, dan 
ada statistik yang menunjukkan bahwa sepertiga dari 
hasil pelanggaran dari laptop dan perangkat yang 
dicuri atau hilang serta dari data karyawan yang 
sengaja diekspos di Internet, hampir 16 persen 

Berbeda dengan model komputasi tradisional, 
komputasi awan memanfaatkan teknologi komputasi 
virtual, data pribadi pengguna dapat tersebar di 
berbagai pusat data virtual daripada tinggal di lokasi 

ng sama, bahkan di seluruh perbatasan 
nasional, saat ini, perlindungan data pribadi akan 
menghadapi kontroversi dari sistem hukum yang 
berbeda. Di sisi lain, pengguna dapat membocorkan 
informasi tersembunyi ketika mereka mengakses 
layanan komputasi awan. Penyerang dapat 
menganalisa tugas penting tergantung pada tugas 
komputasi yang diajukan oleh pengguna. 

Server di awan memiliki masalah yang sama seperti 
server kita sendiri. Server di awan juga mengalami 
downtime dan slowdowns, perbedaannya dalam 
model komputasi awan adalah pengguna memiliki 
ketergantungan lebih tinggi pada Cloud Service 

(CSP). Ada perbedaan besar dalam model 
layanan CSP, sekali kita memilih CSP tertentu, kita 

lock-in) didalamnya, 
bawa risiko potensial bisnis yang 

Terlepas dari upaya untuk membawa ke dalam jalur 
yang sah, seperti tahun 2009, pemasok Amazon Web 

menyediakan layanannya dengan 
mengembangkan jalan terbatas dan rail network 

an penggunanya untuk memilih 
" sendiri. Di sisi lain, 

kekhawatiran terhadap tahapan keamanan dan 
kerahasiaan dari individu sampai tingkat legislatif 

(standar terbuka) sangat penting 
untuk pertumbuhan komputasi awan. Penyedia awan 
yang paling mengekspos API yang biasanya 
terdokumentasi dengan baik, tetapi pelaksanaannya 

interoperable. Beberapa 
vendor telah mengadopsi API lain dan ada sejumlah 
standar terbuka sedang dikembangkan, termasuk 
Open Cloud Computing Interface (OGF). Open 

(OCC) bekerja untuk 
mengembangkan konsensus dan praktek standar 

 
3.6 Compliance 
Banyak peraturan yang berkaitan dengan
penyimpanan dan penggunaan data memerlukan 
pelaporan yang teratur dan kegiatan audit, penyedia 
awan harus memungkinkan pelanggan mereka untuk 
mematuhi peraturan tersebut dengan tepat. 
Mengelola Kepatuhan dan Keamanan untuk 
Computing, memberikan wawa
bagaimana pandangan top
daya TI dalam lokasi berbasis 
memberikan manajemen yang kuat dan penegakan 
kebijakan kepatuhan. Selain persyaratan yang 
dikenakan pelanggan, pusat data yang dikelola oleh 
penyedia awan juga dapat dikenakan persyaratan 
kepatuhan. 
 
3.7 Kebebasan 
Cloud computing tidak memungkinkan pengguna 
untuk secara fisik memiliki penyimpan data, 
meninggalkan penyimpan data dan kontrol tetap 
berada di tangan penyedia 
berpendapat bahwa ini cukup mendasar dan 
memberi mereka kemampuan untuk menyimpan 
salinan data mereka sendiri dalam bentuk yang 
mempertahankan kebebasan pilihan mereka dan 
melindungi mereka terhadap isu
kendali mereka, selain itu mewujudkan komputasi
awan dapat membawa manfaat yang luar biasa.
 
3.8Long Term Viabilitas
Kita harus memastikan bahwa data yang kita 
masukkan ke dalam awan tidak akan pernah menjadi 
tidak valid ketika penyedia komputasi awan kita 
bangkrut atau bisa diperoleh dan diambil oleh 
perusahaan yang lebih besar. Tanyakan bagaimana 
kita akan mendapatkan data kita kembali dan jika 
memungkikan dalam format yang bisa kita impor ke 
dalam aplikasi pengganti. 
 

Gambar 3. Security Model In IAAS
 
4. KEAMANAN UNTUK MODEL IAAS
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Banyak peraturan yang berkaitan dengan 
penyimpanan dan penggunaan data memerlukan 
pelaporan yang teratur dan kegiatan audit, penyedia 
awan harus memungkinkan pelanggan mereka untuk 
mematuhi peraturan tersebut dengan tepat. 
Mengelola Kepatuhan dan Keamanan untuk Cloud 

, memberikan wawasan tentang 
bagaimana pandangan top-down dari semua sumber 
daya TI dalam lokasi berbasis cloud dapat 
memberikan manajemen yang kuat dan penegakan 
kebijakan kepatuhan. Selain persyaratan yang 
dikenakan pelanggan, pusat data yang dikelola oleh 

juga dapat dikenakan persyaratan 

tidak memungkinkan pengguna 
untuk secara fisik memiliki penyimpan data, 
meninggalkan penyimpan data dan kontrol tetap 
berada di tangan penyedia cloud. Pelanggan akan 

wa ini cukup mendasar dan 
memberi mereka kemampuan untuk menyimpan 
salinan data mereka sendiri dalam bentuk yang 
mempertahankan kebebasan pilihan mereka dan 
melindungi mereka terhadap isu-isu tertentu di luar 
kendali mereka, selain itu mewujudkan komputasi 
awan dapat membawa manfaat yang luar biasa. 

3.8Long Term Viabilitas 
Kita harus memastikan bahwa data yang kita 
masukkan ke dalam awan tidak akan pernah menjadi 
tidak valid ketika penyedia komputasi awan kita 
bangkrut atau bisa diperoleh dan diambil oleh 
perusahaan yang lebih besar. Tanyakan bagaimana 
kita akan mendapatkan data kita kembali dan jika 
memungkikan dalam format yang bisa kita impor ke 

 

 
Gambar 3. Security Model In IAAS 

KEAMANAN UNTUK MODEL IAAS  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK 

 

 

 
Model Keamanan untuk IaaS (SMI) sebagai 
panduan untuk menilai dan meningkatkan keamanan 
di setiap lapisan model pengiriman IaaS seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3. SMI model terdiri dari 
tiga sisi: IaaS komponen, model keamanan, dan 
tingkat pembatasan. Sisi model keamanan mencakup 
tiga entitas vertikal di mana setiap entitas meliputi 
seluruh komponen IaaS. Entitas pertama adalah 
Kebijakan Konfigurasi Keaman
menjamin konfigurasi yang aman untuk setiap 
lapisan IaaS dalam Hardware, Software, 
konfigurasi SLA, biasanya insiden 
konfigurasi bisa membahayakan keamanan seluruh 
sistem. Yang kedua adalah Kebijakan Manajemen 
Sumber Daya Keamanan (SRMP) yang mengontrol 
peran manajemen dan hak istimewa
terakhir adalah Kebijakan Monitoring Keamanan 
dan Pemeriksaan Keuangan (SPMA) yang signifikan 
untuk melacak siklus hidup sistem. Sisi kebijakan 
pembatasan menentukan tingkat pembatasan untuk 
pembatasan keamanan entitas model dimulai dari 
longgar ke ketat, ketergantung
klien, dan kebutuhan pelayanan. Namun demikian, 
kita berharap model SMI menjadi awal yang baik 
untuk standardisasi lapisan IaaS. Model ini 
menunjukkan hubungan antara components IaaSdan 
persyaratan keamanan, dan memudahkan 
peningkatan keamanan di lapi
mencapai sistem keamanantotal IaaS.
 
5. SaaS Cloud Risk Assessment Framework

 
Penentuan relevansi awal untuk memvalidasi SaaS 
Cloud Risk Assessment (S-CRA) framework sesuai 
dengan teori yang ada mengenai pentingnya 
memastikan signifikansi risiko untuk fungsi 
organisasi sebelum diintegrasikan ke dalam analisis 
risiko dan framework manajemen risiko. Koller 
(2005) menyatakan bahwa mendefinisikan risiko 
yang relevan adalah langkah penting ke arah yang 
benar terhadap penilaian risiko yang efektif
Relevansi ini hanya ditentukan, seperti disebutkan 
dalam literatur teori keputusan, oleh pengamatan 
empiris dari hasil sebelumnya dan mirip dengan 
memvalidasi pengaruh mereka pada hasil yang 
diharapkan dan yang diperkirakan. Dimensi risiko 
yang relevan dapat digunakan sebagai masukan ke 
dalam proses pengambilan SaaS dalam bentuk 
kuesioner detil tentang unsur risiko. Manajemen 
pengambil keputusan dapat menggunakan kuesioner 
jawaban dari masing-masing penyedia SaaS pada 
latihan evaluasi obyektif dengan mene
peringkat kepastian dan / atau bobot unsur 
probabilitas untuk memilih penyedia berdasarkan 
utilitas optimal, dinyatakan sebagai skor nilai 
keseluruhan untuk masing-
Konstruksi dari model S-CRA, didalamnya termasuk 
dimensi risiko dan sub dimensi, kepuasan perangkat 
lunak, kepastian risiko, risiko yang relevan, 
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Model Keamanan untuk IaaS (SMI) sebagai 
panduan untuk menilai dan meningkatkan keamanan 
di setiap lapisan model pengiriman IaaS seperti yang 

. SMI model terdiri dari 
tiga sisi: IaaS komponen, model keamanan, dan 

Sisi model keamanan mencakup 
tiga entitas vertikal di mana setiap entitas meliputi 
seluruh komponen IaaS. Entitas pertama adalah 

manan (SCP) untuk 
menjamin konfigurasi yang aman untuk setiap 
lapisan IaaS dalam Hardware, Software, atau 
konfigurasi SLA, biasanya insiden kesalahan 

bisa membahayakan keamanan seluruh 
sistem. Yang kedua adalah Kebijakan Manajemen 

(SRMP) yang mengontrol 
peran manajemen dan hak istimewanya. Entitas 

Monitoring Keamanan 
dan Pemeriksaan Keuangan (SPMA) yang signifikan 
untuk melacak siklus hidup sistem. Sisi kebijakan 
pembatasan menentukan tingkat pembatasan untuk 
pembatasan keamanan entitas model dimulai dari 

tergantungan pada operator, 
klien, dan kebutuhan pelayanan. Namun demikian, 

berharap model SMI menjadi awal yang baik 
untuk standardisasi lapisan IaaS. Model ini 
menunjukkan hubungan antara components IaaSdan 
persyaratan keamanan, dan memudahkan 
peningkatan keamanan di lapisan individu untuk 

otal IaaS. 

SaaS Cloud Risk Assessment Framework 

Penentuan relevansi awal untuk memvalidasi SaaS 
CRA) framework sesuai 

dengan teori yang ada mengenai pentingnya 
isiko untuk fungsi 

organisasi sebelum diintegrasikan ke dalam analisis 
risiko dan framework manajemen risiko. Koller 
(2005) menyatakan bahwa mendefinisikan risiko 
yang relevan adalah langkah penting ke arah yang 
benar terhadap penilaian risiko yang efektif. 
Relevansi ini hanya ditentukan, seperti disebutkan 
dalam literatur teori keputusan, oleh pengamatan 
empiris dari hasil sebelumnya dan mirip dengan 
memvalidasi pengaruh mereka pada hasil yang 
diharapkan dan yang diperkirakan. Dimensi risiko 

apat digunakan sebagai masukan ke 
dalam proses pengambilan SaaS dalam bentuk 
kuesioner detil tentang unsur risiko. Manajemen 
pengambil keputusan dapat menggunakan kuesioner 

masing penyedia SaaS pada 
latihan evaluasi obyektif dengan menerapkan 
peringkat kepastian dan / atau bobot unsur 
probabilitas untuk memilih penyedia berdasarkan 
utilitas optimal, dinyatakan sebagai skor nilai 

-masing operator. 
CRA, didalamnya termasuk 

sub dimensi, kepuasan perangkat 
lunak, kepastian risiko, risiko yang relevan, 

peringkat risiko, faktor bobot, dan skor rating risiko 
secara keseluruhan. 
 

Gambar 4. SaaS Cloud Risk Assessment (S
framework

 
Gambar 4. menunjukkan framework
Assessment (S-CRA), yang membutuhkan 
penggunaan kuesioner penilaian risiko untuk 
mengevaluasi dan menilai setiap penyedia solusi 
SaaS potensial di bidang yang 
keamanan, kelangsungan bisnis, dan integrasi dalam 
rangka memperoleh skor risiko komposit untuk 
masing-masing operator untuk digunakan sebagai 
faktor seleksi diskriminatif.
 
5.1 Analytical Network Process and Analytical 
Hierarchy Process.  
Proses analisis hirarki (AHP) dan proses analisis 
jaringan (ANP) keduanya merupa
pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh 
Saaty (1980) untuk memecahkan masalah 
pengambilan keputusan yang kompleks yang 
melibatkan beberapa kriteria, objektif, dan tujuan. 
AHP dan ANP dibedakan oleh adanya 
ketergantungan antara kriteria y
dalam proses evaluasi. AHP bergantung pada 
struktur hirarki keputusan sederhana tanpa 
ketergantungan antar kriteria, sedangkan kerangka 
ANP lebih kompleks yang akan bergantung pada 
ketergantungan antara kriteria pengelompokan. 
Menerapkan framework keputusan AHP melibatkan 
penataan keputusan secara hirarki ke sublevels lebih 
kecil dan independen untuk memudahkan analisis 
dan pemahaman. Pada tingkat atas adalah 
pernyataan dari tujuan keputusan. Tingkat 
berikutnya menunjukkan kriteria dan priorit
setiap kriteria dinyatakan sebagai faktor subjektif 
berat atau skor dari 1 sampai 9 dengan pembuat 
keputusan. Tingkat terakhir menunjukkan alternatif 
dan prioritas atau skor untuk setiap alternatif dan 
memungkinkan pembuat keputusan dengan mudah 
memilih alternatif terbaik berdasarkan prioritas 
secara keseluruhan yang dikombinasikan atau skor 
pada semua kriteria. ANP digunakan dalam skenario 
optimasi keputusan yang lebih kompleks, di mana 
ketergantungan ada pada berbagai kriteria, tetapi 
metodologi yang sama berlaku (Lee dan Kim, 2000). 
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Sebagai hasil dari pengelompokan kriteria yang 
saling tergantung dalam format jaringan, 
memecahkan masalah keputusan menggunakan ANP 
jelas lebih kompleks dan memerlukan penggunaan 
rumus matriks matematika yang kompleks untuk 
mendapatkan alternatif yang optimal. 
 
AHP dan ANP adalah framework yang telah terbukti 
dan efektif untuk melakukan seleksi perangkat lunak 
dan teknologi pada umumnya, tetapi mereka 
memiliki kelemahan utama yang membuat mereka 
tidak praktis sebagai alat keputusan SaaS: Kedua 
framework membutuhkan pengambil keputusan 
untuk melihat setiap kriteria yang bersaing terhadap 
yang lain dan untuk membuat sebuah penilaian satu 
prioritas di atas yang lain. Namun, dalam pemilihan 
SaaS, dimensi risiko keamanan, kelangsungan 
bisnis, dan integrasi biasanya dianggap sama penting 
(Heiser, 2010a). Memaksakan pembuat keputusan 
untuk menentukan risiko lebih penting daripada 
yang lain mengurangi efektivitas proses evaluasi 
SaaS. 
 
5.2. COTS Software Evaluation Methods. 
Hollander R2ISC ("risk-squared") adalah metodologi 
evaluasi menyeluruh yang didasarkan pada 
pendekatan siklus-hidup untuk pemilihan software 
COTS (2000). Risk-squared menyarankan 
menggunakan empat faktor untuk mengukur 
adoptability perangkat lunak : 
 

• kemampuan perangkat lunak untuk 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan,  

• kemampuan untuk disesuaikan dan mudah 
diimplementasikan;  

• kemampuan vendor untuk mendukung 
perangkat lunak  

• biaya total kepemilikan perangkat lunak.  
 
Metodologi ini menyediakan daftar yang mendalam 
tentang subkriteria standar untuk setiap faktor. 
Proses risk-squared dimulai dengan menyusun 
persyaratan dalam request for proposal (RFP) dan 
mengundang vendor potensial untuk merespon RFP 
dengan proposal formal dalam format yang telah 
ditentukan oleh RFP. Metode risk-squared 
kemudian mengharuskan pengambil keputusan 
untuk menilai, dalam skala 10-point, kemampuan 
masing-masing vendor perangkat lunak untuk 
memenuhi kebutuhan masing-masing seperti yang 
dijelaskan dalam RFP dan memberikan peringkat 
prioritas untuk setiap kebutuhan berdasarkan 
kebutuhan bisnis. Seperti framework AHP dan ANP, 
risksquared menggunakan peringkat individu 
sebagai masukan ke formula yang berasal dari 
peringkat risiko akhir dan berbeda untuk setiap 
pilihan perangkat lunak. 
 

 
Gambar 5. Contoh pertanyaan penilaian risiko berdasarkan 

faktor-faktor risiko awan Heiser dan kerangka ENISA, 
CSA, dan penilaian risiko awan FedRAMP. 

 
Terlepas dari panduan rinci yang bertujuan 
mengurangi kesalahan dalam pemilihan perangkat 
lunak, risk-squared lebih cocok untuk pemilihan 
software COTS yang telah ada dan untuk organisasi 
yang dapat menanggung waktu dan biaya komitmen 
untuk melaksanakan pendekatan ini.Menetapkan 
pengambilan keputusan dibutuhkan, bersama dengan 
beberapa elemen panduan seleksi risk-squared, 
dapat diadopsi untuk kegiatan seleksi SaaS, tapi 
pendekatan tersebut tidak mempertimbangkan 
persyaratan keamanan atau keseluruhan risiko 
outsourcingperangkat lunak. Selain itu, paradigma 
akuisisi modern perangkat lunak, berbasis cloud 
terutama SaaS, yang melibatkan penyewaan 
perangkat lunak dan penggunaannya melalui 
browser web, bukan membeli, memiliki, dan 
menggunakannya pada internal infrastruktur 
organisasi TI, tidak membutuhkan pendekatan 
evaluasi yang berkepanjangan, seperti yang 
disarankan oleh metode risk-squared. 
 
Procurement Oriented Requirements Engineering 
(PORE) adalah metode seleksi lainnya yang berlaku 
untuk pemilihan perangkat lunak COTS, diusulkan 
dalam penelitian oleh Maiden dan Ncube (1998) [3]. 
Metode PORE diambil dari berbagai teknik 
pemilihan perangkat lunak konvensional dan 
pendekatan keputusan, termasuk teknik analisis fitur 
untuk mencetak kemampuan sistem yang dievaluasi 
serta untuk memenuhi persyaratan kedua metode 
seleksi ANP dan AHP (Kitchenham, Pickard, 
Linkman, & Jones, 2005). PORE memperkenalkan 
tiga template yang berbeda untuk mengevaluasi 
sistem perangkat lunak dalam keadaan yang 
berbeda.  

• Template 1 sangat membantu dalam 
menyusun persyaratan pelanggan awal dan 
penyaringan alternatif produk berdasarkan 
informasi yang diberikan oleh pemasok.  

• Template 2 menyediakan bantuan yang sama 
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seperti template 1 tapi menyarankan 
menggunakan kasus uji un
individu berdasarkan demonstrasi pemasok. 

• Template 3 adalah mirip dengan dua lainnya 
tetapi memberikan pedoman akuisisi 
berdasarkan informasi dari pelanggan dimulai 
dari penelitian produk.  
 

Gambar 6. Disintesis dimensi dan sub
 
Nilai inti dari PORE adalah requirements
approach dan penggunaan tujuan kebutuhan untuk 
mengarahkan proses pemilihan dan menolak calon 
sistem. Tujuannya mencakup persyaratan yang 
penting, persyaratan yang tidak penting, kompleks, 
dan pengguna. PORE merupakan proses empat 
langkah, dimulai dengan memperole
tentang persyaratan dan produk yang saling 
melengkapi. Tiga langkah terakhir proses PORE 
mencerminkan  proses konvensional seleksi 
perangkat lunak COTS, serta proses normatif 
keputusan, langkah ini mencakup menganalisis 
informasi tercapai, menggunakan teknik peringkat 
dan skor untuk mengevaluasi sesuai dengan 
persyaratan, dan menolak secara iteratif dan 
mempersempit daftar sistem compliant sampai 
pilihan ditetapkan. 
 
6. KESIMPULAN 

 
Konsensus keputusan dalam literatur teori adalah 
bahwa analisis risiko membantu mengurangi 
ketidakpastian dalam pengambilan keputusan 
rasional, dan selama ketidakpastian ada dalam 
pengambilan keputusan, risiko mengevaluasi akan 
menjadi komponen penting dari proses pengambilan 
keputusan. Hofstede (1991) mendefinisikan 
persepsi ketidakpastian ancaman dan kecemasan 
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seperti template 1 tapi menyarankan 
menggunakan kasus uji untuk kebutuhan 
individu berdasarkan demonstrasi pemasok.  
Template 3 adalah mirip dengan dua lainnya 
tetapi memberikan pedoman akuisisi 
berdasarkan informasi dari pelanggan dimulai 

 
Gambar 6. Disintesis dimensi dan sub-dimensi risiko SaaS 
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gunakan teknik peringkat 
dan skor untuk mengevaluasi sesuai dengan 
persyaratan, dan menolak secara iteratif dan 
mempersempit daftar sistem compliant sampai 

Konsensus keputusan dalam literatur teori adalah 
bahwa analisis risiko membantu mengurangi 
ketidakpastian dalam pengambilan keputusan 
rasional, dan selama ketidakpastian ada dalam 
pengambilan keputusan, risiko mengevaluasi akan 

i proses pengambilan 
keputusan. Hofstede (1991) mendefinisikan tentang 
persepsi ketidakpastian ancaman dan kecemasan 

karena tidak diketahui, faktor risiko tidak terstruktur, 
atau ambigu. 
 
Dalam hal hubungan antara ketidakpastian dan 
risiko, ketidakpastian memperkenalkan unsur risiko 
ke dalam prosespengambilankeputusantetapitidak 
memberikankontribusipadadampakatau 
kemungkinan risiko.Untuk akuisisi SaaS, 
ketidakpastian seputar penerapan outsourcing 
teknologi perangkat lunak suatu organisasi dan 
dampak potensial yang mengganggu karena tindakan 
ini dapat memiliki pertimbangan yang memerlukan 
elemen risiko dalam proses akuisisi perangkat lunak. 
Mengurangi ketidakpastian hanya dapat dilakukan 
dengan mencapai dan mengolah informasi lebih 
lanjut terhadap domain kepu
analisis risiko. Gilboa (2009) sependapat dalam 
menyatakan bahwa pengambilan keputusan rasional 
harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
mengurangi ketidakpastian. Namun demikian, 
seperti dicatat oleh Holford (2009), bisnis ser
bergeser ke pengambilan keputusan fungsional tanpa 
melihat lebih dekat tentang ambiguitas dari situasi 
pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan 
konsekuensi dan peningkatan risiko.
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Abstrak 

Electrocardiogram(ECG) adalah salah satu alat bantu yang paling banyak digunakan untuk melakukan diagnosa 
kelainan jantung. Akurasi dan prediksi positif menjadi fokus dari penelitian ini sehingga memberikan hasil 
komputasi yang lebih objektif pada saat subyektifitas analisis medis menjadi dominan dan diharapkan akan 
memberikan kemudahan bagi analis medis di lapangan dalam mendiagnosa kelainan jantung pada saat minimnya 
jumlah dokter spesialis dan tenaga ahli interpreter data rekaman ECG. Deteksi  gelombang-gelombang  pada  
sinyal  ECG  dilakukan  dengan melakukan ekstraksi informasi penting dari sinyal ECG berbasis kombinasi RR 
Interval dan Correlation Coefficient untuk mendeteksi kelainan  denyut  jantung  prematur,  yaitu  Premature  
Ventricle  Contractions  (PVCs).  Pengujian  dilakukan menggunakan  beberapa  data  dari  MIT-BIH  
Arrhythmia  Database  yang mewakili bentuk gelombang Normal dan PVCs berdurasi satu menit dengan  tingkat  
akurasi  saat  pengujian adalah deteksi kelainan PVCs sebesar 99.93% dan tingkat sensitivitas saat pengujian 
sebesar 97.06% 
 
Kata kunci : pvc, rr interval, baseline wander, correlation coefficient 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Salah satu penyebab kematian terbesar didunia 
adalah karena penyakit jantung koroner sehingga 
memerlukan tindakan medis yang cepat dan tepat 
untuk menghindari kondisi yang lebih buruk. Gejala 
abnormalitas pada jantung seringkali datang secara 
tiba-tiba. Untuk itu, pengenalan secara dini terhadap 
penyakit jantung dengan prosedur dan penanganan 
lanjutan dapat mencegah peningkatan resiko fatal 
dari serangan jantung. Informasi seputar kerja 
jantung dapat diperoleh melalui prinsip kelistrikan 
pada jantung menggunakan sebuah instrumen medis 
yang disebut Electrocardiograf (EKG). Mengetahui 
cara kerja EKG relatif mudah namun untuk 
mengetahui informasi yang terdapat pada data hasil 
rekaman EKG sangat sulit. Untuk membaca kertas 
rekaman atau electrocardiogram(ECG)diperlukan 
pengalaman dan pengetahuan mengenai penyakit 
jantung serta gejala-gejalanya sehingga bisa 
terhindar dari kesalahan interpretasi 

Rekaman aktifitas listrik yang dihasilkan oleh 
jantung dan sinyal yang dihasilkan saat otot jantung 
depolarisasi, otot-otot berkontraksi dan memompa 
darah keseluruh tubuh. Deteksi QRS kompleks 

merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk 
melakukan analisis sinyal ECG. Untuk mendeteksi 
QRS kompleks secara akurat maka perlu 
diidentifikasi dan ditentukan puncak R pada setiap 
data rekaman ECG dan kemudian dilanjutkan 
dengan mendeteksi gelombang P, Q, S dan T jika 
diperlukan. Kontraksi prematur adalah satu detak 
jantung yang muncul lebih awal dari siklus normal 
dan bila kondisi ini terlalu sering muncul akan 
menyebabkan jantung berdebar(palpitasi) dan ini 
sebagai tanda kalau jantung sedang mengalami 
gangguan kerja. Kontraksi prematur ada dua macam, 
yaitu Premature Atrial Contractions (PACs) dan 
Premature Ventricle Contractions (PVCs). 

Pengenalan secara otomatis kelainan PACs dan 
PVCs merupakan bagian yang penting untuk 
mendiagnosa dan memantau kondisi jantung. 
Beberapa penelitian sebelumnya pada area wavelet 
[1] menggunakan pass zero point untuk mendeteksi 
puncak R, penggunaan adaptive wavelet untuk 
menghilangkan baseline drift [2], [4]. Penelitian 
mengenai kelainan prematur [3] menggunakan 
wavelet dan threshold juga telah dilakukan 
walaupun hasil belum memuaskan. Sebuah 
algoritma yang digunakan untuk mendeteksi 
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kelainan prematur berbasis RR interval
matching [5] juga menggunakan wavelet telah 
menghasilkan proses deteksi yang memerlukan 
waktu proses yang agak lama. Pada penelitian ini 
akan dikembangkan sebuah algoritma untuk 
mendeteksi kelainan jantung Premature Ventricle 
Contractions (PVCs) berbasis kombinasi 
dan Correlation Coefficient sehingga menghasilkan 
akurasi deteksi yang baikdan prosesnya deteksinya 
sederhana. 

 
2. Bahan dan Metode Penelitian
 
2.1 Morfologi Sinyal ECG dan Sinyal ECG 

Prematur  
 

Perbedaan bentuk morfologi 
meningkatkan kompleksitas QRS
deteksi, oleh karena itu 
heterogenitas dalam gelombang 
kesulitan dalam membedakan kompleks
gelombang P atau gelombang T
P, Q, R, S dan T bisa dilihat pada gambar 1. 
 

Gambar 1. Sinyal QRS Kompleks Orang Normal
 
Pada rekaman ECG, untuk kondisi jantung normal 
aktivitas ritme detak jantung memiliki interval 
puncak R ke R berkerja secara teratur, seperti 
terlihat pada gambar 2.a. Seandainya terjadi ritme 
yang tidak normal atau muncul lebih awal maka 
kondisi ini dinamakan kontraksi prematur yang 
disebabkan beberapa bagian jantung yang tidak 
bekerja normal. Jika kontraksi prematur  terjadi pada 
bagian ventrikel dinamakan premature ventricular 
contractions(PVCs), seperti pada g
sebaliknya jika kontraksi prematur  terjadi pada 
bagian jantung atrial, dimanakan 
contractions(PACs), seperti pada gambar 3. 
 

Gambar 2. Ritme Sinus(a) dan Kontraksi atrial 
prematur(b) 
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RR interval, template 
ggunakan wavelet telah 

menghasilkan proses deteksi yang memerlukan 
waktu proses yang agak lama. Pada penelitian ini 
akan dikembangkan sebuah algoritma untuk 

Premature Ventricle 
berbasis kombinasi RR Interval 

sehingga menghasilkan 
akurasi deteksi yang baikdan prosesnya deteksinya 

Bahan dan Metode Penelitian 

Morfologi Sinyal ECG dan Sinyal ECG 

bentuk morfologi gelombang ECG 
QRS pada saat proses 
 tingginya tingkat 

gelombang QRS kompleks dan 
kompleks QRS dari 

gelombang T. Tipikal gelombang 
P, Q, R, S dan T bisa dilihat pada gambar 1.  

 
Gambar 1. Sinyal QRS Kompleks Orang Normal 

Pada rekaman ECG, untuk kondisi jantung normal 
aktivitas ritme detak jantung memiliki interval 
puncak R ke R berkerja secara teratur, seperti 
terlihat pada gambar 2.a. Seandainya terjadi ritme 

tau muncul lebih awal maka 
kondisi ini dinamakan kontraksi prematur yang 
disebabkan beberapa bagian jantung yang tidak 
bekerja normal. Jika kontraksi prematur  terjadi pada 

premature ventricular 
, seperti pada gambar 2b dan 

sebaliknya jika kontraksi prematur  terjadi pada 
bagian jantung atrial, dimanakan premature atrial 

, seperti pada gambar 3.  

 
Gambar 2. Ritme Sinus(a) dan Kontraksi atrial 

Gambar 3. Sinyal Kontraksi 
 
Untuk mengidentifikasi kontraksi prematur, jika 
dilihat dari morfologi sinyal ada perbedaan 
karakteristik PACs dan PVCs
• Pada PACs, selain ritmenya muncul lebih 

awal,  bentuk gelombang P juga terlihat tidak 
normal . ritme ini berasal dari sumber ritme 
jantung selain SA node

• Sedangkan PVCs selain munculnya lebih awal 
dari ritme normal, bentuknya juga berbeda bisa 
lebih lebar atau lebih tinggi dari bentuk normal 
bahkan untuk beberapa kasus bentuknya 
terbalik atau negatif. Sumber ritme berasal dari 
ventrikel, bisa bundle branches, Purkinje 
network, or ventricular myocardium

 
2.2 Kelainan Jantung Premature Ventricle 

Contractions(PVCs)
Kelainan premature ventricle 
contractions(PVCs) merupakan denyut jantung 
tambahan yang muncul premat
muncul denyut jantung yang normal dengan 
morfologi QRS kompleks yang lebar
pada gambar 4. 
 

 
Gambar 4. PVC

PVCs biasanya tidak didahului oleh gelombang P 
dan dapat terjadi kapan saja sepanjang siklus jantung 
berdetak. Jika PVCs muncul pada bagian akhir dari 
gelombang T(saat akan berakhirnya proses 
repolarisasi) sebagai akibat dari 
tachycardia atau ventricular 
jantungnya melebihi 100 kali per menit bisa 
menyebabkan kematian. Bentuk lain dari 
membahayakan jiwa pasien adal
menghasilkan lebih dari satu bentuk morfologi 
yang seperti pada gambar 
 

 
Gambar 5. Multiform atau lebih dari satu bentuk 
PVCs 
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Gambar 3. Sinyal Kontraksi ventrikel prematur(V) 

Untuk mengidentifikasi kontraksi prematur, jika 
dilihat dari morfologi sinyal ada perbedaan 

PVCs, diantaranya: 
, selain ritmenya muncul lebih 

awal,  bentuk gelombang P juga terlihat tidak 
normal . ritme ini berasal dari sumber ritme 

SA node.  
selain munculnya lebih awal 

dari ritme normal, bentuknya juga berbeda bisa 
lebih lebar atau lebih tinggi dari bentuk normal 
bahkan untuk beberapa kasus bentuknya 
terbalik atau negatif. Sumber ritme berasal dari 

bundle branches, Purkinje 
twork, or ventricular myocardium.  

Premature Ventricle 
Contractions(PVCs) 

premature ventricle 
merupakan denyut jantung 

tambahan yang muncul prematur sebelum 
muncul denyut jantung yang normal dengan 

S kompleks yang lebar seperti 

 

Cs pada data 100 MIT-BIH 

biasanya tidak didahului oleh gelombang P 
dan dapat terjadi kapan saja sepanjang siklus jantung 

muncul pada bagian akhir dari 
bang T(saat akan berakhirnya proses 

repolarisasi) sebagai akibat dari ventricular 
ventricular fibrillation yang detak 

jantungnya melebihi 100 kali per menit bisa 
Bentuk lain dari PVCs yang 

membahayakan jiwa pasien adalah jika 
menghasilkan lebih dari satu bentuk morfologi PVCs 
yang seperti pada gambar 5 dan gambar 6. 

 

atau lebih dari satu bentuk 
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Gambar 6. Uniform atau bentuk PVC
2.3 Diagram Blok Sistem 

Diagram blok sistem seperti pada gambar 7 
dengan beberapa tahapan proses, yaitu tahap 
pertama melakukan praproses sinyal ECG dengan 
terlebih dahulu menghilangkan 
menggunakan metode median filtering
menghilangkan derau atau noise menggun
wavelet. Setelah itu tahap berikutnya adalah 
melakukan ekstraksi sinyal ECG untuk menentukan 
puncak dari masing-masing gelombang diantaranya 
gelombang P, QRS. Setelah informasi penting ini 
didapat, maka proses deteksi kelainan 
ventricular contractions(PVCs)
dengan menghitung RR Interval
persamaan 1, menentukan nilai 
coefficient bentuk ECG normal yang nantinya akan 
dibandingkan dengan nilai correlation coefficient 
bentuk ECG prematur dengan menggunakan 
persamaan 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Blok Diagram Sistem
 

2.3.1 Menghilangkan Baseline Wander
Salah satu masalah yang umum pada sinyal 

ECG adalah menghilangkan derau atau noise yang 
dihasilkan oleh frekuensi rendah sinyal ECG yang 
menyebabkan bentuk gelombang bergerak tidak 

 
PRAPROSES SINYAL

DETEKSI QRS dan P

EKSTRAKSI FITUR

DETEKSI KELAINAN PREMATUR

RRINTERVAL

TEMPLATE DESIGN

CORRELATION COEFFICIENT

PVCs_1 

1 

2 

4 

BASELINE WANDER REMOVED

DENOISING

3 
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PVCs yang seragam 

Diagram blok sistem seperti pada gambar 7 
dengan beberapa tahapan proses, yaitu tahap 
pertama melakukan praproses sinyal ECG dengan 
terlebih dahulu menghilangkan baseline wander 

median filtering dan 
menghilangkan derau atau noise menggunakan 

Setelah itu tahap berikutnya adalah 
melakukan ekstraksi sinyal ECG untuk menentukan 

masing gelombang diantaranya 
gelombang P, QRS. Setelah informasi penting ini 
didapat, maka proses deteksi kelainan premature 

ntractions(PVCs) bisa dilakukan 
RR Interval berdasarkan 

persamaan 1, menentukan nilai correlation 
bentuk ECG normal yang nantinya akan 

correlation coefficient 
bentuk ECG prematur dengan menggunakan 

Gambar 7. Blok Diagram Sistem 

Menghilangkan Baseline Wander 
Salah satu masalah yang umum pada sinyal 

ECG adalah menghilangkan derau atau noise yang 
dihasilkan oleh frekuensi rendah sinyal ECG yang 
menyebabkan bentuk gelombang bergerak tidak 

teratur. Kondisi ini sebagai akibat kontraksi otot 
jantung saat melakukan p
pergerakan pasien saat diperiksa atau di diagnosa. 
Median filtering digunakan untuk menghilangkan 
efek wandering dari sinyal ECG tanpa kehilangan 
informasi penting dari sinyal ECG seperti pada 
gambar 8. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Blok Diagram Menghilangkan 
Baseline Wander

 
2.3.2 Menghilangkan Derau atau Noise

Prinsip kerja proses menghilangkan noise 
menggunakan transformasi wavelet 
dasarnya dibagi menjadi tiga proses, yaitu
1. Proses dekomposisi sinyal ECG menjadi band

band frekuensi. Dekomposisi yang dilakukan 
pada sinyal ECGsampai level 8 dengan 
menggunakan Daubechies (db4) sebagai 
wavelet-nya 

2. Detail koefisien pada
digunakan untuk menemukan nilai standar 
untuk proses denoising sinyal ECG.

3. Hasil proses threshold
Sinyal ECG selanjutnya direkonstruksi secara 
up sampling untuk menghasilkan sebuah sinyal 
ECG yang bersih dari n

 
2.3.3 Deteksi Gelombang QRS dan P

Proses deteksi gelombang
yaitu gelombang Q, R dan S, dilakukan dengan 
beberapa langkah seperti pada gambar 9.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAPROSES SINYAL 

DETEKSI QRS dan P 

EKSTRAKSI FITUR 

DETEKSI KELAINAN PREMATUR 

RRINTERVAL 

TEMPLATE DESIGN 

CORRELATION COEFFICIENT 

PVCs_2 

BASELINE WANDER REMOVED 

DENOISING 

Original Signal 

200ms window 

median filtering 

Tentukan Nilai 

Threshold maksimum

Tentukan puncak R sesuai dengan nilai threshold 

pada sinyal hasil dekomposisi level 2

Selesai

Data ECG

Hilangkan dua atau lebih R yang berdekatan

(Ramp) dan deteksi lokasi (Ramp) u/ gel R(Rloc)

Deteksi Gelombang Q dan S berdasarkan Rloc

kearah kiri u/ gel Q sejauh 0.13detik dan kearah 

Mulai
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teratur. Kondisi ini sebagai akibat kontraksi otot 
jantung saat melakukan pernafasan dan adanya 
pergerakan pasien saat diperiksa atau di diagnosa. 

digunakan untuk menghilangkan 
dari sinyal ECG tanpa kehilangan 

informasi penting dari sinyal ECG seperti pada 

 
Gambar 8. Blok Diagram Menghilangkan 

Baseline Wander 

Menghilangkan Derau atau Noise 
Prinsip kerja proses menghilangkan noise 

menggunakan transformasi wavelet diskrit pada 
dasarnya dibagi menjadi tiga proses, yaitu 

Proses dekomposisi sinyal ECG menjadi band-
band frekuensi. Dekomposisi yang dilakukan 
pada sinyal ECGsampai level 8 dengan 
menggunakan Daubechies (db4) sebagai mother 

Detail koefisien pada proses dekomposisi 
digunakan untuk menemukan nilai standar 
untuk proses denoising sinyal ECG. 

threshold terhadap detail koefisien 
Sinyal ECG selanjutnya direkonstruksi secara 
up sampling untuk menghasilkan sebuah sinyal 
ECG yang bersih dari noise. 

Deteksi Gelombang QRS dan P 
Proses deteksi gelombang-gelombang ECG, 

yaitu gelombang Q, R dan S, dilakukan dengan 
beberapa langkah seperti pada gambar 9. 

600ms window 

median filtering 

Baseline Wander 

Removed 

Tentukan Nilai 

Threshold maksimum 

Tentukan puncak R sesuai dengan nilai threshold 

sinyal hasil dekomposisi level 2 

Selesai 

Data ECG 

Hilangkan dua atau lebih R yang berdekatan 

(Ramp) dan deteksi lokasi (Ramp) u/ gel R(Rloc) 

Deteksi Gelombang Q dan S berdasarkan Rloc 

kearah kiri u/ gel Q sejauh 0.13detik dan kearah 

Mulai 
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Gambar 9. Diagram Alir Modul Deteksi 
Gelombang ECG

 
 

2.3.4 Menghitung RR Interval
Coefficients 
Pendekatan yang digunakan untuk 

mendeteksi kelainan jantung prematur berdasarkan 
RR Interval menggunakan persamaan 1 dan 
correlation coefficient menggunakan persamaaan 2.
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 N=jumlah sampel 

 Ri=puncak awal 
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dengan: 

 r = koefisien korelasi  

 n = ukuran sampel  

 x = nilai var bebas  

 y = nilai var terikat  

 
3. Hasil Pengujian 

 
Pengujian ini untuk menjelaskan seberapa 

besar tingkat keberhasilan algoritma dalam 
mengidentifikasi ketidaknormalan sinyal ECG. Hasil 
pengujian berdasarkan modul-modul seperti pada 
gambar 7, yaitu modul praproses sinyal ECG, modul 
deteksi gelombang P dan QRS, modul ekstraksi fitur 
ECG dan modul deteksi kelainan jantung 
prematur(PVCs). 

 
 

3.1 Hasil Pengujian Baseline Wander
 

(a) 
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Gambar 9. Diagram Alir Modul Deteksi 
Gelombang ECG 

RR Interval dan Correlation 

Pendekatan yang digunakan untuk 
mendeteksi kelainan jantung prematur berdasarkan 

menggunakan persamaan 1 dan 
menggunakan persamaaan 2. 

)iR                        (1) 

= puncak berikutnya 

                       (2) 

Pengujian ini untuk menjelaskan seberapa 
besar tingkat keberhasilan algoritma dalam 
mengidentifikasi ketidaknormalan sinyal ECG. Hasil 

modul seperti pada 
gambar 7, yaitu modul praproses sinyal ECG, modul 
deteksi gelombang P dan QRS, modul ekstraksi fitur 
ECG dan modul deteksi kelainan jantung 

Hasil Pengujian Baseline Wander 

 

Gambar 8(a). Sinyal asli data ECG 121.dat dan (b)
Hasil Proses Menghilangkan 

 
3.2 Hasil Pengujian Denoising Menggunakan 

Wavelet 
 

Gambar 9(a). Sinyal asli data ECG 232.dat dan (b)

Hasil Proses 

 
3.3 Hasil Pengujian Deteksi Gelombang R

Pengujian berikutnya dilakukan pada data yang 
memiliki variasi bentuk QRS kompleks dan 
Interval, yaitu pada data 
database dengan frekuensi sampling 360Hz.

 
Tabel 1. Hasil Deteksi Puncak R pada Data 
BIH Arrhytmia 

TABEL HASIL DETEKSI PUNCAK R
RECORD
S 

TOTAL 
BEATS 

100 2273 

101 1865 

103 2084 

116 2412 

119 1987 

220 2048 
RATA-RATA 

 

(a)
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(b) 

Sinyal asli data ECG 121.dat dan (b). 
Hasil Proses Menghilangkan Baseline Wander 

Hasil Pengujian Denoising Menggunakan 

 
(a) 

 
(b) 

Sinyal asli data ECG 232.dat dan (b). 

Hasil Proses Denoising 

Hasil Pengujian Deteksi Gelombang R 
Pengujian berikutnya dilakukan pada data yang 

memiliki variasi bentuk QRS kompleks dan RR 
, yaitu pada data MIT-BIH Arrhytmia 

dengan frekuensi sampling 360Hz. 

Hasil Deteksi Puncak R pada Data MIT-

PUNCAK R 

TP FP FN Se(%) 

2272 1 0 99,96 

1861 4 0 99,79 

2082 2 0 99,90 

2265 109 0 95,41 

1987 1 0 99,95 

2048 0 0 100,00 
99,00 

 
(a) 
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(b) 
Gambar 10(a). Hasil Deteksi Puncak Gelombang R 
pada sinyal dekomposisi Data 112.dat

Deteksi Puncak Gelombang R pada sinyal asli
 
3.4 Hasil Deteksi Kelainan Jantung 

Proses pengujian untuk mendeteksi kelainan 
PVCs dilakukan pada beberapa data yang mewakili 
kondisi pasien penyakit jantung berdasarkan data 
yang bersumber pada MIT-BIH Arrythmia Database 
dengan berbagai macam kompleksitas dan 
heterogenitas morfologi ECG. Kelompok data 
yang diuji untuk kelainan PVCs
116.dat dan data ECG 119.dat.  

 
Tabel 2. Data Pengujian PVCs 

DATA PENGUJIAN NORMAL DAN PVCs
(MIT-BIH ARRHYTMIA DB) 
NO NAMA FILE  
1 116_ECG_90_150 (3 PVC + 75 NORMAL)
2 116_ECG_155_215 (3 PVC + 75 NORMAL)
3 116_ECG_260_320 (5 PVC + 74 
4 116_ECG_360_420 (5 PVC + 75 NORMAL)
5 119_ECG_570_630 (18 PVC + 48 NORMAL)

 

Gambar 11. Hasil Deteksi PVCs
menit ke 1.37

 

Gambar 12. Data 119.text, PVCs

PVC
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Hasil Deteksi Puncak Gelombang R 
pada sinyal dekomposisi Data 112.dat dan (b). Hasil 

Deteksi Puncak Gelombang R pada sinyal asli 

Hasil Deteksi Kelainan Jantung PVCs 
Proses pengujian untuk mendeteksi kelainan 
dilakukan pada beberapa data yang mewakili 

kondisi pasien penyakit jantung berdasarkan data 
BIH Arrythmia Database 

dengan berbagai macam kompleksitas dan 
. Kelompok data ECG 

PVCs adalah data ECG 

DATA PENGUJIAN NORMAL DAN PVCs 

116_ECG_90_150 (3 PVC + 75 NORMAL) 
116_ECG_155_215 (3 PVC + 75 NORMAL) 
116_ECG_260_320 (5 PVC + 74 NORMAL) 
116_ECG_360_420 (5 PVC + 75 NORMAL) 
119_ECG_570_630 (18 PVC + 48 NORMAL) 

 
Hasil Deteksi PVCs Data 119.dat 

menit ke 1.37 

 
PVCs pada menit ke 1.37 

 
Pada gambar 11 

algoritma terhadap kelainan 
119.dat dan gambar 12 merupakan data verifikasi 
dari ahli kardiologi bahwa pada menit ke 1,397 
menit dan sampel 503, menit ke 6,911 dan sampel 
2488 dan menit ke 12,356 dan pada sampel
terdapat kelainan jantung prematur 
V. 

Gambar 13. Hasil Deteksi 

 

Gambar 14. Data Verifikasi 

 
Berdasarkan hasil plot
memperlihatkan adanya kelainan jantung 
Sedangkan pada gambar 14
verifikasi ahli kardiologi mengidentifikasi adanya 
kelainan jantung prematur
menit ke 25,51,464 dan sampel 558527, menit ke 
25,51,864 dan sampel 558671, menit ke 26,06 dan 
sampel 563967, menit ke 26,13 dan sampel 566607. 
Selain itu juga memperlihatkan adanya perbedaan 
bentuk ECG normal dibandingkan dengan bentuk 
ECG kelainan PVCs 
kemunculan puncak R juga lebih cepat dibandingkan 
dengan durasi kemunculan puncak R kondisi 
normal. 
 

PVC 

PVC 
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 merupakan hasil deteksi 
algoritma terhadap kelainan PVCs untuk data ECG 

merupakan data verifikasi 
dari ahli kardiologi bahwa pada menit ke 1,397 
menit dan sampel 503, menit ke 6,911 dan sampel 
2488 dan menit ke 12,356 dan pada sampel 4448 
terdapat kelainan jantung prematur PVCs atau kode 

 
Hasil Deteksi PVCs Data 119.dat 

 
Data Verifikasi PVCs119.text 

plot pada gambar 13 
memperlihatkan adanya kelainan jantung PVCs dan 

14 menunjukan bahwa hasil 
verifikasi ahli kardiologi mengidentifikasi adanya 
kelainan jantung prematur PVCs atau kode V pada 
menit ke 25,51,464 dan sampel 558527, menit ke 
25,51,864 dan sampel 558671, menit ke 26,06 dan 
sampel 563967, menit ke 26,13 dan sampel 566607. 
Selain itu juga memperlihatkan adanya perbedaan 

normal dibandingkan dengan bentuk 
 dan memiliki durasi 

kemunculan puncak R juga lebih cepat dibandingkan 
dengan durasi kemunculan puncak R kondisi 

PVC PVC 
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Gambar 14. Hasil Deteksi PVCs

 
Gambar 15. Data Verifikasi PVCs

 

 
Gambar 16. Hasil Deteksi 
116_ECG_90_150.mat(data PVCs
– 150) 
 

PVC 

PVC
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PVCs data 116.dat 

 

PVCs pada 116.text 

 

Hasil Deteksi PVCs Data 
PVCs pada detik ke 90 

Gambar 17. Hasil Deteksi 
116_ECG_90_150.text(data 
– 150) 
 
Sedangkan pada gambar 14 merupakan hasil deteksi 
PVCs pada data 116.dat dan gambar 15 merupakan 
hasil verifikasi ahli kardiologi mengidentifikasi 
adanya kelainan jantung prematur
gambar 16 merupakan hasil 
116_ECG_90_150.mat(data 
– 150) sedangkan data verifikasinya seperti pada 
gambar 17. 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian algoritma yang 
digunakan untuk mendeteksi kelainan jantung 
Premature Ventricle Contractions(PVCs)
ECG bentuk normal, memiliki tingkat sensitivitas 
97.06% dan prediksi positif sebesar 100% sehingga 
pendekatan RR interval dan 
sangat efektif untuk digunakan mendeteksi kelainan 
jantung Premature Ventricle Contractions(PVCs)
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Hasil Deteksi PVCs pada Data 

116_ECG_90_150.text(data PVCs pada detik ke 90 

Sedangkan pada gambar 14 merupakan hasil deteksi 
pada data 116.dat dan gambar 15 merupakan 

hasil verifikasi ahli kardiologi mengidentifikasi 
adanya kelainan jantung prematur PVCs. Untuk 
gambar 16 merupakan hasil plot kelainan PVCs Data 
116_ECG_90_150.mat(data PVCs pada detik ke 90 

sedangkan data verifikasinya seperti pada 

Berdasarkan hasil pengujian algoritma yang 
digunakan untuk mendeteksi kelainan jantung 
Premature Ventricle Contractions(PVCs) terhadap 

bentuk normal, memiliki tingkat sensitivitas 
97.06% dan prediksi positif sebesar 100% sehingga 

dan Correlation Coefficient 
sangat efektif untuk digunakan mendeteksi kelainan 

Premature Ventricle Contractions(PVCs).  
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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam 
menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, pemantapan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa . 
Provinsi papua yang merupakan provinsi tertimur Indonesia, sampai saat ini memiliki kesenjangan yang lebar 
dalam hal pembangunan infrastruktur teknologi informasinya. Kesenjangan ini tentunya harus di minimalisir 
dengan menyusun langkah-langkah strategis yang harus ditungan dalam rencana induk  pengembangan teknologi 
informasi. Sebagai langkah awal penyusunan rencana ini tadi, perlu disusun profil layanan teknologi informasi 
yang eksisting. 
Penelitian ini memetakan layanan teknologi informasi khususnya layanan internet yang ada saat ini di provinsi 
Papua. Data-data diambil berdasarkan wawancara dengan para pemangku kepentingan,survey lokasi dan 
pengambilan kuisioner yang disebarkan ke masyaraka. Kuisioner dilakukan dengan menggunakan sample secara 
acak. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa internet service provider yang beroperasi masih sangat sedikit. Dalam satu 
kabupaten hanya ada satu dan paling banyak dua internet service provider bahkan dibeberapa kabupaten 
pemekaran belum ada internet service provider yang beroperasi. Namun demikian kepuasan pengguna di tempat 
yang memiliki layanan akses internet dinilai cukup baik.  
 
Kata kunci : teknologi informasi, internet, satuan wilayah pengembangan, tingkat kepuasan  
 
 
 
1. Latar Belakang 

 
Perkembangan teknologi informasi telah 

menunjukkan peningkatan peran penting dan 
strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan 
perekonomian, pemantapan pertahanan dan 
keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
memperlancar kegiatan pemerintahan dan 
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
kerangka Wawasan Nusantara dan memantapkan 
ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan 
antar bangsa. 

Terkait dengan pertumbuhan bidang teknologi 
informasi  khususnya perkembangan dunia internet, 
di daerah Papua terdapat ketidak setaraan antara 
daerah perkotaan (urban) dengan daerah 
pedesaan/kampung (rural). Ketidaksetaraan ini salah 
satunya disebabkan karena kondisi geografis yang 
sangat sulit yang merupakan penghalang utama bagi 
majunya masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.  

Melihat pentingnya peran teknologi informasi 
bagi kemajuan suatu daerah maka pengelolaan 
infrastruktur informasi perlu direncanakan dengan 
baik. Sebagai langkah awal dalam perencanaan 

infrastruktur teknologi informasi maka perlu disusun 
Profil Pengelolaan teknologi informasi khususnya 
layanan internet.  
 
2. Kondisi Gegrafi dan Rencana 

Pengembangan Wilayah 
 
Papua menempati setengan bagian barat dari 

New Guinea yang merupakan pulau terbesar setelah 
Greenland. Provinsi Papua dan  dan Provinsi Papua 
Barat merupakan satu kesatuan alami dengan 
sebutan Tanah Papua yang memiliki luas daratan 
424.500 m2 atau 22% dari luas daratan Indonesia, 
membujur dari barat ke timur (Sorong – Jayapura) 
sepanjang 1200 km (774 mile) dan dari utara ke 
selatan (Jayapura – Merauke) sepanjang 736 km 
(458 mile).  

Sebagian besar wilayah Papua berada pada 
ketinggian 0-100 m diatas permukaan laut. 
Topografi wilayah ini sangan bervariasi, sekitar 70% 
(Tujuh Puluh Prosen)  merupakan wilayah 
pegunungan dengan topografi wilayah berbukit. 
Akibatnya di Pulau Papua sering terjadi 
pengangkatan dan penurunan kulit bumi dengan 
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perbedaan yang cukup tinggi. Pada bagian tengan 
berjejer pegunungan tinggi sepanjang 650 (Enam 
Ratus Lima Puluh) KM. Salah satu bagian dari 
pegunungan tersebut adalah pegunungan Jaya 
Wijaya.  

Saat ini sebagian besar penduduk asli Papua 
berada di distrik dan kampung. Kondisi kehidupan 
masyarakat mayoritas masih nomaden dengan 
kelompok – kelompok yang relatif kecil hingga 
sedang.  

Dalam perencanaan pembangunannya wilayah 
Papua di bagi dalam 7 satuan wilayah 
pengembangan (SWP). Disetiap SWP terdapat 
beberapa kabupaten/kota yang berperan sebagai 
pusat pelayanan dan wilayah yang dilayani.  
• Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) I : 

meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven 
Di goel dan Kabupaten Mappi. Kabupaten 
Marauke merupakan Pusat pengembangan.  

• Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) II 
meliputi : kabupaten Biak Numfor, kabupaten 
supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan 
Kabupaten Waropen. Kabupaten Biak Numfor 
merupakan pusat pengembangan. 

• Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) III 
meliputi : kabupaten Biak Numfor, kabupaten 
supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan 
Kabupaten Waropen. Kabupaten Biak Numfor 
merupakan pusat pengembangan. 

• Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 1V 
meliputi kabupaten Nabire, kabupaten Paniai, 
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya dan 
kabupaten Deiyai. Kabupaten Nabire 
merupakan pusat pengembangan.  

• Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) V  
meliputi : kabupaten Jayawijaya (Pusat SWP), 
kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, 
Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Mamberamo 
Tengah, kabupaten tolikara, kabupaten Puncak 
Jaya dan Kabupaten Yukohimo. Kabupaten 
Jayawijaya merupakan pusat pengembangan.  

• Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) VI 
meliputi : kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat 
dan Kabupaten Puncak. Kabupaten Mimika 
merupakan pusat pengembangan.  

• Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) VII 
meliputi : Kabupaten Sarmi dan kabupaten 
Mamberamo Raya. Kabupaten Sarmi 
merupakan pusat pengembangan.  

 
3. Kondisi infrastruktur ICT Wilayah 

 
Berdasarkan hasil survei langsung yang 

dilakukan, wilayah Provinsi Papua telah memiliki 
infrastruktur telekomunikasi yang lengkap, terdiri 
dari: infrastruktur radio, televisi, telepon kabel, 
telepon selular, VSAT, telepon satelit serta telah 
memiliki Internet Service Provider (ISP) untuk 
mengakses internet.  Secara umum fasilitas yang 

lengkap tersebut dimiliki di daerah induk. 
Kelengkapan fasilitas telekomunikasi tersebut 
digunakan untuk mendukung kegiatan daerah pusat 
regional seperti Kota Jayapura, Kabupaten Biak 
Numfor dan Merauke atau daerah strategis nasional 
seperti Mimika.  

 
3.1  Satuan Wilayah Pengembangan I 

 
Kota Jayapura merupakan daerah induk dari 

SWP I sehingga memiliki fasilitas dan layanan 
paling lengkap. Hampir 75% daerah SWP I sudah 
memiliki layanan telekomunikasi, meskipun tidak 
semua memiliki infrastruktur yang lengkap. Layanan  
telekomumikasi yang dimiliki meliputi telepon 
kabel, telepon selular, telepon satelit, Vsat, radio dan 
televisi. Disetiap kabupaten di SWP I ini terdapat 
Interset Service Provider (ISP) yang beroperasi. 

 
3.2 Satuan Wilayah Pengembangan II 

 
Dilihat dari fasilitas infrastruktur yang 

dimiliki, hanya kabupaten Merauke yang memiliki 
stasiun radio dan stasiun televisi. Sementara itu 
untuk komunikasi suara dengan telepon selular, 
daerah cakupannya adalah wilayah Merauke, Boven 
Digoel dan Mappi. Telepon kabel hanya ada di 
daerah Merauke. Layanan data berupa internet sudah 
digunakan oleh masyarakat di daerah Merauke dan 
Mappi. Internet Service Provider beroperasi di 
daerah SWP II adalah Telkom Speedy (Merauke), 
PT. Satelit Nusantara (Mappi) dan Aslan Net 
(Mappi). 

 
3.3 Satuan Wilayah Pengembangan III 
 

Biak Numfor yang merupakan daerah induk 
untuk SWP III,  memiliki fasilitas paling lengkap 
dibanding dengan daerah lain di SWP III. Secara 
infrastruktur, Biak Numfor memiliki 4 stasiun radio, 
2 stasiun televisi, jaringan telepon kabel, jaringan 
telepon selular dan ISP untuk jaringan internet (Di 
Biakcom). Kabupaten Yapen hanya memiliki 
infrastruktur jaringan telepon kabel dan selular. 
Kabupaten Waropen hanya memiliki infrastruktur 
jaringan telepon selular. Sedangkan Supiori belum 
memiliki infrastruktur telekomunikasi sendiri. 

 
3.4 Satuan Wilayah Pengembangan IV 

 
Kabupaten Nabire memiliki 8 BTS (Base 

Transceiver Station) sedangkan Kabupaten Paniai 
dan Dogiyai masing masing memiliki 1 BTS yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi 
selular masyarakat. Sedangkan Intan Jaya, Deiyai 
dan Dogiyai belum memiliki infrastruktur BTS. 
Stasiun radio dan televisi tidak ada di SWP IV, 
tetapi daerah Nabire, Intan Jaya dan Deiyai mampu 
mendapatkan layanan radio dan televisi. Untuk 
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daerah Paniai dan Dogiyai, masyarakatnya belum 
dapat menikmati siaran radio dan televisi. Jaringan 
telepon kabel dan internet hanya dapat digunakan di 
Kabupaten Nabire. 

 
3.5 Satuan Wilayah Pengembangan V

 
Secara keseluruhan, infrastruktur yang ada di 

SWP V adalah jaringan selular (Kabupaten 
Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya) dan 
jaringan telepon kabel (Kabupaten Jayawijaya). 
Layanan komunikasi data berupa internet bisa 
diakses oleh masyarakat di w
Jayawijaya dan Yahukimo. Salah satu 
Service Provider yang beroperasi di SWP V adalah 
Telkom Speedy  

 
3.6 Satuan Wilayah Pengembangan VI

 
Komunikasi data di Mimika dilayani satu 

Internet Service Provider dengan cakupan sinyal 
sejauh 4 km. Di kabupaten Asmat terdapat sebuah 
BTS. Daerah Mimika terdapat stasiun TV lokal 
dengan jangkauan sinyal sekitar 10 km. Pemenuhan
komunikasi selular masyarakat Mimika didukung 
oleh 35 BTS di sejumlah titik oleh beberapa p
Teknologi yang digunakan oleh operator telah 
mencapai HSDPA. Kebutuhan layanan telpon kabel 
(PSTN) didukung dengan adanya
Telpon Otomat) di kabupaten Mimika dan satu STO 
di kabupaten Asmat. Layanan VSAT
oleh beberapa perusahaan di Mimika.

 
3.7 Satuan Wilayah Pengembangan VII

 
Kebutuhan informasi di SWP VII dilayani oleh 

2 BTS telepon selular di Sarmi dan jaringan telepon 
kabel yang terdapat di Sarmi dan Mamberamo Raya. 
Di Kabupaten Sarmi terdapat 1 Kandatel yang 
mengelola sekitar 375 SST. Untuk cakupan layanan 
media informasi berupa radio dan televisi sudah 
dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitar daerah 
Sarmi dan Mamberamo Raya. Begitu pula untuk 
layanan komunikasi suara (telepon kabel dan telepon 
selular) dan komunikasi data (internet) sudah 
menjangkau beberapa daerah di Sarmi dan 
Mamberamo Raya. 

 
4. Metoda Pengambilan data

 
Pengambilan data untuk mendukung penelitian 

dilakukan dengan cara wawancara serta survey. 
Wawancara dilakukan pada pejabat
terkait dengan pengembangan infrastruktur Badan 
Pengelolaan infrastruktur papua dan Survey 
dilakukan pada masyarakat papua yang di lakukan 
dengan sample acak.  
 
 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

517 

daerah Paniai dan Dogiyai, masyarakatnya belum 
dapat menikmati siaran radio dan televisi. Jaringan 
telepon kabel dan internet hanya dapat digunakan di 

Satuan Wilayah Pengembangan V 

Secara keseluruhan, infrastruktur yang ada di 
SWP V adalah jaringan selular (Kabupaten 
Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya) dan 
jaringan telepon kabel (Kabupaten Jayawijaya). 
Layanan komunikasi data berupa internet bisa 
diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten 
Jayawijaya dan Yahukimo. Salah satu Internet 

yang beroperasi di SWP V adalah 

Satuan Wilayah Pengembangan VI 

Komunikasi data di Mimika dilayani satu 
dengan cakupan sinyal 
Asmat terdapat sebuah 

BTS. Daerah Mimika terdapat stasiun TV lokal 
dengan jangkauan sinyal sekitar 10 km. Pemenuhan 
komunikasi selular masyarakat Mimika didukung 

sejumlah titik oleh beberapa provide. 
Teknologi yang digunakan oleh operator telah 
mencapai HSDPA. Kebutuhan layanan telpon kabel 

adanya satu STO (Sentral 
Telpon Otomat) di kabupaten Mimika dan satu STO 
di kabupaten Asmat. Layanan VSAT juga digunakan 

perusahaan di Mimika. 

Satuan Wilayah Pengembangan VII 

Kebutuhan informasi di SWP VII dilayani oleh 
2 BTS telepon selular di Sarmi dan jaringan telepon 
kabel yang terdapat di Sarmi dan Mamberamo Raya. 
Di Kabupaten Sarmi terdapat 1 Kandatel yang 

a sekitar 375 SST. Untuk cakupan layanan 
media informasi berupa radio dan televisi sudah 
dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitar daerah 
Sarmi dan Mamberamo Raya. Begitu pula untuk 
layanan komunikasi suara (telepon kabel dan telepon 

si data (internet) sudah 
menjangkau beberapa daerah di Sarmi dan 

Metoda Pengambilan data 

Pengambilan data untuk mendukung penelitian 
dilakukan dengan cara wawancara serta survey. 
Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat yang 

n pengembangan infrastruktur Badan 
Pengelolaan infrastruktur papua dan Survey 
dilakukan pada masyarakat papua yang di lakukan 

 
5. HasilSurvey 

 
5.1 Profil Responden 
 

Survey dilakukan terhadap masyarakat dan 
lembaga yang berasal dari
dengan jumlah responden sebanyak 544 orang dan 
199 lembaga. Segmentasi  responden diambil 
berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Grafik Segmentasi Responden 
berdasarkan pendidikan dan pekerjaan
 
5.2 Kualitas Layanan internet 

 
Sebanyak 46,85% responden dari masyarakat 

mengaku puas dengan layanan internet yang 
diperolehnya dan 41,44% Cukup puas dan hanya 
11,71% yang  menyatakan tidak puas. Sementara itu 
dari renposden industri 
responden merasa cukup puas terhadap pelayanan 
internet yang ada, 38,29% menyatakan puas dan 
hanya 12,77% yang merasa tidak puas

Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

Survey dilakukan terhadap masyarakat dan 
lembaga yang berasal dari 29 Kabupaten/Kota 
dengan jumlah responden sebanyak 544 orang dan 
199 lembaga. Segmentasi  responden diambil 
berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan. 

Grafik Segmentasi Responden 
idikan dan pekerjaan 

Kualitas Layanan internet  

Sebanyak 46,85% responden dari masyarakat 
mengaku puas dengan layanan internet yang 

41,44% Cukup puas dan hanya 
yang  menyatakan tidak puas. Sementara itu 

dari renposden industri data bahwa 48.94% 
responden merasa cukup puas terhadap pelayanan 
internet yang ada, 38,29% menyatakan puas dan 

12,77% yang merasa tidak puas
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Gambar 3. 2 Grafik survei tingkat kepuasan terhadap 
layanan internet 
 
 
Untuk pemetaan lokasi pengguna layanan internet 
berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada gambar 
berikut : 
 

 
Gambar 3. 3 Peta kepemilikan layanan internet 
 
Dari hasil kuesioner diperoleh data bahwa 53.66% 
responden menggunakan penyedia jasa Speedy 
(Telkom) untuk mengakses internet disusul dengan 
Telkomsel Flash sebesar 26,83% 
 

 
Gambar 3.4 Grafik Penyedia Jasa 

 
6. Kesimpulan 

 
Sebaran fasilitas teknologi informasi 

khususnya layanan internet di Provinsi Papua tidak 
merata, pasilitas tersebut baru dimiliki oleh 
kabupaten yang menjadi pusat pengembangan 
wilayah masing-masing satuan wilayah 
pengembangan.  

Tingkat kepuasan pelanggan di wilayah yang 
telah memiliki akses internet dinilai cukup tinggi, 
dengan nilai diatas 80% baik untuk pelanggan 
industri maupun masyarakat. 
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Abstrak 

 
LBS adalah sebuah layanan informasi yang dapat diakses dari perangkat bergerak dan memanfaatkan posisi 
geografis dari perangkat bergerak tersebut. Dalam pengaplikasiannya, LBS dapat mencakup berbagai konteks 
seperti pekerjaan, kesehatan, kehidupan pribadi, mengidentifikasi seseorang atau benda seperti menemukan 
ATM terdekat. Dalam penelitian i, akan dibangun sebuah sistem dengan memanfaatkan GPS untuk diaplikasikan 
pada LBS yang akan menginformasikan sarana-sarana umum pada pengguna. Sistem ini menggunakan algoritma 
Dijkstra dan A*. Heuristik  yang digunakan pada algoritma A* adalah Manhattan, Distance, Euclidean, dan 
Custom. Masing-masing algoritma ini akan diuji dengan titik-titik yang berbeda pada pengguna yang berbeda. 
Dari hasil pengujian didapatkan A* dengan heuristik custom paling efisien dari sisi vertex yang dikunjungi. 
Edge pada pejalan kaki lebih banyak dari edge pada pengguna kendaraan itu sebabnya jarak yang ditempuh pada 
pengguna pengendara relatif sama pada masing-masing algoritma. Untuk heuristik Manhattan, Distance, 
Euclidean tidak disarankan digunakan untuk studi kasus seperti pada tugas akhir ini. Ini disebabkan nilai 
heuristiknya terlalu kecil sehingga menyamai hasil yang didapat oleh Dijkstra. 
 
Kata Kunci : LBS, GPS, Dijkstra, A*, Manhattan, Distance, Euclidean, heuristik 
 
 

Abstract 
 

LBS is an information service that is accessible from mobile devices and take advantage of the geographical 
position from these mobile devices. In its application, LBS may include a variety of contexts such as employment, 
health, personal life, identifying a person or an object, e.g. finding the nearest ATM. In this research, a system 
using GPS applied on LBS is built, which will result for information of the public facilities for the user. This 
system uses Dijkstra's algorithm and A* algorithm. Heuristics used in the algorithm A* are Manhattan, 
Distance, Euclidean, and Custom. Each of these algorithms will be tested with different points on different users. 
From the test results obtained, by analyzing the sum of vertices being visited, it is concluded that A* using 
Custom heuristic is the most efficient. Also, there are more edges resulted for pedestrians than for the vehicle 
users, therefore the distance traveled for a vehicle user is relatively the same for each algorithms. Meanwhile, 
Manhattan, Distance, and Euclidean heuristics are not recommended to use for such a case study in this thesis. 
It is because the heuristic value is too small so that the results obtained is nearly the same as using Dijkstra. 
 
Keywords : LBS, GPS, Dijkstra, A*, Manhattan, Distance, Euclidean, heuristik 
 
 
 
1. Latar Belakang  

Sejak dahulu peta sangat membantu kehidupan 
manusia. Mulai dari navigasi sampai pembangunan 
kota. Semakin hari peta semakin kompleks dan 
berkembang. GIS muncul pada periode 1970-80-an. 
GIS menggeser paradigma pembuatan peta[4]. 
Pemetaan secara tradisional (berupa kertas) menuju 
pemetaan yang menampilkan gambar dan database 

secara bersamaan dengan menggunakan informasi 
geografi. 

GIS banyak sekali manfaatnya sebagai 
pengganti peta yang konvensional. Jika dulu orang-
orang yang mendatangi daerah asing menggunakan 
peta maka sekarang menggunakan peta dijital atau 
GIS. Setelah dikembangkan dengan menambahkan 
pencarian tempat seperti ATM atau SPBU, 
dikenalah LBS. Untuk menambah ketepatan dari 
lokasi suatu tempat atau lokasi user berada maka 
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digunakan teknologi GPS. Hingga Maret 2008, 
sudah ada 31 satelit yang aktif mendukung sistem 
GPS yang mengorbit mengelilingi bumi kita[8]. 

Jika kita berada pada suatu tempat yang asing 
mungkin akan kebingungan jika mencari ATM, 
SPBU, Rumah Sakit atau tempat-tempat umum 
lainnya. Untuk mempermudah hal tersebut maka 
dibuatlah LBS yang dijalankan pada gadget. LBS 
adalah suatu aplikasi yang dapat membatu pengguna 
yang berdasarkan pada posisi pelanggan saat ini. 
Selanjutnya setelah posisi diketahui, data tersebut 
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan untuk mengakses segala informasi yang 
terkait dengan posisinya saat ini. Pada saat ini, 
gadget (laptop, netbook, handphone) sudah menjadi 
hal yang dibutuhkan untuk menunjang kegitan setiap 
orang karena praktis[7]. Seiring dengan kemajuan 
teknologi seperti GIS, GPS dan didukung dengan 
murahnya gadget saat ini maka user tidak perlu 
bingung jika berada pada daerah yang asing karena 
bias menggunakan aplikasi LBS. Pada penelitian  ini 
akan dibuat sebuah aplikasi LBS dengan 
menggunakan GPS dimana user bisa mengakses 
posisi pada peta dijital dan tempat-tempat umum 
penting serta mengetahui jarak dari posisi user 
terhadap tempat-tempat tersebut. Selain itu dapat 
memilih rute yang tidak macet dan tidak 
menyesatkan untuk pengguna yang berkendara 
dengan kendaraan bermotor dan bisa melalui jalan-
jalan sempit untuk pengguna yang berjalan kaki. 

 
2. Landasan  Teori 
2.1 Definisi LBS 

LBS adalah sebuah layanan informasi yang 
dapat diakses dari perangkat bergerak dan 
memanfaatkan posisi geografis dari perangkat 
bergerak tersebut. Dalam pengaplikasiannya, LBS 
dapat mencakup berbagai konteks seperti pekerjaan, 
kesehatan, kehidupan pribadi, mengidentifikasi 
seseorang atau benda seperti menemukan ATM 
terdekat. Keberadaan aplikasi LBS tersebut 
merupakan hasil dari tiga tekonologi yaitu perangkat 
bergerak, internet, dan GIS[1]. 

 
Gambar 2.1 LBS secara umum 

 
2.2 Definisi SIG 

Dengan melihat kata-kata penyusun nama SIG, 
maka nama SIG dapat dijabarkan sebagai berikut[1]: 
a) Sistem  

Istilah ini digunakan untuk mewakili 
pendekatan sistem yang digunakan dalam SIG, 
dengan lingkungan yang kompleks dan komponen 
yang terpisah-pisah, sistem digunakan untuk 
mempermudah pemahaman dan penanganan yang 
terintegrasi. Teknologi komputer sangat dibutuhkan 
untuk pendekatan ini jadi hampir semua sistem 
informasinya berdasarkan pada komputer.  
b) Informasi  

Informasi berasal dari pengolahan sejumlah 
data. Dalam SIG informasi memiliki volume 
terbesar. Setiap objek geografi memiliki setting data 
tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada 
dapat terwakili dalam peta. Jadi, semua data harus 
diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat 
membuat peta menjadi intelligent. Ketika data 
tersebut diasosiasikan dengan permukaan geografi 
yang representatif, data tersebut mampu 
memberikan informasi dengan hanya mengklik 
mouse pada objek.  
c) Geografis 

Istilah ini digunakan karena SIG dibangun 
secara berdasarkan pada geografi atau spasial. Objek 
ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam 
suatuspace. Objek bisa berupa fisik, budaya atau 
ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan 
pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang 
representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan 
kenyataannya di bumi. Simbol, warna dan gaya garis 
digunakan untuk mewakili setiap spasial yang 
berbeda pada peta dua dimensional. Saat ini, 
teknologi komputer telah mampu membantu proses 
pemetaan melalui pengembangan dari automated 
cartography (pembuatan peta) dan Komputer Aided 
Design( CAD). 

 
2.3 Algoritma A* 

Algoritma A* merupakan algoritma Best First 
Search dengan menggabungkan Uniform Cost 
Search dan Greedy Search. Harga jarak f(n) yang 
dipertimbangkan didapat dari harga sesungguhnya 
g(n) ditambah dengan harga perkiraan h(n). 

f(n)=g(n)+h(n)  
…………………………...………..(1) 

Dimana : 
f(n) = jarak total dari node awal ke node n dan node 
n ke node tujuan 
g(n) = jarak dari node awal ke node n 
h(n) = fungsi heuristik yaitu jarak dari node n ke 
node tujuan 
 
2.4 Algoritma Dijkstra 

Algoritma Dijkstra adalah algoritma pencarian 
rute terpendek pada graph berarah dengan bobot 
nonnegatif pada edge. Algoritma ini sering 
digunakan pada peroutingan karena pasti 
mendapatkan solusi terpendek. Cara kerja algoritma 
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Dijkstra memakai stategi greedy, di mana pada 
setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil 
yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah 
terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih.  
Algoritma Dijkstra membutuhkan parameter tempat 
asal, dan tempat  tujuan. Hasil akhir dari algoritma 
ini adalah jarak terpendek dari tempat asal ke tempat 
tujuan beserta rutenya. 

 
2.5 Fungsi Heuristik 
• Manhattan Distance 

Manhattan distance merupakn tipe heuristik 
yang paling standar. Manhattan distance juga disebut 
dengan city block. Rumus heuristiknya adalah 
h(n) = (|nx – goalx| + |ny – goaly|) 
………...…….(2) 

Dimana 
 
nx , ny = titik koordinat (x,y) dari node n 
goalx, goaly = titik koordinat (x,y) dari node tujuan  

• Diagonal Distance 
Diagonal distance adalah tipe heuristik 

yang memungkinkan perpindahan secara diagonal. 
Berbeda dengan manhattan yang bersifat 4-
adjacency, maka diagonal distance bersifat 8-
adjacency. Rumus diagonal distance 
h(n) = |nx - goalx| + |ny - goaly| + (√2 - 2) * 
min(|nx - goalx|,|ny - goaly|) 
……………………..………(3) 

Dimana : 
 
nx , ny = titik koordinat (x,y) dari node n 
goalx, goaly = titik koordinat (x,y) dari node tujuan  

• Euclidean Distance 
Heuristik tipe yang terakhir ini adalah yang 

paling lama menemukan jalur terpendek karena nilai 
heuristiknya paling kecil. Rumus dari Euclidean 
distance adalah 

h(n) = Ô;v� −  Õw�y�)2 +  (vÆ −  Õw�y�)2 
..….(4) 

Dimana :  
 
nx , ny = titik koordinat (x,y) dari node n 
goalx, goaly = titik koordinat (x,y) dari node tujuan  

 

3. PERANCANGAN SISTEM DAN APLIKASI 
a. Perancangan Umum 

 

 
Gambar 3-17 Gambaran umum 

 
Pada gambar 3-1 diatas menjelaskan sistem 

secara umum. Request peta yang dilakukan oleh user 
disini berarti user mengakses form aplikasi yang 
secara automatis aplikasi meminta data longitude 
dan latitude pada GPS receiver. Selain itu user juga 
dapat menentukan radius jarak pencarian dan objek 
yang ingin dicari oleh user. Jika radius, objek, 
koordinat sudah didapatkan maka aplikasi ini akan 
mengecek POI pada Map Table sebagai table 
database, pada gambar 1 digambarkan sebagai 
request POI. POI yang terdeteksi akan segera 
dikembalikan berupa nama,alamat dari POI tersebut 
dan aplikasi akan menampilkan kepada user. Untuk 
pencarian rute terdekat digunakan algoritma Djikstra 
dan A*. Algoritma tersebut dikenal karena 
kemampuannya menemukan rute terdekat. 

b. Arsitektur Sistem 
 

 

Gambar 3-18 Proses bisnis sistem 
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Bisnis proses diatas menjelaskan bagaimana 
sistem ini bekerja. Dimulai dari pengguna membuka 
aplikasi yang langsung mengakses GPS receiver 
untuk memperoleh koordinat posisi pengguna. 
Setelah itu pengguna memberikan informasi radius, 
objek yang akan dicari dan memilih apakah 
menggunakan kendaraan bermotor atau berjalan 
kaki. Jika berjalan kaki sistem akan memilihkan rute 
yang bisa digunakan oleh pejalan kaki. Jika 
pengguna menggunakan kendaraan bermotor maka 
hanya jalan-jalan besar saja yang bisa digunakan dan 
ada jalan yang menggunakan ketentuan khusus. 
Setelah itu sistem akan mengecek objek-objek 
berdasarkan informasi dari pengguna. Jika pengguna 
memilih objek yang ingin dicapai maka sistem akan 
memberikan solusi jalan tercepat atau jalan 
terpendek sesuai pilihan pengguna dan sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya dan menghitung 
waktu perkiraan pengguna sampai ketujuan. 

 
4. PENGUJIAN SISTEM 

Pengujian akan dilakukan dalam dua bagian 
dan beberapa skenario. Bagian pertama adalah 
pengujian terhadap algoritma yang akan digunakan 
pada sistem dan yang kedua adalah pengujian sistem 
terhadap produk GPS yang telah ada saat ini. 

Bagian pertama, skenarionya adalah 
• menguji algoritma Dijkstra terhadap pengguna 

pejalan kaki dan berkendara. Pada user yang 
berkendara akan diujikan pada siang dan 
malam hari dimana keadaan jalan berbeda 
“rule”. 

• menguji algoritma A* dengan beberapa fungsi 
heuristiknya terhadap pengguna pejalan kaki 
dan berkendara. Pada user yang berkendara 
akan diujikan pada siang dan malam hari 
dimana keadaan jalan berbeda “rule”.  
 

Disini akan dilihat jumlah node yang dikunjungi 
dan waktu masing-masing algoritma untuk 
melakukan pencarian rute dan jarak yang ditempuh. 

Bagian kedua, skenarionya adalah memasukkan 
koordinat pengguna dan koordinat tujuan dan akan 
dibandingkan rute yang ditempuh oleh sistem yang 
dibangun dengan produk GPS yang sudah ada.  

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian  
ini adalah: 
1. Heuristik Distance, Manhattan, Euclidean tidak 

disarankan untuk studi kasus seperti Tugas 
Akhir ini. 

2. Rute yang ditempuh oleh pengguna berkendara 
dapat berbeda pada pagi, siang, sore atau 
malam karena adanya pengkondisian dimana 
jalan tersebut searah atau macet. 

3. Pengguna pejalan kaki juga bisa berbeda 
rutenya dengan pengguna berkendara karena 

pada pengguna pejalan kaki, seluruh edge pada 
peta digunakan. 

4. Pada produk GPS yang digunakan pada tugas 
akhir ini, ada kondisi dimana rute yang dipilih 
ternyata searah, tetapi pada sistem yang telah 
dibangun kondisi tersebut bisa teratasi.  

5. Jika diasumsikan keterhubungan antar vertex 
pada pengguna pejalan kaki adalah graph tak 
berarah dan pada pengguna berkendara adalah 
graph berarah, maka pengaruhnya pada 
algoritma Dijkstra dan A* yaitu pada graph 
berarah jarak yang ditempuh oleh kedua 
algoritma sama atau rute yang dipilih sama, 
berbeda dengan graph yang tak berarah ada 
beberapa skenario dalam pengujian rute yang 
dipilih berbeda untuk kedua algoritma. 

6. Diambil dari hasil percobaan skenario, pada 
peta yang kerapatan vertexnya tinggi adalah 
kondisi dimana Dijkstra lebih baik dari A* dan 
sebaliknya A* lebih baik dari Dijkstra jika 
kerapatannya sedang ditinjau dari jarak yang 
ditempuh oleh kedua algoritma tersebut. 
Ilustrasi peta dapat dilihat pada lampiran F. 
 

5.2 Saran 
Beberapa saran yang diberikan dari penelitian 

ini adalah: 
1. Untuk perkembangan selanjutnya 

menggunakan algoritma selain dijkstra dan A*. 
2. Sistem ini bisa ditanamkan pada kendaraan 

bermotor, sehingga jika kendaraan bermotor 
tersebut kehabisan bahan bakar, maka secara 
automatis kendaraan tersebut memberikan 
alarm atau tanda dan mengarahkan ke SPBU 
terdekat. 
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Abstract 

Normalization is an effective way to structure a pack of data which are going to be stored into a database. 
However dealing with dynamic data which its attributes are demanding to be able to be changed in flexible way 
is not an easy task. It is possible to create a full relationship among relations that exist, yet it will cost many more 
rows than it should be. 
This paper is proposing a way to deal with those kinds of data by separating the relationship on the table 
structure but rebuild the relationship on the data its self by using array structure which is then converted into 
JSON format.  
 
Keywords : normalization, json, dynamic data, array structure, object structure 
 
 
1. Introduction 
 

In a world of large data, database have been 
being commonly used for structuring the data in 
order to become easier to handle and effective in 
usage. Even though object oriented database 
management systems (OODBMS) had been 
introduced and being developed until now, it is still 
common using relational database management 
systems (RDBMS) for developing databases. In 
relational database, a well designed relation is 
referring to a minimum redundant data and also the 
easiness on dealing with data modification without 
ignoring consistency in it [1]. 

To define a well-structured relation, 
normalization is one of many steps which are should 
be done properly. Since had been introduced by 
Codd in his seminal paper by investigating the effect 
of redundancy in a data consistency problem [2], 
normalization had been becoming an important 
method in relational database thus its study and 
development has always being continued up until 
now. 

Normal forms were initially proposed with 
three forms, the First Normal Form (1NF), Second 
Normal Form (2NF) and Third Normal Form (3NF) 
[3]. Those normal forms then are added by Fourth 
Normal Form (4NF) and Fifth Normal Form (5NF) 
which are based on Fagin seminal paper. All of these 
forms deal with the way to decompose table relation 
to the most normal form. The final normal form of 

table relation will be effective in rows if only 
dealing with fix attributes. 

Sometimes, because of the requirement of 
flexibility, dealing with dynamic data is 
unavoidable. This paper will propose an alternative 
way how normalization should handle a dynamic 
attributes using JSON object structure.  
 
2. Dynamic Data Normalization 
 
2.1 Dynamic Attribute  

 
Sometimes, for flexibility reason, dynamic 

attributes could come up within database design. 
Dynamic attributes, this term are refering to 
attributes which are designed to be having 
possibilities to be added during database usage. For 
example, on publications management system 
problem we might have relationship seen in Figure 
7. This relationship involves two entity there are 
User and PublicationsCategory which are 
transformed to User relation (Figure 8) and 
Publications relation (Figure 9). 
 

 
Figure 7. Initial E-R Diagram 
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Figure 8. Initial User relation 

 

 
Figure 9. Initial PublicationsCategory relation 

 
 

From the example the set of data have already 
separated into two relations, User relation with three 
attributes and PublicationsCategory relation with 
eight attributes. There would be no problem with 
User relation which is already separated but because 
of the problem occurance when we are trying to add 
category without any other attributes on 
PublicationsCategory relation, it is better to 
decompose the relation into two relation so we got 
three entity by now (Figure 10). 

 

 
Figure 10. 2NF E-R Diagram 

 
On Figure 10, there are two new entities, 

PublicationsDetail (Figure 12) and Category (Figure 
11), which are resulted by decomposing 
PublicationsCategory relation. By decomposing 

PublicationsCategory relation, new category could 
be added without adding publication attributes 
needed. 

 

 
Figure 11. Category relation 

 
Now, all of the relations are in 2NF state. 

Which mean there is would be no other problem 
occur if the PublicationsDetail attributes, such as 
Title, Author, Publisher, City and Year, are in fixed 
design without any modifications needed during 
database usage. But in some cases, we need 
PublicationsDetail attributes to be more flexible 
because these attributes do not exactly the same for 
each category. For some reason City might be not 
needed on Journal but JournalTitle and 
ProceedingTitle might be needed on Journal and 
Proceeding beside the Title of the article. So based 
on those reasons, the attributes would be considered 
to be more flexible. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

526 
 

Because of this flexibility reason the solution 
of 2NF relation need to be found so the 
PublicationsDetail attributes could be manipulated 

during the usage. The solutions, once again, should 
ensure that the flexibility could happens well. 

 
 

 
Figure 12. PublicationsDetail relation 

 
2.2 Solutions for Flexibility 

 
In order to make the flexibility runs well for 

the 2NF relation, there are some solutions that might 
be used for the problem. The first solution is adding 
new attributes when they are needed. The second 
solution is decomposing PublicationsDetail relation 
to several relation. 

The first solution, by adding attributes, might 
be used when every attributes are being used by 
every categories which may occur. However, it 
might not suitable if each category have its own set 
of attributes. 

For the problem where each category has its 
own set of attributes, the second solution would be 
recomended more than the first. The decomposition 
is projected to have E-R diagram which is shown on 
Figure 13. Figure 13 shows some changes compared 
with 2NF E-R diagram (Figure 10). There are new 
relations added and some changes done in order to 
built flexibility. Atrributes entity has been 
introduced in order to list the set of attributes 
correspod to each category and Publications entity is 
used to ensure that the publication attributes will be 
in the proper group of user's category. Because of 
the occurance of Attributes and Publications entities, 
some changes have been done to PublicationsDetail 
entity as shown on Figure 13. 

 

 
Figure 13. PublicationsDetail relation decomposition 

As a result of decomposition, each user for 
each category will use rows as many as number of 
attribut set for each category. This fact might not 
look efficient in row usage for managing the data. 
So another decomposition scenario is proposed for 
row efficiency. The E-R diagram for the scheme is 
shown on Figure 14. On the diagram could be seen 
that there is no relationship between Attributes entity 
and PublicationsDetail Entity which should be 
presented. The connection between Attributes and 
PublicationsDetail will be stored on Value attributes 
of PublicationsDetail relation as an object structure 
using (Javascript Object Notation) JSON.  

 

 
Figure 14. Proposed scheme for decomposition 
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2.3 JSON Object Structure 
 
Javascript Object Notation (JSON) is a text 

format for the serialization of structured data [4]. 
Serialization is common for dealing with data which 
are structured using array or object. Array and object 
are structures provided by programming language 
which commonly used for processing serial data in 
the same type. For example we have User relation in 
Figure 14 which consist of three attributes, UserID, 
Name and Address. In Figure 8 we have detail 
relation of User Relation which consist of 3 rows. 
When we form those rows on array and object for 
processing using PHP we will get the structure 
shown on Table 1 and Table 2 respectively. 
Table 1. Array Structure of User relation 

 
Array 
( 
  [0] => Array 
     ( 
        [UserID] => 001 
        [Name] => David Maier 
        [Address] => Computer Science, Portland State 
University 
      ) 
 
  [1] => Array 
     ( 
        [UserID] => 002 
        [Name] => Joseph S. Valacich 
        [Address] => The University of Arizona 
      ) 
 
  [2] => Array 
     ( 
        [UserID] => 003 
        [Name] => Thomas M. Connolly 
        [Address] => University of the West of 
Scotland 
      ) 
 
) 
 
 
Table 2. Object Structure of User relation 

 
stdClass Object 
( 
    [0] => stdClass Object 
        ( 
            [UserID] => 001 
            [Name] => David Maier 
            [Address] => Computer Science, Portland 
State University 
        ) 
 
    [1] => stdClass Object 

        ( 
            [UserID] => 002 
            [Name] => Joseph S. Valacich 
            [Address] => The University of Arizona 
        ) 
 
    [2] => stdClass Object 
        ( 
            [UserID] => 003 
            [Name] => Thomas M. Connolly 
            [Address] => University of the West of 
Scotland 
        ) 
 
) 
 
 

Those formats are useful for data processing 
but not for transmission or storing. For transmission 
and especially database storing for this case, those 
formats should be converted to JSON formats. 
According to its official website, array and object in 
JSON take on forms shown in Figure 15 and Figure 
16 respectively. 
 

 

Figure 15. Array forms in JSON [5] 
 

 

Figure 16. Object forms in JSON [5] 
 

For the conversion process using json encoding 
php function will be resulted data in these formats 
sown on Table 3 and Table 4. 
 
Table 3. JSON - Array form for User relation 

 
[{"UserID":"001","Name":"David 
Maier","Address":"Computer Science, Portland 
State 
University"},{"UserID":"002","Name":"Joseph S. 
Valacich","Address":"The University of 
Arizona"},{"UserID":"003","Name":"Thomas M. 
Connolly","Address":"University of the West of 
Scotland"}] 
 
 
Table 4. JSON - Object for User relation 

 
{"0":{"UserID":"001","Name":"David 
Maier","Address":"Computer Science, Portland 
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State 
University"},"1":{"UserID":"002","Name":"Joseph 
S. Valacich","Address":"The University of 
Arizona"},"2":{"UserID":"003","Name":"Thomas 
M. Connolly","Address":"University of the West of 
Scotland"}} 
 
 

Since JSON forms are text format, it become 
an easy task to store in the database. Based on 
Figure 14, we already have a proposed ER-Diagram 
solution for the problem. On the diagram, we focus 
at two relations those are Atrributes relation and 
PublicationDetail relation. For example we have 
Attributes relation just like we see on Figure 17 and 
according to the diagram on Figure 14 there is no 
relationship between Attributes relation and 
PublicationDetail relation. However, although the 
diagram does not show the relationship, actually the 
relationship between those two relations will happen 
in the data itself using JSON forms. 

Based on the diagram in Figure 14, the 
Attributes relation on Figure 17 and JSON forms in 
Table 3 and Table 4, the relationship between 
Attributes relation and PublicationDetail relation is 
shown on Table 6 as a result of the usage PHP JSON 
encoding function to array on Table 7.  

 

 
Figure 17. Attributes relation 

 
Table 5. Attributes - PublicationDetail relationship 
pattern 
 
 
 

 
Array 
( 
  [0] => Array 
     ( 
        [AttrID] => theFirstAttributeID 
        [AttributeName] => theFirstAttributeName 
        [Value] => theValueofFirstAttribute 
      ) 
 
  [1] => Array 
     ( 
        [AttrID] => theSecondAttributeID 
        [AttributeName] => theSecondAttributeName 
        [Value] => theValueofSecondAttribute 
      ) 
 

. 

. 

. 
 
) 
 
 
Table 6. Relationship in JSON format 
 
[{"AttrID":"001","AttributeName":"Title","Value":"
The complexity of some problems on subsequences 
and 
supersequences"},{"AttrID":"002","AttributeName":
"Author","Value":"David 
Maier"},{"AttrID":"003","AttributeName":"Publish
er","Value":"ACM"},{"AttrID":"004","AttributeNa
me":"Year","Value":"1978"},{"AttrID":"005","Attri
buteName":"Journal Title","Value":"Journal of the 
ACM (JACM)"}] 
 
 
Table 7. Relationship in Array format 
Array 
( 
  [0] => Array 
     ( 
        [AttrID] => 001 
        [AttributeName] => Title 
        [Value] => The complexity of some problems 
on subsequences and supersequences 
      ) 
  [1] => Array 
     ( 
        [AttrID] => 002 
        [AttributeName] => Author 
        [Value] => David Maier 
      ) 
  [2] => Array 
     ( 
        [AttrID] => 003 
        [AttributeName] => Publisher 
        [Value] => ACM 
      ) 
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  [3] => Array 
     ( 
        [AttrID] => 004 
        [AttributeName] => Year 
        [Value] => 1978 
      ) 
  [4] => Array 
     ( 
        [AttrID] => 005 
        [AttributeName] => Journal Title 
        [Value] => Journal of the ACM (JACM) 
      ) 
 
) 
 

 
So we will have PublicationDetail relation as 

on Figure 18. As we see the Value attributes consist 
of JSON forms of array data. 

 

 

 
Figure 18. One-row PublicationDetail relation 

 
3. Conclusion 
 

In summary, normalization is an effective way 
to make an effective structure of data which are 
going to be stored in the database. However, it is 
rather complicated if we are dealing with data which 
its attributes are being able to be dynamically 
changed. In this paper, a method has been 
introduced how to work with this kind of data. By 
using JSON formats we try to separate the 
relationship of certain table relations and then 
change those relations into the data itself by using 
array forms which is then converted to JSON format. 

By doing those step, the dynamic parts of data 
could be handled well even though those parts 
should be handled manually by using programming 
language.  
 
4. Future Works 
 

There are lot of things to do related to this 
topic. First of all is its performance. While 
proposing this method, the author had not measure 
its performance yet related to the data retrieval or 
data searching so the investigation related to its 
performance will be the most important. After the 
base performance is known, many other addition 
method will be developed to refine the method itself.  
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Abstrak  
 
Sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit infeksi bakteri dan virus merupakan suatu sistem pakar yang 
dirancang sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi penyakit akibat infeksi bakteri dan virus bagi para penderita 
dengan tujuan dalam pengambilan keputusan oleh dokter. Sehingga diharapkan sistem pakar ini dapat membantu 
para dokter ahli dalam mengidentifikasi penyakit infeksi bakteri dan virus sesuai dengan gejala-gejala yang 
dialami oleh penderita, apakah sesuai dengan basis pengetahuan didalam sistem pakar ini yang dirancang 
berdasarkan ahli dibidang penyakit infeksi bakteri dan virus. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari berbagai 
sumber diantaranya penelitian dan buku yang berhubungan dengan penyakit infeksi bakteri dan virus. Penulis 
mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis teknologi telepon seluler menggunakan java (J2ME dengan 
CLDC 1.1 dan MIDP 2.0) pada sisi client dan server. Sistem pakar ini akan menampilkan pilihan gejala-gejala 
yang dapat dipilih pemakainya, dimana setiap pilihan gejala itu akan mengarahkan pemakai ke pilihan gejala 
selanjutnya hingga didapatkan  hasil akhir atau kesimpulan hasil analisa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. 
Hasil akhir pada sistem pakar ini akan menampilkan nama penyakit infeksi bakteri dan virus yang dialami oleh 
penderita. Dengan teknik pencarian best – first search sistem ini mampu melakukan proses identifikasi layaknya 
seorang pakar. 
 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Mobile, Best First Search, Infeksi, Bakteri, Virus 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi, khususnya 
Teknologi Informasi yang berbasis komputer yang 
awalnya dipergunakan kalangan tertentu saat ini. 
sudah sedemikian luas dan dipakai dalam berbagai 
bidang, baik dibidang industri, pendidikan, 
kesehatan, pemerintahan, perbankan, ataupun 
bisnis. Perkembangan yang luar biasa ini paling 
tidak memberi kesempatan pada siapa saja yang 
terlibat dengan hal tersebut, yang merupakan 
lapangan kerja baru yang tiada terbatas. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil topik 
kesehatan, dimana kesehatan merupakan hal yang 
berharga bagi manusia, karena siapa saja dapat 
mengalami gangguan kesehatan, terutama dalam 
hal penyakit infeksi bakteri dan virus. Menurut ahli 
infeksi bakteri dan virus pada Rumah Sakit IMC 
Bintaro peningkatan bisa sampai 70% pada tahun 
2012, dan hal ini kemungkinan akan bertambah di 
tahun yang akan datang. Melihat dari hasil statistik 
tersebut, terbukti bahwa kurangnya kepekaan setiap 
orang terhadap gejala dari suatu penyakit 
merupakan faktor penyebab telatnya orang untuk 
berfikir dalam mencegah penyakit yang 
ditimbulkan dari gejala yang dialami.  

Dalam penelitian ini akan dibuat suatu sistem 
pakar untuk mengidentifikasi penyakit infeksi 
bakteri dan virus. Sistem pakar ini nantinya akan 
mempermudah bagi perawat atau dokter untuk 
mengambil keputusan atau tindakan preventif serta 
diharapkan bisa membantu masyarakat yang masih 
awam pengetahuannya tentang penyakit infeksi 
bakteri dan virus. 

Beralihnya sistem tersebut untuk masa 
sekarang sangat diperlukan, karena tidak semua 
penggunaan sistem pakar pada rumah sakit 
mengggunakan sistem pakar berbasis mobile, 
sehingga akan mempermudah bagi perawat atau 
dokter untuk mengambil keputusan atau tindakan.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat bantu 
yang dapat mendiagnosa penyakit tersebut berupa 
suatu sistem pakar berbasis mobile. Sistem pakar 
berbasis mobile merupakan salah satu cabang 
kecerdasan tiruan yang mempelajari bagaimana 
menstimulasikan cara seorang pakar berfikir dan 
bernalar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, 
dan membuat suatu keputusan maupun mengambil 
kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada melalui 
aplikasi yang dibuat pada telepon seluler. Dasar 
dari sistem pakar berbasis mobile ini adalah 
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bagaimana memindahkan pengetahuan yang 
dimiliki oleh seorang pakar kedalam komputer dan 
mengimplementasikannya kedalam telepon seluler, 
serta bagaimana membuat keputusan atau 
mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan 
itu. 

Masalah yang terjadi selama ini di rumah sakit 
IMC Bintaro adalah kurangnya dokter spesialis 
untuk menangani berbagai macam penyakit infeksi 
bakteri dan virus sehingga berpengaruh pada 
kurangnya informasi untuk menangani berbagai 
macam keluhan pasien. Selain itu dampak lainnya 
adalah waktu untuk mengidentifikasi penyakit yang 
diderita oleh pasien menjadi lebih lama.  

Penelitian ini bertujuan untuk merancang 
suatu sistem pakar yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala yang 
dirasakan oleh pasien dan dapat memperkenalkan 
tentang penerimaan informasi dengan cepat dan 
mudah melalui sebuah sistem pakar berbasis mobile 
untuk mengidentifikasi penyakit infeksi bakteri dan 
virus pada manusia, sehingga membantu kinerja 
para dokter dan juga dapat membantu orang lain 
untuk mencari tahu tentang gejala penyakit infeksi 
bakteri dan virus. Keuntungan lainnya adalah 
mempermudah dan menguatkan keputusan dokter 
dalam melakukan mendiagnosa suatu penyakit yang 
disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. 

Dalam melakukan penelitian ini, ruang 
lingkup akan dibatasi pada sistem pakar untuk 
mengidentifikasi penyakit infeksi bakteri dan virus, 
memberi kesimpulan untuk diagnosa para dokter, 
media yang digunakan untuk implementasi adalah 
telepon seluler. 

Dalam pengembangan sistem pakar untuk 
mengidentifikasi penyakit infeksi bakteri dan virus 
pada manusia ini menggunakan waterfall model, 
dengan tahapan-tahapan yaitu: Analisa Kebutuhan 
yang meliputi wawancara langsung terhadap dokter 
ahli penyakit infeksi bakteri dan virus, observasi 
langsung di rumah sakit IMC Bintaro, dan 
membandingkan serta melengkapi hasil wawancara 
melalui studi pustaka terhadap berbagai macam 
gejala penyakit akibat infeksi bakteri dan virus. 
Tahapan selanjutnya adalah membuat rancangan 
sistem pakar, kemudian dilanjutkan dengan 
pembuatan program dan dilakukan pengujian 
terhadap program sistem pakar yang telah dibuat. 

 
2. LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pakar 
Menurut Kusrini (2008), sistem pakar adalah 

aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah sebagaimana yang 
dipikirkan oleh pakar. 

Secara umum sistem pakar adalah sebuah 
sistem yang berusaha, mengadopsi pengetahuan 
manusia ke komputer agar komputer dapat 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

manusia atau pakar juga sebagai sarana untuk 
menyimpan pengetahuan para pakar. Pakar yang 
dimaksud disini adalah orang yang mempunyai 
keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah 
yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Sebagai 
contoh, dokter adalah seorang yang punya keahlian 
dan pengalaman dalam menyelesaikan identifikasi 
penyakit. 

Sistem pakar dipandang berhasil ketika 
mampu mengambil keputusan seperti yang 
dilakukan oleh pakar aslinya baik dari sisi proses 
pengambilan keputusan maupun hasil keputusan 
yang diperoleh. Beberapa ciri sistem pakar dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Terbatas pada domain keahlian tertentu. 
2) Dapat memberikan penalaran data yang tidak 

pasti. 
3) Dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan 

yang tidak diberikan dengan cara yang tidak 
dapat dipahami. 

4) Berdasarkan kaidah-kaidah atau ketentuan atau 
rule yang berlaku. 

5) Dirancang untuk dapat dikembangkan secara 
bertahap. 

6) Pengetahuan dan mekanisme penalaran jelas 
terpisah. 

7) Keluaran bersifat anjuran. 
8) Sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah 

yang sesuai tuntunan setelah berdialog dengan 
pemakainya. 
 

2.2 Komponen Sistem Pakar 
Komponen sistem pakar terdiri dari empat 

komponen yaitu: 
a. Basis pengetahuan (Knowledge Base) 

1) Inti program sistem pakar. 
2) Merupakan representasi pengetahuan dari 

seorang pakar. 
3) Tersusun atas fakta-fakta yang berupa objek 

dan kaidah atau ketentuan yang merupakan 
informasi tentang cara bagaimana 
membangkitkan fakta baru dari fakta yang 
telah diketahui. 

b. Mesin Inferensi (Inference Engine) 
1) Ada dua teknik dalam melakukan penalaran 

(interface): 
a) Pelacakan kebelakang (backward 

chaining) 
b) Pelacakan kedepan (forward chaining) 

Kedua teknik penalaran dipengaruhi oleh tiga 
macam teknik penelusuran (searching): 
a) Teknik Depth-First Search 
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 Goal 
Gambar 1: Teknik Depth-First Search 

 
b) Teknik Breadth-First Search 

Goal 
Gambar 2: Teknik Breadth-First Search 

 
c) Teknik Best-First Search 

 
Goal 

Gambar 3: Teknik Best-First Search 
 

Dalam sebuah aplikasi tampilan antarmuka 
merupakan bagian terpenting, karena tampilan 
antarmuka ini merupakan penghubung antara 
sistem dengan pemakainya sehingga dapat terjadi 
dialog antara program dan pemakai. Dalam aplikasi 
sistem pakar ini akan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dengan bentuk panduan menu (menu 
driven) dan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa 
alami (natural language). Pada akhirnya program 
sistem pakar akan mengambil kesimpulan 
berdasarkan hasil jawaban yang telah diberikan 
oleh pemakainya. 

Mesin pengembangan (development engine) 
merupakan bagian dari sistem pakar sebagai 
fasilitas untuk mengembangkan mesin inferensi dan 
penambahan basis pengetahuan yang akan 

dilakukan knowledge engineer atau harus punya 
keahlian dalam mengerti bagaimana pakar 
menerapkan pengetahuan mereka dalam 
memecahkan suatu masalah, dan juga mampu 
mengekstrasikan penjelasan (knowledge 
acquisition) mengenai pengetahuan dari pakar, bila 
pakar menemukan pengetahuan dan aturan-aturan 
pengetahuan dari pakar dan aturan-aturan yang baru 
dari pengalamannya. 

 
2.3  Java Mobile Edition 
 

J2ME merupakan sebuah kombinasi yang 
terbentuk antara sekumpulan interface java yang 
sering disebut dengan java API (application 
programming interface) dengan JVM (java virtual 
machine) yang didesain khusus untuk alat, yaitu 
JVM dengan ruang yang terbatas. Kombinasi 
tersebut kemudian digunakan untuk melakukan 
pembuatan aplikasi-aplikasi yang dapat berjalan 
pada sebuah alat (dalam hal ini perangkat bergerak 
seperti telepon seluler). J2ME sendiri pada 
dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu: 
a. Konfigurasi 

Konfigurasi merupakan bagian yang berisi JVM 
dan beberapa library kelas lainnya. Perlu 
diperhatikan JVM disini bukanlah JVM tradisional 
seperti yang terdapat pada J2SE, melainkan JVM 
yang sudah didesain secara khusus untuk alat. 
Terdapat dua konfigurasi yang disediakan oleh Sun 
Microsystem, yaitu CLDC (Connected Limited 
Device Configuration) dan CDC (Connected 
Device Configuration). Target alat dari konfigurasi 
CLDC adalah alat-alat kecil, seerti telepon selular, 
PDA dan pager. Pada sisi lain CDC merupakan 
super set dari CLDC sehingga semua kelas yang 
didefinisikan didalam CLDC akan ada juga dalam 
CDC. 
b. Profil 

Profil merupakan bagian perluasan dari 
konfigurasi. Artinya, selain sekumpulan kelas yang 
terdapat pada konfigurasi, terdapat juga kelas-kelas 
spesifik yang didefinisikan lagi dalam profil. 
Dengan kata lain, profil akan membantu secara 
fungsional, yaitu dengan menyediakan kelas-kelas 
yang tidak terdapat di level konfigurasi. 
c. Paket-paket opsional 

Paket-paket opsional menggunakan paket-paket 
tambahan yang dibutuhkan oleh aplikasi sehingga 
pada saat proses deployment paket-paket tersebut 
perlu didistribusikan juga sebagai bagian dari 
aplikasi bersangkutan. Sebagai catatan bahwa 
paket-paket opsional ini bukan merupakan paket 
yang dibuat oleh perusahaan alat yang digunakan.  
 
 
3. Analisa Masalah dan Rancangan Sistem  
a. Analisa dan Penyelesaian Masalah 
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Permasalahan yang dihadapi di Rumah Sakit 
IMC Bintaro adalah terlalu lamanya waktu 
konsultasi ke dokter spesialis infeksi bakteri dan 
virus, karena kurangnya informasi untuk 
menangani berbagai macam keluhan pasien 
sehingga pasien harus menunggu lama untuk 
mendapatkan identifikasi suatu penyakit yang 
diderita oleh pasien. Kurangnya dokter spesialis 
yang berakibat pasien harus menunggu lama untuk 
berkonsultasi kepada dokter spesialis, sehingga 
dapat menghambat ruang gerak pasien ke dokter 
spesialis tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi 
hal tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat 
membantu serta memberikan solusi dari 
permasalahan tersebut. 

Untuk memecahkan masalah diatas adalah 
bagaimana cara mengimplementasikan pengetahuan 
dari seorang pakar atau dokter spesialis penyakit 
infeksi bakteri dan virus kedalam sistem sebuah 
sistem untuk melakukan identifikasi penyakit 
infeksi bakteri dan virus agar pemakai bisa 
mendapatkan suatu informasi dan solusi 
berdasarkan gejala-gejala yang dialaminya.  

 
b. Rancangan Sistem Pakar 

Sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit 
infeksi bakteri dan virus yang berbasis mobile ini 
digunakan untuk mencari solusi alternatif dalam 
identifikasi gejala-gejala yang dialami oleh pasien. 

Sistem ini memiliki beberapa proses sebelum 
mencapai sebuah keputusan yaitu proses pertanyaan 
dan proses memilih jawaban:  
1) Mesin Inferensi 

Pada komponen ini mengandung mekanisme 
pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar 
dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin 
inferensi merupakan bagian dari sistem pakar yang 
melakukan penalaran mengenai informasi yang ada 
dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan 
untuk merumuskan kesimpulan. 

Dalam pembuatan sistem ini teknik inferensi 
yang digunakan adalah pelacakan dan pencarian. 
Teknik yang digunakan adalah teknik pelacakan 
kedepan atau floward chaining, sedangkan untuk 
pencarian keputusan dari permasalahan yang ada 
adalah dengan menggunakan teknik best-first 
search. Best-first search adalah teknik 
penggabungan metode depth-first search dan 
breadth-first search.   

 
2) Pohon Keputusan 

Pengambilan keputusan dari sistem pakar akan 
lebih mudah apabila dibentuknya sebuah pohon 
keputusan, pohon keputusan merupakan gambaran 
sederhana mengenai permasalahan dan kesimpulan. 

  
c. Struktur Basis Data 

Sistem pakar identifikasi penyebab gejala 
penyakit infeksi bakteri dan virus ini menggunakan 

basis data yang mempunyai tabel untuk menyimpan 
data yaitu: 
 

 
Gambar 4:  Logical Record Structure 

 
3.4  Rancangan Layar  

Suatu aplikasi dapat dikategorikan baik 
apabila memenuhi beberapa kriteria tentang 
pemrograman, yang salah satunya adalah memiliki 
struktur tampilan antarmuka (user interface) yang 
baik. Karena dengan user interface yang baik akan 
membuat pemakai aplikasi merasa nyaman dan 
tidak cepat jenuh dalam menjalankannya. Dibawah 
ini adalah rancangan layar untuk aplikasi mobile 
yang digunakan sebagai client. 
a. Rancangan Layar Program Sistem Pakar 

Aplikasi Client ini merupakan sebuah aplikasi 
yang di-instal pada telepon seluler di sisi pemakai 
(client). Pada aplikasi ini terdapat form-form  yang 
digunakan sebagai antarmuka, sehingga pemakai 
hanya memasukkan data yang dibutuhkan tanpa 
perlu lagi memikirkan bagaimana format yang 
digunakan untuk bertransaksi dengan aplikasi 
server. Dengan demikian proses transaksi ke server  
dapat berjalan dengan baik, dan diharapakan 
dengan adanya aplikasi ini kesalahan di dalam 
pengiriman SMS dengan format yang salah dapat 
dikurangi atau bahkan dihilangkan. Berikut 
dibawah ini diberikan beberapa rancangan layar 
yang memiliki fungsinya masing-masing. 
1) Rancangan Layar Form Utama  
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[Selamat Datang di RS IMC Bintaro Penyakit Infeksi]

Menu 

Back       Pilih

Konsultasi Gejala

Kamus Penyakit

Informasi Aplikasi

Petunjuk Pemakaian Aplikasi

About Sistem

Login Admin

 
Gambar 5: Rancangan Layar Utama 

 
2) Rancangan Layar Form Konsultasi Gejala 

 
 

Gambar 8 : Rancangan Layar Konsultasi Gejala 
 

4. Implementasi dan Analisa Program  
Implementasi merupakan salah satu tahapan 

dalam pembuatan sistem. Pada pengimplementasian 
dan analisa program akan dilakukan pengujian serta 
analisa dari program sistem pakar yang telah 
dirancang. Tujuannya adalah untuk mengukur 
sejauh mana sistem pakar ini dapat menyelesaikan 
masalah. Dengan adanya pengimplementasian serta 
uji coba tersebut dapat mempermudah knowledge 
engineer atau sistem pakar untuk melihat adanya 
kekurangan pada sistem yang telah dibuat. 

Dengan demikian pada masa yang akan 
datang dapat dilakukan pengembangan sistem 
kearah yang lebih baik lagi. Penganalisaan program 
dilakukan untuk mengukur sejauh mana sistem ini 
dapat mengidentifikasi penyakit sebagaimana 
layaknya seorang pakar. 

 
4.1 Tampilan Layar  
a. Tampilan Layar Menu Utama 

 

 
 

Gambar 10 : Tampilan Layar Menu Utama 
 

b. Tampilan Layar Konsultasi Gejala  
 

 
 

Gambar 11 : Tampilan Layar Konsultasi Gejala 
 
 

c. Tampilan Layar Kesimpulan  
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Gambar 4.12: Tampilan Layar Konsultasi Gejala 
Menemukan Kesimpulan 

 
4.2 Uji Program 

Pengujian program dilakukan untuk 
mengetahui apakah program sudah sesuai dengan 
tujuan pembuatan sistem pakar ini. Uji kasus 
dilakukan dengan menggunakan hardware dan 
software dengan spesifikasi sebagai berikut: 
Hardware yang digunakan: 
1) Laptop ASUS 
2) Processor Intel® Core™ i3-2330M CPU @ 

2.20GHz (4 CPUs) 
3) Memory 4096 MB 
4) Harddisk 698 GB 
5) Handphone BlackBerry 9800 
 
Software yang digunakan dalam uji coba pada 
hardware di atas memiliki spesifikasi, yaitu : 
1) Sistem Operasi Widows 7 Ultimate 32-bit 
2) Microsoft Office 2007 
3) Java Wireless Toolkit 2.5.1 for CLDC 
4) Web server XAMPP 
5) Bahasa pemrograman PHP dan Java 

 
4.3  Analisa Program 
 Analisa program merupakan salah satu hal 
yang perlu dilakukan dalam setiap pengembangan 
aplikasi guna menganalisa dan mengetahui hasil 
yang telah dicapai oleh aplikasi yang 
dikembangkan tersebut. Adapun kelebihan dan 
kekurangan pada aplikasi yang dikembangkan 
adalah sebagai berikut: 
a. Kelebihan Program 

Kelebihan yang dimiliki program sistem pakar 
ini, antara lain memiliki antarmuka (interface) yang 
berbasiskan mobile sehingga lebih mudah 
digunakan dan lebih mudah dibawa yang 
berdampak pada semakin mudahnya dalam 
mengidentifikasi penyakit bakteri dan virus 
dimanapun berada. Sistem pakar ini bisa menjadi 
dokumentasi dan database bagi seorang pakar 
untuk menuangkan pengetahuan dan 
pengalamannya, karena para ahli, dalam hal ini 
dokter ahli penyakit infeksi bakteri dan virus, dapat 
menambahkan aturan-aturan baru berdasarkan 
pengalamannya. Biaya yang dikeluarkan dalam 
penggunaan program aplikasi sistem pakar ini 
relatif murah karena menggunakan jaringan GPRS 
atau jaringan internet yang saat ini semakin banyak 
digunakan secara luas. 

 
b. Kekurangan Program 

Selain memiliki kelebihan, sistem pakar ini 
juga memiliki beberapa kekurangan yang tentunya 
tidak mempengaruhi proses identifikasi penyakit 
secara signifikan. Kekurangan tersebut antara lain 
sistem pakar ini belum mampu menampilkan data 
yang lebih spesifik hal ini disebabkan keterbatasan 

waktu, biaya dalam pengembangan aplikasinya. 
Konsultasi yang disajikan hanya sebatas yang hal-
hal yang umum saja yang mudah diidentifikasi. 
Kekurangan lainnya adalah terkadang ada kendala 
pada koneksi yang kurang cepat dan tidak stabil 
karena menggunakan jaringan GPRS. 

 
5. Penutup 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan 
terhadap permasalahan dari sistem pakar yang telah 
dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai 
berikut: 
a. Dengan adanya sistem pakar untuk 

mengidentifikasi penyakit infeksi bakteri dan 
virus ini dapat memberikan solusi dalam 
membantu pemakai atau pasien untuk 
mempermudah mengidentifikasi penyakit yang 
diderita berdasarkan gejala-gejala yang ada. 
Sistem pakar ini juga dapat berguna untuk 
memberikan informasi bagi yang 
membutuhkannya. 

b. Dengan adanya sistem pakar yang telah dibuat, 
tugas para dokter dapat menjadi lebih akurat 
karena dibantu oleh sistem pakar. 

c. Memudahkan pemakai untuk bisa 
mengidentifikasi penyakit infeksi bakteri dan 
virus dengan waktu yang lebih singkat. 
Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan 

dengan pembuatan sistem pakar ini untuk 
menambah, memperbaiki serta meningkatkan 
kualitas dari sistem pakar untuk pengembangan 
selanjutnya antara lain yaitu: 
a. Proses identifikasi akan lebih mudah bagi 

pemakai jika dilengkapi dengan fasilitas 
gambar. 

b. Perlu ditambahkan fitur-fitur yang lebih 
lengkap, seperti penjelasan singkat dari 
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada 
pemakai.  

c. Sistem ini baru bisa mengidentifikasi penyakit 
yang umum saja, maka perlu adanya 
pengembangan tahap knowledge-base sehingga 
sistem bisa mengidentifikasi penyakit lebih 
mendalam lagi. 
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Abstrak 

Pemakaian ulang (reuse) software ditempuh untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas softwawre. Salah 
satu produk software yang dapat dipakai ulang adalah dokumen Software Requirement and Specification (SRS). 
Seiring perkembangan teknologi informasi, melimpahnya dokumen SRS menyulitkan dalam usaha mencari 
dokumen SRS yang tepat. Untuk itulah diperlukan klasifikasi dokumen. Penelitian ini melakukan klasifikasi 
dokumen SRS dalam dua kelas: sistem informasi (SI) dan non sistem informasi (NSI) sekaligus menentukan 
kinerja pengklasifikasi, mencari atribut yang paling menentukan dan yang paling membingungkan. Dengan 
demikian, kinerja pengklasifikasi dapat ditingkatkan. 
 
Kata kunci : pohon keputusan, decision tree, C4.5,  klasifikasi teks, SRS 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Pemakaian ulang artifak software (software 
reuse) ditempuh untuk meningkatkan produktifitas 
dan kualitas software. Salah satu artifak software 
yang dapat dipakai ulang adalah dokumen Software 
Requirements and Specifications (SRS). Untuk 
mempermudah penyimpanan dan penelusuran ulang, 
dokumen harus diklasifikasi. Dalam penelitian ini 
dilakukan klasifikasi dokumen SRS dengan 
menggunakan C4.5. 

Berbagai macam software dapat diklasifikasi 
dalam banyak kelas, misalnya sistem operasi, sistem 
informasi, game, aplikasi perkantoran, utilitas. Jika 
dilihat dari sudut pandang customization, software 
dapat digolongkan dalam software yang cutomize 
(dibuat untuk kebutuhan orang/organisasi tertentu) 
dan yang bukan customize (untuk pasar umum). 
Software yang customize disebut juga sebagai 
software khusus dan yang lainnya software umum 
(generik). Software khusus dapat digolongkan secara 
garis besar dalam software real-time dan sistem 
informasi. Di Indonesia, yang paling banyak 
dijumpai adalah dokumen SRS sistem informasi 
karena software ini banyak dibuat khusus untuk 
keperluan instansi atau organisasi tertentu yang 
berbeda satu sama lain. Sedangkan pengguna sistem 
real time lebih terbatas. 

Dalam penelitian ini dilakukan klasifikasi 
dokumen SRS berdasarkan kelas sistem informasi 

(SI) dan bukan sistem informasi (NSI). Data set latih 
(training) dibuat berdasarkan kumpulan dokumen 
SRS yang ada secara online. 

Model yang dihasilkan dari sekumpulan data 
set latih akan menjadi model untuk menentukan 
kelas dokumen dari sekumpulan dokumen SRS yang 
tidak diketahui. 

Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi kinerja 
algoritma C4.5 sekaligus menentukan atribut (kata) 
dalam dokumen yang paling menetukan dan paling 
membingungkan. Hasilnya dapat digunakan untuk 
meningkatkan kinerja algoritma pengklasifikasi. 

 
2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan melakukan klasifikasi 
dokumen SRS, menentukan kinerja pohon keputusan 
(decision tree) dengan algoritma C4.5, menentukan 
atribut (kata) yang paling menentukan, atribut yang 
paling membingungkan, dan meningkatkan kinerja 
pengklasifikasi. 

 
3. Rumusan Masalah dan Batasannya 

Penelitian ini merumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
• Berapakah akurasi algoritma C4.5 dalam 

klasifikasi dokumen dan seberapa besar 
perubahannya terhadap jumlah instan dalam 
dataset 
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• Kata/atribut mana yang paling menentukan 
dalam klasifikasi dokumen SRS untuk sistem 
informasi. 

• Kata/atribut mana yang paling membingungkan 
dalam klasifikasi dokumen SRS untuk sistem 
informasi. 
Penelitian ini membatasi pada kata seakar saja, 

itupun dilakukan melalui pencarian tanpa pilihan 
whole word only. Atribut juga dibentuk tanpa 
memperhatikan kata sinonim. 

 
4. Metode Penelitian 

Langkah pertama adalah membuat data set dari 
sejumlah dokumen SRS. Setiap dokumen dihitung 
kata-kata yang paling lazim dijumpai pada dokumen 
SI dan yang paling lazim dijumpai pada dokumen 
non SI. Data set dibagi menjadi berjumlah 10 (10 
pertama), 20, 30, 40, 50 dan 60. 

Berikutnya adalah perbandingan akurasi untuk 
setiap data set dan pohon keputusan yang terbentuk. 
Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan. atribut 
yang menentukan (feature set). 

Untuk mendapatkan atribut yang 
membingungkan, dilakukan penghapusan atribut 
satu per satu. Atribut yang tidak membingungkan 
tidak berpengaruh pada akurasi, sedangkan 
penghilangan atribut yang membingungkan akan 
meningkatkan akurasi secara signifikan. 

 
5. Pengklasifikasi 

Pengklasifikasi (classifier) menentukan kelas 
suatu teks/dokumen ke dalam kelas yang sudah 
ditentukan (supervised). Di sini digunakan 
pengklasifikasi: C4.5 yang merupakan 
pengembangan ID3 dalam pembentukan pohon 
keputusan. 

 
5.1 C4.5 

C4.5 merupakan penyempurnaan ID3 dalam 
hal antara lain penanganan atribut baik kontinu 
mapupun diskrit, serta dapat menangani nilai atribut 
yang hilang. 

Dalam membangun pohon keputusan, C4.5 
juga seperti ID3 menggunakan konsep Entropi dan 
Gain Informasi. Entropi dituliskan sebagai [2] 
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Gain dirumuskan sebagai: 
 

∑
∈

−

−≡

)(

)(

)(),(

AValuesv
v

v SEntropi
S

S

SEntropiASGain

  (2) 

 
Dalam klasifikasi teks, entropi dan gain 

digunakan untuk menentukan seberapa besar 

pengaruh jumlah suatu kata terhadap klasifikasi 
suatu teks. 

Atribut teks adalah kata dan nilainya adalah 
jumlah kata dalam teks. C4.5 akan membuang 
atribut/kata yang tidak berpengaruh dalam 
menentukan kelas. Sebaliknya atribut yang paling 
berpengaruh akan ditempatkan di akar pohon. 

 
5.2 Evaluasi Kinerja 

Ada banyak cara evaluasi kinerja, yang paling 
penting adalah akurasi, recall dan presisi [1] [3]. Di 
bawah ini matrik untuk mempermudah membedakan 
definisi ketiganya. 

 +R -R  
+P TP FP PP 
-P FN TN PA 
 RP RN  

 
Kolom R berarti kolom real/aktual dan baris P 

berarti prediksi. Dengan demikian, TP (true positive) 
adalah aktualnya (dilabeli) positif dan diprediksi 
sebagai positif. FP berarti aktual negatif diprediksi 
posotif. FN   

Akurasi ditentukan dengan membandingkan 
jumlah instan yang diklasifikasi dengan benar 
dibanding jumlah total instan yang diberikan [1] [3]. 
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Presisi didefinisikan sebagai konfidensi, yang 

diprediksi positif dengan benar dibanding semua 
yang diprediksi positif yaitu: 
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Recall atau sensitivity adalah kelas positif yang 

diprediksi dengan benar dibanding jumlah kelas 
positif real: 

 

RP

TP
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TP
R =

+
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6. Pembentukan Dataset 
Dataset latih untuk klasifikasi dokumen SRS 

ini tidak dijumpai secara online. Oleh karena itu 
kami melakukan pengumpulan dokumen SRS 
sebanyak mungkin. Dari dokumen yang ada, 
dibangun suatu himpunan kosa kata (vocabulary) 
sederhana dengan mengambil kata kunci yang 
banyak dijumpai pada SRS sistem informasi. Kata 
kunci ini akan menjadi atribut pada pengklasifikasi 
(classifier). 

Untuk mendapatkan data latih, tiap dokumen 
dihitung jumlah kata kuncinya dan disimpan dalam 
tabel. (lihat lampiran 1). 
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6.1 Pemilihan kata. 

Pemilihan kata kunci didasarkan pada 
kelaziman kata tersebut dalam dokumen SRS. Untuk 
dokumen SRS sistem informasi, kata yang umum 
dijumpai adalah informasi, database, data, manager, 
management, kontrol, web, bisnis, proses. Jika 
kemudian ditemukan kata untuk dijadikan kata kunci 
baru, maka dokumen yang sudah diambil datanya, 
diambil ulang untuk dihitung kandungan kata 
kuncinya yang baru. Pencarian juga disesuaikan 
dengan bahasa yang digunakan. Jika dalam dokumen 
bahasa Inggris digunakan kata information maka 
dalam dokumen bahasa Indomesia digunakan 
informasi. 

 
6.2 Teknik Penghitungan Kata Kunci 

Penghitungan kata kunci menggunakan Adobe 
Reader X. Ini diambil karena langsung didapat 
jumlah kata yang dicari selain ada opsi untuk 
mencari kata secara utuh (whole words only, wwo). 
Opsi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah 
kata yang seakar akan dijadikan sebagai satu atribut 
atau tidak. 

Jika kita menghendaki dua kata jadian yang 
memang digunakan untuk atribut yang berbeda, 
gunakan opsi wwo dan sebaliknya jika kita 
menghendaki kalau kata-kata seakar dijadikan satu 
atribut. Sebagai contoh jika kata manage, manager 
dan management sebagai satu atribut yang sama, 
jangan pilih opsi wwo, dan gunakan kata kunci 
manage, maka akan didapat jumlah untuk ketiga 
(bahkan lebih) kata itu. 

Kesulitan dijumpai pada dokumen bahasa 
Indonesia terutama berkaitan dengan penggunaan 
istilah serapan. Ada kata kontrol di samping ada kata 
kendali. Boleh jadi ada yang mengggunakan dua 
kata ini dalam satu dokumen dan boleh jadi salah 
satunya. Dalam satu dokumen, kedua kata itu harus 
dijumlahkan menjadi satu. 

Beberapa kata harus dicari dengan kata akar, 
tanpa opsi wwo, dengan maksud untuk mendapatkan 
jumlah kata seakar dan dianggap memiliki peran 
dalam klasifikasi. Misal, tanpa opsi wwo, kata kunci 
process akan mencakup process, processing, 
processor, processed. 

 
7. Perangkat Lunak 

Dalam penelitian ini digunakan WEKA untuk 
melakukan klasifikasi. WEKA merupakan kumpulan 
implementasi algoritma pembelajaran mesin. 

Perangkat lunak dan tutorial Weka dapat 
diunduh di: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

Dalam penelitian ini Tabel data set yang 
diperoleh diubah ke dalam format arff secara manual 
(dengan teks editor). Dataset dengan format arff 
dapat dilihat dalam lampiran 2. Di sini, atribut SRS# 
tidak berpengaruh sehingga dalam Weka harus 
dilepas (remove). 

Dalam percobaan ini digunakan J48 dari Weka 
sebagai implementasi Java dari algoritma C4.5. C4.5 
adalah ekstensi ID3, algoritma pembangun pohon 
keputusan. 

 
 

8. Hasil 
Dalam eksperimen ini ditentukan akurasi J48 

terhadap jumlah instan, akurasi rata-rata dengan 
cross validation, split 75% dan pemilihan atribut. 
Setelah dilakukan pemilihan atribut, dilakukan 
evaluasi ulang. 

 
8.1 Akurasi 

Di sini dibandingkan akurasi terhadap beberapa 
dataset dengan jumlah instan berbeda, dari 10 
sampai 60 dengan delta 10. Diperoleh hasil seperti 
gambar di bawah: 

 

 
Gambar 1. Akurasi J48 

 
8.2 Bentuk dan Ukuran Pohon 

Dengan atribut yang sama, perbedaan jumlah 
instan menyebabkan perbedaan bentuk dan ukuran 
pohon, seperti ditunjukkan tabel berikut: 

 
Tabel 1. Bentuk dan Ukuran Pohon 

n 
Inst 

Conf 
Matrix 

Pohon Atribut/fitur 
pada pohon root ukr 

10 
6 0 

cntrl 3 control 
0 4 

20 
9 1 

cntrl 5 control, data 
0 10 

30 17 0 cntrl 9 
control, web, 
manager, 
technology 1 12 

40 22 2 db 9 
database, 
control, 
manager 1 15 

50 
26 2 

db 11 

database, 
control, 
business, 
manager 1 21 

60 29 0 cntrl 11 control, 
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5 26 

database, 
management, 
process 

 
Bentuk pohon untuk 60 instan adalah seperti 

gambar di bawah: 
 

 
Gambar 2. Pohon Keputusan 
 

8.3 Pemilihan Atribut 
Pohon keputusan dapat memperlihatkan atribut 

yang berperan secara langsung. Akan tetapi yang 
menjadi masalah di sini adalah bahwa bentuk dan 
ukuran pohon berbeda menurut jumlah instan yang 
diberikan. (lampiran 3) 

Dari lampiran 3 jelas bahwa kata control, 
database, management dan process menjadi atribut 
yang paling menentukan. Atribut inilah yang 
membentuk pohon (feature set). 

Dari lampiran tersebut juga tampak bahwa 
ketiadaan kata manager tidak mengubah akurasi 
sedangkan ketiadaan kata business meningkatkan 
akurasi dari 91,67% menjadi 95%. 

 
8.4 Evaluasi Ulang 

Dari uraian di atas jelas bahwa kata-kata 
control, database, management dan process menjadi 
feature set klasifikasi dokumen SI dan non SI, 
sedangkan kata business paling membingungkan dan 
ketiadaannya dapat meningkatkan akurasi. Sekarang 
bagaimana dengan kata yang lain? Ketiadaan kata 
yang lain dengan hanya menggunakan 5 atribut (4 
input dan 1 output) menyebabkan akurasi menurun 
dan penyertaan semua kata kecuali business, 
meningkatkan akurasi seperti tampak pada gambar 
di bawah: 

 

 
Gambar 3. Perbandingan Akurasi 
 
Akurasi rata-rata dari beberapa jumlah atribut 

dapat dilihat pada tabel di bawah: 
 
Tabel 2. Akurasi rata-rata. 
 

  

  

Juml Atrbt 

5 13 14 

10 100 100 100 

20 85 95 95 

30 90 96.67 96.67 

40 90 92.5 96.67 

50 86 96 94 

60 95 96.67 91.67 

rerata 91 96.14 95.67 

CV (6 folds) 81 80 78.33 
 
CV (6 folds) adalah hasil dengan cross 

validation 6 folds. 
 

9. Kesimpulan  
 
C4.5 memberikan akurasi yang baik yaitu rat-

rata 91% pada 5 atribut fitur, 96.14 pada atribut 
lengkap tanpa atribut yang membingungkan 
(confuse) dan 95.67% pada atribut lengkap (tanpa no 
dokumen). 

Akurasi tinggi pada kasus penyertaan atribut 
lain, tanpa atribut confuse. 
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Abstrak  
 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu memberikan pengaruh besar terhadap dunia 
pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Sayangnya, sejauh ini pemanfaatan TIK bagi pembelajaran 
masih belum optimal, terlebih untuk kalangan anak berkebutuhan khusus yang salah satunya adalah 
Dyspraxia.Dyspraxia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Dyspraxia Oral, Dyspraxia Verbal, dan Dyspraxia 
Motor.Fokus dalam penulisan kami adalah pada penderita Dyspraxia Motor.Dyspraxia Motor merupakan suatu 
kelemahan yang berhubungan dengan saraf motorik, yang membuat penderita kesulitan melakukan kontrol 
terhadap gerakan-gerakannya.Keterbatasan pada Dyspraxia itu sendiri tidak dapat berubah menjadi normal, 
namun dapat dilatih dengan melakukan terapi secara bertahap.Dari masalah tersebut, dibuatlah suatu media 
pembelajaran interaktif berbasis permainan  dengan menggunakan perangkat lunak Adobe Flash CS5 dan Visual 
Basic 10. Tujuan dalam penulisan ini adalah dapatmemberikan media pembelajaran yangmudah untuk anak 
berkebutuhan khusus, seperti Dyspraxia. Sehingga dapat bermanfaat untuk mempermudah proses pelatihan 
terapi dan sebagaimedia pembelajaran interaktif untuk rumahan.Sehingga dapat disimpulkan, bahwa media 
pembelajaran interaktif, dapat menghasilkan suatu permainan edukasi yang sesuai dengan tujuan dan manfaat 
pada penulisan ini, dan dapat memberikan proses terapi pada user, karena dalam media pembelajaran interaktif 
ini memberikan permainan yang dapat melatih mereka menahan, menekan, dan menggesertetikus, dengan tujuan 
dapat melatih atau membiasakan gerakan otot mereka. 
 
Kata Kunci : dyspraxia motor, media pembelajaran interaktif, pelatihan terapi. 
 

 
 
1. Pendahuluan    
 
Perkembangan teknologi yang berkembang 

saat ini semakin pesat, sehingga membuat teknologi 
menjadi kebutuhan dan gaya hidup pada setiap 
kalangan usia, mulai dari usia balita hingga 
dewasa.Secara umum, teknologi yang ada ditujukan 
untuk semua manusia, namun kebutuhan 
setiapmanusiatidaklah sama, beberapa diantara 
mereka ada yang benar-benar harus diperlakukan 
secara khusus, karena keterbatasannya. 

Beberapa diantara manusia memiliki 
kekurangan atau keterbatasan, baik keterbatasan 
yang dapat disembuhkan maupun yang tidak dapat 
disembuhkan, namun tetap ada cara yang dapat 
dilakukan untuk mengurangi keterbatasan yang ada. 
Contohnya adalah dengan berlatih secara rutin 
dengan suatu media sebagai salah satu bentuk 
terapi. 

Maka dari itu, kami bertujuan untuk membuat 
media pembelajaran interaktif dengan berbasis 
permainanuntuk anak berkebutuhan khusus seperti 
Dyspraxia Motor.Serta untuk dapat memberikan 
pelatihan terapi yang mudah,sehingga dapat 
membiasakan pergerakan saraf motoriknya.Metode 
penelitian ini adalah model pembelajaran, 
khususnya berupa pembelajaran interaktif berbasis 
multimedia untuk anak berkebutuhan khusus yang 
bersifat responsif dan kreatif. 

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah 
ditujukan untuk penderita Dyspraxia Motor yang 
lebih khusus kepada anak-anak. 

 
2. Kajian Pustaka 
 

2.1 Media Pembelajaran 
Media adalah sebuah alat yang mempunyai 

fungsi menyampaikan pesan (Bovee, 1997).Media 
pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

542 
 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 
Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi 
antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar. 
Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan 
sarana penyampai pesan atau media. 

Menurut Edgar Dale, dalam dunia pendidikan, 
penggunaan media pembelajaran seringkali 
menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman, yang 
membutuhkan media seperti buku teks, bahan 

belajar yang dibuat oleh guru dan “audio-visual”. 
 
Gambar 1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Berbagai hasil penelitian menunjukanbahwa 
media yang paling efektif digunakanuntuk 
mencapai mutu pendidikan dalammemasuki era 
globalisasi sekarang ini adalahdengan 
menggunakan teknologi informasidan komunikasi. 
Ada lima perspektif yangbisa dilihat dari peranan 
Information and communication Technology 
(ICT)dalam perannyasebagai media pembelajaran, 
yaitu (1) mediasebagai teknologi, (2) media sebagai 
alat ataututor atau guru, (3) media sebagai agen 
sosialisasi, (4) media sebagai motivator 
untukbelajar, dan (5) media sebagai alat 
mentaluntuk berpikir dan memecahkan 
masalah(Afia,2007). 
2.2 Dyspraxia 

Dyspraxia adalah kesulitan yang dialami 
seorang anak dalam melaksanakan proses  
“pembentukan ide” untuk membuat sebuah gerakan 
terencana, proses dalam “perencanaan gerak” untuk 
mencapai idenya, dan proses “pelaksanaan 
gerakan“ atau action tersebut. Terdapat 3 jenis 
Dyspraxia : 
a. Dyspraxia oral, yaitu ketidakmampuan 
menghasilkan gerakan mulut, misalnya sulit 
mengunyah, menyebutkan huruf. 

b. Dyspraxia verbal, yaitu ketidakmampuan 
menghasilkan bunyi, membentuk kata, misalnya 
anak-anak yang mengalami speech delay. 
c. Dyspraxia motor, yaitu ketidakmampuan 
bergerak atau mengatur gerakan-gerakan yang perlu 
sesuai rencana.Kemampuan motor terbagi atas : 

1. Fine motor, seperti menulis, pegang sendok, 
memakai baju, mengikat tali sepatu.  

2.Gross motor, seperti melempar dan 
menangkap bola, melompat, berlari. 
2.3 Multimedia  

Multimedia (Bushro, 2005) adalah kombinasi 
dari komputer dan video atau secara umum 
merupakan kombinasitiga elemen yaitu suara, 
gambar, dan teks atau kombinasi dari yang sedikit 
dua media input atau outputdari data yang berupa 
audio (suara dan musik). 

Perangkat lunak yang digunakan dalam 
penggabungan multimedia adalah Visual Basic 
edisi 2010 dan Adobe Flash Pro Cs5. 

 
3. Desain User Interface 

 
Dalam pengembangan media pembelajaran, 

maka diperlukan desain user interface yang 
menarik, misalnya untuk user anak-anak dengan 
memberikan warna-warna yang menarik perhatian. 
3.1 Desain Aplikasi 

Desain awal menu utama yang dibuat adalah 
seperti Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 2 Desain awal Menu Utama 
 
Dalam menu utama terbagi menjadi tiga bagian 

yang mana bagian tersebut adalah pilihan 
permainan, about us, dan exit. 

Pada pilihan permainan, kami menyediakan 
tiga permainan yaitu permainan Catch Me, Shape 
Me, dan Coloring. 

Pada menu permainan Catch Me,terdapat 1 
tombol button untuk memulai permainan dan 
diberikan gambar tikus yang nantinya user akan 
menangkap tikus tersebut dalam waktu 30 
detik.Tujuan dalam permainan ini adalah, user 
dapat melatih kecepatan dalam menangkap tikus 
yang tampil.Sehingga dapat dilihat perkembangan 
user dengan melihat seberapa banyak tikus yang 
telah didapatkan dalam hitungan waktu 30 detik. 

 

D-PRAX 

Play Game About Us Exit 
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Gambar 3 Desain awal permainan Catch Me 
 
Pada menu permainan Shape Me, digunakan 

satu lembar teks untuk user menirukan angka 
seperti animasi yang berada disampingnya.Tujuan 
dalam permainan ini adalah user dapat mengetahui 
angka 0 sampai dengan 9 dan dapat menirukannya 
sesuai dengan contoh yang telah ada. 

Gambar 4 Desain awal permainan Shape Me 
 
Pada menu pemainan Coloring, terdapat 2 

bentuk dasar seperti lingkaran dan persegi, yang 
nantinya akan diisi dengan warna sesuai dengan 
kata “WARNAILAH” yang telah memiliki warna. 
Tujuan dalam permainan ini adalah, user dapat 
menahan mouse dan menggesernya ke dalam kotak 
persegi dan lingkaran kemudian dapat menyebutkan 
warna yang telah dipilihnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5 Desain awal Coloring 
 
4. Implementasi 

 
Pembuatan aplikasi menggunakan dua 

perangkat lunakvisual multimedia, Adobe Flash Pro 
CS5 dan Visual Basic 10 dengan desain yang 
dibuat berdasarkan perancangan desain user 
interface. 
4.1 Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama dibuat dengan 
menggunakan Adobe Flash Pro CS5.Tampilan 
akhir seperti Gambar 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 Menu utama 
 
Untuk membuat tampilan sesuai diatas dengan 

memberikan 5 layar, yaitu action, thing, text, button 
dan background.Foto dan title D-prax tergolong ke 
layar thing. Penyisipan dengan meng-import 
gambar ke library dalam flash kemudiandrag and 
drop di stage. Selanjutnya, menu play game, 
aboutus dan exit game tergolong ke layar button. 
Hanya dengan menulis huruf lalu convert huruf 
tersebut menjadi button. Background diterapkan 
dengan meng-importkemudian diletakkan di layar 
background. 
4.2 Halaman Permainan Catch Me 

Halaman permainan Catch Me dibuat dengan 
menggunakan Visual Basic 2010.Tampilan akhir 
seperti Gambar 4. 

SCORE        WAKTU 

100   

 

30detik 

TIKUS 

 

“WARNAILAH” 
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Gambar 7 Permainan Catch Me 

Untuk membuat tampilan seperti Gambar 4, 
dengan membuat file baru ukuran 1336 x 788 
pixel.Kemudian mengubah background dengan 
dominasi warna coklat.Selanjutnya adalah 
memasukkan tombol-tombol button di dalam 
picturebox dengan mengganti button tersebut 
menjadi gambar tikus. Setalah itu memasukkan 
dualabel yang menunjukkan hasil dari perolehan 
tangkapan tikus tersebut, dan waktu yang sedang 
berjalan secara mundur. 
4.3 Halaman Permainan Shape Me 

Halaman permainan Shape Me masih sama 
seperti permainan Catch Me yang dibuat dengan 
menggunakan Visual Basic 2010. Tampilan akhir 
seperti Gambar5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Permainan Shape Me 

Untuk membuat tampilan seperti Gambar 5, 
dengan membuat file baru ukuran 1034 x 610 
pixel.Kemudian mengubah background menjadi 
warna biru. Selanjutnya adalah memasukkan 
tombol-tombol button yang bertuliskan angka 0 
sampai dengan 9, dan mengaktifkan tombol button 
tersebut menjadi gambar bergerak, sehingga user 
dapat melihat contoh cara pembuatan angka. Dan 
yang terakhir memberikan user berbagai macam 
warna sesuai dengan kemauan user untuk 
mengikuti angka yang sudah tampil. 
4.4 Halaman Permainan Coloring 

Selanjutnya halaman permainan Coloring yang 
dibuat dengan menggunakan Adobe Flash Pro 
CS5.Tampilan akhir seperti Gambar 6. 

 

 

Gambar 9 Permainan coloring 

 
Pada stage dibuat dua bentuk dasar yaitu 

bentuk persegi dan lingkaran. Dan dua bentuk 
inilah yang dapat diwarnai pada permainan.Dalam 
setiap bentuk, dapat mengkombinasikan warna 
sesuai pilihan user.Warna yang tersedia adalah 
warna-warna yang terdapat pada kata 
‘WARNAILAH’. Kata ‘warnailah’ ini dibuat 
menjadi function yang mewakili beberapa warna, 
hasilnya jika salah satu huruf pada kata ‘warnailah’ 
di-klik dan di-drop pada bentuk gambar, maka 
bentuk tersebut akan memiliki warna sesuai dengan 
yang dipilih oleh user. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 
Media pembelajaran interaktif yang dirancang 

dengan menggunakan Visual Basic 2010 dan 
Adobe Flash CS5 menghasilkan suatu permainan 
edukasi yang sesuai dengan tujuan dan manfaat 
pada penulisan ini, yaitu membantu penderita 
dyspraxia motor khususnya penderita anak-anak, 
agar mendapatkan media pembelajaran yang lebih 
mudah dan menarik dalam proses terapi. Proses 
terapi ini yang menjadi fokus perancangan media 
pembelajaran, karena dalam media pembelajaran ini 
dibuat untuk melatih mereka menahan, menekan 
dan menggeser mouse, yang intinya adalah melatih 
pergerakan otot mereka. 
5.2 Saran 

Hasil pengembangan media pembelajaran 
berbasis permainan dengan metode multimedia 
interaktif, sudah dapat digunakan walaupun masih 
memiliki banyak kekurangan.Sehingga masih jauh 
dari kata sempurna, baik dari sisi desain interface 
maupun sisi keinteraktifan materinya. Untuk itu 
diperlukan pengembangan lebih lanjut pada waktu 
yang akan datang, agar dapat memberikan manfaat 
yang lebih banyak lagi bagi pengguna media 
pembelajaran ini. 
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Lampiran 1. Tabel Data set (sebagian) 
 

SRS# sched Db Ctrl plat web infor Tech retriv bus proc mgmt mgr data Kelas 
1 2 18 20 10 402 101 113 1 29 128 23 3 192 NSI 
2 0 0 2 0 31 43 1 0 2 1 7 0 2 NSI 
3 0 5 4 0 0 25 0 0 0 3 0 10 18 NSI 
4 28 1 0 1 4 363 0 0 63 2 1 0 36 SI 

 
Ket:  
SRS# : No dokumen SRS retriv : retriev 
sched : schedule bus : business 
Db : database proc : process 
Ctrl : control mgmt : management 
plat : platform mgr : manager 
infor : information nsi : non system information 
Tech : technology si : system informtn 
Selain kata data, kata yang lain dicari dengan opsi whole word only tidak dicentang. 
 
Lampiran 2: Dataset format arff 
 

%Test set 
%Kelas si=sistem informasi nsi=non si 
@RELATION SRS 
 
@ATTRIBUTE Database  numeric 
@ATTRIBUTE Control numeric 
@ATTRIBUTE process  numeric 
@ATTRIBUTE management  numeric 
@ATTRIBUTE Kelas {si, nsi} 
 
@DATA 
0,114,15,0,nsi 
42,5,13,1,si 
0,10,41,0,nsi 
19,0,40,4,si 
 

 
 

Lampiran 3 Atribut Bingung 
 

N inst Akrs n Atrbt 
Conf 
Matrix 

root Ukrn Atribut Atribut yang dihilangkan 

60 91.6 7 
29 0 

ctrl 11 
control, database, 
management, process 

SRS#,platf, infor, ret, 
sched, data, tech, web 5 26 

60 95 6 
29 0 

ctrl 11 
control, database, 
management, process 

SRS#,platf, infor, ret, 
sched, data, tech, web, bus 3 28 

60 
91.6
7 

6 
29 0 

ctrl 11 
control, database, 
management, process 

SRS#,platf, infor, ret, 
sched, data, tech, web, mgr 5 26 
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Abstrak 

Non-photorealistic rendering (NPR) adalah teknik untuk memanipulasi gambar foto realis menjadi gambar tidak 
realis. Salah satu bentuk NPR adalah artistic rendering atau disebut juga painterly rendering. Media lukisan 
yang ditirukan adalah cat, pensil, krayon, dan tinta. 
Proses untuk menirukan efek media lukisan dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai algoritma dasar 
pengolahan citra digital, dan berbagai algoritma  yang memberikan efek dari media lukisan. Aplikasidibuat 
denganC# dengan Microsoft Visual Studio 2005 sebagai IDE-nya. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses painterly rendering telah mampu menirukan karakteristik dari 
media lukisan dengan baik. 
 
Kata kunci : Non-Photorealistic Rendering, Painterly Rendering  
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Non-photorealistic rendering (NPR) adalah 
teknik memanipulasi gambar realis menjadi gambar 
tidak realis. Salah satu bentuk NPR adalah artistic 
rendering atau disebut juga painterly rendering 
yaitu teknik untuk memanipulasi gambar foto 
menjadi tampak seperti lukisan.  

Tujuan penelitian ini untuk memanipulasi 
gambar realis menjadi gambar tidak realis akibat 
dari efek lukisan cat pensil, crayon, dan tinta. 

Berbagai masalah dalam ada diantaranya, 
bagaimana melakukan segmentasi, mengatur arah 
goresan kuas ataupun pensil dan menghasilkan 
tekstur untuk membuat gambar semirip mungkin 
dengan lukisan. 

Metode penelitian dilakukan dengan studi 
algoritma dasar pengolahan citra digital, dan 
algoritma-algoritma yang berhubungan manipulasi 
gambar untuk menghasilkan efek lukisan. 
 
2. Algoritma Rendering 
 
2.1  Hertzmann Painterly Rendering   

Varying The Brush Size 

Sub-Algoritma ini mengatur ukuran kuas 
dinyatakan dalam radius R1...Rn. Untuk setiap layer, 
akan digunakan sebuah reference image yaitu hasil 
dari source image yang telah melalui proses blur, 

yang umumnya menggunakan algoritma Gaussian, 
dengan stardar deviasi fs Ri, di mana fs adalah 
sebuah konstanta dan Ri adalah ukuran radius kuas.  
Persamaan yang digunakan untuk menghitung image 
difference [3] adalah persamaan 1.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 212
21

2
21

2
21222111 ,,,, bbggrrbgrbgrD −+−+−=−=

       (1)
 

Dimana: 
• D = nilai difference dari RGB color model. 
• R1 = nilai red color component dari RGB 

color model milik pixel1. 
• G1 = nilai bluecolor component dari RGB 

color model milik pixel1. 
• B1 = nilai greencolor component dari RGB 

color model milik pixel1. 
• R2 = nilai red color component dari RGB 

color model milik pixel2. 
• G2 = nilai bluecolor component dari RGB 

color model milik pixel2. 
• B2 = nilai greencolor component dari RGB 

color model milik pixel2. 

Creating Curved Brush Stroke 

Sub-algoritma ini membatasi penggunaan 
goresan kuas dengan warna konstan dengan bantuan 
image gradient untuk peletakkan kuas. Metode ini 
meletakkan titik kontrol dengan mengikuti normal 
dari gradien. Saat perbedaan warna pada suatu titik 
telah melebihi threshold yang ditentukan, goresan 
kuas akan berakhir pada titik kontrol tersebut. 
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Algoritma peletakkan kuas diawali pada suatu 
titik (x,y) dengan radius R. Goresan kuas 
direpresentasikan dengan suatu daftar titik kontrol, 
warna, dan ukuran kuas. Titik kontrol (x,y) akan 
ditambahkan pada kuas dan warna yang diambil dari 
gambar referensi pada titik (x,y) dijad
warna kuas. Selanjutnya dilakukan perhitungan 
untuk menentukan titik selanjutnya pada kurva. Titik 

selanjutnya (x1,y1) diletakkan pada arah 

dengan jarak R dari (x,y). Radius R digunakan 
sebagai jarak antara titik kontrol karena R mewakili 
level dari detail yang akan ditangkap dengan ukuran 
kuas tersebut. Gambar 1 merupakan ilustrasi dari 
pengambilan arah goresan kuas: [3]

 

 
Gambar 1. (a) Goresan Kuas Berawal Dari Titik 
(x0,y0) dan Dilanjutkan ke Arah D
G0. (b) Dari Titik Kedua (x1,y1) Ada Dua Arah yang 
Dapat Dipilih, D1 Dipilih Untuk Mengurangi 
Kelengkungan Pada Goresan. (c) Proses Ini 
Berulang Untuk Menggambar Keseluruhan 
Kuas. Sumber: Hertzmann (1998, p. 
 
2.2 Interactive  Watercolor Rendering

Algoritma ini bertujuan untuk menghasilkan 
efek gambar lukisan cat air. Secara garis besar, 
algoritma ini digambarkan pada Gambar 2. [1]

Gambar 2. Algoritma Watercolor Rendering
 

Proses dimulai proses segmentasi, proses 
morphological smoothing  untuk lebih mengurangi 
detail gambar. Proses simulasi efek cat air. Efek 
yang akan diberikan antara lain 
pigment density variation. 
menghitung density dapat dilihat pada Persamaan 2.
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uas diawali pada suatu 
titik (x,y) dengan radius R. Goresan kuas 
direpresentasikan dengan suatu daftar titik kontrol, 
warna, dan ukuran kuas. Titik kontrol (x,y) akan 
ditambahkan pada kuas dan warna yang diambil dari 
gambar referensi pada titik (x,y) dijadikan sebagai 
warna kuas. Selanjutnya dilakukan perhitungan 
untuk menentukan titik selanjutnya pada kurva. Titik 

) diletakkan pada arah ( )2πθ +  

dengan jarak R dari (x,y). Radius R digunakan 
sebagai jarak antara titik kontrol karena R mewakili 

yang akan ditangkap dengan ukuran 
kuas tersebut. Gambar 1 merupakan ilustrasi dari 
pengambilan arah goresan kuas: [3] 

 

Goresan Kuas Berawal Dari Titik 
) dan Dilanjutkan ke Arah D0 Dengan Normal 

) Ada Dua Arah yang 
Dipilih Untuk Mengurangi 

Kelengkungan Pada Goresan. (c) Proses Ini 
Berulang Untuk Menggambar Keseluruhan Goresan 

Sumber: Hertzmann (1998, p. 5) 

Watercolor Rendering   
Algoritma ini bertujuan untuk menghasilkan 

efek gambar lukisan cat air. Secara garis besar, 
algoritma ini digambarkan pada Gambar 2. [1] 

 
Watercolor Rendering  

Proses dimulai proses segmentasi, proses 
untuk lebih mengurangi 

gambar. Proses simulasi efek cat air. Efek 
yang akan diberikan antara lain edge darkening dan 

on. Persamaan untuk 
dapat dilihat pada Persamaan 2. 

5.0(1 −+= Td β
Dimana: 

• d = nilai density. 
• β= nilai scaling factor
• T = nilai texture yang digunakan, 

Nilai density akan digunakan untuk memodifikasi 
warna pada gambar berdasarkan persamaan 3:

(' 2−−= CCCC
Dimana: 

• C’ = nilai color yang baru
• C = nilai color sekarang.
• d = nilai density. 

 
2.3 Line Integral Convolution

Line Integral Convolution
vector field berdasarkan tekstur. Metode ini 
mengambil 2D vector field
sebagai input dan menghasilkan gambar dengan arah 
dari vector field melalui belokan dari 
dan low pass filter yang ditera
streamline dari vector field.
ilustrasi proses Line Integral Convolution: 

Gambar 3. Line Integral Convolution

Sumber: Imamiya et al (2004, p. 3)
  
2.4 Enhanced LIC Pencil Filter

Gambar input dipisah 
intensitas layer yang berbeda. Untuk setiap 
dihasilkan stroke image
menjadi satu. 

Gambar 4. Algoritma Enhanced LIC Pencil Filter
Sumber: Imamiya et al (2004, p. 4)

Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

)5                                 (2) 

 
scaling factor. 

yang digunakan, ]1,0[∈T  

akan digunakan untuk memodifikasi 
warna pada gambar berdasarkan persamaan 3: 

)1)(2 −d                    (3) 

yang baru. 
sekarang. 
 

Line Integral Convolution   
Convolution adalah visualisasi 

berdasarkan tekstur. Metode ini 
vector field dan white noise image 

dan menghasilkan gambar dengan arah 
melalui belokan dari white noise 

yang diterapkan pada local 
vector field. Gambar 3. berupa 

Line Integral Convolution: [2] 

 

Line Integral Convolution 

Sumber: Imamiya et al (2004, p. 3) 

Enhanced LIC Pencil Filter 
dipisah kedalam beberapa 

yang berbeda. Untuk setiap layer  
stroke image yang akan digabung 

 
Enhanced LIC Pencil Filter 

Sumber: Imamiya et al (2004, p. 4) 
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2.5 Simulating Wax Crayon 

Hal yang perlu diperhatikan adalah volume 
wax yang diterima dan energi yang diberikan pada 
crayon saat menggambar. Wax yang telah terdapat 
pada kertas  dilumurkan saat crayon bergerak 
melaluinya ke atas dan ke bawah. Saat 
menggambarkan wax crayon, digunakan garis dan 
kurva sebagai dasar penggambaran.   

Pertama height dari wax yang sudah menempel 
pada kertas disesuaikan dengan force yang 
diberikan. Pengaturan dari height ini merupakan 
penerapan dari persamaan 4: 

LAF ∆= λ                                        (4) 
Dimana: 

• F = nilai force yang diberikan. 
• λ = suatu nilai konstanta. 
• A = nilai area yang dihitung. 
• ∆L = nilai compression. 

 
Untuk menghitung jumlah wax yang 

menempel pada kertas agar proporsional dengan 
force yang diberikan, digunakan persamaan seperti 
pada persamaan 5: 

cFN

cFN
NfF rr

rr
rr ⋅= µ                           (5) 

Dimana: 

• fF
r

 = nilai force dari gesekan. 

• µ = suatu nilai koefisien dari gesekan. 

• N
r

 = nilai normal dari permukaan kertas. 

• cF
r

= nilai force dari krayon. 
 

Proses  smearing wax  adalah proses untuk 
mengangkat sejumlah wax dari kertas dan 
menyebarkan sejumlah wax ke area di sekelilingnya. 
Proses ini menggunakan smearing mask sebagai 
mask untuk proporsi wax yang akan dipindahkan. 
Persamaan untuk menghitung smearing mask dapat 
dilihat pada persamaan 6: 

( ) ( )Vyxz
yx

Sxy

r
⋅+∆= ),(

,

1 βα (6) 

Dimana: 

• xyS = nilai mask untuk posisi (x,y) 

• z∆ = nilai crayon height pada posisi (x,y) 

• V
r

 = vector arah gerakan krayon. 
• α dan β = nilai konstanta. 

 
Proses  rendering untuk menggambarkan wax 

cray, digunakan model warna Kubelka-Monk yaitu 
model warna yang tidak hanya memperhitungkan 
color space RGB tetapi juga memperhitungkan 
transmittance, scattering, dan interfence. KM-model 
menghasilkan warna yang berbeda untuk tingkat 

ketebalan yang berbeda, karena itu model ini 
dianggap lebih cocok untuk dipakai dibandingkan 
dengan model warna RGB. [5] 

 
2.6 Outline Painting 

Algoritma ini untuk menghasilkan lukisan dari 
outline sebuah gambar. Algoritma ini meliputi 
proses morphological smoothing, edge detection, 
intensity scanning, dan forming lines. 

Morphological smoothing untuk mengurangi 
detail pada gambar, umumnya digunakan median 
filter dan bilateral filter. 

Edge detection merupakan bagian yang paling 
penting dari pengambilan outline. Edge detection 
yang paling umum digunakan adalah Canny Edge 
Detection, tetapi algoritma ini hanya menghasilkan 
garis outline tanpa memperhitungkan intensitas dari 
outline. Algoritma edge detection lain yang 
memberikan hasil edge dengan memperhitungkan 
intensitas dari daerah edge adalah Laplacian Edge 
Detection.  

Setelah melakukan edge detection, dilakukan 
proses intensity scan untuk menghitung intensitas 
dari edge yang dihasilkan.Pertama, setiap pixel akan 
dihitung intensitasnya berdasarkan persamaan 7: 

3
),,(

222 BGR
BGRIntensity

++= (7) 

Kemudian, ditentukan sebuah range untuk 
mengambil area dengan intensitas yang tinggi. Dari 
range tersebut, apabila nilai intensitas pada area 
dalam range memenuhi threshold, maka akan 
digambar lingkaran sebesar range. Bila nilai 
intensitas masih di bawah threshold, maka range 
akan diperkecil sampai nilai memenuhi threshold. 

Proses forming lines dilakukan dengan 
menggabungkan lingkaran-lingkaran yang telah 
digambar. Lingkaran dengan jarak di bawah 
threshold akan disambungkan menjadi sebuah garis. 
Dalam pembentukan garis sebaiknya dicari garis 
yang tidak terlalu pendek. Metode untuk 
penggambaran garis dapat bervariasi. Salah satu 
metode paling mudah adalah dengan langsung 
mengisi lingkaran-lingkaran yang berdekatan 
dengan suatu warna [6]. 
 
3. Implementasi Sistem  

Secara garis besar, sitem kerja perangkat lunak 
adalah dengan menerima input gambar dari 
pengguna lalu gambar akan diproses melalui salah 
satu dari algoritma, Output dari perangkat lunak 
adalah hasil dari salah satu proses yang dijalankan, 
digambarkan dalam flowchart pada Gambar 5. 
 
4. Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap proses painterly 
rendering, dan perbandingan hasil painterly 
rendering dengan hasil dari perangkat lunak lainnya 
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Gambar 5. Algoritma Garis Besar Sistem  

 
4.1 Pengujian Oil  PaintingRendering 

Pengujian terhadap parameter dari oil painting 
rendering meliputi pengujian terhadap parameter 
stroke length dan color threshold. 

Dari hasil pengujian, dapat dilihat bahwa 
stroke length mempengaruhi hasil pada tingkat 
kemiripan dengan gambar input.ditampilkan pada 
Tabel 1. 

Pada stroke length 1, gambar yang dihasilkan 
gambar yang terdiri dari titik-titik, tidak  mirip 
dengan kuas. Stroke yang terlalu panjang 
memungkinkan terjadinya goresan kuas yang terlalu 
melebar dan keluar dari area warna dari stroke. 

Color threshold yang rendah menghasilkan 
gambar yang semakin mirip dengan gambar input, 

namun juga menghasilkan tingkat area kosong yang 
semakin tinggi, ditampilkan pada Tabel 2. 

 
 
 

Tabel  1. Hasil Pengujian Untuk Parameter Stroke 
Length 
Stroke 
Length 

Hasil Oil Painting Rendering 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
4 

16 

 
.  

 
4.2 Pengujian Watercolor Painting Rendering 

Pada proses watercolor painting rendering, 
parameter yang digunakan adalah parameter untuk 
mengatur tingkat segmentation dan smooth yang 
digunakan untuk proses removeDetail . Tabel 5.3 
berikut adalah beberapa contoh dari hasil watercolor 
painting rendering dengan beberapa tingkat detail 
yang berbeda 

 
4.3 Pengujian Pencil Sketch Drawing Rendering 

Parameteryang digunakan pada pencil sketch 
drawing dan color pencil drawing rendering antara 
lain stroke angle, stroke length, edge detail, color 
source.  
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Tabel  2. Hasil Pengujian Untuk Color Threshold 
 

 Color 
Threshold 

Hasil Oil Painting Rendering 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

20 

40 

 
 
Dari beberapa parameter tersebut, stroke angle 

hanya memberi pengaruh pada sudut arah stroke 
yang digambar. Stroke length memberikan efek yang 
lebih besar berupa panjang stroke dan tingkat blur 
dari gambar. Tabel 4. berikut berisikan hasil 
pengujian terhadap parameter stroke length. 

 
4.4 Pengujian Parameter Crayon Drawing 

Rendering 
 
Parameter yang digunakan pada crayon drawing 
rendering hanya berupa edge detail. Pada proses 
crayon drawing rendering ini, yang diproses adalah 
gambar yang berupa garis. Edge detail adalah 
banyaknya edge yang akan diproses.  

Parameter ini hanya mempengaruhi jumlah 
garis yang akan diproses. Tabel 6.  berikut berisikan 
hasil pengujian terhadap berbagai edge detail 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Pengujian Watercolor Painting 
Rendering dengan Tingkat Detail yang Berbeda 

 
Segmenta
tion dan 
Smooth 

Hasil Watercolor Rendering 

Segmenta
tion 

radius = 
1 

Segmenta
tion 

threshold 
= 10 

Smooth 
radius = 

1 
Segmenta

tion 
radius = 

3 
Segmenta

tion 
threshold 

= 25 
Smooth 
radius = 

3 
Segmenta

tion 
radius = 

7 
Segmenta

tion 
threshold 

= 30 
Smooth 
radius = 

3 
 

• Proses oil painting rendering, semakin panjang 
stroke dan semakin besar nilai threshold, maka 
semakin kecil tingkat kemiripan dengan gambar 
asli. 

• Pada proses watercolor painting rendering, 
proses segmentasi dan morphological smoothing 
mengurangi detail gambar sehingga 
menghasilkan kesan yang lebih artistik. Proses 
dispersion warna pada gambar dinilai telah dapat 
menghasilkan tekstur warna basah dari cat air. 

• Untuk crayon drawing rendering, semakin 
banyak edge dari gambar, maka semakin terlihat 
jelas crayon yang dihasilkan. Untuk chinese ink 
painting, hasil gambar akan lebih baik bila edge 
tidak rapat. 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Terhadap Parameter
Length 

Stroke 
Length 

Hasil Pencil Sketch Rendering

2 

4 

8 

 
• Proses pencil sketch rendering 

panjang stroke dalam tingkat ketajaman hasil 
gambar, demikian halnya dengan proses 
pencil drawing rendering. 

• Kekurangan pada pencil sketch rendering, stroke 
hanya berupa garis lurus dan tidak dapat 
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Terhadap Parameter Stroke 

Pencil Sketch Rendering 

 

 

 

pencil sketch rendering dipengaruhi oleh 
dalam tingkat ketajaman hasil 

gambar, demikian halnya dengan proses color 

pencil sketch rendering, stroke 
hanya berupa garis lurus dan tidak dapat 

membentuk jenis arsiran. Efek dari 
licin kurang terlihat 

Tabel 6. Hasil Pengujian 
Detail

Hasil Crayon Drawing Rendering
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Abstrak 
 

Perkembangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang) semakin 
meningkat. Dapat dilihat dari segi pembangunan sarana prasarana dan semakin banyaknya minat dari para siswa 
untuk masuk menjadi mahasiswa di universitas ini setiap tahunnya. Namun banyaknya mahasiswa yang masuk 
harus disertai dengan kualitas dari mahasiswa tersebut. Untuk itu diperlukan strategi promosi dan publikasi yang 
tepat. Penelitian ini membangun sistem yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi (e-Monev) terhadap 
mahasiswa UIN Maliki Malang sehingga mendapatkan profil umum input mahasiswa dan mahasiswa yang 
berkualitas. Di dalam e-Monev ini diterapkan teknologi data mining yang berfungsi untuk mengekstrasi 
informasi dari data mahasiswa yang menghasilkan report mining untuk menunjang ketepatan strategi promosi 
dan publikasi UIN Maliki Malang. Data mining dibangun menggunakan algoritma C4.5, yang merupakan 
algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi 
dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Dengan algoritma ini dapat diketahui profil mahasiswa berkualitas 
dan mahasiswa kurang berkualitas. 
 
Kata Kunci: monitoring, evaluasi, data mining, algoritma C4.5 
 

 
 
1. PENDAHULUAN 

Perkembangan Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki 
Malang) semakin meningkat. Dapat dilihat dari segi 
pembangunan sarana prasarana dan semakin 
banyaknya minat dari para siswa untuk masuk 
menjadi mahasiswa di universitas ini setiap 
tahunnya, tetapi Stake holders belum mengetahui 
secara akurat besarnya peminat UIN Maliki Malang, 
sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan 
strategi promosi dan publikasi yang tepat. Ketepatan 
strategi promosi dan publikasi sangat penting untuk 
menentukan kualitas mahasiswa yang diterima. 
Ketepatan strategi promosi dan publikasi didasarkan 
profil dari mahasiswa yang berkualitas. Profil 
mahasiswa yang dimaksud adalah jurusan, asal-kota 
sekolah, jenis sekolah, status sekolah dan nilai IPK 
mahasiswa. 

Untuk itu perlu diadakan monitoring dan 
evaluasi pada sistem penerimaan mahasiswa baru. 
Untuk menanggapi hal tersebut, maka diharapkan 
dapat dibangun suatu aplikasi berbasis web yang 
menerapkan proses data mining ini yang disebut e-
Monev (Electronic Monitoring and Evaluation). 

Aplikasi data mining yang dibangun menggunakan 
pendekatan pohon keputusan (decision tree) yaitu 
algoritma C4.5. Algoritma C4.5 ini ditujukan dalam 
membentuk klasifikasi data mahasiswa, dari setiap 
jurusan pada fakultas-fakultas untuk mengetahui 
pola input mahasiswa dan yang akan dievaluasi 
dengan kualitas mahasiswa yang sedang menjalani 
studi.  Diharapkan dengan dibangunnya aplikasi ini 
UIN Maliki Malang dapat menentukan strategi yang 
tepat dalam promosi atau publikasi. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring adalah proses rutin pengumpulan 

data dan pengukuran kemajuan atas obyektif 
program/ memantau perubahan, yang fokus pada 
proses dan keluaran. Dalam kegiatan monitoring 
melibatkan dua hal: 

1. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa 

yang telah dilakukan. 

2. Monitoring melibatkan pengamatan atas 

kualitas dari layanan yang telah diberikan. 
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Evaluasi adalah penggunaan metode 
penelitian sosial untuk secara sistematis 
menginvestigasi efektifitas program. Menilai 
kontribusi program terhadap perubahan 
(Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, 
kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). 

2.2 Obyek Penelitian 
Obyek penelitian ini adalah UIN Maliki 

Malang. Berikut sejarah singkat dari UIN Maliki 
Malang. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 
berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 
50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para 
tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga 
pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen 
Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang 
Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama 
No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan 
Fakultas Syariah yang berkedudukan di Surabaya 
dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di 
Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan secara 
bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 
1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas 
Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui 
Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964. 
2.3 Data Mining 

Data Mining adalah serangkaian proses untuk 
menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data 
berupa pengetahuan yang selama ini tidak dketahui 
secara manual. Data mining juga dapat dijabarkan 
sebagai analisis otomatis dari data yang berjumlah 
besar atau kompleks dengan tujuan untuk 
menemukan pola atau kecendrungan yang penting 
yang biasanya tidak disadari keberadaannya. 
(Pramudiono, 2006) 

Data mining bukanlah suatu bidang yang 
sama sekali baru. Salah satu kesulitan untuk 
mendefenisikan data mining adalah kenyataan 
bahwa data mining mewarisi banyak aspek dan 
teknik dari bidang-bidang ilmu yang sudah mapan 
terlebih dahulu. Data mining memiliki akar yang 
panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan 
(artificial intelegent), machine learning, statistik, 
database, dan juga visualisasi. 
 

 
Gambar 2.1: Bidang Ilmu Data Mining 

2.4 Algoritma C4.5 
Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang 

digunakan untuk membentuk pohon keputusan. 
Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan 
prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode 

pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar 
menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan 
aturan. Aturan dapat dengan mudah dipahami 
dengan bahasa alami. Dan mereka juga dapat 
diekspresikan dalam bentuk bahasa basis data seperti 
Structured Query Language (SQL) untuk mencari 
record pada kategori tertentu. Pohon keputusan juga 
berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan 
hubungan tersembunyi antara sejumlah calon 
variable input dengan sebuah variable target. 
(Kusrini Emha, 2009:13) 

Secara umum algoritma C4.5 untuk 
membangun pohon keputusan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pilih atribut sebagai akar. 

2. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai. 

3. Bagi kasus dalam cabang. 

4. Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua 

kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. 

Untuk pemilihan atribut dilakukan pemilihan 
atribut yang memungkinkan untuk mendapatkan 
decision tree yang paling kecil ukurannya. Atau 
ukuran lain adalah yang bias memisahkan obyek 
menurut kelasnya. Secara heuristik dipilih atribut 
yang menghasilkan simpul yang “purest” (paling 
bersih). Ukuran purity dinyatakan dengan tingkat 
impurity.Salah satu kriteria impurity adalah 
information gain. (Santosa, 2007:90) 

Untuk memilih atribut sebagai akar, 
didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-
atribut yang ada. Untuk menghitung gain digunakan 
rumus seperti yang tertera dalam persamaan 1 
berikut. ��uv;�, �) = Öv�ℎJw�Æ(�) − ∑ |�8||�| ∗ Öv�ℎ�w�Æ(�?)�?¶6
                  
(1) 
Keterangan : �  : himpunan kasus  �  : atribut v  : jumlah partisi atribut � |�?|  : jumlah kasus pada partisi ke –i |�|  : jumlah kasus dalam � 

Sementara itu perhitungan entropi dapat dilihat 
pada persamaan 2 berikut. 

 Öv�ℎJw�Æ(�) = ∑ − �u ∗  logB �u�?¶6   
       (2) 
Keterangan: � : himpunan kasus v : jumlah partisi  � �u : proporsi dari �? terhadap �  
 
3. DESAIN SISTEM 

3.1 Desain Sistem e-Monev PPMB 
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Aplikasi ini direncanakan terintegrasi antara 
database SIAKAD UIN Maliki Malang sebagai 
sumber data yang akan diolah, dan perangkat lunak 
aplikasi e-Monev. Berikut gambaran sistem e-Monev 
yang akan dibangun. Aplikasi dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP karena 
aplikasi yang akan dikembangkan berbasis web. 

 

 
 

Gambar 3.1: Konsep Desain Sistem e-Monev. 
 

Di dalam desain sistem di atas dapat 
dijelaskan bahwa aplikasi e-Monev terkoneksi 
dengan database di Sistem Informasi Akademik 
(SIAKAD) UIN Mailiki Malang. Dengan demikian 
aplikasi ini terus menampilkan gambaran input 
mahasiswa dan gambaran prestasi mahasiswa yang 
terbaru sesuai dengan perubahan yang terjadi pada 
database UIN Maliki Malang.  

Dalam membangun e-Monev ini dibutuhkan 
dua data, yaitu: (1) data mahasiswa, dan (2) data  
IPK mahasiswa. Data tersebut kemudian diolah di 
dalam aplikasi e-Monev dan menghasilkan fitur-fitur 
utamae-Monev di antaranya adalah, M-Daerah, M-
Quality, Mining, dan M-Jurusan. Berikut arsitektur 
sistem e-Monev PPMB. 

 
 
Gambar 3.2: Arsitektur Sistem e-Monev PPMB. 
 
3.2 Analisis Sistem Aplikasi Data Mining 
3.2.1 Sumber Data 
 
Data yang dipakai sebagai bahan data mining 
adalah: 

1. Data Mahasiswa 

2. Data IPK 

3.2.2 Integrasi Data 

 

Gambar 3.3: Proses Integrasi Data. 
 

Dalam penelitian  ini diasumsikan bahwa 
data yang diambil sudah berupa tabel-tabel dalam 
satu server. Untuk proses data mining, data 
mahasiswa dan data IPK mahasiswa digabungkan 
dengan primary key NIM. Data gabungan atau data 
warehouse tersebut di-load ke dalam tabel kasus. 
Setelah itu dilakukan proses cleaning dan 
transformasi data.  

 
3.2.3 Cleaning dan Transformasi Data 

Sebelum proses data mining dilakukan, perlu 
dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi 
bahan data mining. Proses cleaning di antaranya 
mencakup membuang data yang tidak sempurna 
seperti adanya field data yang kosong. Sedangkan 
transformasi data merupakan proses pengubahan 
atau penggabungan data ke dalam format yang 
sesuai untuk diproses dalam data mining. Seringkali 
data yang akan digunakan dalam proses data mining 
mempunyai format yang belum langsung bisa 
digunakan, oleh karena itu perlu diubah formatnya. 

Di antara data yang digunakan pada proses 
data mining ini yang diperlukan proses transformasi 
adalah data IPK, sedangkan data yang lain tidak 
perlu karena sudah menunjukkan klasisifikasi yang 
jelas. Pengklasifikasian IPK mahasiswa 
sebagaimana yang diketahui terbagi sebagai berikut: 
1. IPK > = 3,50 dikategorikan DENGAN PUJIAN 

2. 3,00 <= IPK > 3,50 dikategorikan SANGAT 

MEMUASKAN 

3. 2,50 <= IPK > 3,00 dikategorikan 

MEMUASKAN 

Namun pada penelitian kali ini klasifikasi 
IPK mahasiswa terbagi menjadi dua kategori yaitu: 
1. IPK >= 3,50, dikategorikan Berkualitas 

2. IPK < 3,50, dikategorikan Kurang Berkualitas 
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Tabel 3.1. Klasifikasi data IPK

IPK Nilai Baru Keterangan

>= 3,50 4 BERKUALITAS

<  3,50 1 
KURANG 

BERKUALITAS

 
 

4. UJI COBA DAN HASIL 

Proses Data Mining 
beberapa tahap sesuai dengan yang telah djelaskan 
sebelumnya. Sumber data diambil dari dua tabel di 
dalam database yaitu tabel data_mahasiswa dan 
data_ipk. Dari kedua tabel tersebut dilakukan seleksi 
data yang digunakan untuk bahan proses 
mining. Data yang digunakan antara lain adalah, 
jurusan, kota_sekolah, jenis_sekolah, status_sekolah, 
dan nilai IPK mahasiswa. Data
digabungkan kedalam suatu data 
dalam penelitian ini dimasukkan ke dalam tabel 
kasus. Berikut tampilan awal data keseluruhan bahan 
proses data mining. 

 

 Gambar 4.1: Halaman awal Proses 
 

Data pada gambar diatas merupakan data 
yang diambil data store kasus. Data yang terdapat di 
dalam data store kasus adalah data mentah yang 
masih perlu diproses lagi agar siap dijadikan bahan 
data mining. Proses yang perlu dilakukan lagi adalah 
proses cleaning dan transformasi.

Dapat dilihat pada gambar 3.
bawah tabel sumber data terdapat textfiled untuk 
memasukkan data IPK. Data IPK ini dijadikan 
batasan klasifikasi mahasiswa Berkualitas atau 
Kurang Berkualitas Setelah dilakukan proses 
cleaning dan tranformasi, data kasus sudah siap 
untuk diolah dengan proses data mining
berikutnya adalah eksekusi data mining
dengan menekan tombol “Mining Proses” seperti 
terlihat pada gambar berikut. 
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1. Klasifikasi data IPK 
Keterangan 

BERKUALITAS 

KURANG 

BERKUALITAS 

 dilakukan melalui 
beberapa tahap sesuai dengan yang telah djelaskan 

Sumber data diambil dari dua tabel di 
dalam database yaitu tabel data_mahasiswa dan 
data_ipk. Dari kedua tabel tersebut dilakukan seleksi 
data yang digunakan untuk bahan proses data 

Data yang digunakan antara lain adalah, 
is_sekolah, status_sekolah, 

dan nilai IPK mahasiswa. Data-data tersebut 
digabungkan kedalam suatu data warehouse, di 
dalam penelitian ini dimasukkan ke dalam tabel 
kasus. Berikut tampilan awal data keseluruhan bahan 

Halaman awal Proses Data Mining. 

Data pada gambar diatas merupakan data 
yang diambil data store kasus. Data yang terdapat di 
dalam data store kasus adalah data mentah yang 
masih perlu diproses lagi agar siap dijadikan bahan 

dilakukan lagi adalah 
proses cleaning dan transformasi. 

Dapat dilihat pada gambar 3.1 bahwa di 
bawah tabel sumber data terdapat textfiled untuk 

Data IPK ini dijadikan 
batasan klasifikasi mahasiswa Berkualitas atau 

etelah dilakukan proses 
cleaning dan tranformasi, data kasus sudah siap 

data mining. Proses 
data mining dilakukan 

dengan menekan tombol “Mining Proses” seperti 

 

Gambar 4.2: Data setelah proses cleaning dan 
transformasi. 
 

Proses data mining
menentukan node awal pada pembentukan pohon 
keputusan. Proses dilakukan dengan menghitung 
jumlah kasus pada masing
Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan 
enthropy total dan enthropy 
nilai atribut. Dari nilai enthropy dan jumlah kasus
dapat dihitung gain dari masing
Node awal dipilih dari atribut yang memiliki nilai 
gain tertinggi.  

Dari atribut yang terpilih seba
dilanjutkan dengan pembentukan cabang dari node 
tersebut. Dari cabang tersebut dilakukan klasifikasi. 
Contoh kasusnya adalah jika yang terpilih sebagai 
node adalah asal kota sekolah mahasiswa Proses ini 
dilakukan sampai semua kasus terklasifikasi.
 

Gambar 4.3: Perhitungan Enthropy nilai atribut
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Data setelah proses cleaning dan 

data mining diawali dengan 
menentukan node awal pada pembentukan pohon 
keputusan. Proses dilakukan dengan menghitung 
jumlah kasus pada masing-masing atribut. 
Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai 

total dan enthropy dari masing-masing 
Dari nilai enthropy dan jumlah kasus itu 

dapat dihitung gain dari masing-masing atribut. 
Node awal dipilih dari atribut yang memiliki nilai 

Dari atribut yang terpilih sebagai node 
dilanjutkan dengan pembentukan cabang dari node 
tersebut. Dari cabang tersebut dilakukan klasifikasi. 
Contoh kasusnya adalah jika yang terpilih sebagai 
node adalah asal kota sekolah mahasiswa Proses ini 
dilakukan sampai semua kasus terklasifikasi. 

 
Perhitungan Enthropy nilai atribut. 
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Gambar 4.4: Hasil perhitungan node awal
= 3,25. 
 

Hasil dari proses mining disajikan dalam 
bentuk report mining keseluruhan dan report mining 
yang dapat dipilih berdasarkan beberapa kategori 
yaitu jurusan, asal kota sekolah, jenis sekolah, dan 
status sekolah. 

 

Gambar 4.5: Pilihan tipe report mining.

Dengan adanya kategori report mining ini 
membantu penentuan target promosi dan publikasi 
bedasarkan kategori yang diinginkan. Berikut report 
mining berdasarkan jurusan PAI.

 

Gambar 4.6: Report mining Jurusan.

Dari report mining diatas dapat diketahui 
klasifikasi profil mahasiswa jurusan PAI. Profil 
mahasiswa yang dimaksud adalah berdasar asal kota 
sekolah, jenis sekolah, dan status sekolah 
mahasiswa. 
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Hasil perhitungan node awal nilai IPK 

 
Hasil dari proses mining disajikan dalam 

bentuk report mining keseluruhan dan report mining 
yang dapat dipilih berdasarkan beberapa kategori 
yaitu jurusan, asal kota sekolah, jenis sekolah, dan 

 
Pilihan tipe report mining. 

Dengan adanya kategori report mining ini 
membantu penentuan target promosi dan publikasi 
bedasarkan kategori yang diinginkan. Berikut report 
mining berdasarkan jurusan PAI. 

 
Report mining Jurusan. 

Dari report mining diatas dapat diketahui 
klasifikasi profil mahasiswa jurusan PAI. Profil 
mahasiswa yang dimaksud adalah berdasar asal kota 
sekolah, jenis sekolah, dan status sekolah 

Selain aplikasi data mining, 
Monev PPMB juga dilengkapi fitur
dan evaluasi (monev). Monev tersebut terbagi 
menjadi tiga bagian yaitu monev asal kota sekolah 
mahasiswa keseluruhan, monev per daerah sekolah 
dan monev jenis sekolah. 

Monev asal kota sekolah mahasiswa 
keseluruhan disajikan bentuk diagram 
tampak perbandingan input mahasiswa berdasar asal 
daerah sekolah. Monev per daerah sekolah 
merupakan monev input mahasiswa dari tahun ke 
tahun dari daerah yang dipilih. Monev ini disajikan 
dalam bentuk 2 diagram batang. Satu diagram 
menampilkan grafik input keseluruhan dan sattu 
diagram lainnya menampilkan grafik input 
mahasiswa yang berkualitas dari daerah tersebut.  
Monev jenis sekolah menampilkan perbandingan 
asal jenis sekolah mahasiswa  dari daerah yang 
dipilih. 

 

Gambar 4.7: Fitur M

5. KESIMPULAN 

Dari penelitian dan hasil uji coba e
PPMB ini, dapat disimpulkan bahwa proses 
mining dapat digunakan untuk menggali data profil 
mahasiswa UIN Maliki Malang sebagai bahan 
penentuan sasaran promosi dan publikasi dengan 
menggunakan algoritma C4.5 untuk melakukan 
klasifikasi data profil mahasiswa UIN Maliki 
Malang yaitu Berkualitas atau Kurang Berkualitas.
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data mining, di dalam e-
PPMB juga dilengkapi fitur-fitur monitoring 

dan evaluasi (monev). Monev tersebut terbagi 
menjadi tiga bagian yaitu monev asal kota sekolah 
mahasiswa keseluruhan, monev per daerah sekolah 

 
Monev asal kota sekolah mahasiswa 

keseluruhan disajikan bentuk diagram pie sehingga 
tampak perbandingan input mahasiswa berdasar asal 
daerah sekolah. Monev per daerah sekolah 
merupakan monev input mahasiswa dari tahun ke 

ipilih. Monev ini disajikan 
dalam bentuk 2 diagram batang. Satu diagram 
menampilkan grafik input keseluruhan dan sattu 
diagram lainnya menampilkan grafik input 
mahasiswa yang berkualitas dari daerah tersebut.  
Monev jenis sekolah menampilkan perbandingan 
sal jenis sekolah mahasiswa  dari daerah yang 

 
Fitur M-Quality. 

Dari penelitian dan hasil uji coba e-Monev 
PPMB ini, dapat disimpulkan bahwa proses data 

dapat digunakan untuk menggali data profil 
Maliki Malang sebagai bahan 

penentuan sasaran promosi dan publikasi dengan 
menggunakan algoritma C4.5 untuk melakukan 
klasifikasi data profil mahasiswa UIN Maliki 
Malang yaitu Berkualitas atau Kurang Berkualitas. 
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Abstrak 

Bagi seorang kepala sekolah, informasi yang lengkap dan akurat untuk mengevaluasi program-program 
pendidikan maupun aktivitas akademik yang berlangsung di sekolahnya merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. 
Sayangnya, hampir di sebagian besar sekolah di Indonesia, sistem pelaporan yang berhubungan dengan aktivitas 
akademik masih bersifat manual dan tanpa disertai dengan kapabilitas untuk mengekstrak informasi baru. 
Padahal jika dikaji lebih lanjut, laporan-laporan tersebut merupakan informasi utama dan berharga bagi kepala 
sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk pelaksanaan sejumlah program di sekolahnya. 
Sistem yang dapat digunakan untuk mengolah dan merangkum aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu 
organisasi digolongkan sebagai sebuah Sistem Informasi Eksekutif (SIE). Penelitian ini mengkaji model sistem 
informasi eksekutif yang sesuai bagi organisasi sekolah menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK). Metodologi yang digunakan adalah mengembangkan fungsi-fungsi yang telah tersedia di aplikasi open 
source Sistem Informasi Sekolah (SISFOKOL). Fitur-fitur di SISFOKOL yang sebelumnya lebih berorientasi 
sebagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah dikembangkan sebagai sebuah aplikasi Sistem Informasi 
Eksekutif (SIE). Fitur-fitur yang ditambahkan utamanya berhubungan dengan visualisasi hasil rekap data 
kesiswaan, meliputi rekap data latar belakang siswa, tingkat kehadiran siswa, nilai raport, nilai Ujian Nasional 
(UN), dan tren Penerimaan Siswa Baru (PSB). Output aplikasi berupa laporan statistik dalam bentuk grafik 
dinamis yang dapat digali (drilled-down) untuk melihat informasi yang lebih spesifik. 
 
Kata kunci : penerimaan siswa baru, raport, sistem informasi eksekutif, SISFOKOL, ujian nasional 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Pendidikan merupakan salah satu wahana 
untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 
sumber daya manusia. Lembaga-lembaga formal 
penyelenggara pendidikan, seperti sekolah, dituntut 
mampu untuk menjadi wadah berkembangnya 
intelegensia para peserta didik. Berkaitan dengan hal 
ini, sekolah juga memiliki tuntutan untuk mampu 
menyediakan informasi yang lengkap dan akurat 
untuk para stakeholder (murid, orangtua, alumni, 
guru, dan pegawai) terkait dengan aktivitas 
akademik dan kepegawaian yang berlangsung di 
sekolah bersangkutan.  

Seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia 
menghimbau kepada setiap sekolah untuk 
menggunakan sistem informasi akademik sekolah. 
Salah satu aplikasi sistem informasi sekolah yang 
berbasis open source dan dapat digunakan oleh 
berbagai tingkat pendidikan, dari SD, SMP, sampai 

dengan SMA/SMK adalah SISFOKOL (Sistem 
Informasi Sekolah). Versi terakhir pengembangan 
SISFOKOL (www.websekolahindonesia.com) telah 
memiliki sejumlah fitur dan pembagian hak akses 
yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan 
informasi para sivitas akademika di level sekolah 
menengah. Fitur-fitur yang tersedia tersebut 
memiliki sejumlah kapabilitas untuk menghasilkan 
informasi di level Sistem Informasi Manajemen 
(SIM). 

Di lain pihak, eksekutif sekolah, seperti kepala 
sekolah, juga membutuhkan informasi yang lengkap 
dan akurat untuk mengevaluasi program-program 
pendidikan maupun aktivitas akademik yang 
berlangsung di sekolahnya. Sistem yang berjalan di 
hampir sebagian besar sekolah di Indonesia saat ini 
adalah pelaporan aktivitas akademik dan 
kepegawaian yang masih bersifat manual dan belum 
tersusun dengan baik. Padahal jika dikaji lebih 
lanjut, laporan-laporan tersebut, seperti analisis nilai 
para siswa dan analisis tren penerimaan siswa baru, 
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merupakan informasi utama dan berharga untuk 
menentukan sejumlah kebijakan di sekolah. 

Melalui penelitian ini, SISFOKOL sebagai 
sebuah aplikasi yang terbuka untuk dikembangkan, 
telah dimodifikasi untuk memiliki fungsionalitas di 
level Sistem Informasi Eksekutif (SIE). Fitur-fitur 
untuk kebutuhan para eksekutif sekolah dalam 
menganalisis aktivitas akademik yang diangkat 
dalam penelitian difokuskan pada generalisasi 
informasi kesiswaan yang terbagi dalam dalam lima 
fitur utama, yaitu rekap data latar belakang siswa, 
rekap data tingkat kehadiran siswa, rekap data nilai 
raport siswa, rekap data hasil Ujian Nasional (UN), 
dan rekap data tren Penerimaan Siswa Baru (PSB). 
 
2. Sistem Informasi 
 

Pengembangan aplikasi SISFOKOL sebagai 
SIE memiliki rujukan utama ke konsep Sistem 
Informasi Eksekutif dan fitur-fitur yang tersedia di 
aplikasi SISFOKOL. 
 
2.1 Sistem Informasi Eksekutif 
 

Laudon dan Laudon dalam [1], membagi 
sistem informasi suatu organisasi ke dalam tiga 
level. Pertama, sistem di level operasional yang 
ditandai dengan perekaman/penyimpanan data 
secara rutin, baik dalam periode harian, mingguan, 
bulanan, atau periode waktu lainnya. Kedua, sistem 
untuk level manajemen yang memanfaatkan data 
mentah dari level operasional untuk diolah sebagai 
sebuah sistem informasi manajemen atau sistem 
pendukung keputusan. Ketiga, level strategis yang 
menjadi tujuan utama dari kedua level di bawahnya, 
yaitu sebuah sistem yang dapat digunakan oleh para 
pihak eksekutif untuk memprediksi dan 
mengembangkan organisasi melalui perencanaan 
yang matang berdasar data olahan sistem informasi 
manajemen. 

Sistem Informasi Eksekutif (SIE) merupakan 
salah satu tipe sistem informasi berbasis komputer 
yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan 
informasi yang berkaitan dengan tercapainya tujuan 
suatu organisasi bagi seorang eksekutif [2]. Melalui 
SIE, seorang top manager juga dapat 
mengidentifikasi isu-isu strategis dan 
mengeksplorasi informasi untuk menemukan akar 
permasalahan dari isu-isu tersebut. 

Menurut McLeod [3] model sistem informasi 
eksekutif secara umum diperlihatkan pada Gambar 
1. Informasi yang ditampilkan dalam sebuah SIE 
bersumber dari data olahan SIM, dalam hal ini 
adalah komputer sentral. Basis data yang terdapat di 
komputer sentral merupakan database organisasi, 
sumber input bisa berasal dari data eksternal maupun 
informasi yang telah dimutakhirkan atau 
diperbaharui. Informasi yang telah diolah di dalam 
SIM kemudian dibawa ke SIE. Pengguna utama SIE 

adalah pihak eksekutif dimana informasi 
ditampilkan dapat berupa grafik, tabel, ataupun juga 
dalam bentuk narasi [3]. Di dalam SIE, penggunaan 
keyboard atau pengetikan kata sedapat mungkin 
dikurangi bahkan dihindari. Fitur utama dari 
informasi yang ditampilkan oleh SIE, selain 
berbentuk grafis sesuai dengan kebutuhan eksekutif, 
diarahkan juga untuk memiliki fungsionalitas untuk 
menggali (drilldown) informasi. Dengan fitur 
drilldown, para eksekutif dapat menelusuri tampilan 
informasi dengan tingkat perincian yang lebih 
rendah [4]. 
 

 
Gambar 1. Model Sistem Informasi Eksekutif 

(Sumber: [3]) 
 
2.2 Sistem Informasi Sekolah (SISFOKOL) 
 

Sistem Informasi Sekolah (disingkat 
SISFOKOL) merupakan aplikasi open source untuk 
sistem informasi manajemen sekolah dari tingkat 
SD, SLTP, sampai dengan SLTA dan SMK. 
Aplikasi ini di-release pertama kali pada tahun 2005. 
Sampai tahun 2012, SISFOKOL telah mengalami 
perkembangan sampai dengan versi 4.0. 

SISFOKOL yang dikembangkan sebagai SIE 
dalam penelitian ini adalah SISFOKOL SMK versi 
3.0. Dalam versi tersebut,  SISFOKOL sudah dapat 
digunakan sebagai sebuah aplikasi sistem informasi 
sekolah pada umumnya. Terdapat enam hak akses 
user, meliputi: Administrator, Tata Usaha, Kepala 
Sekolah, Wali Kelas, Guru dan Siswa [5]. Berikut 
penjelasan pembagian hak akses dari tiap-tiap user : 
a. Administrator: memiliki fungsionalitas untuk 

memanipulasi (insert, update, delete) data 
pegawai, setting password, serta mengelola 
basis data. 
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b. Tata Usaha: memiliki fungsionalitas untuk 
mengakses data pegawai, keuangan, dan 
inventaris. 

c. Kepala sekolah: memiliki fungsionalitas untuk 
mengakses data pegawai, data siswa, data nilai, 
dan data keuangan. 

d. Wali Kelas: memiliki fungsionalitas untuk 
mengakses data siswa, nilai siswa, dan jadwal 
pelajaran.  

e. Guru: memiliki fungsionalitas untuk mengelola 
nilai siswa (nilai harian, tugas, UTS, UAS, 
praktek dan sikap) dari mata pelajaran yang 
diampu. 

f. Siswa: memiliki fungsionalitas untuk 
mengakses data keuangan atau SPP, presensi, 
nilai mata pelajaran, raport, dan jadwal 
pelajaran milik siswa bersangkutan. 

 
3. Metodologi Penelitian  
 

Secara umum penelitian ini dilaksanakan dalam 
empat tahap. Tahap pertama adalah analisis 
kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan dalam 
penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran tentang bisnis proses akademik yang 
terjadi di suatu organisasi.  

Untuk mendapatkan data transaksi yang nyata 
dipilih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI  
Kartika Cendekia Purworejo sebagai sampel 
penelitian. Analisis kebutuhan dilakukan melalui 
studi literatur dan wawancara dengan pihak 
manajemen sekolah. Hasil dari tahap pertama adalah 
penetapan sejumlah data yang akan digunakan 
sebagai input dan output yang diharapkan dari 
aplikasi. 

Tahap kedua adalah perancangan sistem yang 
dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Di 
tahap ini dilakukan perancangan alur fungsionalitas 
sistem dan perancangan basisdata. Alur 
fungsionalitas sistem dideskripsikan sebagai Use 
Case Diagram dengan melibatkan tiga jenis aktor 
dan sejumlah proses. Sedangkan basisdata 
dideskripsikan sebagai tabel-tabel yang dibutuhkan 
beserta relasinya.  

Tahap ketiga adalah implementasi perancangan. 
Aplikasi SIE dibangun sebagai sebuah aplikasi 
berbasis web, yaitu menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, sistem basisdata MySQL, dan 
web server Apache.  

Tahap keempat adalah pengujian. Di tahap ini 
dilakukan verifikasi dan validasi sistem. Selain itu 
aplikasi juga diuji dengan cara mendemokan secara 
langsung aplikasi yang dibangun ke Kepala Sekolah 
SMK TI Kartika Cendekia Purworejo.  
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 

Berikut adalah pemaparan tentang 
pengembangan aplikasi SIE Sekolah yang 

dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: tahap 
analisis kebutuhan sistem, tahap perancangan, tahap 
implementasi, dan tahap pengujian. 
 
4.1 Analisis Kebutuhan 

 
Berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara, 

diperoleh informasi kebutuhan Kepala Sekolah 
terhadap sejumlah laporan hasil generalisasi rekap 
data yang berkaitan dengan kesiswaan, seperti: rekap 
data latar belakang siswa, rekap data kehadiran 
siswa, rekap nilai raport seluruh siswa, rekap hasil 
Ujian Nasional para siswa kelas XII, dan rekap nilai 
para calon siswa melalui program Penerimaan Siswa 
Baru.  

Informasi-informasi tersebut di atas dibutuhkan 
oleh Kepala Sekolah sebagai informasi pendukung 
keputusan, seperti: untuk pengajuan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), peningkatan program 
ekstrakurikuler siswa, program beasiswa, dan 
program-program berbasis akademik lainnya. 

Untuk  menghasilkan output yang diinginkan, 
dibutuhkan sejumlah data input yang sebagian besar 
diambil dari data yang telah didefinisikan oleh 
SISFOKOL. Terdapat lima data utama yang diambil 
secara otomatis dari basis data SISFOKOL, yaitu:  
a. Data Siswa: identitas lengkap siswa, riwayat 

pendidikan, keterangan orang tua, dan 
jurusan/keahlian yang dipilih. 

b. Data Kelas: daftar nama siswa pada tiap kelas. 
c. Data Presensi Siswa: arsip presensi harian 

semua siswa. 
d. Data Nilai Siswa: arsip nilai raport. 
e. Data Mata Pelajaran: arsip semua mata 

pelajaran setiap kelas dan keahlian. 
 
 Untuk pengembangan aplikasi sebagai SIE 
Sekolah, dibutuhkan dua data input tambahan, yaitu: 
Data PSB (jumlah pendaftar, jumlah siswa diterima, 
serta nilai yang diterima dari setiap keahlian), dan 
Data Nilai Ujian Nasional (arsip nilai seluruh mata 
pelajaran yang diujikan secara nasional). 

 
4.2 Perancangan 

 
Hasil analisis kebutuhan selanjutnya digunakan 

sebagai dasar untuk merancang alur fungsionalitas 
sistem dan perancangan basisdata. Secara umum 
aplikasi SIE menggunakan data yang terdapat di 
SISFOKOL ditambah dengan tabel ekstra yang 
belum terdapat di SISFOKOL, untuk  menghasilkan 
rekap data dalam bentuk grafik di level SIE. Model 
aplikasi SIE dapat dilihat pada Gambar 2. Pengguna 
utama aplikasi ini adalah Kepala Sekolah yang dapat 
mengakses grafik hasil rekap data, dimana setiap 
grafik tersebut dapat digali untuk memberikan 
informasi yang lebih spesifik.  
 Untuk basisdata SIE digambarkan sebagai 
kumpulan tabel yang dikembangkan dari tabel-tabel 
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milik SISFOKOL ditambah dengan dua buah tabel 
pendukung output yang ingin dihasilkan dari SIE, 
yaitu Tabel PSB (untuk menyimpan data 
Penerimaan Siswa Baru) dan Tabel siswa_nilai_unas 
(untuk menyimpan data nilai Ujian Nasional siswa 
kelas XII). 
Relasi yang terjadi antar tabel dapat dilihat pada 
Gambar 3. Tabel PSB memiliki relasi dengan tabel 
keahlian dan tahun pelajaran. Hal ini bertujuan 
untuk mengekstrak informasi tren pendaftar di suatu 
keahlian pada tahun tertentu. Untuk tabel 
siswa_nilai_unas memiliki relasi terhadap tabel 
tahun pelajaran, jenis keahlian, dan kelas. Dari relasi 
tersebut dapat diperoleh informasi nilai Ujian 
Nasional pada tiap kelas dan keahlian di tahun 
pelajaran tertentu. 
 

 
Gambar 2. Model SIE Sekolah 

 

 
Gambar 3. Rancangan Basis Data SIE Sekolah 

 
4.3 Implementasi 

 
Implementasi pengembangan Sistem Informasi 

Eksekutif (SIE) untuk SMK memiliki lima halaman 
utama yang terdiri atas: Rekap Data Kesiswaan, 
Rekap Data Kehadiran Siswa, Rekap Data Raport 
Siswa, Rekap Data Hasil Ujian Nasional, dan Rekap 
Data Penerimaan Siswa Baru. Setiap grafik yang 
tampak pada kelima halaman utama tersebut 
memiliki fungsi drilldown, yaitu fungsi untuk 

menggali informasi yang lebih detil. Berikut adalah 
penjelasan hasil implementasi aplikasi SIE untuk 
SMK. 

 
a. Rekap Data Kesiswaan 
 Rekap data kesiswaan menampilkan informasi 
latar belakang siswa pada tahun ajaran tertentu. 
Grafik yang ditampilkan terkait dengan jumlah 
siswa berdasarkan asal Sekolah Menengah 
Pertamanya, program keahlian, dan pekerjaan ayah. 
Sebagai contoh adalah grafik jumlah siswa 
berdasarkan pekerjaan ayah seperti tampak pada 
Gambar 4.  
 Dari grafik Gambar 4 diperoleh informasi 
bahwa untuk seluruh siswa yang masuk di tahun 
2011 terdapat 52% pekerjaan orangtua atau ayahnya 
adalah sebagai buruh, 10% sebagai wiraswasta, 33% 
sebagai petani, 2% sebagai swasta, dan 2% sebagai 
pedagang. Grafik tersebut dapat di-drilldown untuk 
informasi yang lebih spesifik. Misal untuk siswa 
yang memilki ayah dengan profesi sebagai buruh, 12 
siswa diantaranya mengambil program keahlian 
multimedia dan 10 siswa mengambil program 
keahlian. Visualisasi atau grafik hasil drilldown 
dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 4. Grafik Jumlah Siswa Berdasarkan 

Pekerjaan Ayah 
 

 
Gambar 5. Grafik Jumlah Siswa Berdasarkan 

Pekerjaan Ayah sebagai Buruh 
 
b. Rekap Data Kehadiran Siswa 
 Rekap data kehadiran siswa menampilkan 
informasi terkait jumlah kehadiran siswa untuk 
setiap program keahlian pada kelas dan tahun ajaran 
tertentu. Grafik kehadiran dapat dilihat pada Gambar 
6 yang menampilkan rekap presensi untuk seluruh 
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siswa kelas XI program keahlian Teknik Komputer 
dan Jaringan tahun ajaran 2010/2011, dimana 96,8% 
hadir di sekolah, 2,6% sakit, 0,2% ijin, dan 0,4% 
tidak memiliki alasan kenapa tidak dapat hadir di 
sekolah. Grafik di Gambar 6 dapat di drilldown 
untuk melihat detil presensi pada tiap bulan beserta 
dengan jumlah siswanya seperti tampak pada 
Gambar 7. Sebagai contoh adalah detil siswa sakit 
terdapat pada bulan ke-4 (April), ke-5 (Mei), dan ke-
11 (Nopember). Grafik yang terdapat di Gambar 7 
ini juga dapat di-drilldown lagi untuk melihat daftar 
nama siswa yang sakit. 
 

 
Gambar 6. Grafik Kehadiran Siswa 

 

 
Gambar 7. Grafik Jumlah Siswa Sakit 

 
c. Rekap Data Raport Siswa 
 Rekap data raport siswa menampilkan 
laporan distribusi nilai raport para siswa untuk 
program keahlian, tahun ajaran, dan semester 
tertentu. Sebagai contoh, distribusi nilai raport untuk 
seluruh kelas, yaitu kelas X, XI, dan XII, pada tahun 
ajaran 2011/2012 program keahlian Teknik 
Komputer dan Jaringan. Pada Gambar 8 dapat 
dilihat nilai raport untuk kelas X memiliki nilai rata-
rata tertinggi 86, nilai rata-rata terendah 67, dan nilai 
rata-rata kelas adalah 76. Grafik yang tampak pada 
Gambar 8 dapat di-drilldown untuk melihat nama 
siswa yang memperoleh nilai tertinggi maupun 
terendah. 
 

 
Gambar 8. Grafik Statistik Raport Siswa 

 
 
d. Rekap Data Hasil Ujian Nasional 
 Rekap data hasil Ujian Nasional (UN) 
menampilkan distribusi nilai UN para siswa kelas 
XII di tahun ajaran tertentu. Terdapat empat mata 
pelajaran yang diujikan, yaitu: Bahasa Indonesia, 
Matematika, Bahasa Inggris, dan Produktif. Grafik 
hasil UN terbagi ke dalam 3 jenis informasi, yaitu 
laporan berdasarkan nilai tertinggi, nilai terendah, 
dan nilai rata-rata per mata pelajaran.  
 Pada Gambar 9, dapat dilihat grafik 
perbandingan hasil UN dua program keahlian di 
SMK TI Kartika Cendekia untuk keempat mata 
pelajaran yang diujikan. Sebagai contoh, untuk mata 
pelajaran Matematika, program Teknik Komputer 
dan Jaringan memiliki nilai rata-rata lebih tinggi 
0,19 poin dibandingkan dengan program 
Multimedia. Selain itu, dari keempat mata pelajaran 
yang diujikan ternyata Bahasa Inggris memiliki nilai 
rata-rata yang paling rendah. Hal ini merupakan 
contoh informasi penting bagi Kepala Sekolah, misal 
sebagai pertimbangan untuk lebih memprioritaskan 
program tambahan berbahasa Inggris para siswa 
kelas XII dalam menghadapi UN. 
 

 
Gambar 9. Grafik Perbandingan Hasil Ujian Nasional 
 
e. Rekap Data Penerimaan Siswa Baru (PSB) 
 Rekap data PSB menampilkan laporan statistik 
penerimaan siswa baru pada rentang tiga tahun 
ajaran terakhir. Seperti yang dapat dilihat pada 
Gambar 10, tampak perbandingan antara jumlah 
pendaftar dan jumlah yang diterima dalam tiga tahun 
terakhir. Grafik di Gambar 10 dapat di-drilldown 
untuk melihat lebih detil nilai tertinggi dan terendah 
dari siswa baru yang diterima, seperti tampak pada 
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Gambar 11. Sebagai contoh, pada tahun 2011 
terdapat 106 pendaftar dan 52 orang diantaranya 
diterima sebagai siswa SMK TI Cendekia. Dari ke-
52 orang tersebut, nilai tertinggi yang diterima 
adalah 36,50 dan terendah 23,30. Nilai rata-rata PSB 
untuk tahun 2011 meningkat jika dibandingkan 
dengan tahun 2009 dan 2010. 
 
4.4 Pengujian 

 
Tahap pengujian dilakukan dengan cara 

memverifikasi dan memvalidasi aplikasi yang telah 
dibangun. Verifikasi yang berkaitan dengan 
pemeriksaan kesesuaian logika operasional model 
dengan logika diagram alur telah dilaksanakan dan 
menghasilkan sebuah aplikasi yang siap untuk 
digunakan. Sedangkan validasi yang berkaitan 
dengan proses penentuan model sebagai representasi 
yang tepat di sistem nyata telah dilakukan dengan 
cara menguji kesesuaian analisis kebutuhan sistem 
terhadap aplikasi yang dibangun.  
 Aplikasi SIE SMK ini juga telah diuji langsung 
oleh Kepala Sekolah SMK TI Kartika Cendekia 
Purworejo. Output yang dihasilkan dinyatakan telah 
cukup baik untuk merepresentasikan kebutuhan 
sekolah terhadap informasi visualisasi aktivitas 
akademik yang terjadi di sekolah tersebut, selain itu 
Kepala Sekolah juga menyatakan bahwa fitur-fitur 
yang tersedia cukup mudah untuk dipahami dan 
dijalankan bahkan untuk orang awam sekalipun. 
 

 
Gambar 10. Grafik Penerimaan Siswa Baru 

 

 
Gambar 11. Grafik Drilldown PSB 

 
5. Kesimpulan dan Saran 
 
Dari hasil implementasi dan pengujian dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Aplikasi SIE SMK telah menyediakan fitur-
fitur pengembangan Sistem Informasi 
Sekolah (SISFOKOL) dari level Sistem 
Informasi Manajemen (SIM) ke level 
Sistem Informasi Eksekutif (SIE). 

b. Aplikasi SIE SMK dapat digunakan pihak 
eksekutif Sekolah Menengah Atas 
(SMA/SMK) mengetahui rekap data 
aktivitas akademik terutama yang berkaitan 
dengan bagian kesiswaan.. 

c. Aplikasi SIE Sekolah telah menyediakan 
berbagai fitur visualisasi hasil rekap data 
kesiswaan yang dapat digali menjadi 
informasi yang lebih spesifik. Fitur-fitur 
yang diangkat meliputi analisis latar 
belakang siswa, analisis kehadiran siswa, 
analisis nilai raport siswa, analisis hasil 
Ujian Nasional, dan analisis Penerimaan 
Siswa Baru (PSB).  

 
Adapun saran untuk pengembangan aplikasi ini 

di penelitian berikutnya adalah perlunya 
pengembangan lebih lanjut terkait fitur laporan 
tambahan yang dapat dianalisis, seperti analisis 
laporan keuangan, analisis pengunjung 
perpustakaan, analisis peminjam buku di 
perpustakaan, analisis penggunaan ruang atau 
infrastruktur sekolah, dan analisis kepegawaian. 
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Abstrak 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi internet, maka perangkat keras pendukung infrastruktur 
internet atau Wireless Access Point semakin berkembang dan bervariatif. Dibutuhkan kecermatan untuk memilih 
wireless access point yang handal, cepat dan mudah dalam penggunaannya. Paramater-parameter penting yang 
perlu diperhatikan saat memilih wap adalah kecepatan transfer dan sebaran sinyal. Metodelogi untuk menguji 
dapat dilakukan secara manual yaitu dengan copy paste file  untuk mengukur kecepatan transfer dan 
menggunakan software Wifi Hoper untuk mengukur kekuatan sinyal. Dari pengujian – pengujian yang 
dilakukan. Wireless access point dengan Merek D-link DIR 605L terbukti lebih unggul dalam kecepatan 
transfer, tetapi memiliki daerah sebaran sinyal yang jauh lebih sempit jika digunakan diluar ruangan. 
 
Kata kunci : Wireless Access Point,Kecepatan Transfer, Sebaran Sinyal 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Sekarang ini, penggunaan internet yang sangat 
pesat telah membawa perubahan besar dalam bidang 
komunikasi, bisnis, pencarian informasi, dan dunia 
hiburan. Apalagi dengan adanya jaringan komputer 
tanpa kabel atau yang lebih dikenal dengan Wireless 
Local Area Network (WLAN) yang memungkinkan 
pengguna untuk dapat berkomunikasi dan 
mengakses informasi tanpa memandang posisi 
geografis.  

Sehingga perkembangan perangkat  keras  
pendukung  infrastruktur internet atau yang lebih 
popular dengan wireless access point pun semakin 
ditingkatkan dan variatif. Sekarang ini wireless 
access point (WAP) telah menjadi hal yang umum 
dijumpai di mall, kafe, restoran, bahkan sampai 
gedung perkantoran dan rumah tinggal[1]. Tentunya 
dengan semakin banyaknya pengguna, produsen pun 
berlomba-lomba untuk  

Membuat wireless access point yang memiliki 
berbagai karakteristik. Dibutuhkan kecermatan 
untuk memilih wireless access point yang handal, 
cepat dan mudah dalam penggunaannya. 

Hal inilah yang menjadi tantangan bagi penulis 
untuk menganalisa kinerja wireless access point 
yang ada di pasaran saat ini dengan menggunakan 
beberapa sampel yaitu, Linksys, Netgear, dan Dlink. 

Diharapkan dengan analisa ini dapat memudahkan 
pengguna untuk menentukan wireless access point 
yang handal. 

Karena luasnya cakupan tentang wireless 
access point, maka ruang lingkup penelitian 
difokuskan pada menentukan parameter-parameter 
penting pada wireless access point dan bagaimana 
cara menguji parameter tersebut. dengan sampel     
D-link, Linksys dan Engenius 

Pada awalnya jaringan wireless hanya 
diperuntukkan untuk komunikasi suara saja, tetapi 
seiring dengan kemajuan teknologi maka jaringan 
wireless akhirnya difungsikan untuk komunikasi 
data[2].  Jaringan wireless menggunakan gelombang 
elektromagnetik berfrekuensi tinggi, baik 
menggunakan frekuensi infra merah maupun 
frekuensi radio. Namun frekuensi radio menjadi 
lebih banyak digunakan karena dianggap lebih 
praktis dan mampu menembus benda-benda yang 
menghalanginya[2].  

Menurut standar yang dikeluarkan oleh IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers), 
ada 2 macam frekuensi yang digunakan untuk 
jaringan wireless, yaitu wireless dengan frekuensi 
kerja 2,5Ghz dan 5Ghz[4]. IEEE tidak sekedar 
mengatur tentang frekuensi kerja sebuah wireless 
saja, tetapi juga mengklasifikasikan tipe-tipe 
wireless berdasarkan kecepatan dan cara 
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modulasinya. Selain itu IEEE juga mengatur tentang 
jenis antena yang digunakan untuk masing-masing 
tipe wireless yang ada. 

 
 

 
2. Proses Pengujian Unjuk Kerja WAP 
 
2.1 Pengujian Kecepatan transfer Wireless 

Access Point  
 

Pengujian ini dilakukan dengan cara copy paste 
file antar computer. Pengukuran ini tidak 
memperdulikan dengan kondisi internet yang ada. 
Karena langsung menghubungkan 2 sampai 6 buah 
komputer sebagai media penguji. Hal ini disebabkan 
karena kecepatan akses internet yang tersedia tidak 
sebanding dengan kecepatan yang akan diuji coba. 
Komputer yang digunakan pada pengujian ini adalah  
laptop axioo neon. 
 

 
Gambar 1. Proses Uji Coba Lan – Wlan 

 
Proses uji coba pertama yaitu dengan cara 

menghubungkan 1 buah komputer ke soket LAN 
(sebagai computer server) menggunakan kabel 
UTP(Unshielded Twisted Pair) dan komputer 
lainnya dihubungkan ke Jaringan Wireless (sebagai 
computer client). Lalu untuk pengujian tranfer data 
dilakukan dengan cara setiap client meng-copy file 
yang berada di komputer server secara bertahap 
mulai dari 1 client sampai 5 client bersamaan pada 
satu ruangan. 

 

 
Gambar 2. Proses Uji Coba Wlan – Wlan 

 
Pada proses uji coba kedua semua komputer 

menggunakan jaringan wireless ( baik server 
maupun client ). Lalu untuk pengujian transfer data 
dilakukan seperti pada uji coba pertama. 

Pada proses uji coba ketiga menggunakan skema 
percobaan pertama, yaitu memakai jaringan LAN 
(untuk server) dan juga jaringan WLAN ( untuk 
client ). Namun, yang membedakan uji coba pertama 
dan ketiga, yaitu proses pengukuran yang dilakukan 
pada ujicoba ketiga hanya menggunakan 3 buah 
komputer ( 1 sebagai server dan 2 sebagai client ) 
dan setiap client menggunakan 3 tempat berbeda[5] 
untuk melukan proses uji coba transfer data. Untuk 
posisi pengukuran dapat dilihat pada gambar 3 yang 
ditandai dengan huruf A, B, dan C.  
 
2.2 Pengujian Sebaran Sinyal Wireless Aceess 

Point 
 

Pengujian ini dilakukan secara 2 Kondisi, 
indoor[5] dan outdoor. Pengujian sinyal ini 
menggunakan software wifi hooper[3] untuk 
mengukur kekuatan sinyal dan menggunakan 
notebook HP dengan spesifikasi wifi adapter 
Broadcom 802.11n Network Adapter. Ruang 
lingkup pengujian Indoor dilakukan pada universitas 
gunadarma salemba yang memiliki pembatas setiap 
ruangan menggunakan tembok permanen dengan 
ketebalan ± 12cm, dengan denah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Denah Ruangan Gunadarma Salemba 

 
Untuk Outdoor dilakukan pada ruangan terbuka 

dengan jarak 100 meter, pengujian ini dilakukan 
dengan mengubah-ubah posisi wireless dari 00 
hingga 3600 . nilai yang diukur adalah persentase 
kekuatan sinyal yang didapat dari masing-masing 
wireless. 
 
3. Hasil Uji Coba  

 
3.1. Data Pengamatan Kecepatan Transfer 
 

Data kecepatan transfer dari setiap WAP yang 
diuji dapat terlihat pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 1. Data Pengamatan Proses Uji Coba 1 

 
Tabel 2. Data Pengamatan Proses Uji Coba 2 

 
Tabel 3. Data Pengamatan Proses Uji Coba 3 

 
 

Dari tabel-tabel pengamatan kecepatan transfer 
diatas didapat hasil bahwa WAP yang memiliki 
kecepatan transfer paling tinggi merupakan WAP 
jenis D-Link. 
 
3.2. Data Pengamatan Sebaran Sinyal 
 
3.2.1. Sebaran Sinyal Di Dalam Ruangan 

Dari pengamatan 3 jenis WAP yang diuji coba 
di dalam ruangan didapatkan hasil berupa: 

 
Gambar 4. Sebaran Sinyal D-Link 

 

 
Gambar 5. Sebaran Sinyal EnGenius 
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Gambar 6. Sebaran Sinyal LinkSys 

 
Keterangan Gambar: 

• Daerah diarsir: Merupakan daerah cakupan 
sinyal wireless. 

• Daerah tidak diarsir: Merupakan daerah diluar 
cakupan sinyal wireless. 

• Daerah Abu-Abu: Merupakan daerah yang 
tidak diuji coba. 

 
Dari gambar pengamatan sebaran sinyal diatas 

didapat hasil bahwa WAP D-Link memiliki 
jangkauan yang paling luas, tetapi perbedaannya 
tidak terlalu banyak dengan WAP Engenius. 

 
3.2.2. Sebaran Sinyal Di Luar Ruangan 

Hasil pengujian 3 jenis WAP pada luar ruangan 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 

Tabel 4. Data Kuat Sinyal Di luar Ruangan 

 
 

Jika data tersebut dibuat menjadi grafik maka 
akan terlihat sebarannya sebagai berikut: 

 
Gambar 7. Sebaran Sinyal Di Luar Ruangan 

 
Dari data tersebut didapat hasil bahwa WAP 

Engenius memiliki daya pancar lebih kuat dari pada 
WAP jenis lainnya.  
 
4. Kesimpulan 
 

Bedasarkan pengujian yang telah dilakukan, 
maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 

• Pengujian kecepatan transmisi dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode 
copy paste file. 

• Pengujian sebaran sinyal wireless dapat 
dilakukan menggunakan software wifi 
hoper. 

• Berdasarkan pengujian kecepatan transfer 
data pada proses uji coba 1 sampai 3 
didapat kesimpulan bahwa, semakin banyak 
client yang mengakses data pada server, 
maka kecepatan transfer juga akan semakin 
menurun. Dan semakin jauh client 
mengakses data dari server, maka 
kecepatan transfer ikut berkurang. 

• Berdasarkan pengujian kecepatan transfer, 
wireless access point D-Link memiliki 
kecepatan lebih baik dibanding yang lain. 

• Bedasarkan pengujian sebaran sinyal, 
wireless access point EnGenius mempunyai 
sebaran yang lebih luas pada luar ruangan, 
tetapi pada dalam ruangan sebarannya lebih 
kecil dari wireless D-link. 
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Abstrak  

Program Pendidikan Jarak Jauh yang selama ini belum mendapatkan payung yuridis secara formal saat ini sudah 
mendapat landasan hukum dengan disahkannya UU no 12 tahun 2012. Dalam rangka menjalankan amanat 
undang-undang tersebut perlu didukung oleh prasarana teknologi informasi berbasis web yang berbentuk 
aplikasi e-learning. Makalah ini berisi laporan kegiatan ilmiah dalam membangun e-learning di Politeknik 
Negeri Jember dalam menjalankan program pendidikan jarak jauh sesuai UU no 12 tahun 2012 pada program 
Akademi Komunitas tahun 2012. Aplikasi yang digunakan adalah Moodle versi 1.94 dengan sistem operasi 
Linux Debian. Pengguna e-learning ini adalah akademi komunitas di 4 kabupaten yaitu : Kab. Tamanggunng, 
Kab, Nganjuk, Kab, Sidoarjo, dan Kab. Situbondo. 
 
Kata kunci : e-learning, akademi komunitas, pendidikan jarak jauh  
 
 
 
1. Pendahuluan  

Berdasarkan data yang diunduh dari Pusat 
Statistik Pendidikan (PSP) Balitbang Kemdikbud, 
diperoleh data bahwa Angka Partisipasi Kasar 
(APK) Perguruan Tinggi pada tahun 2010 secara 
nasional adalah 18,36% dari jumlah penduduk usia 
produktif 19-24 di Indonesia sejumlah 25.366.600. 
Dari data tersebut APK Jawa Timur sebesar 18,77% 
dari jumlah usia produktif 19-24 tahun sebesar 
3,621,300 dan di Jawa Tengah sebesar 10,07 dari 
jumlah usia produktif 19-24 sebesar 3.428.500. 
Dalam rangka peningkatan APK tersebut maka 
Pemerintah melalui Undang-undang No 12 Tahun 
2012 tentang Perguruan Tinggi, berupaya 
meningkatkan APK tersebut melalui program-
program pendidikan diantaranya adalah Akademi 
Komunitas. 

 Akademi Komunitas merupakan kebijakan 
Pemerintah dalam upaya mewujudkan ketersediaan 
pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan 
relevan dilakukan dengan mengembangkan 
pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) 
dengan mengangkat potensi lokal yang berorientasi 
pada penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan 
lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan 
dunia industri [1] 

 

Dalam rangka pendirian Akademi Komunitas 
tersebut, melaui Surat Keputusan Mendikbud 
No.161/P/2012 Politeknik Negeri Jember 
mengemban program studi di luar domisili yang 
terdiri dari 4 kabupaten yaitu : Kab. Situbondo, Kab. 
Sidoarjo, Kab. Nganjuk dan Kab.Temanggung. 
Akademi Komunitas di 4 kabupaten yang menjadi 
binaan Polije meliputi daerah sebagai berikut : 
1. Kab. Nganjuk terdiri dari program studi D1 dan 

D2. meliputi Pengolahan Hasil Pertanian (D2) 
dan Manajemen Informatika (D2),  

2. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari prodi Boga 
Pengolahan Hasil Perikanan (D1), Manajemen 
Informatika (D2) dan  Manajemen Informatika 
Konsentrasi Multimedia (D2),  

3. Kabupaten Situbondo terdiri dari prodi : 
Manajemen Informatika (D2) dan Industri 
Pangan (D2) serta  

4. Kabupaten Temanggung terdiri dari prodi : 
Budidaya Kelapa Sawit (D1), Teknologi 
Pengolahan Hasil Pertanian (D1) serta 
Pembenihan dan Budidaya (D1) dan 
Manajemen Informatika (D1) 
Mengingat jauhnya letak lokasi kabupaten yang 

tersebar dalam pelaksanaan Akademi Komunitas, 
maka Politeknik Negeri Jember diijinkan untuk 
menjalankan Akademi Komunitas tersebut dengan 
pola Pendidikan Jarak Jauh seperti yang tertuang 
dalam UU no 12 tahun 2012 pasal 31. 
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Pelaksanaan Pendidikan Jarak  
Jauh tersebut dilaksanakan dengan metode Blended, 
yang menerapkan 50% tatap muka dan 50% online.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah 
dijelaskan pada aline-alinea diatas maka diperlukan 
adanya situs e-learning yang mampu mendukung 
kegiatan pembelajarn di AK tersebut. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 E-learning 
Dalam buku elektronik yang diterbitkan oleh Ilmu 
Komputer.com, Romi Satrio Wahono 
menyimpulkan,” Sistem atau konsep pendidikan 
yang memanfaatkan teknologi informasi dalam 
proses belajar mengajar dapat disebut sebagai suatu 
e-learning.” [2] 
 
2.2 Akademi Komunitas 
Akademi Komunitas merupakan perguruan yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi diploma satu 
dan/atau diploma dua dalam beberapa cabang Ilmu 
Pengetahuan Teknologi tertentu yang berbasis 
keunggulan atau untuk memenuhi kebutuhan 
khusus. [1] 
 
2.3 Pendidikan Jarak Jauh 
Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar 
mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui 
penggunaan berbagai media komunikasi. [1] 
 
3. Metode Pengembangan 
Dalam membangun situs e-learning ini metode yang 
sesuai dan bisa digunakan adalah model prototyping. 
Seperti yang telah ditulis oleh Roger, S. Pressmann 
dalam bukunya software Engineering a 
Practitioner’s approach 5th edition   mengatakan,  

“The prototyping paradigm (Figure 3.1) 
begins with requirements gathering. 
Developer and customer meet and define 
the overall objectives for the software, 
identify whatever requirements are known, 
and outline areas where further definition 
is mandatory. A "quick design" then occurs. 
The quick design focuses on a 
representation of those aspects of the 
software that will be visible to the 
customer/user (e.g., input approaches and 
output formats). The quick design leads to 
the construction of a prototype.  
The prototype is evaluated by the 
customer/user and used to refine 
requirements for the software to be 
developed. Iteration occurs as the 
prototype is tuned to satisfy the needs of the 
customer, while at the same time enabling 
the developer to better understand what 
needs to be done. 

 

Dalam terjemahan bebas dapat dijelaskan 
bahwa," Paradigma prototyping (Gambar 
2.1) dimulai dengan pengumpulan 
keinginan pengguna. Pengembang dan 
pelanggan bertemu dan mendefinisikan 
tujuan secara keseluruhan untuk perangkat 
lunak, mengidentifikasi kebutuhan apa pun 
yang diketahui, dan area garis besar dimana 
definisi lebih lanjut adalah wajib. Sebuah 
"desain cepat" kemudian terjadi. Desain 
yang cepat berfokus pada representasi dari 
aspek-aspek perangkat lunak yang akan 
terlihat oleh pelanggan / pengguna 
(misalnya, masukan pendekatan dan format 
output). Desain cepat mengarah pada 
pembangunan prototipe. Prototipe ini 
dievaluasi oleh pelanggan / user dan 
digunakan untuk memperbaiki persyaratan 
untuk perangkat lunak untuk 
dikembangkan. Iterasi terjadi sebagai 
prototipe untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan, sementara pada saat yang sama 
memungkinkan pengembang untuk lebih 
memahami apa yang perlu 
dilakukan”.(Pressman,2001) 
Secara jelas dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 
 
Gambar 2.1 Model Prototyping menurut Pressman 

 
Berdasarkan ilustrasi pada gambar 2.1 diatas metode 
prototyping yang digunakan bisa diuraikan sebagai 
berikut : 
Listen to customer merupakan tahapan dimana 
pengumpulan kebutuhan pengguna dipenuhi. Pada 
tahap ini dievaluasi dan dianalisa semua kebutuhan 
yang diperlukan oleh pengguna pada program 
Akademi Komunitas pada 4 Kabupaten, baik 
software maupun hardware 
Build / revise mock up pada tahap ini dilaksanakan 
pembuatan desain mock up user interface dan 
implementasi instalasi moodle ver 1.94 pada server 
di UPT Komputer Politeknik Negeri Jember. 
Customer test drive mockup pada tahapan ini 
dilaksanakan uji coba penggunaan aplikasi web e-
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learning tersebut, yang lebih jelasnya bisa dibaca 
pada bagian 4. Pengujian 
 
 
4. Pengujian 
Pada pengujian sistem ini dilakukan melalui 2 tahap 
yaitu pengujian intranet dan internet.  
Tahap uji intranet ini menguji aplikasi web elearning 
pada jaringan intranet kampus Politeknik Negeri 
Jember. 
Tahap uji internet menguji aplikasi web secara 
online di internet yang diakses oleh internet. 
Bentuk tampilan e-learning akademi komunitas 
Polije tersebut bisa dilihat pada gambar 4.1 berikut 
ini. 

 
Gambar 4.1 Tampilan Akademi Komunitas Polije 
 
5. Kesimpulan 
Setelah melakukan kegiatan ilmiah ini maka bisa 
disimpulkan bahwa membangun situs e-learning 

pada program Akademi Komunitas Politeknik 
Negeri Jember bisa dilaksanakan dengan baik dan 
sudah sesuai untuk mendukung kegiatan Pendidikan 
Jarak Jauh di Politeknik Negeri Jember. 
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Tabel Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Indonesia Berdasarkan Propinsi tahun 
2009/2010  

 
 
Sumber : Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbang Kemdikbud, 2010 
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Abstrak 

 

E-learning merupakan salah satu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke 
siswa dengan menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain. [6] Penerapan e-learning 
di berbagai organisasi banyak menemukan kendala bahkan berujung di kegagalan. Salah satu penyebabnya 
adalah dengan jarangnya dilakukan studi pendahuluan yang mengkaji kesiapan organisasi untuk 
mengimplementasikannya. Pada penulisan makalah ini, akan dikembangkan sebuah model yang merupakan 
kombinasi dari model e-learning readiness Rosenberg dan Rautenbach. Model ini menghasilkan lima dimensi 
penilaian kesiapan dan diujikan pada Politeknik Negeri Padang. Penilaian terhadap semua dimensi kesiapan 
menggunakan tiga standar kondisi, yakni belum ada kesiapan, kesiapan terbatas dan kesiapan matang. Penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk menyusun strategi penerapan e-learning di sebuah 
organisasi. 

Kata Kunci : e-learning, model e-learning readiness, metode pembelajaran, Politeknik Negeri Padang 

 

1.  Pendahuluan 
Kemajuan teknologi informasi membawa 

dampak pada seluruh aspek kehidupan organisasi 
termasuk institusi perguruan tinggi. Perguruan 
tinggi dapat memanfaatkannya dalam berbagai 
kegiatan diantaranya pengelolaan akademik, 
keuangan bahkan proses belajar mengajar yang 
dikenal dengan istilah e-learning. Implementasi e-
learning bisa dilakukan jika seluruh faktor yang 
mempengaruhinya dalam keadaan siap. Untuk itu 
perlu diadakan pengujian terhadap kesiapan 
elemen-elemen organisasi untuk menerapkan e-
learning. 

Terdapat banyak model penilaian yang 
dihasilkan dari beragam penelitian untuk menguji 
kesiapan organisasi menerapkan e-learning. Pada 
penulisan kali ini akan dibandingkan dua buah 
model e-learning readiness yakni model Rosenberg 
dan Rautenbach. Dari hasil perbandingan ini akan 
dihasilkan sebuah model kombinasi yang berisikan 
kategori-kategori yang tepat untuk melakukan 
pengujian kesiapan di sebuah perguruan tinggi. 

Pengujian model diterapkan di Politeknik 
Negeri Padang dengan responden penelitian dari 
kalangan dosen dan mahasiswa. Hasil dari 
penelitian ini diharapkan menjadi gambaran 
tentang kesiapan organisasi dalam menerapkan e-
learning, sehingga bisa menjadi salah satu acuan 

bagi pihak manajerial untuk menentukan strategi 
pelaksanaannya. 
2.  Dasar Teori 
2.1 Konsep dasar e-learning 

Seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi (TI) yang semakin pesat, kebutuhan akan 
suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar 
berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep 
yang kemudian dikenal dengan sebutan e-learning 
ini membawa pengaruh pada terjadinya proses 
transformasi pendidikan konvensional ke dalam 
bentuk digital, baik secara isi maupun sistemnya. 

Konsep e-learning diperkenalkan pertama kali 
pada akhir 1994 atau awal 1995 dan berkembang 
pesat setelah 1996 ketika dikembangkannya 
content management system. Dengan e-learning 
semua instruksi disampaikan secara online 
menggunakan TI, dan pada tahun 1998 konsep e-
learning dipandang sebagai suatu metode 
pembelajaran jarak jauh. 

Teknologi dan metode e-learning memiliki 
beberapa variasi aplikasi yang potensial dalam 
pendidikan. [2] Berikut ini beberapa contoh 
pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia 
pendidikan yaitu (1) Simulasi, (2) Pembelajaran 
interaktif, (3) Pencarian dan penelusuran informasi 
secara online, (4) Pembelajaran aktif, praktek, 
penilaian dan pelatihan, (5) Animasi terhadap 
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sesuatu yang sulit dilihat dan diteliti langsung oleh 
mata, (6) Survei elektronik, umpan balik dan 
pemrosesan, (7) Pengujian dan penilaian sendiri 
secara online, (8) Diskusi dengan memanfaatkan 
fasilitas video secara online,(9) Rekaman video dan 
audiotape dan (10) Konferensi jarak jauh. 
2.2 Manfaat E-Learning 

Sistem dan aplikasi e-learning semakin marak 
diterapkan di berbagai universitas. Konsep e-
learning semakin berkembang karena memiliki 
beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem 
konvensional [1], yang dinyatakan sebagai berikut : 
(1) Menghemat waktu proses belajar mengajar, (2) 
Mengurangi biaya perjalanan, (3) Menghemat 
biaya pendidikan secara keseluruhan (infrastruktur, 
peralatan, buku-buku), (4) Memperluas jangkauan 
geografis pembelajaran dan (5) Melatih siswa / 
mahasiswa agar lebih mandiri dalam mendapatkan 
ilmu pengetahuan. 

2.3 Model Penilaian E-Learning Readiness 

Perubahan pembelajaran ke arah e-learning 
merupakan suatu budaya baru dalam pembelajaran. 
Strategi e-learning yang efektif harus dilihat dalam 
sudut pandang yang luas. Penilaian terhadap 
kebutuhan dan kesiapan merupakan elemen kritis 
yang dapat membantu menentukan apakah e-
learning sesuai untuk keseluruhan strategi 
pendidikan dan teknologi.  

Banyak model penelitian tentang kesiapan suatu 
organisasi ataupun suatu wilayah dalam 
menerapkan e-learning. Diantaranya Samantha 
Chapnick (Needs Assessment for E-Learning); 
Economist Intelligence Unit (The 2001 e-readiness 
rankings-Raising the bar); Marc Rosenberg di 
Taylor-Made Communications Inc (eLearning 
Readiness Survey) dan L. Rautenbach (E-Learning 
Readiness Model for Distance Education in The 
Workplace). Berikut ini akan dikaji mengenai dua 
model e-learning readiness yakni model Rosenberg 
dan Rautenbach yang digunakan sebagai dasar 
pembuatan model e-learning readiness pada 
penelitian kali ini. 

a. Model E-Learning Readiness Rosenberg 
Model e-learning readiness dikembangkan oleh 
Marc Rosenberg pada tahun 2000, dengan 
membuat sebuah instrumen yang berisi 20 
pertanyaan strategis kunci yang harus dijawab 
untuk mengetahui kesiapan organisasi untuk e-
learning. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dikelompokkan dalam tujuh area pemahaman 
yakni : (1) Kesiapan bisnis, (2) Sifat perubahan 
pembelajaran dan e-learning, (3) Nilai desain 
informasi dan instruksional, (4) Manajemen 
perubahan, (5) Menciptakan kembali pelatihan 
organisasi, (6) Industri e-learning dan (7) 
Komitmen personal.[5] 

Dalam penjelasannya mengenai penggunaan 
instrumen, Rosenberg menyatakan bahwa 
walaupun pertanyaan yang terdapat dalam 
survei merepresentasikan isu-isu strategis 
terpenting yang dihadapi organisasi saat 
bertransisi ke e-learning, sangatlah mungkin 
terdapat pertanyaan-pertanyaan maupun isu-isu 
yang spesifik pada organisasi yang layak untuk 
mendapat perhatian. Oleh karena itu, Rosenberg 
memperbolehkan pengguna instrumennya untuk 
melakukan modifikasi terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang diperlukan. 

b. Model E-Learning Readiness Rautenbach  
Melalui tesis PhD yang berjudul An Electronic 
Learning (e-Learning Readiness Model for 
Distance Education in The Workplace, L. 
Rautenbach (2007) mengemukakan sebuah 
model kesiapan organisasi akan e-learning yang 
terdiri dari 4 dimensi, yaitu sumber daya 
manusia (human resources), teknologi 
(technology), pedagogis (pedagogical) dan 
organisasi (organizational). Didalam setiap 
dimensi terdapat kriteria-kriteria yang harus 
dipenuhi oleh suatu organisasi yang akan 
menerapkan e-learning. Untuk tiap kriteria, 
disusun item-item yang harus dipenuhi dan 
pertanyaan yang ditujukan pada pihak-pihak 
yang berkepentingan. Rautenbach membagi 
pihak-pihak yang berkepentingan kedalam 3 
kelompok yakni learner, educator/facilitator 
dan manager. [4] 
Rautenbach juga memberikan keyakinan bahwa 
model yang disajikannya dapat digunakan 
dalam 3 tahap implementasi e-learning, yaitu : 
(1) sebelum e-learning dimulai sebagai bagian 
dari fase perencanaan, (2) selama eksekusi 
program e-learning untuk mendiagnosis 
masalah yang ada, dan (3) setelah program e-
learning dijalankan sebagai evaluasi. Untuk 
menilai kesiapan, Rautenbach menyarankan 
untuk menggabungkan hasil dari survei untuk 
tiap pihak yang berkepentingan dengan bukti 
yang didapat. Hal ini diperlukan untuk 
melakukan verifikasi hasil survei. Jika hasil 
tidak sejalan dengan bukti yang didapat, berarti 
kemungkinan besar responden mengisi survei 
secara kurang tepat. Semakin tinggi persentase 
yang didapat pada tiap dimensi, berarti 
organisasi semakin siap dalam menerapkan e-
learning. 

2.4 Sekilas tentang Politeknik Negeri Padang 
PNP didirikan pada tahun 1987 dengan nama 

Politeknik Engineering Universitas Andalas. 
Jurusan yang diselenggarakan pada tahun itu adalah 
Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Listrik dan 
Teknik Telekomunikasi. Pada tahun 1989, Jurusan 
Teknik Telekomunikasi dibagi dua menjadi Jurusan 
Telekomunikasi dan Elektronika. Perubahan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

575 
 

selanjutnya pada tahun 1992, sesuai dengan SK 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
0313/0/1991 tentang penataan politeknik, maka 
Jurusan Listrik, Telekomunikasi dan Elektronika 
bergabung menjadi Jurusan Teknik Elektro yang 
memiliki 3 program studi yaitu listrik, elektronika 
dan telekomunikasi.  

Pada tahun 1997, PNP berkembang dengan 
mendirikan dua jurusan baru yakni Jurusan 
Administrasi Niaga dan Akuntansi. Selanjutnya 
pada tahun 2005 dibuka dua program studi lagi 
yaitu Program Studi Teknik Komputer dan 
Manajemen Informatika. Kedua program studi ini 
berada dalam pengelolaan Jurusan Teknologi 
Informasi.  Pada tahun 2008 didirikan Program 
Studi Usaha Perjalanan Wisata yang berada dalam 
pengelolaan Jurusan Administrasi Niaga, kemudian 
pada tahun 2009 didirikan Program Studi Bahasa 
Inggris. [3] 

3. Metodologi 
Kesiapan organisasi menerima transformasi 

pembelajaran menuju e-learning (e-learning 
readiness) dilakukan menggunakan sebuah standar 
penilaian yang mengelompokkan kedalam 3 
kondisi berdasarkan skor terendah dan tertinggi 
masing-masing item. Ketiga kondisi tersebut adalah 
:  kondisi 1 (belum ada kesiapan), kondisi 2  
(kesiapan terbatas) dan kondisi 3 (kesiapan sudah 
matang). 

Adapun aturan penilaian e-learning readiness 
dimodifikasi sebagai berikut : 
1. Skor terendah untuk sebuah item pertanyaan 

adalah 1 (tidak setuju) dan skor tertinggi 
adalah 5 (sangat setuju) 

2. Untuk menentukan skor terendah dan tertinggi 
untuk sebuah kategori dan dimensi e-learning 
readiness diperoleh dengan menjumlahkan 
skor terendah dan tertinggi setiap pertanyaan 
yang valid pada kategori tersebut.  

3. Setiap nilai jawaban responden dijumlahkan 
per masing-masing item pertanyaan. 

Kemudian total nilai untuk setiap item 
pertanyaan dirata-ratakan dan dibandingkan dengan 
standar penilaian e-learning readiness untuk 
mengetahui kondisi kesiapan organisasi menerima 
transformasi pembelajaran 

3.1 Perbandingan 2 model penilaian e-learning 
readiness 
Pada bagian ini akan dibandingkan dua buah 

model penilaian kesiapan e-learning dalam suatu 
organisasi. Model pertama dikemukakan oleh M. 
Rosenberg pada tahun 2000, sedangkan model 
kedua dikemukakan oleh L.Rautenbach pada tahun 
2007. Hasil perbandingan ini dapat dilihat pada 
Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Perbandingan Model E-Learning Readiness 

M. Rosenberg L. Rautenbach  

1. Kesiapan bisnis 1. Dimensi organisasi 
1 

2. Industri e-learning 

3. Perubahan kebiasaan dari 

learning menjadi e-learning 
 

2 
4. Peranan manajemen perubahan 

dalam membangun  strategi 

5. Komitmen personal 2. Dimensi sumber daya 

manusia 3 6. Bagaimana orang motivasi diri 

untuk mendukung e-learning 

 3. Dimensi teknologi 
4 

7. Nilai dari instruksi dan informasi 4. Dimensi pedagogy sumber 

daya 
5 

 

 

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat 
poin-poin persamaan diantara kedua model 
pengukuran kesiapan e-learning tersebut. Atribut 
kesiapan bisnis dan industri e-learning pada 
instrumen Rosenberg pada prinsipnya 
mengemukakan kesiapan organisasi secara 

menyeluruh dalam penerimaan e-learning. Hal ini 
tidak jauh berbeda dari dimensi organisasi yang 
dikemukakan oleh Rautenbach. Begitu juga dengan 
dimensi sumber daya manusia yang ada pada 
instrumen Rautenbach yang mengemukakan hal 
yang sama berupa komitmen personal dari 
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pengguna dan motivasi diri untuk mendukung e-
learning dari instrumen Rosenberg.  

Poin persamaan terakhir terletak pada dimensi 
pedagogy sumber daya yang dikemukakan 
Rautenbach. Dimensi ini menitikberatkan pada 
kesesuaian e-learning dengan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang ada. Hal ini secara tidak 
langsung merujuk pada nilai dari instruksi dan 
informasi yang terkandung dalam konten e-
learning yang ada pada instrumen Rosenberg. 
Perbedaannya terletak pada penekanan budaya 
yang terdapat pada instrumen Rosenberg berupa 
perubahan kebiasaan pembelajaran serta dukungan 
dari manajemen perubahan organisasi. Sementara 
Rautenbach lebih menekankan pada pemanfaatan 
teknologi sebagai alat bantu penerapan e-learning. 

3.2 Pengembangan Instrumen E-learning 
Readiness  

Dari hasil analisis yang terlihat pada Tabel 1, 
dapat diambil 5 kategori utama penilaian kesiapan 
e-learning. Kategori-kategori ini yang nantinya 
menjadi atribut dari penyusunan model e-learning 
readiness pada penelitian kali ini. Kategori yang 
terdapat pada insrumen e-learning readiness adalah 
sebagai berikut : (1)  Kesiapan organisasi. (2) 
Budaya dan kepemimpinan organisasi, (3) Sumber 

daya manusia, (4) Teknologi dan (5) Standar dan 
prinsip penerapan. 

Kelima kategori tersebut membentuk instrumen 
penilaian kesiapan e-learning di Politeknik Negeri 
Padang seperti terlihat pada Gambar 1 berikut ini. 

Gambar 2. Model E-Learning Readiness 

Adapun rincian indikator penilaian untuk 
masing-masing kategori dapat dilihat pada Tabel 2 
berikut ini. 

Tabel 2. Rinician Indikator Penilaian 

Atribut Indikator Keterangan 

Kesiapan 

Organisasi 

Kesiapan bisnis Seberapa baik organisasi memanfaatkan 

teknologi dalam aktivitasnya. 

Industri e-learning Penilaian organisasi dalam menyikapi e-

learning secara global. 

Aturan resmi e-learning Penerapan e-learning harus diimbangi dengan 

adanya persyaratan dan kebijakan legal baik 

dari organisasi maupun pemerintahan. 

Kelengkapan staf Seberapa baik dan memadai dukungan yang 

diberikan oleh staf organisasi terkait 

implementasi e-learning. 

Budaya 

Organisasi 

Perubahan kebiasaan dari learning 

menjadi e-learning  

Seberapa baik pemahaman elemen organisasi 

terhadap e-learning dalam mendukung 

pembelajaran. 

Peranan manajemen perubahan 

dalam membangun strategi 

Penilaian terhadap dukungan pihak manajemen 

perguruan tinggi terhadap trnasformasi e-

learning. 
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Atribut Indikator Keterangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Komitmen personal Penilaian terhadap seberapa besar komitmen 

para anggota organisasi dalam menyikapi e-

learning. 

Motivasi diri dalam mendukung e-

learning 

Seberapa baik pihak-pihak berkepentingan 

memotivasi diri dalam mendukung e-learning 

sebagai bentuk transformasi pembelajaran. 

Keahlian pendukung e-learning Kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan 

baik oleh staf pengajar maupun mahasiswa 

dalam melaksanakan e-learning. 

Prilaku berkaitan dengan e-learning Prilaku-prilaku tertentu yang harus dimiliki baik 

oleh staf pengajar maupun mahasiswa terkait 

dengan e-learning. 

Teknologi 

Infrastruktur teknologi Penilaian terhadap infrastruktur teknologi yang 

ada dan kesesuaiannya dengan 

pengimplementasian e-learning nantinya. 

Dukungan teknisi Kebutuhan akan bantuan dari staf teknisi 

khusus dalam menangani kesulitan dan 

gangguan selama proses e-learning. 

Standar dan 

Prinsip 

Penerapan 

Nilai dan instruksi informasi Penilaian terhadap organisasi dalam menerima 

metode baru penyampaian proses 

pembelajaran. 

Kesesuaian sistem Adanya konsistensi dan kemudahan 

penggunaan sistem, serta pola penyajian 

pembelajaran yang tepat. 

  

Aktivitas e-learning Penilaian terhadap aktivitas-aktivitas yang 

sesuai dan terkait dengan e-learning. 

Kesesuaian waktu Penyediaan waktu dan sumber daya yang tepat 

dalam melaksanakan aktivitas e-learning. 

 

4.   Pembahasan 

Penelitian ini mengambil studi kasus di 
Politeknik Negeri Padang, sehingga populasi yang 
diambil adalah seluruh civitas akademika yang 
dibatasi pada kelompok staf pengajar dan 
mahasiswa (D3 dan D4) pada pertengahan Maret 
2012. Jumlah sampel adalah 368 orang (33 dosen 

dan 335 mahasiswa) yang tersebar random di 7 
jurusan yang ada.   

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner yang terdiri dari 28 butir pertanyaan 
dengan klasifikasi 7 pertanyaan kesiapan 
organisasi, 5 pertanyaan budaya organisasi, 6 
pertanyaan SDM, 5 pertanyaan tentang teknologi 
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dan 5 tentang standar dan prinsip penerapan e-
learning. 

Adapun aturan penilaian e-learning readiness 
dimodifikasi sebagai berikut : 
- Skor terendah untuk sebuah item pertanyaan 

adalah 1 (tidak setuju) dan skor tertinggi adalah 
5 (sangat setuju) 

- Untuk menentukan skor terendah dan tertinggi 
untuk sebuah kategori dan dimensi e-learning 
readiness diperoleh dengan menjumlahkan skor 
terendah dan tertinggi setiap pertanyaan yang 
valid pada kategori tersebut.  

- Setiap nilai jawaban responden dijumlahkan per 
masing-masing item pertanyaan. 

- Kemudian total nilai untuk setiap item 
pertanyaan dirata-ratakan dan dibandingkan 
dengan standar penilaian e-learning readiness 
untuk mengetahui kondisi kesiapan organisasi 
menerima transformasi pembelajaran.  
Dari penilaian terhadap rata-rata keseluruhan 

jawaban responden baik dari kalangan dosen 
maupun mahasiswa, maka dapat dilihat skor 
kesiapan penerapan e-learning readiness pada 
kelima kategori tersebut seperti tampak pada Tabel 
3 berikut ini. 

 

 
 

Tabel 3. Skor Kesiapan E-Learning Readiness di Politeknik Negeri Padang 

Dimensi Penilaian 

Kondisi Kesiapan 

Mhs Dosen PNP 

1. Kesiapan Organisasi 
24,66 (Kondisi 2) 22,82(Kondisi 2) 24,49(Kondisi 2) 

2. Budaya Organisasi 
18,12 (Kondisi 2) 16,61(Kondisi 2) 17,99(Kondisi 2) 

3. Sumber Daya Manusia 
21,99 (Kondisi 2) 21,58(Kondisi 2) 21,96(Kondisi 2) 

4. Teknologi 

 
17,96 (Kondisi 2) 19,24(Kondisi 3) 18,07(Kondisi 2) 

5. Standar Prinsip Pembelajaran 
19,36 (Kondisi 3) 18,24 (Kondisi 3) 19,26 (Kondisi 3) 

Total 102,09 (Kondisi 2) 98,48 (Kondisi 2) 101,77 (Kondisi 2) 
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Analisis  Kesiapan Mahasiswa 

Kondisi kesiapan menuju e-learning dari sudut 
pandang mahasiswa masih berada pada kondisi ke 2 
yakni kesiapan yang terbatas. Hal ini menandakan 
bahwa mahasiswa PNP menerima ide adanya 
transformasi e-learning walaupun mereka belum 
merasakan adanya manfaat yang akan ditimbulkan 
oleh kegiatan transformasi pembelajaran ini.  

Menurut responden mahasiswa, dari sudut 
standar dan prinsip pembelajaran PNP sudah siap 
menerapkan e-learning, dengan catatan sistem yang 
ada harus ditingkatkan dalam segi penyajian 
informasi dan kemudahan akses dan 
penggunaannya. Selain itu dari segi kesiapan bisnis 
organisasi dan adanya dukungan teknisi yang 
memadai, PNP dianggap sudah dapat menyajikan 
perkuliahan secara online. 

Dari segi personal, mahasiswa bersedia untuk 
mengubah kebiasaan metode pembelajaran yang 
selama ini secara manual di ruangan kelas menuju 
ke arah e-learning, karena kebanyakan responden 
sudah terbiasa dalam memanfaatkan teknologi 
internet dalam kehidupan sehari-harinya. 

 
Analisis Kesiapan Staf Pengajar 

Kondisi kesiapan dari sudut pandang staf 
pengajar juga menunjukkan tingkatan yang sama 
dengan mahasiswa walaupun dengan skor penilaian 
yang lebih rendah. Dalam arti, pihak staf pengajar 
juga tidak menunjukkan resistensi terhadap ide 
transformasi pembelajaran ini. 

Dimensi penilaian yang dianggap sudah matang 
dalam hal menerapkan e-learning adalah teknologi 
serta standar dan prinsip pembelajaran. Menurut 
staf pengajar, infrastruktur teknologi yang ada 
sudah mampu mendukung proses transformasi 
pembelajaran ini, hanya teknisi yang ada di PNP 
harus lebih ditingkatkan kemampuan dan 
keahliannya. Selain itu, untuk menerapkan e-
learning ini nantinya, organisasi harus mengkaji 
dasar kompetensi yang tepat untuk pemanfaatan 
teknologi informasi dalam pembelajaran. 

Sama halnya dengan mahasiswa, para staf 
pengajar di PNP sudah terbiasa memanfaatkan 
teknologi internet baik untuk mendukung proses 
belajar mengajar maupun dalam kehidupan sehari-
hari. 

 
Analisis Kesiapan Organisasi PNP secara 
Menyeluruh 

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 
kondisi kesiapan organisasi dalam menerima e-
learning sebagai bentuk transformasi metode 
pembelajaran masih terbatas atau berada pada 
tingkatan ke 2, dan hanya dimensi standar dan 
prinsip pembelajaran yang menunjukkan kondisi 
kesiapan yang telah matang. 

 

5.   Kesimpulan 
Dari hasil pengujian kesiapan e-learning 

readiness di Politeknik Negeri Padang, didapat 
tingkat kesiapan baik dosen maupun mahasiswa 
masih dalam level terbatas. Kondisi seperti ini 
hampir terlihat pada seluruh variabel pengujian 
kecuali pada standar dan prinsip pembelajaran. Hal 
ini menunjukkan bahwa sebenarnya Politeknik 
Negeri Padang sudah menyadari pentingnya 
keberadaan e-learning sebagai salah satu bentuk 
metode pengajaran, hanya  saja ada beberapa faktor 
yang perlu dibenahi. Faktor-faktor tersebut 
diantaranya kesiapan dan budaya organisasi dalam 
menerima perubahan metode pengajaran melalui e-
learning, faktor sumber daya manusia dan 
teknologi pendukung. 

Adapun strategi yang dapat digunakan untuk 
menerapkan e-learning adalah dengan cara 
bertahap. Cara ini bisa dimulai dengan 
memanfaatkan web organisasi khususnya web 
jurusan sebagai sarana komunikasi antar  dosen dan 
mahasiswa, misal dengan memberikan materi 
pengajaran, tugas dan menjadikan web sebagai 
forum diskusi. Dengan cara ini diharapkan dapat 
membentuk kebiasaan pemanfaatan teknologi untuk 
pembelajaran baik dari kalangan dosen dan 
mahasiswa. Apabila cara ini sudah berjalan baik, 
maka cakupan pemanfaatan e-learning di 
Politeknik Negeri Padang dapat diperluas lagi. 
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Abstrak 

Perangkat lunak ujian online atau quiz online system secara garis besar merupakan perangkat lunak science quiz.  
Pada science quiz peserta dituntut untuk mengerjakan soal secepat dan setepat mungkin dalam menjawab. Hasil 
dari science quiz akan disimpan dalam database dan di masukan ke dalam daftar ranking. Pertanyaan-
pertanyaan yang ada pada science quiz berupa pilihan ganda (multiple choice). Perangkat lunak quiz online 
system ini juga dapat digunakan untuk ujian kompetensi atau ujian secara online, ujian SPMB (sistem 
Penerimaan Mahasiswa Baru) untuk Perguruan Tinggi serta dapat digunakan sebagai perangkat lunak try-out 
ujian nasional untuk sekolah seperti SMA, SMP maupun SD. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan 
dapat mengatasi masalah yang selama ini dihadapi dengan sistem penyelenggaraan ujian secara tradisional. 
 
Kata kunci : Quiz Online System, PHP, MySQL, Database 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Internet atau International Networking 
merupakan dua buah komputer atau  lebih yang 
saling berhubungan membentuk jaringan komputer 
hingga meliputi jaringan komputer di dunia untuk 
saling berinteraksi dan bertukar informasi. internet 
juga memiliki peranan yang sangat penting di dunia 
pendidikan seperti penggunaan internet sebagai 
sarana pembelajaran online (e-learning), pengisian 
KRS (Kartu Rencana Studi) online, PMB 
(Penerimaan Mahasiswa Baru) online maupun 
pelaksanaan ujian secara online. 

AMIKOM Mataram menggunakan internet 
sebagai sarana pendukung kegiatan akademik, 
namun tidak semua kegiatan menggunakan internet 
salah satunya adalah pelaksanaan ujian masih 
dilaksanakan secara manual atau tradisional. Untuk 
mengatasi masalah tersebut dibutuhkan sebuah 
sistem informasi pelaksanaan ujian secara online 
menggunakan komputer dalam hal ini disebut 
sebagai perangkat lunak Quiz Online System.  

Perangkat lunak quiz online system secara 
garis besar merupakan perangkat lunak science 
quiz.  Pada science quiz peserta dituntut untuk 
mengerjakan soal secepat dan setepat mungkin 
dalam menjawab. Hasil dari science quiz akan 
disimpan dalam database dan di masukan ke dalam 
daftar ranking. Pertanyaan-pertanyaan yang ada 

pada science quiz berupa pilihan ganda (multiple 
choice). Perangkat lunak quiz online system ini juga 
dapat digunakan untuk ujian kompetensi atau ujian 
secara online, ujian SPMB (sistem Penerimaan 
Mahasiswa Baru) untuk Perguruan Tinggi serta 
dapat digunakan sebagai perangkat lunak try-out 
ujian nasional untuk sekolah seperti SMA, SMP 
maupun SD. Dengan adanya sistem informasi ini 
diharapkan dapat mengatasi masalah yang selama 
ini dihadapi dengan sistem penyelenggaraan ujian 
secara tradisional. Teknologi informasi melalui 
jaringan internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana 
akses database. 
 
2. DASAR TEORI 

2.1 Quiz Online System 
 
Quiz Online System berasal dari gabungan tiga 

kata yaitu Quiz, Online dan System. Quiz dalam 
bahasa Indonesia disebut sebagai kuis  artinya ujian 
lisan atau tertulis yang singkat. Online diartikan 
sebagai suatu keadaan di mana sebuah device 
(komputer) terhubung dengan device lain, biasanya 
melalui modem atau jaringan internet. Sedangkan 
system atau dalam bahasa Indonesia disebut 
sebagai sistem merupakan suatu jaringan kerja atau 
suatu proses dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau untuk 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
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Jadi Quiz Online System atau sistem ujian 
online merupakan suatu proses pelaksanaan ujian 
tertulis yang singkat menggunakan device 
(komputer) yang terhubung dengan device lain 
(server) melalui jaringan internet atau intranet 
 
2.2 Model Pengembangan Sistem 
 

Pengembangan sistem informasi merupakan 
proses atau procedur yang harus diikuti untuk 
melaksanakan seluruh langkah dalam menganalisis, 
merancang, mengimplementasikan dan memelihara 
sistem informasi. Proses pengembangan ini dekenal 
dengan istilah siklus hidup atau SDLC (System 
Development Life Cycle)(Mulyanto, 2009). Ada 
beberapa macam  model pengembangan system, 
dan pada penelitian ini model yang digunakan 
adalah waterfall model. 

Model waterfall merupakan model satu arah 
yang dimulai dari tahap persiapan sampai 
perawatan. Tahapan ini meliputi perencanaan, 
mendisain sistem, implementasi, verifikasi dan 
perawatan. Perencanaan adalah tahap 
mendefinisikan masalah dan menentukan pekerjaan 
apa yang harus dilakukan, siapa yang mengerjakan 
dan kapan dikerjakan. Tahap berikutnya adalah 
disain, tahap ini bertujuan untuk mendisain 
permasalahan sesuai dengan masalah yang telah 
didefinisikan. Berikutnya adalah implementasi, 
merupakan penerapan dari disain yang dibuat. 
Setelah disain diimplementasi maka berikutnya 
adalah verifikasi dan penerapan. Tahap ini 
merupakan tahapan yang paling besar dalam 
pembiayaannya, karena selama sistem tersebut 
masih dipakai maka pembiayaan masih ada. 

 

Sumber: Sistem informasi konsep & aplikasi 

(Mulyanto, 2009) 

Gambar 2.2 SDLC Model Waterfall 
 
2.3 Pemrograman Web 

2.3.1 HTML 
HTML kependekan dari Hypertext Markup 

Language adalah bahasa perancangan atau 
pemrograman umum yang digunakan dalam 

membangun halaman web berbasiskan standar 
World Wide Web Consortium (W3C). Contoh script 
dari HTML adalah sebagai berikut : 

 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>.: Selamat Datang 
:.</TITLE></HEAD> 
<BODY BGCOLOR=”red”> 
<H1>TEST</H1> 
Hallo, nama saya adalah muzay 
<ul> 
<li>pisang</li> 
 <li>ubi</li> 
 <li>nangka</li> 
<ul> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Program 2.1 Script dasar HTML 

 
2.3.2 Javascript 
 

JavaScript adalah bahasa skript yang populer 
di internet dan dapat bekerja di sebagian besar web 
browser populer seperti Internet Explorer (IE), 
Mozilla Firefox, Netscape dan Opera 
(http://id.wikipedia.org/wiki/JavaScript). 

 
2.3.3 PHP 
 

PHP singkatan dari (Hypertext Preprocessor) 
adalah sebuah bahasa scripting yang dibundel 
dengan HTML, yang dijalankan di sisi server. 
Sebagian besar perintahnya berasal dari C, java dan 
perl dengan beberapa tambahan fungsi khusus 
PHP. Bahasa ini memungkinkan para pembuat 
aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis 
dan interaktif dengan cepat dan mudah, yang 
dihasilkan server. PHP juga dimaksudkan untuk 
mengganti teknologi lama seperti CGI (Common 
Gateway Interface)(Wirawan M.J.A, 2009). 

PHP mempunyai 4 kode / tag untuk 
membedakan dari script HTML dan memasuki 
mode PHP : 
 
<?  
………….mode Tag  PHP pertama…….. 
?> 
 
<?PHP 
………..mode Tag PHP kedua……… 
?> 
 
<script Language=”PHP”> 
………..mode Tag PHP ketiga………. 
</script> 
 
<% 
………….mode Tag PHP keempat…….. 
%> 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

583 
 

 
Program 2.2 Tag Dasar PHP 

 

Berikut contoh penggunaan script PHP dalam web : 

<?PHP 
//pendifinisian variable 
$waktu=”Selamat Pagi”; 
$nama=”Karya Gunawan”; 
$nilaia=1; 
$nilaib=5; 
 
// fungsi mencetak variable ke 
layar 
echo $waktu.” “.$nama.”<br>”; 
echo “Anda sedang bekerja”; 
 
//contoh perhitungan 
$c=$nilaia+$nilaib; 
echo “Hasil perhitungan 
adalah”.$c; 
?> 

 

Program 2.3 Contoh Sintak PHP 

 

2.3.4 MySQL 
 

MySQL merupakan software Sistem 
Manajemen Basisdata (Database Management 
Sistem – DBMS) yang sangat populer di kalangan 
pemrogram web, terutama di lingkungan linux 
dengan menggunakan script PHP dan Perl. 
Software database ini kini telah tersedia juga pada 
flatform sistem operasi Windows (98/ME ataupun 
NT/2000/XP)(Sudarma S., 2010). 
 
3. PERANCANGAN 
 

Analisis dan perancangan sistem diperlukan 
untuk menghasilkan sistem yang dapat dijamin 
kualitasnya. Dalam proses analisis dan perancangan 
sistem dibutuhkan tahap-tahap pengembangan 
sistem yang disebut dengan System Devlopment 
Life Cycle (SDLC). Pengembangan Sistem  dapat 
berarti  menyusun suatu sistem yang baru  untuk 
menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan 
atau memperbaiki sistem yang telah ada. Model 
pengembangan sistem yang digunakan dalam 
proses pengembangan perangkat lunak quiz online 
system ini adalah Classic Life Cycle atau sering 
disebut sebagai model Waterfall. 
 
 
3.1 Kebutuhan Sistem 

3.1.1 Kebutuhan Hardware 
 
 
 

Tabel. 3.1 Perangkat Keras 

Kebu-

tuhan 

Perangkat Spesifikasi 

Minimum 

direkomenda

sikan 

Server Processor Intel 

Core2Duo  

Intel Xeon 

Processor 

RAM 2 GB 4 GB 

Hardisk 320 GB 500 GB 

Keyboard 

+ Mouse 

Semua jenis  Semua jenis  

Monitor Semua jenis  Semua jenis  

Client Processor Intel Pentium 

celeron 

Intel Pentium 

IV 

RAM 512 MB 1024 MB 

(1GB) 

Hardisk 40 GB 80 GB 

Keyboard 

+ Mouse 

Semua jenis Semua jenis  

Monitor Semua jenis  Semua jenis  

 
3.1.2 Kebutuhan Software 
 

Tabel. 3.2 Perangkat Lunak 

Kebut-

uhan 

Perangkat 

Lunak 

Spesifikasi 

Minimum 

Direkom-

endasikan 

Server Web 

Server 

Apache 2 Apache 2 

Scripting PHP 4.0 PHP 5.0 

Database MySQL 4.0 MySQL 5.0 

Sistem 

Operasi 

Windows XP 

SP3 

Linux Ubuntu 

Server 9.10 

Web 

Browser 

Internet 

Explorer 8 

Mozilla 

Firefox 3 

Client Sistem 

Operasi 

Windows XP 

SP1 

Windows XP 

SP3 

Web 

Browser 

Internet 

Explorer 8 

Mozilla 

Firefox 3 

 
3.2 Desain Sistem 

Desain sistem merupakan desain 
pengembangan sistem ujian online yaitu sistem 
yang dilaksanakan secara manual menjadi sistem 
yang terkomputerisasi. Sistem terkomputerisasi itu 
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sendiri merupakan sistem modern yang sebagian 
besar kegiatannya dilakukan oleh komputer. 
Berikut desain alternatife yang disarankan: 

 

 

Gambar 3.1 Desain Sistem Alternatif 
 
3.3 Diagram Konteks 

Diagram konteks berfungsi untuk 
menggambarkan keterkaitan aliran-aliran data 
antara sistem dengan bagian-bagian luar (kesatuan 
luar).  Kesatuan luar ini merupakan sumber arus 
data atau tujuan data yang berhubungan dengan 
sistem informasi tersebut.  Diagram konteks 
memberikan batasan yang jelas mengenai besaran-
besaran entitas yang berada diluar sistem yang 
sedang dibuat, artinya diagram ini 
mengggambarkan secara jelas batasan-batasan dari 
sebuah sistem yang sedang dibuat. 

Diagram konteks bisa disebut dengan “Model 
sistem pokok (fundamental system model) mewakili 
keseluruhan elemen software dengan masukan 
(input) dan keluaran (output) yang diidentifikasi 
dengan anak panah masuk dan keluar 
memperlihatkan sumber data”.  (Roger S 
Pressman, 1997). 

 

Gambar 3.2 Diagram Konteks 
 

3.4 Relasi Tabel 

Relasi table merupakan hubungan yang terjadi pada 
suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan 
hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi 
untuk mengatur operasi suatu database. 

 
Gambar 3.3 Relasi Antar Tabel 
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3.5 Struktur Program 

Gambar di bawah ini merupakan gambaran singkat 
mengenai  struktur program yang akan di buat. 

 
Gambar 3.4 Flowchart Program 

 
4. IMPLEMENTASI PROGRAM 

Implementasi merupakan kelanjutan dari 
kegiatan perancangan dan dapat dipandang sebagai 
usaha untuk mewujudkan sistem. Langkah-langkah 
dari proses implementasi adalah urutan dari 
kegiatan awal sampai kegiatan akhir yang harus 
dilakukan dalam mewujudkan sistem yang 
dirancang. Hasil dari tahapan implementasi adalah 
menghasilkan sistem pengolahan data yang  dapat 
berjalan dengan baik. 

 
4.1 Halaman Login 

Halaman login merupakan interface pertama 
program dimana user harus memasukan user name 
dan password yang benar untuk dapat masuk 
kedalam sistem. Halaman login ini juga berfungsi 
sebagai sistem keamanan sistem. 

 
Gambar 4.1 Halaman Login 

 
4.2 Halaman Utama Administrator 

Halaman Administrator menampilkan beberapa sub 
menu program yang terkait dengan sistem. 
 

 
Gambar 4.2 Halaman Administrator 

 
4.3 Halaman User 
 

 
Gambar 4.3 Tampilan Halaman User 

 
4.4 Halaman Nilai Ujian 
 

 
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Nilai Ujin 

 

5. PENUTUP 

Penerapan Perangkat Lunak Quiz Online 
System pada AMIKOM Mataram dapat mengatasi 
masalah-masalah yang terjadi pada proses 
penyelenggaraan ujian secara tradisional seperti 
mengurangi biaya operasional, efisiensi tenaga 
pengawas, keterbatasan waktu serta mempercepat 
proses penilaian. Quiz Online System dapat 
menghasilkan informasi nilai mahasiswa dalam 
bentuk cetakan printer atau dalam bentuk file 
dokumen, sehingga mempermudah dosen dan atau 
bagian akademik dalam mengelola nilai 
mahasiswa. Selain itu, juga dapat 
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diimplementasikan sebagai media pelaksanaan 
ujian secara online untuk mata kuliah - mata kuliah 
tertentu yang memiliki soal ujian berupa pilihan 
ganda (Multiple Choice). 

Guna pengembangan selanjutnya, pembuatan 
soal ujian bukan hanya dalam bentuk pilihan ganda 
tetapi dapat ditambah dalam bentuk soal isian. 
Selain itu, perlu dibuatkan fasilitas back up 
database dalam bentuk dump SQL dengan tujuan 
mengantisipasi jika terjadi kerusakan, kehilangan 
data atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, 
maka file back up database dapat digunakan 
kembali. 
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Abstrak  
 

Penelitian dilakukan kepada anak yang mengalami gangguan bicara (tidak normal dan anak yang normal. Yang 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari alat ucap pada tiap-tiap fonem saat mengalami keadaan unvoiced 
dan voiced. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data yang terkumpul dalam bentuk 
waveform serta pola pitch yang akan dibandingkan antara anak yang tidak normal dengan anak yang normal 
dengan metode karakteristik tiap-tiap fonem. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah digitalisasi, yaitu data direkam menggunakan alat perekam dan dialihkan ke dalam bentuk 
digital (sound wave), kemudian dipilah yang valid dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dalam 4 proses, 
yaitu ekstrasi bunyi, segmentasi suku kata, pengukuran frekuensi dan mengekstrak hasil pengukuran ke dalam 
pangkal data untuk dianalisis. Untuk pengujian dilakukan perbandingan tiap kata yang sudah diucapkan oleh si 
anak, kemudian diperhatikan nilai pola pitch serta terdapatnya unvoiced serta voiced. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik alat ucap pada anak yang normal dan anak 
yang tidak normal, nilai dari pola pitch serta letak terjadinya unvoiced dan voiced.  
 
Kata kunci : unvoiced, voiced, pitch, waveform 
 

 
1. Pendahuluan  
Sejak lama, masalah perkembangan anak telah 

banyak mendapat perhatian. Salah satunya adalah 
keterlambatan dalam berbicara (speech delayed) 
yang sering terdapat pada anak-anak. Perkembangan 
ucapan serta bahasa yang dapat diperlihatkan oleh 
seorang anak, merupakan petunjuk yang penting 
untuk menentukan kemampuan anak tersebut untuk 
belajar. Anak yang berkembang dengan normal, 
dalam 4 tahun pertama dalam kehidupannya telah 
dapat mempelajari serta menguasai bagian terbesar 
dasar-dasar tata bahasa yang mengatur bahasa 
ibunya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian 
dibidang pensintesa sinyal ucapan.  

Penelitian dibidang pensintesa sinyal ucapan 
telah dimulai sejak lama. Perkembangan teknologi 
pensintesa ucapan dimulai sebelum tahun 1930. 
Pada masa ini penelitian dilakukan secara mekanik 
atau elektromekanik.  

Kemudian ketika ditemukan komputer, 
penelitian dilakukan dengan menggunakan 
komputer. Seiring dengan berkembangnya komputer 
yang semakin baik dalam kecepatan processor dan 
media penyimpanan, menyebabkan berkembangnya 
sistem pensintesa sinyal ucapan. Penelitian 
dilakukan dengan cara menggabungkan segmen-

segmen sinyal ucapan yang telah direkam yang 
dikenal dengan teknik concatenative.   

Untuk melakukan penggabungan segmen-
segmen sinyal ucapan tersebut perlu diketahui 
karakteristik dari masing-masing segmen sinyal 
ucapan yang akan digunakan sebagai penyusun kata-
kata yang akan dibangkitkan.  

Sinyal secara umum didefinisikan sebagai 
getaran yang merambat (besaran fisik yang berubah-
ubah terhadap ruang dan waktu). Sebuah sinyal 
mempunyai empat besaran dasar yaitu amplitudo 
(A), frekuensi (f), panjang gelombang (5) dan cepat 
rambat sinyal (v). Jika suatu sinyal diamati pada 
selang waktu pendek antara 5 sampai dengan 100 
milidetik, karakteristiknya terlihat berbeda-beda 
sesuai dengan sinyal tersebut. 

 
2. Teori  

2.1. Vokal  
Sinyal ucapan vokal memiliki bentuk kuasi 

periodik seperti terlihat pada gambar 1. Setiap vokal 
mempunyai komponen frekuensi tertentu yang 
membedakan karakter satu fonem vokal dengan 
fonem vokal lainnya,  seperti terlihat pada 
spektogram pada gambar 2. Fonem vokal Bahasa 
Inggris mencakup fonem-fonem /IY/. /IH/, /EH/, 
/AE/, /AA/, /ER/, /AH/, /AX/, /AO/, /UW/, /UH/ dan 
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/OW/. Penelitian untuk mengidentifikasikan 
karakteristik fonem-fonem vokal Bahasa Indonesia 
pernah dilakukan dan dipublikasikan oleh Arry 
Akhmad Arman pada tahun 1999. 

 
2.2. Diftong  

Diftong pada prinsipnya adalah dua fonem 
vokal yang berurutan dan diucapkan tanpa jeda. 
Fonem diftong Bahasa Inggris mencakup /AY/, 
/OY/, /AW/, dan /EY/. Karakteristik diftong mirip 
dengan karakteristik fonem-fonem vokal 
pembentuknya disertasi bentuk transisinya. 

 
2.3. Konsonan Nasal  

Konsonan nasal dibangkitkan dengan eksitasi 
glotal dan vocal tract mengerut total pada beberapa 
titik tertentu sepanjang lintasan pengucapan. Bagian 
belakang langit-langit merendah, sehingga udara 
mengalir melalui nasal tract dengan suara yang 
dipancarkan melalui lubang hidung. Konsonan nasal 
Bahasa Inggris adalah /M/, /N/, dan /NX/. Contoh 
bentuk sinyal ucapan serta spektogramnya dapat 
dilihat pada gambar 4. 

 
2.4. Konsonan Frikatif  

Konsonen frikatif pada prinsipnya dapat 
dibedakan menjadi frikatif unvoiced serta voiced. 
Fonem Bahasa Inggris yang termasuk frikatif 
unvoiced adalah /F/, /TH/, /S/, dan /SH/, sedangkan 
yang termasuk frikatif voiced adalah  /V/, /Z/, dan 
/ZH/. Frikatif unvoiced dibentuk dengan suatu 
eksitasi terhadap vocal tract dengan suatu aliran 
udara yang tetap, sehingga menyebabkan turbulensi 
di daerah yang mengkerut dalam vocal tract. Frikatif 
voiced agak berbeda dengan frikatif unvoiced. Pada 
frikatif voiced, suara dihasilkan oleh dua sumber 
eksitasi. Sumber eksitasi lainnya adalah glotis. 

 
2.5. Konsonan Stop  

Seperti konsonan frikatif, konsonen stop dapat 
dibedakan menjadi konsonan stop unvoiced serta 
voiced. Konsonan stop memiliki bentuk yang 
berbeda dengan konsonan-konsonan lainnya. 
Konsonan ini memperlihatkan pola transient dan 
tidak kontinyu. Konsonan ini dibentuk dengan cara 
memberikan tekanan pada kondisi pengerutan total 
di bagian rongga mulut tertentu, dan segera diikuti 
dengan pelemasan. Untuk fonem /B/ pengerutan 
terjadi di bibir, untuk fonem /D/ pengerutan terjadi 
di belakang gigi depan, sedangkan untuk fonem /G/ 
pengerutan terjadi di sekitar bagian belakang langit-
langit. Selama perioda total pengerutan terjadi, tidak 
ada suara yang dikeluarkan dari mulut, sehingga 
fonem ini selalu mengandung bagian yang 
menyerupai silence. Fonem Bahasa Inggris yang 
termasuk konsonan stop unvoiced adalah /P/, /T/, 
dan /K/, sedangkan yang termasuk konsonan stop 
voiced  adalah /B/, /D/, dan /G/. 

 
2.6. Silence, Voiced dan Unvoiced  

Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan 
bagian-bagian atau komponen sinyal ucapan. Salah 
satu cara yang sederhana adalah dengan cara 
mengklasifikasikannya menjadi tiga keadaan yang 
berbeda, yaitu (1) silence (S), keadaan pada saat 
tidak ada ucapan yang diucapkan; (2) unvoiced (U), 
keadaan pada saat vocal cord tidak melakukan 
vibrasi, sehingga suara yang dihasilkan bersifat tidak 
periodik atau bersifat random; (3) voiced (V), 
keadaan pada saat terjadinya vibrasi pada vocal 
cord, sehingga menghasilkan suara yang bersifat 
kuasi periodik.  

 

 
Gambar 7. Contoh Sinyal Ucapan “It’s time” 

 
Pada gambar di atas sudah tercantum label-label 

S, U dan V yang dapat mempermudah untuk 
mengamati perbedaan keadaan-keadaan tersebut. 
Baris pertama serta awal baris kedua ditandai 
dengan S, artinya bagian tersebut merepresentasikan 
keadaan diam dimana pembicara belum 
mengucapkan apapun. Amplituda kecil yang tampak 
pada perioda tersebut merupakan noise latar 
belakang yang ikut terekam. Suatu perioda singkat 
unvoiced (U) tampak mendahului vocal pertama 
dalam kata “It”. Selanjutnya diikuti oleh daerah 
voiced (V) yang cukup panjang, merepresentasikan 
vokal “i”. Berikutnya diikuti oleh daerah unvoiced 
(U) yang merepresentasikan daerah pelemahan 
pengucapan “i”. Setelah itu diikuti oleh silence (S) 
yang merupakan bagian dari fonem “t”, dan 
seterusnya. Dari contoh tersebut jelas bahwa 
segmentasi ucapan menjadi S, U dan V tidak bersifat 
eksak, artinya ada daerah-daerah yang tidak dapat 
dikategorikan dengan tegas ke dalam salah satu dari 
tiga kategori tersebut. Salah satu penyebabnya 
adalah perubahan dari keadaan-keadaan alat ucap 
manusia yang tidak bersifat diskrit dari satu keadaan 
ke keadaan lainnya, sehingga bunyi transisi dari satu 
segmen ke segmen lainnya menghasilkan bentuk 
yang tidak mudah ditentukan. Selain itu, ada 
segmen-segmen ucapan yang mirip atau bahkan 
mengandung silence didalamnya. Representasi 
sinyal dalam diagram waktu terhadap amplituda 
seperti gambar sebelumnya seringkali tidak cukup 
untuk mendapatkan besaran-besaran kuantitatif yang 
efektif untuk melakukan analisis dari suatu ucapan. 
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Untuk melakukan analisis sinyal ucapan, lebih 
sering digunakan representasi spektral menggunakan 
spektogram. Dengan menggunakan spektogram, 
dapat diidentifikasikan komponen-komponen 
frekuensi dari suatu segmen ucapan. Segmen ucapan 
yang bentuknya mirip pada domain waktu lebih 
mudah dibedakan pada spektogram dengan cara 
melihat perbedaan komponen frekuensinya. 

 
 

2.7. WASP (Waveforms Annotations Spectrograms 
and Pitch) 
WASP merupakan program yang berguna untuk 

membantu dalam menganalisis suatu sinyal. WASP 
menganalisis suatu gelombang dengan menampilkan 
bentuk spektogram dan bentuk frekuensi dasar 
(pitch) yang terdapat pada sinyal tersebut.  

Selain itu WASP dapat merekam, menampilkan 
dan menganalisis ucapan. Dengan aplikasi ini, dapat 
merekam dan memainkan ulang sinyal ucapan yang 
telah direkam, disimpan dan dipanggil dari disk, 
mengubah anotasi/keterangan/catatan, menampilkan 
spektogram dan bentuk frekuensi dasar (pitch), dan 
mencetak hasilnya. 

WASP merupakan aplikasi yang sederhana dan 
sangat lengkap untuk dirinya sendiri namun 
dirancang agar sesuai dengan Speech Filing System 
(SFS) program untuk menganalisis ucapan. 

 
2.8. Spektogram  

Spektogram  merupakan tampilan frekuensi 
berdasarkan bentuk sinyal sehingga energi yang 
terdapat pada setiap bagian frekuensi dan waktunya 
dapat dilihat dan biasanya ditampilkan dalam bentuk 
skala berwarna abu-abu. Garis horizontal 
menunjukkan waktu dari spektogram dan gambar 
yang ditampilkan menunjukkan bagaimana sinyal 
terbentuk dan berubah terhadap waktu. Garis 
vertikal dari spektogram menunjukkan frekuensi dan 
memberikan analisis dari sinyal dalam bentuk daerah 
frekuensi yang berbeda-beda. Kita dapat 
menganggap dari setiap daerah tersebut merupakan 
bagian kecil yang membangun suatu sinyal. Jika ada 
bagian frekuensi yang menampilkan perubahan 
terhadap waktu maka ditampilkan daerah gelap dan 
waktu dari daerah frekuensi tersebut. Berikut contoh 
gambar dari spektogram dapat dilihat pada gambar 
14. 

Spektogram sendiri dibedakan menjadi dua 
bagian, yaitu spektogram pita lebar (wideband 
spectogram) dan spektogram pita sempit 
(narrowband Spectogram).  

 
a. Spektogram Pita Lebar (Wideband 

Spectogram) 
Spektogram pita lebar adalah analisis spectral 

pada suatu interval sepanjang 15 mili detik 
menggunakan filter dengan lebar pita 125 Hz serta 
analisis detil yang dilakukan setiap 1 mili detik. 
Spektogram dapat digunakan untuk melihat 

komponen-komponen frekuensi yang lebih rinci 
dilakukan menggunakan pita sempit. 

 
b. Spektogram Pita Sempit (Narrrowband 

Spectogram) 
Spektogram pita sempit adalah analisis spectral 

pada suatu interval sepanjang 50 mili detik 
menggunakana filter dengan lebar pita 40 Hz serta 
ananlisis detil yang dilakukan setiap 1 mili detik. 
Maka hasil analisis yang didapat bila menggunakan 
pita sempit lebih akurat dan mendekati aslinya. 
Hampir semua domain dapat terlihat pada 
spektogram pita sempit ini. 

 
Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, 

analisis spektral diantaranya digunakan untuk 
melakukan segmentasi komponen-komponen sinyal 
ucapan, indentifikasi komponen frekuensi segmen 
ucapan, serta analisis frekuensi dasar yang 
diperlukan untuk analisis intonasi ucapan. 
 
2.9. Frekuensi Dasar (Pitch)  

Frekuensi dasar adalah pengulangan unit 
terkecil yang mampu menggabungkan dua atau lebih 
periode dari suatu sinyal yang menunjukkan secara 
subjektif bagaimana sifat suatu sinyal, khususnya 
sinyal yang periodik. Frekuensi dasar merupakan 
kebalikan (invers) dari sinyal. Melalui frekuensi 
dasar kita bisa mengetahui bagaimana pola suatu 
sinyal, apakah sinyal tersebut memiliki pola yang 
naik, turun atau datar. Sinyal dengan periode yang 
lama memiliki nilai pitch yang kecil, sedangkan 
sinyal dengan periode yang singkat memiliki pitch 
yang besar. Melalui frekuensi dasar, sinyal periodik, 
seperti sinyal huruf vokal, dapat kita lihat berapa 
lama sinyal itu melakukan perulangan. 

Masing-masing orang memiliki pitch yang khas 
(habitual pitch) yang sangat dipengaruhi oleh aspek 
fisiologis larynx manusia. Pada kondisi pembicaraan 
normal, level habitual  pitch berkisar pada 50 s/d 
250 Hz untuk laki-laki dan 120 s/d 500 Hz untuk 
perempuan. Frekuensi dasar ini berubah secara 
konstan dan memberikan informasi linguistik 
seseorang seperti perbedaan intonasi dan emosi. 

Analisa pitch dapat digunakan untuk melakukan 
voice recognition terhadap suara seseorang, yaitu 
melalui analisa statistik terhadap minimum pitch, 
maximum pitch dan mean pitch. Di bawah ini 
merupakan contoh tampilan dari frekuensi dasar 
pada program WASP:  
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Gambar 1. Frekuensi Dasar pada WASP 

 
3. Metode Penelitian  
Pengolahan dilakukan dalam beberapa tahap. 

Tahap pertama adalah digitalisasi. Pada tahap ini 
data yang direkam menggunakan kaset audio 
kemudian dialihkan ke format digital dalam bentuk 
sound wave, kemudian dipilih tuturan-tuturan yang 
akan dianalisa. Tahap berikutnya adalah melakukan 
pengukuran frekuensi, dan mengekstrak hasil 
pengukuran itu ke dalam pangkalan data untuk 
analisa statistik.  
 
3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengolahan data dilakukan dalam 2 tahap. 
Tahap pertama adalah digitalisasi, yaitu data 
direkam menggunakan alat perekam dan dialihkan 
ke dalam bentuk digital (sound wave), kemudian 
dipilah yang valid dan dianalisis. Perangkat lunak ini 
mampu menampilkan gelombang sinyal ujaran 
dalam bentuk spektogram dan pitch yang 
menunjukan pola perubahan frekuensi dasar setiap 
waktu, serta menggambarkan prosodi atau intonasi 
dari sinyal ucapan. Data direkam melalui empat 
proses pengolahan, yaitu ekstrasi bunyi, segmentasi 
suku kata, pengukuran frekuensi dan mengekstrak 
hasil pengukuran ke dalam pangkal data untuk 
dianalisis statistik. Tahap terakhir adalah uji statistik 
untuk menguji signifikan atau tidaknya hasil 
pengukuran tersebut. 

Selanjutnya dilakukan penyalinan data dalam 
gambar WASP. Tahap 2, Uji Statistik digunakan 
untuk menguji signifikan atau tidaknya hasil 
pengukuran tersebut. 

 
3.2. Pengambilan Data 

Sebelum dilakukan analisa sinyal ucapan 
dengan perangkat lunak WASP, tahap yang 
dilakukan adalah melakukan wawancara dengan 
subjek penelitian serta orang tua dari subjek tersebut. 
Kemudian dilakukan tahap perekaman dengan 
memberikan kartu baca kepada anak tersebut secara 
personal. Masing-masing kata dibunyikan sebanyak 
8 kali.  

Pemilihan subjek penelitian berdasarkan metode 
purposive sampling, yaitu penunjukan subjek 
penelitian berdasarkan rekomendasi dari pusat 
rehabilitasi. Data penelitian adalah anak penderita 
delayed speech berusia 5-10 tahun. Anak tersebut 

sedang menjalani proses terapi pada pusat 
rehabiltasi. Data anak direkam menggunakan alat 
perekam khusus dan hasil rekaman dianalisis 
menggunakan perangkat lunak Speech Filing 
System. Data mentah ditranskripsi dan 
disegmentasikan sehingga ditemukan data hasil 
berupa gambar spektrum suara dan silabel. Sampel 
suara diambil dengan merekam suara  dengan 
spesifikasi pengaturan frekuensi sampling dan 
jumlah bit yang disesuaikan kemudian diubah 
menjadi data digital yang telah disimpan dalam 
bentuk file wav. Data kuantitatif diperoleh melalui 
hasil survei tabel perolehan bunyi suara pada 
stimulus yang telah diberikan. Stimulus yang 
diberikan berupa kata benda dan kata kerja dengan 
dua silabel. 

 
3.3. Teknik Pengeditan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan 
sinyal ucapan yang jelas serta sesuai untuk dianalisa 
dengan aplikasi WASP. Sinyal ucapan ini tentunya 
diambil dari subjek yang memiliki keterlambatan 
berbicara dengan subjek yang normal. Untuk 
melakukan pengeditan ini penulis menggunakan 
aplikasi Adobe Audition. Di bawah ini adalah tahap 
bagaimana mengedit sinyal ucapan dari subjek 
tersebut sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. 

  

 
Gambar 2. Tampilan rekaman suara asli 

 
Pada gambar di atas merupakan rekaman yang 

masih asli, untuk mendapatkan sinyal ucapan yang 
akan dianalisa, blok gelombang pada suara yang 
akan dianalisa. Kemudian tekan Ctrl+T untuk 
memotong suara yang akan dianalisa. Di bawah ini 
adalah gambar bentuk sinyal ucapan yang sudah 
dipotong.  

 

 
Gambar 3. Tampilan rekaman suara yang diedit. 
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Setelah mendapatkan hasil sinyal ucapan yang 
diingkinkan, sinyal ucapan tersebut disimpan untuk 
diukur nilai frekuensi serta nilai pitch dengan 
aplikasi WASP.  

 
4. Hasil Analisis  
Berdasarkan data yang sudah didapat, yaitu 

berupa pola pitch dan durasi waktu untuk 
pengucapan tiap-tiap fonemnya. Terdapat perbedaan 
dan juga kesamaan setiap pengucapan kata-kata 
yang sudah ditentukan. Perbedaannya dapat 
diperhatikan dari bentuk waveform, pola pitch dan 
adanya unvoiced ataupun voiced. Sedangkan untuk 
kemiripannya dapat diperhatikan letak dari  unvoiced 
dan voiced pada pengucapan tiap-tiap fonemnya.  

Pada pengucapan kata ayam, untuk anak yang 
tidak normal dan anak yang normal terdapat 
perbedaan saat pengucapan fonem /a/ menuju 
konsonan fonem /m/, yaitu adanya unvoiced pada 
anak yang tidak normal. Hal ini disebabkan sinyal 
ucapan pada fonem /m/ tidak dibangkitkan dengan 
eksitasi glotal dan vocal tract yang mengerut total 
pada beberapa titik tertentu sepanjang lintasan 
pengucapan. Pada bagian belakang langit-langit 
mulut juga sangat rendah, sehingga udara tidak 
mengalir melalui nasal tract. Sedangkan untuk 
pengucapan fonem /m/ pada gambar 12 
menunjukkan bagian belakang langit-langit mulut 
merendah, sehingga udara mengalir melalui nasal 
tract dengan suara yang dipancarkan melalui lubang 
hidung. 

 

 
Gambar 4. Bentuk sinyal dan pola pitch /ayam/ 

untuk anak yang tidak normal 
 

 
Gambar 5. Bentuk sinyal dan pola pitch /ayam/ 

untuk anak yang normal 
 
Pada pengucapan kata balon, untuk anak yang 

tidak normal dan anak yang normal terdapat 
perbedaan pada awal pengucapan fonem /b/. Fonem 
/b/ merupakan bagian dari konsonan stop voiced,  

jika diperhatikan pada gambar 28, terdapatnya 
unvoiced  dikarenakan tidak adanya tekanan pada 
kondisi pengerutan total di bagian rongga mulut 
dimana pengerutan terjadi di bibir untuk pengucapan 
fonem /b/. Sedangkan untuk pengucapan fonem /b/ 
pada anak yang normal atau dapat dilihat pada 
gambar 29 menunjukkan adanya tekanan pada saat 
kondisi pengerutan di bagian bibir yang disertai 
dengan pelemasan.  

 

 
Gambar 6. Bentuk sinyal dan pola pitch /balon/ 

untuk anak yang tidak normal 
 

 
Gambar 7. Bentuk sinyal dan pola pitch /balon/ 

untuk anak yang normal 
 
Pada pengucapan kata bola, untuk fonem  /b/, 

/o/, /l/ dan /a/tidak terdapat unvoiced  baik pada anak 
yang tidak normal maupun  pada anak  yang normal. 
Hal ini menunjukkan keadaan saat terjadinya vibrasi 
atau getaran pada vocal cord, sehingga 
menghasilkan suara yang bersifat kuasi periodik baik 
untuk pengucapan pada huruf vokal maupun huruf 
konsonan. Akan tetapi,  jika diperhatikan dari bentuk 
waveform dan pola pitch tidak ada kesamaan. Pada 
gambar 30 pola pitch untuk pengucapan fonem /l/ 
sangat curam dengan nilai frekuensinya adalah 
sekitar 245 Hz sampai 255 Hz. Sedangkan untuk 
pengucapan fonem /l/ pada anak yang normal atau 
dapat dilihat pada gambar 31 menunjukkan nilai 
frekuensinya sekitar 325 Hz sampai 281 Hz. 

 

 
Gambar 8. Bentuk sinyal dan pola pitch /bola/ untuk 

anak yang tidak normal 
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Gambar 9. Bentuk sinyal dan pola pitch /bola/ untuk 

anak yang normal 
 
Kedua gambar di bawah  ini terdapat unvoiced 

atau tidak adanya getaran bunyi saat peralihan 
pengucapan fonem konsonan /k/ ke fonem /u/. Hal 
ini terjadi karena fonem /k/ merupakan bagian dari 
konsonan stop unvoiced, yang mengakibatkan tidak 
adanya tekanan saat kondisi pengerutan total di 
bagian bibir mulut. Akan tetapi, jika diperhatikan 
dari bentuk pola pitch dari kedua gambar tetaplah 
berbeda. Pola pitch untuk anak yang tidak normal 
sangat datar, sedangkan pola pitch  untuk anak yang 
normal adanya penekanan yang terjadi pada 
pengucapan fonem /b/ dan fonem /u/. 

 

 
Gambar 10. Bentuk sinyal dan pola pitch /buku/ 

untuk anak tidak normal 
 
 

 
Gambar 11. Bentuk sinyal dan pola pitch /buku/ 

untuk anak yang normal 
 
Kedua gambar di bawah  ini terdapat unvoiced 

atau tidak adanya getaran bunyi saat peralihan 
pengucapan fonem konsonan /m/ ke fonem /p/. Hal 
ini terjadi karena fonem /m/ merupakan bagian dari 
konsonan nasal, yang mengakibatkan tidak adanya 
udara yang mengalir melalui nasal tract dengan 
suara yang dipancarkan melalui lubang hidung. 
Sedangkan untuk fonem /p/ termasuk bagian dari 
konsonan stop unvoiced, yang mengakibatkan bibir 
mulut tidak mengalami pengerutan total saat adanya 
tekanan untuk pengucapan fonem /p/. Akan tetapi,  

jika diperhatikan dari bentuk pola pitch dari kedua 
gambar tetaplah berbeda.  

 

 
Gambar 12. Bentuk sinyal dan pola pitch /lampu/ 

untuk anak tidak normal 
 

 
Gambar 13. Bentuk sinyal dan pola pitch /lampu/ 

untuk anak yang normal 
 

5. Kesimpulan  
Dari beberapa percobaan yang sudah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa bentuk waveform dan pola 
pitch dari anak yang tidak normal dan anak yang 
normal sangat berbeda. Dalam pengucapannya pada 
tiap-tiap fonem vokal dan konsonan untuk anak yang 
tidak normal terdapat lebih banyak unvoiced. Hal ini 
disebabkan karena keadaan pada saat vocal cord 
tidak melakukan vibrasi, sehingga suara yang 
dihasilkan bersifat tidak periodik atau bersifat 
random. Dengan adanya aplikasi WASP, dapat 
dibandingkan hasil analisis dari kedua sinyal yaitu 
sinyal ucapan pada anak yang tidak normal dan 
sinyal ucapan pada anak yang normal. 
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Abstrak 

Penggajian merupakan suatu hal yang kompleks dan mendasar dalam suatu perusahaan. Selama ini sistem 
penggajian tidak efektif dan tidak efisien karena penyimpanan data masih dalam bentuk arsip-arsip. Sehingga 
dibutuhkan suatu aplikasi yang menggunakan sistem komputerisasi agar dapat mempermudah dalam proses 
penggajian. Tujuannya adalah dapat memperlancar proses perhitungan gaji dengan aplikasi yang dapat diproses 
secara efektif, efisien, dan akurat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, seperti mencari data yang 
bersumber dari buku dan internet untuk menghemat waktu dan biaya. Dan studi lapangan, seperti wawancara dan 
observasi atau pengamatan. Perangkat Lunak yang digunakan, seperti Microsoft Windows XP Professional 
sebagai Operating System, Star UML untuk desain diagram UML dan perancangan system, Microsoft Visual 
Studio 2005 untuk coding, Microsoft Access 2007 untuk penyimpanan database. Dengan aplikasi penghitungan 
gaji ini dapat meminimalkan kesalahan pengolahan data secara cepat, tepat, akurat.  
 
Kata kunci : Analisa,Sistem, Perancangan, Aplikasi, Penggajian,  Microsoft Access. 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
            Perkembangan teknologi informasi dan ilmu 
pengetahuan teknologi mampu mengubah cara 
pandang dan cara hidup masyarakat. Kehadiran 
teknologi informasi serta perangkatnya memiliki 
banyak manfaat bagi perusahaan. Salah satu elemen 
dari teknologi informasi yang berkembang dengan 
cepat adalah teknologi komputer. Dalam sektor 
industri, komputer telah menjadi alat manajemen 
bisnis dan hampir setiap profesi berkaitan dengan 
komputer 
 
• Latar Belakang Masalah. 

Dalam penerapan sistem penggajian pada CV. 
Globalindo Niaga Prima yang masih belum 
terkomputerisasi. Penggajian adalah suatu hal yang 
kompleks dan mendasar dalam suatu perusahaan. 
Selama ini sistem penggajian sangatlah tidak efektif 
dan tidak efisien karena penyimpanan data yang 
dilakukan masih dalam bentuk manual dan melalui 
arsip-arsip. Melihat kondisi sistem penggajian yang 
dilakukan secara manual dan tidak terkontrol, 
sehingga sering terjadi kesalahan dan human error. 
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang 
menggunakan sistem komputerisasi agar dapat 
mempermudah dalam proses penggajian. 

Diharapkan solusi dari sistem yang baru ini mampu 
mengurangi sebagian besar permasalahan yang 
terjadi dalam perusahaan ini. 
 
 
• Batasan Masalah 
       Pada batasan masalah membahas mengenai 
tampilan pada aplikasi, penginputan data karyawan, 
perhitungan gaji karyawan dengan cara gaji pokok 
yang telah ditentukan untuk karyawan dengan 
status tetap, lalu dikurangi dengan potongan biaya 
pinjaman jika karyawan melakukan kasbon atau 
hutang uang pada pihak perusahaan.  
 
• Tujuan Penulisan 
      Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Memperlancar proses perhitungan gaji di CV. 

Globalindo Niaga Prima. 
2. Membuat aplikasi penggajian yang diharapkan 

dapat mempermudah dan menghemat waktu, 
sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan 
untuk melakukan pekerjaan lainnya. 

3. Membuat suatu program aplikasi yang dapat 
menangani proses penggajian secara efektif 
dan efisien. 
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4. Dapat memberikan informasi mengenai data 
dari proses penggajian yang diperlukan secara 
akurat. 
 

• Metode Penulisan 
        Metode yang digunakan penulis adalah metode 
pendekatan klasik. Pendekatan ini disebut juga 
dengan pendekatan tradisional atau pendekatan 
konvensional, yaitu pendekatan di dalam 
pengembangan sistem yang mengikuti tahap-tahap 
dalam System Life Cycle (Perencanaan sistem, 
Perancangan sistem, Implementasi sistem dan 
Pemeliharaan sistem) tanpa dibekali alat-alat dan 
teknik-teknik yang memadai. Teknik yang penulis 
lakukan untuk mengumpulkan data-data adalah 
dengan cara : 

- Studi pustaka, seperti : Literatur : Mengambil 
data yang bersumber dari buku-buku yang 
berhubungan dengan pembahasan guna 
menunjang penelitian ilmiah, serta mencari dari 
internet untuk menghemat waktu dan biaya. 
Studi lapangan, seperti : 

- Wawancara :  Membuat daftar pertanyaan 
terlebih dahulu untuk diajukan   pada 
perusahaan , khususnya pada bagian penggajian.  

- Observasi atau Pengamatan : Melakukan 
pengamatan langsung terhadap  prosedur yang 
sedang berlangsung didalam perusahaan. 

        Perangkat yang dibutuhkan dalam pembuatan 
aplikasi sistem penggajian, seperti dibawah ini : 
- Hardware 
ADVAN Vanbook A1N70T 
Intel ATOM N270 1,6 Ghz/ 533 Mhz FSB/ 512 KB 

L2 Cache/ 45nm 
Intel 945 GME/GSE 
Memory : 1GB DDR2 
Hardisk : 160GB SATA HDD 
- Software 
Microsoft Windows XP Professional sebagai 

Operating System 
Microsoft Visual Studio 2005 untuk coding 
Microsoft Access 2007 untuk menyimpan database 
Star UML untuk desain diagram UML 
Prosedur Pembuatan aplikasi 
Pembuatan aplikasi dilakukan dalam beberapa 

tahap:  
- Logika program  pada pembuatan aplikasi ini 

dibuat menggunakan bentuk Diagram Unified 
Modeling Language (UML). 

- Bahasa pemrograman dalam pembuatan naskah 
program yang penulis gunakan berdasarkan 
basis data adalah Microsoft Visual Basic.Net. 
Dengan mempelajari bahasa pemrograman 
Visual Basic.Net, diharapkan mampu 
mengimbangi perkembangan teknologi. 

     Sedangkan basis data yang digunakan untuk 
menyimpan data karyawan adalah Microsoft Office 
Access 2007. 

 
2. Landasan Teori 
2.1  Pengertian Perancangan Sistem 
      Menurut John Burch dan Gary Grudnitski yang 
telah terjemahkan oleh Jogiyanto (2005:196) dalam 
bukunya yang berjudul “Analisis dan Desain 
Sistem Informasi” menyebutkan bahwa: Desain 
sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, 
perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan 
dari beberapa elemen yang terpisah dari satu 
kesatuan yang utuh dan berfungsi. 
        Definisi menurut Krismiaji (2005:144) dalam 
buku “Sistem Informasi Akuntansi” menyebutkan 
bahwa: Perancangan terdiri dari perancangan logis 
adalah melengkapi eksternal level schema dan 
menterjemahkan persyaratan data para pemakai dan 
program aplikasi ke dalam conceptual level schema 
sedangkan perancangan fisik (physical design) 
adalah mengubah hasil rancangan konsep ke dalam 
struktur penyimpanan fisik. 
       Berdasarkan dari kedua definisi di atas, maka 
penulis dapat simpulkan bahwa perancangan adalah 
suatu konsep mendesain atau mengubah hasil 
rancangan ke dalam struktur konsep yang baru. 
       Tujuan perancangan sistem adalah untuk 
memenuhi kebutuhan para pemakai sistem dan 
untuk memberikan gambaran yang jelas dan 
rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram 
komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. 
Sasaran perancangan sistem adalah harus berguna, 
mudah dipahami dan mudah digunakan, dapat 
mendukung tujuan utama perusahaan, efisien dan 
efektif untuk dapat mendukung pengolahan 
transaksi. 
 
2.2  Tahapan Perancangan Sistem 
       Tahap Perancangan Sistem meliputi :  

• Merancang proses dengan 
mengidentifikasikan laporan-laporan dan 
output yang akan dihasilkan oleh sistem 
yang diusulkan.  

• Membuat sketsa form atau tampilan yang  
diharapkan bila sistem telah selesai 
dibentuk. Sketsa ini dilakukan pada kertas 
atau pada tampilan komputer.  

• Menerangkan secara luas bagaimana setiap 
komponen perancangan sistem tentang 
Output, Input, Proses, Kendali, Database 
dan Teknologi akan dirancang.  

• Menerangkan data yang akan dimasukkan, 
dihitung atau disimpan. Memilih struktur 
file dan alat penyimpanan seperti disket, 
disk magnetik atau bahkan file-file 
dokumen. 

• Prosedur-prosedur yang ditulis 
menjelaskan bagaimana data diproses . 

 
3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 
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       Pada tahap perancangan dibentuk diagram 
UML. Melalui diagram  dapat menentukan tindakan 
dan langkah yang harus diambil pada tahap 
selanjutnya. Untuk penyimpanan database 
karyawan,  akandisimpannya pada Microsoft 
Access 2007. Dan untuk pembuatan aplikasi 
penggajian, menggunakan bahasa pemrograman 
pada Visual Basic.Net yang ada di Microsoft Visual 
Studio 2005. 
 
3.1 Pengumpulan data 
      Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data 
yang dibutuhkan, dan studi kelayakan sistem baik 
secara teknis maupun teknologi. 
 
3.2 Analisis Sistem 
      Pada tahap ini pengumpulan kebutuhan 
diintensifkan dan difokuskan pada sistem yang 
akan dibangun meliputi identifikasi domain 
informasi, tingkah laku sistem, unjuk kerja, dan 
antarmuka sistem. Kebutuhan untuk sistem 
didokumentasikan dan dikonsultasikan lagi dengan 
pengguna.  Analisis yang dilakukan pada CV. 
Globalindo Niaga Prima bertujuan untuk 
mengidentifikasi masalah-masalah yang sering 
muncul ketika penggajian khususnya gaji insentif 
yang diberikan sehingga bila tidak segera diatasi 
maka dikhawatirkan akan berpengaruh pada nilai 
akhir akan tidak efektif dn efisien dalam 
memperoleh nilai akhir tersebut. 
 
3.3 Identifikasi Masalah 
      Mengidentifikasi masalah merupakan langkah 
yang dilakukan dalam tahap  analisis sistem. 
Masalah yang menyebabkan sasaran dari sistem 
tidak dapat diatasi. Untuk membuat sistem yang 
tepat maka telah di lakukan analisa terhadap sistem 
lama dan didapatkan bahwa masalah-masalah yang 
sering muncul dalam pemberian gaji insentif adalah 
sebagai berikut: 

• Pencarian data-data yang sudah ada sangat 
lama 

• Pembuatan laporan-laporan sangat lama 
• Keterlambatan dalam penyelesaian 

penghitungan pemberian gaji insentif 
• Laporan-laporan gaji karyawan sangat 

mudah diakses oleh orang luar 
• Kesalahan dalam mencatat pemberian gaji 

insentif 
• Waktu pengolahan data sangat lama 

karena masih dilakukan secara manual. 
 

3.4  Perancangan Aplikasi Penggajian 
Besarnya gaji pokok yang diberikan 

biasanya sangat tergantung dengan latar belakang 
yang dimiliki, kemampuan maupun pengalaman 
kerjanya. Gaji pokok seorang karyawan yang 
besarnya telah ditentukan pada saat penerimaan 

pegawai. Untuk total gaji didapat dari gaji pokok 
dikurangi biaya pemotongan. Berbagai  Macam 
Potongan : 
• Kasbon : Karyawan yang memerlukan kasbon, 

terlebih dahulu harus mengisi formulir.  
• Hutang Kepada Perusahaan : Karyawan dapat 

mengajukan permohonan peminjaman uang 
kepada perusahaan dengan cara pembayaran 
angsuran selama satu periode tertentu, 
misalnya dalam jangka waktu satu tahun 
dengan tanpa dibebani bunga. Untuk bisa 
mendapatkan hutang dari perusahaan, 
karyawan yang bersangkutan diwajibkan 
mengajukan permohonan tertulis, yang isinya 
antara lain menyebutkan : 

• Besarnya pinjaman yang diperlukan. 
• Maksud dan tujuan meminjam uang. 
• Cara pembayaran / pemotongan gaji pada 

setiap akhir bulannya. 
Dengan demikian, selain menerima gaji pokok 

yang besarnya telah ditentukan, serta dikurangi 
dengan berbagai macam kewajiban yang harus 
dibayarkan kepada perusahaan. Perhitungan gaji di 
CV. GNP menggunakan ketentuan gaji yang 
dihitung perbulan. Adapun perbedaan gaji yang 
digunakan CV.GNP disesuaikan dengan golongan 
karyawan tersebut. 

 
 
 
Gambar 4.1 Perhitungan Gaji 

 
Tabel 4.1 Tabel Golongan Gaji 

No. Golongan Pendapatan Gaji 
1. 1A Rp 2.500.000,00 
2. 1B Rp 2.200.000,00 
3. 2A Rp 1.500.000,00 
4. 2B Rp 1.000.000,00 
 
3.5 Rancangan 
          Rancangan merupakan bagaimana perangkat 
lunak akan dibangun, merancang bentuk tampilan 
sehingga menghasilkan keluaran sesuai dengan 
yang dibutuhkan. Rancangan sistem merupakan 
gambaran yang diberikan kepada user tentang 
sistem atau kegiatan yang akan dilakukan dan 
merupakan persiapan dari desain tahap 
pemeliharaan sistem sistem setelah dilakukan 
analisa sistem.. Tahap  ini difokuskan pada proses 
rancangan sistem dan struktur data. 

 
3.5.1 Rancangan Sistem 

Kualitas sistem input menentukan kualitas 
output. Adapun tujuan perancangan masukan ialah: 
• Untuk menyeleseaian input yang mudah dan 

tepat. 
• Untuk menjamin input akan memenuhi tujuan 

yang diharapkan. 

Gaji = Gaji pokok - Potongan 
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• Untuk membuat tampilan layar dan formulir 
yang menarik. 
Untuk rancangan sistem, menggunakan Star 

UML atau Diagram Unified Modeling Language 
(UML). UML dikembangkan sebagai suatu alat 
untuk analisis dan rancangan berorientasi objek. 
Diagram yang digunakan dalam perancangan 
sistem penggajian adalah diagram Use Case 
Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, 
dan Class Diagram.  
� Use Case Diagram 
        Use case diagram terdiri atas diagram untuk 
use case dan actor. Actor merepresentasikan orang 
yang akan mengoperasikan atau orang yang 
berinteraksi dengan sistem aplikasi. Actor yang 
melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus 
ke use case. Menggambarkan fungsionalitas yang 
diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan 
adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 
“bagaimana”.  
1. Proses rekap data karyawan adalah proses 

yang dilakukan bagian marketing, hasil 
rekap berupa laporannya akan diberikan 
kepada admin untuk kemudian dibuatkan 
daftar gajinya. Proses ini sudah termasuk 
menginput data dari tiap karyawannya.  

 
 

 
 
 

              Gambar 3.1 Use Case Diagram Rekap Biodata 
2. Proses penyerahan slip gaji adalah proses 

yang dilakukan bagian admin, cetakan slip 
gaji akan diberikan ke tiap karyawan. 
Sebagai bukti laporan dari kantor untuk 
karyawannya.  

 
 
 
 
 
 

            Gambar 3.2 Use Case Diagram Pengolahan Slip Gaji 
3. Proses penyerahan laporan master adalah 

proses yang dilakukan bagian admin kepada 
direktur. Isi laporan dapat berdasarkan 
nomor induk karyawan, bulan dilakukannya 
penggajian, dan laporan pertahunnya. 

 
 
 
 
 
                                 

Gambar3.3 Use Case Diagram Laporan Master 
� Sequence Diagram  
         Sequence diagram menjelaskan secara detail 
urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk 
mencapai tujuan dari use case: interaksi yang  

terjadi antar class, operasi apa saja yang terlibat, 
urutan antar operasi, dan informasi yang diperlukan 
oleh masing-masing operasi.  

 
 
 
 
 
  
 
Gambar 3.4 Sequence Diagram Laporan Slip Gaji 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar3.5 Sequence Diagram Laporan Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Gambar3.6 Sequence Diagram Gaji 

� Activity Diagram 

Activity diagram lebih fokus kepada 
menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas 
dalam sebuah proses. Dipakai pada business 
modeling untuk memperlihatkan urutan aktifitas 
proses bisnis. Memiliki pula manfaat yaitu apabila 
membuat diagram ini terlebih dahulu dalam 
memodelkan sebuah proses untuk membantu 
memahami proses secara keseluruhan. 
1. Proses Rekap Data Karyawan  

Gambar3.7 Activity Diagram Proses Rekap Data Karyawan 
 
2. Proses Pengolahan Golongan 

   
 
 
 
 

Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Pengolahan Golongan  
 

3. Proses Pembuatan Laporan Slip Gaji  
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 Gbr 3.9 
Activity 
Diagram 

Proses Pembuatan Laporan Slip gaji. 
3. Proses Penyerahan Laporan  

Gambar3.10 Activity Diagram Proses Laporan 
Master 

 
� Class Diagram 

        Class Diagram adalah suatu diagram yang 
memperlihatkan atau menampilkan struktur dari 
sebuah sistem,sistem tersebut akan menampilkan 
system kelas,atribut dan hubungan antara kelas 
ketika suatu sistem telah selesai membuat diagram. 
Secara umum kelas dalam UML dinotasikan 
sebagai berikut Nama Class, Daftar Atribut, Daftar 
Operasi. 

           Gambar3.11 Class Digram Penggajian 
 
� Struktur Database 

                Tabel 4.2 KaryawanGNP 
N
o. 

Nama Field Typ
e 

Siz
e 

Keterangan 

1. NIK* Text 5 Nomer Induk 
Karyawan 

2. NAMA Text 25 Nama Karyawan 
3. STATUS Text 10 Status Karyawan 
4. GOLONGAN Text 2 Tingkatan karyawan  
5. ALAMAT Text 25 Alamat Karyawan 

 
                         Tabel 4.3 GajiGNP 

N
o. 

Nama Field Type Si 
ze 

Keterangan 

1. GOLONGAN Text 2 Tingkatan karyawan  

2. GAJI Number 10 Gaji  berdasarkan 
golongan. 

                      Tabel 4.4 Laporan GNP 
No. Nama Field Type Size Keterangan 
1. NIK Text 5 Nomor Induk 

Karyawan. 
2. GOLONGAN Text 2 Tingkatan Gaji 

karyawan  

2. BULAN Text 8 Laporan Gaji 
Bulanan.  

3. TAHUN Number 4 Laporan Gaji 
Tahunan. 

4. POTONGAN Number 10 Potongan 
pinjaman. 

5. TOTAL Number 10 Total Gaji = 
Gaji Pokok – 
Potongan 
pinjaman. 

 
3.5.3 Tahap-Tahap Pembuatan 

 Langkah pertama yang harus dilakukan 
dalam pembuatan aplikasi ini adalah membuka 
program aplikasi Microsoft Visual Studi 2005 yang 
telah terinstall, yaitu dengan cara : 

1. Tekan tombol Start pada Windows.  
2. Pilih All Programs. 
3. Kemudian klik pada Microsoft Visual 

Studio 2005 seperti gambar berikut: 
 

 
Gambar 3.12 Memulai Visual Studio 2005 

 
� Pembuatan Form Menu Utama 
        Pembuatan form menu utama dimulai dengan 
membuka form baru pada Visual Basic.Net. Form 
menu utama terdiri dari menu-menu yang dapat 
dipilih oleh user. Menu-menu ini dibuat dengan 
membuka 5 form baru yang masing-masingnya 
terhubung dengan pilihan menu pada form menu 
utama dan dibuat pada menu editor di Visual 
Basic.Net. Pada form ini terdapat dua menu utama, 
yaitu File dan Edit. Dalam menu File terdapat sub 
menu data karyawan dan laporan slip gaji. Pada 
Edit terdapat sub menu edit golongan, gaji dan 
laporan master. Tampilan form menu utama adalah 
sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.13 Tampilan Form Menu Utama 

 
 Pembuatan Form Data Karyawan 
        Form data karyawan adalah salah satu sub 
menu dari menu file yang terdapat pada menu 
utama. Pada form ini terdapat textbox-textbox 
dengan label NIK, nama, status, golongan, alamat 
yang akan ditambahkan kedalam tabel karyawan 
pada database karyawan. Tampilan form ini adalah 
: 
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Gambar 4.23 Tampilan Form Tambah Data Karyawan 
 
Jika NIK tersebut belum digunakan, maka akan ke 
langkah berikutnya yaitu user mengisi data 
karyawan, seperti tampilan berikut : 

 
Gambar 4.25 Tampilan Pada Form Data karyawan 

  
Jika NIK berhasil digunakan, maka muncul 
message box seperti berikut : 
 

 
 
 
 

 
Gambar 4.26 Kondisi Form Data Karyawan 

 
� Pembuatan Form Edit Golongan 
         Form edit golongan adalah sub menu dari 
menu edit yang ada pada form menu utama. Form 
ini digunakan untuk mengubah data golongan gaji 
yang telah dimasukkan jika terjadi kesalahan pada 
penginputan data.  
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.27 Tampilan Form Edit Golongan 
Pada form ini terdapat tiga menu utama yaitu 
‘Tambah’ untuk menambahkan golongan jika 
memang diperlukan, ‘Edit’ untuk mengedit 
ketentuan gaji dari tiap golongan, dan ‘Hapus’ 
untuk menghapus golongan gaji.  

 
Gambar 4.28 input data karyawam 

 
� Pembuatan Form Gaji 
        Form gaji adalah form yang digunakan dalam 
proses penghitungan gaji. Gaji yang diberikan 
adalah dengan cara menginput NIK, lalu untuk 
nama, status, gaji pokok, golongan akan muncul 
berdasarkan database karyawan. Sedangkan bulan 

pada saat penggajian akan dipilih. Untuk potongan 
dan tahun akan diinput, jika karyawan tidak 
melakukan kasbon atau peminjaman, maka pada 
label potongan tidak perlu diinput. Total gaji akan  
tampil berdasarkan perhitungan.  
 

 
Gambar 4.28 Tampilan Form Gaji 

 
� Pembuatan Laporan Master 
       Form laporan master adalah sub menu dari 
menu File yang ada pada form menu utuama. Form 
ini menampilkan seluruh penggajian yang terjadi 
dalam bulanan atau tahunan. 

Gbr 4.30 Tampilan Form Laporan Master Data Karyawan 

 
Gbr 4.31 Tampilan Form Laporan Master  

gbr 4.32 Tampilan Form Laporan Master  Gaji Tahunan 

PENUTUP 
     Selama penelitian di Kantor CV. 
GLOBALINDO NIAGA PRIMA penulis 
mengungkapkan bahwa perusahaan merasa terbantu 
dan dapat mengatasi masalah yang ada semaksimal 
mungkin. Ini bisa dilihat dengan permintaan 
perusahaan untuk dibuatkan suatu sistem 
penggajian dan aplikasi untuk perhitungan gaji 
yang nantinya dapat dijalankan oleh pihak yang 
bersangkutan dengan cara yang mudah dan 
sederhana. Setelah melakukan penelitian dan 
penganalisaan pada perusahaan CV 
GLOBALINDO NIAGA PRIMA, bahwa : 
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4. Dengan aplikasi penghitungan gaji ini dapat 
meminimalkan kesalahan dalam pengolahan 
data. 

5. Aplikasi ini juga dapat mempermudah 
pencarian informasi mengenai jumlah gaji 
secara tepat dan akurat. 

6. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh suatu 
sistem informasi sangat berpengaruh terhadap 
proses pengambilan keputusan.  

7. Proses perhitungan gaji sanggup menghasilkan 
form slip gaji kepada karyawan secara cepat 
dan akurat. 

8. Perusahaan dapat mengurangi waste-time yang 
terjadi karena proses kesalahan perhitungan, 
kehilangan data, atau human-error.  
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Abstrak 

 
Taman Nasional Komodo (TNK) telah menarik perhatian dunia, tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi kadal 
terbesar di dunia, Komodo, tetapi juga karena keanekaragaman lautnya yang luar biasa kaya, dengan terumbu 
yang tersapu arus, dan perairan terbuka yang mengelilinginya.  Satwa komodo adalah kadal dan reptil darat 
terbesar di dunia disebut dengan "Ora" oleh bahasa Manggarai. Komodo dapat beradaptasi dengan baik pada 
lingkungan yang sangat kejam dan memegang kedudukan tertinggi pada binatang pemangsa di pulau ini.  Secara 
ilmiah pertama kali dikenal tahun 1912 sebagai Varanus komodoensis. Secara administratif ada 3 desa yang 
terletak di dalam Taman Nasional Komodo, yaitu Desa Komodo, Papagaran dan Pasir Panjang. 
Berdasarkan sumber BKKBN Kecamatan Komodo pada Mei 2002, di Desa  Komodo, terdapat 276 KK, dengan 
jumlah jiwa 1.013  orang, Desa Papagarang, terdapat 271 KK dengan jumlah jiwa 1.102, Desa Pasir Panjang 
terdapat 248  KK dengan jumlah jiwa sebanyak 1.054.  Sistem Informasi Geografis diartikan sebagai sistem 
informasi yang digunakan untuk memasaukkan, menyimpan, menggali kembali, mengolah, menganalisis dan 
menghasilkan data referensi geografis atau data geospatial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam 
perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan, sumber daya alam, lengkungan transportasi, fasilitas kota, dan 
pelayanan umum lainnya. 

 
Kata Kunci  : Pemetaan, Sistem Informasi geografis, Pemukiman, Taman Nasional komodo 
 

 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Taman Nasional Komodo(TNK) terletak di 
kawasan  antara 1190 0900 sampai 1190  5500BT 
dan antara 800  2000LS, di Kecamatan Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat,  Nusa Tenggara 
Timur. Luas total taman nasional pada  tahun 2000 
adalah 1,817 Km2,  termasuk 603 Km2 (33%)  
berupa daratan dan 1,214 Km2 (67%) untuk 
perairan  laut. Satwa komodo adalah kadal dan 
reptil darat terbesar di dunia disebut dengan "Ora" 
oleh bahasa Manggarai. Selain satwa khas Biawak 
komodo (Varanus komodoensis) juga terdapat Rusa 
(Cervus timorensis), Babi hutan (Sus scrofa), 
Anjing hutan (Cuon alpinus), Kuda liar (Equus 
qaballus), Penyu, berbagai macam ular dan burung 
serta ikan hiu, lumba-lumba dan paus. 

Taman Nasional Komodo (TNK) telah 
menarik perhatian dunia, tidak hanya sebagai 
tempat tinggal bagi kadal terbesar di dunia, 
Komodo, tetapi juga karena keanekaragaman 
lautnya yang luar biasa kaya, dengan terumbu yang 
tersapu arus, dan perairan terbuka yang 
mengelilinginya.  Satwa komodo adalah kadal dan 

reptil darat terbesar di dunia disebut dengan "Ora" 
oleh bahasa Manggarai. Komodo dapat beradaptasi 
dengan baik pada lingkungan yang sangat kejam 
dan memegang kedudukan tertinggi pada binatang 
pemangsa di pulau ini.  Secara ilmiah pertama kali 
dikenal tahun 1912 sebagai Varanus komodoensis. 
Diperkirakan 2.000 individu dewasa secara liar 
mendiami daerah ini, terbatas di pulau Komodo dan 
pulau Padar, dan pada daerah pantai tertentu di 
bagian barat Flores.  

Selain satwa khas Biawak komodo (Varanus 
komodoensis) di TNK juga terdapat Rusa (Cervus 
timorensis), Babi hutan (Sus scrofa), Anjing hutan 
(Cuon alpinus), Kuda liar (Equus qaballus), Penyu, 
berbagai macam ular dan burung serta ikan hiu, 
lumba-lumba dan paus.  

Survei komodo di tahun 2000 mencatat 
jumlah sebanyak 1.009 komodo di Komodo dan 
1.001 komodo di Rinca. Jumlah tersebut lebih 
rendah dibandingkan survei yang diadakan tahun 
sebelumnya dimana populasi yang tercatat berkisar 
dari 1.062 - 1.772 komodo di Komodo dan 1.110 - 
1.344 di Rinca. Penurunan jumlah populasi ini 
tampaknya terjadi di tingkat hewan muda dan anak. 
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Namun, perbedaan mungkin disebabkan karena 
metode survei yang digunakan tidak sama, dan 
bukan karena populasinya menurun. 

Konflik yang terjadi antara masyarakat yang 
berada dalam pulau-pulau yang termasuk kawasan 
TNK seperti  Komodo, Papagarang, Rinca dan 
Kerora bermula ketika  pihak TNK mulai 
menetapkan zonasi Taman Nasional  Komodo yang 
secara langsung membatasi ruang gerak  warga 
pulau yang sehari-harinya hidup sebagai  nelayan.  

Berdasarkan sumber BKKBN Kecamatan 
Komodo pada Mei 2002, di Desa  Komodo, 
terdapat 276 KK, dengan jumlah jiwa 1.013  orang, 
Desa Papagarang, terdapat 271 KK dengan jumlah 
jiwa 1.102, Desa Pasir Panjang terdapat 248  KK 
dengan jumlah jiwa sebanyak 1.054. Sedangkan  
penduduk yang berada diluar kawasan penyanggah 
adalah Desa Labuan Bajo dengan 639 KK  dengan 
jumlah jiwa 2.962 orang, Desa Gorontalo  dengan 
409 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 2.008  orang, 
Desa Pasir Putih dengan 412 KK, dengan jumlah  
jiwa 1.350 orang, Desa Pontianak sebanyak 204 
KK,  dengan jumlah jiwa 886 orang, Desa Batu 
Tiga dengan  197 KK, dengan jumlah jiwa 
sebanyak 845 orang.  Berdasarkan data tahun 2006, 
jumlah penduduk di ketiga desa tersebut adalah 
3.897 jiwa atau 10.95% dari total penduduk 
Kecamatan Komodo. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Taman Nasional Komodo (TNK) 

TNK terletak di kawasan  antara 1190 
0900 sampai 1190  5500BT dan antara 800  
2000LS, di Kecamatan Komodo, Kabupaten 
Manggarai Barat,  Nusa Tenggara Timur. Luas total 
taman nasional pada  tahun 2000 adalah 1,817 
Km2,  termasuk 603 Km2 (33%)  berupa daratan 
dan 1,214 Km2 (67%) untuk perairan  laut. 
Berdasarkan sumber SK Menhut RI no  306/KPTS-
II/1992 tertanggal 29 Februari 1991 dan  peta 
kelautan Indonesia No 295, TNK meliputi  pulau-
pulau Komodo (336 Km2) Pulau Rinca (211 Km2), 
Pulau Padar (16 Km2), Pulau Gilimotang (10 Km2) 
dan  Nusa Kode (7 Km2). Pulau-pulau kecil yang 
terletak  diantara Selat Sape di sebelah Barat dan 
Selat Sunda  di sebelah Selatan, Selat Molo di 
sebelah Timur dan  Laut Flores di Utara, juga 
termasuk didalamnya. Saat  ini taman nasional 
mengalami perluasan hingga  mencakup Gilibantah 
(25 Km2) ke sebelah Barat dan  bagian Selatan 
Selat Molo di sebelah Tenggara telah  mendapat 
dukungan pemerintah daerah dan dukungan  
otoritas taman nasional. Batas baru yang diusulkan  
tersebut akan meningkatkan ukuran TNK menjadi 
seluas  504 Km2 (bertambah 25 Km2 untuk Pulau 
Banta dan 479  Km2 untuk Pulau Banta dan 479 
Km2 perairan laut,  menjadi total luas 2.321 Km2, 
termasuk 628 Km2 (27%)  daratan dan 1.693 Km2 
(73%) perairan. TNK ini  terletak di antara pulau 

Sumbawa dan Flores,  perbatasan antara propinsi 
NTT dan NTB dan mencakup  tiga pulau utama 
yaitu Komodo, Rinca, dan Padar,  serta beberapa 
pulau kecil lain yang secara  keseluruhan mencakup 
daratan seluas 603 Km2. Mempunyai iklim yang 
kering dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 
800 s/d 1.000 mm per tahun dan suhu udara 17° - 
43° C. Musim kunjungan terbaik yaitu antara bulan 
Maret s/d Juni dan Oktober s/d Desember.  
Beberapa flora yang ada di Taman Nasional 
Komodo antara lain Rotan (Calamus sp.), Bambu 
(Bambusa sp,), Asam (Tamarindus indicus), Kepuh 
(Sterculia foetida), yang khas dari Taman Nasional 
Komodo yaitu Lontar (Borassus flabelifer), Bidara 
(Zyzyphus jujuba) dan lain-lain. 
2.2. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis diartikan sebagai 
sistem informasi yang digunakan untuk 
memasaukkan, menyimpan, menggali kembali, 
mengolah, menganalisis dan menghasilkan data 
referensi geografis atau data geospatial, untuk 
mendukung pengambilan keputusan dalam 
perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan, 
sumber daya alam, lengkungan transportasi, 
fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya.  Secara 
harafiah, SIG dapat diartikan sebagai : 
”suatu komponen yang terdiri dari perangkat 
keras, perangkat lunak, data geografis dan 
sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara 
efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, 
memperbaharui, mengelola, memanipulasi, 
mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan 
data dalam suatu informasi berbasis geografis” 

Komponen utama SIG adalah sistem komputer, 
data geospatial dan pengguna. Sistem komputer 
untuk SIG terdiri dari perangkat keras (hardware), 
perangkat lunak (software) dan prosedur untuk 
penyusunan pemasukan data, pengolahan, analisa, 
pemodeman (modelling), dan penayangan data 
geospatial.  Sumber-sumber data geospaitial adalah 
peta digital, foto udara, citra satelit, tabel statistik, 
dan dokumen lain yang berhubungan. 

Data geospatial dibedakan menjadi data grafis 
(atau disebut juga data geometris) dan data atribut 
(data tematik). Data grafis mempunyai tiga elemen: 
titik (node), garis (arc) dan luasan (poilgon) dalam 
bentuk vector ataupun raster yang mewakili 
geometri topologi, ukuran, bentuk, posisi dan arah. 
Fungsi pengguna adalah untuk memilih informasi 
yang diperlukan, membuat standar, membuat 
jadwal pemutakhiran (updating) yang efisien, 
menganalisis hasil yang dikeluarkan untuk 
kegunaan yang diinginkan dan merencanakan 
aplikasi (Muraj,2000) 
2.3. Konsep Dasar Pemetaan 

Peta dapat didefinisikan sebagai referensi 
grafis dari dunia nyata (real word) dari suatu ruang 
(space.  Ruang tersebut adalah permukaan bumi 
yang terdiri dari komponen wilayah dan obyek-
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obyek yang berbeda diatas, pada atau dibawah 
permukaan. 
2.4. Popupulasi Penduduk di TNK 

Terdapat empat pemukiman di dalam Taman 
Nasional yaitu Komodo, Rinca, Kerora, dan 
Papagarang. Semua pemukiman tersebut telah ada 
sebelum tahun 1980, yaitu sebelum kawasan 
tersebut dinyatakan sebagai Taman Nasional 
(Pagarang masuk ke dalam Taman Nasional dengan 
adanya batas baru tahun 1998, yang sebelumnya 
terletak pada Zona Penyangga Taman Nasional). 
Pada tahun 1928 hanya ada 30 orang yang tinggal 
di kampung Komodo, dan sekitar 250 orang di 
Pulau Rinca pada tahun 1930. Populasi penduduk 
meningkat cepat, dan pada tahun 1999, ada 281 
keluarga yang terdiri atas 1.169 orang di Komodo, 
yang berarti bahwa populasi lokal telah meningkat 
secara eksponensial. Desa Papagaran besarnya 
hampir sama, dengan 258 keluarga yang terdiri atas 
1,078 orang. Pada tahun 1999, populasi di Rinca 
adalah 835, dan Kerora mempunyai 185 orang 
warga. Total populasi yang saat ini tinggal di dalam 
kawasan sekitar 3.267 orang. Sekitar 16.816 orang 
tinggal di kawasan yang berbatasan langsung 
dengan Taman Nasional.  

Secara administratif ada tiga desa di dalam 
Taman Nasional, yaitu Desa Komodo, Desa Pasir 
Panjang, dan Desa Papagaran. Sebelum 1997 Desa 
Papagaran secara administratif di bawah Desa 
Komodo dan terletak di dalam Zona Penyangga di 
luar Taman Nasional. Perubahan batas Taman 
Nasional pada tahun 1998 menjadikan Papagaran 
sebuah desa di dalam batas Taman Nasional. Desa 
Komodo mempunyai pertumbuhan populasi paling 
tinggi di antara desa-desa di dalam TNK, terutama 
karena pendatang dari Sape, Manggarai, Madura, 
dan Sulawesi Selatan. Jumlah bangunan di 
Kampung Komodo telah meningkat cepat dari 30 
rumah pada tahun 1958, menjadi 194 pada tahun 
1994, dan 270 rumah pada tahun 2000. Pendatang 
di Desa Rinca sebagian besar dari Bima, Sape, 
Manggarai, Selayar, dan Ende. Kampung Kerora 
mempunyai populasi yang paling kecil. 
Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk TNK 
(2004 – 2006) 

Desa 
Jumlah Penduduk 
(jiwa) 

Kepadatan 
Penduduk 
(jiwa/km2) 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Komo
do 

1.153 1.271 1.324 3,38 3,72 3,88 

Papag
arang 

1.304 1.301 1.382 82,79 82,60 81,40 

Pasir 
pjg 

1.174 2.070 2.292 5,39 9,50 5,93 

Jumla
h 

3.631 4.642 4.998 91,56 95,83 91,20 

Sumber : Diolah dalam data Manggarai Barat 
Dalam angka 2006/2007 
 

3. Metode Penelitian 
3.1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian survey, yaitu dengan mengambil sampel 
dari populasi dengan menggunakan kuisioner 
sebagai alat pengumpul data yang cocok 
(Singarimbun,1989). Penelitian survey yang 
dilakukan dengan maksud  penjelasan (explanatory 
atau confirmatory) yaitu memberikan penjelasan 
terhadap hubungan antar variabel melalui penelitian 
dan pengujuian yang dirumuskan sebelumnya. 
3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Taman 
Nasional Komodo (TNK) sebagai sumber data-data 
primer dan Laboratorium STMIK Bumigora 
Mataram untuk melakukan analisis dan 
perancangan model spasial. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data 
dilakukan dengan cara : 
• Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan nara sumber yang 
merupakan pimpinan yang ada seperti kepala 
TNK 

• Dokumentasi 
Dokumentasi yang diperoleh antara lain : 

- Buku berisi kumpulan Satwa 
di kawasan TNK 

- Buku berisi Pemukiman yang 
ada di kawasan TNK 

- Buku berisi peraturan TNK 
• Kuesioner 

Kuesioner yang digunakan diedarkan pada studi 
kasus di TNK, kuesioner tersebut berisi 
pertannyaan mengenai sistem informasi yang 
sudah pernah digunakan, .  

• Pengamatan 
Penulis mengamati jenis populasi satwa, 
perubahan popuasi penduduk, pekerjaan dan 
sarana prasarana fisik. Pengamatan dilakukan 
dari proses pemasukan data,  pengolahan data 
hingga ke pencetakan dokumen. 

3.4. Model Pendekatan  
Pendekatan dalam penyusunan sistem informasi 
pemetaan penduduk dan Satwa komodo  berbasis 
sistem informasi geografis (SIG) dapat dilihat pada 
Gambar 8 

  
Gambar 3.1. Pendekatan pemetaan  Berbasis SIG 
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Pembangunan sistem informasi berbasis sistem 
informasi geografis (SIG), pada dasarnya terdiri 
atas tiga pendekatan: 
3.4.1 Manajemen Basis Data 

Pendekatan dalam identifikasi dan 
klasifikasi data yang digunakan, merancang basis 
data melalui analisis data dengan cara inventarisasi 
data dan standarisasi data, penyusunan model 
konsep data (diagram konteks, diagram arus data, 
hubungan antardata), normalisasi data,  logical 
design, physical design, dan penyusunan kamus 
data.         
3.4.2 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) yang 
digunakan sebagai alat (tool) yang membantu 
pengguna (user) dalam memperoleh informasi yang 
lebih lengkap. Lengkap dalam arti bahwa informasi 
yang disajikan telah mencakup penggambaran 
secara keruangan (spasial) sehingga pengguna 
dapat dengan lebih mudah dalam memperoleh 
maupun menganlisa informasi lebih lanjut. 
3.5. Analisis Spasial 

Metode analisis yang digunakan didalam 
penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yang 
digunakan untuk mengkaji fenomena perubahan 
ruang pada setiap analisis yang dilakukan.  Metode 
analisis kuantitatif menggunakan prosedur yang 
terukur dan sistematis yang didukung oleh data-
data numerik. Dari berbagai macam metode analisis 
kuantitatif yang ada, penelitian ini lebih khusus 
menggunakan metode analisis spasial, yaitu metoda 
penelitian yang menjadikan peta, sebagai model 
yang merepresentasikan dunia nyata yang 
diwakilinya, sebagai suatu media analisis guna 
mendapatkan hasil-hasil analisis yang memiliki 
atribut keruangan. Analisis spasial ini penting untuk 
mendapatkan gambaran keterkaitan di dalam 
permasalahan antar-wilayah dalam wilayah studi. 
3.6. Kebutuhan Perangkat Keras dan 

Perangkat Lunak 
Untuk mendudukung pelaksanaan penelitian 

ini maka dibutuhkan perangkat keras dan prangkat 
lunak untuk melakukan pengolahan data spasial dan 
non spasialsebagai berikut: 

a. Hardware 
1.  Komputer PC : RAM 1 GB, HD  100 GB 
2.  Printer  

b. Software 
 1. Arcview 3.3 
 2. MapObject 2.1. 
 3. Visual Basic 6.0 

3.7. Identifikasi data dasar 
Untuk menghasilkan system informasi berbasis 
spasial, diperlukan 2 jenis data yaitu data spasial 
dan nonspasial (atribute) 
a. Data Spasial 

Data spasial,  dibutuhkan untuk 
menginformasikan lokasi dan wilayah kawasan 

Taman Nasional Komodo. Dan data lokasi 
pemukiman penduduk. 

b. Data Atribut (non Spasial) 
Data atribut, berupa data tabulasi yang diperoleh 
dari hasil pengumpulan data di lapangan 
(wawancara, dokumentasi, quisioner dan 
pengamatan).  Data-data yang terkumpul 
dilakukan rancangan : 
• Use Case Diagram, Use case diagram 

menggambarkan fungsionalitas yang 
diharapkan dari sebuah sistem.  

• Class Diagram, Class adalah sebuah 
spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 
menghasilkan sebuah objek dan merupakan 
inti dari pengembangan dan desain 
berorientasi objek. Class menggambarkan 
keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 
sekaligus menawarkan layanan untuk 
memanipulasi keadaan tersebut 
(metoda/fungsi).  

• Activity Diagram, Activity diagram 
merupakan state diagram khusus, di mana 
sebagian besar state adalah action dan 
sebagian besar transisi di-trigger oleh 
selesainya  state sebelumnya (internal 
processing). Oleh karena itu  activity diagram 
tidak menggambarkan behaviour internal 
sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 
secara eksak, tetapi lebih menggambarkan 
proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari 
level atas secara umum 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1. Rancangan Penelitian 
Dalam pengembangan sistem informasi, banyak 
model yang dapat digunakan untuk perancangan 
basis data maupun perancangan proses. Pada 
penelitian ini perancangan sistem menggunakan  
metodologi Unified Modelling Language (UML)  
seperti : use case diagram, Class diagram, activity 
diagram. 
4.2. Use Case Diagram 
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas 
yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang 
ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan 
bukan “bagaimana”. Sebuah  use case 
merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 
dengan sistem. 
Actor yang yang didefinisikan untuk membangun 
use case ini adalah, pengelola TNK dan masyarakat 
umum. masing-masing actor berinteraksi dengan 
beberapa aktivitas yang ada dalam system.  
Aktivitas yang dirancang antara lain : mengolah 
data komodo, analisa peta kawasan, mengola data 
penduduk, analisa peta populasi. Berikut adalah 
diagram use case untuk pemetaan penduduk dan 
komodo. 
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Gambar 4.1. Use Case Diagram 
Sistem yang dikembangkan, membutuhkan dua 
actor, yaitu Pengelola TNK sebagai admin dan 
masyarakat umum sebagai user. Ada empat aktifitas 
pada system yang diwakilkan dengan symbol use 
case yaitu, pengelolaan data kawasan berbetuk data 
spasial, pengelolaan data komodo, pengelolaan data 
pemukiman dalam bentuk data spasial dan analisa 
data populasi. 
4.3. Clas Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 
diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan 
merupakan inti dari pengembangan dan desain 
berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan 
(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 
menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 
tersebut (metoda/fungsi).   

 Class diagram menggambarkan struktur dan 
deskripsi  class, package dan objek beserta 
hubungan satu sama lain seperti containment, 
pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.  

Class memiliki tiga area pokok :  
1.  Nama (dan stereotype)  
2.  Atribut  
3.  Metoda 

Entitas yang membentuk basis system data, yaitu : 
a. Penduduk dengan atribut :  

No Field name Type  Lebar  ket 
1 kode string 5 Pri key 
2 Namalokasi string 30  
3 Nama desa string 30  
4. Jml penduduk numerik 10  

Entitas ini berfungsi untuk menampung data-
data penduduk yang bermukim di wilayah TNK 
dengan field kode sebagai field kunci. 

b. Komodo, dengan atribut :  
No Field  type lebar keterangan 
1 kode string 5 Primary key 
2 lokasi string 30  
3 tahun String 4  
4 jumlah numerik 4  
File komodo, merupakan entitas untuk 
menyimpan data-data komodo yang 
berkembang biak di kawasan Taman Nasional 
Komodo. 

c. Kawasan, dengan atribut :  
No Field  Type lebar ket 
1 kode string 5 Primay 

key 
2 lokasi string 30  
3 nama string 30  
4 Luas numerik 10  
5 tahun string 4  

Entitas kawasan berfungsi sebagai basis data 
yang mendata identitas kawasan, khususnya 
pulau-pulau yang ada di kawasan TNK 

d. Pemukiman, dengan atribut :  
No Field  Type lebar keterangan 
1 kode string 5 Primary key 

2 lokasi string 30  
3 luas string 30  
4 Jmpddk numerik 10  

Pemukiman adalah entitas yang menampung 
perkampungan yang berada diwilayah Taman 
nasional yang sudah ada sejak sebelum pulau 
komodo dan sekitarnya  ditetapkan sebagai Taman 
Nasional. Berikut adalah 4 class diagram beserta 
dengan asosiasi antar class diagram. 

  
Gambar 4.2. Class Diagram 

Asosiasi antara class kawasan dan penduduk adalah 
one - 0 to more yang artinya satu daerah atau pulau 
dikawasan Taman Nasional Komodo ditempati 0 
atau lebih populasi penduduk,  asosiasi antara 
kawasan dengan komodo adalah one – 0 to more  
dan asosiasi antara pemukiman dan penduduk 
adalah 1 to more. 
4.4. activity diagram 

Activity diagrams menggambarkan berbagai 
alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 
bagaimana masing-masing alir berawal,  decision 
yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka 
berakhir.  Activity diagram juga dapat 
menggambarkan proses paralel yang mungkin 
terjadi pada beberapa eksekusi. Sebuah aktivitas 
dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. 
Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, 
sementara  use case menggambarkan bagaimana 
aktor menggunakan sistem untuk melakukan 
aktivitas. 

System

PENGELOLA TNK

MASYARAKAT

PENGEL. DATA PENDUDUK

PENGEL. DATA KOMODO

ANALISA PETA POPULASI

ANALISA PETA KAWASAN

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Gambar 4.3. Activity Diagram 

4.5. Antarmuka 
Berikut adalah  output dari system informasi 

Geografis. Ada 2 layer peta yang aktif yaitu peta 
kawasan dan pemkiman. 

 
Gambar. 4.4. peta kawan TNK dan pemukiman  
Wilayah kawasan TNK terdir dari beberapa 

pulau besar dan kecil. Hamper setiap pulau terdapat 
pemukiman yang keberadaanya sebelum TNK 
ditetapkan sebagai Taman Nasional. 

 

 
Gambar 4.5. Gambar wilayah pemukiman 
Jumlah penduduk setiap tahun terus bertambah, 

yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang tinggi 
dan karena  migrasi dari luar kawasan.  Gambar 
4.4. dan 4.5. diatas menunjukan bahwa setiap pulau 
terdapat pemukiman dengan jumlah penduduk yang 
bervariasi, pemikiman tersebut akan berkembang 
terus. 

 

 
Gambar 4.6. Informasi hasil pemetaan  
 

5. Kesimpulan dan Saran 
5.1. Kesimpulan 

Perancangan sistem informasi geogafis untuk 
pemetaan populasi penduduk, membutuhkan 
rancangan yang terintegrasi antara data spasial, data 
nonspasial, basis data ekternal. Hal ini dilakukan 
untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan pengelolan Taman Nasional Komodo. 
Dari hasil identifikasi dan perumusan yang telah 
dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis 
dan perancangan sistem, dapat disimpulkan bahwa : 
Perencanaan pengembangan sistem membutuhkan 
waktu dan ketersediaan data yang cukup sebagai 
dasar bagi peneliti menganalisis dan merancang 
sistem. Untuk itu membutuhkan metode dan teknik 
yang pengumpulan data yang sesuai dengan 
karakteristik objek penelitian. 
 
5.2. Saran 
Perancangan sistem informasi berbasis geografis 
ini, membutuhkan pengembangan lebih lanjut 
ketahap implementasi dan pembangunan kode 
progam sehingga hasilnya lebih optimal. Untuk 
dapat mengasilkan sistem informasi yang handal 
dibutuhkan analisis dan perancangan yang 
menyeluruh untuk menhasilkan pemodelan data 
spasial yang dapat mensimulasikan jumlah populasi 
komodo yang dipengaruhi oleh pertumbuhan 
penduduk. 
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Abstrak 

Lembaga zakat adalah suatu lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat yang akan disalurkan hak nya pada 
fakir miskin. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar zakat sesuai aturan perintah agam Islam sebagai 
pembersih harta, karena harta setiap orang terdapat hak fakir miskin dan orang lain didalamnya. Pengeluaran 
harta tersebut dilakukan dalam bentuk zakat dimana besarannya telah ditentukan oleh agama dengan 
perbandingan harta yang dimilikinya, bentuk infaq dimana jumlah yang dikeluarkan tanpa ada peraturannya dan 
dalam bentuk sedekah atau lebih dikenal dengan shodaqoh yang diberikan secara suka rela baik besaran 
jumlahnya ataupun orang yang akan menerimanya tidak ditentukan bisa siapa saja yang dinilai membutuhkan. 
Lembaga zakat adalah lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut dan disalurkan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuannya.  

Melihat kondisi pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut sehingga sistem penerimaan 
dana yang dilakukan oleh lembaga harus memperhatikan proses bisnis yang dilakukan dan internal control yang 
diterapkan. Hal ini untuk menjaga keamanan dari aset yang dititipkan oleh masyarakat kepada lembaga ZIS.  

Kata kunci :  Lembaga zakat, proses bisnis, internal control 

_______________________________________________________________________________________

1. Pendahuluan 
Implementasi Teknologi Informasi atau 
Information Technology (IT) dalam bisnis telah 
mengalami perkembangan yang demikian pesat 
semenjak pertama kali IT diperkenalkan untuk 
kepentingan bisnis tahun 1950-an dan 1960-an. 
Perkembangan IT pada saat ini berperan  tidak 
hanya menjadi suatu dukungan atau support, 
namun juga peran key operational, high 
potential dan peran strategic.  
Penggunaan teknologi informasi sendiri di 
implementasikan pada berbagai bidang, salah 
satunya adalah pengelolaan zakat. Zakat 
merupakan rukun Islam ketiga yang menjadi 
salah satu pondasi penting dalam Islam. 
Kewajiban pelaksanaannya dijelaskan dalam 
berbagai ayat dalam Al-Qur’an.1Kewajiban 
zakat memiliki berbagai fungsi strategis dalam 
sendi-sendi ajaran Islam. Zakat tidak hanya 
berfungsi sebagai suatu wujud ibadah vertikal 

                                                           

1Didin Hafiduddin dan Ahmad Juwaini, “Membangun 
Peradaban Zakat: Sebuah Jalan Kegemilangan Zakat”, (Jakarta: 
Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm.1 dalam  Indonesia Zakat 
and Development Report 2009, Zakat dan Pembangunan: Era Baru 
Zakat Menuju Kesejahteraan ummat, (Jakarta: PEBS FEUI dan 
CID, 2009). 

kepada Allah SWT dan kewajiban moral bagi 
umat Islam, melainkan berfungsi pula sebagai 
alternatif instrumen kebijakan fiskal untuk 
mewujudkan pemerataan pendapatan di antara 
umat Islam.2  

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan 
sejak awal Islam masuk dan berkembang di 
Nusantara,3 baik oleh individu maupun 
kelompok atau institusi tertentu. Sebagai negara 
dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, 
Pulau Jawa memiliki potensi zakat yang sangat 
besar. Akan tetapi karena berbagai faktor, 
potensi zakat tersebut belum dapat dimanfaatkan 
secara optimal untuk memberantas kemiskinan 

                                                           

2 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, 
(Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 38-39. Ibid. 
3
 Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief, 

“Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia”, 

http://imz.or.id/new/publication/43/  di unduh pada 

tanggal 14 Juli 2011. 
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dan mewujudkan keadilan sosial di Pulau Jawa.4 
  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) 
Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait dengan 
potensi zakat nasional, nilai potensi zakat secara 
nasional mencapai angka Rp 217 triliun, atau 
setara dengan 3,40 persen dari total Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB). Angka ini akan semakin 
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah 
PDB. Tingginya prosentase potensi zakat 
terhadap total PDB merupakan bukti bahwa 
zakat dapat dijadikan sebagai instrumen penting 
untuk menggerakkan perekonomian nasional, 
khususnya kelompok dhuafa.5 Detil dari potensi 
zakat secara nasional tersebut bisa dilihat dalam 
tabel 1.1 sebagai berikut : 

 
Tabel 1 Potensi Zakat Nasional 

Keterangan Potensi 
Zakat 

% 
thdp 
PDB 

Potensi Zakat 
Rumah Tangga 

Rp 82,7 
triliun 

1,30% 

Potensi Zakat 
Industri Swasta 

Rp 
114,89 
triliun 

1,80% 

Potensi Zakat 
BUMN 

Rp 2,4 
triliun 

0,04% 

Potensi Zakat 
Tabungan 

Rp 17 
triliun 

0,27% 

Total Potensi 
Zakat Nasional 

Rp 217 
triliun  

3,40% 

Sumber : Riset BAZNAS dan FEM IPB 
(2011) 

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan 
potensi zakat terbesar, yaitu Rp 17,67 triliun, 
disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang 
memiliki potensi zakat masing-masing sebesar 
Rp 15,49 triliun dan Rp 13,28 triliun. Hal 

                                                           

4 Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FE UI dan Cicrle of 
Information and Development (CID) Dompet Dhuafa Republika, 
Indonesia Zakat and Development Report 2009, Zakat dan 
Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat, 
(Jakarta: PEBS FEUI dan CID, 2009),  hlm. 2. 
5
 Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi 

dan Manajemen IPB, “Potensi Zakat Nasional”, 

http://www.baznas.or.id/ind/?view=detail&t=berita

&id=20110609001 di unduh tanggal 14 Juli 2011. 

tersebut bisa dilihat dalam table 1.2 yang 
menjelaskan tiga provinsi yang memiliki potensi 
zakat terbesar, dan tiga provinsi dengan potensi 
zakat terendah.6 

Tabel 2 Potensi Zakat Rumah Tangga 
Provinsi 

Keterangan Nama 
Wilayah 

Potensi 
Zakat 

Provinsi 
dengan 
Potensi 
Zakat 
Tertinggi 

Jawa Barat Rp 17,67 
triliun 

Jawa Timur Rp 15,49 
triliun 

Jawa 
Tengah 

Rp 13,28 
triliun 

Provinsi 
dengan 
Potensi 
Zakat 
Terendah 

Bali Rp 
126,25 
miliar 

Papua Rp 
117,44 
miliar 

Papua 
Barat 

Rp 
111,68 
miliar 

Sumber : Riset BAZNAS dan FEM IPB 
(2011) 

Pasca terbitnya Undang-Undang (UU) No.38 
Tahun 19, dunia zakat nasional mengalami 
euforia yang luar biasa, karena UU tersebut 
mampu memfasilitasi kehadiran Organisasi 
Pengelola Zakat (OPZ) yang dikelola oleh 
pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan 
OPZ yang dikelola oleh masyarakat yaitu 
Lembaga Amil Zakat (LAZ).  Kini telah berdiri 
tidak kurang dari 31 BAZ tingkat provinsi, lebih 
dari 300 BAZ tingkat kota/kabupaten, dan 18 
LAZ tingkat nasional.  

Kehadiran OPZ yang tumbuh bak cendawan di 
musim hujan ini tidak terlepas dari berbagai 
persoalan yang muncul seperti bentuk dan 
struktur kelembagaan yang belum jelas, 
rendahnya profesionalitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) pengelola zakat karena tidak 
menjadikan pekerjaannya itu sebagai profesi 
atau pilihan karir, dan rendahnya transparansi 
laporan keuangan dan kegiatan lembaga karena  
UU No.38 Tahun 1999 tidak memberikan aturan 

                                                           

6 Ibid. 
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yang memadai untuk transparansi dan 
akuntabilitas OPZ.7  

Dengan memperhatikan perkembangan ini maka 
sistem penerimaan zakat yang dikelola penting 
untuk diperhatikan, karena pengelolaan zakat 
dimulai pada tahap ini. Sistem yang tidak baik 
akan menghancurkan keseluruhan pengelolaan 
zakat itu sendiri, dimana pengelolaan zakat 
diwajibkan memberikan laporan 
pertanggungjawaban pada masyarakat sebagai 
pemberi dana.  

 
2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
melakukan analisis terhadap sistem penerimaan 
ZIS yang digunakan saat ini dan memberikan 
saran tentang sistem penerimaan ZIS dimasa 
mendatang sehingga nantinya dapat dijadikan 
acuan bagi para pengelola ZIS di Pulau Jawa. 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis sistem  yang berjalan saat ini 

sehingga dapat menghasilkan rancangan 
system yang lebih baik untuk masa  
mendatang. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan  acuan 
untuk penerimaan ZIS pada masa 
mendatang. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 
FASILKOM Univ. Mercu Buana dapat 
memberikan kontribusi pada masyarakat industri 
secara umum yang merupakan sumber penerima 
bagi kampus. 
 

3. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, 
maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses penerimaan ZIS yang 

umum dilakukan  organisasi pengelola 
zakat di Pulau Jawa? 

2. Bagaimana analisis atas sistem informasi 
penerimaan dana ZIS berdasarkan 
pengendalian internal pada organisasi 
pengelola zakat di Pulau Jawa? 

 
4. Metode Penelitian 

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian pustaka (library research) 
kualitatif deskriptif dimana data yang diperoleh 
berupa data perusahaan dan data hasil penelitian 
yang berkaitan dengan sistem informasi 
penerimaan ZIS tanpa harus datang ke lapangan 
langsung. Sample yang digunakan dengan 
metode acak, 1 dari 7 populasi untuk lembaga 

                                                           

7 Indonesia Zakat and Development Report 2009, Op.Cit., hlm. 
167-168. 

yang besar dan 2 sample dari 31 populasi 
lembaga zakat daerah.  
a. Studi 

Empiris 
1) Wawancara 
 Mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dengan cara wawancara 
langsung dengan staf penerima zis dan 
manajer penghimpunan dana dengan 
dasar sampel acak dan sebanyak 4 orang 
staf dan 2 manajer penghimpunan dana.  

2) Pengambilan Data  
Melakukan pengambilan data melalui 
data penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan ZIS, dokumen-dokumen yang 
diberkaitan dengan penerimaan zakat 
pada 1 oraganisasi zakat besar (Dompet 
Dhua’fa) dan 2 organisasi zakat kecil 
(BAZ daerah, LagZis).  

b. Studi 
Kepustakaan 

Penelitian mengacu pada  buku yang 
berkaitan dengan zakat, analisis sistem yang 
berkaitan dengan penelitian. Tahap 
pembahasan mengenai pemahaman 
mengenai zakat yang berlaku di Pulau Jawa, 
analisis sistem, rancangan sistem dan konsep 
dari pengendalian internal. 

5. Teoritis 
5.1. Analisis dan Rancangan Sistem 

Rancangan berasal dari kata “rancang” yang  
diartikan sebagai desain,8 sedangkan rancangan 
sendiri diartikan sebagai hasil merancang atau 
sesuatu yang sudah dirancang, didesain, 
diprogram, atau direncanakan. Sistem 
didefinisikan oleh Mulyadi sebagai sekelompok 
unsur yang erat berhubungan satu dengan yang 
lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 
mencapai tujuan tertentu.9  

 
5.2. Konsep Pengendalian Internal 

Menurut Dasaratha V. Rama dan Frederick L. 
Jones mengutip dari Committee of Sponsoring 
Organization (selanjutnya disingkat menjadi 
COSO) bahwa pengendalian internal 
didefinisikan sebagai suatu proses yang 
dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, 
manajemen, dan personel lainnya. Yang 
dirancang untuk memberikan kepastian yang 
beralasan terkait dengan pencapaian sasaran 
kategori sebagai berikut : efektivitas dan 

                                                           

8 Rancang  yang  diartikan dalam kata diatas itu  diartikan 
sebagai  kata kerja bukan kata benda  

9 Mulyadi, Sistem Akuntansi Ed.3, (Jakarta: Salemba Empat, 
2001), hlm.2.  
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efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, 
dan ketaatan terhadap peraturan dan hukum 
yang berlaku.10  
Kemudian  Marshall B. Romney dan Paul John 
Steinbart mendefinisikan pengendalian internal 
sebagai rencana organisasi dan metode bisnis 
yang dipergunakan untuk menjaga asset, 
memberikan informasi yang akurat dan andal, 
mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya 
organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan 
kebijakan yang telah ditetapkan.11 

Dari pemaparan di atas definisi pengendalian 
internal yang sesuai dengan penelitian ini adalah 
definisi yang disampaikan oleh Marshall B. 
Romney dan Paul John Steinbart yang 
mendefinisikan pengendalian internal sebagai 
rencana organisasi dan metode bisnis yang 
dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan 
informasi yang akurat dan andal, mendorong dan 
memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta 
mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan. 

Elemen-elemen Pengendalian Internal dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh COSO, 
disimpulkan bahwa terdapat lima komponen 
atau elemen model pengendalian internal yang 
saling berkaitan, yaitu : Lingkungan 
Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas 
Pengendalian Informasi dan Komunikasi, 
Monitoring. 

5.3. Konsep Penghimpunan Dana 
Penghimpunan dana atau sering disebut dengan 
fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan 
dalam rangka menghimpun dana dan sumber 
daya lainnya dari masyarakat (baik individu, 
kelompok, organisasi, perusahaan ataupun 
pemerintah) yang akan digunakan untuk 
membiayai program dan kegiatan operasional 
lembaga sehingga mencapai tujuan.12 
Penghimpunan dana memiliki tujuan sebagai 
berikut: 13 

a. Menghimpun Dana 
b. Menghimpun Donatur 
c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung 
d. Membangun Citra Lembaga 
e. Memuaskan Donatur 

                                                           

10Dasaratha V. Rama dan Frederick L. Jones, Op.Cit., hlm.132. 
11 Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, Op.Cit., hlm. 

229. 
12 Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail untuk Fundraising, 

(Depok: PIRAMEDIA, 2005), hlm. 4. dalam Dede Nurhayati S, 
Analisis Sistem Pengendalian Internal Penghimpunan dan 
Penyaluran Dana ZIS Organisasi Pengelola Zakat, Skripsi, 
(Jakarta: STEI SEBI, 2010), hlm. 16-17. 

13 Ibid. hlm. 17-18. 

 
5.4. Konsep Pendayagunaan Dana Zakat 

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang 
berarti manfaat, adapun pengertian 
pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia14 : 

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil 
dan manfaat.  

2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar 
mampu menjalankan tugas dengan baik. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan 
adalah bagaiman cara atau usaha dalam 
mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih 
besar serta lebih baik. Adapun tujuan dari 
pendayagunaan zakat antara lain adalah :15 
1. Memperbaiki Taraf Hidup 

Ini dimaksudkan bahwa ketika dana zakat itu 
disalurkan dengan bentuk pemberdayaan 
maka diharapkan akan mampu mengubah 
posisi dari mustahik menjadi muzakki.  

2. Mengatasi Ketenagakerjaan atau 
Pengangguran  
Pendayagunaan zakat diharapkan mampu 
meningkatkan kemandirian ekonomi para 
mustahik. Salah satu bentuk pendayagunaan 
zakat adalah dengan memberikan modal 
kerja dan lain sebagainya, sehingga dengan 
adanya pendayagunaan zakat maka lapangan 
pekerjaan baru akan muncul dan itu akan 
menekan angka pengangguran. 
 

6. Pembahasan 
6.1. Analisis Internal Control 

Melihat dari proses bisnis di setiap lembaga 
sample yang diambil selama ini maka ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
pelakasanaan sistem penerimaan dana ini yaitu 
berkaitan dengan internal control. Agar dapat 
terhindar dari terjadinya fraud maka beberapa 
kontrol harus dilakukan apalagi sistem ini 
berkaitan dengan uang/dana yang sangat mudah 
sekali dipindahkan dan dialihkan dalam bentuk 
lain. Secara umum kontrol yang harus dilakukan 
adalah adanya otorisasi transaksi, dokumentasi, 
pemisahaan fungsi, monitoring, pencatatan 
akuntansi, dan pengendalian akses yang fungsi 
terinci berikut ini; 
• Otorisasi transaksi ; dalam sistem 

penerimaan dana hal yang terpenting 
adalah terdapat otorisasi atas penerimaan 
dana dari muzakki, terdapat otorisasi saat 

                                                           

14 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 242. 
15 Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 

Pedoman Zakat (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat 
Direktorat Jenderal BIMAIS Depag, 2006), hlm.254 
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penyerahan dana dari petugas penerima 
dana kepada bagian fundraising atau 
koordinator wilayah penerima dana, 
terdapat otorisasi saat menyetorkan dana 
pada bank. 

• Dokumentasi ; dokumentasi yang ada 
sebagai kontrol adalah dokumen saat 
penerimaan  dana, dokumen saat 
menyetorkan ke bank, laporan saat 
penyerahan dana dari petugas penerima 
dana kepada bagian fundraising atau 
koordinator wilayah penerima dana, 
laporan penerimaan dana untuk Direktur 
atau Presiden Direktur, dan laporan 
penerimaan dana untuk dipublikasikan 
dalam media. 

• Pemisahan Fungsi ; pemisahan fungsi yang 
harus dilakukan adalah yang berfungsi 
sebagai penyimpan (custody) yaitu 
penerima dana dan penyimpan dana harus 
dipisahkan dengan fungsi pencatatan 
(recording) yaitu bagian pembuat laporan 
yang berkaitan dengna penerimaan dana, 
dan dipisahkan dengan pemberi otorisasi 
dalam hal ini pihak muzakki, bank, bagian 
fundraising  atau koordinator wilayah dan 
direktur atau presiden direktur. 

• Monitoring ; dilakukan pengawasan atas 
kegiatan penerimaan dana yang dilakukan 
pada kantor, ataupuun di lapangan. 

• Pencatatan Akuntansi ; pencatatan 
akuntansi selalu dibuat yaitu pada saat 
transaksi penerimaan dana diterima, 
pencatatan mengenai total dana yang 
diterima, pencatatan mengenai jumlah dana 
yang disetorkan ke bank, pencatatan 
mengenai hasil rekonsiliasi bank dan 
pencatatan mengenai jumlah dana yang 
dipublikasikan.  

• Pengendalian Akses ; Hal ini berkaitan 
dengan bagian penerima dana hanya boleh 
dilakukan oleh orang yang memang telah 
ditunjuk oleh lembaga sebagai penerima 
dana dan tidak boleh dilakukan oleh pihak 
lain. Bagian yang memiliki tugas untuk 
mempublikasikan laporan penerima dana 
tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain 
yang telah diberikan wewenang tersebut. 
 

Hasil analisis pada ketiga lembaga tersebut 
berdasarkan kontrol yang dibuat adalah sebagai 
berikut : 

� Dompet Dhu’afa ; Pada lembaga ini 
kontrol yang berkaitan dengan otorisasi 
transaksi, dokumentasi, pemisahaan fungsi, 
monitoring, pencatatan akuntansi, dan 
pengendalian akses telah dilakukan dengan 
semestinya sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 

� Bazda ; pada lembaga ini kontrol yang 
berkaitan dengan otorisasi transaksi, 
dokumentasi, pemisahaan fungsi, 
monitoring, pencatatan akuntansi, dan 
pengendalian akses telah dilakukan 
sebagian dengan baik. Namun masih 
terdapat beberapa bagian yang harus 
dilakukan seperti pemisahaan fungsi 
dimana bagian bendahara lebih baik tidak 
diserahkan sebagai pembuat laporan namun 
cukup untuk bertanggungjawab mengenai 
penerimaan dana zis secara keseluruhan, 
sehingga bagian pembuatan laporan dan 
membuat rekonsiliasi diserahkan pada 
bagian akuntansi sebagai fungsi untuk 
melakukan pencatatan. Untuk pengendalian 
akses pada Bazda di kabupaten sukabumi 
ini belum mendapat hasilnya karena 
keterbatasan informasi yang diperoleh. 

� LagZis ; pada lembaga ini kontrol yang 
berkaitan dengan otorisasi transaksi, 
dokumentasi, pemisahaan fungsi, 
monitoring, pencatatan akuntansi, dan 
pengendalian akses dimana untuk kontrol 
otorisasi transaksi dan dokumentasi telah 
dilakukan dengan baik. Namun untuk 
monitoring di lapangan belum terlaksana 
dengan baik, pencatatan akuntansi masih 
belum dilaksanakan dengan baik dimana 
laporan harus dibuat bukan hanya dengan 
memberikan rekapitulasi saja, 
pengendalian akses untuk LagZis belum 
mendapatkan hasilnya karena keterbatasan 
informasi yang diperoleh.    

 
6.2. Analisis Proses Bisnis 

Melihat dari seluruh proses bisnis dan internal 
control  yang harus dilakukan maka proses 
bisnis yang dilakukan oleh ketiga lembaga 
tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
� Dompet Dhu’afa ; Proses bisnis yang 

dilakukan dalam lembaga ini telah sesuai 
dengan internal control yang ada hanya 
alur aktivitas dan datanya membutuhkan 
rincian yang lebih jelas antara penerima, 
penyerahan, yang mempublikasikan dan 
melakukan monitoring dari pihak lembaga 
eksekutif. 

� Bazda ; Proses bisnis dalam lembaga ini 
cukup jelas, hanya kurang memasukkan 
beberapa internal control dalam 
aktivitasnya yang telah dibahas 
sebelumnya dan dibutuhkan informasi yang 
lebih efisien untuk menggambarkan semua 
aktivitas yang terjadi. 

� LagZis ; Proses bisnis dalam lembaga ini 
dalam beberapa hal mengenai aktivitas dan 
datanya memerlukan rangkaian alur yang 
lebih rinci dan jelas serta memasukkan 
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internal control dalam setiap tahapannya 
untuk memaksimalkan proses bisnis 
penerimaan dana agar dapat lebih 
dipertanggungjawabkan.  

 
7. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang ada maka dapat 
disimpulkan bahwa  pada lembaga zakat yang 
terdiri dari Dompet Dhu’afa, Bazda dan LagZis 
proses bisnis dan pengendalian internal yang 
terjadi adalah sebagai berikut : 

1. Ketiga lembaga zakat yang ada proses 
bisnis yang terjadi dari masing-masing, 
dompet dhuafa sudah mulai membaik, 
Bazda sudah cukup jelas, dan pada LagZis 
proses bisnis yang terjadi masih kurang 
jelas pengaturan alirannya. 

2. Berdasarkan internal control dapat 
disimpulkan bahwa pada Dompet dhuafa 
sudah berjalan dengan semestinya hanya 
dalam proses perlu ditambahkan lagi untuk 
lebih memperjelas alur aktivitas dan 
datanya.  Pada lembaga Bazda kabupaten 
sukabumi internal control yang dilakukan 
membutuhkan beberapa perbaikan untuk 
menjaga amanah dana yang diberikan 
masyarakat melalui lembaga ini dan hal ini 
akan mempengaruhi proses bisnis yang 
dilakukan terhadap alur aktivitas dan data 
yang ada. Pada lembaga LagZis 
membutuhkan banyak perbaikan untuk 
internal control dimana pada lembaga ini 
masih memerlukan kejelasan akan aktivitas 
dan data yang terjadi sesuai dengan 
pertanggungjawabannya kepada 
masyarakat. 

 
8. Daftar Pustaka 

[1] Departemen Agama. 2003. Peraturan 
Perundang-undangan Pengelolaan Zakat. 
Jakarta: Dirjen BIMAIS dan 
Penyelenggaraan Haji Departemen Agama 
RI. 

[2] _________________. 2006. Pedoman Zakat. 
Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat 
Direktorat Jenderal BIMAIS Depag. 

[3] Badan Amil Zakat Nasional, Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen IPB. “Potensi 
Zakat Nasional”,  
http://www.baznas.or.id/ind/?view=detail&t
=berita&id  di unduh pada tanggal 14 Juli 
2011. 

[4] Daud, M. Ali. Sistem Ekonomi Islam: Zakat 
dan Wakaf. Jakarta: UI Press. 

[5] Departemen Agama, Dirjen Bimbingan 
Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan 
Zakat. 2007. Standarisasi Manajemen Zakat. 
Jakarta: Depag. 

[6] Hafiduddin, Didin, Ahmad Juwaini. 2007. 
Membangun Peradaban Zakat: Sebuah 
Jalan Kegemilangan Zakat. Jakarta: Institut 
Manajemen Zakat. 

[7] Hafiduddin, Didin. 2006. Zakat dalam 
Perekonomian Modern. Jakarta: Gema 
Insani Press. 

[8] Hall, James A. 2007. Accounting 
Information System 4th Ed, Edisi Terjemah. 
Jakarta: Salemba Empat. 

[9] Juwaini, Ahmad. 2005. Panduan Direct Mail 
untuk Fundraising. Depok: PIRAMEDIA. 

[10] Karim A. Adiwarman,  A. Azhar Syarief. 
“Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Pulau Jawa”, 
http://imz.or.id/new/publication/43/ di unduh 
pada tanggal 14 Juli 2011. 

[11] M, Jogiyanto H. 1999. Analisis dan Desain 
Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur 
Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis Edisi Ke-
2. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

[12] Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi 
Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. 

[13] NN, “Proyeksi Zakat 2010: Mengoptimalkan 
Potensi di Tengah Ancaman Sentralisasi”, 
yang diakses melalui   
http://myzone.okezone.com/index.php/conte
nt/read/2009/12/24/3/38/proyeksi-zakat-
2010-mengoptimalkan-potensi-di-tengah-
ancaman-sentralisasi di unduh tahun 2010.   

[14] Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) 
FE UI dan Cicrle of Information and 
Development (CID) Dompet Dhuafa 
Republika, Pulau Jawa Zakat and 
Development Report. 2009. Zakat dan 
Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju 
Kesejahteraan Ummat. Jakarta: PEBS FEUI 
dan CID. 

[15] Rama, Dasaratha V, Frederick L. Jones. 
2008. Accounting Information System 18th 
Edisi Terjemah. Jakarta: Salemba Empat. 

[16] Romney, Marshall B, Paul John Steinbart. 
2004. Accounting Information Systems 9th 
Ed. Jil.1. Jakarta: Salemba Empat. 

[17] ____________________________________
__. 2005. Accounting Information Systems 
9th Ed. Jil.2. Jakarta: Salemba Empat. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

614 

 

Makalah Nomor: KNSI-190 
 

PERAMALAN CUACA MENGGUNAKAN GABUNGAN METODE 
ANFIS DAN MOVING AVERAGE 

 
Candra Dewi1 

 
1 Prodi Informatika/Ilmu Komputer, Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 

Universitas Brawijaya, Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 
1 dewi_candra@ub.ac.id 

 
 

Abstrak 

Cuaca merupakan suatu kondisi udara di suatu tempat pada waktu yang relatif singkat, yang dipengaruhi oleh 
berbagai fenomena atmosfer. Informasi mengenai kondisi atmosfer yang cepat, akurat, dan terperinci sangat 
diperlukan oleh berbagai sektor. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan model 
yang kompleks dengan akurasi yang tinggi adalah Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). Pada paper 
ini dilakukan peramalan cuaca berdasarkan parameter-parameter atmosfir yang mempengaruhinya menggunakan 
ANFIS. 
Pada penelitian ini, metode ANFIS diimplementasi dengan struktur standar ANFIS yaitu lima layer. Namun 
pada proses peramalan dilakukan penggabungan dengan metode rataan bergerak (moving average) untuk 
meramalkan nilai parameter input pada saat pengujian. Pengujian dilakukan pada data latih 40%, 50% dan 60% 
dari total data. Selain itu, pengujian juga dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan musim, yaitu 
kemarau dan penghujan. 
Hasil uji coba menunjukkan bahwa metode ANFIS cukup baik diterapkan jika dilakukan pengelompokan 
berdasarkan musim, dimana memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dengan nilai error yang cukup rendah. 
 
Kata kunci : peramalan cuaca, ANFIS, moving average 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Cuaca merupakan suatu kondisi udara di suatu 
tempat pada waktu yang relatif singkat, yang 
dinyatakan dengan nilai berbagai parameter seperti 
suhu, tekanan udara, kecepatan angin, kelembaban 
udara, dan berbagai fenomena atmosfer lainnya. 
Banyak tuntutan dari berbagai pihak yang 
menginginkan informasi mengenai kondisi atmosfer 
yang lebih cepat, akurat, dan terperinci. Bahkan 
beberapa pihak lain menuntut tersedianya ramalan 
mengenai kondisi atmosfer dengan rentang waktu 
yang cukup kecil seperti waktu harian, jam, bahkan 
dalam waktu menit. Dengan adanya kebutuhan ini, 
mendorong peneliti atmosfer untuk terus melakukan 
penelitian-penelitian terkait atmosfer cuaca dan juga 
mengembangkan metode-metode untuk menentukan 
kondisi cuaca sehingga mampu mendapatkan hasil 
yang baik dan akurat. Pemilihan metode yang tepat 
untuk menentukan kondisi cuaca adalah kegiatan 
yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh beberapa 
peneliti atmosfer atau cuaca [1,5].  

Kegiatan untuk menentukan kondisi cuaca telah 
banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai 
teknik pemodelan dan penerapan metode-metode 
tertentu, mulai dari pemodelan yang sederhana 

hingga pemodelan yang kompleks. Pemanfaatan 
model prakiraan cuaca dengan teknik modern baru 
memiliki ketepatan sekitar 70%, sedangkan untuk 
prakiraan iklim masih dibawah 50% [2]. Adapun 
Badan Meteorologi dan Geofisika menggunakan 
metode probabilitas, metode deret harmonis, metode 
analogi untuk meramalkan cuaca dan iklim di 
Indonesia. Pada penelitian sebelumnya telah 
dilakukan peramalan cuaca dengan menggunakan 
metode fuzzy clustering yang dapat menghasilkan 
ketepatan sebesar 69% [1]. Selanjutnya prediksi 
cuaca maritim menggunakan jaringan saraf tiruan 
mampu menghasilkan ketepatan tingkat akurasi 
sebesar 60,7% untuk prediksi arus laut, 72,4% untuk 
prediksi ketinggian gelombang laut, dan 26,122% 
untuk prediksi curah hujan [5]. 

Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 
(ANFIS) merupakan salah satu metode yang sering 
digunakan untuk prediksi atau diagnosis 
permasalahan yang kompleks dengan akurasi yang 
cukup bagus [3, 6]. ANFIS merupakan gabungan 
antara konsep Backpropagation Neural Network 
dengan konsep logika fuzzy. Sistem berbasis fuzzy 
bisa dinyatakan dengan pengetahuan berbentuk “if-
then” yang memberikan keuntungan tidak 
memerlukan analisis matematik untuk pemodelan, 
selain itu sistem fuzzy juga bisa memproses 
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penalaran dan pengetahuan manusia yang 
berorientasi pada aspek kualitatif [4]. Sedangkan 
jaringan saraf tiruan mempunyai keuntungan yang 
memudahkan dalam mengenali suatu objek 
berdasarkan sekumpulan fitur yang menjadi 
masukan sistem, melalui pelatihan dengan data 
tersebut. Meskipun ANFIS memiliki kemampuan 
yang baik dalam melakukan pembelajaran, namun 
memerlukan metode lain untuk membangkitkan data 
input yang dijadikan masukan dalam proses 
peramalan. Salah satu metode yang dapat digunakan 
untuk meramalkan data adalah metode rataan 
moving average. 

Pada penelitian ini diimplementasikan gabungan 
ANFIS dan rataan bergerak untuk meramalkan 
cuaca berdasarkan parameter-parameter atmosfir 
yang mempengaruhi. 
 
2. Data 
 

Data yang digunakan dalam paper ini adalah 
data sekunder dari pengamatan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kecamatan 
Karangploso, Kabupaten Malang, dari bulan Januari 
2011 sampai dengan Mei 2012. Data yang 
digunakan meliputi data harian suhu, kelembaban 
udara, kecepatan angin dan tekanan udara. 

 
3. Metode Penelitian 

 
Proses implementasi ANFIS untuk meramalkan 

cuaca secara garis besar ditunjukkan pada  
Gambar 19.  

 

Studi Literatur,

Pengetahuan Pakar

Identifikasi Parameter 

Cuaca

Persiapan Data

Peramalan Dengan 

ANFIS

Perhitungan Akurasi

 
 

Gambar 19  Prosedur Penelitian 
 
Rincian kegiatan dari proses ini dijelaskan 

sebagai berikut: 
a. Persiapan dan penentuan parameter cuaca yang 

akan digunakan dalam prediksi. Pada proses ini 
dilakukan studi literatur dan diskusi dengan 
pakar mengenai parameter cuaca yang 
digunakan dalam proses prediksi cuaca, dalam 

hal ini pihak BMKG Karangploso, Kabupaten 
Malang.  

b. Setelah itu dilakukan pengumpulan dan 
persiapan data sesuai dengan kebutuhan 
prediksi dan peramalan. 

c. Selanjutnya implementasi ANFIS untuk 
peramalan cuaca. Sistem peramalan cuaca ini 
memiliki dua bagian yaitu rancangan 
pengelompokan data (clustering data), dan 
rancangan sistem ANFIS. Secara umum 
rancangan kedua bagian tersebut dapat dibuat 
menggunakan beberapa tahapan dan langkah-
langkah sebagai berikut: 
• Tahap pertama adalah meng-input-kan data 

unsur cuaca yang berupa data suhu, 
kelembaban, tekanan udara, dan kecepatan 
angin. 

• Tahap selanjutnya adalah melakukan 
pelatihan dengan menggunakan algoritma 
pembelajaran ANFIS. 

• Setelah dilakukan pelatihan dan didapatkan 
kondisi jaringan yang optimal, dilakukan 
pengujian dengan menggunakan nilai 
parameter jaringan dari hasil pelatihan. 
Untuk pembangkitan data uji pada masing-
masing parameter digunakan metode 
moving average. 

• Kemudian ditampilkan keluaran akhir dari 
perhitungan ANFIS berupa ramalan cuaca. 

   
 Uraian tahapan dan langkah-langkah diatas 
dapat digambarkan dalam flowchart  pada  
. 
 

Start

Data Parameter 

Cuaca

End

Pelatihan

Pengujian

Hasil 

Peramalan

 
 

Gambar 20 Alur proses peramalan dengan ANFIS 
 

d. Perhitungan akurasi.  
Pada tahap pengujian dilakukan penghitungan 
RMSE dan akurasi.  

 
Rancangan arsitektur jaringan ANFIS yang 

digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada  
Gambar 21. 
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Gambar 21 Arsitektur Jaringan ANFIS

4. Hasil dan Pembahasan 
 

Implementasi program untuk proses peramalan 
menggunakan bahasa pemrograman NetBeans IDE 
6.9.1. Pada aplikasi yang dibangun terdiri dari form 
pelatihan dan pengujian. 

Sebelum dilakukan pengujian terhadap 
kombinasi jumlah data latih dan data uji, terlebih 
dahulu dilakukan pengujian terhadap laju 
pembelajaran (learning rate) untuk mengetahui nilai 
laju pembelajaran yang optimal. Pengujian laju 
pembelajaran ini dilakukan pada jumlah data latih 
sebanyak 50% dari total data. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa nilai laju pembelajaran yang 
optimal adalah 0,001. Nilai laju pembelajaran ini 
selanjutnya digunakan untuk pengujian RMSE dan 
akurasi dengan kombinasi data latih dan data uji 
yang lain. 

Selanjutnya dilakukan pengujian 
akurasi. Pada skenario pertama, pengujian RMSE 
dan akurasi dilakukan pada latih sebanyak 40%, 
50% dan 60% dari total data yang ada serta dengan 
data uji yang terdiri dari persentase 30%, 40% dan 
50%. Pada masing-masing kombinasi data dilakukan 
pengujian sebanyak lima kali dan selanjutnya 
diambil rata-rata nilai RMSE dan akurasi dari kelima 
hasil pengujian tersebut. Hasil pengujian untuk data 
Karangploso ditunjukkan pada 
source not found.. 

Berdasarkan Error! Reference source not 

found. dapat diketahui bahwa nilai RMSE terkecil 
ditemukan pada kombinasi data latih 50% dengan 
data uji 30% dan 50%. Sedangkan nilai akurasi 
tertinggi ditemukan pada kombinasi data latih 40% 
dan data uji 50%. Semakin banyak data latih tidak 
menunjukkan semakin tinggi tingkat akura
tabel terlihat bahwa nilai akurasi dan RMSE 
menunjukkan perbandingan yang acak, dimana nilai 
RMSE kecil belum tentu memiliki nilai akurasi yang 
lebih baik. Hasil pengujian dengan menggunakan 
persentase perbandingan data latih dan data uji 
menunjukkan akurasi dan RMSE 
karena itu, untuk proses penggujian kemampuan 
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Arsitektur Jaringan ANFIS 

Implementasi program untuk proses peramalan 
menggunakan bahasa pemrograman NetBeans IDE 
6.9.1. Pada aplikasi yang dibangun terdiri dari form 

Sebelum dilakukan pengujian terhadap 
kombinasi jumlah data latih dan data uji, terlebih 
dahulu dilakukan pengujian terhadap laju 

rate) untuk mengetahui nilai 
laju pembelajaran yang optimal. Pengujian laju 

belajaran ini dilakukan pada jumlah data latih 
sebanyak 50% dari total data. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa nilai laju pembelajaran yang 

Nilai laju pembelajaran ini 
selanjutnya digunakan untuk pengujian RMSE dan 

inasi data latih dan data uji 

Selanjutnya dilakukan pengujian RMSE dan 
Pada skenario pertama, pengujian RMSE 

dan akurasi dilakukan pada latih sebanyak 40%, 
50% dan 60% dari total data yang ada serta dengan 

sentase 30%, 40% dan 
masing kombinasi data dilakukan 

pengujian sebanyak lima kali dan selanjutnya 
rata nilai RMSE dan akurasi dari kelima 

hasil pengujian tersebut. Hasil pengujian untuk data 
Karangploso ditunjukkan pada Error! Reference 

Error! Reference source not 

wa nilai RMSE terkecil 
ditemukan pada kombinasi data latih 50% dengan 
data uji 30% dan 50%. Sedangkan nilai akurasi 
tertinggi ditemukan pada kombinasi data latih 40% 
dan data uji 50%. Semakin banyak data latih tidak 
menunjukkan semakin tinggi tingkat akurasi. Dari 
tabel terlihat bahwa nilai akurasi dan RMSE 
menunjukkan perbandingan yang acak, dimana nilai 
RMSE kecil belum tentu memiliki nilai akurasi yang 
lebih baik. Hasil pengujian dengan menggunakan 
persentase perbandingan data latih dan data uji 

kan akurasi dan RMSE yang buruk. Oleh 
karena itu, untuk proses penggujian kemampuan 

ANFIS dalam melakukan peramalan dilakukan 
pengujian dengan skenario yang lain.

Tabel 1 Hasil pengujian nilai RMSE dan akurasi 
pada berbagai kombinas

 
 
 
Pada skenario kedua, dilakukan pengujian 

dengan memisahkan data musim penghujan dan 
musim kemarau. Disamping itu, pengujian dilakukan 
untuk jangka waktu yang pendek yaitu satu sampai 
lima bulan. Adapun data
musim kemarau adalah data bulan Juni sampai 
September dan data-data yang masuk dalam musin 
penghujan adalah data bulan Nopember sampai 
April. Sedangkan data bulan Mei dan Oktober 
termasuk data transisi dari musim penghujan ke 
musin kemarau atau sebaliknya.
Tabel 2 Hasil pengujian nilai RMSE dan akurasi 
dengan data latih 2 sampai 5 bulan

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian yang 

dilakukan dengan menggunakan data latih selama 
dua sampai lima bulan, sedangkan data uji adalah 
satu sampai tiga bulan. Berdasarkan 
Reference source not found.
bahwa semakin sedikit data uji menunjukkan akurasi 
pengujian yang lebih baik. Akurasi yang cukup baik 
ditemukan pada pengujian dengan jumlah data latih 
sebanyak dua bulan. Untuk data latih tiga bulan 
dengan data uji satu bulan masih menunjukkan hasil 
yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan data uji yang 
digunakan berada pada musim yang sama. 
Sedangkan pengujian sisanya menunjukkan hasil 
yang buruk, terutama pada pengujian dengan data 
latih sebanyak lima bulan. Hal ini di
sebagian data uji berada pada musim yang berbeda 
dengan data latih. 

 
 
 
 
 
 

Persen 
Data 
Latih 

Persen data Uji

30% 

RMSE Akurasi 

40% 1,5128235 22,63% 

50% 1,091512 7,93% 

60% 1,0956984 8,76% 
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ANFIS dalam melakukan peramalan dilakukan 
pengujian dengan skenario yang lain. 

Hasil pengujian nilai RMSE dan akurasi 
pada berbagai kombinasi data uji 

Pada skenario kedua, dilakukan pengujian 
dengan memisahkan data musim penghujan dan 
musim kemarau. Disamping itu, pengujian dilakukan 
untuk jangka waktu yang pendek yaitu satu sampai 
lima bulan. Adapun data-data yang masuk dalam 

adalah data bulan Juni sampai 
data yang masuk dalam musin 

penghujan adalah data bulan Nopember sampai 
April. Sedangkan data bulan Mei dan Oktober 
termasuk data transisi dari musim penghujan ke 
musin kemarau atau sebaliknya. 

Hasil pengujian nilai RMSE dan akurasi 
dengan data latih 2 sampai 5 bulan 

menunjukkan hasil pengujian yang 
dilakukan dengan menggunakan data latih selama 
dua sampai lima bulan, sedangkan data uji adalah 
satu sampai tiga bulan. Berdasarkan Error! 

Reference source not found. dapat diketahui 
bahwa semakin sedikit data uji menunjukkan akurasi 
pengujian yang lebih baik. Akurasi yang cukup baik 
ditemukan pada pengujian dengan jumlah data latih 
sebanyak dua bulan. Untuk data latih tiga bulan 

atu bulan masih menunjukkan hasil 
yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan data uji yang 
digunakan berada pada musim yang sama. 
Sedangkan pengujian sisanya menunjukkan hasil 
yang buruk, terutama pada pengujian dengan data 
latih sebanyak lima bulan. Hal ini dikarenakan 
sebagian data uji berada pada musim yang berbeda 

Persen data Uji 

40% 50% 

RMSE 
Akur

asi RMSE 
Aku
rasi 

1,3534
1009 

39,01
% 

1,2417
428 

49,1
2% 

1,1226
9385 

7,80
% 

1,0915
12 

7,93
% 

1,1703
8589 

9,34
%     
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Tabel 3 Hasil pengujian nilai RMSE dan akurasi 

musim penghujan  
 

 
 menunjukkan hasil pengujian dengan 

menggunakan data pada musim kemarau. Hasil 
pengujian menunjukkan akurasi yang bagus dimana 
rata-rata diatas 90%. Tabel 3 menunjukkan hasil 
pengujian dengan menggunakan data pada musim 
penghujan. Berdasarkan hasil pengujian dapat 
diketahui bahwa akurasi pengujian untuk data antara 
bulan Januari sampai April cukup bagus yaitu rata-
rata diatas 80%, sedangkan hasil pengujian untuk 
data antara bulan Nopember sampai Desember 
menunjukkan hasil yang tidak bagus. 

 
 

Tabel 3 Hasil pengujian nilai RMSE dan akurasi 
musim penghujan  
 

 
 

  

 

Berdasarkan pengujian diatas dapat diketahui bahwa 
kemampuan ANFIS dalam melakukan peramalan 
menghasilkan akurasi yang bagus apabila dilakukan 
pada data yang berada pada musim yang sama. 
Namun pengecualian terjadi untuk pengujian dengan 
menggunakan data pada bulan Nopember dan 
Desember dimana menghasilkan akurasi yang 
 
 
5. Kesimpulan 
 
1. Berdasarkan implementasi dan uji coba yang 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
ANFIS memiliki kemampuan yang lebih baik 
dalam melakukan peramalan cuaca jika data 
dikelompokkan berdasarkan musim. 

2. Nilai akurasi dan RMSE terbaik diperoleh pada 
pengujian yang dilakukan pada musim kemarau. 
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Abstract 

 
Telkom Speedy is a product of the company PT. Telkom, which focus on business internet network, which was 
established to meet the needs of information and innovation are a great role in the world. The decline in 
consumer confidence levels and the number of subscribers as well as the emergence of new competitors to make 
the speedy need to innovate, both in the area of service innovation and the promotion, in order to remind 
consumers of the existence ofproducts, services as well as convenience offered by Telkom Speedy especially for 
the North Sumatra. The competitors of Telkom Speedy promote the advantages of speed with low prices.Behave 
this approach, then the promotion of Telkom Speedy use cultural approach, according to the marketing area, the 
majority of North Sumatra are Batak tribe, with the Batak culture approach, which uses a sampled ornament of 
Ulos motifs, applied to the media flyers, banners, posters, banners, website, souvenirs, mugs, plates, mats and 
stickers. Culture approach model can be applied to marketing speedy in various provinces in Indonesia, given 
Telkom Speedy once entrenched in the community of Internet users in Indonesia. 

 
Keywords: Promotion, Internet, local culture. 
 

 
 

ABSTRAK 
 

Speedy merupakan produk dari perusahaan PT. Telkom yang fokus pada bisnis jaringan internet, yang didirikan 
untuk memenuhi kebutuhan informasi dan inovasi yang sedang berperan besar di dunia. Menurunnya tingkat 
kepercayaan konsumen dan jumlah pelanggan serta munculnya pesaing-pesaing baru membuat pihak speedy 
perlu melakukan inovasi, baik inovasi dalam bidang layanan maupun bidang promosi, agar dapat kembali 
mengingatkan konsumen akan keberadaan produk speedy,layanan serta kemudahan yang di tawarkan oleh 
Telkom Speedykhususnya untuk masyarakat Sumatera Utara. Para pesaing Telkom Speedy berpromosi dengan 
keunggulan kecepatan dengan harga yang murah, maka menyikapi hal ini pendekatan untuk promosi Telkom 
Speedy menggunakan pendekatan kebudayaan, sesuai dengan daerah pemasaran, Sumatra Utara yang mayoritas 
suku Batak, maka menggunakan pendekatan budaya Batak, yakni menggunakan ragam hias yang dicuplik dari 
motif kain tradisional Ulos, diterapkan pada media flyer, spanduk, poster, umbul-umbul,website, souvenir, mug, 
piring, tikar dan stiker. Model pendekatan kebudayaan ini dapat diterapkan untuk pemasaran Telkom Speedy di 
berbagai propinsi di Indonesia, mengingat Telkom Speedy pernah membudaya pada masyarakat pengguna 
internet di Indonesia. 

 
Kata Kunci : Promosi, Internet, Budaya lokal. 
 

1. Pendahuluan 
Kelancaran sarana telekomunikasi 

diperlukan untuk menyebarluaskan informasi ke 
seluruh pelosok tanah air, karenakebutuhan 
masyarakat untuk memperoleh informasi secara ter-
update dan aktual sudah sangat meningkat. 
Perkembangan teknologi yang mempunyai arti 

penting dalam kehidupan saat ini menuntut 
masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan 
informasi, sehingga layanan internet memiliki 
sumber informasi yang akurat dan 
efisien.Kebutuhan akan akses internet juga 
meningkat, di mana internetbroadband menjadi 
salah satu solusinya.  
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Untuk menjawab kebutuhan tersebut 
Telkom Speedy menawarkan layanan sambungan 
internet kepada para pelanggan telepondengan 
menggunakan saluran telepon rumah. Koneksi 
Telkom Speedy dapat mentransfer informasi 
dengan kecepatan hingga 512 kbps hanya dengan 
menggunakan kabel telepon dan modem ASDL 
(Asymetric Digital Subscriber Line) yang tersedia 
dipasaran, sehingga memungkinkan aplikasi 
multimedia 3D dengan animasi, video dan musik, 
serta dapat melakukan dua layanan sekaligus: 
mengakses internet dan menggunakan telepon pada 
saat yang bersamaan. 

 
Sejak diluncurkan di kota Medan pada 

tahun 2006, Telkom Speedy mendapatkan respon 
yang baik dari masyarakat. Dengan harapan dapat 
menjadi suatu layanan yang membantu 
perkembangan kota Medan,Telkom Speedy 
menawarkan jaringan internet terluas, kecepatan 
yang stabil dan juga produk yang pertama kali 
memperkenalkan internet masuk desa. Untuk 
mempermudah pemasangan Telkom Speedy, dibuat 
saluran layanan baru yaitu nomor telepon 147 untuk 
melayani keluhan konsumen. 

 
Namun beberapa tahun setelah peluncuran, 

peminat Telkom Speedy mulai mengalami 
penurunan, karena bertambah banyaknya 
kompetitor sejenis yang terkadang memiliki 
koneksi yang bisa jauh lebih baik dari pada Speedy. 
Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2012Telkom 
Speedy kota Medan ingin melakukan peningkatan 
terhadap pelayanan dengan memberikan layanan 
ekstrakepada konsumennya.Untuk itu, perlu 
dipikirkan bagaimana membuat perancangan 
promosi Telkom Speedy guna membentuk 
pandangan yang positif dari konsumen.  

 

 
Tabel 1.1 Persaingan Provider Internet 

2. Cara Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan dengan wawancara 

terhadap pejabat PT. Telkom Divre-1 Medan untuk 
data tentang permasalahan yang dihadapi, 
dandengan beberapa konsumen Telkom Speedy di 
propinsi Sumatra Utara. Kuesioner juga 
disebarluaskan kepada masyarakat pengguna produk 
Speedy. Selain itu, dilakukan juga studi pustaka dari 
dokumen yang ada di perusahaan, situs internet, 

hasil riset dan informasi lain yang dianggap relevan 
dan dapat menunjang penelitian. Pengamatan 
dengan memperhatikan pola kebiasaan dari 
masyarakat setempat, bukti visual dan kejadian, 
dilakukan di propinsi Sumatera Utara  

 
3. Pendekatan Budaya 

Produk yang mengawali sambungan 
internet untuk masyarakat adalah Telkomnet Instan 
yang pada waktu awal pemunculannya dianggap 
praktis, karena pembayarannya menjadi satu 
dengan tagihan telepon rumah. Kemudian muncul 
Telkom Speedy, pertama kali sambungan internet 
dengan kecepatan tinggi, pernah sangat populer di 
kalangan pemakai internet, sehingga identik 
sebagai pelopor dalam layanan sambungan internet 
berkecepatan tinggi. Masa sekarang ini, untuk 
mempromosikan kecepatan dan harga sebagai 
unggulan, Telkom Speedy harus bersaing dengan 
para kompetitor internet service provider lainnya. 
Keunggulan Telkom Speedy sebagai pelopor 
pemakaian internet dengan menggunakan fasilitas 
sambungan telepon rumah, pernah “membudaya” di 
masyarakat. Untuk itu pedekatan kreatif yang 
digunakan adalah memanfaatkan unsur-unsur visual 
budaya lokal, yang berkaitan dengan kebiasaan dan 
ritual yang dilakukan mayoritas masyarakat 
setempat. 

Masyarakat propinsi Sumatera Utara 
mayoritas adalah suku Batak,denganciri khas 
budaya yang dapat dilihat dari bahasa, pakaian adat, 
alat musik, makanan, dan rumah adat.Secara 
umum, suku Batak memiliki falsafah adat Dalihan 
Natolu paopat Sihal yakni Somba Marhulahula 
(hormat pada pihak keluarga ibu/istri), Manat 
Mardongan Tubu (kompak dalam hubungan 
semarga), Dan Sihal yaitu : Dame martetangga jala 
ringkot mar ale ale  (damai dalam kehidupan 
sehari-hari), falsafah ini dipegang teguh dan hingga 
kini menjadi landasan kehidupan sosial dan 
bermasyarakat di lingkungan orang Batak (Samosir, 
Silindung, Humbang, Toba). 

 
Suku Batak Toba. Di daerah danau 

Toba ada acara adat Batak yang paling dikenal 
dan dekat dengan masyarakat Batak, yaitu 
“Pesta Danau Toba”. Dalam acara ini, semua 
masyarakat Danau Toba baik yang masih 
menetap maupun yang tidak menetap lagi 
datang untuk menyaksikan acara tersebut. 
Promosi dilakukan dengan cara membagi-
bagikan flyer kepada semua masyarakat yang 
datang, memasang umbul-umbul, dan 
memasang stiker pada  yang mereka pakai. 
Stiker digunakan karena selama ini  dijepret 
(stapler), sehingga merusak tenunan kain. 

Suku Batak Karo.Acara adat yang paling 
dikenal dari komunitas Batak Karo adalah “Kerja 
Tahun”. Acara ini rutin dilakukan setiap tahunnya 
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dengan tujuan mempererat hubungan dan menjalin 
persaudaraan yang lebih baik. Dalam acara ini, 
banyak orang yang berkumpul baik yang berasal 
dari daerah tersebut maupun yang sudah di 
perantauan. Di acara ini para peserta melakukan 
serangkaian kegiatan, yaitu mulai dari memotong 
lembu, makan Lemang, syukuran panen dan 
kegiatan paling di tunggu adalah acara “Parkolong-
kolong”. Dalam acara ini ini para peserta bebas 
bernyanyi dan menari sepuas-puasnya yang 
terkadang membuat orang lupa waktu. Dalam acara 
Kerja Tahun tersebut, dapat dilakukan promosi 
Speedy dengan cara mensponsori acara tersebut. 
Dengan memasang spanduk sponsor, poster serta 
flyer sebelum dan pada saat acara tersebut 
berlangsung. 

Suku Batak Simalungun. Acara adat 
Simalungun bertujuan untuk rasa kebersamaan 
yang jadi asal mula Pesta “Rondang Bittang”. 
Diawali dengan meranggir, yaitu kegiatan 
pembersihan diri, hati, dan pikiran dilakukan pada 
mata air, tempat dahulu raja dan permaisuri mandi. 
Dalam balutan pakaian adat Simalungun, dengan 
harapan untuk mendapatkan jodoh diantara muda-
mudi Simalungun. Mata air dan jeruk purut simbol 
pembersihan diri yang juga melambangkan 
pengusiran segala kotoran dari badan dan pikiran.  
yang disebut “Hiou” disampirkan sarat dengan 
ornamen. Secara legenda  dianggap salah satu dari 
tiga sumber kehangatan manusia selain api dan 
matahari. Awalnya, tutup kepala juga berasal dari  
yang belakangan berganti dengan “Tengkuluk 
Batik.” Sampiran Jam emas serta Pedang pusaka 
melambangkan harkat dalam adat. Pasangan muda-
mudi mempersiapkan diri datang berpasang-
pasangan melewati para tetua adat. Acara ini juga 
memberikan makna tersendiri yaitu kesempatan 
saling mengenal satu sama lainnya. Tarian yang 
sarat sejarah dan makna untuk saling membantu 
serta menghibur orang yang tengah dirundung 
duka. Sehingga tarian tersebut dilombakan untuk 
menjalin kebersamaan. 

Suku Batak Mandailing. Di daerah 
Mandailing ada mempunyai upacara adat yang 
berbeda yang disebut “Gondang Sambilan”. Disini 
diadakan upacara pernikahan yang dilaksanakan 
selama  tujuh hari tujuh malam. Selama tujuh hari 
tujuh malam tesebut mereka memotong tiga ekor 
lembu dan  Manortor.  

Suku Nias. Dibandingkan dengan pulau 
Sumatra, pulau Nias merupakan suatu pulau kecil 
yang masyarakatnyamasih sangat kentaldan juga 
sangat menghargaikebudayaanya. Perayaan yang 
paling sering dilakukan adalah acara“Lompat batu”. 
Acara ini awalnya bertujuan untuk melatih anak-
anak muda Tanah Nias untuk menjadikan mereka 
prajurit yang siap bertempur. Tetapi karena 
perkembangan jaman maka peperangan pun sudah 
tidak terjadi lagi sehingga pada masa kini acara ini 

bertujuan untuk membuktikan kepada masyrakat 
bahwa seorang anak muda itu sudah menjadi 
dewasa. Dalam acara ini masyarakat diundang 
untuk berkumpul dan melihat kegiatan tersebut 
dengan menggunakan pakaian adat.  

Konsep visualisasi, dalam hal ini unsur-
unsur visual akan digunakan cuplikan dari 
visualisasi kebudayaan suku Batak,seperti rumah 
adat dan kain Ulos, dan nantinya akan digunakan 
dalam visualisasi dari media-media yang akan 
dilakukan. 

Rumah adat Batak adalah suatu identitas 
kebudayaan Batak yang sangat melekat dan sangat 
dikenal oleh banyak orang dan banyak kalangan. 
Dengan ornamen dan ragam hias yang sangat unik 
dan menarik serta memiliki ciri khas dari 
kebudayaan Batak, diharapkan akan menarik 
bagikonsumen.  

Motif Ulos yang digunakan dicuplik dari 
Ulos untuk pergaulan. Ulos Sadummerupakan kain 
yang melambangkan kasih sayang dan kehangatan 
serta persatuan, biasanya diberikan kepada orang 
yang sedang menjalakan upacara pernikahan. 
Sehingga  sangat kental akan pengertian yang 
mepersatukan dua belah pihak keluarga dalam ikrar 
pernikahan dan dipakai oleh pasangan yang 
menikah. Oleh karena itu,  memberikan gambaran 
mengenai keutuhan, kehangatan dan cinta yang 
tidak boleh dilepas hingga pasangan itu meninggal. 
Dan  sering mempunyai ungkapan “Dahulu Kalian 
Dua Dekarang Dudah Menjadi Satu”. 

Pengetahuan, pemahaman dan penerapan 
budaya Batak diperlukan sebagai kunci untuk me-
rebrand Telkom Speedy agar tetap dapat bersaing 
dengan produk provider internet lain. Selain 
memperkenalkan ulang kebudayaan Batak kepada 
masyarakat luas secara umum,hal ini juga dapat 
mengembalikan masyarakat Batak secara khusus 
kepada akar budayanya.  

Gaya gambar dalam hal ini visual gambar 
sangatlah berpegaruh. Semua unsur visual yang 
digunakan adalah gambar-gambar yang sangat 
berkaitan erat dengan identitas kebudayaan 
Batak,dikombinasikan dengan ilustrasi-ilustrasi 
ornamen dari kebudayaan Batak. Budayaverbal 
kebudayaan Batakjuga akan ditonjolkan, yang 
dapat dilihat dari kata-kata yang sangat identik 
dengan masing-masing daerah terutama kata-kata 
pengucapan salam. 

Desain layout sendiri dibuat dengan 
menggabungkan ragam corak dan bentuk dari 
kebudayaan Batakyang diharapkan dapat membuat 
publiklokal menjadi tertarik. Jenis font yang 
digunakan adalah Sans Serif, dengan bentuk 
fisikyang dapat membantu penyampaian pesan serta 
mencerminkan kecepatan dan kelincahan. Warna 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

621 

 

utama yang digunakan adalah warna merah, hitam 
dan putih, merupakan warna-warna yang 
mencerminkan kebudayaan Batak, sementara 
sebagai warna pendukung digunakan kuning, biru, 
jingga, dan merah muda. 

4. Hasil perancangan 
Flyer, dibuat dan akan disebarkan kepada 

target konsumen di daerah kompleks perumahan, 
jalan-jalan, pusat perbelanjaan baik modern 
maupun tradisional dan juga ditempat-tempat 
umum lainnya. Ukuran flyer ini adalah 13cm x 25 
cm. 

 

 
      

Gambar 4.6 Flyer 
 
Stiker, sebagai media yang dibuat sebagai 

penanda pada  yang dipakai dan yang akan 
diberikan. Stiker ditempel di  dan diberikan nama 
pada bagian tertentu dan di tulis dengan 
menggunakan spidol.Ukuran dari stiker ini 15cm x 
7cm.  
 

 
  

Gambar 4.7 Stiker 
 
 

Mug (cangkir besar). Kebiasaan 
kebudayaan Batak adalah menikmati sup dari 
makanan yang dihidangkan, sebagai dari pelengkap 
makanan. Karena sebelumnya cara 
menghidangkannya dengan menggunakan gelas 
biasa, maka diganti dengan Mug agar dapat 
menikmati sup tersebut dengan lebih nyaman. 

 

 
 

Gambar 4.8 Mug 
 

Piring Makan , adalah suatu hal yang 
sangat diperhatikan dalam kebudayaan Batak, 
karena dari sanalah penilaian seseorang akan 
kepuasan yang ia dapatkan dari acara adat tersebut. 
Piring dibuat untuk melakukan promosi,agar secara 
tidak langsung dapat mendekatkan produk dengan 
konsumen. 

 

 
 

Gambar 4.9 Piring Makan 
 
Poster, dipasang di tempat-tempat umum, 

seperti kedai kopi, rumah makan khas Batak, cafe, 
mall, tempat cuci kendaraan, dan kampus-kampus. 
Ukuran dari poster ini adalah 29cm x 42cm. 

 
 
 

 
Gambar 4.10 Poster 

 
Spanduk, akan digunakan pada upacara 

untuk kebudayaan Batak Karo. Karena acara makan 
diselenggarakan di Jambur (wisma), maka 
diperlukan spanduk pada pintu masuknya. Ukuran 
spanduk ini adalah 400cm x 90cm. 
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Gambar4.11 Spanduk 
  

Umbul-umbul , akan digunakan pada 
media luar ruang, yang akan dipasang di jalan-jalan 
menuju lokasi upacara adat yang akan dilakukan. 

  

 
 

Gambar 4.12 Umbul-umbul 
Media Internet (Website).Website dibuat 

untuk memperkenalkan kebudayaan Batak dan 
memberikan informasi-informasi tentang 
kebudayaan Batak dan promosi yang dilakukan 
oleh Speedy. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4.13 Desain Website 
 

Kesimpulan 
 
Dalam persaingan provider seluler dalam 

promosinya selalu berlomba untuk menawarkan 
benefit berupa harga murah, kecepatan tinggi, luas 
jangkauan bahkan tambahan layanan gratis. 
Menghadapi hal seperti ini jika provider seluler 
tidak memiliki cadangan tenaga yang kuat tentu 
akan kalah bersaing.  

Telkom Speedy sebagai pemain lama 
dalam bisnis provider seluler di Indonesia, pertama 
kali sambungan internet dengan kecepatan tinggi, 
pernah sangat populer di kalangan pemakai 
internet, sehingga identik sebagai pelopor dalam 
layanan sambungan internet berkecepatan tinggi, 
pernah membudaya di masyarakat Indonesia, 
makapendekatan budaya dapat dimanfaatkan 
sebagai strategi kreatif periklanan untuk 
menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

 
Ucapan Terimakasih : 

1. Bapak Noskie Samosir,perwakilan Telkom 
Speedy di Medan, sebagai narasumber. 

2. Saudara Andro Siahaan, komunitas pengguna 
Speedy di Medan, sebagai narasumber. 

3. Bapak Barani Sinaga, Parhata, di Medan, 
sebagai narasumber tentang adat Batak. 

4. Bapak Pangarepen Sembiring, Paradat, di 
Medan, sebagai narasumber tentang adat Batak. 
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Abstrak 

Dalam beberapa tahun ini, perubahan cuaca yang trjadi dirasakan cukup ekstrim. Hal ini merupakan sumber 
gagasan dalam penelitian ini. Pada [1] telah dibangun system cerdas untuk memprediksi temperature dan 
kelembaban udara menggunakan backpropagation yang telah dimodifikasi dengan pendekatan conjugate 
gradient. Pada makalah ini, dianalisis dan diimplementasikan teknik line search dalam penentuan parameter step 
size sehingga dapat meminimumkan kinerja selama arah pencarian. Data yang akan digunakan dalam penelitian 
ini berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Data tersebut berupa  temperatur, curah 
hujan, kelembaban udara, lama penyinaran matahari, tekanan udara, arah dan kecepatan angin.  Teknik line 
search dalam penelitian ini adalah Golden Section Search, Brent’s Search, Hybrid Bisection-Cubic Search, dan 
Charalambous’ Search. Dengan penggunaan teknik line search dalam conjugate gradient, pelatihan 
backpropagation hanya memerlukan epoch yang kecil (rata-rata 27 epoch untuk data temperatur dan 25 epoch 
untuk data kelembaban). Pada performansi yang sama, ini jauh lebih baik disbanding backpropagation standar 
yang memerlukan di atas 1000 epoch untuk tempertaur dan 100 epoch untuk kelembaban.     
 
Kata kunci : teknik line search,conjugate gradient, backpropagation, temperatur, kelembaban 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena 
perubahan cuaca dirasakan cukup ekstrim dalam 
perubahannya. Berikut diungkapkan beberapa hal 
yang menjadi headline news dalam beberapa media 
terkait tentang perubahan cuaca yang terjadi di 
beberapa wilayah Indonesia. Sehubungan dengan 
kenaikan temperatur yang terjadi di sejumlah kota di 
Riau, Staf Analisa BMKG Riau mengaku belum bisa 
bisa memprediksi kondisi cuaca saat itu (Metro 
Riau, 10 Mei 2010). Sementara itu, penasihat 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 
Siswono Yudhohusodo mengatakan, saat ini petani 
kebingungan karena terjadi perubahan iklim. Oleh 
sebab itu, ke depan Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) harus mampu memprediksi 
cuaca dengan baik (Kompas, 2 Agustus 2010).  
Sejalan dengan itu, Fauzi Bowo, Gubernur DKI 
Jakarta kembali menyalahkan BMKG dalam 
melakukan prediksi cuaca terkait dengan 
penanganan dan antisipasi banjir yang terjadi di 

beberapa daerah di Jakarta (tribunnews.com, 
September 2010).  

Sebelumnya, kami telah membangun sistem 
peramalan temperatur udara menggunakan bayesian 
network [1], Hidden Markov Model (HMM) [2], dan 
jaringan syaraf tiruan (JST) [10]. Berdasarkan hasil 
penelitian  tersebut, jaringan syaraf tiruan 
memberikan performansi terbaik. Sehubungan 
dengan itu, sistem yang akan dibangun dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan jaringan 
syaraf  tiruan. Dalam perkembangannya, jaringan 
syaraf tiruan sempat ditinggalkan karena tidak dapat 
menyelesaikan permasalahan yang kompleks, 
sampai ditemukan Jaringan Syaraf Tiruan 
Backpropagation yang terdiri dari multilayer. 
Backpropagation dapat menyelesaikan beberapa 
kasus, misalkan pengenalan pola, peramalan, 
klasifikasi, dan lain-lain. Namun demikian,  
algoritma Backpropagation standar juga menemui 
beberapa kendala, yaitu lamanya pelatihan apabila 
pemilihan parameter-parameternya tidak tepat, 
misalkan pemilihan learning rate yang berpengaruh 
pada perubahan bobot [4, 5]. Beberapa kendala 
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tersebut telah banyak ditangani dengan metode 
adaptif learning rate, tetapi masih belum mencapai 
konvergensi dalam waktu yang cepat [7, 8].  

Pada saat ini, Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 
merupakan algoritma pembelajaran yang sangat 
sering digunakan pada penyelesaian kasus-kasus 
peramalan. Hal ini karena JST merupakan algoritma 
yang mampu terus belajar dan mampu mengenali 
pola-pola yang ada, sehingga dapat melakukan 
prediksi dengan baik. Salah satu metode learning 
dari JST sendiri adalah Backpropagation dimana 
metode ini dapat menghasilkan hasil yang 
memuaskan dalam melakukan prediksi, namun 
masih memiliki kelemahan yaitu waktu trainingnya 
yang terlalu lama apalagi jika parameter-parameter 
yang digunakan kurang tepat.  

Kelemahan ini dapat diatasi dengan algoritma 
Conjugate Gradient sebagai algoritma untuk 
mempercepat pelatihan untuk Backpropagation 
sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil 
kelemahan dari algoritma Backpropagation tersebut. 
Pada makalah ini, kami mengkaji peranan teknik 
line search dalam algoritma Conjugate Gradient 
Fletcher Reeves yang digunakan untuk mempercepat 
proses pelatihannya pada backpropagation 
 
2. Model dan Algoritma Peramalan 
 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 
Temperatur dan kelembaban antara lain: curah 
hujan, temperatur, kelembaban, tekanan udara, lama 
penyinaran, serta angin. Keenam unsur tersebut 
merupakan unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim 
yang saling berkaitan satu dengan yang lain. 
Sehingga, dengan menggunakan data tersebut, 
system mampu melakukan prediksi terhadap 
temperatur serta kelembaban udara.   

Metode conjugate gradient (CG) merupakan 
algoritma pencarian yang arah pencariannya tidak 
selalu menurun tapi berdasarkan pada arah 
conjugasinya. Secara umum algoritma ini lebih cepat 
convergen daripada metode penurunan tercepat 
(backpro standart). CG menggunakan vector tidak 
nol yang orthogonal dan bebas linier. Dua vector 
dikatakan orthogonal (G-conjugate) jika perkalian 
dalamnya bernilai nol. Untuk dapat meminimalkan 
error yang terjadi maka yang harus dioptimalkan 
adalah bobot-bobot yang menghubungkan antar 
neuron. 

Conjugate gradient merupakan metode untuk 
meminimasi fungsi turunan dengan menghitung 
pendekatan wk+1 secara iterative berdasarkan: w´:6 �  w´ +  α´d´        (1) d´:6 =  −g´:6 +  β´d´        (2) 
dimana α dan β : parameter momentum (untuk 
menghindari  konvergensi local) [ 11, 12]. 

Berikut adalah algoritma pelatihan yang 
digunakan [1] : 

1. Definisikan masalah, misalkan matriks masukan 
(P) dan matrik target (T). 

2. Inisialisasi, menentukan arsitektur jaringan, nilai 
batas MSE dan batas jumlah epoch sebagai 
kondisi berhenti, line search yang digunakan, 
membangkitkan bobot-bobot(W) dan bias(b) 
dengan bilangan acak kecil. 

3. Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, 
lakukan langkah 3 - 13 

• Propagasi maju 
4. Hitung keluaran dari hidden layer q³(i=1,2,3,...,o),  v³ = b6 + ∑ Ṕấ¶6 W³´q³ = 66:äTå (7æç)   (3) 

5. Lanjutkan dengan menghitung keluaran dri 
output layer ré(j=1,2,...,m), hé = bB + ∑ q³â³¶6 Wé³   (4) ré = 66:äTå (7ëì)  (5) 

 
• Propagasi mundur 
6. Hitung faktor kesalahan di unit output 

berdasarkan perbedaan (error) nilai actual dan 
nilai prediksi (output dari unit output) δé = ¾Té − réÂf ð(v³) = ¾Té − réÂré(1 − ré)   

(6) 
7. Hitung factor kesalahan di unit tersembunyi 

berdasarkan factor δ³ = f ð¾héÂ ∑ δéWé³ñé¶6   (7) 

dimana f ð¾héÂ = q³(1 − q³). 
8. Hitung gradient di unit output dari fungsi objektif 

yang sudah ditentukan gé:6 =  6ò ∑ δóéróéñó¶6   (8) 

9. Hitung gradient di unit tersembunyi.  Õ³:6 =  63 ∑ º�³q�³â�¶6    (9) 

10. Hitung parameter β untuk semua neuron di unit 
tersembunyi dan unit output. Parameter β untuk 
conjugate gradient fletcher reeves dapat 
dihitung dengan persamaan :  ô�:6 =  �õöV÷  �õöV �õ÷ �õ   (10) 

dimana : 
βj+1 = nilai parameter β pada iterasi saat ini 

  gj+1 = gradient pada iterasi saat ini 
gj = gradient pada iterasi sebelumnya 

11. Hitung direction untuk semua neuron di unit 
tersembunyi dan unit output. dé:6 =  −gé:6 + βédé  (11) 
dimana :  

dj+1 = direction pada iterasi saat ini 
  gj+1 = gradient pada iterasi saat ini 
  βj = nilai β pada iterasi sebelumnya 
  dj = direction pada iterasi sebelumnya 

Untuk direction awal : 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

626 

 

�6 �  −Õ6    (12) 
12. Hitung parameter α untuk semua neuron di unit 

tersembunyi dan unit output dengan teknik line 
search. 

• Perubahan bobot 
13. Update bobot dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : Á�:6 =  Á� +  @�:6��:6  (13) 
dimana : wj+1 = bobot yang akan diupdate 
     wj = bobot sebelumnya 
     αj+1 = nilai alfa saat ini 
     dj+1 = direction pada iterasi saat ini 
Parameter α disini dapat dicari dengan 

menggunakan teknik line search sehingga dapat 
meminimumkan kinerja selama arah pencarian, 
karena parameter α merepresentasikan besar langkah 
yang diambil untuk setiap direction. Beberapa teknik 
line search antara lain:  

1. Golden Section Search, yakni 
pencarian linear sederhana tanpa 
harus menghitung gradient dari garis 
tersebut. 

2. Brent’s Search, yakni pencarian linear 
dengan menggunakan kombinasi 
antara golden section search dan 
interpolasi kuadratik. 

3. Hybrid Bisection-Cubic Search, yakni 
pencarian linear dengan menggunakan 
kombinasi antara metode biseksi dan 
interpolasi kubik. 

4. Charalambous’ Search, yakni metode 
pencarian yang merupakan kombinasi 
antara interpolasi kubik dan suatu tipe 
sectioning. 

Berikut adalah diagram alir sistem peramalan : 
 

 
 

Gambar 1 Diagram Alir Sistem Peramalan 
 
3. Hasil Peramalan dan Analisis 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berasal dari BMKG yang diperoleh menggunakan 
alat automatic weather station (AWS). Pengujian 
sistem didasarkan pada beberapa skenario pengujian. 
Hasil pengujian tersebut disampaikan sebagai 
berikut. Rata-rata MAPE temperature dan 
kelembaban udara untuk masing-masing teknik line 
search dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 
Tabel 1. Rata-Rata Hasil Prediksi Temperatur  

MAPE H+1 MAPE H+5

Golden Section 0.02635 0.05301

Brent's 0.02848 0.03631

Hybrid Bisection-Cubic 0.03700 0.03475

Charalambous 0.04806 0.04609  
 

Tabel 2.  Rata-Rata Hasil Prediksi Kelembaban  
MAPE H+1 MAPE H+5

Golden Section 0.07689 0.09584

Brent's 0.06584 0.08248

Hybrid Bisection-Cubic 0.08378 0.11529

Charalambous 0.10605 0.11028  
 

Dengan demikian,  pada peramalan 
temperature dan kelembaban udara untuk data tahun 
2007, teknik line search yang paling baik untuk 
digunakan sebagai penentu nilai dari parameter α 
adalah teknik Brent’s Search, hal ini karena teknik 
Brent’s Search merupakan teknik pencarian linear 
dengan menggunakan kombinasi antara golden 
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section search dan interpolasi kuadratik dimana 
untuk kasus ini data yang diberikan sangat sesuai 
dengan kebutuhan pergerakan langkah untuk dapat 
mencapai konvergen dengan cepat. Oleh karena itu, 
Brent’s Search merupakan parameter terbaik untuk 
digunakan pada Backpropagation termodifikas 
sebagai penentu nilai dari parameter α.  

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui MAPE 
testing terbaik untuk peramalan temperature H+1 
yaitu, MAPE = 0.02344 (dengan jumlah neuren 
hidden = 10 dan teknik line search Brent’s Search) 
dan untuk H+5 yaitu,  MAPE = 0.02623 (dengan 
jumlah neuren hidden = 5 dan teknik line search 
Charalombous Search). Kemudian berdasarkan 
Tabel 2 dapat diketahui MAPE testing terbaik untuk 
peramalan kelembaban H+1 yaitu, MAPE = 0.04443 
(dengan jumlah neuren hidden = 10 dan teknik line 
search Brent’s Search) dan untuk H+5 yaitu,  MAPE 
= 0.05668 (dengan jumlah neuren hidden = 15 dan 
teknik line search Brent’s Search).  

Selanjutnya, performansi sistem dengan 
algoritma backpropagation termodifikasi dibanding-
kan dengan algoritma backpropagation standar, 
seperti disajikan dalam Tabel 3 dan Tabel 4. 

 
Tabel 3. Perbandingan Pengujian Peramalan 
Temperatur 

Epoch 

H+5

MAPE 

H+5

Time 

(second)

Backpro Standar 1000 0.02774 20.24

Backpro termodifikasi 19 0.02623 0.50

 
Tabel 4. Perbandingan Pengujian Peramalan 
Kelembaban 

Epoch 

H+5

MAPE 

H+5

Time 

(Second)

Backpro Standar 98 0.10121 1.79

Backpro termodifikasi 27 0.05668 0.58

 
Berdasarkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 

ditunjukkan bahwa pelatihan dengan algoritma 
backpropagation termodifikasi memberikan hasil 
yang lebih optimal dari pada  backpropagation 
standar (optimal dalam arti mampu dengan cepat 
mencapai konvergen dan akurasi yang dihasilkan 
lebih baik). Hal ini dapat terjadi karena pada 
backpropagation standar, update bobot hanya 
dipengruhi oleh factor kesalahan dan nilai learning 
rate yang nilainya selalu tetap selama proses 
pelatihan. Sehingga proses pelatihan cukup lama 
dalam menemukan bobot-bobot yang sesuai (belum 
konvergen bahkan hingga epoch ke 1000). 
Sedangkan dengan algoritma backpropagation 
termodifikasi, update bobot dipengaruhi oleh 
parameter  α , β, dan direction yang akan mencari 
kemana arah pencarian dan seberapa besar lebar 

langkah yang diambil dalam mengupdate bobot. 
Sehingga dengan algoritma backpropagation 
termodifikasi tersebut hanya diperlukan jumlah 
epoch yang kecil untuk mendapatkan nilai bobot-
bobot yang sesuai.  

 
4. Kesimpulan 
 

Secara umum, penggunaan teknik line search 
yang meliputi Golden Section Search, Brent’s 
Search, Hybrid Bisection-Cubic Search, dan 
Charalambous’ Search memberikan performansi 
yang baik dalam mempersingkat waktu pelatihan 
backpropagation. Proses pelatihan backpropagation 
hanya memerlukan epoch yang kecil (rata-rata 27 
epoch untuk data temperatur dan 25 epoch untuk 
data kelembaban). Pada performansi yang sama 
(MAPE 2,5% untuk temperatur dan 6% untuk 
kelembaban). ini jauh lebih baik disbanding 
backpropagation standar yang memerlukan di atas 
1000 epoch untuk tempertaur dan 100 epoch untuk 
kelembaban 
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Abstrak 

Pendiri perusahaan Apple, Steve Jobs, mengatakan bahwa inovasi adalah hal yang membedakan antara 
pemimpin dan pengikut. Terlihat betapa pentingnya ia menganggap inovasi agar perusahaan yang ia dirikan 
dapat terus bersaing di pasar global. Melihat perkembangan inovasi di Indonesia saat ini yang masih sangat 
lambat, sudah seharusnya kita lebih memprioritaskan perhatian ke arah sana. Semua pihak dituntut untuk mampu 
melakukan perubahan untuk mengejar kembali ketertinggalan dalam persaingan, terutama institusi pendidikan, 
industri dan pemerintah. Paper ini bertujuan untuk mengusulkan sebuah framework antara ketiganya untuk 
menerapkan knowledge sharing, sebuah metode yang dianggap mampu untuk membantu meningkatkan inovasi 
organisasi. 
 
Kata kunci : Knowledge Management, Knowledge Sharing Inter-Organizational 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Jumlah inovasi di Indonesia sampai saat ini bisa 
disebut masih sangat sedikit, apalagi jika 
dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang 
memiliki penduduk dalam jumlah besar, seperti 
China dan India. Berdasarkan data World Intelectual 
Property Organization (WIPO) pada tahun 2010, 
China mengajukan paten sebanyak 12.337 
permohonan, India sebanyak 1.109 permohonan, 
sedangkan jumlah pengajuan paten oleh Indonesia 
berada jauh dibawahnya, 16 permohonan saja. 
Jumlah paten Indonesia di bidang perkebunan kelapa 
sawit juga sangat sedikit, yaitu hanya 3 paten, 
jumlah yang juga sangat sedikit dibandingkan 
dengan Singapura yang memilik 16 paten. Padahal 
selama ini Indonesia dianggap sebagai negara 
agraris dengan kekayaan alam yang melimpah.  

 
Minimnya inovasi yang ada, terutama di bidang 

teknologi, tidak memberikan banyak pengaruh 
terhadap nilai jual dari sumber daya alam (SDA)  
Indonesia, karena sampai saat ini komoditas utama 
ekspor Indonesia hanya SDA yang masih berupa 
bahan mentah, bukan barang jadi ataupun barang 
setengah jadi. Maka diperlukan inovasi-inovasi 
untuk meningkatkan nilai jual dari komoditas 
tersebut, sekaligus mengejar ketertinggalan 
teknologi dari negara-negara lainnya. 

 
Peningkatan inovasi berkaitan erat dengan 

pengembangan pengetahuan (knowledge),  karena 
knowledge merupakan representasi lebih lanjut 
daripada data, informasi dan logika konvensional 
[1]. Maka semakin banyak knowledge yang dimiliki, 
disertai dengan kemampuan mengelolanya, 
knowledge dapat menjadi pemicu untuk 
meningkatkan jumlah inovasi. Inovasi itu sendiri 
meliputi pembaruan produk, proses dan pasar, maka 
dengan knowledge yang dimiliki dapat membantu 
organisasi untuk meningkatan kualitas dan kuantitas 
produk mereka agar lebih laku dan lebih bermanfaat 
di pasar. 

 
Saat ini knowledge bahkan merupakan komoditas 

yang bernilai lebih tinggi daripada sumber daya 
alam. Hal ini disadari sepenuhnya oleh perusahaan-
perusahaan di Amerika. Dalam sebuah penelitian 
menyimpulkan bahwa perusahan-perusahan tersebut 
dalam kurun waktu 1950-2010 terus meningkatkan 
investasi pada intangible investment (termasuk di 
dalamnya knowledge)  dibandingkan dengan 
tangible investment [2]. Perbandingan dari kedua hal 
tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :  
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Gambar 1. Perbandingan investasi tangible dan 

intangible investment. [2] 
 

Dari hal-hal di atas terlihat betapa pentingnya 
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, juga 
pengelolaannya. Institusi pendidikan diharapkan 
mampu untuk melakukan hal tersebut melalui 
peningkatan riset. Kolaborasi dengan sektor industri 
dalam hal ini juga sangat diperlukan, terutama jika 
ingin melakukan inovasi di bidang manufaktur, 
karena dengan berkolaborasi antar organisasi dapat 
meningkatkan laju pertukaran informasi, 
mengurangi biaya penelitian & proses yang ada 
menjadi lebih efisien [3]. Selain itu campur tangan 
dari pemerintah juga diperlukan, yaitu selain sebagai 
pengawas berjalannya regulasi dalam kolaborasi 
tersebut, juga untuk menciptakan infrastruktur dan 
iklim riset yang baik [4]. 

 
Paper ini bertujuan untuk merancang model yang 

tepat untuk permasalahan di atas dengan 
menggunakan knowledge sharing, berdasarkan peran 
dari entitas-entitas terkait. Harapannya adalah dapat 
menjadi acuan dalam melakukan kerja sama antar 
institusi pendidikan, industri dan juga pemerintah. 
 
2. Landasan Teori 

 
2.1  Inovasi 
 

 Inovasi merupakan aktifitas yang bertujuan 
untuk mengimprovisasi terhadap produk, proses, 
layanan dan sesuatu yang belum pernah dibuat 
sebelumnya [5]. Sehingga dengan inovasi ini dapat 
meningkatkan kesejahteraan dari konsumen melalui 
pengenalan terhadap barang dan layanan yang baru, 
juga peningkatan kualitas dengan harga yang lebih 
murah daripada produk yang sudah ada. 
 
2.2  Knowledge 
 

Berdasarkan Learner’s Dictionary, knowledge 
memiliki definisi sebagai informasi, pengertian atau 
kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman 
atau pendidikan.  Sedangkan menurut Comite 
Europeen de Normalisation (CEN) knowledge 

memiliki arti kombinasi beberapa hal, seperti 
pengalaman, ide dan cara belajar. 
 

Seperti yang dipaparkan di awal penulisan, 
knowledge merupakan representasi lebih lanjut 
daripada data, informasi dan logika konvensional. 
Maksudnya knowledge tidak hanya sekedar 
mengetahui sebuah data atau informasi tapi 
bagaimana menggunakan informasi tersebut, juga 
bagaimana mengelolanya untuk menjadi acuan yang 
bermanfaat terutama dalam pengambilan keputusan. 
 

Nonaka dan Takeuchi mengungkapkan ada 2 tipe 
knowledge, yaitu : tacit dan explicit [6]. Tacit 
knowledge adalah knowledge yang didapat dari 
pengalaman dan bersifat subjektif yang tidak bisa 
diekspresikan melalui kata, kalimat, angka atau 
formula, dimana didalamnya merupakan 
kemampuan kognitif seperti kepercayaan, intuisi dan 
gambar-gambar. Sedangkan explicit knowledge 
merupakan knowledge yang rasional dan bersifat 
objektif. Berbeda dengan tacit, explicit knowledge 
dapat diekspresikan melalui kata, kalimat-kalimat 
dan sejumlah formula, seperti pendekatan teori 
untuk memecahkan masalah, manuals dan database.  
 

Kedua tipe knowledge tersebut memiliki cara 
konversi yang didefinisikan Nonaka dan Takeuchi 
ke dalam sebuah model yang dikenal dengan SECI 
model (Socialization, Externalization, Combination 
dan Interlization) [6]. Hubungan dan bagaimana 
konversi knowledge itu dilakukan dapat dilihat pada 
gambar berikut ini. 

 
 
 TACIT EXPLICIT 
TACIT Socialitazion 

Contoh : 
Diskusi dan 
team meeting 

Externalization 
Contoh : 
Mendokumentas
ikan hasil dialog 

EXPLICIT Internalization 
Contoh : 
Belajar dari 
sebuah 
laporan 

Combination 
Contoh : 
mengirimkan 
sebuah e-mail 
laporan 

 
Gambar 3 : Model Konversi Knowledge menurut 

Nonaka (1997) 
 

 
2.3  Knowledge sharing  
 

 Definisi knowledge sharing  menurut Parekh 
adalah mempelajari, mengerti, menyampaikan dan 
mengulangi informasi, ide, pandangan dan resources 
kepada orang lain dalam hal yang spesifik [7]. 
Parekh menganalogikan knowledge sharing  sebagai 
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berikut, jika ia membagi koin yang dia miliki kepada 
orang lainnya, maka ia akan kehilangan koin 
miliknya. Jika ia membagi knowledge yang dia 
miliki, maka knowlegde tersebut akan tersebar, dan 
ia bisa mendapatkan knowledge yang baru dengan 
bertukar pikiran. 

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan 
dengan menerapkan knowledge sharing : 

1. saling berbagi valuable knowledge. 
2. dapat mengurangi pekerjaan yang berulang-

ulang 
3. meningkatkan pengalaman seseorang dan 

meningkatkan jumlah expert pada masing-
masing organisasi. 

4. dengan melakukan kolaborasi, industri akan 
memberikan informasi kepada institusi 
pendidikan, dan industri bisa mendapatkan 
hasil riset sesuai dengan yang dibutuhkan 

5. akan meningkatkan waktu untuk mengatasi 
masalah, maka dapat melakukan 
penghematan waktu, uang dan tenaga. 

 
2.4  Knowledge management 
 

 Menurut Jennex dan Olfman knowledge 
management (KM) adalah salah satu cara untuk 
menerapkan knowledge pada proses bisnis 
berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya 
dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan 
akhir peningkatan efektifitas organisasi [8].  
 

KM memiliki fungsi penting yang terbagi dalam 
4 fungsi [9] antara lain : 

1. Mengidentifikasi aset kunci dari knowledge 
yang ada pada organisasi 

2. Merefleksikan apa yang diketahui oleh 
organisasi 

3. Saling berbagi semua knowledge kepada 
anggota organisasi yang lain 

4. Menggunakan knowledge untuk 
meningkatkan kinerja organisasi 

 
Dalam pelaksanaan strategi penerapan KM yang 

sukses ada komponen penting yang dibutuhkan [9], 
yaitu : 

1. Sumber dan aliran informasi dan knowledge 
yang tepat bagi organisasi 

2. Teknologi yang tepat untuk menyimpan 
dan mengomunikasikan knowledge 

3. Budaya kerja yang tepat sehingga 
organisasi termotivasi untuk memanfaatkan 
knowledge tersebut. 

 
Dari ketiga hal tersebut Davidson dan Voss 

menyimpulkan sebuah diagram perpotongan 
(intersection) antara ketiganya [9], seperti pada 
gambar berikut ini : 

 

 
 

Gambar 4. Perpotongan antara informasi, 
teknologi dan budaya[9] 

 
Dari gambar di atas terlihat bahwa KM 

berhubungan dengan erat dengan teknologi 
informasi (TI).  Knowledge Management Systems 
(KMS) merupakan sistem berbasiskan teknologi 
informasi TI yang dirancang untuk mengelola 
knowledge organisasi dengan membantu dan 
memacu pembuatan, penyimpanan, pemanggilan, 
transfer dan aplikasi dari knowledge. 
 
2.5    Knowledge collaboration  
 

Dalam Oxford Dictionary, collaboration 
memiliki arti sebuah aksi dalam bekerja dengan 
seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Maka 
knowledge collaboration bisa disimpulkan 
merupakan kerja sama dalam menghasilkan sesuatu 
yang disebut dengan knowledge. 
 
3. Pembahasan 

 
   Di dalam  penelitian ini untuk lebih 

memudahkan dalam melihat pola persebaran 
knowledge, maka knowledge dalam industri dan 
institusi pendidikan yang terkait dibagi menjadi 2 
lapisan , lapisan pertama adalah dimana knowledge 
berkembang didalam organisasi (internal 
knowledge), sedangkan lapisan kedua adalah 
struktur manegerial atau pengambilan keputusan 
yang nantinya akan berhubungan dengan organisasi 
lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut 
mengenai tiap entitas dan struktur di dalamnya. 
 
3.1 Institusi Pendidikan 
 

Di Indonesia ada bermacam-macam institusi 
yang bergerak dibidang pendidikan dan penelitian, 
namun penelitian ini lebih fokus kepada universitas, 
karena menganggap universitas memiliki susunan 
organisasi yang lebih kompleks. Universitas 
memiliki resources yang cukup mumpuni untuk 
menunjang kebutuhan pengembangan knowledge 
dan inovasi, seperti perpustakaan, laboratorium, 
mahasiswa, pustakawan & tenaga pengajar.  

 
Dalam paper ini mahasiswa, pustakawan dan 

periset laboratorium dikelompokkan menjadi 1 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

632 

 

lapisan di lapisan kedua, sedangkan tenaga pengajar 
yang terdiri dari dosen, profesor dan ketua 
laboratorium dikelompokkan pada lapisan yang 
pertama. 

 
3.2  Industri 
 

Potocnik dan Verheugen menyebutkan bahwa 
kebanyakan perusahaan saat ini menyerahkan urusan 
pengembangan knowledge inovasi mereka kepada 
bagian Resources & Development (R & D) [10].  
Mereka juga menambahkan bagian R&D ini perlu 
bekerja sama dengan pihak luar, selain untuk 
meningkatkan jumlah knowledge, juga agar memacu 
terjadinya persaingan positif dalam kegiatan riset, 
sehingga baik pihak R&D maupun pihak eksternal 
dapat berlomba untuk menemukan inovasi-inovasi 
baru. Bekerja sama dengan institusi pendidikan  
merupakan hal yang tepat, karena dengan begitu 
universitas dapat lebih memainkan perannya, 
terutama untuk memaksimalkan hasil riset mereka. 

 
Departemen R&D pada paper ini dikelompokkan 

kedalam lapisan kedua, sedangkan pihak managerial 
perusahaan pada lapisan pertama. 
 
3.3  Pemerintah 
 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Soon dan 
Zainoi pada perusahaan-perusahaan di Malaysia 
terhadap penerapan KM dan pengembangan inovasi 
menunjukkan bahwa pemerintah perlu ambil bagian, 
terutama dalam hal pengawasan, pengaturan 
kebijakan, mempertahankan iklim yang kondusif 
dan terus melakukan perbaikan infrastruktur [4]. 
Permasalahan yang selama ini dianggap sering 
dihadapi oleh para peneliti di Indonesia adalah 
minimnya bantuan dana pemerintah, untuk itu selain 
fungsi pemerintah yang disebutkan di atas, juga 
diperlukan bantuan pemerintah lainnya yaitu 
memberikan dana riset kepada para peneliti. 

 
 Pemerintah juga diharapkan untuk dapat lebih 

banyak melibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan peningkatan inovasi. Juga 
memberikan sosialisasi mengenai pentingnya riset 
dan inovasi. 
 
3.4 Hubungan antar organisasi dan usulan 
Framework 
 

Berdasarkan penjelasan mengenai komponen-
komponen di atas, selain institusi pendidikan dan 
industri yang memegang peranan penting  dengan 
melakukan penelitian bersama, pemerintah juga 
memiliki peranan yang tidak kalah penting, yaitu  
sebagai pengawas pada proses knowledge sharing 
yang berjalan. Pemerintah dapat pula memberikan 
informasi mengenai trend atau kecenderungan arah 

ekonomi saat ini atau dimasa mendatang yang sesuai 
dengan rencana atau strategi pembangunan 
pemerintah, sehingga universitas dan industri dapat 
mengidentifikasi kebutuhan pasar. Jika riset dan 
pengembangan knowledge telah menghasilkan suatu 
inovasi, universitas dan industri dapat meminta 
bantuan kepada pemerintah untuk mempromosikan 
dan mempatenkan hak ciptanya. 

 
Dari penjelasan mengenai komponen dan 

hubungan antara komponen tersebut, maka dapat 
diusulkan sebuah model knowledge sharing sebagai 
berikut : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Model knowledge sharing yang 
diusulkan dalam penelitian ini 

 
 
4.   Kesimpulan dan Saran 

 
Paper ini merupakan konseptual paper, namun 

pembuatan framework pada bagian diskusi 
merupakan usulan setelah menyimpulkan dari  
beberapa literatur dan hasil observasi. Kesimpulan 
yang didapat yaitu pemerintah, Institusi 
pendidikan dan industri perlu melakukan kerja 
sama untuk meningkatkan jumlah inovasi ini, cara 
yang paling dianggap paling memungkinkan 
adalah dengan menerapkan knowledge sharing. 

  
Penelitian selanjutnya diperlukan adanya 

pembuktian dengan menggunakan data-data yang 
diambil dari ketiga organisasi tersebut, sehingga 
framework yang ada benar-benar akurat, serta  
mendapatkan faktor-faktor lain yang bisa 
memberikan masukan lain kepada framework 
yang sudah diusulkan, hingga pada akhirnya nanti 
framework bisa diterapkan untuk meningkatkan 
jumlah inovasi di Indonesia. Selain itu, 
selanjutnya juga perlu dibuat sebuah collaborative 
system yang nantinya benar-benar bisa digunakan 
oleh ketiga organisasi tersebut. 
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Abstrak 

Dahulu media pembelajaran tidaklah seperti saat ini yang sudah menggunakan teknologi canggih. Tanpa adanya 
media pembelajaran, para pengguna hanya akan mempelajari materi secara monoton sehingga akan merasa 
jenuh.  Media pembelajaran “Keamanan Data” yang berbasis konsep multimedia memerlukan kemampuan dan 
keterampilan dalam pengolahan data. Data tersebut kemudian menjadi suatu informasi yang dapat menarik 
perhatian pemakai untuk melihat pembahasan materi yang diangkat melalui tampilan animasi. Daya imajinasi 
pengguna dapat ikut berkembang dengan visualisasi dan interaksi yang ada dalam materi. Untuk dapat membuat 
suatu media pembelajaran yang mampu memberikan informasi secara interaktif dan menarik dibutuhkan 
perancangan yang baik. Animasi ini berisi pembelajaran ”Keamanan Data” yang disesuaikan secara umum untuk 
memudahkan pengguna khususnya mahasiswa.  Pembuatan animasi tersebut diharapkan dapat memberikan suatu 
terobosan dalam dunia teknologi informasi sehingga kegiatan belajar mengajar tidak monoton, tidak 
membosankan, dan bahkan menjadi lebih efektif. 

Kata Kunci:  keamanan data, media pembelajaran, animasi  

 

 
1. Pendahuluan 
 

Pada era globalisasi ini zaman semakin 
berkembang, salah satunya terjadi pada media 
pembelajaran. Dahulu, media pembelajaran tidaklah 
seperti saat ini yang sudah menggunakan teknologi 
canggih, misalnya melalui alat yang disebut 
proyektor. Melalui proyektor inilah banyak para 
penikmat teknologi yang merasa terbantu, 
khususnya dibidang edukasi, yakni pengajar dan 
pelajar. 

Tanpa adanya media pembelajaran, para 
pengguna hanya akan mempelajari materi secara 
monoton sehingga akan merasa jenuh. Dengan 
adanya media seperti itu, metode pembelajaran 
akan lebih bervariasi dan tidak membosankan. 
Media pembelajaran pada materi “Keamanan Data” 
ini disajikan guna mempermudah para pengguna 
untuk memahami materi melalui animasi yang telah 
dibuat.  

Animasi interaktif ini berisikan informasi 
tentang materi “Keamanan Data” yang meliputi 
unsur text, image, dan audio. Dengan begitu 
pengguna yang ingin mempelajari materi 
“Keamanan Data” dapat lebih tertarik dan mengerti 
tentang materi yang dipelajarinya.  Oleh karena itu, 

animasi ini dibuat menggunakan gerak animasi, 
penjelasan narator, dan ilustrasi dari tiap sub 
babnya sehingga lebih dimengerti oleh pengguna.  

Tahapan yang dilakukan pada animasi 
interaktif ini melibatkan studi literatur dan 
pengumpulan data. Tahap studi literatur berfungsi 
sebagai pencarian, pembelajaran, referensi, serta 
teori yang berhubungan dengan animasi interaktif 
pada media pembelajaran “Keamanan Data”. 
Sedangkan pada tahap pengumpulan data meliputi 
karya tulis ilmiah dan browsing melalui internet 
mengenai animasi interaktif. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

 
2.1 Adobe Flash Professional CS5 

 
Adobe Flash Professional CS5 merupakan 

salah satu software animasi yang sangat popular 
dan sudah diakui kecanggihannya. Kelengkapan 
fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa dalam 
membuat animasi, menjadikan software ini banyak 
dipakai oleh animator Flash. Hal ini dikarenakan 
keberadaannya benar-benar mampu membantu dan 
memudahkan pemakai dalam meyelesaikan 
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pekerjaan, terutama pada pekerjaan animasi dan 
presentasi. [1] 

 
2.2 Corel VideoStudio Pro X4  

Awal tahun 2011, pihak Corel telah merilis 
versi terbaru dari VideoStudio, yaitu X4. Pada versi 
X4 ini, banyak perubahan dan tambahan pada 
bagian Efek, Transisi, Caption, dan masih banyak 
lagi. Corel Video Studio Pro X4 dulunya bernama 
Ulead VideoStudio Pro. Software ini memiliki 
banyak fitur-fitur unggulan sehingga banyak 
peminatnya mulai dari kalangan awam sampai yang 
sudah professional. Software ini dioptimalkan 
untuk hardware terbaru dari Intel ® dan AMD yang 
memungkinkan melihat hasilnya pada layar dengan 
lebih cepat dari sebelumnya. [3] 
 
2.3 Adobe Photoshop CS5 

 
Adobe Photoshop merupakan salah satu 

program aplikasi tercanggih dan terpopuler saat ni 
yang ditujukan untuk menyunting dan 
memanipulasi image (image-editing). Versi terbaru 
dari Adobe Photoshop yang dikeluarkan secara 
resmi pada tanggal 12 April 2010 adalah Adobe 
Photoshop CS5. [5] 

Adobe Photoshop CS5 Extended sebagai “The 
Professional Standard in Desktop Digital Imaging” 
merupakan program aplikasi image atau gambar 
bitmap. Adobe Photoshop CS5 Extended yang 
selanjutnya disingkat Adobe Photoshop CS5 ini 
mempunyai tiga mode warna yang digunakan, yaitu 
RGB, Cmyk, dan Index Color. Selain itu, Adobe 
Photoshop CS5 memiliki fitur baru untuk bekerja 
dengan 3D model (visualisasi 3D), gerakan berbasis 
konten (motion-based content), serta kemampuan 
analisa gambar yang lebih lengkap. [5] 
 
3. Pembahasan 

 
3.1 Pengumpulan Data & Informasi Animasi 

 
Sebelum membuat rancangan animasi ini, 

pengumpulan data dan informasi menjadi langkah 
pertama. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 
materi mengenai “Keamanan Data”, yaitu 
mounting, sharing, serta recovery [2]. Dari data 
yang telah dikumpulkan, materi dirangkum dengan 
lebih simple tetapi mencakup semua inti 
pembahasannya yang nantinya akan dinarasikan 
oleh narrator. Selanjutnya, pengumpulan unsur-
unsur multimedia dilakukan, seperti gambar, sound, 
serta software yang menunjang pembuatan animasi 
ini.  

 
3.2 Perancangan Animasi Pembelajaran 

Pada zaman dengan perkembangan teknologi 
yang semakin canggih, tak asing lagi bagi pengajar 
atau pelajar untuk menggunakan animasi dalam 
media pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar 

mereka. Hal pertama yang dilakukan untuk 
membuat animasi interaktif media pembelajaran 
adalah merancang tampilan storyboard yang 
berisikan design visual, audio yang terdiri dari 
sound/music dan narasi. Dalam hal ini, tampilan 
harus dibuat interaktif agar dapat menarik perhatian 
dari pengguna yang melihat animasi video yang 
telah dibuat.  
 Animasi pembelajaran ini berbasiskan 
multimedia yang terdapat beberapa unsur 
multimedianya, seperti teks, gambar, animasi, serta 
audio baik untuk animasi maupun narasi. Adapun 
animasi pembelajaran yang akan dibuat harus 
dipikirkan akan menggunakan software pembuatan 
multimedia seperti apa, dimana software ini 
mendukung animasi yang dibuat. Tidak hanya itu, 
animasi pembelajaran yang disampaikan juga 
berupa materi-materi mengenai “Keamanan Data”. 

 
Tabel 1. Storyboard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

637 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Pembuatan Animasi 

 
Pembuatan animasi mengenai “Keamanan 

Data” ini dibuat dengan menggunakan Adobe 
Photoshop CS5, Adobe Flash Professional CS5, 
serta Corel VideoStudio Pro X4. Dengan 
menggunakan Adobe Photoshop CS5 dapat 
dilakukan berbagai macam hal yang berkaitan 
dengan proses pembuatan design, diantaranya 
membuat, mendesign, mengedit gambar, dan 
sebagainya, yang nantinya diletakkan pada Adobe 
Flash Professional CS5.  

Proses pembuatan animasi yang paling utama 
dan menjadi pusat lembar kerja pembuatan terdapat 
pada Adobe Flash Professional CS5. Dengan 
menggunakan software ini, media pembelajaran 
berisi gerak animasi yang disertai dengan sound, 
design background animasi dan teks yang akan 
dinarasikan oleh narrator, serta editing pada bagian 
pembuatan animasi yang masih terdapat kesalahan. 
Setelah pembuatan animasi selesai, Corel 
VideoStudio Pro X4 menjadi software yang 
digunakan selanjutnya. Dengan menggunakan 
VideoStudio ini, baik sound atau recorder dapat 
dilakukan. Tidak hanya itu, pengeditan animasi dan 
effect pun juga dapat dilakukan. Sang narrator akan 

merekam suaranya berdasarkan teks-teks yang 
terdapat dalam animasi yang berperan sebagai tutor 
animasi ini.  
 
4.  Penutup 
 
4.1  Kesimpulan 
 

Kegiatan belajar mengajar pada era teknologi 
yang semakin berkembang membuat animasi 
menjadi salah satu media pembelajaran yang paling 
banyak diminati. Gambar dan text yang 
dianimasikan pun menjadi salah satu media 
pembelajaran yang interaktif untuk mempermudah 
pemahaman materi tersebut. Dengan adanya 
animasi pembelajaran mengenai “Keamanan Data” 
ini diharapkan menumbuhkan rasa keingintahuan 
terhadap materi tersebut. 

  
4.2  Saran 
 

Animasi ini tentu tidaklah mutlak sempurna 
dan  masih banyak kekurangan yang harus terus 
diperbaiki dari segi animasi yang ditampilkan.  
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Abstract 

This paper investigates the ways in which the corporations included in Bisnis-27 Index disclose information on 
CSR through their official websites and to identify management requirement of CSR communication through 
website and to evaluate level of use of website features based on the framework of Media Richness Theory. The 
study was conducted by observing information about CSR presented on the web. Survey was followed by doing 
case studies on two companies among them. The case study was to identify the management’s web based CSR 
communication needs through the framework of Media Richness. CSR communication requirement by 
management in terms of timeliness, presentation and organization, accessibility, and interaction, while the 
feature of the websites that is capable to facilitate the needs of management for CSR communication were 
immediacy, multiple cues, language variety, multiple addressability, personal sources, computer processable 
memory, externally recordable, and concurrency. The study showed that the CSR communication requirements 
that are considered critical by management resulting in the use of the web features moderate to high, while the 
communication requirements that are considered non-critical by management resulting in low to moderate usage 
of web features. 
 
Key words: CSR communication, website, stakeholders dialogue, media richness framework 
 
 
 
1. Introduction 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) has 
become a much-discussed subject in the business 
world today. The challenge of CSR is to insure a 
firm’s responsiveness to stakeholders and gain 
competitive advantage. From a business perspective, 
CSR is considered as an activity that legitimizes an 
organization in the eyes of society. It was an 
obligation for corporations to accomplish their 
responsibilities towards their internal and external 
environments if they want to be perceived favorably 
by their stakeholders. These obligations are often 
embedded in organizational policy and action with 
the aim to achieve economic, social and 
environmental sustainability [1].  

As part of the fulfillment of CSR, companies 
are expected to engage with its stakeholders through 
an activity called stakeholder dialogue. Stakeholders 
can demonstrate an interest and influence to the 
company through direct pressure or through the 
dissemination of information, acting formally or 
informally, individually or collectively. Messages 
regarding corporate ethics and social initiatives have 
the power to evoke strong positive reactions among 

stakeholders [2]. As a result, corporations are 
increasingly concerned with communicating to the 
diversity of stakeholder groups in an ethical and 
responsible fashion. This communication with 
stakeholders is accomplished through a number of 
communication channels, such as sustainability 
reports, advertising campaigns on television, 
billboards, and the Internet.   

The dynamics of the relationship between 
companies and stakeholders, particularly through the 
Internet are becoming increasingly attractive 
because, on one side, the growing demand for 
transparency in the company - including 
transparency in CSR programs and activities - and 
on the other side, advances in communications 
technology and information.  

This paper investigates the ways in which the 
corporations included in Bisnis-27 Index disclose 
information on CSR through their official websites 
and to identify management requirement of CSR 
communication through website and to evaluate 
level of use of website features based on the 
framework of Media Richness Theory.  
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2. Stakeholders Dialogue and CSR 
Communication 

 
The concept of the stakeholder was defined as 

any group or individual who can affect or is affected 
by the achievement of the firm's objectives [3]. 
Stakeholders have the right to specific information 
for certain decision and they should be provided 
relevant information including environmental 
information [4]. Stakeholders have the ability to 
control or affect the resources of corporations. This 
elucidates their power through their level of control 
they have over the resources. Organizations are 
likely to use different strategies to deal with 
different stakeholders and these strategies may 
change overtime [5]. On the other hand, certain 
stakeholder group can be more effective than others 
in demanding social responsibility disclosure, thus 
makes corporation concentrates on the group’s 
information needs and demands.  

The stakeholder concept can be used to 
personalize social responsibilities by specifying the 
specific groups or persons to be considered. CSR 
then becomes of matter of identifying, organizing, 
communicating with and/or entering into dialogue 
with pertinent stakeholders. The challenge thus lies 
in being responsive to and balancing a multiplicity 
of particular interest. Business has come under 
increasing pressure from its stakeholders to act 
responsibly and to engage effectively with 
stakeholders via various dialogue practices.  

The corporate annual report has traditionally 
been seen as the primary vehicle by which 
companies have communicated with external 
stakeholders. More recently, with the advent of the 
internet, companies have begun to utilize web based 
technologies as a means of reporting to external 
stakeholders. The web site provides new ways of 
communicating with stakeholders, such as the ability 
for two-way communication, to allow users to 
quickly navigate the site then to select their 
information preferences.  

In considering the use of the corporate web site 
as a communication medium, the obvious potential 
advantages over hard copy communication can be 
easily identified, that is the user can determine 
format of presentation, customize the information 
they receive through search facilities, and that the 
web, as an immediate communication medium, can 
provide real-time data and instant corporate 
information [6]. The main difference between the 
Internet and the traditional media lies in the fact that 
it allows companies to publicize more information 
less expensively and faster than ever before.  

In spite of its great possibilities, the literature 
reviewed by [7] identified the limitations of web 
based reporting: 1) companies mainly publish single, 
free standing environmental reports, usually with no 
link to general corporate communications or other 

management indicators, 2) significant data on 
environmental performance is being collated, but 
these databases are not being linked into corporate 
environmental reports, 3) companies are not 
exploiting the benefits of the internet – particularly 
integrated, efficient, dialogue oriented, hypermedia 
features, interactive and customized environmental 
reporting.  
 
3. Research Approach 

 
An investigation was done to the official 

websites of the 27 companies. Ten values 
corresponding to issues related to CSR [8] were 
identified.  

The study sample included the corporate 
official websites of all of the enterprises quoted in 
November 2011 – April 2012 in the selective index 
of the Indonesia Stock Exchange, the Bisnis-27 
Index. The companies studied included Adaro 
Energy, Aneka Tambang, Astra International, BNI, 
BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Danamon, Borneo 
Lumbung Energi & Metal, BSD, Charoen 
Phokphand Indonesia, XL Axiata, Harum Energy, 
Indofood CBP Sukses Makmur, International Nickel 
Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Indika Energy, 
Indocement Tunggal Prakarsa, Jasa Marga, Kalbe 
Farma, Krakatau Steel, PP London Sumatra, PGN, 
PTBA, Semen Gresik, Telekomunikasi Indonesia, 
United Tractor. 

The two companies selected on this study are 
different in organizational structures and 
management. The two companies put CSR issues 
differently on its website but all of them have a 
fairly complete report which can be accessed on 
their website. The selected companies have e-mail 
addresses that are listed on their website even 
though not specifically deal with CSR.  

Features of Media Richness show that a 
medium is able facilitating the CSR communication 
requirement of the management. Table 1 shows the 
relationship between CSR communication 
requirements and features of Media Richness 
Framework [9]. However, a question still arise 
concerning whether website features – which is 
conceptualized through the framework of Media 
Richness – used in practice will be consistent with 
management needs to communicate through the 
website. 
 

Table 1. CSR Communication Requirements and 
Media Richness Features 

 

CSR Communication 
Requirements 

Media richness Framework 
Features 

Timely Immediacy 
Accessibility Multiple addressibility  
Presentation dan 
Organisation 

Multiple cues, Language 
variety, Personal 
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resources, 
processable memory, and 
Externally recordable

Interaction Concurrency, Personal 
resources

 
Website features observation was performed 

by monitoring each company 
usage of each website feature is rated as low, 
moderate, and high, while management requirements 
to communicate CSR through the website is 
identified as critical and non critical through 
interviews with company officials in charge of 
dealing with CSR and/or corporate communications.
 
4. The Presence of CSR Issues on Official 

Website 
 

The Survey showed all of the corporate in 
the Bisnis-27 present information about CSR on 
their websites (Figure 1). The most present and 
relevant issues are those linked to the presentation of 
the general characteristics of the company (corporate 
profile) and of its products and services. This 
reinforces the idea of the self-presentation function 
of corporate websites. These issues have an 
eminently descriptive and informative approach and 
are more commercial in perspective, rather than 
allowing an ethical valuation or an appraisal of the 
company’s compromises in its production and 
marketing activities. Another issue with a high 
presence is social action. Howev
of the websites reserve a space for the issues of 
environmental action, external criteria, and 
relationship with publics resources. Finally, a 
remarkable fact is that the issue of corporate 
governance does not get special attention on the
corporate websites, which is only 56% of website 
describe about corporate governance.
 

 
Figure 1. Presence of CSR issues on corporate 

official website
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resources, Computer 
processable memory, and 
Externally recordable 
Concurrency, Personal 
resources 

Website features observation was performed 
by monitoring each company website. Level of 
usage of each website feature is rated as low, 
moderate, and high, while management requirements 
to communicate CSR through the website is 
identified as critical and non critical through 
interviews with company officials in charge of 

ing with CSR and/or corporate communications. 

The Presence of CSR Issues on Official 

The Survey showed all of the corporate in 
27 present information about CSR on 

The most present and 
those linked to the presentation of 

the general characteristics of the company (corporate 
profile) and of its products and services. This 

presentation function 
of corporate websites. These issues have an 

e and informative approach and 
are more commercial in perspective, rather than 
allowing an ethical valuation or an appraisal of the 
company’s compromises in its production and 
marketing activities. Another issue with a high 
presence is social action. However, more than 72% 
of the websites reserve a space for the issues of 
environmental action, external criteria, and 
relationship with publics resources. Finally, a 
remarkable fact is that the issue of corporate 
governance does not get special attention on the 
corporate websites, which is only 56% of website 
describe about corporate governance. 

 

. Presence of CSR issues on corporate 
official website 

Specific CSR sections also presence on the 
websites of the Bisnis-27 corporations. Of these, 
92.6% have a specific section, and 7.4% do not. On 
websites that have a specific section, CSR emerged 
as the main menu (66.7%), as a sub menu (18.5%), 
and the sub sub-menu (7.4%). The majority call it 
"Corporate Social Responsibility" (68%), and the 
rest were given different names such as "Corporate 
Responsibility", "Sustainability", "Environment 
Social Responsibility", "Sustainable Development", 
"Community and Environment", "Community 
Relations", and "Corporate Community 
Responsibility ". 

5. Web based CSR Communication as Means of 
Stakeholders Dialogue
 
Corporate CSR initiatives are important to the 

general public [2]. However, the general public has 
different perceptions of whether companies should 
communicate their CSR initiatives in corporate 
advertising and corporate releases or in minimal 
releases, such as annual reports and websites. T
were three types of stakeholder relations in terms of 
how companies strategically engage in CSR 
communication vis-a`-vis their stakeholders: the 
stakeholder information strategy; the stakeholder 
response strategy; and the stakeholder involvement 
strategy [2].  

Web-based approach is considered most 
feasible compared with other means of 
communication because it offers a more flexible 
opportunity to share information and
stakeholders. External stakeholders also consider the 
company website as a key source of information on 
CSR activities of the company. Nevertheless, the 
experts said that many companies are not yet fully 
exploit all the possibilities offered
CSR communication.  

Some evidences are shown on two companies 
studied. Company A uses the web as a means of 
conveying information that is important and as a 
complement to CSR communication in reports 
format, and other media. Company A use
extensively which is viewed from information 
display which is more detailed. Company B website 
displays greater interactivity by providing interactive 
reports and ad hoc polls. The Company also 
provides a downloadable Sustainability Reports to 
complement the narrative on web and provides its 
own web portal for Community Development of its 
subsidiary. News updates are also performed 
regularly, including providing email alerts.

Company B also displays a complete and 
interactive information on its annual
specific web portal for CSR activities in Company 
B. The sustainability report can be found on the 
official web. News alert facility is available for those 
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Specific CSR sections also presence on the 
27 corporations. Of these, 

ve a specific section, and 7.4% do not. On 
websites that have a specific section, CSR emerged 
as the main menu (66.7%), as a sub menu (18.5%), 

menu (7.4%). The majority call it 
"Corporate Social Responsibility" (68%), and the 

n different names such as "Corporate 
Responsibility", "Sustainability", "Environment 
Social Responsibility", "Sustainable Development", 
"Community and Environment", "Community 
Relations", and "Corporate Community 

Communication as Means of 
Stakeholders Dialogue 

Corporate CSR initiatives are important to the 
general public [2]. However, the general public has 
different perceptions of whether companies should 
communicate their CSR initiatives in corporate 

and corporate releases or in minimal 
releases, such as annual reports and websites. There 
were three types of stakeholder relations in terms of 
how companies strategically engage in CSR 

vis their stakeholders: the 
ion strategy; the stakeholder 

response strategy; and the stakeholder involvement 

based approach is considered most 
feasible compared with other means of 
communication because it offers a more flexible 
opportunity to share information and interact with 
stakeholders. External stakeholders also consider the 
company website as a key source of information on 
CSR activities of the company. Nevertheless, the 
experts said that many companies are not yet fully 
exploit all the possibilities offered by the web-based 

Some evidences are shown on two companies 
studied. Company A uses the web as a means of 
conveying information that is important and as a 
complement to CSR communication in reports 
format, and other media. Company A uses web 
extensively which is viewed from information 
display which is more detailed. Company B website 
displays greater interactivity by providing interactive 
reports and ad hoc polls. The Company also 
provides a downloadable Sustainability Reports to 

ment the narrative on web and provides its 
own web portal for Community Development of its 
subsidiary. News updates are also performed 
regularly, including providing email alerts. 

Company B also displays a complete and 
interactive information on its annual report. No 
specific web portal for CSR activities in Company 
B. The sustainability report can be found on the 
official web. News alert facility is available for those 
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who want the latest information received from the 
web via email.  

Further, Table 2 shows intensity of website used 
based on the Framework of Media Richness by two 
companies. 

Company A uses the immediacy of website 
more extensive than Company B, i.e, in terms of 
providing a sign warning of the latest news. Based 
on Media Richness framework, one of the 
advantages of website that can be utilized by the 
company is the ability to update information and 
news immediately [10]. Longitudinal analysis of 
website showed continuous updating information on 
the web. Companies rarely communicate 
environmental information on a regular basis, 
however in this study shows that the company issued 
a routine and non routine information related to CSR 
on the website extensively [6]. 
 

Table 2. Website Level of Use for CSR 
Communications Based on Framework Feature 

Media Richness 
 
Features  Company A Company B 

Immediacy High Moderate 

Multiple cues Low Low 

Language variety High High 

Personal resources High High 

Multiple addressibility High High 

External recorder High High 

Computer processable 
memory 

High High 

Concurrency  Moderate Moderate 

 
CSR/Sustainability report can be equipped with 

multimedia content, such as video, podcasts, slide 
shows, animations and innovative format to display 
data in graphs and charts dynamically. Multi-media 
content is able improving the user experience by 
providing an alternative website to access 
information (such as reading, watching, and 
listening). In addition, multimedia content is often 
capable convey more interesting and personal way 
than simple text [10]. In this study, multiple cues 
features that are commonly used by all companies is 
graph. This is consistent with research conducted by 
[11, 12]. Limited use of other kinds of more 
advances cues, such as multi media and video are 
also presented by [6, 13, 14].  

Variations in language used extensively by 
Company A and B. Internal links and menus as well 
as the provision of two languages on the report or 
website is the most widely used features of the 
whole enterprise as observed. This is in line with [6, 
11, 13, 14]. They reported on the increasing use of 
links and menus on the company website. Limited 
use of specific CSR web portal which is found only 
in one company (Company A) is also in accordance 

with the report [14] which states that very few 
companies are using the specific web portal to 
organize information on the website.  

Two companies use the extensive features of 
personal resources. Links and menus are used to 
facilitate the needs of different stakeholders. Email 
alerts are used by two companies. This finding is in 
contrast to what was reported by the [11, 14] that the 
link is rarely used to organize information on the 
website. While the findings about the limited use of 
email alerts in line with the study [6]. 

All companies use multiple addressability 
feature on its website. The two company websites 
are able to be accessed by all stakeholders without 
specific mechanisms, such as keywords. Thus the 
ability of mass communication and global reach of 
the website are used extensively by all companies. 
This finding also applies to all companies surveyed. 
The use of this multiple addressability feature is in 
line with research findings of [6, 13, 14]. 

Externally recordable facility that allows 
stakeholders to download and print current and 
previous reports are generally available on all 
websites, but the software to assess the level of 
website usage by stakeholders are not widely used 
on the website. Ease of download and print was 
indicating that management saw the needs of this 
important feature was increasing. A record of CSR 
information can be provided through archived 
information, and users of a website may have the 
capacity to download and print past and current 
information. The availability of such mechanisms on 
websites was investigated. Previous research [10, 13, 
14] suggests there is limited use of the facility. 

Computer processable memory feature, 
especially site map, menu, and search engine, used 
by the three websites of the companies. This is 
consistent with previous research on the general 
industry which is conducted by the [6, 11, 13, 14]. 
The two companies surveyed provide analytical 
tools to process information on its website. 

Technological development of website and 
official website provide new opportunities for 
companies in allowing two-way dialogue with 
different stakeholder groups. Internet can not replace 
traditional forms of stakeholder engagement, but the 
web-based tools such as interactive surveys, 
webchats, wikis, blogs and social networking can be 
very useful in enabling the company to improve 
interactions with stakeholders and reach out to new 
audiences in new ways [10, 15, 16]. The possibility 
of a dialogue and feedback collection (concurrency) 
is one of the website property as CSR 
communication media compared to existing 
traditional media. 

Concurrency of the companies are indicated 
based on e-mail and feedback sheets. This feature 
applies to all companies surveyed. No use of more 
sophisticated tools, such as discussion forums or 
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chat rooms to engage with stakeholders. So far, 
despite the literature stating the potential for 
improving the website in CSR reporting while 
enhancing interaction with stakeholder interests, this 
study shows that the company has not fully utilize 
the website in dealing with stakeholders. [17, 18] in 
an earlier study also found that CSR issues of 
interactivity on the website are still limited. As noted 
by [19], companies are able to use the website 
interactivity feature to communicate with global 
stakeholders by utilize such features discussion 
forums. No used in an optimal concurrency features 
indicate that the potential of the website as a 
communication medium has not been fully used in 
practice. 

Interviews with personnel who responsible for 
CSR activities and communication in each company 
are shown in Table 3. Table 3 shows management’s 
needs for web-based CSR communication in all 
variables indicated as critical and non critical. It is 
also shown its relationship to the actual use of 
website features based on Media Richness 
Framework. 

The need for the ability of accessibility of the 
website followed by the high use of multiple 
addressability feature in the company studied. So 
does the need for organization of information on the 
website followed by a high usage of language 
variety and the externally recordable by the 
company. 
 

Table 3. Management CSR Communication 
Requirements via Website and Website Tingkat 

Penggunaan Laman 
 
 Company A Company B 
Requ

ire
me
nt 

Requir
ements 

Degree of 
Use 

Require
ments 

Degree of Use 

T
im

in
g 

Critical Immediacy 
high 

Critical Immediacy 
moderate 

A
cc

es
si

bi
lit

y 

Critical Multiple 
addressabilit
y high 

Critical Multiple 
addressability 
high 

P
re

se
nt

at
io

n 
an

d 
or

ga
ni

sa
tio

n 

Critical Multiple 
cues low, 
Language 
variety high, 
External 
recorder 
high, 
Personal 
resources 
high, 
Computer 
processable 
memory high  

Critical Multiple cues 
low, 
Language 
variety high, 
External 
recorder high, 
Personal 
resources high, 
Computer 
processable 
memory high  

In
te

ra
ct

io
n 

Critical Concurrency 
moderate 

Critical Concurrency 
moderate 

 
Respondents who were interviewed said that the 

accessibility requirements can be fulfilled by mass 
communication feature of website, while the 
organization's requirements are fulfilled with the 
existence of link, menu, and tracking software 
possessed by the web-based technology. Interviews 
with respondents B1 indicated that visitor tracking 
software is used to asses how many stakeholders use 
the web and what information is accessed. In terms 
of information organization, that needs can be met 
by the search engines. This is indicated by the high 
use of computer processable memory features. 
Nevertheless other analytical tools that are also 
associated with computer processable memory 
feature is not used by the entire company. 

Interviews with respondents showed that getting 
in touch with stakeholders using more sophisticated 
features has not been necessary. Tools such as 
discussion forums, chat rooms and bulletin boards 
are not deemed necessary by all companies. It also 
shows that the website is still regarded as the media 
reporting rather than regarded as a communication 
media. 

Lack of need for interaction through the website 
by the company also confirmed that the traditional 
media in dealing with stakeholders is seen as more 
useful for the company. Company considers that 
important stakeholders other than shareholders and 
the government is the people living around the site. 
In communicating with the local community 
stakeholders, face to face meetings or direct contact 
is seen as more striking than the web-based 
communication. 

Limited need for some important 
communication capabilities of the web such as 
immediacy and interaction by the company shows 
that not all the potential website used in practice for 
CSR communications. 
 
6. Conclusion and Suggestion 

 
The research findings showed that the company 

has tried to show information about the CSR on its 
official web site. Especially information about the 
company profile and products and services. 
Information about social action, environmental 
action, the external criteria, and relationship with 
public received considerable attention from the 
company. Although seen from the observations that 
the information displayed is limited to qualitative 
information. Meanwhile, CSR issues that addressed 
to internal stakeholders, the corporate governance 
and employment and human resources, are limited to 
display on the website. Management communication 
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requirements that are considered critical resulted in 
the use of the website features  moderate to high, 
while management communication requirements 
that are considered non-critical resulted in the use of 
the website features low to medium. Communication 
requirements that are considered critical by all two 
companies is the need for accessibility. This resulted 
in high use multiple addressibility feature on the 
website. Overall the study  shows that the website is 
still regarded as the media reporting rather than 
regarded as a communication media for dialogue 
with stakeholders. 

Further research can be expanded by conducting 
studies in a different context or comparing the needs 
of management in different industries to obtain a 
broader picture on the web-based CSR 
communication practice in Indonesia. Further 
research can also cunduct to picture the needs for 
CSR communication from the stakeholders 
perspective. 
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Abstrak 

Puskesmas  Ibrahim  Aji  sebagai  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang pelayanan  kesehatan  bagi  
masyarakat  saat  ini  masih melakukan  pengolahan  data  secara  manual  seperti  pendataan  pasien,  pendataan  
pemeriksaan  sehingga  membutuhkan waktu yang lama dalam pemrosesan data serta informasi yang ada tidak  
saling  terintegrasi  dengan  baik.  Untuk  mengatasi  permasalahan  itu  maka  dibutuhkan  suatu  sistem  
informasi  yang  mampu  mengolah  data-data  tersebut  menjadi  terintegrasi  dengan  baik  antara  satu  dengan  
yang  lainnya.  Agar  sistem  informasi  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  bisnis dari  puskesmas  itu  sendiri  
maka  sistem  ini  dibangun  dengan  menggunakan Business  system  planning.  Business  System  Planning 
merupakan  suatu  metode  untuk  mengidentifikasi  proses  bisnis,  masalah,  serta  menganalisis,  
mendefinisikan  dan  merancang  sebuah  arsitektur  informasi.  Dari  arsitektur  informasi  yang  telah  
didefinisikan  akan  dijadikan  sebagai  landasan  suatu  sistem  informasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  
puskesmas.  Proses analisa pada pembuatan sistem ini akan dilakukan secara top-down,  yaitu  mulai  dari  
mengevaluasi  visi,  misi  dan  strategi  bisnis  perusahaan,  memetakan  proses  bisnis  dan  organisasi,  
identifikasi  data  serta  identifikasi  peluang  masalah  di  pihak  manajemen.    Hasil  analisa adalah  berupa  
usulan  arsitektur  informasi  perusahaan,  khususnya  yang  mendukung  proses  pelayanan  kesehatan,  serta  
kriteria  prioritas  pengembangan.   
 
Kata kunci : Arsitektur Informasi, Bussiness System Planning 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Business  System  Planning  (BSP)  adalah  metode  
untuk  menganalisis, mendefinisikan dan merancang 
sebuah arsitektur informasi dari organisasi. BSP 
pertama  kali  dikeluarkan  oleh  IBM  pada  tahun  
1981, meskipun  pekerjaan  awal pada BSP dimulai 
pada awal tahun 1970. BSP membawa pendekatan 
baru untuk merancang sebuah arsitektur informasi 
dan tujuannya adalah untuk :    
• Memahami isu-isu dan peluang dengan aplikasi 

saat ini dan teknik arsitektur.  
• Mengembangkan  masa  depan  dan  jalur  

migrasi  untuk  teknologi  yang  mendukung 
perusahaan.  

• Memberikan  para  eksekutif  bisnis  dengan  
arah  dan  kerangka  pengambilan  keputusan 
untuk IT pengeluaran modal.  

• Menyediakan sistem informasi (IS) untuk 
pengembangan. 

 

Langkah-langkah dalam Bussiness System Planning 
adalah :  
i.Mempersiapkan Studi  
ii. Mendefinisikan Proses-Proses Bisnis    
iii. Mendefinisikan Kelas-Kelas Data   
iv. Mendefinisikan Arsitektur Informasi    
v. Menentukan Prioritas Arsitektur   

 
2. Implementasi BSP pada Puskesmas Ibrahim 

Aji  
 

2.1 Struktur organisasi  
struktur organisasi Puskesmas Ibrahim Aji adalah 
sebagai berikut 
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Gambar 1: struktur organisasi Puskesmas Ibrahim 
Aji  
2.2 Visi dan Misi  

 
Visi dari Puskesmas Ibrahim Aji adalah sebagai 

berikut :  
• Terciptanya  UPT  Puskesmas  Ibrahim  

Aji  Kecamatan  Batununggal  
• sebagai  garda  terdepan  masyarakat  

dalam  pembangunan  kesehatan  
• masyarakat perkotaan yang bermutu dan 

terjangkau   
 

Misi dari Puskesmas Ibrahim Aji adalah sebagai 
berikut :  

• Menggalang  persamaan  persepsi  dan  
komitmen  internal  anggota  organisasi 
secara berke-sinambungan  

• Meningkatkan  mutu  dan  aksesibilitas  
pelayanan  kesehatan  dasar  dan persalinan.  

• Menjalin  kerjasama  dengan  lintas  sektor  
terkait  dan  kemitraan  dengan swasta dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat.  

• Pemberdayaan potensi yang ada baik secara 
internal maupun masyarakat  disekitarnya. 

 
2.3 Rincian Tugas  
 Berikut adalah rincian tugas yang dilakukan 
oleh beberapa bagian di puskesmas tersebut.  
 
Kepala Puskesmas  
• Menyusun rencana kegiatan di lingkup UPT 

Puskesmas.  
• Memimpin, mengatur, mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan di lingkup  UPT 
Puskesmas agar kinerja organisasi dapat 
tercapai  

• Melaksanakan  koordinasi  dan  kerjasama  
dalam  pelaksanaan  kegiatan  di  
Puskesmas  untuk  mencapai  tujuan  dan  
sasaran  yang  telah ditetapkan  

• Menyusun  dan  bertanggung  jawab  dalam  
penyusunan  SOP  (Standar Operational 
Procedure) di Puskesmas.   

• Melaksanakan monitoring bulanan 

  
 Bagian Tata Usaha / Kepegawaian  
• Mencatat identitas pasien.  
• Menerima pembayaran retribusi.  
• Melakukan koordinasi pengumpulan data laporan 

hasil kegiatan  
• bulanan puskesmas.  
• Mendokumentasikan semua rencana kegiatan 

puskesmas.  
  
Bendahara  
• Mencatat  penerimaan dan Pengeluaran Uang  
• Merekap  dan menutup buku kas umum dan Bantu  
• Merencanaakan anggaran Bulanan  
• Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan  
  Administrasi  
• Membuat surat & pengetikan  
• Penggandaan surat  
• Mengagendakan surat masuk dan surat keluar  
• Mengatur rumah tangga puskesmas  
• Membuat laporan puskesmas  
  
 Logistik  
• Mencatat  penerimaan barang  
• Merencanakan kebutuhan barang  
• Mengecek barang   
• Pendataan barang di tiap ruangan  
• Mencantumkan kode inventaris pada barang  
 
 Dokter  
• Melaksanakan  pemeriksaan  fisik,  menentukan  

diagnosa  dan memberikan pengobatan.  
• Menerima konsultasi medis umum dan 

penyuluhan pada pasien.  
• Melakukan tindakan medis kecil.  
• Membuat catatan  rekam medis.  
• Membantu kepala puskesmas di bidang 

kedaruratan medis. 
 

2.4 Kondisi sistem saat ini 
 

Pemanfaat teknologi informasi untuk 
mendukung semua proses bisnis pada puskesmas 
Ibrahim Aji ini belum optimal, dan banyak 
pekerjaan masih dikerjakan secara manual.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
berbagai pihak di puskesmas maka diperoleh 
identifikasi masalah sebagai berikut: 
a.Pemanfaatan Sistem Komputer  

− Masih banyak dokumen dan data-data yang 
bersifat manual.  

− Jumlah  komputer  yang  ada  saat  ini  masih  
dirasa  belum  cukup  untuk memenuhi kegiatan 
dari puskesmas ini sendiri.  

b. Komunikasi Data  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

646 
 

− Komunikasi  data  antara  satu  bagian  dengan  
bagian  lainnya membutuhkan waktu yang 
cukup lama (masih bersifat manual)  

c. Kerangkapan Tugas  
− Masih ada tugas pekerjaan dilakukan oleh 

karyawan yang bukan berada pada  bagiannya,  
hal  ini  dikarenakan  kurangnya  karyawan  
yang dimiliki.  

d.Kelalaian Pekerjaan  
− Masih  mungkin  terjadi  beberapa  kesalahan  

atau  kelalaian  dalam melaksanakan  suatu  
pekerjaan  hal  ini  dikarenakan  adanya  
prosedur  yang  tidak  dijalankan  dengan  baik  
serta  adanya  penggabungan pekerjaan dalam 
satu waktu.  

e.Kurang Training  
− Adanya  prosedur-prosedur  baru  yang  

belum  dipahami  masing-masing bagian 
/sub bagian/seksi.  

f. Integrasi Data  
− Belum  adanya  arsip  induk  (bank  data)  yang  

berisi  data  Puskesmas Ibrahim Aji secara 
lengkap dan rinci.  

− Penyampaian  data  belum  terpusat,  masih  
adanya  data yang  tersebar diantaranya di 
BKKBN, BPS, Badan Kesehatan.  

g.Akurasi Data  
− Data yang dihasilkan masih ada yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,  
hal  ini  disebabkan  adanya  kemungkinan  
informasi  yang  ada kurang sesuai dengan 
fungsinya.  

h. Redundasi Data  
− Masih adanya kemungkinan data yang 

redundan (kerangkapan data). 
Dari  proses-proses  yang  sudah  didefinisikan  
sebelumnya,  permasalah  yang dihadapi  saat  ini  
dibuat  menjadi  matriks  permasalahan  berdasarkan  
ekspektasi manajemen yaitu sebagai berikut : 
 
 Tabel 1 matriks problem berdasarkan ekspektasi 
manajemen  

 

 
2.5 Formulasi strategi bisnis  
Strategi bisnis yang diformulasikan dari visi dan 
misi perusahaan adalah : 
a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat.  
b. Menggalang  persamaan  persepsi  dan  

komitmen  internal  anggota  secara 
berkesinambungan.  

c. Melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  
yang  terkait  dalam  hal penelitian dan 
pengembangan kualitas kesehatan.  

d. Mengelola  keuangan  secara  baik  agar  dapat  
memberikan  harga  yang terjangkau bagi 
masyarakat, serta keuntungan bagi puskesmas itu 
sendiri.   

e. Meningkatkan  kompetensi  puskesmas  dalam  
memberikan pelayanan kesehatan,  yaitu  dengan  
menambah  dokter spesialis  agar  dapat  bersaing  
dengan pelayanan kesehatan lainnya. 

f. Melakukan  pemeliharaan  sumber  daya  yang  
ada  secara optimal,  yang meliputi sumber  daya  
manusia  dan  sumber  daya  produksi  
(pelayanan kesehatan).  

g. Menjaga kualitas obat, dari segi kontrol dan 
penyimpanan obat tersebut agar obat terjaga 
kualitasnya dengan baik. 

h. Menyiapkan aturan yang jelas dalam administrasi  
i. Memperbaiki  adminikepuasan pasien. 
j. Menjaga  kesehatan  lingkungan  dan  sekitarnya,  

agar  masyarakat  terhindar dari berbagai 
penyakit 

 
Dari strategi bisnis yang telah dianalisa maka 

dihasilkan suatu matriks antara strategi dan 
organisasi serta intensitas keterlibatan setiap unit 
organisasi seperti di bawah ini: 

 
Tabel 2 matriks organisasi vs Strategi 

 
 
Dari Tabel  1  Matriks  Organisasi  vs  Strategi  
mendeskripsikan relasi  antara  organisasi  dengan  
strategi  bisnis  dari  puskesmas.  Terdapat  tiga 
parameter  yaitu  X1,  X2  dan  X3.  Parameter  X1  
berarti  bahwa  pihak  tersebut melakukan  proses  
terlebih  dahulu,  parameter  X2  berarti  bahwa  
pihak  tersebut memiliki  hak  melakukan  proses  
setelah  X1,  dan  begitupun  X3  melakukan proses 
setelah melalui X2 
 
2.6 Proses bisnis  
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Proses  bisnis  yang  utama  dari  Puskesmas  
Ibrahim  Aji  adalah  pelayanan kesehatan  bagi  
masyarakat,  seperti  pemeriksaan  pasien.  Untuk  
lebih  jelasnya proses bisnis yang ada di Puskesmas 
Ibrahim Aji beserta proses pendukungnya  adalah 
sebagai berikut:  
 
 Manajemen    
• Melakukan perencanaan bisnis agar puskesmas 

dapat bersaing dan maju.  
• Melakukan  kordinasi  dan  kerjasama  baik  

dalam  anggota  internal  
• maupun eksternal.  
• Melakukan evaluasi dan kontrol terhadap 

pelayanan kesehatan.  
• Menyusun SOP.  

 Logistik  
• Perencanaan pengadaan barang.  
• Melakukan Pengadaan barang  
• Penerimaan barang  
• Kontrol barang, dari pendataan barang sampai 

pergudangan.  
• Melakukan pengeluaran barang.  

  
 Pelayanan Kesehatan  
• Mendata pasien yang akan berkunjung ke 

puskesmas.  
• Melakukan pemeriksaan pasien.  
• Memberikan  diagnosa  dan  obat  kepada  pasien  

yang  telah  menjalani pemeriksaan.  
 
Administrasi & keuangan  
• Administrasi  pasien,  seperti  memeriksa  dan  

mendata pembayaran  dari pasien.   
• Membuat surat, baik itu surat sakit pasien, 

maupun surat lainnya.  
• Mendata anggaran keuangan puskesmas.  
• Membuat laporan keuangan.  
 
Kepegawaian  
• Melakukan perencanaan sumber daya manusia  
• Administrasi karyawan  
• Piket karyawan  
• Dokumentasi laporan kerja. 

 
Dari proses bisnis tersebut maka akan dipetakan 
dalam sebuah matriks antara organisasi  vs  proses  
bisnis,  serta  intensitas  keterlibatan  setiap  unit  
organisasi terhadap proses, yaitu sebagai berikut : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabel 3: matriks organisasi vs proses bisnis 

 
 

2.7 Mendefinisikan kelas data  
Pada  tahap  ini  akan  didefinisikan  kelas  

data  dari  proses  bisnis  yang  telah dianalisa  
sebelumnya,  untuk  menentukan  kelas  data  yaitu  
dengan  cara  pengelompokan proses, lalu 
menentukan identifikasi data. Output dari tahap ini 
adalah adanya matriks antara proses bisnis vs kelas 
data. 

Tabel 4 : Identifikasi data  

 
 
Dari Tabel  3  Identifikasi  data  elemen-

elemen  data  ini  kemudian  dipetakan  pada  
matriks  kelas  data  vs  proses  bisnis yaitu  pada 
tabel  4.  Sebelum dipetakan, dilakukan eliminasi 
beberapa data, dengan asumsi bahwa  data  tersebut  
dapat  diperoleh  dengan  mengeksekusi  beberapa  
elemen  data  standar  (misalnya  data  pemenuhan  
kebutuhan  barang  dapat  disarikan  dari  data-data  
tentang  pemesanan  barang  yang  sebelumnya)  
sehingga meminimalkan  terjadi  redundansi  
(kerangkapan)  data.    Kelas  data  yang dipetakan 
menjadi : 
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Tabel 5 kelas data vs proses binis 

 
 
2.8 Mendefinisikan arsitektur informasi 

Berdasarkan  Tabel  6  Matriks  kelas  data  vs  
proses  bisnis (kelas data),  kemudian  dibuat  saling  
keterkaitan  antar  kelompok  data  yaitu dengan  
menghubungkan  antara  kelompok  yang  
menghasilkan  data  (create) dengan  yang  
menggunakan  data  (use).  Dengan  melakukan  
penataan  terhadap sebaran ‘c’ dan ‘u’ serta melihat 
pola penggunaan data, beberapa kelompok data yang  
tadinya  tersebar  kemudian  disatukan.  Penyatuan  
kelompok  ini  karena adanya saling keterkaitan 
yang erat antar elemen data dalam mendukung 
proses bisnisnya. Matriks tersebut sebagai berikut : 
 

Tabel 6 matriks kelas data vs proses bisnis  

 
 

Hasil  akhir  dari Tabel  8  Matriks  kelas  data  vs  
proses  bisnis  yang  sudah  dikelompokkan  tersebut  
maka  akan  dijadikan  suatu  arsitektur  informasi.  
 

Rencana Arsitektur informasi adalah sebagai 
berikut:   

Tabel 7  arsitektur Informasi  
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2.9 Menentukan prioritas arsitektur  
 

Berdasarkan  identifikasi  arsitektur  informasi,  
kemudian  dilakukan  identifikasi  beberapa  
subsistem  dari  setiap  kelompok  informasi.    
Identifikasi  terhadap  subsistem  ini  diperlukan  
untuk  memperjelas  ruang  lingkup  satu  kelompok  
informasi.  Untuk  setiap  subsistem  kemudian  
dilakukan  identifikasi  skala  prioritas  berdasarkan  
potential  benefit  (manfaat),  impact  (dampak), 
success  (keberhasilan)  dan  demand  (permintaan),  
dengan  menggunakan  pertimbangan sebagai 
berikut :  

− keadaan operasional bisnis yang saat ini ada di 
puskesmas  

− strategi bisnis puskesmas  
− ketersediaan data 

 
 
 
 
 
 
Tabel 8 : penentuan prioritas pengembangan sistem 

 
Keterangan : Skala maksimum masing-masing kriteria :  20 
 
Berdasarkan Tabel 7  Penentuan Prioritas 
Pengembangan Sistem,  maka  sub  sistem  
informasi  yang  mendapatkan  prioritas  sesuai  
urutan  adalah  sebagai berikut :  
•  Pendataan pasien  
•  Pembayaran pasien  
•  Pemeriksaan pasien  
•  Kontrol barang  
•  Kehadiran  
•  Pendataan barang  
•  Laporan kerja  
  
     Jika  dilihat  hasil  pengurutan  prioritas  di  atas,  
maka  hal  ini  dapat  diterima  karena  sesuai  
dengan  strategi  dari  puskesmas  itu  sendiri  yaitu  
memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  

terutama  di  bidang  kesehatan.  Fokus  strategi  
bisnis  pada  pelayanan  kesehatan  dapat  dicapai  
dengan  adanya  dukungan  sub  sistem informasi 
tersebut di atas. 
 
 
3. Kesimpulan  

BSP dapat dijadikan alternatif dalam 
menganalisa keadaan bisnis yang sedang 
berlangsung pada sebuah perusahaan dan dapat 
dijadikan landasan pemikiran pada perancangan 
arsitektur informasi perusahaan. 

Dalam melakukan studi BSP kita perlu 
memandang data, proses bisnis dan organisasi 
sebagai komponen-komponen yang saling terkait 
dan dapat digambarkan dalam berbagai sudut 
pandang.  

Hasil dari BSP adalah arsitektur informasi 
yang terdiri dari beragam aplikasi yang saling 
berhubungan satu sama lain melalui aliran data, dan 
skala prioritas pengembangan aplikasi.  

 
 
 
4. Saran  

Berdasarkan rekomendasi arsitektur informasi, 
dan skala prioritas pengembangan aplikasi, untuk 
selanjutnya dapat dikembangkan masing-masing 
aplikasi tersebut menggunaan prinsip pengembangan 
aplikasi atau SDLC. 
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Abstrak 
 

Dalam pengiriman data diperlukan kecepatan dalam mentransfer data yang lebih untuk mempermudah 
mendapatkan data lebih cepat. Untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan yang lainnya 
diperlukan hub dan switch. Hub dan switch memiliki kecepatan transfer yang berbeda sehingga penelitian ini 
dilakukan untuk membandingkan kecepatan antara hub dan switch secara terperinci. Adapun metode jaringan 
yang digunakan pada switch, yaitu metode backbone dan metode chiny. Kedua metode tersebut memiliki 
kecepatan transfer yang berbeda pula.  
 
Kata kunci : hub, switch, jaringan backbone, jaringan chiny 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
1.1 Latar Belakang 

Jaringan komputer berkembang dengan sangat 
cepat. Salah satu pemicunya adalah kebutuhan untuk 
berbagai pakai alat (device) maupun data baik pada 
lokasi yang sama ataupun lokasi yang berbeda.  

Untuk membangun suatu jaringan beberapa hal 
yang harus diperhatikan adalah pemilihan perangkat 
keras dan topologi jaringan yang tepat.  

Jaringan komputer yang berada pada lokasi 
yang sama dengan jarak yang tidak jauh disebut 
dengan jaringan komputer local (LAN). Topologi 
yang biasa digunakan pada jaringan lokal ini adalah 
topologi star seperti pada gambar 1. Ini berarti 
dibutuhkan satu alat tambahan yang disebut dengan 
hub atau switch.  

 
Gambar 1. Topologi star 

 
Saat ini hub sudah banyak ditinggalkan dan 

diganti dengan switch. Alasan penggantian ini 
biasanya adalah karena hub mempunyai kecepatan 

transfer data yang lebih lambat daripada switch. Hub 
dan switch mempunyai kecepatan transfer data 
sampai dengan 100 Mbps bahkan switch sudah 
dikembangkan sampai kecepatan 1 Gbps.  

Dalam paper ini akan menjelaskan kecepatan 
transfer data antara hub dan switch. 

 
1.2 Perumusan Masalah  

Sebagaimana dijelaskan pada bagian latar 
belakang maka penulis memiliki pemikiran untuk 
membandingkan kecepatan transfer data pada hub 
dengan switch. Hal ini tentunya terabaikan oleh para 
pengguna sehingga diperlukan penelitian untuk 
mengetahui seberapa cepat transfer data yang terjadi 
secara langung.  

 
1.3 Batasan Masalah 

Pentingnya sebuah alat yang dapat 
menghubungkan satu komputer dengan komputer 
lainnya untuk kepentingan transfer data dengan 
kecepatan data yang relatif tinggi. Beberapa 
perangkat keras yang digunakan untuk penelitian ini: 
• Kabel LAN/Kabel UTP model crossover 
• Tang crimping 
• Komputer 3 buah 
• Hub dan Switch 
• Modem Wireless 
 
2. Metodologi/Solusi 

Pengolahan dilakukan dalam beberapa tahap. 
Tahap pertama adalah penyusunan. Pada tahap ini 
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tiap-tiap komputer dihubungkan melalui kabel LAN 
yang menggunakan media hub ataupun switch yang 
kemudian akan dianalisa kecepatan transfer data 
pada masing-masing komputer. Tahap berikutnya 
adalah melakukan analisa pengukuran kecepatan 
transfer data dan membandingkan hasil pengukuran 
tersebut saat menggunakan hub dan switch.  

 
 

2.1 Menentukan Jenis Kabel 
Dalam penelitian ini sangat diperhatikan saat 

menggunakan kabel untuk menghubungkan dari PC 
ke PC lainnya. Jenis kabel yang digunakan adalah 
kabel UTP. UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan 
yang menggunakan bahan dasar mentega tembaga, 
yang tidak dilengkapi dengan shield internal. UTP 
merupakan jenis kabel yang paling umum yang 
sering digunakan didalam jaringan lokal (LAN), 
karena memang harganya yang rendah, fleksibel dan 
kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Dalam 
kabel UTP, terdapat insulasi satu lapis yang 
melindungi kabel dari ketegangan fisik atau 
kerusakan tapi, tidak seperti kabel Shielded Twisted-
pair (STP), insulasi tersebut tidak melindungi kabel 
dari interferensi elektromagnetik. Kabel UTP juga 
dibagi dalam beberapa kategori, namun yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kabel UTP 
kategori 5(Cat5).  

Dalam menghubungkan jaringan Ethernet 
dengan menggunakan kabel UTP Category5, 
terdapat dua strategi pengabelan, yakni Crossover 
cable dan Straight-through cable. Kabel Crossover 
digunakan untuk menghubungkan dua perangkat 
yang sama (NIC dengan NIC lainnya, hub dengan 
hub yang lainnya dan lain-lain), sementara kabel 
Straight-through digunakan untuk menghubungkan 
NIC dengan hub atau NIC dengan switch. Sehingga 
jenis kabel yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah kabel UTP Cat5 Straight-through cable. 

Pengambilan data dilakukan dengan 
menghubungkan keempat komputer. Kemudian file 
dari salah satu komputer tersebut di-copy paste ke 
komputer yang lainnya. Dalam hal ini, file tersebut 
berupa video yang berkapasitas >700mb.  
 
2.2 Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan metode no 
backbone, metode backbone dan metode chiny. 
Metode no backbone yaitu melakukan transfer data 
secara bersamaan antara laptop yang satu dengan 
laptop yang lainnya. Untuk metode backbone 
dilakukan dengan beberapa switch, kemudian dari 
switch-switch yang terhubung tadi menuju laptop 
satu dan laptop yang lainnya. Sedangkan metode 
chiny, menghubungkan WAP (Wireless Access 
Point) yang satu ke yang lainnya.  

Penelitian yang dilakukan meliputi 
pengumpulan data kecepatan transfer, analisis 
perbandingan kecepatan transfer data, dan hasil 
perbandingan.  

 
3. Uji Coba dan Analisis  

Percobaan yang dilakukan dibagi menjadi 
beberapa bagian, yaitu percobaan saat menggunakan 
hub, percobaan saat menggunakan switch, percobaan 
saat menggunakan switch dengan metode jaringan 
backbone dan percobaan saat menggunakan switch 
dengan metode jaringan chiny.  

Berikut ini beberapa percobaan yang dilakukan 
untuk diteliti kecepatan transfer data pada hub dan 
switch .  
 
3.1. Percobaan saat menggunakan hub 

Berdasarkan pengertiannya, percobaan ini 
dilakukan dengan menghubungkan ke beberapa 
perangkat komputer. Masing-masing komputer 
dihubungkan melalui media kabel UTP. Ada 3 
komputer yang digunakan dengan spesifikasi : 
• Komputer 1 : Axioo Neon CNW 
• Komputer 2 : Acer Aspire One 722 
• Komputer 3 : Axioo Neon CNW 

Komputer 1 dijadikan sebagai server, 
sedangkan komputer yang lainnya dijadikan sebagai 
client server. File yang ditransfer berukuran 123.318 
KB. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
mengetahui rata-rata dari kecepatan transfer data 
pada masing-masing komputer.  

Ada 2 kondisi yang dilakukan saat mentransfer 
file, yaitu pada saat bersamaan dan diberikan selang 
waktu 5 detik. Dan juga pengambilan data dilakukan 
sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan kecepatan transfer data yang relevan.  

Berikut ini adalah gambar susunan beberapa 
komputer dengan menggunakan hub : 

 
Gambar 4. Percobaan hub 

 
Di bawah ini adalah hasil dari percobaan yang 

sudah dilakukan dengan menggunakan hub.  
 
Tabel 1. Percobaan saat menggunakan hub 

Kondisi 
Transfer 

Server 
Client 
Server 

Kecepatan Transfer 
(KB/s) 

1 2 3 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 1 

Kom-
puter 2 

804 812 827 

Kom-
puter 3 

914 934 955 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 2 

Kom-
puter 1 

491 501 515 

Kom- 622 632 644 
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puter 3 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 3 

Kom-
puter 1 

513 555 543 

Kom-
puter 2 

692 703 722 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 1 

Kom-
puter 2 

722 721 967 

Kom-
puter 3 

363 483 329 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 2 

Kom-
puter 1 

587 514 549 

Kom-
puter 3 

460 551 518 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 3 

Kom-
puter 1 

714 756 640 

Kom-
puter 2 

366 312 491 

 
3.2. Percobaan saat menggunakan switch 

Berdasarkan pengertiannya, percobaan ini 
dilakukan dengan menghubungkan ke beberapa 
perangkat komputer. Masing-masing komputer 
dihubungkan melalui media kabel UTP. Ada 3 
komputer yang digunakan dengan spesifikasi : 
• Komputer 1 : Axioo Neon CNW 
• Komputer 2 : Acer Aspire One 722 
• Komputer 3 : Axioo Neon CNW 

Komputer 1 dijadikan sebagai server, 
sedangkan komputer yang lainnya dijadikan sebagai 
client server. File yang ditransfer berukuran 123.318 
KB. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
mengetahui rata-rata dari kecepatan transfer data 
pada masing-masing komputer.  

Ada 2 kondisi yang dilakukan saat mentransfer 
file, yaitu pada saat bersamaan dan diberikan selang 
waktu 5 detik. Dan juga pengambilan data dilakukan 
sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan kecepatan transfer data yang relevan.  

Berikut ini adalah gambar susunan beberapa 
komputer dengan menggunakan hub : 

 

 
Gambar 4. Percobaan switch 

 
Di bawah ini adalah hasil dari percobaan yang 

sudah dilakukan dengan menggunakan switch.  
 
 
 
 

 
Tabel 2. Percobaan saat menggunakan switch 

Kondisi 
Transfer 

Server 
Client 
Server 

Kecepatan Transfer 
(MB/s) 

1 2 3 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 1 

Kom-
puter 2 

5.64 5.55 5.50 

Kom-
puter 3 

6.15 6.15 6.26 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 2 

Kom-
puter 1 

4.94 5.20 5.57 

Kom-
puter 3 

7.19 7.46 8.07 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 3 

Kom-
puter 1 

5.34 5.66 5.44 

Kom-
puter 2 

10.7 10 10 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 1 

Kom-
puter 2 

8 8.92 6.12 

Kom-
puter 3 

8.53 5.79 9.33 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 2 

Kom-
puter 1 

6.59 8 6.78 

Kom-
puter 3 

9.54 5.61 10 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 3 

Kom-
puter 1 

5.34 9.33 5.14 

Kom-
puter 2 

9.81 11.1 9.81 

 
3.3. Percobaan saat menggunakan switch 

dengan metode jaringan backbone  
Percobaan ini dilakukan dengan 

menghubungkan ke beberapa perangkat komputer 
dan juga ke beberapa switch (router). Masing-
masing komputer dan switch dihubungkan melalui 
media kabel UTP. Ada 3 komputer yang digunakan 
dengan spesifikasi :  
• Komputer 1 : Acer Aspire One 722  
• Komputer 2 : Axioo Neon CNW 
• Komputer 3 : Axioo Neon CNW 

Begitu juga spesifikasi dari switch yang 
digunakan :  
• Switch 1 : Lynksis 
• Switch 2 : D-Link 
• Switch 3 : D-Link 

Komputer 1 dijadikan sebagai server, 
sedangkan komputer yang lainnya dijadikan sebagai 
client server. File yang ditransfer berukuran 123.318 
KB. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
mengetahui rata-rata dari kecepatan transfer data 
pada masing-masing komputer.  

Ada 2 kondisi yang dilakukan saat mentransfer 
file, yaitu pada saat bersamaan dan diberikan selang 
waktu 5 detik. Dan juga pengambilan data dilakukan 
sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan kecepatan transfer data yang relevan.  
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Berikut ini adalah gambar susunan beberapa 
komputer dengan menggunakan switch dengan 
metode jaringan backbone : 

 
Gambar 5. Percobaan switch dengan metode 

jaringan backbone 
 

Di bawah ini adalah hasil dari percobaan yang 
sudah dilakukan dengan menggunakan switch 
dengan metode jaringan backbone.  

 
Tabel 3. Percobaan saat menggunakan switch 

dengan metode jaringan backbone 

Kondisi 
Transfer 

Server 
Client 
Server 

Kecepatan Transfer 
(MB/s) 

1 2 3 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 1 

Kom-
puter 2 

8.61 9.18 10 

Kom-
puter 3 

4 2.5 2.23 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 2 

Kom-
puter 1 

10.3 10.8 11.4 

Kom-
puter 3 

2.73 1.75 1 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 3 

Kom-
puter 1 

5.52 5.52 5.84 

Kom-
puter 2 

5.75 5.84 5.5 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 1 

Kom-
puter 2 

8.61 9.07 8.61 

Kom-
puter 3 

4.15 4.27 5.30 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 2 

Kom-
puter 1 

8.28 5.69 8 

Kom-
puter 3 

4.9 7 5.38 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 3 

Kom-
puter 1 

7.93 9 9 

Kom-
puter 2 

3.94 4.1 3 

 
3.4. Percobaan saat menggunakan switch 

dengan metode jaringan chiny 
Pada percobaan ini dilakukan menggunakan 

tiga switch. Masing-masing komputer dan switch 
dihubungkan melalui media kabel UTP. Ada 3 
komputer yang digunakan dengan spesifikasi :  
• Komputer 1 : Axioo Neon CNW 
• Komputer 2 : Acer Aspire One 722 

• Komputer 3 : Axioo Neon CNW 
Begitu juga spesifikasi dari switch yang 

digunakan :  
• Switch 1 : Lynksis 
• Switch 2 : D-Link  
• Switch 3 : D-Link 

Komputer 1 dijadikan sebagai server, 
sedangkan komputer yang lainnya dijadikan sebagai 
client server. File yang ditransfer berukuran 123.318 
KB. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
mengetahui rata-rata dari kecepatan transfer data 
pada masing-masing komputer.  

Ada 2 kondisi yang dilakukan saat mentransfer 
file, yaitu pada saat bersamaan dan diberikan selang 
waktu 5 detik. Dan juga pengambilan data dilakukan 
sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan kecepatan transfer data yang relevan.  

Berikut ini adalah gambar susunan pada switch 
dengan metode jaringan chiny : 

 
Gambar 7. Percobaan menggunakan switch dengan 

metode jaringan chiny 
 

Di bawah ini adalah hasil dari kedua percobaan 
yang sudah dilakukan dengan menggunakan switch 
dengan metode jaringan chiny.  

Tabel 4. Percobaan saat menggunakan switch 
dengan metode jaringan chiny 

Kondisi 
Transfer 

Server 
Client 
Server 

Kecepatan Transfer 
(MB/s) 

1 2 3 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 1 

Kom-
puter 2 

5.61 6.34 6.61 

Kom-
puter 3 

5.15 5.20 5.11 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 2 

Kom-
puter 1 

4.78 5.01 3.75 

Kom-
puter 3 

5.75 6.34 4.78 

Bersa-
maan 

Kom-
puter 3 

Kom-
puter 1 

7.15 6.54 7.75 

Kom-
puter 2 

5.23 5.14 6.12 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 1 

Kom-
puter 2 

5.09 7 5 

Kom-
puter 3 

8.14 7.25 10 

Jeda 5 
detik 

Kom-
puter 2 

Kom-
puter 1 

8.02 8.07 8.84 

Kom-
puter 3 

5.25 5.29 5.37 

Jeda 5 Kom- Kom- 7.54 7.94 6.13 
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detik puter 3 puter 1 
Kom-
puter 2 

 
3.5. Analisis perbandingan antara hub dan 

switch 
Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan 

dapat dibandingkan kecepatan transfer datanya 
antara hub dan switch dengan dua kondisi, yaitu 
pada saat bersamaan dan diberikan jeda waktu 
selama 5 detik.   

Hasil perbandingan ini diambil dari kecepatan 
transfer rata-rata pada tabel-tabel. 

Berikut ini adalah analisis dari perbandingan 
kecepatan transfer data antara hub dan switch pada 
kondisi saat bersamaan :  

 

Gambar 8. Percobaan hub saat kondisi bersamaan 
 

Gambar 9. Percobaan switch saat kondisi bersamaan 
 

Dari kedua gambar di atas, tampak terlihat 
dengan jelas bahwa dengan menggunakan switch 
lebih cepat dengan satuan kecepatan dalam MB/s, 
sedangkan satuan kecepatan pada hub dalam KB/s. 

Hal ini juga membuktikan bahwa switch 
bekerja secara dua arah (full duplex) sehingga untuk 
kecepatan transfer datanya lebih cepat jika 
dibandingkan dengan menggunakan hub. 

Berikut ini adalah analisis dari perbandingan 
kecepatan transfer data antara hub dan switch pada 
kondisi saat diberikan jeda waktu selama 5 detik :

814,33

934,33

502,33

632,67

537,00

705,67

0,00 500,00 1000,00

Rata-rata Kecepatan Transfer (KB/s)

S
e

ca
ra

 B
e

rs
a

m
a

a
n

5,56

6,19

5,24

7,57

5,48

10,23

0,00 10,00 20,00

Rata-rata Kecepatan Transfer (MB/s)

S
e

ca
ra

 B
e

rs
a

m
a

a
n

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

655 

8.12 8 7.72 

Analisis perbandingan antara hub dan 

Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan 
dapat dibandingkan kecepatan transfer datanya 
antara hub dan switch dengan dua kondisi, yaitu 
pada saat bersamaan dan diberikan jeda waktu 

Hasil perbandingan ini diambil dari kecepatan 
tabel.  

Berikut ini adalah analisis dari perbandingan 
kecepatan transfer data antara hub dan switch pada 

 
Gambar 8. Percobaan hub saat kondisi bersamaan  

 
Gambar 9. Percobaan switch saat kondisi bersamaan  

Dari kedua gambar di atas, tampak terlihat 
dengan jelas bahwa dengan menggunakan switch 
lebih cepat dengan satuan kecepatan dalam MB/s, 
sedangkan satuan kecepatan pada hub dalam KB/s.  

Hal ini juga membuktikan bahwa switch 
plex) sehingga untuk 

kecepatan transfer datanya lebih cepat jika 
dibandingkan dengan menggunakan hub.  

Berikut ini adalah analisis dari perbandingan 
kecepatan transfer data antara hub dan switch pada 
kondisi saat diberikan jeda waktu selama 5 detik : 

Gambar 10. Percobaan hub saat diberikan jeda 
selama 5 detik 

 

Gambar 11. Percobaan switch saat diberikan jeda 
selama 5 detik 

Dari kedua gambar di atas, tampak terlihat 
dengan jelas bahwa dengan menggunakan switch 
lebih cepat dengan satuan kecepatan dalam 
sedangkan satuan kecepatan pada hub dalam KB/s.

Berikut ini adalah analisis dari perbandingan 
kecepatan transfer data menggunakan switch dengan 
metode backbone dan metode chiny. Kedua metode 
tersebut dalam kondisi bersamaan :

 

Gambar 12. Percobaan 
backbone saat kondisi bersamaan 
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bar 10. Percobaan hub saat diberikan jeda 

selama 5 detik  

 
Gambar 11. Percobaan switch saat diberikan jeda 

selama 5 detik  
 

Dari kedua gambar di atas, tampak terlihat 
dengan jelas bahwa dengan menggunakan switch 
lebih cepat dengan satuan kecepatan dalam MB/s, 
sedangkan satuan kecepatan pada hub dalam KB/s. 

Berikut ini adalah analisis dari perbandingan 
kecepatan transfer data menggunakan switch dengan 

dan metode chiny. Kedua metode 
tersebut dalam kondisi bersamaan : 

 
Gambar 12. Percobaan switch dengan metode 

saat kondisi bersamaan  
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Jika dibandingkan dari hasil percobaan yang 

sudah dilakukan pada metode backbone
chiny, pada gambar 13 terlihat lebih dominan 
dibandingkan dengan gambar 12. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 
chiny lebih cepat untuk melakukan transfer data. 
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Gambar 14. Percobaan switch dengan metode 
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Jika dibandingkan dari hasil percobaan yang 
backbone dan metode 

, pada gambar 15 terlihat lebih dominan 
dibandingkan dengan gambar 14. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 

lebih cepat untuk melakukan transfer data.  

 
4.  Kesimpulan dan Saran

 
4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, 
terdapat perbedaan kecepatan yang signifikan. Baik 
pada kecepatan transfer data dengan menggunakan 
hub maupun menggunakan switch dengan metode 
no-backbone, metode backbone 

Beberapa kesimpulannya adalah sebagai 
berikut :  
1. Dengan menggunkan switch lebih cepat jika 

digunakan untuk transfer data. Hal ini 
berdasarkan pengembangan terdahulunya yaitu 
hub, sehingga jika dibandingkan jelas lebih 
cepat menggunakan switch. 

2. Metode yang baik untuk melakukan transfer 
data adalah metode
metode ini transfer data lebih cepat. 
 

4.2. Saran 
Mengingat pesatnya teknologi dan 

pemanfaatannya, terutama dalam bidang informasi 
yaitu dalam bidang komputer untuk transfer data. 
Hal ini jarang diperhatikan oleh para pengguna hub 
dan switch serta beberapa metodenya. 

Selain itu pula pengembangan dari pen
ini perlu diberikan saran antara lain : 

1. Saran untuk penulis, melakukan percobaan 
dengan komputer atau peralatan yang lebih 
banyak lagi, sehingga mendapatkan hasil 
yang relevan. 

2. Saran untuk pengguna, lebih 
memperhatikan peralatan yang digunakan 
dalam hal mentransfer data dan juga 
metode yang dipakai. 
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Abstrak 

Search engine atau mesin pencari sangat dibutuhkan mengingat jumlah halaman situs internet yang banyak dan 
terus-menerus bertambah. Karena itu pula semakin banyak layanan search engine yang ditawarkan untuk 
kemudahan pencarian suatu halaman website di internet. Perbedaan penggunaan algoritma pencarian dalam 
berbagai search engine yang berbasis kata kunci atau keyword menyebabkan variasi kualitas hasil pencarian. 
Dalam pencarian melalui search engine, sering terjadi ketidak akuratan hasil pencarian, ketidak tanggapan 
terhadap halaman website baru, atau pengulangan hasil pencarian yang sama. Perbedaan kualitas hasil pencarian 
tersebut dapat diperbandingkan melalui analisa beberapa search engine demi menemukan search engine dengan 
hasil pencarian yang paling optimal. Hasil analisis ini akan menunjukkan perbedaan kualitas hasil pencarian 3 
search engine yaitu Google, Yahoo dan Bing, dalam hal pencarian data berdasarkan kata kunci.   
 
Kata kunci : Perbandingan, Search Engine, Website 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Mengapa memilih Google, Yahoo dan Bing? 
Berdasarkan situs eBizMBA pada 9/20/2011 ketiga 
search engine tersebut masuk tiga besar [1]. Untuk 
itu pihak pengembang search engine terus berusaha 
meningkatkan kualitas pencarian dari search engine 
yang mereka kembangkan. Meski begitu masih 
terdapat kekurangan pada kinerja pencarian search 
engine yang telah populer sekalipun. Karena itu 
perlu diadakan perbandingan kualifikasi dari 
masing-masing search engine untuk mengetahui 
search engine dengan hasil pencarian yang paling 
optimal di internet. Semakin baik hasil 
pencariannya, maka semakin baik pula kualitas 
search engine tersebut. 

Search engine dibuat berdasarkan alogritma 
yang akan mencari hasil sesuai keyword yang 
diketikkan. Karena itu essensi search engine adalah 
sebagai mesin pencarian situs web berbasis 
keyword. Di berbagai search engine hasil pencarian 
yang didapatkan dari keyword yang sama bisa saja 
berbeda satu sama lain, itu dikarenakan  perbedaan 
algoritma dan metode yang digunakan masing-
masing search engine. Kali ini diambil sampel 3 
search engine yang populer, yaitu Yahoo, Google, 
dan Bing, untuk diperbandingkan dalam penelitian 
ini.   

Dalam mengukur kualitas pencarian search 
engine diperlukan parameter pengukuran yang dapat 
menunjukkan kehandalan search engine tersebut 
secara kuantitatif. Parameter yang digunakan dalam 
menguji kehandalan search engine disini merujuk 
kepada faktor user satisfaction atau kepuasan dari 
segi pengguna dalam menemukan hasil pencarian 
yang akurat berdasarkan suatu keyword. Faktor yang 
merepresentasikan kualitas pencarian pada search 
engine antara lain kecepatan mendeteksi halaman 
website baru, kecepatan penemuan data, dan 
ketepatan hasil pencarian. Sedangkan faktor yang 
mengurangi nilai optimalitas hasil pencarian suatu 
search engine antara lain hasil pencarian yang tidak 
relevan.  

Rangking search engine berdasarkan penelitian 
dari situs eBizMBA yang dirangkum pada 
November 2012 adalah sebagai berikut [1]. 

 
Tabel 1 Search Engine Rank pada eBizMBA 

Search 
Engine  

Google 

 

Bing 

 

Yahoo! 

 
eBizMBA 

Rank 
1 17 18 
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Estimated 
Unique 
Monthly 
Visitors 

900,000,000 165,000,000 160,000,000 

Compete 
Rank 

1 13 8 

Quantcast 
Rank 

1 16 28 

Alexa 
Rank 

1 22 - 

Dari beberapa penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya menunjukkan Google berada 
di peringkat terbaik search engine. Kelebihan yang 
dimiliki Google yang dipertimbangkan adalah 
karena merupakan satu-satunya mesin pencari yang 
memiliki cache sehingga memiliki kecepatan 
pencarian yang lebih unggul, alasan lain adalah 
karena tampilannya yang sederhana sehingga 
menawarkan kemudahan dalam mencari dan hemat 
bandwitch, juga fitur yang lebih canggih, dan dapat 
lebih tepat menentukan kepopuleran suatu link. 
Diluar kelebihannya, Google dianggap masih 
memiliki kelemahan karena sering menjasi bidikan 
para spammer untuk menampilkan iklan-iklan yang 
tidak perlu. Selain itu filter pencariannya langsung 
menuju hal privat seperti database, sehingga 
seringkali mendeteksi data-data privasi. 

Bing dan Yahoo sering memperebutkan posisi 
antara peringkat kedua dan ketiga. Yahoo yang 
merupakan pemain lama search engine memiliki 
keunggulan fitur yang lengkap termasuk fitur email 
yang telah dikenal baik sejak lama. Kecepatan dan 
kemudahan mencari juga menjadi pertimbangan 
selain karena menyediakan fungsi katalog web. 
Kelemahan Yahoo adalah tampilannya yang terlalu 
ramai menyulitkan untuk fokus pada pencarian. Dari 
segi sistem yahoo masih memiliki kelemahan karena 
loading yang lama dan lebih jarang merefresh urutan 
hasil pencariannya sehingga mudah untuk 
mempertahankan urutan di Yahoo. 

Sementara meski Bing merupakan pemain baru 
search engine, tetapi Bing memiliki banyak 
kelebihan. Keunggulan yang dimiliki Bing adalah 
fasilitas instant answer yang merupakan inovasi 
performa yang berhasil diintegrasikan ke dalam 
sistem sehingga membuat Bing mampu memberikan 
jawaban. Selain itu kelebihan lainnya adalah hasil 
pencarian berupa gambar dan video dapat disaring 
secara spesifik dan detail. Selain itu kotak detail 
pada link hasil pencarian sangat membantu untuk 
menyimak sekilas informasi mengenai link tersebut. 
Kekurangan vital pada Bing adalah fiturnya yang 
kurang lengkap. 
 
2. Studi Literatur 

 
Search engine adalah tipe perangkat pencarian 

yang dominan dijalankan pengguna untuk 
menelusuri keseluruhan internet. Awalnya, istilah 

mesin pencari adalah sebutan bagi beberapa jenis 
indeks pencarian, yaitu sebuah database besar yang 
mengandung informasi dari masing-masing website. 

Perusahaan indeks pencarian yang besar 
memiliki ribuan komputer yang menggunakan 
software yang dikenal sebagai spider, crawler, atau 
robot (atau biasa disingkat sebagai bots) untuk 
menangkap halaman web dan membaca informasi 
yang tersimpan di dalamnya. Sistem tersebut tidak 
selalu menangkap semua informasi dari setiap 
halaman atau keseluruhan halaman dalam halaman 
web, tetapi mereka menangkap jumlah informasi 
yang signifikan menggunakan algoritma yang 
kompeks –penghitungan berdasarkan formula yang 
rumit- untuk mengindeks informasi tersebut. Google 
adalah search engine paling populer di dunia, diikuti 
dengan Yahoo dan Bing yang tergabung dalam tiga 
besar [2]. 

Search engine terdiri dari tiga komponen 
utama: Spider, indeks, dan program mesin pencarian 
(query processing). Spider atau crawler memulai 
dengan mengambil halaman web dari set awal URL 
yang disebut dengan seed URL, lalu mengikuti link 
ke situs lain dari halaman tersebut. Kata kunci yang 
ditemukan pada halaman web ditambahkan ke 
indeks atau katalog search engine. Cakupan indeks, 
frekuensi update, dan isi dari kolom yang terindeks 
adalah aspek penting dari setiap indeks mesin 
pencari. Program mesin pencari menemukan 
halaman yang relevan, dari jutaan halaman yang 
tercatat dalam indeks, yang cocok dengan query dan 
menampilkannya ke pengguna setelah disusun 
menurut tingkat relevansinya [3]. 

 
Gambar 1 Ilustrasi Komponen Penyusun Search 

Engine 
 

Hanya sekitar setengah dari halaman yang ada 
di internet yang dikenai crawling. Dan setelah bots 
melakukan crawling ke website anda, website 
tersebut akan diindeks ke dalam database besar 
bersama dengan sekitar milyaran halaman lain yang 
tersimpan. Karena hal itu dibutuhkan waktu, 
umumnya sekitar satu atau dua detik, untuk 
mendapatkan hasil setelah melakukan pencarian. 
Umumnya pencocokan ditentukan dengan adanya 
kata kunci (keyword) tertentu pada halaman web, 
dengan demikian optimasi pada halaman web sangat 
penting. Ini adalah dasar bagi teori search engine, 
karena konten yang relevan adalah kualitas utama 
yang perlu diperhatikan [4]. 
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Kualitas yang menjadi objek utama untuk 
crawler adalah untuk mencapai cakupan web yang 
besar, kesegaran halaman yang tinggi, dan kualitas 
konten yang tinggi. Crawler bertujuan untuk 
menemukan dan mengambil halaman sebanyak 
mungkin dari web. Sementara itu crawler mencoba 
untuk menjaga halaman yang sudah ditemukan 
sebaru mungkin dengan pencakupan halaman secara 
selektif sebagai upaya penyediaan halaman yang 
terbaru di web, dan bukan dengan cara pengaturan 
halaman di repository yang kuno. Akhirnya crawler 
mengatur prioritas sedemikian rupa sehingga 
halaman yang relatif lebih penting diindeks terlebih 
dahulu, diambil lebih sering, dan menjaga halaman-
halaman tersebut lebih segar dibandingkan dengan 
halaman yang kurang penting. 

Mencapai sasaran mutu seperti yang 
disebutkan diatas memerlukan pertahanan download 
rate halaman yang tinggi, yang merupakan tujuan 
efisiensi yang terpenting bagi crawler. Hal ini karena 
jika crawler mendownload lebih cepat, maka juga 
akan dapat mengatasi pertubuhan dan evolusi 
halaman web dengan lebih baik. Oleh karena itu, 
dapat mencapai cakupan web yang berkualitas lebih 
tinggi.  
Tabel 2 Tujuan Kualitas dan Efisiensi Search Engine 

Komponen Tujuan 
Kualitas 

Tujuan 
Effisiensi 

Crawling Cakupan web 
yang besar 

Kemampuan 
download yang 
tinggi Kesegaran 

halaman yang 
tinggi 
Kualitas konten 
yang tinggi 

Indexing Kaya fitur Siklus 
penyebarang 
yang singkat 
Kekompakan 
yang tinggi 
Kecepatan 
update indeks 

Query 
Processing 

Presisi/ 
Keakuratam 
yang tinggi 

Rata-rata waktu 
respon 
(response time) 
yang rendah Ingatan 

(Recall) yang 
tinggi 
Keragaman 
hasil 

Waktu respon 
(response time) 
yang dibatasi Penggalan 

berkualitas 
tinggi 

Tujuan ini mungkin yang paling menantang 
dibanding semua tujuan efisiensi yang telah 
disebutkan sebelumnya. Selain itu baru-baru ini 
ditemukan bahwa waktu respon permintaan 
(response time) yang besar kemungkinan memiliki 

dampak negatif pada kepuasan pengguna, sekaligus 
pendapatan dari pencarian search engine. 

Ada beberapa parameter yang mungkin dapat 
mempengaruhi skalabilitas dari sebuah search 
engine. Parameter-parameter tersebut bisa 
diklasifikasikan sebagai parameter internal dan 
eksternal. Parameter internal adalah hal-hal yang 
masih dapat dikontrol oleh search engine. Parameter 
eksternal adalah hal-hal yang tidak dapat terkontrol 
oleh search engine. 

Tabel 3 Perbedaan Parameter 
Komponen Parameter 

Internal 
Parameter 
Eksternal 

Crawling Jumlah hardware Tingkat 
pertumbuhan web 

Network 
bandwitch yang 
tersedia 

Tingkat 
perubahan web 
Jumlah 
“malicious intent” 

Indexing Jumlah hardware Jumlah konten 
spam 
Jumlah konten 
duplikat 

Query 
Processing 

Jumlah hardware Puncak lalu lintas 
query Cache hit rate 

Puncak 
pemrosesan hasil 
query 

Untuk parameter internal, jumlah hardware 
adalah hal terpenting untuk mencapai skalabilitas. 
Meningkatkan pengolahan hardware dan kapasitas 
penyimpanan sangat membantu tujuan efisiensi baik 
pada crawling, pengindeksan, dan pemrosesan query 
(query processing), namun bukan merupakan solusi 
jangka panjang untuk skalabilitas karena depresiasi 
dan biaya pemeliharaan yang tinggi. 

Selain hardware, parameter penting untuk 
crawling adalah network bandwitch, dengan asumsi 
bahwa sistem pengolahan teks backend cukup kuat 
dan tidak membentuk hambatan bottleneck. Network 
bandwitch yang tersedia untuk crawler menentukan 
tingkat download halaman. Untuk skala komponen 
pemrosesan query, sangat penting untuk 
meningkatkan hit rate dari cache hasil. Hal tersebut 
telah secara signifikan menolong pengurangan lalu 
lintas query yang mencapai query processor. 

Parameter lain yang penting adalah hasil 
keluaran puncak pemrosesan query yang dapat 
ditopang oleh query processor. Hal ini terutama 
ditentukan oleh jumlah perangkat keras yang 
tersedia dan efisiensi dari struktur data yang 
digunakan oleh query processor. 

Ada tiga parameter eksternal utama yang 
mempengaruhi skalabilitas dari komponen crawling 
yaitu pertumbuhan web, perubahan web, dan niat 
jahat (malicious intent). Menemukan dan 
menghadapi konten di web menjadi tantangan yang 
paling penting karena terus berkembang (Lawrence 
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& Giles. 2000). Sejalan dengan waktu, modifikasi 
pada halaman web mempengaruhi kesegaran koleksi 
di indeks dan memaksa crawler untuk merefresh 
konten yang sebelumnya didownload dengan 
menangkap kembali versi terbaru yang potensial di 
web. 

Selain itu niat jahat dari pengguna internet 
dapat merugikan kinerja crawling. Terutama yang 
melibatkan spider trap dan link farm karena 
keduanya hanya membuang waktu crawler. 
Demikian pula dengan halaman spam atau duplikat, 
hanya menambah pekerjaan pengindeks dengan hal 
yang sia-sia. Hal-hal negatif tersebut perlu dikenali 
oleh search engine untuk menjadi pengecualian 
dalam indeks, jika tidak kualitas mesin pencari dan 
efisiensi query processor dapat dirugikan oleh 
adanya halaman tersebut. 

Distribusi lalu lintas query adalah parameter 
penting untuk menskala komponen query 
processing. Jika puncak lalu lintas query melebihi 
hasil keluaran maksimal query processing yang 
dapat ditopang oleh query processor, query 
dijatuhkan tanpa diproses atau diproses pada mode 
degradasi yang akan menghasilkan potongan hasil 
yang kurang relevan [5]. 

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah 
dengan membandingkan kinerja beberapa search 
engine dengan tiga parameter, antara lain crawl time, 
response time, dan relevancy. Perpaduan dari ketiga 
parameter ini akan merepresentasikan kualitas 
pencarian ketiga search engine. 
 
3. Uji Coba 

 
Penelitian ini mengambil tiga jenis search 

engine untuk diperbandingkan, yaitu Yahoo, 
Google, dan Bing.  

 
3.1 Crawl Time 

 
Crawl time adalah interval waktu yang 

dibutuhkan suatu search engine untuk dapat 
mendeteksi suatu halaman website baru. Crawl time 
sebuah search engine dapat dilihat dengan 
menghitung interval waktu sejak submitting sebuah 
URL website hingga website tersebut terindeks oleh 
search engine. Hasil dari beberapa penghitungan 
crawl time akan dirata-ratakan dan digolongkan 
berdasarkan jenis search engine agar dapat 
diperbandingkan. Crawl time memiliki kelemahan 
sebagai parameter pengukuran karena seringkali 
tidak tepat mendeteksi kepopuleran suatu link 
karena crawl time masih dapat direkayasa. 

Dalam penelitian crawl time, tim mensubmit 
halaman website baru ke ketiga search engine dalam 
waktu yang bersamaan. Ada 6 kali percobaan 
website yang berhasil disubmit, dan 6 penelitian itu 
dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda. 
Pengecekan ke ketiga search engine dilakukan rutin 

setiap hari dengan menggunakan kata kunci yang 
telah ditentukan saat submitting. Hasil yang didapat 
adalah, rata-rata Google mendeteksi halaman 
website baru dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari 
setelah disubmit. Yahoo rata-rata membutuhkan 
waktu 2 hari untuk mendeteksi halaman yang baru 
disubmit. Bing membutuhkan waktu 2 hingga 4 hari 
untuk mendeteksi halaman yang baru disubmit. 
Berikut ini disajikan tabel crowl time dari setiap 
penelitian dalam satuan hari. 

Tabel 4 Penghitungan Crawl Time 
Nama Website Crawl Time (hari) 

Google Yahoo Bing 
http://shellakesumah.com 1 2 3 
http://andikrachman.com 1 1 2 
http://witapurnama.com 2 2 2 

http://fahmifathullah.com 1 2 3 
http://hestyhatari.com 2 3 4 

http://devioktavianioke.info 2 3 3 
Rata-rata (pembulatan) 2 2 3 

Perkiraan deviasi 1 1-2 1 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa 

Google paling cepat mendeteksi halaman website 
baru dibanding kedua search engine lainnya. 
Sedangkan Bing mendeteksi halaman baru paling 
lama dibanding search engine yang lainnya. 

 
3.2 Respone Time 

Response time adalah rentang waktu yang 
dibutuhkan suatu search engine untuk merespon dan 
mencari informasi berdasarkan keyword pencarian 
hingga menemukan hasilnya. Response time didapat 
dengan menghitung interval waktu sejak ditekannya 
tombol search hingga hasil pencarian ditampilkan. 
Hasil dari beberapa penghitungan response time 
nantinya akan dirata-ratakan dan digolongkan 
berdasarkan jenis search engine. Kelemahan 
penghitungan dengan parameter response time 
adalah karena response time tidak secara akurat 
menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan pencarian karena masih dipengaruhi 
beberapa faktor lain seperti besar bandwitch 
halaman pencarian dan kecepatan akses modem.  

Response time dapat diteliti dan diukur dengan 
sebuah alat yang bernama stopwatch. Stopwatch ini 
merupakan aplikasi yang berbasis web yang 
mengukur interval waktu sejak browser mulai 
memuat URL sampai sinyal browser telah selesai. 
Link stopwatch yang digunakan adalah 
http://iwebtool.com/speed_test  

Berikut adalah hasil  pengukuran response time 
berdasarkan stopwatch [6]. 

Tabel 3.2 Pencatatan Response Time 
Search 
Engine 

Size 
(KB) 

Load/ Response Time 
(Seconds) 

Internal Eksternal 
Google.com 42.23 0.26 0,42 
Bing.com 0.11 - 0.07 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

662 
 

Yahoo.com 387.37 - 1.28 
Dengan data diatas dapat dilihat bahwa Yahoo 

memerlukan waktu tunggu atau waktu merespon 
(response time) terlama karena ukuran (size) website 
yang besar. Sementara Bing memiliki waktu tunggu 
tercepat dibandingkan kedua search engine lain 
karena tampilannya yang sederhana sehingga ukuran 
websitenya (size) kecil. 

 
3.3 Relevancy 

 
Relevancy atau tingkat relevansi adalah 

keterkaitan hasil pencarian dengan keyword yang 
dicari. Tingkat relevansi bisa ditunjukkan secara 
kuantitatif dengan persentase, hasilnya didapat 
dengan membandingkan jumlah hasil pencarian 
yang relevan dengan jumlah keseluruhan hasil 
pencarian. Hasil dari beberapa penghitungan 
persentase relevancy akan digolongkan berdasarkan 
jenis search engine agar dapat diperbandingkan nilai 
rata-ratanya. Kelemahan faktor relevancy sebagai 
parameter pengukuran adalah karena mengandung 
sedikit penilaian subjektif dari pengguna untuk 
menentukan relevan tidaknya suatu hasil pencarian.  

Penelitian relevancy lebih mudah  dilakukan 
dengan terlebih dulu melakukan pencarian tingkat 
ketidak-relevanan (unrelevancy) hasil pencarian di 
ketiga search engine dengan keyword yang sama, 
yaitu pembagian jumlah hasil pencarian yang tidak 
relevan dengan jumlah keseluruhan hasil dan 
dijadikan persentase. Setelah itu relevancy dapat 
dihitung dengan mencari persentase sisanya dengan 
rumus berikut. 

UP = JU / A x 100 % 
RP = JR / A x 100 % 

Atau 
RP = 100% - UP 

Keterangan : 
JU = Jumlah hasil pencarian tidak relevan 
JR = Jumlah hasil pencarian relevan 
A = Total hasil pencarian (30) 
RP = Persentase relevansi/ Relevancy Percentage 
(dalam %) 
UP = Persentase ketidak-relevanan / Unrelevancy 
Percentage (dalam %) 

Penelitian mengambil sampel tiga halaman 
pertama dari hasil pencarian dengan jumlah 
keseluruhan 30 hasil pencarian. Penelitian dilakukan 
berulang-ulang dengan keyword yang bervariasi 
hingga mendapatkan rata-rata yang dirasa cukup 
akurat. Persentase relevancy hasil yang didapatkan 
dari ketiga search engine lalu diperbandingkan 
seperti berikut.  

Tabel 3.3 Penelitian Relevansi 
No Keyword JU / A 

Google Bing Yahoo 
1 “Makna 

reformasi” 
0/30 3/30 3/30 

2 “Proses 
pendanaan” 

0/30 1/30 1/30 

3 “Sejarah 
Ketupat” 

0/30 8/30 8/30 

4 “Kanker 
tulang” 

0/30 2/30 3/30 

5 “Olahraga 
senam lantai” 

0/30 6/30 5/30 

6 “Perencanaan 
keuangan” 

0/30 1/30 1/30 

7 “Seni 
surrealis” 

0/30 7/30 9/30 

8 “Erosi 
sedimen” 

0/30 7/30 6/30 

9 “Kelainan 
psikis” 

0/30 2/30 2/30 

`10 “Mengkafani 
mayat” 

0/30 2/30 1/30 

Rata-rata JU/A 0/30 3.9/30 3.9/30 
Tabel 3.4 Kesimpulan Relevancy 

Search 
Engine 

Google Bing Yahoo 

JU/ A 0/30 3.9/30 3.9/30 
UP 0% 13% 13% 
RP 100% 87% 87% 

Dari data diatas didapatkan hasil bahwa Google 
lebih unggul dalam penemuan hasil yang lebih 
relevan. Sedangkan Bing dan Yahoo memiliki 
tingkat relevansi hasil pencarian yang relatif sama. 
 
4. Kesimpulan 

 
Berdasarkan tiga aspek analisis yang 

digunakan pada ketiga search engine, maka dapat 
disimpulkan bahwa Google masih lebih unggul 
secara kualitatif dibandingkan 2 jenis search engine 
lainnya. Keunggulan yang mendasar pada search 
engine Google adalah keakuratan hasil 
pencariannya, serta fiturnya yang lebih lengkap 
dibandingkan search engine lain.  

Sementara dalam hal kecepatan merespons 
(response time), Bing lebih unggul dibanding kedua 
search engine pesaingnya karena ukurannya yang 
kecil. Sedangkan Bing memiliki kelemahan pada 
waktu mengindeks sebuah halaman website (crawl 
time) dibanding kedua search engine lainnya. 

Yahoo memiliki kelemahan besar pada 
ukurannya yang relatif besar sehingga menyebabkan 
waktu tunggu/ waktu merespons (response time) 
yang begitu lama. 
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Abstrak 

Pekembangan teknologi saat ini  sudah dapat dikatan mencapai semua bidang. Salah satu perkembangan pesat 
yang terpengaruh perkembangan teknologi ini adalah sistem informasi. Sistem informasi yang sekarang banyak 
digunakan dan dikembangkan adalah SMS Gateway dikarenakan banyaknya keuntungan yang dapat dirasakan 
dari SMS Gateway ini dimulai dari kesimpelannya dan dapat dipergunakannya oleh berbagai pihak 
(pemerintahan sampai bisnis). Penulisan ini memaparkan pembuatan aplikasi dengan menggunakan PHP yang 
berhubungan dengan SMS Gateway. Aplikasi yang dibuat dirancang untuk berhubungan dengan API yang sudah 
tersedia oleh website yang menyediakan layanan SMSgateway dengan menambahkan fitur penambahan input 
nomor ke beberapa nomor sekaligus untuk pengiriman. Hasil uji coba yang dilakukan menunjukan bahwa 
aplikasi yang dibuat talah berjalan dengan baik (berbagai macam operator dan delay yang kecil dalam 
penerimaan). Aplikaksi ini masih sangat dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti ditambahnya jumlah nomor 
tujuan. 
 
Kata kunci : SMS Gateway, Sistem Informasi, API 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang begitu pesat saat ini digunakan 
tentunya untuk mempermudah dan membantu 
pekerjaan manusia. Peranan teknologi informasi ini 
merambah hampir semua bidang seperti bidang 
bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. 
Peningkatan dalam pelayanan pemberian informasi 
ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia yaitu 
pemberian informasi secara cepat dan akura 
dimanapun pengguna informasi tersebut berada. 
Sistem ini sudah dipenuhi salah satunya oleh system 
SMS gateway. 

SMS merupakan salah satu layanan dari 
berbagai operaor GSM maupun CDMA teknologi 
SMS memungkinkan kita mengirim pesan 
alphanumeric singkat dari sebuah HP ke HP yang 
lain[1]. Ada sebuah ide menarik yang kemudian 
diadopsi oleh berbagai portal besar saat ini, yakni 
sebuah system yang disebut dengan SMS gateway. 

SMS gateway ,merupakan sebuah alat atau 
layanan yang menawarkan pentransitan SMS, lalu 
mengubahnya ke trafik jaringan mobile dari media 
lain,  atau sebaliknya, setelah itu memungkinkan 
transmisi atau penerimaan pesan SMS tersebut 
dengan atau tanpa menggunakan mobile phone. 

Typical use dari gateway akan meneruskan e-mail 
sederhana untuk sebuah mobile phone. SMS 
Gateway adalah cara paling cepat dan dapat 
diandalkan untuk mass/bulk pengiriman SMS. Ini 
berkaitan dengan penyedia layanan mobile dan 
mengirim SMS dengan identitas pengirim sebagai 
ID pengirim textual dan autentikasi. System ini 
dikembangkan untuk meningkatkan kemanan 
gateway pengguna.  

Penggunaan SMS gateway ini sudah merambah 
banyak bidang, seperti bidang pendidikan, 
pemerintah, bisnis, dan lain-lain. Pada paper ini akan 
di bahas sebuah aplikasi SMS Gateway pengirim, 
yang dapat mengirim SMS ke beberapa nomor 
sekaligus dengan menggunakan jaringan internet. 

Aplikasi ini nantinya dapat dikembangkan 
untuk aplikasi yang lebih kompleks dan bias 
diaplikasikan ke dalam banyak bidang, misalnya 
untuk bidang bisnis, aplikasi ini dapat mengirimkan 
SMS promosi –yang biasanya isi  atau konten 
smsnya sama- kepada pelanggan dengan sekali 
mengirim peritah pengiriman pesan. Pada 
pemerintahan aplikasi ini dapat digunakan untuk 
penyebaran informasi kepada masyarakat. 

Bagian kedua paper ini akan membahas teori-
teori yang berhubungan dengan aplikasi yang dibuat 
pada paper ini. Bagian ketiga paper ini akan 
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memperlihatkan cara penggunaan aplikasi dan 
ujicoba pada aplikasi SMS Gateway ini. Sedangkan 
bagian kelima dituliskan kesimpulan-kesimpulan 
dari bagian-bagian sebelumnya. 

 
 
2. Teori 
 
2.1 SMS 
 

Layanan SMS sangat populer dan sering 
dipakai oleh pengguna handphone. SMS 
menyediakan pengiriman pesan text secara cepat, 
mudah dan murah. Kini SMS tidak terbatas untuk 
komunikasi antar manusia pengguna saja, namun 
juga bisa dibuat otomatis dikirim/diterima oleh 
peralatan (komputer, mikrokontroler, dsb) untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Namun untuk 
melakukannya, kita harus memahami dulu cara kerja 
SMS itu sendiri. 

Short Message Service (SMS) adalah protokol 
layanan pertukaran pesan text singkat (sebanyak 160 
karakter per pesan) antar telepon. SMS ini pada 
awalnya adalah bagian dari standar teknologi seluler 
GSM, yang kemudian juga tersedia di teknologi 
CDMA, telepon rumah PSTN, dan lainnya. Alur 
pengiriman SMS pada standar teknologi GSM 
adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 1. Alur pengiriman SMS pada standar 

teknologi GSM 
 
Ketika pengguna mengirim SMS, maka pesan 

dikirim ke MSC melalui jaringan seluler yang 
tersedia yang meliputi tower BTS yang sedang 
meng-handle komunikasi pengguna, lalu ke BSC, 
kemudian sampai ke MSC. MSC kemudian mem-
forward lagi SMS ke SMSC untuk disimpan. SMSC 
kemudian mengecek (lewat HLR – Home Location 
Register) untuk mengetahui apakah handphone 
tujuan sedang aktif dan dimanakah handphone 
tujuan tersebut. 

Jika handphone sedang tidak aktif maka pesan 
tetap disimpan di SMSC itu sendiri, menunggu MSC 
memberitahukan bahwa handphone sudah aktif 
kembali untuk kemudian SMS dikirim dengan batas 
maksimum waktu tunggu yaitu validity period dari 
pesan SMS itu sendiri. Jika handphone tujuan aktif 

maka pesan disampaikan MSC lewat jaringan yang 
sedang meng-handle penerima (BSC dan BTS) 

Sebelum membahs SMS gateway maka berikut 
ditampilkan gambar yang menunjukn elemen 
pendukung SMS yang lebih jelasnya. Jaringan GSM 
yang terintegrasi dengan layanan SMS memiliki 
subsistem seperti yang ditunjukan pada gambar 
dibawah ini 

 
Gambar 2. Elemen Pendukung SMS 

 
Keterangan pada gambar sebagai berikut: 

• SME (Short Message Entity), Merupakan 
tempat penyimpanan dan pengiriman pesan 
yang akan dikirim ke MS tertentu. 

• SC (Service Center), Fungsi untuk menerima 
pesan dari MSE dan melakukan forwarding 
ke alamat MS yang dituju. 

• SMS-GMSC (Gateway MSC for Short 
Message Service), yaitu fungsi dari MSC 
yang mampu menerima pesan dari SC, 
kemudian mencari informasi ruting ke HLR, 
selanjutnya mengirim ke VMSC dimana 
pelanggan tersebut berada. 

• SMS-IWMMSC (Internetworking MSC for 
Short Message service), yaitu fungsi MSC 
yang mampu mengirim pesan dari PLMN dan 
meneruskannya ke SC. 

• HLR dan VLR (Home/Visitor Locator 
Register) merupakan nomor yang teregistrasi 
dalam MSC. 

• BSS ( Base Service Station) untuk melayani 
subscriber. 

• SS7 (Signalling System 7) ialah sistem 
pensinyalan yang di pakai di SMS Gateway. 

 
2.2  SMS Gateway 
 

SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi 
penyebaran Informasi dengan menggunakan SMS. 
kita dapat menyebarkan pesan ke ratusan nomor 
secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung 
dengan database nomor-nomor ponsel saja tanpa 
harus mengetik ratusan nomor dan pesan di ponsel 
anda karena semua nomor akan diambil secara 
otomatis dari database tersebut 

SMS gateway adalah sebuah perangkat yang 
menawarkan layanan transit SMS, 
mentransformasikan pesan ke jaringan selular dari 
media lain, atau sebaliknya, sehingga 
memungkinkan pengiriman atau penerimaan pesan 
SMS dengan atau tanpa menggunakan ponsel.  
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Sebagaimana penjelasan diatas, SMS Gateway 
dapat terhubung ke media lain seperti perangkat 
SMSC dan server milik Content Provider melalui 
link IP untuk memproses suatu layanan SMS. 

Sebuah sistem SMS Gateway, umumnya terdiri 
komponen Hardware ( Server/Komputer yang 
dilengkapi dengan perangkat jaringan) dan Software 
(Aplikasi yang digunakan untuk pengolahan pesan). 
Dan untuk sebuah sistem yang besar umumnya 
menggunakan Database untuk penyimpanan data. 

 

 
 

Gambar 3. Kedudukan SMS Gateway 
 
Dari gambar 3 diatas terlihat bahwa SMS 

Gateway berfungsi sebagai penghubung yang 
melakukan relay sms antara ESME (External Short 
Message Entitiy) dan SMSC dan sebaliknya. 
Komunikasi antara ESME dan SMS Gateway dapat 
menggunakan protokol SMPP atau dengan HTTP, 
sementara ke SMSC menggunakan SMPP. 

ESME adalah entitas luar yang dapat berupa 
server aplikasi penyedia layanan (Application 
Service Provider) yang dimiliki oleh Content 
Provider, aplikasi Perbankan, server polling, dan 
lain-lain yang dapat menerima pesan, memproses 
pesan dan mengirim respons atas pesan yang masuk 
, serta perangkat lain seperti email gateway, WAP 
proxy server , Voice mail server. 
 
2.3 API 

Application Programming Interface (API) 
merupakan jembatan antar dua system, API dibuat 
dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan aplikasi 
lain yang ingin menggunakan API tersebut harus 
mengikuti aturan-aturan API. 

Dalam hali ini API yang di gunakan adalah 
API untuk website atau aplikasi berbasis web, 
hampir semua website besar mempunyai API sendiri 
salah satu contohnya adalah facebook, FB membuat 
API agar developer luar dapat membuat aplikasi dan 
bisa di integrasikan dengan facebook, dengan 
mengikuti aturan-aturan API FB, maka aplikasi 
dapat menyimpan data-data pengguna facebook, 
dapat memposting otomatis ke halaman pengguna 
FB, dsb. 
 
3. Perancangan dan pengambilan data 
 

Aplikasi SMS gateway yang penulis buat disini 
mengandalkan API yang disediakan oleh salah  satu 
web di bidang SMS Gateway itu sendiri, yaitu 

onewaysms. Dengan onewaysms sebenarnya kita 
hanya perlu membuat account dan langsung bias 
menggunakan API untuk Sms gatewaynya secara 
langsung. Akan tetapi disini dibuat suatu aplikasi 
yang akan terhubung dengan API onewaysms. 

 
3.1 Perancangan Aplikasi 

 
Gambar 4. API pegirim pesan onewaysms 
 
Seperti yang terlihat pada gambar 4. bahwa 

API yang disediakan oleh onewaysms ini sudah 
dapat digunakan untuk mengirim sms. Tapi penulis 
membuat aplikasidengan menggukan PHP yang 
dapat berhubungan dengan API tersebut dengan 
tujuan dapat mengirim suatu pesan yang sama 
kepada beberapa nomor sekaligus. 

 

 
Gambar 5. Aplikasi yang terhubung dengan 

onewaysms 
 

Pada Aplikasi ini juga terdapat pemberitahuan 
apabila sms yang kita kirim telah terkirim, hal ini 
ditunjukan dengan munculnya pemebritahuan 
tampilan paling bawah yang tertulis bahwa sms telah 
terkirim. 

Pada aplikasi ini penulis hanya membatasi 
nomor tujuan yang bias di masukan paling banyak 3 
sebagai percobaan. Namun apabila akan dimasukan 
lebih dari 3 nomor, maka hal ini dapat dilakukan 
dengan mengubah programnnya. 

 
3.2 Pengambilan data (Percobaan) 

Percobaan dilakukan dengan mencoba 
mengirim pesan dari aplikasi yang dibuat oleh 
penulis dengan dipastikan terkirimnya pesan dan 
dibandingkan dengan pemberitahuan terkirim yang 
tertera pada aplikasi. Elain itu dihitung pula delay 
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waktu yang terjadi antara penerimaan pesan ke 
nomor yang satu dengan nomor ynag lainnya. 

 

 
Gambar 6. Tampilan utama aplikasi 

 
Dari tampilan utama diatas terlihat beberapa 

inputan yang harus diisi. Aplikasi diatas 
membolehkan nomor 1, nomor 1, dan nomor 3 tidak 
harus terisi semua.. dan isisan true digunakankan 
hanya untuk ferikikasi. Selanjutnya yang kita 
lakukan adalah menigisi inputan dan menekan 
tombol send. 

 

 
Gambar 7. Pengisian data 

 

 
Gambar 8. Aplikasi setelah pengiriman 

 
Gambar 8 menunjukan tampilan aplikasi 

setelah pengiriman. Tulisan di paling bawah adalah 
“MT ID : 1211280018346Sending to one way sms 
success MT ID : 1211280018347Sending to one way 
sms success MT ID : 1211280018348Sending to one 
way sms success” hal ini menujukan bahwa text 
sudah dikirim ke API onewaysms dan sudah dikirim 
ke nomor tujuan. 

Adapun hasil dari pengiriman test yang dikirim 
pada pukul 8.03 PM dari ketiga nomor diatas adalah 
sebagai berikut 

 
Tabel 1. Hasil pengiriman SMSgateway 

No No HP Operator Status Waktu 
penerimaan 

1 6287784298202 XL Terkirim 8.03 PM 
2 628999235278 3 Terkirim 8.03 PM 
3 6281219679608 Telkomsel Terkirim 8.03 PM 

 
Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa 

Aplikasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat 
terlihat dari berbedanya operator ynag dikirm dan 
tetap terkirim, juga tidak adanya delay pada 
penerimaan SMS. Bahkan dapat disebutkan hamper 
tidak ada delay antara pengiriman dan penerimaan. 
Atau delay yang terjadi sangatlah kecil. 

 
4. Kesimpulan 

 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan 

aplikasi dan percobaan diatas adalah sebagai berikut: 
• SMS Gateway dapat dimanfaatkan dalam 

banyak bidang (Pendidikan, pemerintahan, 
bisni, dll). 

• Aplikasi yang dibuat sudah dapat dikatan 
berjalan dengan baik (Dapat mengirim dan 
dengan delay yang kecil) 

• Aplikasi yang dibuat masih sangat dapat 
dikembangkan (Seperti penambahan nomor 
tujuan untuk pengiriman) 
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Abstrak 

Aplikasi multimedia merupakan sarana yang terus berkembang dengan membawa perubahan di dunia teknologi 
informasi. Augmented Reality salah satu yang menjadi topik perbincangan sehingga para peneliti tertarik dengan 
hal tersebut. Pada paper ini dilakukan perancangan aplikasi pembuatan desain pakaian pada butik dengan 
dukungan teknologi Augmented Reality. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pelanggan dapat membuat 
desain sesuai keinginan mereka serta dapat mempermudah pengukuran badan tanpa harus datang langsung ke 
perancang. Perancang pun bisa mempercepat proses produksi pakaian dengan mendapatkan informasi desain 
yang dibuat oleh pelanggan sehingga kedua pihak mendapat keuntungan. Paper ini membahas sebuah aplikasi 
yang lebih efisien dan berinovasi tinggi khususnya dalam bidang desain pakaian dengan memanfaatkan 
teknologi informasi. 
 
Kata kunci : augmented reality, butik, desain pakaian, pengukuran badan  
 

  
1. Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang 

 
Fashion adalah benda-benda yang biasa dipakai 
manusia untuk mengidentifikasikan dirinya secara 
khusus dan kelompok sosial sebagai sesuatu 
kesatuaan dirinya dalam pencitraan dirinya sendiri. 
Karenanya  fashion akan berbicara mengenai hal-hal 
seperti pakaian, rambut, ataupun gaya yang akan 
menunjukkan pencitraan diri seseorang di dalam 
lingkungannya. Oleh sebab itu, fashion menjadi 
suatu aspek penting dari gaya hidup masyarakat. 
Seperti yang telah dijelaskan, pakaian merupakan 
hal yang berkaitan dengan fashion. Untuk itu, sangat 
diperlukan perlakuan khusus yang digunakan untuk 
membuat sebuah pakaian yang baik. Pembuatan 
pakaian yang baik dapat terjadi jika adanya 
kerjasama antara penyedia jasa pembuatan pakaian 
dengan pelanggannya.  
Pembelian pakaian selama ini, biasanya 
menggunakan cara konvensional. Cara konvensional 
yaitu seperti pelanggan berhubungan langsung 
dengan penjual dalam kasus ini yaitu butik atau 
penjahit. Pembeli dapat membeli pakaian jadi secara 
langsung toko-toko pakaian seperti dari butik. Cara 
lainnya yaitu jika pelanggan tidak mendapatkan 
pakaian yang diinginkan maka pelanggan dapat 

membuat sebuah pakaian dengan mengunjungi 
seorang desainer untuk membuat desain tentang 
pakaian yang akan dibuat. Setelah itu, desainer akan 
berusaha untuk membuat pakaian yang diinginkan 
dengan bantuan seorang penjahit. Setelah selesai 
menjahit pakaian tersebut, pakaian akan diberikan 
kepada pelanggan. 
Saat ini, perkembangan teknologi sangat maju dan 
berkembang dengan cepat, khususnya pada 
teknologi Augmented Reality. Dunia fashion juga 
terkena dampak perkembangan teknologi tersebut. 
Pada dunia fashion, Augmented Reality dapat 
digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang 
interaktif dengan user.[1]  Contohnya dengan adanya 
teknologi Augmented Reality maka pelanggan 
sebagai user dapat melakukan pengukuran dan 
membuat desain dari pakaian yang akan dibuat 
dengan bantuan perangkat lunak tanpa harus 
mengunjungi desainer ataupun penjahit lagi.   
Paper ini berusaha untuk membuat sebuah sistem 
berbasis perangkat lunak yang memanfaatkan 
teknologi Augmented Reality sehingga sistem 
aplikasi yang dibuat dapat membuat pelanggan 
sebagai user menjadi nyaman serta lebih interaktif 
dalam membuat pakaiannya sendiri. 

 
1.2 Tujuan 
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Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah membuat 
sebuah sistem perancangan desain pakaian yang 
interaktif menggunakan fitur Augmented Reality 
untuk mengefisiensikan proses desain pakaian, baik 
di sisi pelanggan maupun perancang. 
 
1.3 Identifikasi Masalah 
 
Dalam pembuatan paper ini akan dipaparkan 
masalah mengenai :  
a. Bagaimana cara membuat sistem perancangan 

desain pakaian dengan menggunakan 
Augmented Reality ? 

b. Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun 
sistem perancangan desain pakaian dengan 
menggunakan Augmented Reality ? 

 
1.4 Metodologi Penelitian 

 
1.4.1 Konsep Augmented Reality 

 
Ronald T. Azuma (1997) mendefinisikan Augmented 
Reality sebagai penggabungan benda-benda nyata 
dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara 
interaktif dalam waktu nyata, dan terdapat integrasi 
antarbenda dalam tiga dimensi, yaitu benda maya 
terintegrasi dalam dunia nyata. Penggabungan benda 
nyata dan maya dimungkinkan dengan teknologi 
tampilan yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan 
melalui perangkat-perangkat input tertentu, dan 
integrasi yang baik memerlukan penjejakan yang 
efektif.[3] 
Untuk mencitrakan objek maya tersebut, sistem 
Augmented Reality terlebih dahulu harus melakukan 
‘penglihatan’ atau ‘vision’ terhadap lingkungan yang 
padanya akan diciptakan objek virtual, kemudian 
melakukan ‘tracking’ terhadap objek spesifik yang 
menentukan letak citraan objek virtual tersebut. Lalu 
objek kemudian dikenali atau dianalisis. Setelah 
dikenali dan dianalisis posisi dan orientasinya, 
komputer akan melakukan proses pencitraan objek 
tersebut dan akan tampak dalam peralatan display. 
Komponen perangkat keras yang dinilai penting 
untuk menunjang sistem augmeted reality, berupa : 
8. Peralatan tampilan (display) digunakan 

untuk menampilkan informasi grafikal yang 
dicitrakan terhadap dunia nyata tempat user 
melihat. Misalnya layar monitor; 

9. Alat pencarian (tracking) biasanya dilakukan 
dengan teknologi-teknologi penangkap 
gambar; 

10. Peralatan input merupakan peralatan untuk 
memasukkan objek seperti marker yang akan 
dikenali oleh alat pencarian (tracking); 

11. Perangkat komputer, terutama dengan CPU 
yang kuat dan jumlah RAM yang cukup untuk 
memproses gambar. 

Semakin teknologi berkembang, maka muncul salah 
satu metode Augmented Reality yaitu markerless 
based tracking. Metode markerless based tracking 
adalah metode Augmented Reality yang tidak perlu 
lagi menggunakan sebuah marker untuk 
menampilkan objek-objek digital.[4] Metode 
markerless based tracking memiliki beberapa 
teknik, berupa : 
g. Face tracking 

Dengan menggunakan algoritma yang 
dikembangkan, komputer dapat mengenali 
wajah manusia secara umum dengan cara 
mengenali posisi mata, hidung, dan mulut 
manusia, kemudian akan mengabaikan objek-
objek lain di sekitarnya seperti pohon, rumah, 
dan benda-benda lainnya.  

h. Motion capture  
Motion capture adalah terminologi yang 
digunakan untuk mendeskripsikan proses 
perekaman gerakan dan pengartian gerakan 
tersebut menjadi model digital.[2] Dengan 
begitu motion capture ini dapat membuat 
komputer dapat menangkap gerakan. Sehingga 
dalam hal ini, motion capture dapat digunakan 
user untuk berinteraksi dengan komputer 
melalui gerakan. 
Pada motion capture ini, komponen yang 
penting dibutuhkan adalah alat  tracking seperti 
kamera karena kamera dapat menangkap 
gerakan dari user yang kemudian akan diubah 
menjadi model digital yang dapat berinteraksi 
dengan komputer. 

 
1.4.2 Pengolahan Citra Digital 

 
Pengolahan citra digital adalah bidang yang 
berkembang sangat pesat sejalan dengan kemajuan 
teknologi saat ini. Fungsi utama dari pengolahan 
citra digital adalah untuk memperbaiki kualitas dari 
gambar hingga gambar dapat dilihat lebih jelas tanpa 
ada ketegangan pada mata, karena informasi penting 
diekstrak dari gambar yang dihasilkan harus jelas 
sehingga didapatkan gambar yang terbaik. Selain itu 
pengolahan citra digital  digunakan untuk 
memproses data yang diperoleh dalam persepsi 
mesin, yaitu prosedur-prosedur yang digunakan 
untuk mengektraksi informasi dari gambar, 
informasi dalam bentuk yang cocok untuk proses 
komputer. 

 
4.2 Hasil dan Perancangan 
 
2.1  Perancangan Data Flow Diagran (DFD) 
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Gambar 1. Diagram konteks sistem 
 
Gambar 1 merupakan data flow diagram (DFD) 
yang digunakan untuk menggambarkan proses 
interaksi pelanggan dengan aplikasi Augmented 
Reality yang kemudian melakukan bisnis proses 
dengan butik. Berikut ini adalah diagram level 0 
sistem penggunaan aplikasi desain yang dilakukan 
oleh pelanggan: 
 

 
 

Gambar 2. Diagram level 0 sistem 
 

Gambar 2 menggambarkan diagram proses dari 
sistem secara detail. Langkah pertama adalah  
pelanggan mendaftarkan diri di website butik 
dengan menyerahkan data pelanggan yang kemudian 
disimpan di file data “Pelanggan”. Langkah kedua 
adalah melakukan download dan menginstal aplikasi 
yang dapat di download setelah menjadi anggota. 
Jika ingin menggunakan aplikasi tersebut maka 
pertama kali kita harus mengukur ukuran tubuh kita 
dengan mengikuti pengarahan dari aplikasi. Lalu 
kita dapat membuat desain pakaian dengan 
mengambil kode yang berasal dari file “Desain”. 
Setelah selesai membuat desain pakaian, pelanggan 
menyimpannya di file “Desain”, kemudian desain 
yang telah dibuat dikirim ke butik. Butik akan 
membuat total biaya dari desain yang dibuat yang 
nantinya akan diinformasikan ke pelanggan. Setelah 
pelanggan membayar, pakaian akan dikirim ke 
pelanggan.   
 
2.2 Perancangan Entity Relational Diagram  
2.3 (ERD) 

 
 

 

 

 

Gambar 3. Diagram ERD sistem  

Gambar di atas menjelaskan hubungan antar tabel 
yang akan dibuat untuk tahap perancangan aplikasi. 
ERD dibuat berdasarkan data flow yang telah dibuat 
pada tahap sebelumnya. Berikut tranformasi ERD 
yang akan dibuat pada aplikasi : 
2.4 Transformasi ERD 
1. Pelanggan (ID_plg *, nama_plg, alamat, 

no_telp) 
2. Pakaian (kode_brg*, harga, bahan, gambar_3D, 

ukuran) 
3. Pemesanan ( ID_plg*, kode_brg*, no_faktur*, 

jml_brg ) 
4. Kategori (ID_kategori*, nama_kategori, jenis) 
5. Pengkategorian (kode_brg*, ID_kategori*) 
6. Penjahit (ID_penjahit*, nama_penjahit) 
7. Pembuatan (kode_brg*, ID_penjahit*, 

ID_pembuatan*, tgl_pembuatan, tgl_selesai) 
 

2.5 Perancangan Flowchart 

Gambar 4. Flowchart sistem 

Gambar di atas menjelaskan tentang proses dari 
sistem yang akan dibuat. Terdapat dua buah aktor 
yaitu “Pelanggan” dan “Butik” untuk membuat 
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kelancaran sistem. Pelanggan yang akan membeli 
pakaian harus mendaftar terlebih dahulu sebelum 
melakukan download dan menginstal perangkat 
lunak. Setelah itu, jika pelanggan ingin memesan 
pakaian maka langkah pertama adalah mengukur 
ukuran tubuh. Setelah itu, pelanggan memilih 
pakaian yang akan dibeli. Dalam kasus ini, sistem 
perangkat lunak menyediakan dua buah pilihan, 
apakah pelanggan memilih pakaian jadi ataukah 
memilih membuat model dan desain pakaian yang 
akan dibeli. Langkah terakhir adalah melakukan 
proses-proses transaksi pembelian (seperti 
pembayaran, pengiriman, dan penerimaan barang) 
terhadap barang yang diinginkan. 
 
2.6 Proses Kerja Sistem 

 
2.6.1 Proses  Pengukuran 

 
Pada  proses ini, pelanggan berdiri di depan personal 
computer dengan membuka aplikasi butik dengan 
bantuan perangkat webcam serta menggunakan 
pakaian khusus yang ketat yang berfungsi untuk 
keakuratan proses pengukuran. Aplikasi akan 
memberikan instruksi, tindakan yang harus 
dilakukan user untuk tahap -tahap pengukuran yakni 
[5] : 

Gambar 5. Proses Pengukuran 
 

5 Lingkar Leher (LL) diukur sekeliling batas 
leher bawah, dengan meletakkan jari 
telunjuk di tekuk leher atau diukur dan di 
tambah 1 cm 

6 Lingkar Badan (LB) diukur sekeliling 
badan atas yang terbesar, melalui puncak 
dada, diukur pas ditambah 4 cm atau 
dengan menyelakan 4 jari. 

7 Lingkar Pinggang (LPc) diukur sekeliling 
pinggang pas. 

8 Tinggi Panggul (TPa) diukur dari bawah 
ban pinggang sampai batas panggul. 

9 Lingkar Panggul (LPa) diukur sekeliling 
panggul atau badan bawah yang terbesar, 
diukur pas, kemudian ditambah 4 cm atau 
diselakan 4 jari. 

10 Panjang Punggung (PP) diukur dari tulang 
leher belakang yang menonjol ke bawah 
sampai di bawah ban pinggang. 

11 Lebar Punggung (LP) diukur dari tulang 
leher belakang yang menonjol turun 9cm 
lalu diukur datar dari batas lengan kiri 
sampai kanan. 

12 Panjang Sisi (PS) diukur dengan 
menyelakan penggaris di bawah ketiak, 
kemudian diukur dari dari batas penggaris 
ke bawah sampai bawah ban pinggang 
dikurangi 2 sampai 3 cm 

13 Tinggi dada (TD) diukur dari bawah ban 
pinggang tegak lurus ke atas sampai puncak 
buah dada. 

14 Lebar Bahu (LB) diukur dari lekuk leher di 
bahu atau bahu yang paling tinggi sampai 
titik bahu yang terendah atau paling ujung. 

15 Lingkar lubang lengan (LLL) diukur 
sekeliling lubang lengan tanpa lengan dan 
ditambah 4 cm untuk lubang lengan yang 
akan dipasangkan lengan. 

16 Panjang lengan pendek (PLPd) diukur dari 
puncak lengan ke bawah sampai kira-kira 3 
cm di atas siku. 

17 Panjang lengan panjang (PLP) diukur dari 
puncak lengan ke bawah sampai 
pergelangan. 

18 Lingkar lengan panjang (LLP) lingkar 
pergelangan diukur melingkar pergelangan 
pas ditambah 3 cm. 

Setelah tahap pengukuran dilakukan, data 
pengukuran disimpan, kemudian tahap selanjutnya 
adalah proses pembuatan desain.  
 
2.6.2 Proses Pembuatan Desain. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

672 
 

Gambar 6. Proses pembuatan desain 
 
Pada tahap ini aplikasi akan menampilkan secara 
langsung menu- menu keperluan yang dibutuhkan 
oleh user untuk membuat desain dimulai dari model 
jenis pakaian formal, dan informal yang dimasukan 
dalam macam-macam kategori  diantaranya : 

20. Model kerah 
21. Model lengan 
22. Model kantong 
23. Model atasan 
24. Model bawahan 
25. Model kancing 
26. Model jahitan 

Berdasarkan model tersebut user dapat melakukan 
kustomisasi sesuai keinginan user apabila model 
ukuran yang tampil pada layar tidak sesuai 
keinginan. Pengoperasian aplikasi dilakukan dengan 
teknik motion tracking control yang  ada pada 
aplikasi artinya user dapat berinteraksi langsung 
dengan aplikasi dengan kontrol gerakan tangan 
dengan perangkat pendukung webcam dan didukung 
pula dengan pencahayaan yang cukup.  
Aplikasi ini dibuat untuk compatible di platform 
sistem operasi. Dengan adanya aplikasi ini, semua 
lapisan pengusaha mode untuk melakukan proses 
produksi secepat mungkin sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan. 
 
3 Kesimpulan 
 
Teknologi Augmented Reality dapat dikembangkan 
menjadi sebuah sistem yang menarik dan interaktif. 
Oleh sebab itu, teknologi ini dapat dimanfaatkan 
untuk  membuat sebuah sistem e-Commerce 
menarik, seperti “Sistem Pembuatan Desain 
Pakaian“. Dengan teknologi Augmented Reality, 
pelanggan sebagai user dapat menikmati 
pengalaman yang baru dalam mendesain pakaiannya 
sendiri secara interkatif dan menyenangkan melalui 

bantuan komputer. Diharapkan dengan 
digunakannya teknologi Augmented Reality pada e-
Commerce dapat meningkatkan rasa ketertarikan 
pelanggan untuk membeli pakaian sehingga dapat 
membantu peningkatan penjualan pakaian. 
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Abstrak 

Masyarakat yang ingin membangun rumah tinggal, harus memiliki pengetahuan dan mampu membuat 
perencanaan yang matang, bukan hanya dari segi keuangan dan waktu, melainkan perencanaan desain rumahnya 
itu sendiri. Dengan perencanaan desain rumah yang matang, maka sang pemilik rumah dapat meminimalisir 
penggantian desain dan rancang bangun rumah ketika sudah masuk tahap implementasi atau pembangunan 
hanya untuk memenuhi keinginannya tanpa memperhatikan ekses lainnya yaitu waktu dan biaya. Konsultasi 
mengenai desain rumah biasanya dilakukan dengan seorang arsitek, namun dikarenakan sejumlah faktor, arsitek 
dan client yang akan membangun rumah, tidak dapat saling berkomunikasi dengan baik, diantaranya karena 
keterbatasan waktu dan ruang. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dikhususkan pada client PT. Penta 
Rekayasa yang ingin segera mendapatkan pengetahuan mengenai arsitektur rumah tinggal, maka penelitian ini 
akan membahas mengenai bagaimana membuat knowledge management system mengenai desain rumah tinggal. 
Tahapan pertama dalam membangun knowledge management system yaitu knowledge capture dari arsitek dan 
mengubahnya menjadi knowledge codification. Tahapan kedua adalah perancangan infrastruktur dari sistem 
yang akan dibangun. Tahapan ketiga adalah memverifikasi sistem untuk memastikan apakah sistem yang telah 
dibangun sudah sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Tahapan terakhir adalah mengimplementasikan 
sistem yang telah dibangun. 
 
Kata kunci : knowledge management system, arsitektur rumah 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Pengetahuan yang melekat pada manusia 
dimulai sejak manusia mengenal, menyerap dan 
mendayagunakan informasi (knowledge capture), 
yaitu informasi mengenai apa yang sedang terjadi, 
apa yang telah dikatakan, bagaimana terjadinya, atau 
apa yang sedang dipikirkan menjadi sesuatu yang 
memberikan nilai tambah. Pengetahuan yang telah 
didapatkan tersebut dapat diteruskan kepada orang 
lain melalui komunikasi (knowledge sharing). 
Komunikasi berlangsung antara manusia dengan 
manusia lainnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.  

Pengetahuan atau knowledge tersebut dapat 
digunakan dan bergerak secara dinamis melalui 
organisasi dalam berbagai cara, tergantung 
bagaimana organisasi memandangnya serta dapat 
menjadi sumber utama bagi organisasi agar 
memperoleh keberhasilan jangka panjang dan agar 
tetap kompetitif karena knowledge bagi organisasi 
dipandang sebagai modal intelektual [7]. Organisasi 
knowledge yang ideal terjadi jika seseorang dalam 
sebuah organisasi dapat saling mempertukarkan 

knowledge antar sejumlah area fungsional pada 
bisnisnya dengan menggunakan teknologi dan 
penerapan proses pada organisasi tersebut [1, 11-13, 
15, 19].  

Knowledge dapat dibagi menjadi tacit 
knowledge yaitu knowledge dalam pemikiran 
seseorang serta explicit knowledge yaitu knowledge 
yang dapat diperoleh dari luar pemikiran manusia 
seperti dari buku, basis data, jurnal dan sebagainya. 
Ternyata 95 persen knowledge adalah explicit 
knowledge [1]. Hal tersebut terjadi, karena seseorang 
dalam organisasi memiliki kekhawatiran jika seluruh 
knowledge tersebut dibagikan kepada orang lain, 
maka karirnya akan terancam alias menjadi 
vulnerable [1]. 

Knowledge management adalah proses untuk 
menangkap dan mendayagunakan keahlian baik 
yang berada dalam bentuk tacit maupun explicit 
knowledge. Tujuannya adalah menyajikan 
keseimbangan antara penggunaan teknologi 
komputer untuk menangkap, mendistribusikan dan 
membagikan knowledge dalam organisasi dengan 
menghubungkan sejumlah ahli (tacit knowledge) dan 
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sejumlah dokumen (explicit knowledge) menjadi 
sistem knowledge management yang terintegrasi. 

Pada PT. Penta Rekayasa, jenis knowledge 
yang dimiliki pun terbagi atas explicit dan tacit. 
Explicit knowledge berupa sejumlah dokumen 
bidang arsitektur, sedangkan tacit knowledge berada 
pada pemikiran para pimpinan dan manajer proyek, 
arsitek, ahli bangunan dan sebagainya. Client PT. 
Penta Rekayasa dapat mengkomunikasikan serta 
mengkonsultasikan terlebih dahulu rancangan 
rumahnya sebelum masuk tahap pembangunan 
kepada ahlinya, dalam hal ini arsitek. Namun proses 
konsultasi seringkali harus terhambat dan terbatas 
pada waktu dan tempat. Pencarian informasi 
arsitektur oleh para client sebagai cara lain yang 
dapat ditempuh dengan pemanfaatan teknologi 
search engine seringkali tidak dapat membantu 
proses kustomisasi desain rumah yang sebenarnya 
diinginkan seorang client [23-25]. Seringkali, karena 
tidak matangnya desain rumah yang dibuat, pada 
tahapan pembangunan, client akhirnya melakukan 
perombakan dan berdampak pada keuangan dan 
waktu yang harus dikeluarkan [20].  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 
perlu dibuat knowledge management system agar 
client dapat dengan mudah berkonsultasi kapanpun 
dan dimanapun dengan sistem tersebut. Konsultasi 
dengan arsitek dapat dilakukan secara tidak 
langsung yaitu membuat desain rumah, berdasarkan 
sejumlah parameter melalui sistem seolah-oleh 
sedang berkonsultasi dengan para arsitek, maupun 
konsultasi secara langsung dengan arsitek melalui 
penyediaan fasilitas chat dengan sang ahli.  

Pengembangan sistem akan dibagi menjadi 
sejumlah tahapan, diantaranya menangkap tacit 
knowledge (knowledge capture) dari para expert 
dalam bidang arsitektur, mengubah hasil dari 
knowledge capture dalam bentuk yang dapat 
disimpan ke dalam database (knowledge codify), 
membuat knowledge management system yang dapat 
menjembatani antara expert dengan client serta 
melakukan testing atau pengujian sistem, agar secara 
fungsional, perangkat lunak yang dibangun telah 
sesuai dengan yang diharapkan oleh expert dan juga 
client. Tujuan akhir dari penelitian adalah knowledge 
management system untuk perancangan rumah 
tinggal bagi client PT. Penta Rekayasa. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Knowledge Management System 

Definisi dari knowledge management terus 
berkembang, salah satu diantaranya adalah 
mengenai teori, tool, dan metodolologi yang 
membantu perorangan, kelompok-kelompok, dan 
organisasi-organisasi dalam mengelola pengetahuan 
yang mereka miliki serta dapat dimanfaatkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Jadi, sebuah model 
knowledge management pada dasarnya merupakan 
proses sistematis dari penemuan, penciptaan, 

pemilihan, pengorganisasian, penyaringan, dan 
penyajian dari data, informasi, dan pengetahuan 
dengan cara lebih terpola secara komprehensif bagi 
setiap pengguna dalam bidang dan minat 
ketertarikan tertentu [3]. 

Dalam membuat sebuah knowledge 
management system, dengan pemanfaatan berbagai 
teknologi maka akan terjadi sejumlah konversi 
knowledge. Adapun proses-proses konversi 
knowledge dapat dilihat pada model Nonaka di 
Gambar 1[1, 4] : 
1. Proses eksternalisasi (externalization), yaitu 

mengubah tacit knowledge menjadi explicit 
knowledge. Bisa dengan menuliskan know-how 
dan pengalaman yang didapatkan dalam bentuk 
tulisan artikel atau buku sehingga bermanfaat 
bagi orang lain yang sedang memerlukannya. 

2. Proses kombinasi (combination), yaitu 
memanfaatkan explicit knowledge yang ada 
untuk diimplementasikan menjadi explicit 
knowledge lain. Proses ini sangat berguna untuk 
meningkatkan skill dan produktifitas.  

3. Proses internalisasi (internalization), yakni 
mengubah explicit knowledge sebagai inspirasi 
datangnya tacit knowledge. Dengan referensi dari 
dokuman atau buku maka seseorang bisa 
menemukan pengalaman baru, dan dapat 
menerapkan pemahaman baru dan know-how 
baru tersebut menjadi lebih bermanfaat. 

4. Proses sosialisasi (socialization), yakni 
mengubah tacit knowledge menjadi tacit 
knowledge lain. Contohnya adalah ketika 
seseorang melakukan suatu pekerjaan sebagai 
hasil belajar dari orang lain yang lebih 
berpengalaman.  

 

 
Gambar 1 Konversi Knowledge [1] 

 
2.2 Knowledge Management System Life Cycle 

Sejumlah tahapan yang dilakukan pada 
pengembangan knowledge management system akan 
mengadaptasi tahapan-tahapan dari Knowledge 
Management System Life Cycle (KMSLC) yang 
dapat dilihat pada Gambar 2, dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut :  
1. Melakukan evaluasi infrastruktur yang ada di 

perusahaan. 
2. Membentuk tim untuk membangun knowledge 

management system. 
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3. Menangkap knowledge yang ada di perusahaan. 
4. Membuat perancangan infrastruktur dari sistem 

yang akan dibangun. 
5. Memverifikasi sistem untuk memastikan apakah 

sistem yang telah dibangun sudah sesuai dengan 
rancangan yang telah dibuat. 

6. Mengimplementasikan sistem yang telah 
dibangun ke dalam perusahaan. 

7. Mengelola struktur perubahan yang akan terjadi 
pada perusahaan setelah sistem yang dibangun 
diterapkan di dalam perusahaan. 

8. Setelah knowledge management system 
diterapkan dan dioperasikan, dampak dari sistem 
baru tersebut pada suatu perusahaan harus 
dievaluasi dengan sebaik mungkin. Dampak 
sistem harus diperhitungkan efeknya pada orang, 
prosedur, dan kinerja bisnis. 

 

 
Gambar 2 Knowledge Management System Life 

Cycle [1] 
 

Untuk pembahasan ini, langkah-langkah nomor 
1-8 akan diadaptasi sehingga yang dilakukan adalah 
tahapan nomor 3 sampai dengan nomor 6. 
 
2.3 Arsitektur 

Seni Bangunan atau arsitektur adalah seni sejak 
adanya manusia dan disebut seni-terikat. Lain halnya 
dengan seni lukis yang disebut seni bebas. 
Keterikatannya ialah, karena bangunan gedung 
dihuni atau dipakai untuk manusia dan bahan-bahan 
bangunan yang sifatnya dibatasi kemampuannya. 
Seni bangunan adalah seni dan teknik, dimana usaha 
untuk menemukan arti dan fenomena teknik zaman 
sekarang perlu diambil dengan mengikutsertakan 
faktor-faktor falsafah, religi, tradisi, seni dan ilmu 
pengetahuan. 

Stuktur bangunan adalah komponen penting 
dalam arsitektur. Tidak ada bedanya apakah 

bangunan dengan strukturnya hanya tempat untuk 
berlindung satu keluarga yang bersifat sederhana, 
ataukah tempat berkumpul atau bekerja bagi orang 
banyak, seperti perkantoran, gedung ibadah, hotel, 
gedung bioskop, stasiun dan sebagainya. 

Beban-beban yang dipikulnya, berat bahan dari 
elemen-elemen beserta berat strukturnya sendiri 
disalurkan oleh struktur atau kerangka bangunan ke 
kulit bumi. Kecuali beban-beban tersebut, struktur 
harus dapat memikul beban-beban lain akibat dari 
angin dan gempa bumi. Dengan menggunakan 
bahan-bahan tertentu sebagai dinding dan atap, 
ruangan di dalam gedung harus diamankan dari 
hujan, panas terik matahari, bahaya petir dan 
kebakaran. 

Maka fungsi dari struktur ialah melindungi 
suatu ruang tertentu terhadap iklim, bahaya-bahaya 
yang ditimbulkan alam dan menyalurkannya semua 
macam beban ke tanah. Penentuan struktur yang 
cukup kuat, tepat, dan ekonomis menambah 
keindahan arsitektur. Ekonomis disini adalah suatu 
segi moral dalam diri pencipta untuk memperoleh 
hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, 
jadi bukan berarti murah [22]. 

 
3. Analisis Sistem  

Pembahasan analisis sistem [2, 6, 9] akan 
dibagi ke dalam analisis proses bisnis (as-is) yang 
terdapat di PT. Penta Rekayasa dan proses capturing 
knowledge.  

 
3.1 Proses Bisnis 

Proses bisnis (as-is) yang terdapat di PT. Penta 
Rekayasa melibatkan client,  project director,  
project manager atau arsitek senior, arsitek, dan 
drafter. Proses bisnis pembuatan desain rumah 
berdasarkan permintaan client yang terjadi di PT. 
Penta Rekayasa dimulai dari penyerahan dokumen 
kebutuhan dan kriteria rumah yang diinginkan 
kepada project director. Kemudian, project manager 
atau arsitek senior membuat desain berdasarkan 
draft kebutuhan diikuti dengan sejumlah diskusi 
bersama tim pengembang lainnya yaitu arsitek 
laiinya, drafter dan tentu saja dengan client. Diskusi 
rancangan rumah akan terus dilakukan sampai 
ditemukannya kesepakatan dengan client. 
 
3.2 Knowledge Capture 

Knowledge capture merupakan bagian dari 
KMSLC yang dapat dilihat pada Gambar 2 pada 
tahapan nomor tiga. Knowledge yang di-capture 
adalah tacit knowledge dengan metoda wawancara 
pada expert, dalam hal ini arsitek. Untuk 
selanjutnya, agar dapat dipahami, hasil knowledge 
capture dibuatkan ke dalam decision table yang 
dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
4. Perancangan Sistem  
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Tahapan selanjutnya setelah melakukan 
knowledge capture adalah knowledge  codification 
[1] yaitu menerjemahkan knowledge yang telah 
diperoleh menjadi bentuk yang mampu dipahami 
dan dapat diimplementasikan ke dalam sistem 
komputer. Gambar 3 menunjukkan infrastruktur 
knowledge management yang akan dibangun secara 
menyeluruh [2, 6, 8, 9].  

Secara umum, sistem yang dibangun berfungsi 
sebagai tool yang membantu dalam mengelola 
knowledge pada PT Penta Rekayasa dan membantu 
seseorang yang ingin membangun rumah atau 
menata ulang rumahnya. Fungsi utama perangkat 
lunak yang dibangun dibagi menjadi beberapa 
fasilitas bagi setiap actor yaitu :  
a. Admin dapat mengelola 1) data user yang 

menggunakan aplikasi, 2) kategori desain rumah, 
3) artikel mengenai arsitektur, 4) gallery yaitu 
macam-macam desain rumah, 5) fasilitas 
mengelola message agar client dengan expert 
dapat saling berinteraksi. 

b. Expert dapat mengelola fitur artikel yaitu fitur 
untuk menyampaikan knowledge arsitektur 
kepada para client.  

c. Kelompok actor lainnya yaitu user, selain dapat 
memperoleh seluruh knowledge mengenai 
arsitektur, juga dapat melakukan konsultasi 
desain rumah baik langsung dengan expert 
melalui fitur message dan chatting maupun tidak 
langsung melalui fitur konsultasi dengan sistem.  

 

 
Gambar 3 Infrastruktur Knowledge Management 

System 
 

5. Implementasi Sistem  
Sistem yang diimplementasikan diperuntukkan 

bagi 3 kelompok user yaitu admin yang bertugas 

mengelola seluruh data dan fitur yang tersedia dalam 
aplikasi, expert yang bertugas mengunggah sejumlah 
knowledge dalam gallery serta dapat menggunakan 
fasilitas messaging dan chatting untuk berinteraksi 
dengan para client, serta kelompok client yang 
memanfaatkan seluruh knowledge yang tersedia, 
termasuk berkonsultasi dengan sistem dan expert.  
ERD [10, 14, 16] untuk aplikasi terdiri atas entitas 
konsultasi, lantai, budget, kamar mewah, kamar 
standar, tingkat lantai, luas tanah, chatting, general 
article, article, user, message, kategori, galery dan 
contenty galery.  

 
Tabel 1 Decision Table 

IF 

(Con

ditio

n) 

Conditio

n Stub 

Condition Entry 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

Luas 

Tanah  

80 - 100 

m2 

N N Y N N N N N N N N 

Luas 

Tanah  

100 - 150 

m2 

N N N N Y N N N N N N 

Luas 

Tanah  

150 - 300 

m2 

Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y 

Budget 

max 100 

juta? 

N N Y N   N N N N N N 

Budget 

max 200 

juta? 

N N   N Y N N N N N N 

Budget 

max 300 

juta? 

N N   N   N N Y N N N 

Budget 

max 500 

juta? 

Y Y   Y   Y Y N Y Y Y 

1 Lantai? N N Y Y Y Y N N N N N 

2 Lantai? Y Y   N   N Y Y Y Y Y 

1 Kamar 

Standar? 
    N   

 

N 
            

2 Kamar 

Standar? 
Y N Y N 

 

N 
N Y Y N N N 

3 Kamar 

Standar? 
N Y   Y Y Y N N Y N Y 

4 Kamar 

Standar? 
N N   N 

 

N 
N N N N Y N 

1 Kamar 

Kamar 

Mewah? 

Y Y   Y   Y Y Y N Y Y 

2 Kamar 

Kamar 

Mewah? 

N N   N   N N 
 

Y N N 

Lantai 

Keramik? 
N N Y N Y Y N Y N N N 

Lantai 

Kayu? 
Y N   Y   N N   N N Y 

Lantai 

Granit? 
N Y   N   N Y   Y Y N 

THE

N 

(acti

on) 

Rumah 

Sederha

na 

    X   X             

Rumah 

Standar 
              X       

Rumah 

Mewah 
X X   X   X X   X X X 

Keterangan : Y (Yes), N (No), X (Kategori Desain Rumah) 
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Gambar 4 sampai dengan Gambar 8 merupakan 
beberapa contoh user interface dari sistem yang 
dikembangkan [4, 5, 17, 21].   
1. Halaman utama :  

Halaman utama (Gambar 4) terdiri atas sejumlah 
tautan, yaitu : 
a. Home : berisi halaman login dan penjelasan 

umum mengenai PT. Penta Rekayasa 
b. Articles : untuk user pengguna knowledge, 

pada halaman ini user dapat melihat dan 
mempelajari artikel-artikel tentang dunia 
arsitektur yang dapat dikustomisasi 
berdasarkan user yang login. Sedangkan 
untuk expert, pada halaman ini expert dapat 
menambahkan knowledge baru sehingga 
knowledge dalam sistem pun dapat dijaga 
agar tetap berkembang dan bertumbuh. 

c. Gallery : untuk user pengguna knowledge, 
pada halaman ini user dapat meilihat 
bermacam-macam denah rumah dari seluruh 
Indonesia bahkan dunia yang dapat dijadikan 
contoh oleh user. Sedangkan untuk expert, 
pada halaman ini expert dapat menambahkan 
sejumlah desain yang diusulkan untuk 
menjadi contoh. 

d. Contact us untuk informasi kontak dan about 
us. 

 
Gambar 4 Halaman Utama 

 
2. Halaman lihat artikel 

Halaman artikel (Gambar 5) digunakan oleh 
expert untuk menambah atau mengubah artikel-
artikel mengenai arsitektur. Sedangkan user 
dapat melihat artikel-artikel yang disajikan oleh 
expert tersebut untuk menambah wawasan 
bidang arsitektur. 

 

 
Gambar 5 Halaman Lihat Artikel 

 
3. Halaman konsultasi antara client dengan sistem 

disertai solusi berupa denah rumah : 
Pada modul konsultasi ini terdapat lima 
pertanyaan (Gambar 6) yang diajukan oleh 
sistem kepada client, yaitu pertanyaan mengenai 
luas tanah, budget maksimal, tingkat lantai, 
jumlah kamar, jenis lantai, Seluruh pertanyaan 
tersebut untuk selanjutnya menjadi variabel-
variabel yang akan diolah oleh sistem, diperiksa 
apakah memiliki kesesuaian dengan isi data di 
database menggunakan alur yang telah 
dijelaskan pada Tabel 1. Jika variabel telah 
diperiksa dan memiliki kecocokan data 
berdasarkan alur di Tabel 1, maka akan 
menampilkan desain rumah yang bersesuaian 
dengan variabel-variabel tersebut (Gambar 7). 

 
Gambar 6 Pertanyaan Konsultasi 

 

 
Gambar 7 Halaman Solusi Konsultasi 
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4. Halaman knowledge sharing untuk denah rumah 
Halaman knowledge sharing (Gambar 8) 
digunakan expert untuk mengelola desain rumah 
baru beserta parameter yang mendasari desain 
rumah tersebut sehingga dapat menambah 
knowledge baru untuk konsultasi di database.  

 
Gambar 8 Halaman Knowledge Sharing Denah 

6. Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil 

penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Menangkap tacit knowledge (knowledge capture) 

dari para expert dalam bidang arsitektur telah 
berhasil dilakukan dengan metoda wawancara 
dengan expert.  

2. Agar dapat dipahami oleh user dan pengembang, 
maka knowledge yang diperoleh haus 
dikodifikasi. Ada banyak tool untuk knowledge 
codification, diantaranya menggunakan 
knowledge map, decision table atau tree 
diagram. Untuk penelitian ini, tool yang 
digunakan untuk knowledge codification adalah 
tree diagram. 

3. Knowledge management system  telah berhasil 
diimplementasikan melalui penerapan aplikasi 
sebagai alat yang dapat menjembatani antara 
expert dengan client melalui sejumlah fitur 
diantaranya konsultasi desain rumah antara 
sistem dengan client, penyediaan informasi 
mengenai arsitektur, layanan pencarian sejumlah 
artikel dan informasi seputar arsitektur, layanan 
penyampaian pesan dan chat sehingga client 
dapat bertanya secara langsung kepada expert. 

4. Aplikasi telah diuji coba dengan metoda black 
box dan white box testing untuk menguji 
fungsional dan kesesuaian hasil perangkat lunak 
dengan perancangan. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi dan gaya hidup saat ini menunjukkan semakin pentingnya kepraktisan dan efisiensi 
menyebabkan kebutuhan untuk mengontrol berbagai beban listrik tidak hanya dilakukan dengan mengharuskan 
seseorang berada didekat piranti listrik dan menekan tombol saklar on/off. Penggunaan Sensor EasyVR sebagai 
pendeteksi suara dan Arduino Uno sebagai pengendali komponen yang terhubung olehnya adalah komponen 
utama dalam sistem ini, dan penggunaan LCD sebagai penampil karakter. Perancangan software untuk membuat 
perintah suara dilakukan oleh Easy Commander 3.4.10 dan selanjutnya diproses kembali oleh pemrograman IDE 
Arduino dimana program tersebut menjadi kode bagi Arduino Board melakukan kendali. Beberapa situasi dan 
kondisi dapat menyebabkan kegagalan dalam proses pengenalan diantaranya lingkungan yang bising karena 
microphone sebagai alat penerima suara tidak diberikan filter sehingga semua suara yang diterima akan diproses, 
pengucapan lafal kata harus jelas, kondisi emosi mempengaruhi perubahan dalam berbicara, dan keadaan suara 
yang bindeng saat sakit.  
 
Kata kunci : EasyVR, Arduino UNO, Pengenalan Suara, EasyVR Commander  
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Perkembangan teknologi dan gaya hidup saat 
ini menunjukkan semakin pentingnya kepraktisan 
dan efisiensi menyebabkan kebutuhan untuk 
mengontrol berbagai beban listrik tidak hanya 
dilakukan dengan mengharuskan seseorang berada 
didekat piranti listrik dan menekan tombol saklar 
on/off. Teknologi yang memanfaatkan suara 
merupakan teknologi yang menjanjikan di masa kini, 
contoh yang signifikan dari teknologi ini adalah 
aplikasi voice command yang diharapkan bisa 
mengatasi banyak aspek dalam kehidupan sehari-
hari. Sebagai contoh bagi saudara-saudara kita yang 
mengalami keterbatasan fisik dan bagi mereka yang 
memiliki kesibukan aktifitas yang padat setiap 
harinya dapat memanfaatkan aplikasi berbasiskan 
suara untuk menyalakan peralatan elektronik.  

Suara sebagai sarana komunikasi antara 
manusia dengan manusia lainnya juga bisa sebagai 
sarana komunikasi antara manusia dengan benda. 
Dengan kata lain, suara dijadikan sebagai media 
penghubung antara dua objek untuk saling 
berkomunikasi. Suara memiliki karakteristik berupa 
frekuensi dan amplitude, dua hal ini menentukan 
jenis-jenis suara yang dalam hal ini berupa ucapan 

atau kata. Kata tersebut dijadikan sebagai perintah 
kepada suatu objek untuk bekerja atau berhenti 
bekerja.  
 
2. Speech Recognition 

 
Speech recognition adalah proses identifikasi 

suara berdasarkan kata yang diucapkan, proses 
identifikasi tersebut dilakukan oleh computer untuk 
mengenali kata yang diucapkan oleh seseorang tanpa 
mempedulikan identitas orang terkait. Parameter 
yang dibandingkan adalah tingkat penekanan suara 
yang kemudian akan dicocokkan dengan template 
database yang tersedia. Implementasi speech 
recognition misalnya perintah suara untuk 
menjalankan aplikasi computer.  

Speech Recognition ini merupakan proses 
konversi sebuah sinyal akustik, yang ditangkap oleh 
microphone atau telepon, untuk merangkai kata kata. 
Kata – kata yang dikenali bisa jadi sebagai hasil 
akhir, untuk sebuah aplikasi seperti command & 
control, penginputan data, dan persiapan dokumen. 
Speech recognizer yang pertama keluar di tahun 
1952. Salah satu perangkat speech recognizer adalah 
IBM Shoebox, yang dikeluarkan pada 1963 melalui 
New York World’s Fair. 
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2.1  Arduino 
 
 Dalam situs resmi yaitu 
Arduino didefinisikan sebagai platform elektronik 
yang open source, berbasis pada software dan 
hardware yang fleksibel dan mudah digunakan, yang 
ditujukan untuk para seniman, desainer, hobbies dan 
setiap orang yang tertarik dalam membuat objek atau 
lingkungan yang interaktif. 
 Nama Arduino di sini tidak hanya dipakai 
untuk menamai bahasa dan software 
pemrogramannya atau IDE-nya (IDE = 
Development Environment). 
 
2.1.1 Arduino UNO 
 

Sebenarnya Arduino memiliki berbagai 
macam versi, namun pada pembuatan sistem 
kontroler ini yang digunakan adalah versi Arduino 
UNO yang disebut sebagai Arduino 2010. Gambar 1 
berikut ini menunjukkan bagian
Arduino UNO, beserta keterangannya:

 

Gambar 1. Bagian-bagian Arduino UNO
 

Tabel 1. Keterangan Bagian Arduino UNO
No. Keterangan
1. Port USB 
2. Tombol Reset  
3. IC Konverter Serial-USB (FTDI)
4. LED untuk tes Output Digital kaki D13
5. Kaki-kaki Input Output Digital (D8
6. Kaki-kaki Input Output Digital (D0
7. LED indicator catu daya
8. Mikrokontroler ATMega 
9. Kaki-kaki Input Output Analog (A0
10. Kaki-kaki catu daya (5V, GND)
11. Terminal catu daya (6-9V)

 
Penggunaan ATmega16U2 untuk converter 
serialnya. Sehingga membuat membuat kecepatan 
transfer menjadi lebih cepat, dan tentu memory yang 
lebih banyak. Tidak dibutuhkan driver tambahan 
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Dalam situs resmi yaitu www.arduino.cc, 
sebagai platform elektronik 

yang open source, berbasis pada software dan 
hardware yang fleksibel dan mudah digunakan, yang 
ditujukan untuk para seniman, desainer, hobbies dan 
setiap orang yang tertarik dalam membuat objek atau 

Nama Arduino di sini tidak hanya dipakai 
untuk menamai bahasa dan software 

nya (IDE = Integrated 

Sebenarnya Arduino memiliki berbagai 
macam versi, namun pada pembuatan sistem 

yang digunakan adalah versi Arduino 
UNO yang disebut sebagai Arduino 2010. Gambar 1 
berikut ini menunjukkan bagian-bagian komponen 
Arduino UNO, beserta keterangannya: 

 
bagian Arduino UNO 

Tabel 1. Keterangan Bagian Arduino UNO 
ngan 

USB (FTDI) 
LED untuk tes Output Digital kaki D13 

kaki Input Output Digital (D8-D13) 
kaki Input Output Digital (D0-D7) 

LED indicator catu daya 
Mikrokontroler ATMega 328P-PU 

kaki Input Output Analog (A0-A5)  
kaki catu daya (5V, GND) 

9V) 

Penggunaan ATmega16U2 untuk converter 
serialnya. Sehingga membuat membuat kecepatan 
transfer menjadi lebih cepat, dan tentu memory yang 
lebih banyak. Tidak dibutuhkan driver tambahan 

untuk Linux maupun Mac (namun bagi pengguna 
Windows akan membutuhkan inf terupdate).

Adapun data teknis board Arduino UNO R3 
adalah sebagai berikut : 

• Mikrokontroler : ATMEGA328
• Tegangan Operasi : 5V
• Tegangan Input (recommended) : 7 
• Tegangan Input (limit) : 6
• Pin digital I/O : 14 (6 diantaranya pin 

PWM) 
• Pin Analog input : 6
• Arus DC per pin I/O : 40 mA
• Arus DC untuk pin 3.3 V : 150 mA
• Flash Memory : 32 KB dengan 0.5KB 

digunakan untuk bootloader
• SRAM : 2 KB 
• EEPROM : 1 KB
• Kecepatan Pewaktuan : 16 Mhz

 
2.2 Sensor EasyVR 
 

EasyVR merupakan module voice recognition 
multi-fungsi. Dapat digunakan pada banyak aplikasi 
pengontrolan yang membutuhkan pendeteksian 
bukan hanya suara melainkan percakapan. EasyVR 
merupakan generasi penerus setelah kesuksesan 
generasi pertamanya di pasaran yaitu VRBot.

Module ini dapat digunakan/dihubungkan 
dengan board mikrokontroler Arduino. Sangat cocok 
digunakan untuk beragam aplikasi, seperti home 
automation (dimana dapat mengo
kunci pintu, televisi, atau perangkat lainnya hanya 
dengan memberikan perintah suara) atau sebagai 
module pelengkap sensor pendengaran robot yang 
dibuat sebagaimana robot
di pasaran yang harganya luar biasa maha

 

Gambar 2. Modul Sensor EasyVR

EasyVR Features 
• Mendukung beberapa bahasa, yaitu : 

English(US), Italian,
ish, Japanese 

• Mendukung hingga 32 custom Speaker 
Dependet (SD) trigger atau perintah, 
bahkan dapat digunakan pada bahasa 
apapun. 

• GUI yang mudah digunakan
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untuk Linux maupun Mac (namun bagi pengguna 
Windows akan membutuhkan inf terupdate).  

Adapun data teknis board Arduino UNO R3 

Mikrokontroler : ATMEGA328 
Tegangan Operasi : 5V 

Input (recommended) : 7 - 12 V 
Tegangan Input (limit) : 6-20 V 
Pin digital I/O : 14 (6 diantaranya pin 

Pin Analog input : 6 
Arus DC per pin I/O : 40 mA 
Arus DC untuk pin 3.3 V : 150 mA 
Flash Memory : 32 KB dengan 0.5KB 
digunakan untuk bootloader 

EEPROM : 1 KB 
Kecepatan Pewaktuan : 16 Mhz 

EasyVR merupakan module voice recognition 
fungsi. Dapat digunakan pada banyak aplikasi 

pengontrolan yang membutuhkan pendeteksian 
bukan hanya suara melainkan percakapan. EasyVR 
merupakan generasi penerus setelah kesuksesan 
generasi pertamanya di pasaran yaitu VRBot. 

Module ini dapat digunakan/dihubungkan 
dengan board mikrokontroler Arduino. Sangat cocok 
digunakan untuk beragam aplikasi, seperti home 
automation (dimana dapat mengontrol nyala lampu, 
kunci pintu, televisi, atau perangkat lainnya hanya 
dengan memberikan perintah suara) atau sebagai 
module pelengkap sensor pendengaran robot yang 
dibuat sebagaimana robot-robot canggih yang dijual 
di pasaran yang harganya luar biasa mahal. 

 
Gambar 2. Modul Sensor EasyVR 

 

Mendukung beberapa bahasa, yaitu : 
Italian, German, French, Span

Mendukung hingga 32 custom Speaker 
Dependet (SD) trigger atau perintah, 
bahkan dapat digunakan pada bahasa 

GUI yang mudah digunakan 
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• Dapat dihubungkan dengan mikrokontroler 
dengan koneksi UART (tegangan 3.3 - 5 V) 

• Mudah diaplikasikan dan didukung oleh 
dokumentasi yang sederhana 

• 3 x GPIO (IO1, IO2, IO3) dapat dikontrol 
dengan perintah protokol baru 

• PWM audio output mendukung speaker 8 
ohm 

• Sound playback 
• Kompatible dengan Robonova dan 

Robozak MR-C3024 controller board 
 

 
3. Skematik  Sistem 

 
Sistem ini merupakan sistem pengontrolan 

peralatan elektronik melalui perintah suara. Perintah 
suara akan dideteksi oleh sensor EasyVR yang 
selanjutnya akan diproses oleh mikrokontroler 
Arduino Board. Perintah – perintah yang dapat 
mengontrol peralatan elektronik sebelumnya adalah 
perintah yang telah terlatih dan tersimpan dalam 
program. Dalam sistem ini disebut dengan Speaker 
Dependent (SD), untuk lebih jelasnya dapat lihat 
skematik sistem di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 3. Skematik  sistem 
 

Penjelasan dari masing-masing perangkat sistem 
adalah sebagai berikut: 

1. PC (Personal Computer), digunakan 
sebagai perangkat pengolahan data, seperti 
pembuatan SD command, melakukan 
perubahan data command, pelatihan 
command dan pengecekan command yang 
selanjutnya akan menjadi suatu program 
pengontrolan peralatan elektronik. 

2. Arduino Board, digunakan sebagai 
pengontrol dan pengendali masukan yang 
diberikan sensor EasyVR, kemudian 
menampilkan masukan tersebut ke dalam 
LCD karakter 16x2 dan mengaktifkan relay 
sebagai saklar pengontrol peralatan 
elektronik (on/off) serta mengatur keluaran 
pada buzzer. 

3. EasyVR sensor, digunakan untuk 
mendeteksi perintah suara dimana perintah 
tersebut menjadi masukan ke dalam 
Arduino Board yang selanjutnya akan 
memproses dan mengendalikan perangkat 
yang terhubung ke Arduino Board. 

4. LCD I2C 16x2, merupakan penampil 
berupa karakter dimana LCD akan 
menampilkan data sesuai dengan perintah 
yang diterima oleh sensor EasyVR. 

5. Buzzer, digunakan sebagai penghasil suara 
dari setiap perintah yang diterima oleh 
sensor EasyVR, baik itu sebagai peringatan 
terjadinya kesalahan maupun sebagai 
penghasil suara pada saat-saat tertentu 
sesuai yang dikondisikan oleh penulis. 

6. Relay, digunakan sebagai saklar elektronik 
untuk mengendalikan on/off  yang 
terhubunga dengan berbagai peralatan 
elektronik berdaya besar. 

7. Controlled Electronic, merupakan peralatan 
yang dikontrol oleh saklar elektronik 
menghasilkan keluaran berupa energy gerak 
untuk kipas, energy cahaya untuk lampu, 
dan lain sebagainya tergantung dari 
peralatan elektronik tersebut. 

 
4. Implementasi Sistem 
 

Implementasi dilakukan dengan menggunakan 
software lingkungan pemrograman Arduino yang 
juga disebut dengan IDE (Integrated Development 
Environment), keuntungan dari pemrograman 
Arduino adalah pengunaan IDE-nya yang mudah 
karena kesederhanaannya dan memiliki banyak 
library yang sangat membantu dalam permbuatan 
sistem. IDE Arduino yang digunakan pada sistem 
adalah versi 0023. Beberapa tambahan library yang 
digunakan seperti: 

• EasyVR 
• LiquidCrystal_I2C 

Juga digunakan software EasyVR Commander 
3.4.10 yang menyediakan Graphical User Interface 
(GUI) yang mudah digunakan. 
 Pertama kali yang harus dilakukan adalah 
mengkoneksikan dan memilih serial port yang 
digunakan, dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Koneksi dan pemilihan serial port 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

683 
 

Ada 4 macam perintah pada GUI, yaitu (lihat 
Gambar  4):  

1. Trigger : sebuah group special dimana 
command dapat built-in dengan trigger 
word yang sudah tersedia dan tidak perlu 
pelatihan command (disebut dengan 
Speaker Independent/SI) yaitu “Robot” dan 
selain itu dapat ditambahkan command 
yang perlu pelatihan (Speaker 
Dependent/SD) untuk memulai proses 
pengenalan. 

2. Group : dimana dapat ditambahkan 
command SD. 

3. Password : sebuah group spesial  untuk 
“vocal passwords” (maksimal 5 command) 
dengan menggunakan teknologi Speaker 
Verification (SV). 

4. Wordset : suatu pengaturan built-in dari 
command SD. (Lihat Gambar 5) 

  
Gambar 5. Wordset 

 
Setelah Easy Commander terhubung 

dengan modul EasyVR, tambahkan command pada 
group trigger “UNO” yang menjadi perintah untuk 
memulai proses pengenalan. Juga tambahkan 
command pada group 1 (lihat Gambar 7). 
 

 
Gambar 6. Penambahan command pada trigger 

 

 
Gambar 7. Penambahan command pada group 1 

 
Kemudian lakukan pelatihan pada masing-

masing label sebanyak 2 kali dengan suara 
pengguna, pengguna akan diberi petunjuk dalam 
proses (lihat Gambar 8) ketika icon “train 
command” di-klik atau pemilihan perintah “train 
command” melalui menu Edit. 
 

 
Gambar 8. Tampilan saat melakukan pelatihan 

 
Setelah meng-klik tombol Phase 1 atau 

Phase 2, yang harus diingat adalah untuk memulai 
berbicara hanya dilakukan pada saat tampil little 
window, dapat dilihat Gambar di bawah ini: 

 
Gambar 9. Tampilan untuk memulai berbicara 

(perekaman suara) 
 

Jika terjadi error, “command training” 
akan dibatalkan. Error terjadi karena suara 
pengguna tidak terdengar dengan jelas atau ketika 
kata kedua diucapkan sangat berbeda dari yang 
pertama. 

Setelah melakukan pelatihan command 
dapat dilihat status pada label yang dilatih tersebut 
terdapat highlighted yang berarti proses pelatihan 
telah berhasil. (lihat Gambar 10) 
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Gambar 10. Proses pelatihan command telah berhasil 
 

Masing-masing command pada group dapat 
dilakukan pengecekan, dengan menggunakan icon 
pada toolbar atau menu Tools, untuk memastikan 
pelatihan command yang telah dilakukan dapat 
berhasil dikenali. 

 

 
Gambar 11. Testing group 

 
Setelah semua command  telah berhasil, yang 

selanjutnya dilakukan adalah mendapatkan source 
code dengan cara memilih icon “generate code”. 
Kemudian “disconnect” Easy Commander dengan 
modul EasyVR. 
 
Dalam penulisan ini adalah penulis ingin membuat 
suatu sistem pengontrolan peralatan listrik hanya 
dengan memberikan perintah suara. Source code 
yang telah diperoleh dari software Easy Commander 
diolah lagi dalam pemrograman IDE Arduino. 
 
Perancangan sistem dapat dilihat Gambar 12. 
 

 
Gambar 12. Perancangan perangkat keras 

 

Saat pengujian semua komentar ditampilkan pada 
LCD, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
 

 
Gambar 13. Keadaan saat modul EasyVR tidak 

terdeteksi oleh Arduino Board 
 

 
Gambar 14. Keadaan ketika modul EasyVR sudah 

terdeteksi 
 

 
Gambar 15. Modul EasyVR meminta inputan trigger 

“UNO” untuk memulai proses recognition. 
 

 
Gambar 16. tampilan ketika label “UNO” sudah 

dikenali. 
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Gambar 17. Modul EasyVR meminta inputan label 

yang ada pada Group 1. 
 

 
Gambar 18. Tampilan ketika modul EasyVR 

berhasil mengenali pengucapan  
 
 
 

 
Gambar 19. Lampu yang berwarna pink menyala 

 
5. Kesimpulan 
 

Dari percobaan sistem tersebut diperoleh 
kesimpulan, diantaranya: 

1. Noise yang ada disekitar lingkungan dapat 
mempengaruhi proses pengenalan oleh 
modul EasyVR, yang mengakibatkan 
terjadinya error saat proses pengenalan 
suara. 

2. Penggunaan sistem kontroler tersebut akan 
efektif jika berada dalam ruangan yang 

tidak bising, karena microphone yang ada 
tidak dilengkapi dengan filter. 

3. Pengucapan lafal kata menjadi factor utama 
dalam sistem ini. 

4. Keadaan emosi, suara bindeng karena sakit, 
akan mempengaruhi sistem dalam proses 
pengenalan perintah. 

 
Daftar Pustaka: 
 
[1] 
 
 
 
 
[2] 
 
[3] 
[4] 
[5] 
 
[6] 
 
 
 
[7] 
 
[8] 
 
 
[9] 
 
 
 
 
 
 

Melissa, Gressia.2008. Pencocokan Pola Suara 
(Speech Recognition)  
Dengan Algoritma Fft Dan Divide And 
Conquer. Bandung: Program Studi Teknik 
Informtika Institut Teknologi Bandung. 
http://blog.ugm.ac.id/2010/11/27/speech-
recognition-34/ 
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 
http://www.geraicerdas.com 
http://download.tigal.com/veear/EasyVR_User_
Manual_3.4.2.pdf 
Sistandi, Erwan,. Supriyanto, Raden.2012. Alat 
Pengontrol Peralatan Listrik Rumah Tangga 
Via Yahoo Messanger. Depok: Universitas 
Gunadarma. 
Dianova, Oce.2010. Penggunaan Sensor Suhu 
dan Sensor Suara pada Alat Pengayun Bayi 
Otomatis Berbasis Mikrokontroler 
AT89S51.Semarang:Universitas Negeri 
Semarang. 
Sukarso dan Syarif, Abdusy.2007.Aplikasi 
Pengenalan Suara Menggunakan Microsoft 
SAPI sebagai Pengendali Peralatan 
Elektronik.Jakarta: Universitas Mercu Buana. 

  

  

  

  

  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

686 
 

Makalah Nomor: KNSI-206 
 

APLIKASI LEARNING STYLE INVENTORY BERBASIS WEB 
PADA AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER 

(AMIKOM) MATARAM 
 

Dwinita Arwidiyarti, M.Kom 1, Muhammad Multazam, S.Kom2 
 

1Teknik Komputer, AMIKOM Mataram 
2Manajemen Informatika, AMIKOM Mataram 

1 dwinita_2005@yahoo.com, 2sasaktulen@gmail.com  
 
 
 

Abstrak 

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola dan cara melakukan berbagai aktivitas pada hampir semua 
bidang kehidupan. Termasuk dalam hal pembelajaran, perkembangan teknologi informasi memberikan 
kesempatan yang semakin luas untuk dimanfaatkan dalam mendukung proses belajar mengajar maupun untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran. Learning Style Inventory (LSI) digunakan untuk mengidentifikasikan 
karakteristik dominan gaya belajar sehingga akan memudahkan dosen didalam memberikan perkuliahan yang 
terbaik dan diharapkan dapat mengurangi kegagalan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Langkah 
penelitian dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan sistem yang dimodelkan dengan menggunakan 
usecase diagram, class diagram dan activity diagram, dilanjutkan dengan perancangan basis data, perancangan 
hirarki aplikasi dan pembuatan aplikasi berbasis web. Aplikasi Learning Style Inventory (LSI) ini menghasilkan 
output berupa hasil LSI per dosen, hasil LSI per mahasiswa, rekap hasil LSI dosen per program studi, rekap hasil 
LSI mahasiswa per program studi dan hasil pengalokasian kelas per program studi yang dapat ditampilkan dan 
dicetak dalam bentuk daftar hadir mahasiswa. 
 
Kata kunci : LSI, Learning Style Inventory, gaya belajar 
 
 
 
1.   Pendahuluan 

 
Fenomena tentang kemajuan teknologi informasi 
telah mengubah pola dan cara dalam melakukan 
berbagai aktivitas pada hampir semua bidang 
kehidupan. Termasuk dalam hal pembelajaran, 
perkembangan teknologi informasi memberikan 
kesempatan yang semakin luas untuk dimanfaatkan 
dalam mendukung proses belajar mengajar maupun 
untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 
Akademi  sebagai lembaga pendidikan merupakan 
tempat yang digunakan untuk melakukan 
perubahan terhadap seseorang melalui 
pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi 
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 
dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 
pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 
serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 
peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran 
adalah proses untuk membantu peserta didik agar 
dapat belajar dengan baik. 

Banyak kegagalan ditemukan dari laporan Evaluasi 
Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) 
suatu perguruan tinggi, di mana setelah memasuki 
beberapa semester banyak mahasiswa 
mengundurkan diri dengan berbagai alasan, salah 
satu alasannya dikarenakan ketidakmampuan dalam 
mengikuti proses pembelajaran. Ketidakmampuan 
ini bukan dikarenakan ketidakmampuannya untuk 
menyerap berbagai  pengetahuan yang disampaikan 
oleh dosen dan bukan juga dikarenakan dosennya 
tidak mampu melakukan pengajaran melainkan 
lebih dikarenakan ketidakcocokan gaya belajar 
(learning style) antara mahasiswa dan dosen, 
sehingga mahasiswa merasa tidak nyaman belajar 
pada dosen tertentu. Apabila dosen dapat 
mengetahui gaya belajar dominan dari seluruh 
mahasiswa yang diajarkan tentunya dosen akan 
lebih bijak dalam memberikan pegetahuan pada 
mahasiswa, sehingga mahasiswa akan merasa 
nyaman dalam proses pembelajaran tersebut dan 
selanjutnya proses belajar dan mengajar dalam 
suatu perkuliahan dapat berjalan dengan baik dan 
optimal. 
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Di Akademi Manajemen Informatika Komputer 
(AMIKOM) Mataram tingkat drop out mahasiswa 
dapat dikatakan sangat tinggi. Pada tahun akademik 
2011/2012 jumlah mahasiswa drop out di Program 
Studi Manajemen Informatika sebesar 17.8%, 
sedangkan di Program Studi Komputerisasi 
Akuntansi sebesar 37.5% dan di Program Studi 
Teknik Komputer sebesar 29%. Sementara 
persentase jumlah Drop Out yang bernilai baik 
versi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT) yaitu kurang dari 16%. Drop out 
mahasiswa tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor seperti kesulitan ekonomi dan adanya 
ketidaknyamanan yang dirasakan oleh mahasiswa 
terhadap proses belajar dan mengajar. Kondisi ini 
menyebabkan adanya selisih yang sangat besar 
pada  jumlah mahasiswa setiap angkatan dari tahun 
akademik pertama ke tahun akademik berikutnya.  
Dalam penelitian ini akan dilaksanakan 
inventarisasi gaya belajar  seluruh dosen dan 
mahasiswa baru yang kuliah di Akademi 
Manajemen Informatika dan Komputer 
(AMIKOM) Mataram menggunakan metode 
Learning Style Inventory dengan harapan akan 
didapatkan model karakteristik gaya belajar 
dominan baik untuk dosen maupun mahasiswa 
sehingga akan memudahan dosen dalam 
menentukan cara memberikan perkuliahan yang 
terbaik. Inventarisasi gaya belajar akan 
dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa baru di setiap 
tahun akademik sehingga nantinya pembagian kelas 
bagi mahasiswa semester I dan dosen pengajar di 
masing-masing kelas untuk semua program studi 
dilakukan berdasarkan model karakteristik gaya 
belajar dominan. Hasil akhir penelitian ini 
diharapkan dapat mengurangi kegagalan mahasiswa 
dalam melaksanakan proses perkuliahan yang 
disajikan berbasis web agar memudahkan dalam 
pengisian kuesioner karena tidak ada keterbatasan 
waktu dan lokasi, selain itu pengolahan datanya 
dilakukan secara otomatis sehingga BAAK akan 
mendapatkan hasil alokasi kelas mahasiswa 
perprogram studi dalam waktu yang singkat.  

 
2. Pembahasan 

 
2.1. Gambaran Umum Learning Style Inventory 
Penelitian mengenai Learning Style diawali dengan 
pengumpulan data yang dilakukan dengan 
menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang 
merupakan alat untuk menginventarisasi Learning 
Style dari setiap individu dalam suatu proses 
pembelajaran. Daftar pertanyaan menggambarkan 
kecenderungan belajar seseorang sesuai teori 
Experiential Learning yaitu Concrete Experience 
(CE), Active Experimentation (AE), Reflective 
Observation (RO), dan Abstract Conceptualization 
(AC). 

Untuk menganalisis daftar pertanyaan dilakukan 
dengan menjumlahkan semua nilai sesuai dengan 
Learning Style. Total nilai yang didapat 
menggambarkan karakter seseorang dalam proses 
pembelajaran. Total nilai tersebut kemudian di-
substract dengan rumus sebagai berikut: 
 
 

 

 
Gambar 1. Rumus Gaya Belajar 

 
Intersep dari nilai x dan y akan menentukan 
kecenderungan gaya belajar seseorang yang terbagi 
atas 4 kategori yaitu Accomodator, Diverger, 
Converger dan Assimilator. Ketentuan 
pengkategoriannya adalah sebagai berikut: 
a. Assimilator: apabila nilai x <= 4 dan y >= 4. 
b. Converger: apabila nilai x >= 3 dan y >= 4. 
c. Diverger: apabila nilai x <= 4 dan y <= 3. 
d. Accomodator: apabila nilai x >= 5 dan y <= 3. 
 
2.2. Analisa Kebutuhan 
Kegiatan analisa kebutuhan dilakukan sebelum 
kegiatan perancangan dimulai yang meliputi analisa 
kebutuhan data dan kebutuhan proses.  
2.2.1. Analisa Kebutuhan Data 
Data  yang  akan  disimpan  dalam aplikasi  
Learning Style Inventory (LSI) ini   merupakan  
data  yang memiliki  relasi  dengan  data  lainnya, 
seperti yang tercantum pada tabel berikut: 
 

Tabel 1. Analisa Kebutuhan Data 
No 

Nama Data 
Atribut 

Data 
Deskripsi 

Data 
1 Identifikasi 

User 
Username 
(NIK/NIM) 

Data pengguna 
yang memiliki 
hak akses 
terhadap 
Sistem 
Informasi LSI 

Password 
Nama 
Level 

2 Dosen Nomor 
Induk 
Karyawan 

Dosen dengan 
status tetap 
maupun luar 
biasa yang ada 
di AMIKOM 
Mataram 

Kode 
Program 
Studi 
Nama 
Lengkap 
Tempat 
Lahir 
Tanggal 
Lahir 
Jenis 
Kelamin 
Agama 
Pendidikan 
Terakhir 

x = AE - RO 

y = AC - CE 
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Alamat 
No. Telp/HP 
E-mail 

3 Mahasiswa Nomor 
Induk 
Mahasiswa 

Mahasiswa 
yang baru 
masuk di 
AMIKOM 
Mataram 

Kode 
Program 
Studi 
Nama 
Lengkap 
Tempat 
Lahir 
Tanggal 
Lahir 
Jenis 
Kelamin 
Agama 
Alamat 
No.Telp/HP 
E-mail 

4 Program 
Studi 

Kode 
Program 
Studi 

Program studi 
yang ada di 
AMIKOM 
Mataram. Nama 

Program 
Studi 
Nama Ketua 
Program 
Studi 

5 Kelas Kode Kelas Kelas yang 
ada di 
AMIKOM 
Mataram 

Nama Kelas 
Kode 

Program 
Studi 

6 Kuesioner 
LSI 

Kode 
Pertanyaan 

Pertanyaan 
yang 
ditampilkan 
pada Sistem 
Informasi LSI 
yang akan 
dijawab oleh 
pengguna. 

Pertanyaan 
Pilihan_CE 
Pilihan_RO 
Pilihan_AC 
Pilihan_AE 

7 Jawaban 
Dosen 

Kode 
Jawaban 
Dosen 

Hasil 
identifikasi 
gaya belajar 
dosen yang 
meliputi 
Diverger, 
Assimilator, 
Converger dan 
Accomodator. 

Nomor 
Induk 
Karyawan 
Kode 
Pertanyaan 
Nilai CE 
Nilai RO 
Nilai AC 
Nilai AE 

8 Jawaban 
Mahasiswa 

Kode 
Jawaban 
Mahasiswa 

Hasil 
identifikasi 
gaya belajar 

Nomor 
Induk 
Mahasiswa 

mahasiswa 
yang meliputi 
Diverger, 
Assimilator, 
Converger dan 
Accomodator. 

Kode 
Pertanyaan 
Nilai CE 
Nilai RO 
Nilai AC 
Nilai AE 

9 Gaya 
Belajar 

Kode Gaya 
Belajar 

Model gaya 
belajar berikut 
penjelasannya Nama Gaya 

Belajar 
Penjelasan 

10 Gaya 
Belajar 
Dosen 

Kode Gaya 
Belajar 
Dosen 

Model gaya 
belajar dosen 
berdasarkan 
isian kuesioner Nomor 

Induk 
Karyawan 
Total CE 
Total RO 
Total AC 
Total AE 
Kode Gaya 
Belajar 
Kode 
Jawaban 
Dosen 
Kode 
Pertanyaan 

11 Gaya 
Belajar 
Mahasiswa 

Kode Gaya 
Belajar 
Mahasiswa 

Model gaya 
belajar 
mahasiswa 
berdasarkan 
isian kuesioner 

Nomor 
Induk 
Mahasiswa 
Total CE 
Total RO 
Total AC 
Total AE 
Kode Gaya 
Belajar 
Kode 
Jawaban 
Mahasiswa 
Kode 
Pertanyaan 

12 Alokasi 
Kelas 

Id Alokasi kelas 
berdasarkan 
gaya belajar 
dominan 
mahasiswa 

Nomor 
Induk 
Mahasiswa 
Kode Kelas 
Kode Gaya 
Belajar 
Mahasiswa 
Kode Gaya 
Belajar 
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Kode 
Jawaban 
Mahasiswa 
Kode 
Pertanyaan 

 
2.2.2. Analisa Kebutuhan Proses 
Proses yang dibutuhkan di dalam aplikasi Learning 
Style Inventory (LSI) adalah: 
 

Tabel 2. Analisa Kebutuhan Proses 

N
o 

Nama 
Proses 

Deskripsi 
Proses 

Data 
Input  

Aktor/  
user 

1 Login Digunakan 
autentifika
si untuk 
masuk ke 
dalam 
aplikasi. 

Usernam
e 
Password 

 

BAAK, 
Dosen, 
Mahasis
wa 

2 Pengelolaa
n Data 
Program 
Studi, 
Dosen, 
Mahasiswa
, 
Pertanyaan
, Gaya 
Belajar dan 
Kelas 

Digunakan 
untuk 
mengelola 
data 
program 
studi, 
dosen 
mahasiswa
,  
pertanyaan
, gaya 
belajar dan 
kelas 
berupa 
tambah, 
ubah, 
hapus dan 
simpan 
data. 

Program 
studi, 
Dosen, 
Mahasisw
a, 
Pertanyaa
n, 
Kuesioner 
LSI 
Gaya 
Belajar, 
Kelas 

BAAK 

3 Update 
Profil 

Digunakan 
untuk 
mengupdat
e profil 

Dosen,  
Mahasi
swa 

Dosen, 
Mahasis
wa 

4 Isi  
Kuesioner 
LSI 

Digunakan 
untuk 
mengisi 
kuesioner 
LSI. 

Jawaba
n 
Dosen, 
Jawaba
n 
Mahasi
swa 

Dosen, 
Mahasis
wa 

5 Lihat Hasil 
LSI 

Digunakan 
untuk 
menampilk
an hasil 
LSI per 
dosen dan 
per 
mahasiswa
. 

NIK, 
NIM 
 

Dosen, 
Mahasis
wa 

6 Pengelolaa
n Hasil 
LSI 

Digunakan 
untuk 
menampilk
an dan 
mencetak 
hasil LSI 
per dosen 
dan per 
mahasiswa
, rekap LSI 
mahasiswa 
dan dosen 
per 
program 
studi serta 
pengalokas
ian kelas. 

NIK, 
NIM, 
Kode 
Progra
m 
Studi 

BAAK 

2.3. Perancangan Sistem 
Dalam perancangan sistem informasi ini 
pemodelannya menggunakan UML (Unified 
Modelling Language). UML mendefinisikan dalam 
beberapa diagram, diantaranya ada 3 diagram yang 
akan dipakai dalam perancangan ini yaitu use case 
diagram, class diagram dan activity diagram. 
 
2.3.1. Use case Diagram 
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas 
yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang 
ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem. 
Sebuah use case menggambarkan urutan interaksi 
antara satu atau lebih aktor dengan sistem. 

 
Gambar 2. Use case diagram 

 
2.3.2. Class Diagram 
Setelah menganalisa use case diagram, kita dapat 
mengetahui kebutuhan sistem dan menentukan 
class apa saja yang diperlukan dalam aplikasi. 
Berikut ini adalah class diagramnya: 
 

 
Gambar 3. Class Diagram 

BAAK

Dosen

Mahasiswa

Login

Pengelolaan Data Program Studi, 

Dosen, Mahasiswa, Pertanyaan, Gaya 

Belajar dan Kelas

Isi Kuesioner

Lihat Hasil LSI

Pengelolaan Hasil LSI

Pengalokasian Kelas

Hasil LSI Dosen dan 

Mahasiswa

Rekap Hasil LSI

Penentuan Gaya Belajar

Update Profil
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2.3.3. Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan berbagai aliran 
aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. 
Berikut adalah activity diagramnya: 

 
Gambar 4.   Gambar 5. 
Activity Diagram Login   Activity Diagram 

Pengelolaan  Data  

 
Gambar 6.  Gambar 7. 
Activity Diagram  Activity Diagram 
Isi Kuesioner  Penentuan Gaya Belajar  
 

 
Gambar 8.  Gambar 9.  
Activity Diagram  Activity Diagram 
Update Profil  Lihat Hasil LSI 
 

 
Gambar 10.  Gambar 11. 
Activity Diagram  Activity Diagram 
Hasil LSI Dosen   Rekap Hasil LSI 
Dan Mahasiswa 

 
Gambar 12. Activity Diagram 

     Alokasi Kelas  
2.4. Perancangan Hirarki Aplikasi 
Perancangan hirarki aplikasinya adalah sebagai 
berikut: 

 
Gambar 13. Diagram Hirarki Aplikasi 

 
2.5. Perancangan Basis Data 
Pemetaan class diagram menjadi tabel-tabel basis 
data yang memperlihatkan diagram relasi antar 
entitasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 14. Entity Relationship Diagram 

 
2.6. Implementasi 
Antar muka dari aplikasi Learning Style Inventory 
adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 15. Form Login 

 

 
Gambar 16. Halaman Isi Kuesioner 

 

 
Gambar 17. Halaman Hasil LSI 

 
Gambar 18. Cetak LSI Mahasiswa 

 

 
Gambar 19. Kelola Data Mahasiswa 

 

 
Gambar 20. Rekap LSI Mahasiswa 

 

 
Gambar 21. Alokasi Mahasiswa Per Kelas  

 

 
Gambar 22. Cetak Daftar Hadir Mahasiswa 
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3. Penutup 
Dengan menerapkan aplikasi Learning Style 
Inventory alokasi kelas dilakukan berdasarkan gaya 
belajar dominan mahasiswa sehingga akan 
memudahkan dosen di dalam memberikan materi 
perkuliahan dan  proses perkuliahan dapat berjalan 
dengan lebih baik serta dapat meminimalisasi 
tingkat drop out yang disebabkan karena adanya 
ketidakcocokan gaya belajar antara dosen dan 
mahasiswa. 
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Abstrak 

Telekonferesi merupakan teknologi yang menghubungkan media elektronik diantara dua atau lebih partisipan 
manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi (internet, telepon). Telekonferensi 
bukanlah hal yang asing lagi di masa kini. Tanpa perlu bersusah payah pergi ke suatu tempat hanya untuk 
menyapa seseorang secara tatap muka, dengan melakukan telekonferensi hal tersebut dapat dilakukan di mana 
saja dan kapan saja. Sudah banyak aplikasi yang dibuat sebagai media untuk melakukan telekonferensi, salah 
satunya Skype. Namun kualitas video dan suara pada masing-masing PC tidak selalu menghasilkan kualitas yang 
bagus. Selain kecepatan internet, bandwidth pada router juga dapat mempengaruhi kualitas. Pada percobaan ini 
dilakukan untuk mengetahui kualitas video dan suara ketika bandwidth pada router diubah secara bertahap. Dan 
didapatkan hasil kecepatan upload dan download paling bagus diperoleh pada saat bandwidth sebesar 800kbps 
dengan ping 9ms yang didapat dengan mengetes pada speedtest.net. Semakin kecil nilai Ping maka semakin 
bagus kualitas koneksi internet. 
  
Kata kunci : telekonferensi, video, bandwidth 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Begitu banyak aktifitas yang harus dilakukan 
dalam sebuah institusi untuk membawa institusi 
tersebut pada target yang ingin dicapai, dibutuhkan 
juga banyak pertemuan dengan relasi atau calon 
relasi bahkan masyarakat luas untuk memperluas 
jaringan kerja. Dengan penggunaan teknologi video 
conference, target pertemuan yang telah dijadwalkan 
dapat terealisasi tanpa harus pergi meninggalkan 
ruangan kerja, Tentunya hal ini merupakan hal yang 
sangat menguntungkan dalam pemanfaatan waktu 
tanpa menghabiskan banyak biaya untuk di 
perjalanan. Persoalan waktu adalah kendala terbesar 
yang selama ini menjadi hambatan bagi aktivitas 
kerja. Teknologi videoconferencing akan menjadi 
solusi terbaik untuk optimalisasi waktu kerja. 

Dalam era kompetisi seperti saat ini, kecepatan 
dan ketepatan dalam mengambil keputusan sangat 
menentukan. Untuk sebuah institusi (misalnya 
insititusi pertahanan) yang memiliki satker yang 
terpisah-pisah, kendala utama dalam pengambilan 
keputusan adalah masalah jarak dan waktu. 
Sangatlah sering para pimpinan satker melakukan 
perjalanan yang cukup jauh untuk sekedar 
menghadiri rapat yang mungkin hanya berlangsung 

dalam hitungan jam, tetapi effort yang diberikan 
sangat besar. 
 
2. Teknologi Telekonferensi 
 

Teknologi telekonfresi merupakan suatu 
teknologi yang secara live menghubungkan media 
elektronik diantara dua atau lebih partisipan manusia 
atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem 
telekomunikasi (internet, telepon). Bentuk 
telekonferensi dibagi menjadi 2 yaitu, konferensi 
audio dimana seseorang hanya dapat melakukan 
percakapan interaktif dan konferensi video yaitu 
konferensi yang dapat saling melihat gambar 
(video), dan dapat saling mendengar melalui 
kamera, monitor, atau speaker[1]. 

Menurut Gough (2006), videoconferencing 
dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu[2] : 
1.  Personal videoconferencing, melibatkan dua 

orang yang berinteraksi satu sama lain. Dalam 
personal videoconferencing, terdapat 
komunikasi yang berupa video dan audio 
antara dua orang yang berinteraksi. Dapat 
ditambahkan fitur tambahan berupa 
pengiriman teks, seperti yang terdapat pada 
kebanyakan perangkat lunak instant 
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messaging (IM), seperti Windows Live 
Messenger dan Yahoo! Messenger. 

2.  Business videoconferencing, memiliki fitur 
yang sama dengan personal 
videoconferencing ditambah dengan beberapa 
fitur seperti: 
• Kemampuan untuk berkomunikasi tidak 

hanya antara dua orang, namun bisa lebih 
• Fitur untuk berbagi file (file sharing) 
• Kemampuan untuk melakukan presentasi 
• Fasilitas whiteboard dan fitur-fitur 

lainnya 
Business videoconferencing ini membutuhkan 
biaya yang lebih besar dibandingkan dengan 
personal videoconferencing, sebagai akibat 
dari fasilitas-fasilitas yang disediakan. 

3.  Web videoconferencing, yaitu video call yang 
terdapat pada sebuah halaman web. Biasanya 
web videoconferencing ini digunakan pada 
seminar yang menggunakan web, dimana 
pemirsa dapat melihat video yang dikirimkan 
oleh pembicara seminar. Oleh karena itu, web 
videoconferencing merupakan komunikasi 
satu arah, karena pemirsa tidak dapat 
mengirimkan videonya kepada si pengirim. 

 
2.1  Video 
 

Untuk video conference, digunakan webcam 
sebagai data sumber yang akan dikirimkan. Webcam 
memiliki resolusi pengambilan gambar, dan resolusi 
antar satu webcam dengan webcam yang lain dapat 
bervariasi. Dahulu, webcam masih memiliki resolusi 
yang kecil, misalnya 160x120. Namun sekarang 
sudah ada webcam yang memiliki resolusi beberapa 
megapixel. Semakin besar ukuran resolusi, semakin 
besar pula jumlah data yang dikirimkan, sehingga 
bandwidth yand diperlukan juga semakin besar. 
Oleh karena itu, jarang sekali dilakukan conference 
dengan ukuran resolusi yang besar. Umumnya 
ukuran resolusi yang digunakan untuk video 
conference adalah 320x240. 

Selain itu, hal yang berpengaruh pada ukuran 
data adalah frame rate. Frame rate adalah jumlah 
gambar yang dikirimkan tiap detik. Misalkan ukuran 
gambar 320x240 dengan 30 frame per second (fps), 
jumlah piksel yang dikirimkan tiap detiknya adalah 
320x240x30 = 2.304.000 piksel. Jika frame rate 15 
fps, jumlah piksel yang dikirimkan tiap detiknya 
berkurang drastis menjadi 1.152.000 piksel, dengan 
demikian dapat menghemat bandwidth. Namun jika 
frame rate diturunkan, video yang dihasilkan tidak 
akan lancer seperti video dengan frame rate yang 
tinggi. 
 
2.2 Audio 
 

Untuk video conference, digunakan sebuah 
microphone untuk input audio. Sama halnya dengan 

data video, terdapat faktor yang dapat 
mempengaruhi ukuran data yang dikirimkan, 
misalnya sampling rate (dalam satuan kHz) dan 
jumlah channel. Pada umumnya, ukuran data audio 
yang dikirimkan melalui streaming ini lebih kecil 
dibandingkan dengan data video. Sebuah data audio 
yang tidak dikompres menghasilkan data sebesar 5 
megabyte per channel per menit. Tetapi, masih 
dimungkinkan jika input dari device ingin dikompres 
sehingga lebih menghemat bandwidth yang ada.  
 
2.3  Bandwidth[3] 

 
Bandwidth adalah suatu ukuran dari 

banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu 
tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu. 
Bandwidth dapat digunakan untuk mengukur baik 
aliran data anlog maupun data digital. Sekarang 
telah menjadi umum jika kata bandwidth lebih 
banyak digunakan untuk mengukur aliran data 
digital. 

Satuan bandwidth adalah bits per second atau 
sering disingkat sebagai bps. bahwa bit atau binary 
digit adalah basis angka yang terdiri dari angka 0 
dan 1. 
Satuan ini menggambarkan seberapa banyak bit 
(angka 0 dan 1) yang dapat mengalir dari satu 
tempat ke tempat yang lain dalam setiap detiknya 
melalui suatu media. 

 
3. Block Diagram Sistem 

 
Cara kerja dari sistem secara garis besar dapat 

dilihat pada Gambar 1, dimana pada awalnya yang 
harus dilakukan adalah menghubungkan antara 
router dengan jaringan LAN (Local Area Network)  
menggunakan kabel  LAN RJ-45. Setelah 
mendapatkan koneksi internet buka Command 
Prompt untuk mengetahui IP Address, kemudian 
buka IP Address tersebut melalui browser untuk 
mengatur bandwidth. Bandwidth terbagi menjadi 2 
bagian yaitu upload dan download, masing-masing 
bagian diberi value yang sama dengan range 100-
1000 Kbps.  

 

 
Gambar 1. Blok diagram sistem 
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Biasanya setelah melakukan pengaturan 

bandwidth, router akan me-reboot sistem, untuk 
mengetahui kecepatan masing-masing bandwidth 
buka speedtest.net pada browser, kecepatan dari 
upload dan download dapat diketahui. Selanjutnya 
adalah melakukan video conferencing.  
 
4. Implementasi Sistem 
 

Implementasi dilakukan dengan menggunakan 
sebuah perangkat router D-LINK yang terhubung 
dengan jaringan LAN Fastnet sebagai provider yang 
menyediakan fasilitas internet. Untuk dapat 
mengatur bandwidth yang harus dilakukan adalah 
mengkoneksikan PC (Personal Computer) dengan 
jaringan internet, lalu untuk mengetahui alamat dari 
router yang digunakan adalah membuka aplikasi 
Command Prompt, seperti di bawah ini: 

 

 
Gambar 2. IPCONFIG pada Command Prompt 

 
Setelah mendapatkan IP Address yang 

selanjutnya dilakukan adalah mengatur bandwidth 
yaitu dengan cara membuka IP Address tersebut 
melalui browser, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. IP Address 192.168.01 

 
Untuk dapat mengakses sistem dari router D-

LINK, masukkan username dan password yang 
sesuai dengan pengaturan router. Pengaturan 
bandwidth ini dilakukan secara manual sehingga 
pada Enable Traffic Control diberi checklist. 
Masing-masing bandwidth untuk upload dan 
download diberi nilai yang sama dengan range 100-
1000 kbps. 
 

 
Gambar 4. Setting Bandwidth Manually 

 
Setelah selesai mengatur bandwidth, klik Save 
Settings dan router akan me-reboot sistem selama 40 
detik, kemudian lakukan koneksi ulang internet. 
 

 
Gambar 5. Reboot D-LINK System 

 
 Kecepatan upload dan download dari 
masing-masing bandwidth yang telah di-setting 
dapat dilihat melalu speedtest.net. Dapat dilihat 
hasilnya pada table di bawah ini: 
 

Bandwidth 
PING 
(ms) 

Download 
Speed 
(Mbps) 

Upload 
Speed 
(Mbps) 

Upload 
(kbps) 

Download 
(kbps) 

100 100 10 0.05 0.04 
200 200 12 0.19 0.14 
300 300 9 0.14 0.14 
400 400 9 0.14 0.14 
500 500 8 0.23 0.14 
600 600 8 0.11 0.14 
700 700 9 0.17 0.13 
800 800 9 0.54 0.14 
900 900 10 0.24 0.13 
1000 1000 10 0.26 0.12 

Tabel 1. Hasil perolehan kecepatan  
 
Dari table di atas dapat dilihat hasil kecepatan untuk  
upload dan download yang paling bagus adalah pada 
saat bandwidth sebesar 800 kbps, dengan hasil 
kecepatan download 0.54 Mbps dan upload sebesar 
0.14 Mbps. Ping (latency) saat bandwidth 800 kbps 
sebesar 9ms, yang artinya semakin kecil nilai Ping 
maka semakin bagus kualitas koneksi internet. 
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Gambar 6. Best Result 

Setelah memperoleh kecepatan transmisi data, 
dapat dilakukan konferensi video dengan aplikasi 
Skype. Dari masing-masing bandwidth terdapat 
perbedaan kualitas baik itu kualitas video, suara, 
maupun gambar. Hasil kualitas yang diperoleh 
dilihat dalam waktu tunda (delay) dari video dan 
audio yang diterima masing-masing pengguna. 

 

Bandwidth 

User Skype 1 User Skype 2 
Delay 
Video 

(s) 

Delay 
Audio 

(s) 

Delay 
Video 

(s) 

Delay 
Audio 

(s) 
100 0 0 0 0 
200 0 0 0 0 
300 0 0 0 0 
400 0 0 0 0 
500 0 0 0.47 0.23 
600 0 0 0.20 0 
700 0 0 0.26 0.23 
800 0 0.23 0.50 0.23 
900 0.20 0 0.24 0.20 
1000 0.20 0.23 0.26 0.23 

Tabel 2. Waktu tunda (delay) yang diperoleh 
saat melakukan video calling 

  
Dari table di atas didapatkan delay video 

pada User Skype 1 paling besar adalah 0.20 detik 
saat bandwidth 900 dan 1000 kbps, karena kualitas 
video yang bagus itu saat bandwidth sebesar 512 
kbps.  

Sedangkan pada User Skype 2 delay video 
sebesar 0.47 detik pada saat bandwidth 500 kbps, 
karena pada saat melakukan video calling pada 
laptop User Skype 2 penuh dengan program aplikasi 
yang terkoneksi dengan internet sedang aktif ini 
yang mengakibatkan kualitas video yang kurang 
bagus. 

Diperoleh delay audio sebesar 0.23 detik antara 
User Skype 1 dan User Skype 2 , disebabkan karena 
pengguna banyak menggunakan aplikasi yang 
terhubung dengan koneksi internet, sehingga 
kualitas dari audio yang diterima kurang bagus yaitu 
terjadi delay 0.23 detik.  

 
5. Kesimpulan 
 

Dari percobaan sistem tersebut diperoleh 
kesimpulan, diantaranya: 

1. Kecepatan upload dan download paling 
bagus diperoleh pada saat bandwidth 
sebesar 800kbps dengan ping 9ms. 

2. Webcam. Masing-masing jenis laptop 
memiliki webcam dengan kualitas yang 
berbeda-beda. Semakin bagus kualitas 
webcam yang digunakan, maka semakin 
bagus pula video yang dihasilkan.  

3. Koneksi internet. Ketika sedang 
melakukan telekonferensi, aplikasi yang 
terkoneksi internet sebaiknya ditutup 
terlebih dahulu, terutama saat mengunduh 
file. 

4. Kinerja komputer. Jika menggunakan 
laptop, kemungkinan akan ada masalah 
pada video call saat laptop dalam keadaan 
power saving mode. Ubah terlebih dahulu 
dengan menggunakan energi AC atau ubah 
laptop ada menjadi high performance.  

5. Intensitas cahaya. Cahaya mempengaruhi 
kualitas video, maka dari itu untuk 
mendapatkan hasil kualitas video yang 
bagus sebaiknya sumber cahaya menyinari 
wajah dari belakang webcam (tidak 
membelakangi sumber cahaya). 

6. Port USB. Untuk webcam yang terpisah 
dari perangkat komputer, sebaiknya 
menggunakan alternative USB port agar 
mendapatkan kualitas video yang bagus. 

7. Perangkat yang digunakan untuk 
melakukan videoconferencing minimal 
adalah Intel Core Duo atau diatasnya 
sehingga diperoleh kualitas video dan 
audio yang bagus. 
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Abstrak 

 
Informasi mengenai jadwal akademik di sebuah perguruan tinggi sangat penting demi mendukung 

kegiatan perkuliahan. Proses distribusi informasi yang baik, dapat meningkatkan kualitas dan kelancaran dalam 
sistem pendidikan. Pada era teknologi informasi saat ini, hampir semua kalangan di dunia pendidikan termasuk 
mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi untuk mendukung aktivitasnya, tak terkecuali 
teknologi mobile. Dengan teknologi tersebut, mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan 
dimanapun dan kapanpun selama selama masih dapat terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi. Oleh karena 
itu perlu dibangun sebuah aplikasi pendukung berbasis mobile yang dapat digunakan untuk mendistribusikan 
informasi jadwal kuliah dan ujian agar informasi tesebut dapat diakses dengan cepat dan akurat. Aplikasi 
Informasi Jadwal Kuliah dan Ujian di STMIK CIC Cirebon Berbasis Mobile, dapat dijadikan solusi untuk 
membantu perguruan tinggi dalam mendistribusikan informasi seputar perkuliahan. Aplikasi ini mendukung 
proses distribusi jadwal kuliah, jadwal kuliah pengganti, jadwal ujian, dan jadwal ujian susulan. Aplikasi ini 
dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, dengan dibantu Java™ ME Platform SDK 3.0., serta 
berbasis client-server, dimana mobile device seperti ponsel sebagai client yang digunakan mahasiswa dan web 
server sebagai aplikasi yang digunakan di server untuk mengelola data jadwal kuliah dan ujian. 
 
Kata Kunci : Mobile, Client-Server, Pemrograman Java 

 
Abstract 

Information on the academic schedule in college is very important to support lectures. The process of 
distribution of good information, can improve the quality and continuity of the educational system. In the current 
era of information technology, almost all people in education, including college students can utilize a variety of 
technologies to support their activities, not to mention mobile technology. With this technology, students can 
obtain the necessary information anywhere and anytime for as long as it can be connected to the 
telecommunications network. Therefore, it is necessary to build a mobile-based support applications that can be 
used to distribution class schedule and exam information so that proficiency level information can be accessed 
quickly and accurately. Application Information Schedule Courses and Exams in STMIK CIC Cirebon Mobile 
Based, can be used as a solution to help colleges to distribute information about the lecture. Application supports 
the distribution of class schedules, class schedules replacement, exam schedules, and schedule follow-up exams. 
This application was developed using the Java programming language, with the help of Java™ ME Platform 
SDK 3.0., As well as client-server based, where the mobile device such as a mobile phone client and a student 
used as a web server application used to manage data in the server class and exam schedules. 
 
Keywords: Mobile, Client-Server, Java Programming 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Pendahuluan 

Telepon seluler atau ponsel adalah salah 
satu alat komunikasi yang dapat dibawa kemana 
saja oleh penggunanya. Perkembangan teknologi 
selular saat ini tidak hanya digunakan untuk 
komunikasi tetapi juga dapat dijadikan sebagai 
media untuk mencari informasi, transaksi bisnis, 

game, bahkan media pembelajaran. Bidang 
pendidikan merupakan salah satu sektor 
pembangunan yang selalu mendapat perhatian besar 
dari pemerintah karena merupakan salah satu sektor 
pembangunan yang sangat potensial untuk dapat 
diintegrasikan dengan kehadiran teknologi 
informasi, khususnya perangkat mobile. Hal ini 
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menyebabkan bidang pendidikan harus 
menyelaraskan diri  guna peningkatan kualitas dan 
performa dalam hal pelayanan, seperti penyediaan 
informasi yang cepat dan akurat sesuai dengan 
kebutuhan. Namun sebuah instansi pendidikan akan 
kesulitan untuk mencapai tujuan tersebut jika tidak 
diikuti dengan adanya sistem informasi yang baik. 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer (STMIK) CIC Cirebon merupakan 
perguruan tinggi swasta yang kurikulumnya 
memfokuskan dalam bidang ilmu komputer. Dalam 
menyampaikan informasi jadwal kuliah dan ujian 
semester, STMIK CIC Cirebon menggunakan dua 
cara yang berbeda. Untuk penyampaian informasi 
jadwal kuliah cara yang dipakai yaitu menggunakan 
website dan papan pengumuman, sedangkan untuk 
informasi jadwal ujian semester hanya 
menggunakan papan pengumuman saja. Namun 
kedua cara tersebut masih tetap kurang maksimal 
karena mahasiswa tidak hanya tinggal didalam kota 
tetapi di luar kota cirebon. Berdasarkan hasil survei 
yang penulis lakukan pada tanggal 21-26 Maret 
2012 dengan cara menyebarkan angket kepada 
mahasiswa STMIK CIC Cirebon dengan jumlah 
responden 105 mahasiswa semester 2, 4, 6, dan 8 
dari 6 program studi, sebanyak 40 mahasiswa 
dengan presentase sebesar 38.1% bertempat tinggal 
di Kota Cirebon, 40 mahasiswa dengan presentase 
38.1% di Kab. Cirebon, 10 mahasiswa dengan 
presentase 9.5% di Kab. Kuningan, 9 mahasiswa 
dengan presentase 8.6% di Kab. Indramayu, 4 
mahasiswa dengan presentase 3.8% di Kab. 
Majalengka, dan 2 mahasiswa dengan presentase 
1.9% di Kab. Brebes, sehingga bagi mahasiswa 
yang berdomisili di luar Kota Cirebon dan ingin 
melihat jadwal kuliah atau ujian semester maka 
mahasiswa tersebut biasanya harus  mengeluarkan 
biaya lebih untuk transportasi. Dari survei tersebut 
juga diketahui ada beberapa mahasiswa yang telah 
bekerja yaitu sebanyak 6 mahasiswa dengan 
presentase 5.7%. Dengan kesibukan diluar 
perkuliahan membuat mahasiswa tersebut hanya 
memiliki sedikit waktu untuk mendapatkan 
informasi jadwal kuliah atau jadwal ujian semester, 
sehingga hal tersebut menjadi permasalahan 
tersendiri bagi mahasiswa yang bersangkutan.  
 

1.1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan 
sebagai berikut, belum adanya fasilitas pendukung 
berupa aplikasi yang dapat memudahkan 
mahasiswa STMIK CIC Cirebon untuk 
memperoleh informasi jadwal kuliah dan ujian 
semester dengan cepat dan akurat tanpa harus 
datang ke kampus STMIK CIC Cirebon, bagaimana 
membuat aplikasi yang dapat membantu BAAK 
agar bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
kerja dalam hal penyampaian informasi jadwal 

kuliah dan ujian semester kepada mahasiawa 
STMIK CIC Cirebon. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 
masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu 
memudahkan mahasiswa STMIK CIC Cirebon 
dalam memperoleh informasi jadwal kuliah dan 
ujian semester tanpa harus datang ke kempus 
STMIK CIC Cirebon, meyampaikan informasi 
jadwal kuliah dan ujian semester kepada mahasiswa 
STMIK CIC Cirebon. 
 
1.3. Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup bahasan dalam 
penelitian ini meliputi : 
a. Informasi jadwal akademik yang dapat diakses 

menggunakan aplikasi mobile ini hanya jadwal 
kuliah, jadwal kuliah pengganti, jadwal ujian, 
dan jadwal ujian susulan. 

b. Dalam aplikasi yang dibangun hanya 
membahas jadwal kuliah reguler (termasuk 
kuliah pengganti) dan jadwal ujian semester 
(termasuk ujian susulan). 

c. Untuk informasi jadwal kuliah, tidak dibahas 
mengenai informasi kehadiran dosen pengajar 
mata kuliah pada informasi jadwal yang 
ditampilkan di dalam aplikasi ini jika dosen 
tersebut berhalangan untuk hadir/mengajar. 

d. Pengguna aplikasi ini adalah : 
• BAAK (Admin), bertugas mengelola data 

jadwal kuliah dan ujian semester 
menggunakan aplikasi web server. 

• Mahasiswa, mengakses informasi jadwal 
kuliah dan ujian semester menggunakan 
aplikasi mobile menggunakan ponsel. 

e. Aplikasi yang dibangun berbasis client-server, 
dengan aplikasi mobile atau ponsel sebagai 
client untuk melihat informasi jadwal kuliah 
dan ujian semester. Sedangkan pengolahan 
data dalam database pada server menggunakan 
aplikasi web server dengan memakai bahasa 
pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor). 

f. Telepon seluler yang digunakan untuk 
menjalankan aplikasi ini telah mendukung 
sistem operasi android dan terdapat layanan 
internet.  

 
2. Landasan Teori 
2.1. JavaMicro Edition 

Java2 Micro Edition atau yang biasa 
disebut J2ME adalah lingkungan pengembangan 
yang didesain untuk meletakkan perangkat lunak 
Java pada barang elektronik beserta perangkat 
pendukungnya. Pada J2ME, jika perangkat lunak 
berfungsi baik pada sebuah perangkat maka belum 
tentu juga berfungsi baik pada perangkat lainnya. 
J2ME membawa Java ke dunia informasi, 
komunikasi, dan perangkat komputasi selain 
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perangkat komputer desktop yang biasanya lebih 
kecil dibandingkan perangkat komputer 
J2ME biasa digunakan pada telepon selul
personal digital assistants (PDA’s) dan sejenisnya 
[8], [11]. 

 
 

2.2. Unified Modeling Language (UML)
Unified Modeling Language

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk 
pembangunan perangkat lunak yang dibangun 
dengan menggunakan teknik pemrograman 
berorientasi objek. UML muncul karena adanya 
kebutuhan pemodelan visual untuk 
menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, 
dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML 
merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 
komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 
menggunakan diagram dan teks
[7]. 
 
2.3. MySQL 

MySQL adalah suatu sistem manajemen 
database. Suatu database adalah sebuah kumpulan 
data yang terstruktur. Untuk menambahkan, 
mengakses, dan memproses data yang tersimpan 
pada suatu database komputer diperlukan sistem 
manajemen database seperti MySQL. [10].
 
2.4. Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP merupakan 
pemrograman script web server
membuat dokumen HTML secara 
dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu 
aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat 
dengan menggunakan editor teks atau editor 
HTML. Dengan menggunakan PHP maka 
maintenance suatu situs web menjadi lebih mudah. 
Proses update data dapat dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi yang dibuat dengan 
menggunakan script PHP [9]. 
 
3. Perancangan Sistem  
3.1. Use Case Diagram 

Use case diagram atau diagram 
merupakan pemodelan untuk kelakuan (
sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar,
use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa 
saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan 
siapa saja yang berhak menggunakan fungsi
itu. Adapun aktor-aktor yang terlibat yaitu 
Mahasiswa dan BAAK (Admin).

 
a. Use Case Diagram Mahasiswa

  
1. Use Case Diagram Lihat Jadwal Kuliah                    
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yang biasanya lebih 
kecil dibandingkan perangkat komputer desktop. 
J2ME biasa digunakan pada telepon seluler, pager, 

(PDA’s) dan sejenisnya 

Unified Modeling Language (UML) 
Unified Modeling Language (UML) adalah 

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk 
pembangunan perangkat lunak yang dibangun 

teknik pemrograman 
berorientasi objek. UML muncul karena adanya 
kebutuhan pemodelan visual untuk 
menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, 
dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML 
merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 

ebuah sistem dengan 
menggunakan diagram dan teks-teks pendukung 

MySQL adalah suatu sistem manajemen 
adalah sebuah kumpulan 

data yang terstruktur. Untuk menambahkan, 
mengakses, dan memproses data yang tersimpan 

komputer diperlukan sistem 
seperti MySQL. [10]. 

Hypertext Preprocessor (PHP) 
PHP merupakan script untuk 

script web server-side, script yang 
membuat dokumen HTML secara on the fly, 
dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu 
aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat 
dengan menggunakan editor teks atau editor 
HTML. Dengan menggunakan PHP maka 

suatu situs web menjadi lebih mudah. 
data dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi yang dibuat dengan 

atau diagram use case 
merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 
sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa 
saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan 
siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 

aktor yang terlibat yaitu 
Mahasiswa dan BAAK (Admin). 

Mahasiswa 

Lihat Jadwal Kuliah                     

Gambar 1. Use Case Diagram 
 
2.     Use Case Diagram Lihat Jadwal Ujian

Gambar 2. Use Case Diagram 
 
b. Use Case Diagram BAAK

 
1. Use Case Diagram Kelola Data Jadwal Kuliah

Gambar 3. Use Case Diagram 
Kuliah
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Lihat Jadwal Ujian         

 
Diagram Lihat Jadwal Ujian 

BAAK  

Kelola Data Jadwal Kuliah 

 
Diagram Kelola Data Jadwal 
Kuliah 
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2. Use Case Diagram Kelola Data Jadwal Ujian

Gambar 4. Use Case Diagram Kelola 
Ujian 

 
3.2. Class Diagram 
a. Class Diagram Mahasiswa 

Gambar 5. Class Diagram
 
3.3. Sequence Diagram 
 
a. Sequence Diagram Mahasiswa
1. Sequence Diagram Lihat Jadwal Kuliah    

                 

Main

+ LoginMahasiswa()
+ MenuUtama()
+ LihatJadwalKuliah()
+ LihatJadwalKuliahPengganti()
+ LihatJadwalUjian()
+ LihatJadwalUjianSusulan()

KoneksiDatabase

- host
- database
- username
- password
- idjk:  int
- idju:  int
- id:  int

+ membukaKoneksi()
+ eksekusiQuerySelect()
+ tutupKoneksi()

LoginMahasiswa

- Display:  display

+ login()
+ validasiLogin()
+ logout()

LihatJadwalKuliah

- idjk:  int
- namamatkul:  char
- sks:  char
- hari :  char
- waktu:  time
- ruang:  char
- namadosen:  char
- prodi:  char
- semester:  char
- thnajaran:  char

+ proses()

LihatJadwalKuliahPengganti

- idjk:  int
- phari:  char
- ptanggal:  date
- pwaktu:  time
- pruang:  char

+ proses()

LihatJadw alUj ian

- ijku:  int
- namamatkul:  char
- sks:  char
- hari :  char
- tanggal :  date
- waktu:  time
- ruang:  char
- namadosen:  char
- prodi:  char
- semester:  char
- thnajaran:  char

+ proses()

LihatJadwalUjianSusulan

- idju:  int
- shari:  char
- stanggal:  date
- swaktu:  time
- sruang:  char

+ proses()

tJUj ian

«column»
* idju:  INTEGER
 namamatkul :  VARCHAR(50)
 sks:  VARCHAR(2)
 hari:  VARCHAR(6)
 tanggal:  DATE
 waktu:  TIME
 ruang:  VARCHAR(20)
 namadosen:  VARCHAR(50)
 prodi :  VARCHAR(30)
 semester:  VARCHAR(2)
 thnajaran:  VARCHAR(9)
 shari :  VARCHAR(6)
 stanggal :  DATE
 swaktu:  TIME
 sruang:  VARCHAR(20)

+ setIdju()
+ getIdju()
+ setNamamatkul()
+ getNamamatkul ()
+ setSks()
+ getSks()
+ setHari ()
+ getHari()
+ setTanggal()
+ getTanggal()
+ setWaktu()
+ getWaktu()
+ setRuang()
+ getRuang()
+ setNamadosen()
+ getNamadosen()
+ setProdi()
+ getProdi ()
+ setSemester()
+ getSemester()
+ setThnajaran()
+ getThnajaran()
+ setShari()
+ getShari ()
+ setStanggal()
+ getStanggal ()
+ setSwaktu()
+ getSwaktu()
+ setSruang()
+ getSruang()

1 1..*

1

1..*

11

1

1

11..*

1

1

1 1

1

1

1

1

1

Mahasiswa Main LihatJadwalKuliah

1 : prodi dan semester

6 : informasi jadwal kuliah

2 : Proses()
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Kelola Data Jadwal Ujian 

 
Kelola Data Jadwal 

 

 
Class Diagram Mahasiswa 

Mahasiswa 
Lihat Jadwal Kuliah     

 

Gambar 6. Sequence Diagram 

2. Sequence Diagram Lihat Jadwal Ujian

Gambar 7. Sequence Diagram 
 

4. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem merupakan hasil 

tampilan dari aplikasi yang telah dibuat mengacu 
kepada perancangan sistem dan perancangan 
tampilan program pada tahap sebelumnya.

 
4.1. Aplikasi Client (Mobile)

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Form Menu Login dan Menu Utama     
                

Gambar 8. merupakan tampilan menu 
login yang berfungsi untuk autentifikasi data 
Untuk mengakses aplikasi, 
menginputkan username 
menekan tombol login. 

 

                   
Gambar 9. Form Informasi Jadwal Kuliah dan  

Pengganti                                                      

tJKuliah

«column»
* idjk:  INTEGER
 namamatkul :  VARCHAR(50)
 sks:  VARCHAR(2)
 hari:  VARCHAR(6)
 waktu:  TIME
 ruang:  VARCHAR(20)
 namadosen:  VARCHAR(50)
 prodi:  VARCHAR(30)
 semester:  VARCHAR(2)
 thnajaran:  VARCHAR(9)
 phari:  VARCHAR(6)
 ptanggal:  DATE
 pwaktu:  TIME
 pruang:  VARCHAR(20)

+ setIdjk()
+ getIdjk()
+ setNamamatkul()
+ getNamamatkul ()
+ setSks()
+ getSks()
+ setHari ()
+ getHari()
+ setWaktu()
+ getWaktu()
+ setRuang()
+ getRuang()
+ setNamadosen()
+ getNamadosen()
+ setProdi ()
+ getProdi ()
+ setSemester()
+ getSemester()
+ setThnajaran()
+ getThnajaran()
+ setPhari ()
+ getPhari ()
+ setPtanggal ()
+ getPtanggal ()
+ setPwaktu()
+ getPwaktu()
+ setPruang()
+ getPruang()

tJUj ian

idju:  INTEGER
namamatkul :  VARCHAR(50)
sks:  VARCHAR(2)
hari:  VARCHAR(6)
tanggal:  DATE
waktu:  TIME
ruang:  VARCHAR(20)
namadosen:  VARCHAR(50)
prodi :  VARCHAR(30)
semester:  VARCHAR(2)
thnajaran:  VARCHAR(9)
shari :  VARCHAR(6)
stanggal :  DATE
swaktu:  TIME
sruang:  VARCHAR(20)

setIdju()
getIdju()
setNamamatkul()
getNamamatkul ()
setSks()
getSks()
setHari ()
getHari()
setTanggal()
getTanggal()
setWaktu()
getWaktu()
setRuang()
getRuang()
setNamadosen()
getNamadosen()
setProdi()
getProdi ()
setSemester()
getSemester()
setThnajaran()
getThnajaran()
setShari()
getShari ()
setStanggal()
getStanggal ()
setSwaktu()
getSwaktu()
setSruang()
getSruang()

1..*

LihatJadwalKuliah tJKuliah

5 : hasilQuery

6 : informasi jadwal kuliah

3 : membukaKoneksi()

4 : eksekusiQuerySelect()

Mahasiswa Main

1 : prodi dan semester

6 : informasi jadwal uj ian
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Diagram Lihat Jadwal Kuliah 

 
 

Sequence Diagram Lihat Jadwal Ujian 

 
 

Diagram Lihat Jadwal Ujian 

4. Implementasi Sistem  
Implementasi sistem merupakan hasil 

tampilan dari aplikasi yang telah dibuat mengacu 
kepada perancangan sistem dan perancangan 

pada tahap sebelumnya. 

Client (Mobile) 
                                                        

Gambar 8. Form Menu Login dan Menu Utama      

Gambar 8. merupakan tampilan menu 
login yang berfungsi untuk autentifikasi data user. 
Untuk mengakses aplikasi, user harus 

username dan password lalu 

 
                           

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 9. Form Informasi Jadwal Kuliah dan  
Pengganti                                                       

LihatJadwalUjian tJUjian

6 : informasi jadwal uj ian

5 : hasilQuery

2 : Proses()

3 : membukaKoneksi()

4 : eksekusiQuerySelect()
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           Gambar 9. merupakan tampilan dari menu 
informasi jadwal kuliah dan jadwal kuliah 
 

 
 
 
 

Gambar 10. merupakan tampilan menu 
pilih prodi dan semester. Form ini muncul ketika 
user memilih menu jadwal kuliah atau jadwal ujian. 
Untuk melihat informasi jadwal yang diinginkan, 
user diminta untuk menginputkan prodi dan 
semester. Setelah itu user dapat menekan tombol 
proses agar request tersebut dieksekusi.

 
4.2. Aplikasi Server (Web) 
a. Form Menu Kelola Data Jadwal Kuliah
 

 
Gambar 11. Form Menu Kelola Data Jadwal Kuliah
 

Form ini digunakan untuk pengolahan data 
jadwal kuliah dan data jadwal kuliah 
Pengolahan data tersebut diantaranya yaitu input, 
tampil, edit, hapus, dan cetak laporan.
 
b. Form Menu Kelola Data Jadwal Ujian

Gambar 12. Form Menu Kelola Data Jadwal Ujian
 
Fungsinya hampir sama dengan form 

kelola data jadwal kuliah, form ini 
pengolahan data jadwal ujian dan data jadwal ujian 

Gambar 10. Form Menu Pilih Prodi dan Semester
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Gambar 9. merupakan tampilan dari menu 
informasi jadwal kuliah dan jadwal kuliah  

Gambar 10. merupakan tampilan menu 
pilih prodi dan semester. Form ini muncul ketika 

memilih menu jadwal kuliah atau jadwal ujian. 
Untuk melihat informasi jadwal yang diinginkan, 

diminta untuk menginputkan prodi dan 
pat menekan tombol 

tersebut dieksekusi. 

Form Menu Kelola Data Jadwal Kuliah 

 

Gambar 11. Form Menu Kelola Data Jadwal Kuliah 

Form ini digunakan untuk pengolahan data 
jadwal kuliah dan data jadwal kuliah pengganti. 
Pengolahan data tersebut diantaranya yaitu input, 
tampil, edit, hapus, dan cetak laporan. 

Form Menu Kelola Data Jadwal Ujian 

 
Gambar 12. Form Menu Kelola Data Jadwal Ujian 

Fungsinya hampir sama dengan form 
kelola data jadwal kuliah, form ini digunakan untuk 
pengolahan data jadwal ujian dan data jadwal ujian 

susulan. Pengolahan data tersebut diantaranya yaitu 
input, tampil, edit, hapus, dan cetak laporan.
 
5. Pengujian Sistem  

Pengujian sistem bertujuan untuk 
mengetahui apakah semua proses pada aplikasi 
yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan hasil 
yang diharapkan. Dalam pengujian sistem ini 
metode yang digunakan yaitu metode 
dengan menguji setiap fungsi pada Ap
Informasi Jadwal Kuliah dan Ujian di STMIK CIC 
Cirebon Berbasis Mobile.

 
 

5.1. Pengujian Aplikasi 
a. Pengujian Form Informasi Jadwal Kuliah
 

Tabel 1. Hasil Pengujian Form Informasi Jadwal 
Kuliah

N
o. 

Jenis 
Uji 

Data Uji 

1. Jadw
al 
kulia
h 

Konfirm
asi 
proses 

2. Jadw
al 
kulia
h 

Tombol 
Ok 

3. Jadw
al 
kulia
h 

Tombol 
menu 
utama 

4. Jadw
al 
kulia
h 

Tombol 
logout 

 

b. Pengujian Form Informasi Jadwal Ujian
 
 
 

Gambar 10. Form Menu Pilih Prodi dan Semester 
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susulan. Pengolahan data tersebut diantaranya yaitu 
input, tampil, edit, hapus, dan cetak laporan. 

Pengujian sistem bertujuan untuk 
mengetahui apakah semua proses pada aplikasi 
yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan hasil 
yang diharapkan. Dalam pengujian sistem ini 
metode yang digunakan yaitu metode black box 
dengan menguji setiap fungsi pada Aplikasi 
Informasi Jadwal Kuliah dan Ujian di STMIK CIC 

. 

Pengujian Aplikasi Client (Mobile) 
Pengujian Form Informasi Jadwal Kuliah 

Tabel 1. Hasil Pengujian Form Informasi Jadwal 
Kuliah 

Hasil 
yang 

diharapk
an 

Output Hasil 
Uji 

Tampilk
an form 
informa
si 
jadwal 
kuliah 
dan 
muncul 
informa
si 
jadwal 
kuliah 
sesuasi 
dengan 
request 

Tampil 
form 
inform
asi 
jadwal 
kuliah 
dan 
muncul 
inform
asi 
jadwal 
kuliah 
sesuasi 
dengan 
request 

Vali
d 

Tampilk
an 
informa
si 
jadwal 
kuliah 

Tampil 
inform
asi 
jadwal 
kuliah 

Vali
d 

Tampilk
an form 
menu 
utama 

Tampil 
form 
menu 
utama 

Vali
d 

Keluar 
aplikasi 
dan 
tampilka
n menu 
login 

Keluar 
aplikasi 
dan 
tampil 
menu 
login 

Vali
d 

Pengujian Form Informasi Jadwal Ujian 
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Tabel 2. Hasil Pengujian Form Informasi Jadwal 
Ujian 

No. Jeni
s 

Uji 

Data Uji Hasil 
yang 

diharapk
an 

Outp
ut 

Has
il 

Uji 

1. Jad
wal 
ujia
n 

Konfirm
asi 
proses 

Tampilka
n form 
informasi 
jadwal 
kuliah 
dan 
muncul 
informasi 
jadwal 
kuliah 
sesuasi 
dengan 
request 

Tamp
il 
form 
infor
masi 
jadwa
l 
kulia
h dan 
munc
ul 
infor
masi 
jadwa
l 
kulia
h 
sesua
si 
denga
n 
reque
st 

Vali
d 

2. Jad
wal 
ujia
n 

Tombol 
Ok 

Tampilka
n 
informasi 
jadwal 
kuliah 

Tamp
il 
infor
masi 
jadwa
l 
kulia
h 

Vali
d 

3. Jad
wal 
ujia
n 

Tombol 
menu 
utama 

Tampilka
n form 
menu 
utama 

Tamp
il 
form 
menu 
utama 

Vali
d 

4. Jad
wal 
ujia
n 

Tombol 
logout 

Keluar 
aplikasi 
dan 
tampilka
n menu 
login 

Kelua
r 
aplika
si dan 
tampi
l 
menu 
login 

Vali
d 

 
6. Kesimpulan dan Saran 
6.1.  Kesimpulan 

Setelah melakukan perancangan dan 
implementasi, penulis mendapatkan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat dua aplikasi yang dibangun untuk 

fungsi yang berbeda : 

a. Aplikasi berbasis mobile (client) 
digunakan untuk mengakses informasi 
jadwal kuliah dan ujian. 

b. Aplikasi berbasis web (server) digunakan 
untuk mengelola data-data jadwal kuliah, 
jadwal ujian, dan data user. 

2. Aplikasi client yang dibangun masih 
menggunakan emulator dalam pengujiannya, 
belum diimplementasikan ke perangkat ponsel 
yang sebenarnya. 

 
 
 

6.2.  Saran 
Aplikasi client maupun server yang 

dibangun masih memiliki beberapa kekurangan 
yang dapat diperbaiki lagi untuk para peneliti 
selanjutnya, yaitu : 
1. Pada aplikasi client, hari yang tidak ada jadwal 

masih ditampilkan namun berupa pesan 
konfirmasi sehingga agar aplikasi lebih baik 
lagi dalam penyajian informasinya maka pada 
pengembangan selanjutnya  sebaiknya hanya 
hari yang ada jadwal kuliah dan ujian saja yang 
ditampilkan. 

2. Kelas yang tidak diambil oleh mahasiswa tetap 
muncul sehingga untuk pengembangan 
kedepannya dapat diintegrasikan dengan sistem 
Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah ada di 
STMIK CIC agar dapat diketahui kelas-kelas 
apa saja yang diambil, dengan demikian 
mahasiswa akan lebih mudah dalam proses 
pengaksesan informasi jadwal kuliah dan ujian. 
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Abstrak 
 

Sebagai makhluk sosial, atau dalam sebutan ilmu pengetahuannya adalah zoon politicon, sebuah sebutan yang 
berasal dari seorang ahli Aristoteles yang berarti bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan 
berinteraksi satu sama lain. Bentuk-bentuk dari interaksi itu sendiri dapat secara langsung maupun tidak 
langsung. Bagaimana dengan bentuk interaksi tidak secara langsung ? Seiring dengan berubahnya zaman, 
perkembangan di dunia teknologi dan internet juga semakin pesat. Sudah banyak sekali media sosial yang 
beredar sampai sekarang. Mulai dari yang paling populer yaitu facebook, kemudian twitter yang merupakan situs 
media sosial berbasis micro blogging, sampai yang paling baru yaitu google+ dari perusahaan google. Namun, 
facebook sepertinya masih menjadi yang paling populer dari semua media sosial tersebut. Mengapa bisa 
demikian ? Hal ini yang perlu diberikan analisisnya, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dari 
berbagai media sosial tersebut, sehingga pengguna lebih memilih pada media sosial yang bersangkutan. Dalam 
paper ini akan mencoba memaparkan hasil dari analisis perihal manakah media sosial yang dirasa lebih efektif 
dalam penggunaannya, mulai dari sisi kecepatan akses, sisi keamanan, fitur-fitur yang terdapat dalam media 
sosial tersebut, jumlah penggunadan aspek lainnya.  
 
Kata kunci : analisis, media sosial, perbandingan, kelebihan dan kekurangan 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. PENDAHULUAN 
Sebagai makhluk sosial, atau dalam sebutan 

ilmu pengetahuannya adalah zoon politicon, sebuah 
sebutan yang berasal dari seorang ahli Aristoteles 
yang berarti bahwa manusia dikodratkan untuk 
hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. 
Bentuk-bentuk dari interaksi itu sendiri dapat secara 
langsung maupun tidak langsung. Jika secara 
langsung, tentunya seperti berinteraksi sehari-hari 
saja, yaitu bertatap muka dan berkomunikasi seperti 
biasa. Bagaimana dengan bentuk interaksi tidak 
secara langsung ? Zaman sudah semakin modern. 
Seiring dengan berubahnya zaman, perkembangan di 
dunia teknologi dan internet juga semakin pesat. Jika 
dulu, mungkin sebelum dikenalnya internet dan 
berbagai media lainnya, sarana pertemanan semua 
orang hanya melalui perkumpulan-perkumpulan atau 
organisasi-organisasi saja, untuk menjalin hubungan 
kekerabatan.  

Dengan cara yang demikian, orang tentunya 
harus bertatap muka satu sama lain, dengan adanya 
perkumpulan-perkumpulan tersebut seperti yang 
sudah dikatakan di awal tadi. Sekarang, telah 
diketahui terdapat suatu sarana yaitu media media 
sosial. Apakah media sosial itu ? Media sosial atau 

jaringan sosial merupakan suatu struktur sosial yang 
dibentuk dari simpul-simpul (umumnya adalah 
individu atau organisasi) yang diikat dengan satu 
atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, 
teman, keturunan, dan lain sebagainya. Media sosial 
sebagai struktur sosial yang terdiri dari elemen-
elemen individual atau organisasi. Jejaring ini 
menunjukan jalan dimana mereka berhubungan 
karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang 
dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. 

Sudah banyak sekali media sosial yang beredar 
sampai sekarang. Mulai dari yang paling populer 
yaitu facebook, kemudian twitter yang merupakan 
situs media sosial berbasis micro blogging, sampai 
yang paling baru yaitu google+ dari perusahaan 
google. Antara facebook dan twitter, keduanya 
hampir memiliki kepopuleran yang setara. Namun, 
facebook sepertinya masih menjadi yang paling 
populer dari semua media sosial tersebut. Mengapa 
bisa demikian ? Tentunya, pemilihan terhadap situs-
situs media sosial yang beredar tersebut tergantung 
pada kebutuhan dan tujuan dari para pengguna 
mengapa ingin menggunakan media sosial yang 
bersangkutan. Lantas, bagaimana terhadap tingkat 
kepopuleran media sosial yang lain ? Hal ini yang 
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perlu diberikan analisisnya, apa saja kelebihan dan 
kekurangan masing-masing dari berbagai media 
sosial tersebut, sehingga pengguna lebih memilih 
pada media sosial yang bersangkutan.  

2. TEKNIK PENGUJIAN UNTUK KERJA 
Pendekatan yang kami gunakan disini adalah 

dengan cara melakukan perbandingan secara 
langsung tiga buah media sosial yaitu facebook, 
twitter dan google+. Dalam melakukan 
perbandingan, kami menggunakan beberapa 
parameter yang dirasa dapat dijadikan acuan untuk 
mendapatkan hasil analisa yang cukup akurat. 
Beberapa parameter yang digunakan antara lain : 

1. Kecepatan Akses 
2. Fasilitas Layanan (Fitur) 
3. Fasilitas Keamanan (Security) 
4. Tampilan (Interface) 
5. Popularitas 

 Nantinya dari hasil pengukuran kelima parameter 
diatas akan didapatkan media sosial yang lebih baik 
dan menjadi favorit masyarakat (pengguna). Dalam 
melakukan pengukuran parameter, menggunakan 
metode dengan berbagai macam cara dan alat. 
Berikut ini merupakan metode yang kami gunakan 
dalam pengukuran parameter : 
 
2.1 Pengukuran Kecepatan Akses 

 
 Dalam mengukur kecepatan akses sebuah situs 
media sosial, kami menggunakan suatu aplikasi 
berbasis web yang serupa dengan stopwatch. 
Aplikasi stopwatch ini menggunakan sebuah Jscript 
pada komputer personal penulis dan berfungsi untuk 
mengukur response time mulai dari browser memuat 
URL sampai browser selesai memuat. Dalam hal ini, 
proses pengukuran meliputi fetching dan 
interpreting seluruh kode HTML, Jscript dan 
gambar. Akurasi aplikasi stopwatch ini didapat dari 
nilai akurasi timer Jscript. 

 
2.2 Pengukuran Fasilitas Layanan (Fitur) 

 
Diukur berdasarkan ketersediaan beberapa 

fasilitas layanan (fitur) berikut ini: 
a. Customize Profile : fasilitas yang 

memungkinkan pengguna untuk melakukan 
pengubahan terhadap profil mereka, dalam 
hal ini pengubahan berupa 
mengkustomisasi konten dan background 
pada profil. 

b. Messaging : fasilitas yang memungkinkan 
pengguna untuk saling bertukar pesan yang 
bersifat pribadi atau penting. 

c. Photos : fasilitas yang memungkinkan 
pengguna untuk mengunggah foto. 

d. Videos : fasilitas yang memungkinkan 
pengguna untuk menggungah video. 

e. Comment : fasilitas yang memungkinkan 
pengguna saling memberi komentar tentang 
suatu topik. 

f. Friends : fasilitas yang memungkinkan 
pengguna menambah dan menghapus 
teman ke atau dari dalam profil mereka. 
g. Chat : fasilitas yang memungkinkan 

pengguna melakukan percakapan 
dengan pengguna lain secara online. 

 
2.3 Pengukuran Fasilitas Keamanan 

(Security) 
  

 Diukur berdasarkan ketersediaan beberapa 
fasilitas keamanan (security) berikut ini: 

a. Privacy Settings : fasilitas keamanan 
yang memungkinkan pengguna untuk 
mengatur kebijakan privasi pada profil 
mereka. 

b. Report Spam : fasilitas keamanan yang 
memungkinkan pengguna dapat 
melaporkan pengguna lain sebagai 
pesan sampah kepada administrator 
suatu media sosial. 

c. Block User : fasilitas keamanan yang 
memungkinkan pengguna dapat 
memblok pengguna lain, sehingga 
tidak dapat mengakses profil mereka. 

d. Safety Tips : fasilitas kemanan berupa 
tips untuk pengguna. 
 

2.4 Pengukuran Tampilan (Interface) 
 

  Diukur berdasarkan beberapa aspek berikut 
ini: 

  Warna, merupakan aspek yang 
berhubungan dengan sensitivitas indera 
penglihatan. Dalam hal ini, warna menjadi 
aspek yang penting dalam pengukuran 
tampilan suatu situs media sosial karena dapat 
memberikan kesan pertama pada pengguna. 
Beberapa aspek yang berhubungan dengan 
warna :  

a. Aspek Psikologis berupa komposisi 
warna yang digunakan oleh suatu situs 
media sosial. 

b. Aspek Persepsi yang meliputi : 
- Aspek Kognitif berupa penyajian 

informasi pada level yang tepat 
secara detail. 

- Aspek Fisikal berupa usaha 
meminimalkan contact stress dan 
kebosanan pengunjung. 
 

2.5 Pengukuran Popularitas 
 

  Diukur dengan cara mencari data dari 
beberapa official website penghitung jumlah 
pengguna dari suatu situs media sosial. 
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Terdapat 2 (dua) hal yang dijadikan acuan 
dalam pengukuran popularitas yaitu : 

a. Jumlah pengguna total, dalam hal ini 
jumlah pengguna total dari suatu situs 
media sosial dapat dijadikan acuan 
terhadap tingkat popularitas suatu situs 
media sosial secara umum. 

b. Jumlah pengguna aktif, pengukuran 
terhadap jumlah pengguna aktif menjadi 
penting karena jumlah pengguna aktif lah 
yang dapat merepresentasikan tingkat 
popularitas suatu situs media sosial yang 
sesungguhnya. 

c. Jumlah pengguna non-aktif, pengukuran 
terhadap jumlah pengguna non aktif 
dimaksudkan untuk melihat selisih antara 
jumlah pengguna total dengan jumlah 
pengguna aktif. 

Dalam menentukan besar presentase untuk 
setiap parameter, penulis menggunakan metode 
polling terhadap 100 (seratus) pengguna situs media 
sosial. Berikut ini adalah hasil polling tersebut : 

Kecepatan Akses = 8% 
Fasilitas Layanan (Fitur) = 47% 
Keamanan (Security) = 19%        100% 
Tampilan (Interface) = 10% 
Popularitas = 16% 
 
3. HASIL & DISKUSI 

 
Hasil diskusi yang dibuat penulis didasarkan 

pada empat buah parameter pembanding, yaitu 
kecepatan akses, fasilitas layanan (fitur), keamanan 
(security, tampilan (interface) dan popularitas. 

 
3.3 Kecepatan Akses 

 
Pengujian kecepatan akses dilakukan melalui 

tiga sesi waktu, yaitu pagi, siang dan malam yang 
dilakukan sebanyak sepuluh kali secara berurutan. 
Pengujian kecepatan akses yang dilakukan oleh 
penulis digunakan melalui bantuan aplikasi numion. 
Pengujian yang dilakukan oleh penulis dilakukan 
tanpa memperhatikan cache memory, sehingga hasil 
kecepatan akses yang diperoleh dalam pengujian ini 
bergantung pada jumlah pengguna masing-masing 
media sosial dan lalu-lintas trafik dalam jaringan 
ketika pengukuran kecepatan akses dilakukan. 
Berikut hasil pengujian: 

 
Waktu uji kecepatan: jam 10:34 – 10:49 WIB (Pagi 
hari). 

Tabel 1 

Percobaan Facebook Twitter Google + 
1 1,136 1,319 1,480 
2 1,494 1,666 1,271 

3 1,322 2,364 1,284 
4 1,346 1,207 1,309 
5 1,326 1,231 1,392 
6 1,331 1,284 1,375 
7 1,344 2,884 1,505 
8 1,356 2,318 1,976 
9 1,333 1,733 1,291 
10 1,402 2,854 1,355 

Rata-rata 1,339 s 1,886 s 1,424 s 
Nilai 10 8 10 

 
Waktu uji kecepatan: jam 12:36 – 12:46 WIB 
(Siang hari). 

Tabel 2 

Percobaan Facebook Twitter Google 
+ 

1 1,942 4,115 1,482 
2 1,348 1,384 1,479 
3 1,457 1,326 1,546 
4 1,374 2,955 1,519 
5 1,398 1,414 1,533 
6 1,463 1,359 1,451 
7 1,466 2,460 4,415 
8 1,345 1,326 1,427 
9 1,358 1,332 1,458 
10 1,333 1,386 2,676 

Rata-rata 1,448 s 1,906 s 1,899 s 
Nilai 10 8 8 

 
Waktu uji kecepatan: jam 22.00-24.00 WIB 
(Malam hari). 

Tabel 3 

Percobaan Facebook Twitter Google 
+ 

1 1,114 1,595 1,503 
2 1,335 1,790 1,503 
3 1,901 1,642 1,580 
4 1,206 1,463 1,477 
5 1,833 1,361 1,481 
6 1,892 3,178 1,493 
7 1,235 1,288 1,774 
8 1,306 1,296 1,510 
9 1,270 1,365 1,499 
10 1,867 3,191 1,535 

Rata-rata 1,496 s 1,817 s 1,536 s 
Nilai 10 8 8 

 
Waktu uji kecepatan: jam 03.00-04.00 WIB 
(Dini hari/Shubuh) 

Tabel 4 

Percobaan Facebook Twitter Google+ 
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1 0,745 0,609 0,588 
2 0,461 0,551 0,437 
3 0,477 0,310 0,505 
4 0,431 0,335 0,409 
5 0,467 0,485 0,492 
6 0,433 0,487 0,439 
7 0,412 0,304 0,581 
8 0,505 0,305 0,461 
9 0,441 0,316 0,528 
10 0,464 0,292 0,498 

Rata-rata 0,484  0,399  0,494 
Nilai 10 10 10 

 
Bobot : 
0 – 1.5 detik = 10 
1.6 – 3 detik = 8 
3.1 – 4.5 detik = 6 
4.6 – 6 detik = 4 
6.1 – 7.5 detik = 2 
> 7.5 detik = 0 
 

Total rata-rata waktu kecepatan akses masing-
masing media sosial: 
Facebook : 1,192 s dengan nilai 10 
Twitter : 1,502 s dengan nilai 10 
Google + : 1,338 s dengan nilai 10 
 
3.2 Fasilitas Layanan (Fitur) 

Tabel 5 

Indikator Facebook Twitter Google + 
Customize 

Profile 
Ada Ada Ada 

Messaging Ada Ada Ada 
Photos Ada Ada Ada 
Videos Ada Tidak Ada 

Comment Ada Ada Ada 
Friends Ada Ada Ada 
Chat Ada Tidak Ada 
Nilai 10 7,14 10 

 
Bobot : 
Ada = 1 
Tidak ada = 0 

 
Hasil : 
Facebook : 7/7 * 10 = 10 
Twitter : 5/7 * 10 =  7,14 
Google + : 7/7 = 10 

 
3.3 Keamanan (Security) 

 
Tabel 6 

Indikator Facebook Twitter Google + 
Privacy 
Settings 

Ada Ada Ada 

Report Ada Ada Ada 

Spam 
Block 
User 

Ada Ada Ada 

Safety 
Tips 

Ada Ada Ada 

Nilai 10 10 10 
 

Bobot : 
Ada = 2,5 
Tidak ada = 0 
 
Hasil : 
Facebook : 4 x 2,5 = 10 
Twitter : 4 x 2,5 = 10 
Google + : 4 x 2,5 = 10 

 
3.4 Tampilan (Interface) 

 
                     Tabel 7 

Indikator 
Facebo

ok 
Twitt

er 
Goog
le + 

Warna 
Psikologis Ada Ada Ada 
Persepsi Ada Ada Ada 

Kognitif Ada Ada Ada 
Ikon Ada Ada Ada 

Navigasi Ada Ada Ada 

Search 

Live 
Search 
Result 

Ada Ada Ada 

Filtering Ada Ada Ada 

Personalis
asi 

Custom 
Skins 

Tidak 
Ada 

Ada 
Tidak 
Ada 

Full 
Customizat
ion of Page 

Layout 

Tidak 
Ada 

Ada 
Tidak 
Ada 

Partial 
Customizat
ion of Page 

Layout 

Ada Ada Ada 

Standard 
Text 

Editing 
Ada Ada Ada 

 Profile Ada Ada Ada 
Help and 
Technical 
Support 

Email 
Support 

Ada Ada Ada 

FAQ Ada Ada Ada 
Real Time Update Ada Ada Ada 

Nilai 8,667 10 8,667 
 

Bobot : 
Ada = 1 
Tidak Ada = 0 
 
Hasil: 
Facebook : 13/15 * 10 = 8,667 
Twitter : 15/15 * 10 = 10 
Google + : 13/15 * 10 = 8,667 
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3.5 Popularitas 
 
Data-data yang didapat hanya merupakan 

perkiraan data secara simbolik secara 
menyeluruh. Jadi, angka yang akan dijabarkan 
hanya mewakili jumlah sebenarnya saja. 
Menurut data yang diperoleh dari beberapa situs 
yang mengamati mengenai statistik pengguna 
ketiga media sosial tersebut, diperoleh data-data 
seperti berikut: 

Tabel 8  

Media 
Sosial 

Faceboo
k 

Twitter 
Google

+ 
Penggu
na 
Total 

1000000
000 

2048000
00 

1300000
00 

Penggu
na 
Aktif 

9550000
00 

1720000
00 

1000000
00 

Penggu
na non-
aktif 

4500000
0 

3280000
0 

3000000
0 

Nilai 
Rata-
Rata 

8.7 9.3 8 

 
Bobot : 
• Pengguna Total 

< 10000000 = 0 
10000000 – 50000000 = 2 
50000001 – 100000000 = 4 
100000001 – 150000000 = 6 
150000001 – 200000000 = 8 
> 200000000 = 10 
 

• Pengguna Aktif 
< 5000000 = 0 
5000000 – 30000000 = 2 
30000001 – 55000000 = 4 
55000001 – 80000000 = 6 
80000001 – 105000000 = 8 
> 105000000 = 10 
 

• Pengguna Non-Aktif 
< 20000000 = 10 
20000000 – 40000000 = 8 
40000001 – 60000000 = 6 
60000001 – 80000000 = 4 
80000001 – 100000000 = 2 
> 100000000 = 0 

 
Nilai Rata-Rata Hasil Perhitungan : 
 

Facebook = 10 + 10 + 63 = 8.7 

 

Twitter = 10 + 10 + 83 = 9.3 

 

Google+ = 8 + 8 + 83 = 8 

 
Berdasarkan  hasil perhitungan di atas, 

twitter memiliki nilai rata-rata pengguna 
terbaik dengan nilai 9,3 disusul oleh Facebook 
dengan nilai 8,7. Sedangkan Google+ hanya 
memiliki nilai 8. 

Hasil analisis (overall) : 

    Tabel 9 

Parameter Facebook Twitter Google + 
Kecepatan 
Akses (8%) 

0,8 0,8 0,8 

Fitur (47%) 4,7 3,36 4,7 
Keamanan 

(19%) 
1,9 1,9 1,9 

Interface 
(10%) 

0,87 1 0,87 

Popularitas 
(16%) 

1,39 1,49 1,28 

Total Score 9,66 8,55 9,55 
 

 
4. KESIMPULAN 

 
Dari keseluruhan pengamatan yang dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah dianalisis 
facebook unggul dari twitter dan google+. Facebook 
unggul karena secara keseluruhan mampu 
memberikan manfaat yang maksimal bagi para 
pengguna. Dalam hal ini, kecepatan akses halaman 
facebook cukup cepat yaitu sekitar 1 detik. Dari fitur 
yang disediakan, facebook memperoleh nilai yang 
seimbang dengan google+. Meskipun dari segi 
interface facebook tidak terlalu istimewa, namun 
facebook mampu membayarnya dengan fasilitas 
keamanan (security) yang baik. Satu lagi, facebook 
lebih populer ketimbang twitter dan google+, hal itu 
dapat terlihat dari jumlah rata-rata pengguna mereka 
yang tersebar di seluruh dunia. 

Dari pengamatan yang telah dilakukan, penulis 
menyarankan agar pengguna dapat menentukan dan 
menyesuaikan kebutuhannya saat berinteraksi 
dengan situs media sosial. 
 
Daftar Pustaka 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

709 
 

[1] Barrigar, Jennifer., 2009, Social Networking 
Site Privacy | A Comparative Of Six Sites, 
Canada. 

[2] Boyd, d. m., & Ellison, N. B., 2007, Social 
network sites: Definition, history, and 
scholarship. 

[3] Hoogvliet, Maarten., 2010, Professional 
Networking Sites and Social-Economic Status 
Comparison. 

[4] Lin, Nan., 1999(25), Social Networks and 
Status Attainment. 

[5] Wicaksana, I Wayan S., Mavida Eka Widayani, 
Shinta Ariestiya Kharisma, 2009, 
Membandingkan Situs Jejaring Sosial. 

[6] http://www.numion.com/stopwatch/ 
[7] http://thesocialmediaguide.com/social_media/s

ocial-media-comparison-charts, diakses pada 
05 November 2012, 02:35. 

[8] http://social-
networking.findthebest.com/compare/1-156-
203/Facebook-vs-Twitter-vs-Google, diakses 
pada 04 November 2012, 22:30. 

[9] http://social-networking-websites-
review.toptenreviews.com/, diakses pada 04 
November 2012, 20:45. 

[10] http://mashable.com/2012/10/04/facebook-one-
billion/, diakses pada 04 November 2012, 
21:00. 

[11] http://techcrunch.com/2012/07/31/twitter-may-
have-500m-users-but-only-170m-are-active-
75-on-twitters-own-clients/, diakses pada 04 
November 2012, 20:35. 

[12] http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellis
on.html, diakses pada 04 November 2012, 
20:40. 

[13] http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2010/01/23/p
rofessional-networking-sites-and-social-
economic-status-comparison/, diakses pada 04 
November 2012, 20:38. 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

710 
 

Makalah Nomor: KNSI-215 
 

PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK CONTRAST 
STRETCHING CITRA GRAYSCALE 

Endang Setyati1,, Joan Santoso,2, Sony Budiarso1  
 

1,2 Jurusan Teknologi Informasi, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Surabaya, Indonesia 
3 Jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Surabaya, Indonesia 

1endang@stts.edu,  2joan@stts.edu,  3sonybudiarso@yahoo.com    
 
 
 

Abstrak 

Particle Swarm Optimization (PSO) pada tahun 1995 diperkenalkan oleh Dr. James Kennedy, seorang psikolog 
sosial, dan Dr Russell Eberhart, seorang insinyur listrik yang merupakan suatu algoritma berbasis populasi 
dengan mensimulasikan perilaku sosial dari kawanan burung atau ikan. Dalam algoritma PSO, segerombolan 
partikel akan diinisialisasi secara acak dan  dapat memperbarui diri dengan mengikuti dua solusi optimal dalam 
setiap iterasi waktu.  Salah satunya adalah solusi terbaik dari setiap partikel, yang disebut individual historical 
optimum (dilambangkan dengan pbest), yang lain adalah solusi terbaik dari seluruh swarm, yang disebut globe 
optimum (dilambangkan dengan gbest). Saat ini telah banyak penulis yang menerapkan penggunaan PSO untuk 
memecahkan berbagai masalah dalam pengenalan pola dan pengolahan citra. Contrast Stretching atau dikenal 
juga dengan istilah normalization merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan citra baru dengan 
kontras yang lebih baik daripada kontras citra asalnya dengan merubah rentang nilai intensitas. Pada penelitian 
ini akan dilakukan proses image enchancement menggunakan constrast stretching pada sebuah citra graylevel. 
Parameter dari contrast stretching akan dicari dengan menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization 
sehingga didapatkan nilai parameter yang optimal dalam melakukan contrast stretching. 
 
Kata kunci : Particle Swarm Optimization, Contrast Stretching, Image Enhancement 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Sejak beberapa tahun yang lalu para ilmuwan mulai 
menyadari bahwa alam merupakan sumber inspirasi 
untuk mengembangkan algoritma serta sistem 
cerdas baru. Dalam bidang kecerdasan buatan 
khususnya dalam Swarm-based System, sebagian 
atau sepenuhnya dari aksi dan reaksi yang terjadi di 
alam atau spesies tertentu dikembangkan atau 
diusulkan menjadi algortima atau sistem baru.  
Beberapa algoritma tersebut antara lain Ant Colony 
Optimization Algorithm, Artifisial Bee Colony 
Algorthm, Bat algorithm, dan Cuckoo Search. 
 Particle Swarm Optimization (PSO) pada 
tahun 1995 diperkenalkan oleh Dr. James Kennedy, 
seorang psikolog sosial, dan Dr Russell Eberhart, 
seorang insinyur listrik, yang merupakan suatu 
algoritma berbasis populasi dengan 
mensimulasikan perilaku sosial dari kawanan 
burung atau ikan di [1] dan [2].  Saat ini PSO 
terkenal sebagai teknik pencarian yang efisien dan 
teknik optimasi. Dalam algoritma, segerombolan 
partikel diinisialisasi acak dan dapat memperbarui 

diri dengan mengikuti dua solusi optimal dalam 
setiap iterasi waktu. Salah satunya adalah solusi 
terbaik dari setiap partikel, yang disebut individual 
historical optimum (dilambangkan dengan pbest), 
yang lain adalah solusi terbaik dari seluruh swarm, 
yang disebut globe optimum (dilambangkan dengan 
gbest). 
 Saat ini telah banyak penulis yang 
menerapkan penggunaan PSO untuk memecahkan 
berbagai masalah dalam pengenalan pola dan 
pengolahan citra. Salah satu teknik dalam 
pengolahan citra adalah Image enhancement atau 
dikenal juga dengan istilah perbaikan citra yaitu 
suatu tindakan untuk peningkatan kualitas gambar 
digital tanpa pengetahuan sumber degradasi. 
Biasanya proses ini dilakukan secara heuristic 
dimana penilaian subyektif sangat berpengaruh. 
Banyak metode yang dapat digunakan antara lain 
transformasi, histogram dan contrast stretching. 

 Contrast Stretching atau dikenal juga 
dengan istilah Normalization merupakan suatu 
teknik yang digunakan untuk mendapatkan citra 
baru dengan kontras yang lebih baik daripada 
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kontras citra asalnya dengan merubah rentang nilai 
intensitas. Proses Contrast Stretching bersifat point 
processing yang artinya proses ini hanya tergantung 
dari nilai intensitas (gray level) dari suatu pixel, 
tidak bergantung pada pixel lain yang ada di 
sekitarnya. Pada penelitian ini akan dilakukan 
proses image enchancement menggunakan 
constrast stretching pada sebuah citra graylevel. 
Parameter dari contrast stretching akan dicari 
dengan menggunakan algoritma Particle Swarm 
Optimization. Pada penelitian ini akan dijabarkan 
sebagai berikut, seperti pada bagian 2 akan 
dijabarkan penelitian terkait dari penelit
bagian 3 akan menjabarkan apa itu contrast 
strectching dan pada bagian 4 akan dijabarkan 
metodologi algoritma PSO yang digunakan, serta 
pada bagian 5 dan 6 akan memberikan penjelasan 
mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian ini.
 
2. Penelitian Terkait 
 

Penelitian mengenai penggunaan Particle 
Swarm Optimization untuk melakukan image 
enhancement dari sebuah citra telah dilakukan pada 
beberapa penelitian sebelumnya. Pada [3] dan [4] 
telah dilakukan penelitian yang melibatkan 
algoritma Particle Swarm Optimization untuk 
melakukan image enhancement pada sebuah citra 
graylevel. Algoritma Particle Swarm Optimization 
pada penelitian ini digunakan untuk mencari nilai 
paramter yang tepat agar proses image 
enchancement dapat dilakukan secara optimal pada 
penelitian tersebut.  

Pada penelitian ini, akan dilakukan upaya 
yang serupa pada penelitian-penelitian sebelumnya 
tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan proses 
image enchancement menggunakan constrast 
stretching pada sebuah citra graylevel. Parameter 
dari contrast stretching akan dicari dengan 
menggunakan algoritma Particle Swarm 
Optimization. Parameter constrast stretching yang 
didapatkkan dari proses algoritma Particle Swarm 
Optimization ini diharapkan merupakan sebuah 
parameter yang optimal agar prose
enhancement dapat dilakukan dengan optimal. 
 
3. Constrast Stretching  
 

Constrast Stretching yang sering juga disebut 
normalisasi merupakan sebuah teknik image 
enhancement yang cukup sederhana yang 
merupakan sebuah point operations pada sebuah 
citra dimana pixel tetangga dari pixel yang akan 
diproses tidak akan terpengaruh. Ide dasar dari 
contrast stretching yang disampaikan di[5] adalah 
melakukan penambahan jarak dinamik dari sebuah 
citra graylevel dari sebuah image yang akan 
diproses. Fungsi transformation dari contrast 
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kontras citra asalnya dengan merubah rentang nilai 
intensitas. Proses Contrast Stretching bersifat point 
processing yang artinya proses ini hanya tergantung 
dari nilai intensitas (gray level) dari suatu pixel, 
tidak bergantung pada pixel lain yang ada di 
sekitarnya. Pada penelitian ini akan dilakukan 
proses image enchancement menggunakan 

pada sebuah citra graylevel. 
Parameter dari contrast stretching akan dicari 
dengan menggunakan algoritma Particle Swarm 
Optimization. Pada penelitian ini akan dijabarkan 
sebagai berikut, seperti pada bagian 2 akan 
dijabarkan penelitian terkait dari penelitian ini, 
bagian 3 akan menjabarkan apa itu contrast 
strectching dan pada bagian 4 akan dijabarkan 
metodologi algoritma PSO yang digunakan, serta 
pada bagian 5 dan 6 akan memberikan penjelasan 
mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. 

Penelitian mengenai penggunaan Particle 
Swarm Optimization untuk melakukan image 
enhancement dari sebuah citra telah dilakukan pada 
beberapa penelitian sebelumnya. Pada [3] dan [4] 
telah dilakukan penelitian yang melibatkan 

m Optimization untuk 
melakukan image enhancement pada sebuah citra 
graylevel. Algoritma Particle Swarm Optimization 
pada penelitian ini digunakan untuk mencari nilai 
paramter yang tepat agar proses image 
enchancement dapat dilakukan secara optimal pada 

Pada penelitian ini, akan dilakukan upaya 
penelitian sebelumnya 

tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan proses 
image enchancement menggunakan constrast 
stretching pada sebuah citra graylevel. Parameter 

ri contrast stretching akan dicari dengan 
menggunakan algoritma Particle Swarm 
Optimization. Parameter constrast stretching yang 
didapatkkan dari proses algoritma Particle Swarm 
Optimization ini diharapkan merupakan sebuah 
parameter yang optimal agar proses image 
enhancement dapat dilakukan dengan optimal.  

Constrast Stretching yang sering juga disebut 
normalisasi merupakan sebuah teknik image 
enhancement yang cukup sederhana yang 
merupakan sebuah point operations pada sebuah 

imana pixel tetangga dari pixel yang akan 
diproses tidak akan terpengaruh. Ide dasar dari 
contrast stretching yang disampaikan di[5] adalah 
melakukan penambahan jarak dinamik dari sebuah 
citra graylevel dari sebuah image yang akan 

mation dari contrast 

stretching dari sebuah image dapat dilihat pada 
gambar 1. 

Pada gambar 1, nampak bahwa titik r1, r2, s1, 
dan s2 merupakan titik-titik yang digunakan untuk 
mengontrol fungsi transformasi dari contrast 
streching. Sebagai contoh, jika nila
adalah sama serta  nilai s1 dan r2 adalah sama, 
maka nilai output dari citra input tidak akan 
berubah. 

 

Gambar 1. Fungsi Transformasi Contrast 
Streching

 
Contoh lain, adalah ketika nilai r1 dan r2 adalah 
sama dan s1 bernilai 0 dan s2 
output yang dihasilkan adalah citra biner(contoh 
grafik contrast streching untuk menghasilkan citra 
biner tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dan 
untuk contoh input dan output dapat dilihat pada 
gambar 3). Oleh sebab itu, maka penen
dari r1, r2, s1 dan s2 sangat penting. Nilai dari 
parameter tersebut akan menentukan output citra 
grayscale yang dihasilkan.
 

Gambar 2. Grafik Contrast Streching untuk 
Thresholding
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stretching dari sebuah image dapat dilihat pada 

Pada gambar 1, nampak bahwa titik r1, r2, s1, 
titik yang digunakan untuk 

mengontrol fungsi transformasi dari contrast 
Sebagai contoh, jika nilai r1 dan s1 

adalah sama serta  nilai s1 dan r2 adalah sama, 
maka nilai output dari citra input tidak akan 

 

 
Gambar 1. Fungsi Transformasi Contrast 

Streching 

Contoh lain, adalah ketika nilai r1 dan r2 adalah 
sama dan s1 bernilai 0 dan s2 bernilai 1, maka citra 
output yang dihasilkan adalah citra biner(contoh 
grafik contrast streching untuk menghasilkan citra 
biner tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dan 
untuk contoh input dan output dapat dilihat pada 
gambar 3). Oleh sebab itu, maka penentuan nilai 
dari r1, r2, s1 dan s2 sangat penting. Nilai dari 
parameter tersebut akan menentukan output citra 
grayscale yang dihasilkan. 

 

 
Gambar 2. Grafik Contrast Streching untuk 

Thresholding 
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Gambar 3. Input dan Output dari Fungsi di
Gambar 2  

 
 
4. Particle Swarm Optimization
  
 Particle Swarm Optimization [6] merupakan 
algoritma pencarian yang meniru perilaku sosial 
organisme ini Di [6] dikatakan perilaku seekor 
hewan dalam kawanan(swarm) dipengaruhi 
individu dan juga kelompoknya. Dalam PSO, 
sebuah organisme atau hewan dilambangk
menjadi sebuah particle dan sebuah populasi dari 
kawanan(swarm) dilambangkan dengan sebuah 
populasi dalam particle. Setiap solusi dalam PSO 
dilambangkan sebuah particle dengan nilai fitness 
terbaik. Nilai fitness disini akan digunakan untuk 
menilai seberapa baik particle tersebut. Setiap 
particle dalam PSO memiliki dua buah atribut 
yaitu, posisi dan kecepatan particle. Selama proses 
pencariannya particle akan berjalan pada sebuah 
ruang pencarian. Di [6] dikatakan sebuah particle 
akan melakukan penyesuaian dari posisi terbaik 
particle tersebut(local best) dan posisi terbaik 
dalam kawanannya(global best) dalam proses 
iterasinya selama berjalan dalam ruang pencarian. 
 Algoritma ini dalam penelitian ini, akan 
digunakan sebagai metode untuk mencari parameter 
yang optimal dari fungsi transformasi contrast 
streching. Nilai-nilai dari r1, r2, s1, dan s2 akan 
dibentuk penjadi sebuah posisi particle dalam 
populasi di algoritma Particle Swarm Optimization 
dan perubahan nilai-nilai tersebut akan dilakukan 
selama proses pencarian dengan kecepatan dari 
masing-masing nilai. Ide awalnya adalah dengan 
menggunakan algoritma ini diharapkan sebuah nilai 
yang dihasilkan merupakan nilai yang optimal. 
Cara yang serupa juga digunakan di penelitian [1] 
dan [2], dimana nilai dari parameter fungsi image 
enhancement dijadikan particle yang akan dicari 
oleh algoritma Particle Swarm Optimization 
sehingga didapatkan nilai parameter yang optimal 
dalam melakukan image enhancement. Berangkat 
dari ide dasar tersebut, maka pada penelitian ini
akan dicoba untuk melakukan penelitian yang 
serupa untuk menentukan nilai parameter
yang optimal untuk contrast streching dari sebuah 
gambar citra graylevel. Berikut ini akan dijabarkan 
fungsi fitness dan algoritma Particle Swarm 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

712 

 
Gambar 3. Input dan Output dari Fungsi di 

Particle Swarm Optimization 

Particle Swarm Optimization [6] merupakan 
algoritma pencarian yang meniru perilaku sosial 
organisme ini Di [6] dikatakan perilaku seekor 
hewan dalam kawanan(swarm) dipengaruhi 
individu dan juga kelompoknya. Dalam PSO, 
sebuah organisme atau hewan dilambangkan 
menjadi sebuah particle dan sebuah populasi dari 
kawanan(swarm) dilambangkan dengan sebuah 
populasi dalam particle. Setiap solusi dalam PSO 
dilambangkan sebuah particle dengan nilai fitness 
terbaik. Nilai fitness disini akan digunakan untuk 

rapa baik particle tersebut. Setiap 
particle dalam PSO memiliki dua buah atribut 
yaitu, posisi dan kecepatan particle. Selama proses 
pencariannya particle akan berjalan pada sebuah 
ruang pencarian. Di [6] dikatakan sebuah particle 

n dari posisi terbaik 
particle tersebut(local best) dan posisi terbaik 
dalam kawanannya(global best) dalam proses 
iterasinya selama berjalan dalam ruang pencarian.  

Algoritma ini dalam penelitian ini, akan 
digunakan sebagai metode untuk mencari parameter 
yang optimal dari fungsi transformasi contrast 

nilai dari r1, r2, s1, dan s2 akan 
dibentuk penjadi sebuah posisi particle dalam 
populasi di algoritma Particle Swarm Optimization 

nilai tersebut akan dilakukan 
es pencarian dengan kecepatan dari 

masing nilai. Ide awalnya adalah dengan 
menggunakan algoritma ini diharapkan sebuah nilai 
yang dihasilkan merupakan nilai yang optimal. 
Cara yang serupa juga digunakan di penelitian [1] 

arameter fungsi image 
enhancement dijadikan particle yang akan dicari 
oleh algoritma Particle Swarm Optimization 
sehingga didapatkan nilai parameter yang optimal 
dalam melakukan image enhancement. Berangkat 
dari ide dasar tersebut, maka pada penelitian ini 
akan dicoba untuk melakukan penelitian yang 
serupa untuk menentukan nilai parameter-parameter 
yang optimal untuk contrast streching dari sebuah 
gambar citra graylevel. Berikut ini akan dijabarkan 
fungsi fitness dan algoritma Particle Swarm 

Optimization yang akan digunakan pada penelitian 
ini. 
 
4.1 Fungsi Fitness 

 
 Dalam prosesnya pencariannya di dalam ruang 
pencarian, algoritma Particle Swarm Optimization 
akan berupaya mencari posisi terbaik dari setiap 
partikel yang ada di populasi atau posisi terbaik 
dari partikel tersebut. Untuk menilai seberapa baik 
dari partikel, dalam algoritma PSO dibutuhkan 
sebuah fungsi objecktif yang menggambarkan 
sebuah nilai ukuran kualitas sebuah partikel. Fungsi 
objecktif ini dikenal dengan nama fitness function. 
 Fitness function yang akan digunakan pada 
penelitian ini menggunakan fitness function yang 
digunakan dalam penelitian di [3] dan [4]. Fitness 
function yang akan digunakan mencakup 3 
pengukuran, yaitu nilai entrop, jumlah intensitas 
tepi, dan jumlah dari pixel tepi. Alasa
ketiga pengukuran ini digunakan adalah 
berdasarkan hasil observasi jika citra dengan 
contrast yang baik akan memiliki jumlah pixel tepi 
yang lebih banyak dibandingkan dengan image 
aslinya dan pada citra output yang bak akan 
memiliki jumlah intensitas tepi yang lebih banyak, 
sedangkan untuk entropy digunakan untuk 
menampilkan informasi dari isi citra. Jika distribusi 
dari intensitas pada citra adalah uniform, maka 
dapat dikatakan bahwa histogram tersebut telah 
merata dan nilai entropy dari sebuah i
akan meningkat. Rumus dari fngsi fitness ini dapat 
dilihat pada persamaan 1 berikut.

�;¡)=  �  ywÕ;ywÕ;Ö;¡|==
(1) 

Pada persamaan 1 tersebut, I
output dari image enhaceme
dengan menggunakan contrast stretching. Pada 
persamaan tersebut edge dari image I
menggunakan banyak algoritma edge detection 
seperti Sobel, Laplace, dsb. Pada penelitian ini 
digunakan metode Sobel untuk mendapatkan tepi 
dari image Ie tersebut dan menghasilkan sebuah 
image Is sebagai output dari proses ini. Metode 
sobel ini dapat digunakan sebagai alat thresholding 
pada penelitian ini seperti yang disampaikan di [4]. 
Sedangkan untuk E(Is) adalah jumlah dari intensitas 
image Is yang berukuran M x N. Sedangkan untuk 
n_edges didapatkan dari jumlah pixel yang 
memiliki nilai intensitas diatas batas threshold. 
Sedangkan untuk H(Ie) adalah nilai entropy dari 
image Ie yang rumusnya didapatkan dari persamaan 
2 berikut. 

 ¤;¡)=  �  � ∑B��?
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function yang akan digunakan mencakup 3 
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berdasarkan hasil observasi jika citra dengan 
contrast yang baik akan memiliki jumlah pixel tepi 
yang lebih banyak dibandingkan dengan image 
aslinya dan pada citra output yang bak akan 

itas tepi yang lebih banyak, 
sedangkan untuk entropy digunakan untuk 
menampilkan informasi dari isi citra. Jika distribusi 
dari intensitas pada citra adalah uniform, maka 
dapat dikatakan bahwa histogram tersebut telah 
merata dan nilai entropy dari sebuah image tersebut 
akan meningkat. Rumus dari fngsi fitness ini dapat 
dilihat pada persamaan 1 berikut. 

 = � �_)*�)|;��=�f3  � ¤;¡)=    

 
Pada persamaan 1 tersebut, Ie merupakan hasil 

output dari image enhacement yang dilakukan 
dengan menggunakan contrast stretching. Pada 
persamaan tersebut edge dari image Ie didapatkan 
menggunakan banyak algoritma edge detection 
seperti Sobel, Laplace, dsb. Pada penelitian ini 
digunakan metode Sobel untuk mendapatkan tepi 

tersebut dan menghasilkan sebuah 
sebagai output dari proses ini. Metode 

sobel ini dapat digunakan sebagai alat thresholding 
pada penelitian ini seperti yang disampaikan di [4]. 

) adalah jumlah dari intensitas 
yang berukuran M x N. Sedangkan untuk 

n_edges didapatkan dari jumlah pixel yang 
memiliki nilai intensitas diatas batas threshold. 

) adalah nilai entropy dari 
yang rumusnya didapatkan dari persamaan 

{? ywÕ;{?=B��¶L    (2) 
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Nilai hi adalah probabilitas kemunculan intensitas 
ke-i dalam image tersebut. Jika nilai dari hi adalah 0 
maka perhitungan dengan hi log(hi) tidak akan 
dijalankan dan output yang dihasilkan adalah nilai 
0.  Dengan fungsi fitness ini diharapkan proses 
pencarian mendapatkan hasil yang optimal. 

 
4.2 Metode PSO yang Ditawarkan 

 
Untuk melakukan contrast stretching pada 
penelitian ini, penerapan algoritma yang ditawarkan 
mirip dengan algoritma yang telah disampaikan di 
[4]. Algoritma ini akan membentuk sekumpulan 
partikel dalam sejumlah P populasi. Setiap partikel 
tersebut akan berisi empat buah parameter constrast 
streching, yaitu r1, r2, s1 dan s2.  Dalam hal ini 
dapat diartikan bahwa posisi sebuah partikel X di 
dalam sebuah populasi memiliki empat buah 
komponen dan memiliki dengan kecepatan dari 
masing-masing komponen di dalam partikel 
tersebut. 
 Nilai awal dari sebuah partikel X di dalam 
sebuah populasi akan didefinisikan dengan nilai 
awal random antara 0 sampai dengan 0.5 untuk 
parameter r1 dan s1. Sedangkan untuk r2 dan s2 
akan didefinisikan dengan nilai awal random antara 
0.5 sampai dengan 1. Hal ini dilakukan dengan 
asumsi bahwa nilai s1 dan r1 akan selalu lebih kecil 
dari r2 dan s2 dimana batas maksimum nilai dari 
masing-masing parameter adalah 1. Untuk 
kecepatan dari masing-masing komponen di 
partikel akan didefinisikan dengan nilai awal 0.  
 Pada proses iterasi yang dilakukan, maka 
posisi dan kecepatan dari masing-masing partikel 
akan diganti dengan menggunakan sebuah 
persamaan untuk melakukan penyesuaian dari 
posisi terbaik particle tersebut(local best) dan posisi 
terbaik dalam kawanannya(global best) agar 
diperoleh sebuah partikel yang lebih baik. 
Persamaan untuk tersebut melakukan perubahan 
kecepatan dan posisi dapat dilihat pada persamaan 
3 dan 4. 
 

�?%:6 � Å%  . �?% +  K1. J1. ;��It�?% − �?%= +
K1. J1. ;Õ�It�% − �?%= (3) 

 
�?%:6 =  �?% + �?%:6    (4) 

 

Å% =  Å�'f −  q�	
7 q�8�
%�	
  � �  (5) 

 
dimana �?% dan �?%  adalah posisi dan kecepatan dari 
partikel X dan kecepatan dari partikel X dari pada 
iterasi ke t. Sedangkan nilai Å%  adalah bobot 
insertia pada iterasi ke t. Untuk nilai c1 dan c2 
adalah konstanta positif yang pada penelitian ini 
diset dengan angka 1. Untuk r1 dan r2 adalah  nilai 
random yang berada diantara 0 dan 1. Untuk setiap 
iterasi t maka bobot insertia akan dihitung dengan 

menggunakan persamaan 5 dimana bobot 
maksimum diisi dengan nilai 2 dan bobot minimum 
diisi dengan nilai 0. Sedangkan nilai dari tmax adalah 
parameter yang diset oleh user dimana jumlah 
iterasi yang dibutuhkan oleh algoritma PSO. Nilai 
tmax ini akan menjadi stopping condition dari 
algoritma PSO ini. Pada persamaan 3, ��It�?% 
melambangkan solusi terbaik dari partikel ke-i 
tersebut pada saat iterasi pencarian dilakukan dan 
gbestt merupakan solusi terbaik yang diperoleh dari 
seluruh proses pencarian dalam populasi. Detail 
algoritma yang ditawarkan dapat dilihat pada 
gambar 4.  
 Pada setiap iterasi jika nilai kecepatan dan 
posisi melebihi 1 maka nilai akan dikembalikan 
menjadi 1 dan untuk setiap nilai kecepatan dan 
posisi yang bernilai kurang dari 0 akan 
dikembalikan menjadi 0. Setelah proses pencarian 
telah selesai, maka gbest dari hasil pencarian 
tersebut merupakan solusi terbaik yang ditawarkan 
sebagai hasil dari algoritma ini. 

 
 

 
Gambar 4. Algoritma PSO 

 
5. Uji Coba dan Hasil 

 
 Pada penelitian ini dilakukan ujicoba dengan 
parameter jumlah populasi adalah sebesar 100. 
Nilai dari c1 dan c2 pada proses update kecepatan 
pada tiap particle ditetapkan menjadi 1 dan jumlah 
iterasi yang menjadi kondisi berhenti dari metode 
pencarian adalah 100 iterasi.  Detail dari ujicoba 
yang akan dilakukan pada 3 buah citra grayscale. 
Detail masing-masing percobaan dapat dilihat pada 
tabel 1 dan 2. Untuk input dan output dari gambar 
dapat dilihat pada gambar 5 sampai dengan gambar 
9. 
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Tabel 1. Tabel Hasil Ujicoba 
No. Ukuran Fitness 
1 256x256 13.6836 
2 150x200 13.2987 
3 480x361 13.3377 

 
Tabel 2. Tabel Nilai Parameter Hasil  

No. R1 R2 S1 S2 
1 0.0399 0.7309 0.1297 0.8013 
2 0.0840 0.8530 0.2219 0.9977 
3 0.1632 0.8000 0.3290 0.9684 

 

 
Gambar 5. Input Gambar 1 

 

 
Gambar 6. Output Gambar 1 

 

 
 

  
Gambar 7. Input dan Output Gambar 2 

 

 
 

 
Gambar 8. Input dan Output Gambar 3 

 
Pada percobaan tersebut nampak bahwa proses 
contrast stretching yang dihasilkan cukup baik. 
Citra yang semula memiliki contrast yang buruk 
berusaha untuk diperbaiki dengan parameter 
optimal yang telah ditentukan dari hasil pencarian 
PSO dan dapat meningkatkan kualitas dari contrast 
agar citra dapat diperbaiki dengan optimal. 

 
6. Kesimpulan dan Saran 
 
 Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat 
disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu parameter 
yang didapatkan dari algoritma PSO dapat 
memberikan proses image enhancement yang 
cukup baik. Proses contrast stretching pada image 
yang dimensi yang cukup besar, tampaknya tidak 
dapat melakukan perbaikan dengan cukup optimal 
sehingga dari percobaan tersebut pada percobaan 
ketiga agak kurang baik hasilnya. Fungsi fitness 
juga sudah cukup dapat menggambarkan seberapa 
baik kualitas image yang akan dihasilkan. 
 Untuk percobaan mendatang, nantinya akan 
dilakukan kajian lebih jauh lagi mengenai fungsi 
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fitness yang akan digunakan. Hal ini diperlukan 
agar proses image enhancement dapat lebih 
ditinggkatkan mengingat pada algoritma PSO 
seberapa baik sebuah partikel akan dinilai 
menggunakan fungsi fitness tersebut.  
 Pengembangan lain yang dapat dilakukan 
antara lain berusaha untuk mencoba metode yang 
serupa untuk jenis teknik image enhancement yang 
ada selain contrast stretching. Dengan adanya 
penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan 
pada penelitian sejenis dan dapat membantu user 
dalam menentukan parameter optimal dari metode 
yang akan digunakan melalui cara yang serupa 
yang ditawarkan oleh penelitian ini.   
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Abstrak: 

Klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan kategorisasi terhadap karya ilmiah 
berupa dokumen teks. Karya ilmiah yang digunakan adalah karya ilmiah berbahasa Indonesia. Target kelas yang 
ada yaitu Computer Science, Software Engineering, E-Commerce, dan Computer Network. Metode yang 
digunakan adalah k-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes. Karya ilmiah ini juga bertujuan untuk membandingkan 
kedua metode tersebut, metode manakah yang memiliki ketepatan dan kecepatan lebih tinggi.  

 
Kata kunci : Klasifikasi teks, k-Nearest Neighbor, Naïve Bayes, text mining 

 
1. Klasifikasi Teks 

 
Klasifikasi teks atau disebut juga kategorisasi 

teks merupakan teknik untuk melakukan 
penggolongkan dokumen teks ke dalam kategori 
atau kelas tertentu [1]. Pada penelitian ini, klasifikasi 
teks terhadap karya ilmiah membantu orang awam 
untuk mengelompokkan dokumen menjadi topik 
atau kelompok yang sejenis. Dalam melakukan 
klasifikasi untuk mendapatkan kelas target, 
dibutuhkan proses pelatihan terlebih dahulu. Hasil 
dari pelatihan tersebut nantinya akan menghasilkan 
rule yang kemudian diuji cobakan pada dokumen 
yang baru.  

Sebelum melakukan klasifikasi teks, dibutuhkan 
tahap persiapan yang harus dilakukan. Tahap 
persiapan (pre process) ini dimulai dari tahap 
ekstraksi kata, tokenisasi, case folding, stopword 
removal, dan common word removal, serta 
stemming.  Hasil akhir yang didapat dari pre process 
berbentuk term dokumen. Term dokumen inilah 
yang nantinya digunakan untuk melakukan 
perhitungan menggunakan metode k-Nearest 
Neighbor dan Naïve Bayes. 

 
 
2. Tahap Persiapan (Pre process) 

 
Pada text mining, untuk mendapatkan suatu 

informasi yang baik tidak semua kata pada dokumen 
dapat langsung diproses. Seringkali terdapat kata 
pada dokumen yang hanya sebagai kata bantu. Oleh 
karena itu dibutuhkan pre process terlebih dahulu. 

Pre process yang dilakukan meliputi ekstrasi kata, 
tokenisasi, case folding, stopword removal, common 
word removal, dan stemming. Daftar stopword 
removal diambil dari paper Fadillah Z. Tala [2], 
sedangkan untuk stemmingnya digunakan algoritma 
Bobby Nazief dan Mirna Adriani [3].  

Dari hasil preprocess tersebut akan didapatkan 
bag of words untuk masing-masing dokumen. 
Sehingga dari situ dapat ditentukan term dari 
masing-masing dokumen dan bobot untuk setiap 
term dari semua dokumen yang terlibat. 

 
3. Metode k-Nearest Neighbor 

 
Metode k-Nearest Neighbor (biasa disingkat 

dengan kNN) adalah metode klasifikasi objek 
berdasarkan contoh training yang terdekat dalam 
fitur yang diperoleh. Metode ini sering digunakan 
sebagai metode untuk kategorisasi teks karena 
mudah dan efisien untuk diterapkan.  

Algoritma yang digunakan dalam metode 
klasifikasi kNN ialah : [4] 

1. Hitung kemiripan vektor dokumen testing 
dengan setiap dokumen yang telah 
terklasifikasi / dokumen training. Kemiripan 
antar dokumen dapat menggunakan cosine 
similarity, dengan rumus : 
 cos¾?�Â �  ∑ ;*8�*õ�=�

Ô∑ *�8�� 0∑ *�õ��        (1) 
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a. Hitung hasil perkalian skalar antara 
dokumen testing dan dokumen yang telah 
terklasifikasi. Hasilnya perkalian dari 
setiap dokumen dengan dokumen testing 
dijumlahkan (sesuai pembilang rumus 
diatas) 

b. Hitung panjang setiap dokumen, termasuk 
dokumen testing. Caranya, kuadratkan 
bobot setiap term dalam setiap dokumen, 
jumlahkan nilai kuadrat tersebut dan 
kemudian akarkan. 

c. Terapkan rumus cosine similarity. Hitung 
kemiripan antara dokumen testing dengan 
setiap dokumen yang telah terklasifikasi. 

2. Urutkan hasil perhitungan kemiripan secara 
descending 

3. Ambil sebanyak k (k yang diambil 
sebaiknya ganjil, agar tidak ada kelas 
dokumen yang bernilai sama) yang paling 
tinggi tingkat kemiripannya dengan 
dokumen testing dan tentukan kelas dari 
dokumen testing. 
 

4. Metode Naïve Bayes 
 

Naïve Bayes merupakan salah satu algoritma 
yang paling sederhana, efektif, dan efisien  pada 
machine learning dan data mining [5]. Teorema 
Bayes dikemukakan oleh Thomas Bayes (1702-
1761) [6]. Teorema ini merupakan pendekatan untuk 
sebuah ketidaktentuan yang diukur dengan 
probabilitas. Pada kategorisasi teks, metode ini dapat 
digunakan untuk menghitung nilai probabilitas 
kemunculan term. Dikatakan ‘naïve’, karena 
logikanya sederhana, yaitu nilai probabilitas 
tertinggi yang didapat, akan menjadi kelasnya. 

Pada paper ini menggunakan salah satu metode 
yang paling sederhana, yaitu Binarized Multinomial 
Naïve Bayes. Binarized disini berarti menggunakan 
Boolean feature. Jadi, term yang digunakan untuk 
perhitungan adalah bersifat unik. Jika dalam satu 
kelas yang sama, akan dianggap satu[7]. 

Langkah pertama yang dilakukan pada tahap 
training adalah hitung probabilitas kemunculan 
setiap term terhadap kelas dengan rumus yang 
kedua. 

                 �;Á|K= �  }&]�%;-,}=
}&]�%;-=                 

(2) 
 

Dimana p(w|c) adalah probabilitas term (w) 
dalam kelas (c), count(w,c) adalah jumlah term (w) 
dalam kelas (c), sedangkan count(w) adalah jumlah 
term yang ada (untuk kelas c saja). Perhitungan 
probabilitas tersebut dilakukan untuk setiap kata 
yang terdapat pada test case. 

Langkah ke-dua, hitung probabilitas 
kemunculan dokumen pada masing-masing kelas, 
seperti pada rumus yang ketiga. 

                     .¾K�Â =  | *õ  |
|%&%'( *|              (3) 

Dimana dj adalah semua dokumen yang 
termasuk kelas cj, yang kemudian dibagi dengan 
jumlah total dokumen yang ada. 

Kemudian setelah dihitung satu persatu, 
barulah bisa menghitung probabilitas kemunculan 
kelas terhadap dokumen dengan menggunakan 
rumus yang keempat. 

    �;K|�t= = �;K=. ∏ �;Áu|K=�?¶6              
(4) 

 
Dimana p(c|ds) adalah probabilitas kelas c jika 

diketahui dokumen d, sedangkan p(c) adalah 
probabilitas kemunculan kelas c (hasil dari langkah 
ke-dua). Terakhir, gunakan rumus p(w|c) diawal tadi 
untuk menghitung setiap term, kemudian dikalikan (i 
∈ posisi). n merupakan banyak term yang ditest case 
pada kelas c. 

 
5. Data Training dan Testing 

 
Dalam penelitian ini, data yang dipakai untuk 

training ialah 40 dokumen karya ilmiah dalam 4 
major S1-Informatika di STTS (Sekolah Tinggi 
Teknik Surabaya), yaitu computer network, 
computer science, e-commerce, dan software 
engineering. Dokumen yang dipakai dalam testing 
juga merupakan dokumen karya ilmiah dalam 
bidang informatika sebanyak 46 dokumen. 
Dokumen testing yang diujicobakan pada naïve 
bayes dan knn adalah sama. 

Keseluruhan data testing tersebut diubah 
terlebih dahulu menjadi sekumpulan kata (bag-of-
word) sebelum diproses untuk uji coba dalam 
penelitian ini. 

 

6. Hasil Precision dan Recall 
Dari 46 dokumen testing, Naïve Bayes 

mendapatkan kecocokan hasil klasifikasi sebesar 
76,09%, yaitu 35 dokumen cocok dari 46 dokumen 
testing. Sedangkan pada KNN mendapatkan 
kecocokan hasil klasifikasi sebesar 56,52%, yaitu 
26 dokumen cocok dari 46 dokumen testing. Hasil 
perbandingan antara metode kNN dan Naïve Bayes 
dapat dilihat pada grafik recall dan precision 
berikut ini : 

 

Gambar 1  Grafik hasil perhitungan Recall 
antara Naïve Bayes dan kNN 
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Gambar. 2  Grafik hasil perhitungan  Precission 
antara Naïve Bayes dan kNN 

 
Pada hasil uji coba, dapat dilihat bahwa metode 

klasifikasi Naïve Bayes pada beberapa dokumen 
karya ilmiah lebih baik daripada metode klasifikasi 
kNN, dan juga sebaliknya. Namun pada akhirnya 
hasil precision dari metode Naïve Bayes dan kNN 
menunjukan tingkat akurasi yang sama, yaitu 70%. 
Dengan jumlah data dokumen yang lebih banyak, 
hasil recall dan precision bisa berubah. 

 
7. Penutup 
 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, 
maka jumlah dokumen yang berhasil 
diklasifikasikan oleh metode kNN dan metode Naïve 

Bayes, maka naïve bayes lebih unggul. Menurut Dan 
Jurafsky [7], bila jumlah data training yang lebih 
banyak, metode Naïve Bayes bisa lebih baik 
dibandingkan metode kNN dalam hal waktu 
penghitungan saat uji coba / testing. Namun 
demikian, hasil akurasi antara metode Naïve Bayes 
dan metode kNN tidak akan berbeda jauh. 
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Abstrak 

Penyelarasan strategi bisnis dengan arahan sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka 
pencapaian tujuan organisasi. Terdapat banyak metode untuk melakukan penyelarasan strategi bisnis dengan 
strategi SI, disini metode tersebut adalah rantai nilai. Melalui mekanisme langkah-langkah pada rantai nilai, 
strategi bisnis dapat dikomunikasikan dengan strategi sistem informasi. Rantai nilai memiliki langkah-langkah 
yang menyeluruh dalam mengidentifikasi komponen-komponen di dalam organisasi. 

 
Kata kunci : Strategi, Bisnis, Sistem Informasi, Rantai Nilai (Value Chain) 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Penyelarasan antara bisnis dan teknologi 
informasi telah menjadi isu yang krusial untuk 
banyak organisasi saat ini. Banyak hal menarik pada 
penyelerasan strategi ini, sehingga SI dipandang 
sebagai komponen integral  organisasi. Gartlan pada 
jurnalnya mengutip dari Keen, bahwa “IT telah 
menjadi aspek dari bisnis sehari-hari. Bahkan secara 
potensial telah menjadi competitive positioning”. SI 
pada saat ini telah bergeser dari fungsi operasional, 
menjadi perangkat strategis yang kritis bagi 
organisasi atau sebagai sumber daya yang harus 
dibentuk untuk meraih tujuan bisnis. Kegiatan 
penyelarasan bisnis dengan strategi SI ini sendiri 
telah menjadi hal utama semenjak tahun 2000 
dimana eBusiness pada saat itu sedang populer. [1] 

Banyak langkah yang dapat dilakuan untuk 
melakukan sebuah penyelarasan perencanaan tujuan 
bisnis dan strategi SI. Selama langkah tersebut 
mampu mengkomunikasikan keduanya maka, 
langkah tersebut dapat diterima untuk melakukan 
sebuah perencanaan yang sistematis. Selain itu, 
langkah tersebut harus kembali kepada sifat-sifat 
dari perancanaan strategis, yaitu menyeluruh, 
konsisten dan memiliki arah. Sehubungan dengan 
langkah yang sistematis, analogi value chain dapat 
digunakan disini. Karena value chain mampu 
menggambarkan alur dari munculnya permasalahan 
hingga kegiatan kontrol evaluasi dari solusi 
permasalahan dalam konteksnya dengan biaya dan 
value-creating. Aspek-aspek pada value chain dapat 
membantu dalam membentuk competitive advantage 
pada organisasi ketika peristiwa transformasi IT 
menjadi salah satu pengaruh besar dalam perubahan 
kebijakan organisasi terjadi. Hal utama dari value 

chain itu sendiri adalah kemampuannya 
menggambarkan pentingnya sebuah nilai dari 
informasi pada organisasi. Oleh karena itu pada 
paper ini akan membahas penyelarasan antara 
strategi bisnis dengan arahan sistem informasi dalam 
bingkaian konsep value chain untuk 
mengkomunikasikan antara arahan SI dengan 
strategi bisnis sehingga dapat berjalan secara 
harmoni dalam organisasi. [2] 
 
2. Value Chain 

Konsep analisis value chain pertama kali 
digambarkan oleh Michael Porter. Porter 
berpendapat bahwa setiap perusahaan merpakan 
kumpulan dari aktivitas yang mana terdiri atas 
perencanaan, pembuatan, pemasaran, penerimaan 
dan proses pendukungan produk atau pelayanan. 
Semua aktivitas tersebut dapat direpresentasikan 
menggunakan rantai nilai. Pada mekanisme rantai 
nilai, kegiatan analisis dilakukan terlebih dahulu dari 
luar (external value chain analysis) kemudian baru 
melakukan analisis pada bagian dalam sistem 
(internal value chain analysis). [3] 

2.1 Rantai Nilai Eksternal 
Gambar 1 memberikan gambaran skematik dari 

sistem nilai pada suatu industri. Dapat dilihat pada 
Gambar 1 bahwa fokus utama rantai nilai eksternal 
terdapat pada suplai dan permintaan pada industri. 
Sangatlah penting untuk memahami “nilai” dan 
“biaya” yang ditambahkan pada setiap perusahaan 
yang terlibat pada rantai. Terdapat dua poin penting 
pada rantai ini yang harus diperhatikan [3]: 
1. Bagaimana proses dapat menambah nilai 

kepada pihak di mata rantai yang selanjutnya?  
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2. Bagaimana proses dapat menambah nilai 
melalui pemberian input? 

 
Gambar 22 Rantai Nilai Eksternal [3] 

2.2 Rantai Nilai Internal 
Tujuan utama dari rantai nilai internal ini adalah 

untuk menaksir dan meningkatkan operasional pada 
organisasi, serta untuk memisahkan pada “apa” yang 
dilakukan organisasi dengan “bagaimana” untuk 
melakukannya. Pendekatan rantai nilai ini dibedakan 
menjadi aktivitas primer dan aktivitas pendukung. 
Porter mengklasifikasikan aktivitas primer menjadi 
lima kelompok, antara lain [3] 

1. Inbound logistics, proses ketika organisasi 
menerima input dan sumber daya  

2. Operations, proses transformasi input 
menjadi produk atau layanan yang 
dibutuhkan oleh pelanggan.  

3. Outbound Logistics, proses disitribusi 
kepada pelanggan  

4. Sales and Marketing, proses pemasaran dan 
penjualan produk 

5. Services, proses penambahan nilai untuk 
meyakinkan pelanggan akan manfaat yang 
utuh dari produk 

Sedangkan aktivitas pendukung diklasifikasikan 
menjadi empat kelompok, antara lain [3] 

1. Procurement, merupakan aktivitas yang 
dilakukan dalam pembelian input pada 
rantai nilai 

2. Technology development, aktivitas-aktivitas 
yang dikelompokan sebagai usaha untuk 
meningkatkan produk dan proses 

3. Human Resource Management, aktivitas 
perekrutan, penggajian, pelatihan, dan 
pengembangan serta pengkompensasian 
personel 

4. Firm Infrastructure, aktivitas manajemen 
secara umum, meliputi perencanaan, 
keuangan, akunting, legalisasi, dan 
kebijakan pemerintahan serta manajemen 
kualitas.  

Mc Kinsey memodelkan rantai nilai seperti pada 
Gambar 2 [5]. 
 

 
Gambar 23 Model Rantai Nilai Mc Kinsey [5] 

 
3. Antara Strategi Bisnis dengan Arahan 

Sistem Informasi 
Pada bagian ini akan mencoba untuk mengkaji 
strategi bisnis dan strategi sistem informasi. 

3.1 Strategi Bisnis 
Strategi bisnis harus dapat mengemukakan 
pernyataan visi dan misi organisasi sehingga 
menjadi fokus yang jelas dan konsisten. Terdapat 
tiga buah proporsi nilai bisnis, yaitu operational 
excellence, customer intimacy, dan product 
leadership [6].  
1. Operational Excellence, dimana organisasi 

fokus terhadap kualitas produk, pelayanan 
pelanggan yang cepat dan mudah, serta 
pengiriman produk yang cepat. 

2. Customer Intimacy, dimana fokus bisnis 
organisasi terdapat pada kepuasan pelanggan 
dan kebutuhan pelanggan. 

3. Product Leadership, dimana fokus pada 
peningkatan kualitas produk. Strategi bisnis ini 
berorientasi pada masa depan dan fokus pada 
penyelesaian masalah.  

3.2 Strategi Sistem Informasi 
Strategi SI mendefinisikan SI yang dibutuhkan 

oleh organisasi sehingga menjadikan nilai tambah 
yang kompetitif. Strategi SI alaminya dapat 
menjadikan proses bisnis menjadi lebih efektif dan 
efisien jika diturunkan dari strategi bisnis [9]. 
Strategi SI harus mencakup tidak hanya sistem yang 
dibutuhkan individu di organisasi untuk bersaing di 
pasar, tapi juga bagaimana memberikan cara untuk 
meningkatkan nilai kompetitif pada rantai nilai, 
dengan terdapat supplier dan pelanggan di dalamnya 
yang mana mengalami pertukaran informasi. [2]  

 
4. Perspektif Value Chain dalam Penyelarasan 

Strategis Bisnis dan Arahan Sistem 
Informasi 
Terdapat dua langkah yang berbeda terkait cara 

melakukan analisis value chain, pertama dapat 
mengambil perspektif value dan kedua adalah 
perspektif cost. Perspektif value berarti analisis 
rantai nilai yang dilakukan berorientasi pada 
penyampaian manfaat dan nilai yang sebesar-
besarnya kepada stakeholder. Sedangkan perspektif 
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biaya berarti analisisnya dilakukan dengan 
berorientasi pada penghematan biaya yang sebesar-
besarnya pada setiap aktivitas [5]. 

Pemilihan kegiatan analisis rantai nilai yang 
tepat sangat penting dalam perencanaan strategis. 
Umumnya analisis rantai nilai dengan perspektif 
cost digunakan dari alur konsumen ke  supplier 
karena organisasi mengharapkan manfaat (benefit), 
dan profit yang didapatkan dengan meraih pangsa 
pasar. Sedangkan analisis rantai nilai dengan 
perspektif value digunakan dari alur dari supplier ke 
konsumen. Karena supplier sebagai muara dari alur 
bahan dari produk, sehingga analisis rantai nilai 
disini berorientasi pada penambahan nilai dari bahan 
yang berasal dari supplier. 

4.1 Analisis Rantai Nilai Eksternal pada 
Organisasi 

Hal pertama yang harus diidentifikasi para 
analisis rantai nilai eksternal adalah supplier, 
pelanggan, dan pesaing.  

 
Tabel 4: Identifikasi Stakeholder Eksternal 

Kategori Stakeholder 
Supplier • Vendor 

• Konsultan 
• Perusahaan SD Listrik, Air 
• Supplier Bahan lainnya 
• Pemerintah 
• Agency 

Pasar • Pelanggan Jenis A 
• Pelanggan Jenis B 

Kompetitor • Industri Subtitutor 
• Pendatang baru 

Distributor • Distributor 
• Lokal distributor 
• Biro Iklan 

 
Tabel 1 menggambarkan pihak-pihak eksternal 

yang terlibat dalam proses alur informasi dengan 
organisasi, selanjutnya adalah menentukan alur 
informasi dari awal hingga berakhir di konsumen 
seperti pada Gambar 3. 

 
Gambar 24 Alur rantai nilai eksternal pada organisasi 

4.2 Analisis Rantai Nilai Internal  
Langkah pertama untuk melakukan analisis 

rantai internal adalah dengan menentukan Primary 
Activity. Primary Activity merupakan pemrosesan 

dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. 
Porter membagi Primary Activity menjadi lima 
kegiatan, i) Inbound logistics, ii) Operations, iii) 
Outbound Logistics, iv) Sales and Marketing, dan v) 
Services. Namun karena konteksnya disini adalah 
alur bahan pada sistem informasi, sehingga primary 
activity ini kemudian diubah menjadi tahapan 
sebagai berikut (diadopsi dari rantai nilai Mc. 
Kinsey), 
1. Teknologi, merupakan langkah awal ketika 

pengadaan perangkat lunak dan keras, 
2. Product Design, merupakan aktivitas 

perancangan produk, dimulai dari perancangan 
data, interface, modul, dan fungsional, dan 
sebagainya. 

3. Implementation, merupakan ativitas pembuatan 
produk, disini perangkat yang diintegrasikan 
sehingga membentuk suatu produk ataupun 
sistem yang dapat menghasilkan suatu output 
yang memiliki nilai tambah 

4. Marketing, merupakan aktivitas 
pengkomunikasian produk ke pasar, pada 
aktivitas ini, nilai tambah produk dipublikasikan 
untuk menarik perhatian pangsa pasar 

5. Distribution, kegiatan ketika produk 
dipindahkan dari pihak organisasi ke pasar 

6. Service, aktivitas relationship guna mendukung 
pelanggan dalam proses penerimaan nilai dari 
produk. 
Dari aktivitas teknologi ke aktivitas service, 

terdapat alur pengiriman nilai dari sistem dan 
teknologi informasi kepada bisnis. Pada aktivitas ini 
terlihat bahwa sistem dan teknologi informasi 
mendukung kegiatan bisnis (service). Dapat dilihat 
pada Gambar . 

 
Gambar 25 Peran SI/Teknologi Informasi dan peran 

bisnis pada aktivitas primer rantai nilai 
 

Setelah menentukan aktivitas primer pada rantai 
nilai, selanjut menentukan aktifitas pendukung pada 
rantai nilai. Aktivitas pendukung ini tidak 
berhubungan dengan proses lojik pembentukan nilai 
dalam pada teknologi. Aktivitas pendukung 
mendeskripsikan alur nilai yang tidak dicakup pada 
aktvitas primer, seperti fungsi-fungsi yang ada pada 
organisasi. Disinilah terdapat pernyataan strategi 
bisnis yang kemudian diterjemahkan ke dalam 
strategi SI. 

Jika pada aktivitas primer, terdapat lima 
aktivitas, pada aktivitas pendukung, Porter membagi 
aktivitas menjadi 4 bagian, antara lain i) 
Procurement, ii) Technology development, iii) 
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Human Resource Management, dan iv) Firm 
Infrastructure,  

1. Firm Infrastructure, karena pada tahapan 
ini terjadi proses manajemen pada 
organisasi maka, proses manajemen ini 
berangkat dari strategi dan tujuan bisnis, 
kemudian baru dibentuk strategi SI dan 
tujuan SI dari strategi bisnis tersebut. 
Seperti pada Gambar 4, yang mana 
berangkat dari visi dan misi, hingga ke 
bentuk model financial. 

2.  Human Resource Management, pada 
tahapan ini strategi bisnis cenderung 
menentukan competitive personnel yang 
harus dimiliki untuk meraih tujuan 
organisasi, sehingga pengaruh pada arahan 
SInya adalah memikirkan pelatihan-
pelatihan seperti apa yang harus diberikan 
kepada pegawainya untuk mengoptimalkan 
SI dalam rangka menambah nilai kompetitif 
perusahaan. 

3. Technology Development, disini strategi 
bisnis diturunkan menjadi pernyataan-
pernyataan requirement bagi proses bisnis 
dan produk, sedangkann arahan bisnis 
menjabarkannya dalam bentuk spesifikasi 
functional requirement dan non-functional 
requirement SI. 

4. Procurement, disini strategi bisnis 
cenderung untuk memikirkan bagaimana 
cara agar pengeluaran cost menjadi rendah, 
sehingga arahan sistem informasi 
menjabarkannya menjadi pengadaan 
teknologi yang tepat guna, yang sesuai 
dengan kebutuhan sistem.  

Sehingga dari seluruh aktivitas tersebut, tersusun 
menjadi Gambar 5. 

Melalui value chain, strategi bisnis dan 
penyelerasannya dengan arahan SI dapat dilakukan. 
Terdapat bentuk analisis yang istimewa pada analisis 
rantai nilai yang disebut sebagai analisis bottleneck 
dapat dilihat pada Gambar 6 [5].  Analisis bottleneck 
merupakan analisis rantai nilai yang berfungsi untuk 
menemukan masalah dari sisi teknologi 
informasinya. ‘Leher botol’ ini dianalogikan dengan 
penyempitan jalur, atau penyumbatan (stuck). Untuk 
menyelesaikan permasalahan seperti itu, analisis 
bottleneck menyarankan untuk melakukan 
penelusuran kembali alur produk melalui rantai nilai 
dan menemukan dimana akar permasalahannya.  

 

 
Gambar 26 Value Chain  Organisasi 

 

 
Gambar 27 Analisis Bottleneck [5] 

4.3 Keberhasilan Penyelarasan antara Bisnis 
dengen Strategi SI 
Kesuksesan antara penyelarasan bisnis dan strategi 
SI mungkin dapat dipahami dari berbagai perspetif. 
Minzberg berpendapat bahwa dalam penyelarasan 
yang berhasil harus dapat disadari, sehingga ketika 
strategi bisnis menjadi dasar dalam pengambilan 
keputusan pada Sistem Informasi [10]. Sedangkan 
Chan, menyatakan bahwa penyelarasan yang 
berhasil adalah terdapat pemahaman business 
opportunities melalui sistem informasi [7]. 
 Hal terpenting dalam memahami 
bagaimana organisasi dapat meraih keberhasilan 
dalam penyelarasan antara bisnis dengan strategi SI 
adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mendukung penyelarasan. Menurut Stabell terdapat 
10 faktor yang dapat mendukung penyelarasan 
antara bisnis dengan strategi SI [8].  

1. Keterlibatan perusahaan yang aktif 
2. Fokus yang berjangka panjang 
3. Meeting the minds 
4. Jelas dan kosisten 
5. Terdapat kapabilitas dan kemampuan dalam 

manajemen 
6. Terdapat proses penyelarasan pada fasilitas 
7. Struktur organisasi 
8. Budaya organisasi 
9. Komunikasi 
10. Teknologi Informasi yang digunakan 

sebagai perangkat organisasi 
 

1. Kesimpulan 
Penyelarasan antara strategi bisnis dengan 

arahan sistem informasi dapat mengurangi biaya 
pada pengembangan sistem informasi juga dapat 
meningkatkan kinerja organisasi melalui 
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pengoptimalan sistem informasinya. Rantai nilai 
berperan untuk membantu dalam 
mengkomunikasikan strategi bisnis dan arahan 
sistem informasi. Sangatlah penting untuk 
menentukan peraihan apa yang ingin dicapai oleh 
organisasi, yaitu di antara peraihan cost dengan 
value, hal ini karena akan mempengaruhi pada 
proses analisis rantai nilai. Selain itu, kelebihan lain 
dalam penggunaan rantai nilai ini adalah jika 
terdapat permasalahan yang ditemukan, organisasi 
dapat menggunakan analisis bottleneck. Analisi ini 
membantu dalam menelusuri permasalahan melalui 
rantai nilai. Indikator dari kesuksesan penyelaran 
strategi bisnis dengan arahan SI ini dapat dirasakan 
ketika tujuan bisnis dapat dirasakan oleh organisasi 
melalui pemanfaatan sistem informasi, dimana aspek 
ekonomi organisasi juga diperhtungkan disini. 
Cerminan dari aspek ekonomi tersebut, dapat dilihat 
dari penguatan posisi organisasi dalam persaingan 
pasar. 
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Abstrak 
 

Peranan TIK kini semakin signifikan seiring dengan transformasi kehidupan masyarakat dunia kearah informasi 
society. TIK saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur utama dalam kehidupan masyarakat modern layaknya 
listrik, air, dan jalan. Konsep kota cerdas menempatkan kota sebagai sebuah ekosistem yang terdiri dari banyak 
subsistem untuk mengelola transportasi, energi, perniagaan, komunikasi dan sumber daya air. Subsistem-
subsistem ini digabungkan untuk membentuk sebuah kesatuan yang terinterkoneksi dan saling mendukung. TIK 
berperan pula sebagai sumber daya produksi dan konsumsi manusia sekaligus sebagai piranti pendukung dan 
enabler dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari baik yang bersifat pemerintahan, industri, organisasi, maupun 
kemasyakatan. Sebagai salah satu upaya mengetahui pembangunan di bidang TIK, maka perlu hadir sebuah 
pengukuran penerapan TIK untuk membangun kota cerdas yang sesuai dengan kebutuhan kota/ kabupaten 
tersebut. Dalam penelitian ini dari 6 kota/kabupaten di Jawa tengah didapatkan hasil: 2 kabupaten dinyatakan 
telah siap menuju kota cerdas  dan 4 kota/ kabupaten dinyatakan sudah hampir siap menuju kota cerdas. 
 
Kata Kunci  :  TIK, Kota Cerdas, Smart City, Impact 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan dan kemajuan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin 
pesat serta meluasnya perkembangan infrastruktur 
informasi global, telah merubah pola dan tata cara 
kegiatan bisnis perdagangan dan pemerintahan. 

Fenomena tersebut telah berdampak positif 
terhadap perkembangan TIK. Dalam konteks 
regional, perkembangan ini telah memberikan 
manfaat yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan 
peningkatan daya saing nasional. Sedangkan dalam 
konteks global, negara-negara di dunia secara 
berkesinambungan terus berbenah dan 
mempersiapkan diri untuk dapat sesegera mungkin 
menjadi komunitas digital yang siap menghadapi 
berbagai tantangan perubahan. 

Peranan TIK kini semakin signifikan seiring 
dengan transformasi kehidupan masyarakat dunia 
kearah informasi society. TIK saat ini telah menjadi 
salah satu infra struktur utama dalam kehidupan 
masyarakat modern layaknya listrik, air, dan jalan. 
TIK berperan pula sebagai sumber daya produksi 
dan konsumsi manusia sekaligus sebagai piranti 
pendukung dan enabler dalam pelaksanaan kegiatan 

sehari-hari baik yang bersifat pemerintahan, industri, 
organisasi, maupun kemasyakatan. 

Akhir-akhir ini cukup ramai terlihat sejumlah 
gubernur, bupati, walikota, maupun industri serta 
komunitas di berbagai belahan nusantara yang 
secara sadar, bersemangat, dan kolektif 
mencanangkan misi pembentukan Cyber Province, 
Cyber City, atau Smart City di daerahnya masing-
masing. Tentu  saja hal ini patut disambut gembira 
oleh seluruh praktisi TIK (Teknologi Informasi dan 
Komunikasi) di tanah air karena adanya keinginan 
untuk menerapkan teknologi informasi dan 
komunikasi sebagai upaya meningkatkan daya saing 
daerah pada khususnya dan Indonesia pada 
umumnya. Untuk dapat membangun Smart City atau 
“Kota Cerdas”.  

Sebagai salah satu upaya mengetahui 
pembangunan di bidang TIK, maka perlu hadir 
sebuah pengukuran penerapan TIK untuk 
membangun kota cerdas yang sesuai dengan 
kebutuhan kota/ kabupaten tersebut. 
2. Pembahasan 

Kota Cerdas (Smart City) adalah sebuah kota 
yang mampu mengetahui secara dini (unsur pintar, 
preventif) kebutuhan riil masyarakatnya sehingga 
senantiasa dapat terpenuhi /terantisipasi keinginan 
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publik tersebut melalui beragam  aplikasi dan 
inovasi teknologi informasi. Contoh aplikasi 
sederhananya adalah adanya panel elektronik 
mengenai jadwal perhentian dan perjalanan pada 
setiap halte bis yang ada di kota tersebut untuk  
membantu  terpenuhinya kebutuhan transportasi 
mereka. Contoh aplikasi lainnya adalah mobil 
ambulance yang terhubung dengan Unit Gawat 
Darurat Rumah Sakit terdekat dan Palang Merah 
Indonesia untuk menjamin ketersediaan donor darah 
pada setiap insiden kecelakaan yang terjadi untuk 
menyelamatkan jiwa korban. Contoh lainnya adalah 
aplikasi manajemen lampu merah untuk memastikan  
kelancaran transportasi di jalan-jalan utama atau  
protokol  kota  yang bersangkutan. Atau aplikasi lain 
seperti: sistem peringatan dini bencana  alam , 
aplikasi kesehatan terpadu, sistem belajar atau 
pelayanan pendidikan berbasis  online, aplikasi 
pelayanan publik 24/7, jaringan kemitraan UKM, 
dan lain sebagainya. 

 
Mobilitas penduduk yang bergerak cepat dan 

membutuhkan efisiensi dalam tiap tindakan, maka 
mungkin itu semua tercapai tanpa adanya aplikasi  
peralatan ICT. Inilah maksud menata kota secara 
cerdas. Penggunaan ICT merupakan wujud dari 
kerja cerdas karena mampu menghasilkan banyak 
keuntungan. Pekerjaan lebih efektif, efisien, hemat 
tenaga, lebih bernilai ekonomis. Kualitas kerja bisa 
lebih tercapai.  

 
Untuk itulah dibutuhkan infrastruktur teknologi 

informasi yang dinamis yang mampu memberikan 
visi, kontrol dan otomatisasi terhadap seluruh lini 
aset. Serta mampu melakukan transformasi dan 
optimalisasi aset untuk memberikan layanan yang 
lebih bernilai dengan biaya yang lebih rendah. 
Infrastruktur TI yang dinamis diwarnai dengan 
pemanfaatan sumber yang lebih fleksibel seperti 
“cloud computing” yang dapat memberikan TI 
sebagai layanan. Infrastruktur dinamis ditandai 
dengan menggunakan keunggulan solusi virtualisasi 
dan konsolidasi yang dapat menurunkan biaya, 
menaikkan penggunaan aset TI dan kecepatan 
melakukan perubahan aset TI untuk meningkatkan 
layanan. Tahapan pengadaan infrastruktur adalah 
dimulai dengan konsolidasi server 

 
Secara paradigmatik, gambar 1 adalah kerangka 

pengembangan TIK untuk membangun 
kota/kabupaten digital secara holistik dan sistemik 
yang diharapkan menjadi panduan dan referensi 
utama bagi para pelaku dan pengambil keputusan 
pada kota/kabupaten di seluruh wilayah nusantara. 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pengembangan TIK 

Pada dasarnya terdapat 6 (enam) buah komponen 
yang harus dipergunakan sebagai acuan dalam 
menilai kesiapan sebuah kota/kabupaten dimaksud, 
yaitu:  
 
a. Infrastruktur; 

Setiap kota/kabupaten membutuhkan jaringan 
transmisi komunikasi elektronik masyarakatnya. 
Secara teknologi, infrastruktur yang ada dapat 
dibangun dengan media laut (jaringan kabel 
laut), maupun media udara (jaringan radio atau 
satelit). Tanpa adanya infrastruktur yang 
memadai, maka akan sulit dilakukan komunikasi 
dani ini. Dalam konteks ini, biasanya 
pemerintah-lah yang bertugas memastikan 
adanya infratruktur dimaksud, tentu saja dengan 
bekerjasama bersama sektor swasta sebagai 
pembangun dan pengelolanya (infrastruktur 
utama); sementara di masing-masing kota, kerap 
tumbuh infrastruktur tambahan yang dibangun 
oleh swadaya masyarakat, komunitas pendidikan 
tinggi, maupun pihak lainnya sebagai pelengkap 
jejaring yang ada (infrastruktur pendukung). 
Biasanya, ada dua hal yang dipakai dalam 
menilai kebercukupan infrastruktur diluar 
kualitas jaringan yang dibangun, masing-masing 
adalah besarnya kapasitas jaringan dan luasnya 
ruang jangkauan. 

  
b. Suprastruktur; 

Secara definisi suprastruktur memiliki 
komponen utama individu atau kelompok 
manusia yang bertugas memanfaatkan dan 
mengelola sistem teknologi informasi yang 
dimiliki. Dalam konteks kota/kabupaten, seorang 
walikota atau bupati adalah pimpinan yang 
paling bertanggung jawab dalam mengelola 
suprastruktur. Biasanya proses pengelolaan 
dimulai dengan menyusun rencana dan strategi 
pemberdayaan sistem teknologi yang dimiliki - 
sebelum akhirnya menelurkan berbagai peraturan 
dan lingkungan kota/kabupaten yang 
dipimpinnya. Agar pembangungan tersebut 
selaras dengan visi dan misi daerah yang 
bersangkutan, maka ada baiknya dikembangkan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

726 
 

peta pandu (roadmap) perjalanan pembangunan 
TIK dan pendekatan manajemen tata kelolanya. 

 
c. Komunitas pengguna; 

Teknologi dibangun untuk kepentingan 
manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-
hari. Mereka pulalah yang selanjutnya 
mengembangkan teknologi dimaksud agar sesuai 
dengan konteks pekerjaannya masing-masing. 
Paling tidak terdapat 4 (empat) kelompok 
komunitas yang relevan dan paling berpengaruh. 
Pertama adalah pemerintah, selaku regulator 
yang paling bertanggung jawab dalam 
mengembangkan kota/kabupaten yang 
bersangkutan. Kedua adalah komunitas industri 
(swasta) yang selain berfungsi sebagai pengguna 
teknologi, juga merupakan sektor industri 
tersendiri yang mengembangkan industri TIK 
dimaksud. Ketiga adalah komunitas pendidikan, 
selaku pihak yang merepresentasikan para 
individu terpelajar dan pemikir yang selain 
sangat intensif dalam memanfaatkan teknologi, 
namun menjadi penentu meningkatnya tingkat 
kualitas pendidikan di daerah tersebut. Dan yang 
keempat adalah individu maupun kelompok 
masyarakat tertentu - seperti organisasi massa, 
partai, yayasan, perhimpunan, dsb - yang aktif 
berkarya di daerah bersangkutan. 
 

d. Sumber daya teknologi;  
Penerapan sistem dan teknologi informasi 

yang efektif membutuhkan sejumlah sumber 
daya yang mencukupi. Yang pertama adalah 
SDM atau Sumber Daya Manusia, atau individu 
maupun kelompok masyarakat yang dapat 
mengelola teknologi yang dimiliki baik secara 
manajerial, administratif maupun dari segi teknis 
operasional. Yang kedua adalah beraneka ragam 
jenis aplikasi yang berfungsi untuk membantu 
masyarakat kota/kabupaten terkait dalam 
mendukung aktivitasnya sehari-hari. 

 
Keseluruhan program dan portofolio aplikasi 

ini (biasanya disebut sebagai software atau 
piranti lunak) dikembangkan oleh industri 
teknologi informasi yang berada di daerah 
tersebut, maupun yang diperoleh dari tempat lain 
(nasional, regional, atau internasional). Yang 
ketiga adalah beragam piranti keras dan 
teknologi yang diinstalasi pada titik-titik 
infrastruktur, seperti komputer, kanal akses, 
piranti jaringan, kios teknologi, tele center, 
community access point (PLIK/ MPLIK), 
warung internet, dan lain sebagainya. Dan yang 
keempat terkait dengan kolektif repositori data 
dan sumber informasi berbasis elektronik/digital, 
termasuk di dalamnya database penduduk, 
pustaka kota, rekaman peristiwa masa lampau 
(disimpan pada berbagai lokasi seperti kantor 

media massa, aplikasi knowledge management 
industri, catatan pemerintah, dan lain-lain), dan 
beragam sumber data lainnya. 

 
e. Strategi nasional; 

Dalam era otonomi daerah, kota/kabupaten 
dapat membuat dan menentukan cetak biru 
pembangunannya masingmasing,termasuk 
halnya dalam bidang TIK. Walau bagaimanapun 
juga, sebagai sebuah negara kesatuan, harus ada 
keselarasan antara pembangunan dan 
pengembangan TIK daerah dengan berbagai 
program TIK berskala nasional, agar maksud 
tercapainya daya saing bangsa dapat tercapai. 
Contohnya program nasional yang harus 
senantiasa selaras dengan daerah adalah berbagai 
flagships  yang berada di bawah inisiatif 
Kemendagri maupun Detiknas (Dewan TIK 
Nasional), seperti program: e-KTP, e-Education, 
e-Learning, e-Government, dan lain sebagainya. 
Tingkat keselarasan antara strategi nasional 
dengan strategi daerah perlu diperhatikan secara 
sungguh-sungguh. 

 
f. Manfaat; 

Pada akhirnya, keseluruhan TIK yang 
dikembangkan oleh kota/kabupaten dimaksud 
haruslah memberikan manfaat yang nyata bagi 
masyarakatnya. Apakah berupa peningkatan 
pendapatan daerah, perbaikan transparansi, 
percepatan pelayanan publik, peningkatan 
efisiensi, perbaikan tingkat utilisasi sumber daya, 
atau manfaat lainnya - TIK harus benar-benar 
memberikan value bagi penghuni kota/kabupaten 
terkait.  
 
Indeks Pengembangan TIK adalah suatu 

indikator atau alat ukur untuk menggambarkan serta 
mengilustrasikan tingkat kesiapan suatu 
kota/kabupaten dalam menghadapi atau beradopsi 
dengan lingkungan berbasis komunitas digital. 
Sesuai dengan referensi yang disampaikan oleh ITU 
dan WSIS, paradigma pengukuran indeks adalah 
seperti model pada gambar 2 berikut ini. 

 

 
Gambar 2. Model Indeks Pengembangan TIK 

Tentu saja paradigma ini bersifat umum, 
walaupun keempat komponen yang ada 
mencerminkan empat aspek utama dalam ekosistem 
TIK di sebuah kota/kabupaten. Untuk model 
penghitungan lebih detail akan sangat bergantung 
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pada konteks, obyektif, dan ketersediaan data yang 
dimiliki. Sejumlah prinsip penghitungan indeks yang 
diadopsi adalah sebagai berikut:  
 
a. ICT Use (Intensity) 

Mengingat bahwa kota/kabupaten dipimpin 
oleh unsur pemerintah (dalam hal ini dikepalai 
oleh Walikota atau Bupati), dan seluruh keigatan 
dalam konteks kemasayrakatan akan sangat 
diwarnai dengan berbagai kebijakan, peraturan, 
dan berbagai keputusan dari pemerintah daerah.  
 

b. ICT Readiness (Infrastructure) 
Mempertimbangkan bahwa ketersediaan 

infrastruktur TIK pada dasarnya adalah sebuah 
keputusan bisnis/industri penyedia jasa 
infrastruktur yang sangat dipengaruhi oleh 
peluang/potensi pasar di satu pihak dan 
keputusan pemerintah pusat di pihak lain, dan 
tidak mungkin aplikasi TIK akan berjalan tanpa 
keberadaan infrastruktur minimum. 
  

c. ICT Capability (Skills)  
Melihat bahwa sebuah kota/kabupaten hanya 

dapat berkembang jika memiliki sumber daya 
dan kemampuan yang cukup, dimana 
keseluruhannya sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan komunitas dalam mengeksplorasi 
dan mengeksploitasi aset TIK yang dimiliki.  
 

d. ICT Impact (Outcomes) 
Mempelajari bahwa pada akhirnya, tidak ada 

gunanya membangun TIK jika masyarakat atau 
kota/kabupaten yang bersangkutan tidak 
memperoleh manfaat langsung dari 
keberadaannya.  
 

Tabel 1 dibawah ini memperlihatkan pemetaan 
antara dimensi kuisioner (pertanyaan/pernyataan) 
dengan keempat komponen indeks yang telah 
dijelaskan diatas. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Dimensi Kuisioner dengan Komponen Indeks 

 
 

Indeks ICT dari kota/kabupaten yang 
bersangkutan dengan menggunakan rumusan 
sebagai berikut: 
 
Indeks TIK = NRIU * 40% + NRIR*20% + NRIC*25% + NRII15%         (1) 
 
dimana : 
NRIU   = Nilai Rata-rata Komponen ICT Usage   

NRIR  = Nilai Rata-rata Komponen ICT Readiness 

NRIC  = Nilai Rata-rata Komponen ICT Capability 

NRII   = Nilai Rata-rata Komponen ICT Impact 
 
Tabel 2 merupakan hasil penilaian (scoring) 
pertanyaan atau pernyataan yang telah dihitung rata-
ratamya. 

Tabel 2. Hasil Scoring dalam Kuisioner 

 

Gambar 3 dibawah ini adalah hasil pengolahan data 
dari Tabel 2 yang telah dibuat dalam bentuk 
mapping.  
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Gambar 3. Hasil Mapping Kota/ Kabupaten 

 
Dari hasil perhitungan dan mapping 

penelitian diatas, Kabupaten Banyumas dan 
Kabupaten Pekalongan bahwa masyarakat 
memperoleh manfaat (impact) langsung dari 
penerapan TIK sehingga kedua kabupaten 
tersebut telah siap menuju kota cerdas (smart 
city), sedangkan 4 kota/kabupaten (kota Tegal. 
Kota Magelang, Kabupaten Jepara dan 
Kabupaten Karanganyar) lainnya dinyatakan 
sudah hampir siap menuju kota cerdas. 

 
3. Penutup 
 
Dari hasil peniltian ini dapat disimpulkan antara 
lain : 
 
1. Kota/ kabupaten TIK atau dalam bahasa 

asingnya sering diistlahkan sebagai            
“Digital City”  adalah sebuah kota/ 
kabupaten yang berhasil mengelola TIK 
dengan baik sehingga memberikan 
kontribusi manfaat yang signifikan terhadap 
pengembangan masyarakatnya. 
 

2. Melalui penerapan TIK, manusia dapat 
dengan mudah melakukan aktivitas 
kehidupannya sehari-hari dari mana saja, 
kapan ,dan dengan menggunakan apa saja 
secara real time dan on line.  
 

3. TIK merupakan pemicu dari terjadinya 
transformasi kehidupan bermasyarakat yang 
lebih efektif dan efesien. Dipergunakannya 
TIK dalam proses pembelajaran (e-
education), pemerintahan (e-goverment), 
bisnis (e-business), dan lain-lain adalah 
bukti bagimana teknologi mampu mengubah 

pola tindak individu dan komunitas dalam 
berbagai aktivitas kegiatan sehari-hari. 
 

4. Infrastruktur teknologi informasi yang 
dinamis yang mampu memberikan visi, 
kontrol dan otomatisasi terhadap seluruh lini 
aset, serta mampu melakukan transformasi 
dan optimalisasi aset sehingga dapat 
memberikan layanan yang lebih bernilai 
dengan biaya yang lebih rendah. 
 

5. Hasil penelitian ini dari 6 kota/kabupaten di 
Jawa tengah didapatkan hasil: 2 kabupaten 
dinyatakan telah siap menuju kota cerdas  
dan 4 kota/ kabupaten dinyatakan sudah 
hampir siap menuju kota cerdas. 
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Abstract 

This research aims to determining the quality of management University or Collage, because of STMIK 
Peringsewu is the one of collages that have to improving the quality of the students.  Based on this determination 
to assist in determining the quality of management, it takes a decision support system with methods you can use 
the AHP (Analytical Hirarchy Process). AHP method is a method that can find a best alternative from several 
alternatives based on criteria - criteria that have been determined. The point is that the method determines the 
weight on each criterion. The best alternative in question is calculation quality of management collage based on 
established criteria. Research done by finding the value of weight for each criterion, and then made the process 
of ranking that will determine the optimal alternative is the best weighted  will be considered by decision makers 
to determining quality of management collage. 

 
Keywords: AHP Method, Quality of Management Collage 

 
 
 

1.PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam 
proses pembentukan masyarakat madani yang lebih 
demokratis dan mampu bersaing secara global, 
mempunyai kredibilitas dalam pembangunan 
nasional.Pernyataan tersebut karena pemerintah 
membuka peluang bagi pihak asing untuk 
mendirikan perguruan tinggi di Indonesian. Dengan 
demikian perguruan tinggi sudah saatnya mendesain 
ulang organisasinya guna menyiapkan diri sesiap 
mungkin dengan selalu meningkatkan keunggulan 
bersaingnya (Basri, 2001) Oleh karena itu perguruan 
tinggi harus mampu memenuhi kualitas produk yang 
dituntut oleh masyarakat (Mulyadi, 2007) sehingga 
mampu menjadikan pendidikan yang bermutu dan 
menciptakan mahasiswa yang cerdas dan kompetitif. 

Cara pandang tradisional menyebutkan bahwa 
pendidikan merupakan proses mengubah perilaku 
manusia sesuai dengan tujuan yang ditentukan 
sehingga produk perguruan tinggi adalah lulusan. 
Ukuran mutu perguruan tinggi hanya diukur dari 
jumlah lulusan, penguasaan atas pengetahuan dan 
kemampuan akademik dilihat dari Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) lulusannya. Kenyataannya bahwa 
banyak terdapat keluhan dari dunia usaha yang 
menerima lulusan untuk bekerja, karena kemampuan 

memahami pekerjaan dan melaksanakannya tidak 
sesuai dengan IPK yang tercantum dalam ijazah 
(Tampubolon, 2001) Kemampuan yang rendah 
tersebut membuat banyak perusahaan terpaksa 
mengeluarkan biaya besar untuk melaksanakan 
pendidikan dan pelatihan tambahan yang semestinya 
tidak perlu. Jika perguruan tinggi lambat menaggapi 
hal tersebut maka masyarakat bisnislah yang harus 
memilkul beban biaya pendidikan karena melakukan 
reedukasi (Robinson et.al, 2001) Tidak terkecuali 
para pengguna lulusan di Indonesia yaitu masyarakat 
bisnis ataupun instansi pemerintah dan yang lain 
berharap agar dapat memperoleh tenaga kerja yang 
handal dari perguruan tinggi.  

STMIK Peringsewu merupakan perguruan tinggi 
yang sedang berkembang di daerah Peringsewu 
provinsi Lampung. Sejalan dengan perkembangan 
tersebut STMIK Pringsewu mempunyai komitmen 
untuk meningkatkan kualitas manajemen perguruan 
tinggi sehingga di diharapkan STMIK Pringsewu 
bisa bersinergi dalam penyelenggaraan pendidikan 
yang senantiasa meningkatkan kualitas, kapasitas, 
profesionalisme layanan pada masyarakat agardapat 
mengimbangi kebutuhan sumberdaya manusia yang 
unggul untuk pembangunan bangsa dan mampu 
bersaing di era global. Dari hasil observasi awal 
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STMIK Pringsewu masih mempunyai keterbatasan 
dalam  beberapa hal diantaranya yaitu pertama, 
masih belum adanya relevansi antara kebutuhan 
pasar dengan kurikulum, kedua penyedian buku-
buku sebagai bahan penunjang perkuliahan 
mahasiswa masih relatif kurang, ketiga prosedur 
administrasi masih belum terstruktur, keempat 
tingkat kreativitas utnuk mengadakan inovasi, 
pembaharuan yang sesuai dengan perkembangan 
zaman masih relatif kurang. Beberapa permasalahan 
diatas menunjukkan bahwa STMIK Pringsewu 
kesulitan untuk menentukan kriteria yang digunakan 
dalam pengukuran kualitas manajemen perguruan 
tinggi yang ada. Kriteria  yang di gunakan saat ini 
sebagai pendukung implementasi kualitas 
manajemen perguruan tinggi antara lain yaitu 
(1)Sumber daya manusia, (2)Sarana dan prasarana, 
(3)Pengorganisasian (4) Lulusan. Sehingga keempat 
kriteria diatas masih relatif belum dapat digunakan 
sebagai ukuran dalam mendukung  kualitas 
manajemen di perguruan tinggi. 

Tujuan Penelitian ini adalah, pertama, untuk 
menentukan kriteria dan subkriteria dalam 
menentukan penilaian kualitas manajemen 
perguruan tinggi pada STMIK Pringsewu Kedua,  
menentukan pembobotan masing-masing subkriteria 
dalam menentukan kualitas manajemen perguruan 
tinggi pada STMIK Peringsewu menggunakan 
metode AHP Ketiga, mendesign program yang 
digunakan dalam penentuan kualitas manajemen 
perguruan tinggi menggunakan metode AHP 
 
2. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian pada latar belakang maka dapat 
ditarik suatu rumusan masalah yang dapat di 
selesaikan yaitu: 

1. Bagaimanakah  model penentuan  kualitas 
manajemen perguruan tinggi swasta dengan 
menggunakan metode AHP (Analytical 
Hierarchi Proses)  yaitu dengan penentuan 
pembobotan terhadap kriteria dan 
subkriteria terpilih. 

2. Bagaimanakah mengukur kualitas 
manajemen perguruan tinggi menggunakan 
model penentuan  kualitas manajemen 
perguruan tinggi 

 
3. LANDASAN TEORI 

Little (1970) dalam Gerdon (2011) mendefinisikan 
DSS sebagai sekumpulan prosedur berbasis model 
untuk data pemrosesan dan penilaian guna 
membantu para manajer mengambil keputusan. 
Selian itu Alter (1980) mendefinisikan DSS dengan 
membandingkannya dengan sistem EDP (electronic 
data processing) tradisional pada lima dimensi. 
Efraim Turban, dalam bukunya Decision support 
system and Intelligent System (2001, P100), Aplikasi 

Sistem Pendukung Keputusan bisa dikomposisikan 
dengan subsistem berikut ini: 

 
(Sumber: Turban, 2001:109) 

Gambar 2.1. Komponen Sistem Pendukung 
Keputusan  

 
2.Analytic Hierarchy Prosess (AHP) 

Pada awal tahun 1970-an di kembangkanlah metode 
pengambilan keputusan Analityc Hierarchy Process 
(AHP) oleh salah seorang profesor matematika dari 
university of fittsburgh, Amerika Serikat, metode ini 
di  kembangkan karena untuk menganlisa  
kebutuhan akan alokasi dan perencanaan sumber 
daya yang tidakmen cukupi untuk keperluan militer. 
 
AHP merupakan suatu alat analisis yang dapat 
digunakan untuk membuat keputusan pada kondisi 
dengan faktor-faktor yang kompleks, terutama jika 
keputusan tersebut bersifat subjectif (Bhutta dan 
Haq;2002). AHP menghasilkan pendekatan 
terstruktur untuk menetukan nilai dan bobot untuk 
permaslahan multi-keriteria dan menstandarisasinya 
sehingga dapat saling di bandingkan dan dapat 
diambil suatu keputusan. 
 
4. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
aktif di STMIK Pringsewu yang terdiri dari 2 
Jurusan yaitu Jurusan Sistem Informasi dan 
Manajemen Informatika.. Pada Penelitian ini penulis 
mengambil Sampel yang digunakan mengambil 
teknik pengambilan sampel metode dua tingkatan 
(Two Stage) yaitu: 

• Tingkatan pertama adalah mengetahui 
jumlah mahasiswa STMIK Pringsewu 
masing-masing Jurusan dan 
direpresentasikan pada jumlah pengurus 
Himpunan Mahasiswa masing-masing 
jurusan.  

• Tingkatan kedua yaitu jumlah anggota 
Himpunan Mahasiswa diambil secara 
acak (random sampling) adapun untuk 
menentukan besarnya sampel menurut 
Arikunto (2003) untuk jumlah sampel 
besar atau lebih dari 100 responden 
dapat diambil 10%- 15% atau 20%-
25%. 
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Metode pemilihan kriteria dan subkriteria sampai 
dengan pembobotan dibagi menjadi dua tahap, yaitu: 
1. Pemilihan kriteria utama dan subkriteria yang 

akan disusun menjadi model hirarki dalam 
penentuan beasiswa pada STMIK Pringsewu 
dengan menggunakan Kuisoner Tahap 1. 
Perancangan system multiple attribut 
decision making dengan metode AHP 
Pada tahapan ini peneliti mengambil 
keriteria yang telah ada untuk di jadikan 
indicator dalam menetukan kualitas manajemen 
perguruan tinggi dan keriteria tersebut akan 
dibuat skala penilaian  
 

2. Pembobotan dan sub kriteria Hirarki 
(Kuisioner Tahap II)  
Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuisioner tertutup. 
Responden diminta untuk membobotkan kriteria 
dan sub kriteria penentuan beasiswa dengan 
mengisi kuisioner perbandingan berpasangan 
AHP (Kuisioner Tahap 2). Responden diminta 
membandingkan secara berpasangan tingkat 
kepentingan relatif kriteria dan subkriteria 
penentuan Kualitas Manajemen Perguruan 
Tinggi. Responden Kuisioner Tahap 2 
merupakan responden Kuisioner Tahap 1 karena 
responden yang memberikan penilaian pada 
kriteria dan sub kriteria sebaiknya merupakan 
responden yang memilih kriteria dan subkriteria 
itu. Responden menentukan pembobotan 
menggunakan matriks perbandingan 
berpasangan. Matriks ini digunakan angka 
untuk mewakili tingkat kepentingan relatif dari 
suatu elemen terhadap elemen lainya.  
 

 Metode Analisis Data 

1.   Pengolahan Data dengan Metode AHP 
Pada tahap ini pengolahan data dilakukan dua 

tahap,yaitu: 
1. Menggabungkan penilaian responden 

terhadap tingkat kepentingan relatif setiap 
kriteria dan sub kriteria. Penilaian 
kelompok dalam AHP dapat digabungkan 
menjadi satu penilaian melalui rata-rata 
geometris dari penilaian responden. 
Penilaian ini menjadi input untuk 
pengolahan data menggunakan Expert 
Choice 2000. 

2. Menghitung bobot yang merupakan 
prioritas untuk setiap kriteria dan sub 
kriteria serta rasio inkonsistensinya 
menggunakan Expert Choice 2000. 

Perbandingan berpasangan dalam matriks 
perbandingan berpasangan ini merupakan hasil 
perhitungan rata-rata geometris dari penilaian 
responden.Yaitu seluruh hasil jawaban 

responden dihitung berdasarkan rata-rata 
geometris:        R = [(1+R1) (1+R2) 
(1+R3)…..(1+Rn )]

1/n - 1 
Keterangan: R1…Rn=  Hasil jawaban 

responden 1 sampai dengan responden  

2.Analisa kebutuhan input 
1. Variabel yang digunakan oleh peneliti 
Sumber Daya Manusia, Sarana Dan 
Prasarana, Pengorganisasian 
Kepemimpinan, Kurikulum, Lulusan  
2. Analisa kebutuhan output 
Output yang diharapkan dari penelitian ini 
mendapatkan bobot  nilai dari keriteria atau 
variable yang telah ada sehingga 
didapatkan hasil dari penilaian kualitas 
manajemen terhadap perguruan tinggi 
swasta yang di ukur. 
3. Keriteria yang dibutuhkan 
Nilai dan bobot nilai diambil dari criteria 
yang tentukan untuk menguji kualitas 
manajemen perguruan tinggi yaitu 
C1=Sumber Daya Manusia,  
C2=Sarana Dan Prasarana,  
C3= Pengorganisasian,  
C4= Kepemimpinan,  
C5= Kurikulum,  
C6= Lulusan  
Dari keriteria yang ada kemudian 
dibobotkan dan kemudian dibuat  software 
dengan range penilaian sebagai berikut: 
1. Tidak Baik(TB)= Nilai <=20; 
2. Kurang Baik(KB)= Nilai <=40; 
3. Cukup Baik(CK)= Nilai<=60; 
4. Baik(B)= Nilai<=80; 
5. Sangat Baik(SB)=Nilai<=100; 
Untuk mendapat variabel tersebut dibuatlah 
dalam sebuah grafik supaya lebih jelas pada 
gambar. 
 

 
 

 
5.HASIL PENELITIAN 
 

Peneliti menetapkan kriteria dan sub kriteria 
yang terpilih meurut responden harus mempunyai 
skor total minimum 75% dari total maksimum yaitu 
75% x 50 (10 responden x skor 5) = 37.5 atau ≈ 38. 

Keterangan: 

• TB    =  Tidak Baik; 

• KB   =  Kurang Baik; 

• CB   =  Cukup Baik; 

• B     =  Baik; 
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Skor ini merupakan skor yang logis, karena nilai ini 
dapat mepresentasikan kesepakatan dari 10 
responden. Misalnya jika dari 10 responden 
memberikan skor 4 (setuju) dan hanya 1 responden 
yang memberikan skor 3 (kurang setuju) kepada 
suatu kriteria atau sub kriteria kriteria, maka skor 
totalnya adalah 39 sehingga kriteria/subkriteria itu 
sudah dapat dianggap disepakati dan direpresentatif 
sebagai kriteria untuk pemilihan kualitas manajemen 
perguruan tinggi. Dari perhitungan ini, kriteria dan 
sub kriteria yang terpilih menurut responden adalah: 

 

Tabel 5.3  Kriteria dan Sub Kriteria Terpilih 
Menurut Responden 

 

No 
Kriteria dan Sub Kriteria Pemilihan 
Penerima Beasiswa 

1 Sumber Daya Manusia 

1.1 Jenjang pendidikan Dosen 

1.2 Jenjang akademik Dosen 

1.3 Jenjang Pendidikan Tenaga 
administrasi 

1.4 Keterampilan Tenaga administrasi 

1.5 Pelayanan akademik perguruan 
tinggi 

1.6 Pelayanan administrasi perguruan 
tinggi   

2 Sarana Dan Prasarana 

2.1 Kelengkapan Fasilitas ruang kuliah 

2.2 Kelengkapan Fasilitas kampus 

2.3 Kebersihan dan Perawatan fasilitas 
kampus   

2.4 Ketersediaan buku diperpustakaan 

2.5 Penggunaan Sistem Informasi 
Akademik 

2.6 Kemudahaan akses informasi 

3 Kepemimpinan 

3.1 Hubungan dosen dengan mahasiswa 

3.2 Hubungan pimpinan dengan 
mahasiswa 

3.3 Akuntabilitas dan keadilan pimpinan  

3.4 Tanggungjawab pimpinan 

3.5 Dukungan pimpinan dalam kegiatan 
dosen dan mahasiswa 

4 Pengorganisasian 

4.1 Perencanaan dan Program Kerja 
PerguruanTinggi  

4.2 Manajemen dan Pengendalian 
Perguruan Tinggi 

4.3 Pengelolaan Sumber daya manusia 

4.4 Pengorganisasian unit-unit 
penunjang perguruan tinggi 

5 Kurikulum 

5.1 Kemutakhiran kurikulum (up todate) 

5.2 Kompetensi program studi 

5.3 Kebutuhan kompetensi dari 
stakeholders 

5.4 Penyerapan visi dan misi kedalam 
kurikulum 

6 Lulusan 

6.1 Rata-rata IPK lulusan 

6.2 Sertifikasi kompetensi lulusan 

6.3 Masa tunggu lulusan 

6.4 Persentase lulusan bekerja 

 

Matriks perbandingan berpasangan kriteria 
dansub kriteria tersebut merupakan input 
pengolahan data dengan menggunakan Expert 
Choice 2000. Hasil pengolahan data menggunakan 
Expert Choice 2000 adalah bobot dan prioritas dari 
setiap kriteria dan sub kriteria serta rasio 
inkonsistensi setiap matriks perbandingan 
berpasangan. Berikut ini adalah hasil pengolahan 
data 

 
a. Kriteria Utama 

 
Hasil pembobotan untuk masing-masing 

Kriteria Utama. Sumber Daya Manusia memiliki 
bobot nilai 0,206, bobot nilai Sarana dan Prasarana 
adalah 0,189, Lulusan memiliki bobot nilai 0,167, 
Kurikulum memiliki bobot nilai 0,163, 
Kepemimpinan memiliki bobot 0,156. Serta 
Pengorganisasian memiliki nilai 0,123. Dengan 
nilai inkonsistensi sebesar 0,04. 

Sumber Daya Manusia merupakan faktor 
terbesar dibandingkan dengan kriteria yang lain. 
Bobot ini dibandingkan dengan kriteria yang lain 
nilainya tidak jauh berbeda. Faktor-faktor lain 
memiliki nilai bobot yang saling mendekati. Hal 
ini menunjukkan bahwa yang paling penting dalam 
Kualitas Manajemen Perguruan Tinggi adalah 
SDM yang dimiliki oleh sebuah PT, karena untuk 
mencetak lulusan yang memiliki kualitas dan 
kompetensi yang baik bergantung pada proses 
pembelajaran oleh staf pengajar dann sumber daya 
manusia yang berkompeten dibidangnya, 
Sedangkan faktor-faktor lain juga merupakan 
faktor  penting dalam penentuan Kualitas 
Manajemen Perguruan Tinggi. 

 
b. Sub Kriteria Sumber Daya Manusia 
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Hasil pembobotan untuk masing-masing sub 
kriteria dalam kriteria Sumber Daya Manusia. 
Pelayanan Akademik Perguruan Tinggi memiliki 
bobot nilai 0,234, bobot nilai Jenjang Pendidikan 
Dosen adalah 0,191, Jenjang Akademik Dosen 
memiliki bobot nilai 0,182, Pelayanan 
Administrasi memiliki bobot nilai 0,173, 
Keterampilan Tenaga Administrasi memiliki bobot 
0,130. Serta Jenjang Pendidikan tenaga 
administrasi  memiliki nilai 0,91. Dengan nilai 
inkonsistensi sebesar 0,05. 

Sub kriteria Pelayanan Akademik Perguruan 
Tinggi merupakan faktor terbesar dibandingkan 
dengan kriteria yang lain. Bobot ini dibandingkan 
dengan kriteria yang lain nilainya tidak jauh 
berbeda. Faktor-faktor lain memiliki nilai bobot 
yang saling mendekati. Hal ini menunjukkan 
bahwa yang paling penting dalam Sumber Daya 
Manusia adalah Pelayanan akademik  Perguruan 
Tinggi, karena untuk proses pembelajaran 
merupakan pelayanan kepada mahasiswa yang 
menentukan peminatan calon mahasiswa pada 
perguruan tinggi khususnya di perguruan tinggi 
swasta.  

 
c. Sub Kriteria Sarana dan Prasarana 

Hasil pembobotan untuk masing-masing sub 
kriteria dalam kriteria Sarana dan Prasarana. 
Kelengkapan Fasilitas Kampus memiliki bobot 
nilai 0,273, Kebersihan dan Perawatan Fasilitas 
Kampus bobot nilai 0,192, Penggunaan Sistem 
Informasi Akademik  memiliki bobot nilai 0,162, 
Kelengkapan Fasilitas Ruang Kuliah memiliki 
bobot nilai 0,173, Keterampilan Tenaga 
Administrasi memiliki bobot 0,131. Ketersediaan 
buku di perpustakaan memiliki bobot 0,126. Serta 
Kemudahan akses Informasi  memiliki nilai 0,117. 
Dengan nilai inkonsistensi sebesar 0,05. 

Sub kriteria Kelengkapan Fasilitas Kampus 
merupakan faktor terbesar dibandingkan dengan 
kriteria yang lain. Bobot ini dibandingkan dengan 
kriteria yang lain nilainya tidak jauh berbeda. 
Faktor-faktor lain memiliki nilai bobot yang saling 
mendekati. Hal ini menunjukkan bahwa yang 
paling penting dalam Sarana dan Prasarana adalah 
Kelengkapan Fasilitas Kampus, karena untuk 
proses pembelajaran di perguruan tinggi 
membutuhkan dukungan dari Sarana dan Prasarana 
yang menunjang bagi mahasiswa, khususnya di 
perguruan tinggi swasta.   

 
d. Sub Kriteria Pengorganisasian 

Hasil pembobotan untuk masing-masing sub 
kriteria dalam kriteria Pengorganisasian. Manajemen 
& Pengendalian Perguruan Tinggi memiliki bobot 
nilai 0,364, Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
memiliki bobot 0,287, Perencanaan dan Program 
Kerja Perguruan Tinggi 0,209, dan Pengorganisasian 

unit-unit penunjang Perguruan Tinggi sebesar 0,140.  
Dengan nilai inkonsistensi sebesar 0,08. 

Sub kriteria Manajemen dan Pengendalian 
Perguruan Tinggi merupakan faktor terbesar 
dibandingkan dengan kriteria yang lain. Bobot ini 
dibandingkan dengan kriteria yang lain nilainya 
tidak jauh berbeda. Faktor-faktor lain memiliki nilai 
bobot yang saling mendekati. Hal ini menunjukkan 
bahwa yang paling penting dalam Kualitas 
Manajemen Perguruan Tinggi adalah manajemen 
dan Pengendalian Perguruan Tinggi, karena dengan 
pengorganisasian perguruan tinggi yang 
mengedepankan continous improvement akan 
menjamin sustainbility perguruan Tinggi khususnya 
Perguruan Tinggi swasta. 

 
e. Sub Kriteria Kepemimpinan 

Hasil pembobotan untuk masing-masing sub 
kriteria dalam kriteria Kepemimpinan. Akuntabilitas 
dan Keadilan Pimpinan memiliki bobot 0,284. 
Hubungan Dosen dengan Mahasiswa memiliki bobot 
0,265. Dukungan Pimpinan dalam Kegiatan Dosen 
dan Mahasiswa memiliki bobot 0,194. Hubungan 
Pimpinan dengan mahasiswa  memiliki bobot 0,148. 
Dan Tanggung Jawab Pimpinan memiliki bobot 
0,108. Dengan inkonsistensi sebesar 0,04. 

Sub kriteria Akuntabilitas dan Keadilan 
Pimpinan merupakan faktor terbesar dibandingkan 
dengan kriteria yang lain. Bobot ini dibandingkan 
dengan kriteria yang lain nilainya tidak jauh 
berbeda. Faktor-faktor lain memiliki nilai bobot 
yang saling mendekati. Hal ini menunjukkan bahwa 
yang paling penting dalam Kepemimpinan 
Perguruan Tinggi adalah Akuntabilitas dan Keadilan 
Pimpinan. Hal ini karena pada perguruan tinggi 
swasta pengelolaan dan manajemen sepenuhya 
dilakukan oleh Pemilik dan Pimpinan Perguruan 
tinggi tersebut sehingga kepemimpinan yang 
akuntabel dan adil serta visioner mampu mendorong 
pengembangan Perguruan Tinggi secara signifikan. 

 

f. Kurikulum 
Hasil pembobotan untuk masing-masing sub 

kriteria dalam sub kriteria Kurikulum. Kompetensi 
program studi memiliki bobot 0,441. Kebutuhan 
Kompetensi dar stakeholders memiliki bobot 0,252, 
Kemutakhiran kurikulum memiliki bobot 0,198. 
Penyerapan Visi dan Misi kedalam kurikulum 
memiliki bobot 0,108. Dengan inkonsistensi sebesar 
0,02 

Sub kriteria Kompetensi Program Studi trebesar 
dibandingkan dengan kriteria yang lain. Bobot ini 
dibandingkan dengan kriteria yang lain nilainya 
memiliki nilai yang signifikan berbeda. Hal ini 
menunjukkan bahwa yang paling penting dalam 
Kurikulum adalah Kompetensi yang diinginkan 
dalam program studi karena hal ini menunjukkan 
bahwa visi dan misi perguruan tinggi tercermin 
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dalam Kompetensi yang diinginkan dalam Program 
Studi. 

 

g. Lulusan 

Hasil pembobotan untuk masing-masing sub 
kriteria dalam sub kriteria Lulusan. Rata-rata IPK 
lulusan memiliki bobot sebesar 0,388. Masa tunggu 
Lulusan sebesar 0,291 Presentase Lulusan Bekerja 
sebesar 0,213 dan Sertifikasi Kompetensi lulusan 
sebesar 0,107. Dengan inkonsistensi sebesar 0,07. 

Sub kriteria Rata-rata IPK Lulusan terbesar 
dibandingkan dengan kriteria yang lain. Bobot ini 
dibandingkan dengan kriteria yang lain nilainya 
memiliki nilai yang signifikan berbeda. Hal ini 
menunjukkan bahwa Rata-Rata IPK lulusan 
memiliki peranan penting dalam kualitas dan 
manajemen perguruan tinggi. 

 
Hasil Program 

Kriteria utama Sumber Daya Manusia, Sarana 
Dan Prasarana, Lulusan, Kurikulum, 
Kepemimpinan, Pengorganisasian,diambil 
berdasarkan hasil dari kuisioner yang diperoleh. 

Output dari model  yang di buat dari penelitian 
ini adalah hasil dari kualitas manajemen perguruan 
tinggi swasta, dimana dengan ketentuan sebagai 
berikut; 
1. Tidak Baik(TB)= Nilai <=20; 
2. Kurang Baik(KB)= Nilai <=40; 
3. Cukup Baik(CK)= Nilai<=60; 
4. Baik(B)= Nilai<=80; 
5. Sangat Baik(SB)=Nilai<=100 

 
Hasil  tersebut didapat dari total penjumlahan 

nilai dari masing-masing keriteria utama, sedangkan 
nilai pada keriteria utama di dapatkan dari nilai yang 
dinputkan pada sub keriteria dikali dengan bobot sub 
keriteria tersebut kemudian total dari masing masing 
sub keriteria di jumlahkan dan total nilai dari sub 
keriteria dikali  dengan bobot keriteria utama masing 
masing. Dari hasil tersebut maka di dapatkan nilai 
kualitas manajemen perguruan tinggi swasta yang di 
ukur. 

Dari hasil pengujian, menunjukkan bahwa 
kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan 
kualitas perguruan tinggi pada STMIK Peringsewu 
yaitu menggunakan metode AHP. Kriteria-kriteria 
yang digunakan  mampu digunakan sebagai 
measurement dalam menentukan kualitas 
manajemen perguruan tinggi atau sebagai acuan 
dalam penentuan perguruan tinggi yang berkualitas 
sehingga yang pada akhirnya mampu menghasilkan 
lulusan yang berkualitas. Kriteria dan Sub 
kriterianya adalah sebagai berikut: 

 

6. KESIMPULAN 

Dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan 
pada bab-bab sebelumnya, diambil beberapa 
kesimpulan yaitu: 
1. Dari penyusunan hirarki didapatkan 6 Kriteria 

utama yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana dan 
Prasarana, Kepemimpinan Pengorganisasian, 
Kurikulum, dan Lulusan. dan 30 Sub Kriteria 
yang digunakan dalam penentuan kualitas 
manajemen Perguruan Tinggi pada STMIK 
Pringsewu.  

2. Kriteria Sumber Daya Manusia adalah kriteria 
yang memiliki prioritas tertinggi untuk 
penentuan kualitas manajemen Perguruan 
Tinggi pada STMIK Pringsewu. 

3. Metode AHP menghasilkan nilai bobot kriteria 
dan sub kriteria yang tidak jauh berbeda antara 
satu sama lain. Untuk Sub Kriteria Sumber 
Daya Manusia yang memiliki bobot tertinggi 
adalah pelayanan Akademik Perguruan Tinggi, 
sub kriteria Sarana dan Prasarana yang 
memiliki bobot tertinggi adalah Kelengkapan 
Fasilitas Kampus, sub kriteria Kepemimpinan 
yang memiliki bobot tertinggi adalah 
akuntabilitas dan tanggungjawab pimpinan, sub 
kriteria Pengorganisasian yang memiliki bobot 
tertinggi adalah manajemen dan pengendalian 
Perguruan Tinggi, sub kriteria kurikulum yang 
memiliki bobot teringgi adalah kompetensi 
perguruan studi dan sub kriteria lulusan yang 
memiliki bobot tertinggi adalah Rata-Rata IPK 
lulusan. 
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Abstrak 

Proses bisnis suatu perusahaan saat ini tidak terlepas dari kebutuhan sistem dan teknologi informasi. Penerapan 
sistem informasi yang sejalan dengan aktivitas bisnis merupakan harapan bagi semua pemilik perusahaan. Pada 
penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui fungsionalitas pasca penerapan sistem informasi dimana 
dalam pelaksanaannya dilakukan penilaian terhadap kesesuaian implementasi pasca penerapan sistem informasi 
yang sesuai dengan visi & misi, tujuan, dan strategi bisnis organisasi tersebut. Setiap hasil analisis yang 
diperoleh akan dipetakan dalam matriks proses vs fungsi, dimana hasil pemetaan tersebut digunakan untuk 
pengambilan keputusan implementasi proyek berdasarkan prioritas. Evaluasi eksperimen untuk penelitian ini 
dikenakan pada bagian Inventory Control Aerostructure PT. X. Harapan dari analisis yang dilakukan adalah 
untuk dapat mengetahui apakah fungsionalitas penerapan sistem informasi di PT. X sudah sesuai dengan 
aktivitas bisnis perusahaan atau belum, serta dengan adanya solusi yang direkomendasikan maka pengolahan 
data dan sistem pelaporan pada bagian inventory control menjadi lebih akurat sesuai dengan kebutuhan aktivitas 
bisnis perusahaan. 
 
Kata kunci : Analisis Kesesuaian Implementasi, Sistem Informasi, Matriks Proses vs Fungsi, Inventory Control 
Aerostructure 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Saat ini proses bisnis suatu perusahaan tidak 
terlepas dari kebutuhan sistem dan teknologi 
informasi. Penerapan sistem informasi yang sejalan 
dengan aktivitas bisnis merupakan harapan bagi 
semua pemilik perusahaan. Banyak perusahaan 
dalam melakukan implementasi kurang 
memperhatikan kesesuaian dengan tujuan dan 
strategi bisnis sehinggga menyebabkan kerugian 
yang cukup besar dari investasi yang sudah 
dikeluarkan. Seringkali penerapan yang dilakukan 
dianggap menjadi suatu hal yang biasa dan menjadi 
rutinitas sehari-hari yang membuat setiap bagian 
tidak sadar akan ketidaksesuaian tersebut.    

Studi eksperimen untuk penelitian ini 
dikenakan pada bagian Inventory Control 
Aerostructure PT. X. Perusahaan ini adalah industri 
pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di 
Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara yang 
memproduksi berbagai pesawat juga menyediakan 
pelatihan dan jasa pemeliharaan mesin-mesin 
pesawat.  

Penelitian dilakukan untuk mengetahui 
fungsionalitas pasca penerapan sistem informasi 
dimana dalam pelaksanaannya dilakukan penilaian 
terhadap kesesuaian implementasi pasca penerapan 
sistem informasi yang sesuai dengan misi, tujuan, 
strategi bisnis organisasi tersebut. Setiap hasil 
analisis yang diperoleh akan dipetakan dalam 
matriks proses vs fungsi, dimana hasil pemetaan 
tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan 
implementasi proyek berdasarkan prioritas.  

Oleh karena pentingnya sistem informasi 
dalam memenuhi kebutuhan bisnis PT. X, maka 
dilakukan analisis kesesuaian implementasi pasca 
penerapan sistem informasi, dimana melalui analisis 
diharapkan dapat dapat mengetahui apakah 
fungsionalitas penerapan sistem informasi PT. X 
sudah sesuai dengan aktivitas bisnis perusahaan atau 
belum, serta dengan adanya solusi yang 
direkomendasikan maka pengolahan data dan sistem 
pelaporan pada bagian inventory control menjadi 
lebih akurat sesuai dengan kebutuhan aktivitas bisnis 
perusahaan. 
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2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 
berikut [3]. 
a. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang 

terdiri dari komponen-komponen dalam 
organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 
menyajikan informasi. 

b. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada 
saat dilaksanakan akan memberikan informasi 
bagi pengambil keputusan dan atau untuk 
mengendalikan informasi. 

Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, 
mendukung operasi, bersifat manajerial, dan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan.  

 
2.2 Proses Bisnis 

Proses bisnis dapat didefenisikan sebagai 
kumpulan dari proses yang mendukung proses-
proses operasional dalam perusahaan. Proses bisnis 
berisi kumpulan aktivitas (tasks) yang saling berelasi 
satu sama lain untuk menghasilkan satu keluaran 
yang mendukung suatu kejadian yang mendukung 
pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. 
Setiap proses terkadang melibatkan banyak tahapan 
yang memiliki satu atau lebih sasaran. Tahapan-
tahapan tersebut merupakan gambaran dari aktivitas 
yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran-
sasaran yang telah terdefinisikan [4]. 

 
2.3 Matrik Proses dan Organisasi 

Merupakan salah satu bentuk matrik yang 
merupakan bagian dari metodologi Business System 
Planning (BSP). Matrik ini digunakan untuk 
memberikan penilaian terhadap tanggung jawab 
masing-masing bagian dalam perusahaan dan juga 
memberikan metode praktis untuk menganalisa 
keterhubungan antar bagian [1].  

Langkah awal pemetaan pada matrik yaitu 
dengan menentukan setiap proses maupun fungsi 
organisasi yang terlibat. Kemudian memberikan 
penilaian terhadap tingkat keterlibatan masing-
masing bagian. Gambar di bawah ini adalah contoh 
matrik beserta simbol yang digunakan untuk 
menyatakan tingkat keterlibatan. 

 
Gambar 28. Matrik Proses vs Organisasi [1] 

3. Analisis Layanan Sistem Informasi 
3.1 Proses Bisnis 

Proses bisnis yang terjadi pada bagian 
inventory control terbagi menjadi dua sub-bagian 
yaitu bagian Procurement System dan Inventory 
System. 

 
Gambar 29. Proses Bisnis Procurement System 

(Sumber : Aerospace PT. X) 
 
Proses bisnis pada Procurement System 

menjelaskan tentang proses pengadaan material yang 
digunakan untuk kebutuhan produksi. Gambar di 
bawah ini adalah proses bisnis pada Inventory 
System.  
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Gambar 30. Proses Bisnis Inventory System 
(Sumber : Aerospace

Proses bisnis pada 
menjelaskan tentang proses pengiriman produk 
sampai kepada pelanggan. 
 
3.2 Sistem Informasi Yang Digunakan 

Perusahaan 
Sistem informasi bagian inventory control

PT. X menggunakan sistem aplikasi IRP (
Resource Planning. Tampilan halaman 
dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 31. Halaman Login
(Sumber : Aerospace

 
Setelah memasukan user id

maka sistem akan menampilkan halaman utama dari 
aplikasi IRP (Integrated Resource Planning
pada gambar 4 di bawah ini. 
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Inventory System 

Aerospace PT. X) 
Inventory System 

menjelaskan tentang proses pengiriman produk 

Sistem Informasi Yang Digunakan 

inventory control pada 
PT. X menggunakan sistem aplikasi IRP (Integrated 

. Tampilan halaman login dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini 

 
Login Aplikasi IRP  

Aerospace PT. X) 

user id dan password, 
maka sistem akan menampilkan halaman utama dari 

Integrated Resource Planning) seperti 

Gambar 32. Halaman Utama Aplikasi IRP 
 
3.3 Jaringan Komputerisasi Perusahaan

Pada bagian ini menggambarkan 
topologi/ skenario jaringan PT. X

 

Gambar 33. Topologi Jaringan PT. X
Infrastruktur-BackupSystem

dilihat pada gambar 7 di bawah ini.
 

Gambar 34. Infrastruktur
(Sumber : 

3.4 Tujuan Akhir Aktivitas 
Pada bagian ini lebih menekankan pada 

manfaat yang diperoleh dari arsitektur bisnis, 
arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur 
teknologi yang ada pada perusahaan, sehingga 
menjadi dasar bagi perusahaan untuk memilih dan 
menentukan arsitektur mana yang perlu 
dikembangkan dalam mencapai tujuan akhir 
perusahaan. Untuk memodelkan bagian ini, 
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. Halaman Utama Aplikasi IRP  

Jaringan Komputerisasi Perusahaan 
Pada bagian ini menggambarkan site link 

topologi/ skenario jaringan PT. X 

 
. Topologi Jaringan PT. X 
BackupSystem pada PT. X dapat 

dilihat pada gambar 7 di bawah ini. 

 
Infrastruktur –Backup System        

(Sumber : PT. X) 
 

Tujuan Akhir Aktivitas Bisnis Perusahaan 
Pada bagian ini lebih menekankan pada 

manfaat yang diperoleh dari arsitektur bisnis, 
arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur 
teknologi yang ada pada perusahaan, sehingga 
menjadi dasar bagi perusahaan untuk memilih dan 
menentukan arsitektur mana yang perlu 
dikembangkan dalam mencapai tujuan akhir 
perusahaan. Untuk memodelkan bagian ini, 
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digunakan diagram benefit seperti ditunjukkan pada 
gambar di bawah ini. 

 

Gambar 35. Diagram Benefit 
 

Gambar 36. Matriks 
(Sumber : Bagian 

4. Hasil Analisis dan Rekomendasi
Masalah bisnis yang terlihat dalam sistem yang 

sedang berjalan sekarang, berdasarkan :
a. Hasil interview secara langsung dengan 

pengguna aplikasi dalam menjalankan aktivitas 
bisnis. 

b. Hasil analisis kegiatan auditor yang 
menemukan masalah mengenai bagian 
inventory control yang meliputi sisi :

• Bisnis 
• Aplikasi 
• Data 
• Teknologi 
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seperti ditunjukkan pada 

 
Benefit PT. X 

3.5 Pengambilan Keputusan Dalam Aktivitas 
Bisnis Perusahaan 
Pada bagian ini akan dilakukan penilaian dalam 

menentukan rencana migrasi dari suatu sistem 
informasi. Pada bagian ini untuk pemodelannya 
menggunakaan matriks penilaian dan keputusan 
terhadap kebutuhan utama dan pendukung dalam 
organisasi terhadap implementasi sistem informasi. 
Tujuan dibuatnya matriks penilaian dan keputusan 
adalah untuk mengurutkan implementasi proyek 
berdasarkan prioritas. Matriks 
pada bagian inventory control
gambar berikut. 

. Matriks Process vs Function Pada Bagian Inventory Control                                                  
(Sumber : Bagian Inventory Control Aerospace PT. X) 

 
Hasil Analisis dan Rekomendasi 
Masalah bisnis yang terlihat dalam sistem yang 

sedang berjalan sekarang, berdasarkan : 
secara langsung dengan 

pengguna aplikasi dalam menjalankan aktivitas 

Hasil analisis kegiatan auditor yang 
menemukan masalah mengenai bagian 

yang meliputi sisi : 

Dari dua point tersebut di atas, berikut 
permasalahan atau kendala yang ditemukan pada 
bagian inventory control
yaitu : 

Tabel 5. Analisis Masalah dan Rekomendasi 
(Sumber : Inventory Control

1. Kurang akuratnya 
Saran Sebaiknya melakukan 

part number-
disesuaikan dengan referensi 
dari fungsi engineering

Solusi Semua aplikasi di bagian 
diharuskan melakukan validasi ke referensi 
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Pengambilan Keputusan Dalam Aktivitas 
 

Pada bagian ini akan dilakukan penilaian dalam 
menentukan rencana migrasi dari suatu sistem 
informasi. Pada bagian ini untuk pemodelannya 
menggunakaan matriks penilaian dan keputusan 

n utama dan pendukung dalam 
organisasi terhadap implementasi sistem informasi. 
Tujuan dibuatnya matriks penilaian dan keputusan 
adalah untuk mengurutkan implementasi proyek 
berdasarkan prioritas. Matriks process vs function 

inventory control dapat dilihat pada 

 
Inventory Control                                                  

 

tersebut di atas, berikut 
permasalahan atau kendala yang ditemukan pada 

inventory controlbeserta rekomendasinya, 

. Analisis Masalah dan Rekomendasi 
Inventory Control Aerospace PT. X) 

Kurang akuratnya Part Number (P/N) 
Sebaiknya melakukan clean up data atas -

-part number lama, 
disesuaikan dengan referensi part master 

engineering saat ini. 
Semua aplikasi di bagian inventory control 
diharuskan melakukan validasi ke referensi 
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part master saat ini sehingga part number 
yang digunakan hanya satu, dan jika fungsi 
engineering melakukan perubahan referensi 
part master maka seharusnya semua 
aplikasi terkait juga merubah data part 
number sesuai referensi part master yang 
baru. 

2. Penggantian material return dari supplier 
Saran Jika secara schedule pengadaan atas 

material return masih memungkinkan, 
sebaiknya buyer PT. X meminta supplier 
tetap mengganti material return 
bersangkutan dengan material yang di-
order sebelumnya. Tetapi jika tidak maka 
sistem harus bisa mengakomodasi atas 
kompensasi yang diberikan supllier untuk 
menutup proses dokumen PO 
bersangkutan. 

Solusi Sistem yang berjalan harus dikembangkan 
terutama pada aplikasi PO dan discrepancy 
report serta pengaruhnya ke sistem finance. 
Untuk aplikasi PO secara proses bisnis 
status PO bersangkutan secara otomatis 
bisa ditutup jika ada kompensasi 
penggantian dengan material lain atau 
pengembalian uang dari supplier dan 
menambahkan disposisi baru pada aplikasi 
discrepancy report sebagai referensi 
penutupan dokumen PO. 

3. Shipment material dari supplier yang melebihi 
order dan kelebihannya harus dibayar 
Saran Pada perjanjian awal harusnya sudah 

ditentukan jika supplier mengirim 
materialmelebihi dari yang di-order, atas 
kelebihan pengiriman materialtersebut 
apakah harus dibayar, dikembalikan atau 
menjadi milik perusahaan sebagai bonus 
dari supplier tersebut. 

Solusi Merubah sistem aplikasi PO dan receiving 
voucher dimana pada aplikasi PO bisa 
merevisi baik itu jumlah quantity dan nilai 
atas material bersangkutan sesuai dengan 
perjanjian yaitu jika supplier mengirim 
material melebihi dari yang di-order dan 
atas kelebihan tersebut harus dibayar oleh 
perusahaan maka nilai atas PO tersebut 
harus sesuai dengan nilai akhir setelah 
adanya penambahan pembayaran atas 
kelebihan material yang dikirim sekaligus 
secara otomatis merubah jumlah quantity 
dan nilai di aplikasi receiving voucher 
sesuai dengan nilai PO yang baru. 

4. Belum tercatatnya semua material equivalen 
di sistem IRP 
Saran Sebaiknya melakukan pencatatan material 

equivalen secara keseluruhan untuk 
menghindari terjadinya pembuatan 
dokumen order yang seharusnya tidak 
perlu diterbitkan, baik itu atas materiallama 

atau material baru. 
Solusi Pada sistem PO harus ditambahkan 

material equivalen sesuai dengan material 
yang di-order sehingga pada saat 
penerimaan barang material yang di-order 
tersebut sudah otomatis memiliki material 
equivalen atas material bersangkutan. 

5. Gudang material consigment & gudang 
material PT. X yang bersatu 
Saran Jika memungkinkan, pisahkan gudang 

material consigment dengan gudang 
material milik PT. X. Jika tidak, maka 
sebaiknya membuat label untuk setiap 
material sebagai pembeda mana material 
consigment atau material milik PT. X. 

Solusi a. Secara fisik gudang bisa dipisahkan 
maka sistem harus membuat referensi 
gudang baru sebagai pembeda catatan 
sistem untuk material consigment dan 
material milik PT. X. 
b. Secara fisik gudang tidak bisa 
dipisahkan maka tidak ada perubahan ke 
sistem, karena secara sistem kedua material 
tersebut sudah diidentifikasi perbedaannya 
yaitu dari tipe order atas material tersebut. 

6. Penilaian atas material yang tidak balance 
Saran Sebaiknya dibentuk tim penilaian 

kewajaran harga atas material yang 
melibatkan fungsi buyer, inventory holder, 
accounting serta satuan pengawas internal 
untuk mendapatkan rekomendasi atas 
harga-harga material yang seharusnya. 

Solusi Dibuat suatu sistem atas hasil penilaian 
kewajaran harga material yang dapat 
merubah harga yang seharusnya pada saldo 
materialtersebut pada saat ini sehingga 
untuk transaksi berikutnya sudah memakai 
harga yang benar. 

7. Controling Supplier 
Saran Sebaiknya dibuat prosedur-prosedur atas 

performance supplier termasuk keputusan 
yang harus diambil dari hasil laporan 
performance supplier bersangkutan dengan 
melibatkan batasan-batasan apa saja yang 
membuat supplier tersebut masuk kedalam 
kategori tertentu. 

Solusi Pada aplikasi monitoringsupplier 
performance harus ditambahkan sistem 
eksekusi atas kategori performance 
supplier tersebut dimana hasil eksekusi 
yang diambil bisa berupa laporan teguran 
jika supplier tersebut masuk kedalam 
kategori yellow alert, atau bahkan eksekusi 
yang diambil bisa menonaktifkan supplier 
bersangkutan jika masuk kedalam katergori 
red alert dan secara otomatis supplier 
tersebut tidak bisa melakukan transaksi PO 
kembali dengan perusahaan. 
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8. Ketidak disiplinan proses administrasi 
dokumen 
Saran Sebaiknya dilakukan reward and 

punishment atas kinerja dari tiap-tiap user 
terhadap fungsi dan tugasnya masing-
masing. 

Solusi Lebih meningkatkan fungsi managerial dan 
controling pada tiap-tiap bagian yang 
terlibat. 

9. Proses dokumen manual 
Saran Sebaiknya semua aplikasi yang mereferensi 

atas dokumen manual tersebut tidak bisa 
dieksekusi di sistem selain dokumen 
referensi yang diterbitkan oleh sistem itu 
sendiri sehingga tidak ada peluang lagi 
untuk diterbitkannya dokumen manual. 

Solusi Merubah secara keseluruhan sistem yang 
masih bisa menggunakan referensi 
dokumen manual atau tidak ada di sistem 
dengan cara aplikasi tersebut bisa 
dieksekusi jika referensi yang diambil 
hanya berasal dari dokumen referensi yang 
diterbitkan oleh sistem. 

10. Human error 
Saran Sebaiknya user harus lebih teliti setiap kali 

melakukan transaksi dan menyesuaikannya 
kembali dengan dokumen yang seharusnya 
dimasukkan kedalam sistem, jika 
diperlukan juga sebaiknya user mencatat 
kesalahan yang pernah dibuat sebelumnya 
sebagai masukan untuk admin aplikasi agar 
tidak terjadi kesalahan yang sama. 

Solusi Validasi-validasi dari aplikasi lebih 
diperketat setiap terjadinya human error 
agar tidak terulang kembali kesalahan yang 
sama. 

11. Fungsi atau struktur otoritas tidak dijalankan 
sesuai job description 
Saran Setiap pemegang otoritas sebaiknya tidak 

memberikan user id dan password kepada 
user lain diluar fungsi atau tanggung jawab 
otoritas bersangkutan. 

Solusi Admin mencabut otoritas atas user 
bersangkutan bilamana diketahui otoritas 
tersebut digunakan oleh user lain dan bisa 
aktif kembali setelah user tersebut 
mengajukan surat pernyataan tidak akan 
menyalahgunakan kembali otoritas yang 
telah diberikan. 

12. User pelaku bisnis banyak yang belum 
mengerti untuk menjalankan bisnis sesuai 
prosedur yang sudah ditetapkan 
Saran Sebaiknya dilakukan pelatihan-pelatihan 

terhadap user pengguna aplikasi baik itu 
secara prosedur ataupun secara aplikasinya 
sendiri serta memberikan sertifikasi sebagai 
tanda user bersangkutan sudah berhak 
mendapatkan otoritas atas aplikasi sesuai 

fungsi dimana dia bertugas. 
Solusi Aplikasi otoritas user dilengkapi dengan 

dokumen sertifikasi atas user bersangkutan 
agar pada saat user tersebut menggunakan 
aplikasi sudah paham mengenai apa yang 
harus dilakukan pada aplikasi 
bersangkutan. 

13. Fasilitas pendukung prosedur dan aplikasi 
yang tidak memenuhi standar 
Saran Jika kondisi memungkinkan standarisasi 

fasilitas pendukung harus dipenuhi supaya 
tidak mengganggu jalannya aplikasi yang 
sedang digunakan sehingga waktu yang 
digunakan lebih efisien untuk menjalankan 
aplikasi tersebut. 

Solusi Aplikasi harus bisa multi user untuk satu 
komputer client yang sama sehingga user 
lain bisa menggunakan aplikasi di 
komputer client yang sedang digunakan. 

14. Lokasi kerja yang berjauhan 
Saran Sebaiknya diatur kembali lokasi kerja 

sesuai urutan proses bisnis dari tiap-tiap 
bagian untuk lebih memudahkan baik itu 
secara komunikasi ataupun jika ada 
transfer dokumen atau fisik material. 

Solusi Pengaturan kembali tata letak lokasi kerja 
sesuai proses bisnis dari tiap-tiap bagian. 

 
5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan analisis kesesuaian pada 
bagian Inventory Control Aerostructure PT. X, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Dengan adanya analisis ini, maka dapat 

diketahui bahwa fungsionalitas penerapan 
sistem informasi PT. X masih memiliki 
beberapa masalah dan tidak sepenuhnya sesuai 
dengan aktivitas bisnis perusahaan. 

2. Dengan adanya solusi yang direkomendasikan, 
maka pengolahan data dan sistem pelaporan 
pada bagian inventory control menjadi lebih 
akurat sesuai dengan kebutuhan aktivitas bisnis 
perusahaan dan memudahkan dalam proses 
control pengelolaan material. 

5.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat digunakan sebagai 

hasil pembahasan dan pengembangan lebih lanjut 
adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya semua prosedur yang ada di 

lingkungan inventory control Aerostructure PT. 
X dijalankan sesuai fungsionalitas sistem 
informasi yang sudah direkomendasikan dalam 
menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. 

2. Diharapakan ada perubahan terhadap sistem 
yang sedang berjalan dan pengembangan 
sistem baru, agar bisa mendukung tercapainya 
tujuan aktivitas bisnis sesuai hasil analisis yang 
telah dilakukan. Sistem yang harus diperbaiki 
yaitu purchase requesition, purchase order, 
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discrepancy report dan rejection tag. 
Sedangkan sistem yang harus dikembangkan 
yaitu action performance supplier, purchase 
order maintenance, shipping material, waste 
material, remnant material, closing purchase 
order referensi pengembalian uang dari 
supplier. 

3. Analisis yang sudah dilakukan diharapkan 
dapat menjadi pegangan atau bahan referensi 
bagi pihak perusahaan dalam merencanakan 
target dan tujuan perusahaan sekarang dan di 
masa depan. 

4. Sesuai hasil analisis yang sudah dilakukan, 
diharapkan fungsi controlling dapat dijalankan 
dalam setiap aktivitas di bagian inventory 
control Aerostructure PT. X karena secara 
sistem informasi sudah disediakan media 
laporan yang mendukung fungsi controlling itu 
sendiri secara cepat dan akurat, sehingga 
memudahkan dalam mengambil keputusan 
yang harus diambil dalam tujuannya 
mendukung aktivitas bisnis perusahaan. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital berkaitan erat dengan digitalisasi media. Saat ini 
banyak media bergerak ke arah media digital. Website saat ini dibutuhkan oleh perusahaan sebagai media 
pendukung bahkan media utama untuk menawarkan jasa dan produk mereka, karena penggunaan media ini 
jangkauannya sangat luas. Perkembangan teknologi informasi juga turut memberikan andil di bidang kesehatan. 
Saat ini informasi kesehatan dapat diakses melalui media digital. Banyak orang mengakses database khusus yang 
berisi perawatan kesehatan, berkirim email kepada profesional di bidang kesehatan, sampai kepada bisnis di 
bidang alat kesehatan online. Khususnya di bidang bisnis alat kesehatan, produk alat kesehatan yang dihasilkan 
oleh baik pasar domestik maupun luar negeri selalu mengeluarkan produk-produk baru yang inovatif. Seperti 
halnya di Indonesia, dimana terdapat website portal yang berisi informasi direktori produk alat kesehatan, namun 
belum maksimal dari segi desain, kegunaan dan user experience-nya, sehingga dibutuhkan media website portal 
informasi produk alat kesehatan yang memiliki karakteristik tersebut. Tujuannya adalah pengguna mendapatkan 
solusi informasi produk alat kesehatan melalui website portal yang berdasarkan daya tarik visual, kegunaan 
(usability), dan pengalaman (user experience), serta menimbulkan kepuasan yang membuat mereka kembali 
menggunakan website portal tersebut. 
 
Kata Kunci: website portal, daya tarik visual, usability. 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Perkembangan teknologi informasi berkaitan erat 
dengan digitalisasi media. Saat ini banyak media 
bergerak ke arah media digital karena semakin 
menarik. Semakin banyak media yang mengikuti era 
digitalisasi, sehingga persaingan menjadi semakin 
ketat. Setiap media, khususnya media digital harus 
selalu siap untuk melakukan inovasi secara terus 
menerus, yang berkaitan dengan kualitas desain, 
kemudahan, kecepatan, dan berbagai fasilitas 
lainnya.  
 
Perkembangan teknologi informasi sangat erat 
hubungannya dengan internet. Dimana internet 
adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan 
adanya website. 
 
Website saat ini digunakan sebagai media untuk 
berbisnis di dunia maya yang memerlukan 
pengelolaan berkesinambungan oleh administrator 
dari segi tujuan yang jelas, fokus terhadap target 
market, informasi yang ditampilkan di dalam 
website (konten), sampai kepada hal teknis seperti 

pemilihan nama domain (alamat website), 
penempatan server, dan lain-lain. 
 
Perkembangan teknologi Informasi juga turut 
memberikan andil di bidang kesehatan. Saat ini 
informasi kesehatan dapat diakses melalui media 
digital. Salah satu media tersebut adalah website. 
Banyak orang mengaskes database khusus yang 
berisi perawatan kesehatan (jasa pelayanan dan 
informasi kesehatan), berkirim email kepada 
profesional di bidang kesehatan, sampai kepada 
bisnis di bidang alat kesehatan online. 
 
Media informasi alat kesehatan saat ini terus 
berkembang ditandai dengan munculnya informasi-
informasi terbaru setiap harinya. Teknologi 
informasi mempunyai kelebihan dalam hal kapasitas 
penyimpanan data yang jauh lebih besar 
dibandingkan dengan cara-cara manual. Saat ini 
melalui sistem basis data, telah memudahkan baik 
dari segi pengelolaan data (insert, update, dan 
delete) maupun kemanan dan kecepatan akses untuk 
mendapatkan data kesehatan tersebut. 
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Khususnya di bidang bisnis alat kesehatan online, 
dewasa ini terdapat fenomena bahwa pabrikan alat 
kesehatan baik di pasar domestik maupun luar negeri 
terus mengeluarkan produk-produk inovatif.  
 
Seperti halnya di Indonesia, dimana terdapat website 
portal yang berisi informasi direktori dan liputan 
berita  alat kesehatan, yaitu www.medindonesia.com. 
Med Indonesia merupakan media informasi bisnis 
alat kesehatan online. Namun, website ini masih 
mempunyai kekurangan pada desain, kegunaan dan 
pengalaman (user experience), sehingga dibutuhkan 
media website portal informasi produk alat 
kesehatan yang memiliki karakteristik tersebut. 
Tujuannya adalah pengguna mendapatkan solusi 
informasi produk alat kesehatan melalui website 
portal yang berdasarkan daya tarik visual pada 
desain, kegunaan (usability), dan pengalaman, serta 
menimbulkan kepuasan yang membuat mereka 
kembali menggunakan website portal tersebut. 
 
2. Metodologi Penelitian  
 
a. Persamaan matematika dinomori dengan angka 

Arab di dalam tanda kurung buka-tutup pada 
posisi Observasi dilakukan terhadap website 
portal sejenis yang digunakan sebagai  
referensi bagi peneliti agar mempunyai 
beberapa solusi terhadap desain.  
 

b. Studi Pustaka dilakukan terhadap buku-buku 
yang berkaitan dengan website  portal , daya 
tarik visual, dan   teori – teori berkaitan dengan 
desain komunikasi visual. 
 

c. Wawancara 
Hasil wawancara dengan user 
www.medindonesia.com, diketahui bahwa user 
membutuhkan informasi produk alat kesehatan 
online, dengan desain website yang 
mempunyai daya tarik visual, serta dilengkapi 
oleh fitur-fitur web statistic, mobile, site map, 
dan forum bagi sesama user. 
 

3. Tujuan 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah pengguna 
mendapatkan solusi informasi produk alat kesehatan 
melalui website portal yang berdasarkan daya tarik 
visual pada desain, kegunaan (usability), dan 
pengalaman, serta menimbulkan kepuasan yang 
membuat mereka kembali menggunakan website 
portal tersebut. 
 
 
 
4. Teori Portal Web 
 

Adapun pengertian portal web (Williams dan 
Sawyer, 2007: 72), yaitu : 
 
“Sejenis situs gateway yang berfungsi sebagai “situs 
jangkar” dan menyediakan beragam kumpulan 
layanan dan sumber daya, mall untuk belanja online, 
dukungan email, forum komunitas, berita dan cuaca 
terbaru, bursa saham, informasi perjalanan, serta 
link-link ke kategori popular lainnya.” 
 

5. Usabilitas 

Menurut definisi sederhana dalam standar 
internasional ISO/IEC 924111. Usabilitas dapat 
diartikan sebagai ‘batas sebuah produk yang dapat 
digunakan oleh pengguna tertentu di dalam konteks 
pengggunaan khusus untuk mencapai tujuan khusus 
secara efektif (misalnya secara lengkap dan tepat), 
efisien (biaya yang relative dapat dijangkau untuk 
mencapai tujuan), dan memuaskan (pemakaian 
bebas dari kerusakan) (Simarmata, Janner, 2010: 
297). 
 

6. Visual interface Design  

Visual interface design is the process of designing 
the physical representation of your interface as your 
users would see it on the screen of their electronic 
device. (Cattaneo, dkk., 2009 :12). Pada intinya, 
tujuan visual interface design adalah bagaimana 
tampilan tersebut melalui aplikasi yang mewakili 
bisa dikomunikasikan dan dipahami oleh user. 
 
7. Pembahasan 
 
7.1 Hasil Analisis 
 
Berdasarkan hasil analisis SWOT pada website 
portal sejenis, yaitu www.medindonesia.com, 
www.medica-tradefair.com, www.indmedica.com, 
dan www.medicexchange.com, didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 
 

• Konsistensi peletakan  navigasi atau menu 
di setiap halaman.  

• Navigasi: button dengan teks singkat dan 
deskriptif, terdapat tautan di setiap 
halaman, menyediakan halaman sitemap 
atau site navigator untuk menu dan konten 
yang kompleks, serta menu dropdown list 
untuk spesifikasi menu atau sub menu. 

• Accessibility dan efisiensi: menggunakan 
domain umum seperti .com, sehingga 
mudah diingat oleh user, waktu load yang 
cepat (mempertimbangkan ukuran file), 
halaman web yang terstruktur, fitur yang 
dibutuhkan oleh user (target audience), 
serta sistem navigasi (button, main menu, 
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tautan, site map dan lain-lain) yang mudah 
dipahami oleh user. 

• Presentasi: Menggunakan warna kontras 
(huruf dan background), ukuran huruf yang 
berbeda baik pada judul dan sub judul 
(konten) maupun identitas website, serta 
penempatan yang tepat (logo dan tagline). 

 
8. Penutup dan Saran 
 
Konsep komunikasi yang dibuat didasarkan kepada  
karakteristik pengguna website 
www.medindonesia.com, dirumuskanlah konsep 
“Akses informasi melalui tampilan website yang 
modern, simple, dan elegant.” Sedangkan 
komunikasi yang ingin di sampaikan adalah secara 
efektif (lengkap dan tepat), efisien (informasi dapat 
diakses dengan cara yang mudah), dan fungsional.  
 
Konsep kreatif, warna, website portal ini merupakan 
website yang mengedepankan pemberian informasi 
secara spesifik untuk target audience yang juga 
spesifik, oleh karena itu, konsep warna yang diambil 
adalah warna yang mempunyai kesan elegan, 
teknologi, clean, dan sejuk untuk kenyamanan 
pengunjung. 
 
Tipografi, untuk mendukung konsep komunikasi 
dimana pesan yang ingin disampaikan secara efektif 
dan efisien, maka jenis huruf yang digunakan adalah 
Sans Serif yang memiliki kesan simple serta mudah 
dibaca. 
 
Layout, model layout yang digunakan adalah split 
top-bottom index, left index, dan konten pada bagian 
kanan. Menggunakan portrait orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Jenis Model layout split top-bottom dan  
Left Index 
 

(Sumber: Suyanto, 2009, Step by Step: Web Design 
Theory and Practices, 56-57) 
 
Fotografi, elemen visual adalah elemen yang 
diutamakan pada website ini, khususnya penggunaan 
fotografi produk alat kesehatan yang menjadi daya 
tarik visual bagi pengguna. 
 
Konsep gaya visual pada website ini adalah desain 
modern, simple, elegant dan bentuk yang memiliki 
fungsi. Bentuk fungsional terdapat pada elemen-
elemen visual, diantaranya bentuk button (navigasi) 
dan identitas website  (logo). Fotografi yang fokus 
terhadap sebuah objek digunakan sebagai daya tarik 
visual.   
 
Konsep warna yang digunakan yaitu: 
 

• Warna hijau : memiliki kesan kesehatan dan 
kesejukan. 

• Warna putih : memiliki kesan bersih 
dan netral. 

• Warna biru : memiliki kesan teknologi. 
• Warna abu-abu : memiliki kesan elegan. 

 
Warna pada background yaitu gradasi putih dan abu-
abu, agar memberikan efek ruang (kedalaman), 
movement, clean, serta kontras. 
 
Menggunakan model layout split top-bottom dan left 
index, dikarenakan user akrab dengan tampilan 
menu sistem operasi. Layout disusun terstruktur dan 
rapih agar memiliki kesan formal. Konsistensi layout 
pada index atau navigasi di setiap halaman 
memudahkan user bernavigasi. 
 
Jenis huruf menggunakan Sans Serif (memilki kesan 
simple dan mudah dibaca), yaitu Arial MT Bold 
pada letter mark, Verdana dan Helvetica untuk 
konten. 
 
Konsep media yang digunakan adalah website portal 
yang menyediakan informasi-informasi produk alat 
kesehatan spesifik dengan tagline “Medical 
Equipment Directory and Information” (MEDFO). 
MEDFO menyediakan fitur-fitur yang  diperlukan 
oleh user  untuk menarik perhatian mereka, 
diantaranya fitur forum, news letter, mobile, site 
map, print page, calendar, drop down list menu 
(kategori brands dan sole agent), advertise form, 
web statistic, dan lain-lain. Hierarki web tersebut 
adalah visual, header, main menu, teks, dan button. 
Sedangkan konsep bisnisnya, yaitu berupa spot iklan 
(banner) produk alat kesehatan yang berbentuk flash 
advertise. 
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Gambar 2. Homepage 

 
 

 
Gambar 3. Product Categories Page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Latest News Page 

 
Saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu 
pengembangan website portal MEDFO “Medical 
Equipment Directory and Information” dengan 
menerapkan database. Hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa apa yang dilakukan pada saat 
ini hanya terbatas dalam konsep desainnya saja.  
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ABSTRAK 

Persaingann pendidikan dalam beberapa tahun ini semakin pesat.Sekolah berlomba untuk mendapatkan predikat 
terbaik, sehingga banyak SMA-SMA yang bersaing untuk menjadi SMA yang terbaik. Dikabupaten pringsewu 
sangatlah banyak terdapat tingkat pendidikan  SMA terbaik, sehingga para calon siswa-siswi sulit untuk 
mengmbil keputusan yang terbaik. Pada penelitian ini akan dibuat solusi yang akan menentukan alternatif yang 
terbaik dengan mengunakan metode SAW(Simple Additive Weighting).Metode ini digunakan  karena dengan 
SAW bisa menentukan alternatif terbaik dengan cara menentukan nilai bobot setiap tingkat pendiidikan SMA  
yang ada dikabupaten pringsewu, sehingga terjadinya perengkingan terhadap seluruh tingkat pendidikan SMA di 
kabupaten pringsewu. Dengan perengkingan tersebut maka didapatkan tingkat pendidikan SMA yang terbaik 
dari sekian banyak SMA yang ada di kabupaten pringsewu. 
 
Kata Kunci : saw,kriteria,nilai bobot, sma 
 

 
 
 

1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi khususnya komputer 
beberapa tahun ini sangat pesat. Dahulu, orang 
menulis mengunakan alat tulis mengunakan 
pensil,sekarang ini menulis manual dapat digantikan 
dengan mengunakan komputer. Cukup dengan 
menggunakan papan ketik,huruf atau angka yang 
dinginkan akan muncul di layar. Adapun setiap 
lembaga pendidikan khususnya sekolah,komputer 
menjadi alat untuk mempermudah kinerja  setiap 
guru dan staf yang bertugas. 

Untuk menentukan sma terbaik diwilayah 
kabupaten pringsewu maka harus sesuai dengan 
kriteria-kriteria yang telah ditetapakan. Kriteria yang 
telah ditetapkan dalam studi kasus ini adalah jumlah 
pendidikan guru, fasilitas gedung, kebersihan, 
jumlah buku perpustaka. Oleh sebab itu tidak semua 
sma yang ada di wilayah kabupaten pringsewu 
menjadi sma terbaik,hanya sma-sma yang memenuhi 
kriteria yang menjadi sma terbaik. 

Model yang digunakan dalam system pendukung 
keputusan ini adalah SAW (Simple Additive 
Waighting),karena SAW ini dipilih  karena dapat 
menentukan nilai bobot untuk setiap 
atribut,kemudian di lanjutkan dengan proses 
perangkingan yang akan menyelesaikan alternatif 
terbaik dari jumlah alternatif,dalam hal ini alternatif 

yang dimaksud adalah yang berhak menjadi sma 
terbaik diwilayah kabupaten pringsewu berdasarkan 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

  Dengan metode perangkingan 
tersebut,diharapkan penilaian akan lebih tepat 
karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang 
sudah ditentukan  sehingga akan mendapat hasil 
yang lebih akurat terhadap sma yang akan menjadi 
sma terbaik diwilayah kabupaten pringsewu. 
 

1.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang maka dapat ditarik  

suatu rumusan masalah yang dapat di selesaikan 
yaitu bagaimana membuat sistem pengambilan 
keputusan  dengan metode SAW (Simple Additive 
Waighting) dengan cara melakukan perangkaian 
terhadap bobot nilai yang diambil dari keriteria-
keriteria yang telah dilakukan dengan mengunakan 
program sehingga yang diambil objektif.  

 
1.3. Batas Maslah 

Dalam penelitihan ini diperluhkan batas masalah 
sehingga tujuan dari penelitihan ini tercapai adapun 
batas masalah yang dibahas dalam penelitihan ini 
adalah  

1. Data diambil dari sma-sma terbaik 
diwilayah kabupaten pringsewu 

2. Data diambil dngan cara observasi 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Membangun sebuah model system dengan 
menggunakan metode SAW untuk menentukan sma 
terbaik diwilayah kabupaten pringsewu dngan 
penilaian  bobot dari kriteria yang telah ditentukan 
sehingga hasil yang di peroleh sangat objektif.  

 
2. DASAR TEORI 
2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

SPK sebuah system bebasis komputer yang 
membantu dalam proses pengambilan keputusan. 
SPK sebagai system informasi bebasis komputer 
yang adaptif, interaktif, fleksibel yang secara khusus 
dikembangkan untuk mendukung solusi dari 
permaslahan manajemen yang tidak tersetruktur 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan. Dengan demikian dapat ditarik suatu 
definis tentang SPK yaitu sutu system berbasis 
komputer yang menghasilkan berbagai alternatif 
keputusan untuk membentuk manajemen dalam 
mengenai berbagai permaslahan yang terstruktur 
ataupun tidak terstruktur dengan mengunakan data 
dan model . Kusumadewi (dalam Dadan Umar 
Daihani,2001:55). 

2.2. Metode SAW 
Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah 

metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar  
metode SAW adalah mencari pejumlahan terbobot 
dari ranting  kinerja pada setiap alternatif pada 
semau atribut. Metode SAW membntuk proses 
normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu sekala 
yang dapat dibandingkan dengan semua ranting 
alternatif yang ada. Tetamanzi ( 
kusumadewi,2006:1) 
 

J?�=  

¥�¦
�§ f8õ      ��� 
8õ

8
  

       ñ³ó f8õ
?

f8õ
 
�  

 
 Keteranagan: 
J?� = nilai ranting kinerja  ternormalisasi  �?� = nilai 
atribut yang dimiliki dari setiap 
            Criteria 

 
f8õ     ñµT f8õ

?
 = nilai terbesar dari setiap 

                        kriteria 

 

      ñ³ó f8õ
?

f8õ
= nilai terkecil dari setia kriteria 

 Benefit    = jika nila terbesar adalah terbaik Cost        
= jika nilai terkecil adalah terbaik 
  
 
     Dimana J?� adalah rating kinerja ternormalisasi 
dari alternatif �? pada atribut 

 ¿�;  u = 1.2. . x ��v z = 1.2 … v nilai preferensi  
untuk setiap alternatif (®?) diberikan sebagai berikut 
 

V6 = � wér³é
�

�¶6
 

 
Keteranagan: 
    ®? =  rangkain untuk setiap alternatif 
    Á� =   nilai bobot dari setiap kriteria 
    J?� =   nilai rating kinerja ternormalisasi 
Nila ®? yang lebih besar mengindikasikan bahwa 
alternatif �? lebih terpilih. 
     

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Perancangan Sistem SAW 

Pada bab pendahuluan di sub latar belakang 
sudah dijelaskan bahwa penilaian dilakukan dengan 
memeilih criteria terhadap indicator yaitu jumlah 
pendidikan guru, fasilitas gedung ,kebersihan , 
perpustakan. Selanjutnya masing-masing indikator 
tersebut dianggap sebagai criteria yang akan 
menentukan sma terbaik diwilayah kabupaten 
pringsewu. (Kusumadewi, 2005). 

 
3.2. Analisis Kebutuhn Input 

Input untuk melakukan proses pengambilan 
keputusan dan beberapa alternatif ini dilakuakan 
dengan menentukan variabelnya. 

Variable yang dibutuhkan adalah sebagai 
berikut: 

1. Jumlah pendidikan guru 
2. Fasilitas gedung 
3. Kebersihan 
4. Jumlah buku perpustakan 
 
3.3. Analisis Kebutuhn Output 

Output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 
merangkingkan niali bobot pada kriteria yang ada 
sehingga didapat hasil yang objektif. Hasil akhir dari 
program ini menampilkan semua nilai bobot pada 
kriteria-kriteria yang ada,karena setiap kriteria 
mempunyai nial bobot yang berbeda. Pada penelitian 
ini diambil hasil dari nila sma yang tertinggi sampai 
sma yang terndah. 

 
3.4. Kriteria Yang Dibutuhkan 

Dalam penelitian ini ada bobot kriteria yang 
dibutuhkan untuk menentukan sma terbaik diwilayah 
kabupaten pringsewu. 

 
C1 Jumlah pendidikan guru 
C2 Fasilitas Gedung 
C3 Kebersihan 
C4 Jumlah buku 

perpustakan 
Tabel 1. Kode dan ketentuan kriteria 

 

Jika j adalah atribut 

biaya (cost) 

Jika j adalah atribut 

keuntungan (benefit) 
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Dari masing-masing kriteria tersebuat akan 
ditentukan bobot-bobotnya terdiri dari enam bilanga 
Fuzzy,yaitu sangat rendah (SR),rendah (R),sedang 
(S),tengah (T1),tinggi (T2),dan sangat tinggi (ST). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 

R   =  rendah 
T1 =  tengah 
ST = sangat tinggi 

Dari masing-masing bobot tersebut,maka dibuat 
suatu variable yang akan diubah kedalam bilangan 
fuzzy,seperti table dibawah ini 
 
 

Variabel Bobo
t (Nilai) 

Rendah  (R) 0,25 
Tengah   (T1) 0,5 
Sangat tinggi 
(ST) 

1 

Tabel 2. Variable dan Bobot (Nilai) 
 
 

1. Kriteria Jumlah Pendidikan Guru 
Jumlah 

pendidikan guru 
Var

iabel 
N

ilai 
S3 ST 1 
S2 T1 0

,5 
S1 S 0

,25 
Tabel 3. Kriteria jumlah pendidikan Guru 
 
 

2. Kriteria  Fasilitas Gedung 
Fasilitas 

gedung 
vari

abel 
N

ilai 
Sangat 

memadahi 
ST 1

memadahi T1 0
,5 

kurang R 0
,25 

Tabel 4. kriteria fasilitas gedung 
3. Kriteria  Kebersihan 

Kebersi
han 

Vari
abel 

Nil
ai 

Sangat 
bersih 

ST 1 

Bersih T1 0,5 
Kotor SR 0,2

5 
Tabel 5. kriteria kebersihan 

 
4. Kriteria Jumlah Buku Perpustakan 

Perpust
akan 

Va
riabel 

Nil
ai  

Sangat 
baik 

ST ≥ 
1500 

Baik T1 ≥1
000 

Cukup R ≥5
00 

Tabel 6.  kriteria jumlah buku perpustakan 
 
 

4. Perancangan Sistem 
4.1. Data Flow Diagram 
Pada  data flow diagram level 1 dapat dilakukan 

pemrosesan terhadap data dari sma-sma yang adadi 
wilayah kabupaten pringsewu pemrosesan tersebuat 
meliputi variable-variabel yang ada dan pemrosesan 
yang lainya.program akan menampil informasi dan 
data sma yang menjadi sma terbaik diwilayah 
kabupaten prigsewu dari perbandingan yang 
dilakukan program. 

 
 

DFD level 1 
 

 
 
 

4.2. Racangan Program 
Gambar dibawah ini adalah menu utama dari 

program system penentuan sma terbaik diwilayah 
kabupaten pringsewu.ada beberapa printah pada 
menu utama ini,yaitu sekor,proses,batal,keluar. 

 

 

SISTEM SPK SMA DI 

WILAYAH 

KABUPATEN 

PRINGSEWU 

PEMOHON 
DIKNAS KABUPATEN 

PRINGSEWU 

  

  1                  R             T1             ST 

   

       0             0,25            0,5            1 

0 

 

       µ(W) 
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5. Hasil 
Gambar dibawa ini merupakan hasil dari 

proses aplikasi sma terbaik tdi wilayah 
kabupaten pringsewu. Dimana hasil yang akan 
ditampilkan adalah  sma dengan alternatif 
tertinggi smapai alternatif terendah,sehingga 
yang akan terseleksi antara sma-sma diwilayah 
kabupaten pringsewu adalah sma dengan nilai 
bobot yang terbaik. 
 

 
 

6. KESIMPULAN 
Dengan di buatnya sebuah penunajg kepuusan 

dengan menggunakan software Delphi. Maka 
didpatkan keputusan dari hasil pengolah datanya 
SMA yang terbaik sekabupaten Pringsewu 
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___________________________________________________________________________ 

Abstrak  

Semakin mudahnya mengakses Internet di jaman sekarang membuat penyedia layanan Internet berlomba-lomba 
memberikan layanan yang murah untuk menarik pelanggan. Namun kita tidak mengetahui penyedia layanan 
mana yang berkualitas. Kualitas yang dimaksud berupa sinyal dan kecepatan akses Internet pada modem GSM 
tersebut.. Tetapi, banyak juga yang kecewa dengan kinerja  modem GSM yang terkadang dinilai memiliki 
kecepatan akses yang lambat dalam mengakses internet. Banyak dari kita tidak mengetahui penyebab lambatnya 
akses Internet pada modem GSM. Beberapa penyebab yang mungkin dapat mempengaruhi akses Internet antara 
lain, bahan material sekitar lingkungan, aliran listrik, tinggi rendahnya lokasi akses, jarak akses dengan BTS 
provider, dan waktu akses. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan diadakan penelitian mengenai kinerja 
beberapa modem GSM Huawei dengan provider XL, 3 dan Axis terhadap penyebab lambatnya akses Internet 
dan kekuatan sinyal modem GSM. 

Kata kunci : modem, provider, sinyal, download, upload 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Pendahuluan 
 
manusia merupakan mahluk sosial, dalam 
kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan 
interaksi serta informasi, terlebih pada zaman 
sekarang segala sesuatu dapat di permudah dengan 
teknologi. internet dapat diartikan sebagai sarana 
informasi selain itu internet juga dapat digunakan 
sebagai saranan komunikasi digital, bisnis, hiburan, 
politik dan sebagainya. dikarenakan manfaat dari 
koneksi internet yang begitu besar dan Dalam 
rangka mengiringi kemajuan teknologi yang 
demikian pesat dewasanya dibutuhkan fasilitas guna 
mengkoneksikan perangkat teknologi kita dengan 
internet, fasilitas yang di maksud dapat berupa 
modem. Modem adalah suatu piranti komputer yang 
paling banyak digunakan untuk melakukan koneksi 
ke internet,  Kecepatan/transfer data koneksi internet 
pada dasarnya memiliki banyak faktor. Diantaranya 
hardware yang di gunakan, faktor material, faktor 
lokasi, kepadatan pengguna, provider dan 
sebagainya. Secara umum modem merupakan alat 
komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi 
jarak jauh dua-arah umumnya menggunakan bagian 
yang disebut "modem", seperti VSAT, Microwave 
Radio, dan lain sebagainya, namun umumnya istilah 
modem lebih dikenal sebagai Perangkat keras yang 
sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. 

Data yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada 
modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Sinyal 
analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa 
media telekomunikasi seperti telepon dan radio. 
Setelah sampai dimodem tujuan, sinyal analog 
diubah manjadi sinyal digital lagi dan dikirimkan 
kepada komputer penerima. Modem terdiri dari 
beberapa jenis diantaranya internal dan eksternal , 
Modem Internal berada didalam dan terpasang 
langsung didalam CPU. Secara fisik modem internal 
serupa dengan sebuah card yang tertancap pada 
salah satu slot ekspansi pada mainboard, biasanya 
pada slot ISA atau PCI. Sedangkan modem eksternal 
berbeda dengan modem internal, perangkat modem 
eksternal terletak berada diluar CPU. Modem 
eksternal dihubungkan ke CPU melalui port COM 
atau juga USB. Umumnya, Modem ini 
menggunakan sumber tegangan terpisah berupa 
adaptor. Kelebihan penggunaan modem ini adalah 
portabilitasnya yang cukup baik sehingga gampang 
dipindah tempatkan untuk digunakan di komputer 
lain. Modem eksternal dengan jaringan gsm sangat 
adalah yang sangat digemari untuk digunakan pada 
saat ini, namun sinyal dan koneksi yang naik-turun 
terkadang membuat pertanyaan , oleh karena itu 
berdasarkan permasalahan di atas dalam penulisan 
tersebut penulis melakukan penelitian dan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

752 

 

menganalisis penyebab gangguan sinyal terhadap 
modem GSM. 
 
 
3. Metodologi Penelitian  
 
2.1    Pemilihan Parameter 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
ada beberapa factor yang mempengaruhi kualitas 
dalam menggunakan jaringan internet. Dalam hal ini 
penulis memillih dua parameter yang dijadikan 
acuan untuk melakukan perbandingan antara kualitas 
modem yang mempengaruhi kecepatan dan sinyal 
terhadap bahan uji yang menghalangi interaksi 
antara modem dan pemancar sinyal. Berikut 
paramaeter yang dugunakan : 
1. Kecepatan sebuah modem diukur dengan satuan 
bps (bit per second) atau kbps (kilo bit per second). 
Makin besar kecepatannya tentunya makin baik 
karena akan mempersingkat waktu koneksi. Disini 
penulis mencoba melakukan penelitian dengan 
melihat kecepatan dari sebuah modem yang 
dihalangi sebuah bahan uji dan yang tidak dialangi, 
apakah kecepatan dalam sebuah modem dapat 
mempengaruhi koneksi dari kinerja modem. 
Kecepatan yang didapat pada saat melakukan proses 
download dan upload adalah Mbps, Kbps, dan 
KBps. 
2. Sinyal Setiap bahan yang akan diujikan memiliki 
kecepatan untuk menghantarkan gelombang (sinyal) 
yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan 
baik menghantarkan gelombang adapula yang 
kurang baik menghantarkan gelombang dan ada pula 
yang menghambat pengantaran gelombang. Terdapat 
beberapa jenis sinyal seperti GPRS, EDGE, UMTS 
dan HSDPA.  
 
2.2 Cara Penelitian 
- Pengukuran Kecepatan  
Kecepatan akses internet ada 2 yaitu Kecepatan 
Download dan Kecepatan Upload. Kecepatan 
Download merupakan kecepatan saat mengunduh 
data dari server data internet ke komputer. 
Kecepatan Upload merupakan kecepatan saat 
mengirimkan data dari komputer ke server. Secara 
tidak sadar saat kita mulai mengetikan url dan 
menekan enter maka kita sudah melakukan proses 
upload dan download dari server yang merupakan 
sumber dari url yangkita ketikan. Banyak yang kita 
lakukan dalam hal download dan upload seperti 
menonton video online, musik online, siaran online, 
bermain game online dan masih banyak hal lainya. 
Penulis dalam hal ini melakukan penelitian di dua 
lokasi yaitu di Bekasi (Lintang = -6.17440Garisbujur 
=106.82940) dan Jakarta (Lintang = -6.193782 Garis 
Bujur=-106.847041), langkah-langkah yang 
dilakukan penulisadalah: 

1. Penulis menyiapkan software internet speed test 
dan trouble shooting untuk melakukan pengujian 
kecepatan (www.speedtest.net).  
2. Penulis menyiapkan software pendukung 
pengukuran sinyal yaitu, Mobile Data Monitoring 
Aplication (MDMA). Software tersebut bekerja 
mendeteksi signal dengan satuan dBm. Hasil dari 
sinyal ditampilkan dalam halaman software. 
Nantinya hasil yang didapat dapat menentukan 
signalnya dengan pengklasifikasian sebagai berikut: 
(¡-113 dBm)-(-95 dBm) = Marginal (-93 dBm)-(-85 
dBm) = Workable under most conditions (-83 dBm)-
(-75 dBm) = Good (-73 dBm)-(¿ -51 dBm) = 
Excellent 
 
3. Hasil dan diskusi 
Dibawah ini adalah tabel hasil penelitian kecepatan 
download, upload dan kekuatan sinyal modem 
berdasarkan bahan pengujian yang dilakukan. 
 
A. Pengujian modem di lokasi Kalimalang-Bekasi 
 
Tabel 1 : pengujian modem Huawei K3565 rev 2  di 
lokasi Gunadarma kalimalang 
Latitude -6.248934 
Longitude 106.970478 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.12 Mbps 1.50 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.1 Mbps 1.43 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.08 Mbps 1.15 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.05 Mbps 0.70 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.05 Mbps 0.75 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.12 Mbps 1.11 Mbps 
-93 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.11 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.10 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.07 Mbps 1.2 Mbps 
-77 

dBm 

3 0.06 Mbps 1.1 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.06 Mbps 0.95 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.11 Mbps 1.11 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.30 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.10 Mbps 1 Mbps 
-95 

dBm 

Sangkar 
faraday 

(Ground) 

XL 0.01 Mbps 0.02 Mbps 
-103 
dBm 

3 - - 
-113 
dBm 

Axis - - 
-113 
dBm 
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Tabel 2 : pengujian modem Huawei E303 di lokasi 
Gunadarma Kalimalang 
Latitude -6.248934 
Longitude 106.970478 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.46 Mbps 3.11 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.23 Mbps 1.73 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.56 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.36 Mbps 1.46 Mbps 
-93 

dBm 

3 0.10 Mbps 0.85 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.35 Mbps 1.95 Mbps 
-83 

dBm 

3 0.16 Mbps 1.11 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.1 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.55 Mbps 1.77 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.20 Mbps 1.52 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.13 Mbps 1 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.36 Mbps 1.64 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.29 Mbps 1.36 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.18 Mbps 1.22 Mbps 
-95 

dBm 

Sangkar 
faraday 

(Ground) 

XL 0.03 Mbps 0.08 Mbps 
-100 
dBm 

3 0.01 Mbps 0.03 Mbps 
-103 
dBm 

Axis - - 
-107 
dBm 

 
Tabel 3 : pengujian modem Huawei E220  
di lokasi Gunadarma Kalimalang  
Latitude -6.248934 
Longitude 106.970478 
 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.10 Mbps 1.60 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.40 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.09 Mbps 1.34 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.05 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.05 Mbps 0.70 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.10 Mbps 1.15 Mbps 
-93 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.11 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.08 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 
XL 0.07 Mbps 1.25 Mbps 

-77 
dBm 

3 0.06 Mbps 1.12 Mbps -78 

dBm 

Axis 0.07 Mbps 1 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.12 Mbps 1.14 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.08 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.09 Mbps 1.02 Mbps 
-95 

dBm 

Sangkar 
faraday 

(Ground) 

XL 0.02 Mbps 0.06 Mbps 
-103 
dBm 

3 0.01 Mbps 0.03 Mbps 
-103 
dBm 

Axis - - 
-107 
dBm 

 
Tabel 4 : pengujian modem Huawei E172 
di lokasi Gunadarma Kalimalang  
Latitude -6.248934 
Longitude 106.970478 
 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.19 Mbps 1.85 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.46 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.09 Mbps 1.34 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.09 Mbps 0.75 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.05 Mbps 0.70 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.12 Mbps 1.20 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.11 Mbps 1.16 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.08 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.12 Mbps 1.60 Mbps 
-80 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.12 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.07 Mbps 1 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.10 Mbps 1.13 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.08 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.09 Mbps 1 Mbps 
-95 

dBm 

Sangkar 
faraday 

(Ground) 

XL 0.02 Mbps 0.06 Mbps 
-103 
dBm 

3 0.01 Mbps 0.03 Mbps 
-103 
dBm 

Axis - - 
-107 
dBm 

 
Pada keempat tabel diatas dapat dilihat bahwa bahan 
uji dengan menggunakan plastik, kecepatan dalam 
melakukan download lebih cepat dibandingkan 
dengan bahan uji yang lain walaupun tidak 100% 
ketepatannya. Sedangkan dengan menggunakan 
bahan uji yaitu teori sangkar faraday kecepatan 
download lebih lama dibandingkan dengan bahan uji 
yang lain, untuk sangkar faraday dengan metode 
ground sinyal terputus-putus dan bahkan sulit untuk 
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melakukan koneksi. Untuk kekuatan sinyal dapat 
terlihat bahwa modem huawei dengan tipe E303 
mampu menarik sinyal lebih besar di banding tiga 
tipe modem lainnya dan juga provider XL 
merupakan provider yang paling baik untuk wilayah 
ini. Penelitian dilakukan dalam waktu yang 
bersamaan pada lokasi Universitas Gunadarma 
Kalimalang-Bekasi. 
 
B. Pengujian modem di lokasi Kenari-Jakarta 
Tabel 5 : pengujian modem Huawei K3565 rev 2  di 
lokasi Gunadarma Kenari 
Latitude -6.194128 
Longitude 106.847198 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.45 Mbps 2.50 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.23 Mbps 1.73 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.56 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.22 Mbps 0.80 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.16 Mbps 0.73 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.12 Mbps 1.11 Mbps 
-88 

dBm 

3 0.16 Mbps 1.11 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.1 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.34 Mbps 2.10 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.20 Mbps 1.62 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.52 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.11 Mbps 1.12 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.07 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.08 Mbps 1 Mbps 
-95 

dBm 

Sangkar 
faraday 

(Ground) 

XL - - 
-107 
dBm 

3 - - 
-107 
dBm 

Axis - - 
-107 
dBm 

 
Tabel 6 : pengujian modem Huawei E303 di lokasi 
Gunadarma Kenari 
Latitude -6.194128 
Longitude 106.847198 
 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.55 Mbps 2.73 Mbps 
-71 

dBm 

3 0.27 Mbps 1.84 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.24 Mbps 1.68 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.32 Mbps 1.21 Mbps 
-93 

dBm 
3 0.16 Mbps 0.87 Mbps -97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.69 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.30 Mbps 1.75 Mbps 
-93 

dBm 

3 0.16 Mbps 1.14 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.1 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.50 Mbps 2.10 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.20 Mbps 1.74 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.52 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.1 Mbps 1.11 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.08 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.1 Mbps 1 Mbps 
-95 

dBm 

Sangkar 
faraday 

(Ground) 

XL 0.03 Mbps 0.10 Mbps 
-100 
dBm 

3 0.02 Mbps 0.07 Mbps 
-103 
dBm 

Axis - - 
-107 
dBm 

 
Tabel 7 : pengujian modem Huawei E220 di lokasi 
Gunadarma Kenari  
Latitude -6.194128 
Longitude 106.847198 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.33 Mbps 2.20 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.23 Mbps 1.73 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.56 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.08 Mbps 1.00 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.16 Mbps 0.73 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.10 Mbps 1.15 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.16 Mbps 1.11 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.1 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.23 Mbps 1.72 Mbps 
-76 

dBm 

3 0.20 Mbps 1.62 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.52 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.12 Mbps 1.14 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.11 Mbps 1.07 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.10 Mbps 1 Mbps 
-95 

dBm 

Sangkar 
faraday 

(Ground) 

XL - - 
-107 
dBm 

3 - - 
-107 
dBm 

Axis - - 
-113 
dBm 
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Tabel 8 : pengujian modem Huawei E172  
di lokasi Gunadarma Kenari 
Latitude -6.194128 
Longitude 106.847198 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.35 Mbps 1.85 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.23 Mbps 1.73 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.56 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.15 Mbps 0.75 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.16 Mbps 0.73 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.10 Mbps 1.20 Mbps 
-88 

dBm 

3 0.16 Mbps 1.11 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.1 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.23 Mbps 1.58 Mbps 
-76 

dBm 

3 0.20 Mbps 1.42 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.40 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.13 Mbps 1.16 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.11 Mbps 1.09 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.10 Mbps 1 Mbps 
-95 

dBm 

Sangkar 
faraday 

(Ground) 

XL - - 
-107 
dBm 

3 - - 
-107 
dBm 

Axis - - 
-107 
dBm 

 
Pada keempat tabel diatas dapat dilihat bahwa bahan 
uji dengan menggunakan plastik, kecepatan dalam 
melakukan download lebih cepat dibandingkan 
dengan bahan uji yang lain walaupun tidak 100% 
ketepatannya. Sedangkan dengan menggunakan 
bahan uji yaitu teori sangkar faraday kecepatan 
download lebih lama dibandingkan dengan bahan uji 
yang lain,  untuk sangkar faraday dengan metode 
ground sinyal terputus-putus dan bahkan sulit untuk 
melakukan koneksi. Untuk kekuatan sinyal dapat 
terlihat bahwa modem huawei dengan tipe E303 
mampu menarik sinyal lebih besar di banding tiga 
tipe modem lainnya dan juga provider XL 
merupakan provider yang paling baik untuk wilayah 
ini. Penelitian dilakukan dalam waktu yang 
bersamaan pada lokasi Universitas Gunadarma 
Kenari-Jakarta.  
 
C. Pengujian modem secara statis 
Dengan menggunakan mobil pada kecepatan 
40km/jam pada pukul 04.00 pagi. 
 

>Bergerak dari lokasi: 
Latitude -6.248934 
Longitude 106.970478 
>Menuju lokasi : 
Latitude -6.262065 
Longitude 107.022339 
 
Tabel 13 : pengujian modem Huawei K3565 rev 2 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.10 Mbps 1.32 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.27 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.07 Mbps 1.19 Mbps 
-75 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.05 Mbps 0.70 Mbps 
-97 

dBm 

3 0.05 Mbps 0.65 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.62 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.12 Mbps 1.10 Mbps 
-93 

dBm 

3 0.09 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.10 Mbps 0.8 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.11 Mbps 1.21 Mbps 
-77 

dBm 

3 0.08 Mbps 1.11 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.07 Mbps 0.95 Mbps 
-78 

dBm 

Kaca 

XL 0.11 Mbps 1 Mbps 
-91 

dBm 

3 0.09 Mbps 0.97 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.10 Mbps 0.97 Mbps 
-95 

dBm 

 
Tabel 13 : pengujian modem Huawei E303 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.42 Mbps 3.03 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.23 Mbps 1.71 Mbps 
-77 

dBm 

Axis 0.16 Mbps 1.52 Mbps 
-77 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.32 Mbps 1.42 Mbps 
-93 

dBm 

3 0.10 Mbps 0.83 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.60 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.35 Mbps 1.91 Mbps 
-83 

dBm 

3 0.16 Mbps 1.12 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.1 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.55 Mbps 1.72 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.20 Mbps 1.50 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.13 Mbps 1 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 
XL 0.37 Mbps 1.61 Mbps 

-90 
dBm 

3 0.24 Mbps 1.33 Mbps -93 
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dBm 

Axis 0.19 Mbps 1.22 Mbps 
-95 

dBm 

 
Tabel 15 : pengujian modem Huawei E220 

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.12 Mbps 1.61 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.40 Mbps 
-76 

dBm 

Axis 0.010 Mbps 1.34 Mbps 
-78 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.06 Mbps 0.59 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.05 Mbps 0.57 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.56 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.11 Mbps 1.15 Mbps 
-93 

dBm 

3 0.10 Mbps 1.11 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.08 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.08 Mbps 1.25 Mbps 
-77 

dBm 

3 0.06 Mbps 1.16 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.07 Mbps 1 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.12 Mbps 1.14 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.08 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.09 Mbps 1.02 Mbps 
-95 

dBm 

 
Tabel 12 : pengujian modem Huawei E172  

Material Provider Upload Download Sinyal 

Normal 

XL 0.17 Mbps 1.68 Mbps 
-75 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.43 Mbps 
-75 

dBm 

Axis 0.09 Mbps 1.36 Mbps 
-76 

dBm 

Sangkar 
faraday 

XL 0.09 Mbps 0.73 Mbps 
-95 

dBm 

3 0.05 Mbps 0.71 Mbps 
-97 

dBm 

Axis 0.04 Mbps 0.66 Mbps 
-95 

dBm 

Kain 
tebal 

XL 0.12 Mbps 1.23 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.11 Mbps 1.17 Mbps 
-95 

dBm 

Axis 0.08 Mbps 0.9 Mbps 
-95 

dBm 

Plastik 

XL 0.12 Mbps 1.61 Mbps 
-80 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.32 Mbps 
-78 

dBm 

Axis 0.07 Mbps 1.22 Mbps 
-77 

dBm 

Kaca 

XL 0.10 Mbps 1.13 Mbps 
-90 

dBm 

3 0.09 Mbps 1.08 Mbps 
-93 

dBm 

Axis 0.09 Mbps 1 Mbps 
-95 

dBm 

 

 
 
4. Kesimpulan 
 Dari percobaan yang telah telah dilakukan 
pada empat buah modem yang berbeda yaitu modem 
Huawei dengan tipe K3565 rev 2, tipe E303, tipe 
E220 dan tipe E172 , dengan tiga ISP yang berbeda 
XL, 3, dan Axis serta dilakukan di DUA tempat 
yang berbeda, dapat dilihat bahwa modem Huawei 
E303 memiliki download speed, upload speed, dan 
kekuatan sinyal paling unggul dibanding ketiga 
modem lainnya pada keadaan normal. Material 
penghalang sinyal yang paling mempengaruhi 
adalah sangkar Faraday yang sudah di ground. XL 
adalah provider yang paling dapat bertahan dalam 
sangkar Faraday yang sudah di ground baik di 
kampus Gunadarma Kalimalang maupun kampus 
Gunadarma Kenari. Provider lain rata-rata akan 
kehilangan sinyal saat diletakkan di dalam sangkar 
Faraday yang sudah di ground. Modem huawei E303 
adalah modem yang dapat menangkap sinyal paling 
baik dibanding modem lainnya. 
 Download speed tercepat di kota Bekasi  
adalah 1,95 Mbps menggunakan modem huawei 
E303 dengan material penghalang kain tebal. 
 Upload speed tercepat di kota Bekasi 
adalah 0,55 Mbps menggunakan modem Huawei 
E303 dengan material penghalang plastik. 
Download speed tercepat di kota Jakarta  adalah 
1,85 Mbps menggunakan modem huawei E303 
dengan material penghalang plastik. 
 Upload speed tercepat di kota Jakarta 
adalah 0,50 Mbps menggunakan modem Huawei 
E303 dengan material penghalang plastik. 
Pada pengujian modem secara statis dan diberi 
penghalang sinyal dapat diketahui bahwa 
perpindahan tempat dengan kecepatan tetap dapat 
mempengaruhi kekuatan sinyal dan kecepatan 
upload maupun kecepatan download semua provider 
yang diujikan.  
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Abstrak 

Teknologi video streaming saat ini begitu berperan penting dalam dunia telekomunikasi dan multimedia dewasa 
ini. Didukung oleh pemanfaatan koneksi internet yang semakin meluas, teknologi ini mulai digunakan secara 
luas. Namun pemanfaatan teknologi streaming tentunya membutuhkan perangkat-perangkat pendukung yang 
memadai, serta perangkat lunak yang digunakan sebagai antarmuka bagi pengguna teknologi ini. Dalam 
penulisan ini, akan dibahas mengenai penerapan teknologi streaming, dalam hal ini video streaming, 
menggunakan salah satu aplikasi yang bersifat free, yakni VLC Player. 

Kata Kunci  : streaming, video, aplikasi, server, client 

1. Pendahuluan 
Dewasa ini, pemanfaatan teknologi streaming 

dalam kehidupan sehari-hari kian marak. Terlebih 
dalam bidang elektronika telekomunikasi dan 
multimedia, teknologi streaming dapat memberi 
solusi bagi kebutuhan akan ketersediaan data 
maupun informasi yang cepat dan mudah. 

Banyak situs di internet saat ini yang 
menyediakan layanan streaming, baik audio 
streaming maupun video streaming. Youtube 
merupakan salah satu web yang paling digandrungi, 
khususnya oleh kaum muda, dimana kita dapat 
melihat begitu banyak video yang diupload dari 
berbagai belahan dunia, dengan memanfaatkan 
teknologi streaming. Situs-situs resmi radio juga 
sudah banyak menyediakan layanan streaming, 
dimana hanya dibutuhkan akses internet untuk 
dapat menikmati program-program pilihan di 
channel radio favorit. Bahkan saat ini terdapat 
layanan TV streaming, yakni teknologi untuk 
menampilkan secara langsung siaran-siaran televisi 
hanya dengan menghubungkan perangkat komputer 
kita ke internet. 

Streaming merupakan suatu teknologi untuk 
memainkan file audio atau video secara langsung 
maupun prerecord dari sebuah mesin server (web 
server). Jika file yang dimainkan adalah video, 
maka disebut video streaming. Langkah kerja video 
streaming adalah sebagai berikut: 

a) Klien mengirimkan permintaan 
streaming video ke web server 

b) Web server meneruskan permintaan 
klien ke streaming server 

c) Streaming server memproses 
permintaan klien 

d) Streaming server mentransmisikan 
file video atau audio yang diminta 
kepada klien secara langsung tanpa 
melalui web server 

e) Klien dapat menjalankan file video 
yang diminta 

Pada penulisan ini, penulis menggunakan 
aplikasi streaming server untuk meneliti kinerja dari 
video streaming, yakni VideoLAN Client (VLC). 
Adapun kinerja video streaming yang akan diteliti 
meliputi : 

1. Waktu yang dibutuhkan untuk 
mengkonversi video ke dalam bentuk 
streaming pada masing-masing aplikasi. 
Pada penelitian ini, akan dilihat pengaruh 
ukuran file video, graphic accelarator, 
spesifikasi hardware (server dan client), 
codec untuk masing-masing aplikasi, serta 
pengaruh aplikasi-aplikasi itu sendiri. 

2. Distribusi file streaming 
3. Kecepatan streaming vs jumlah user yang 

mengakses 
 

2. Pembahasan 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan VLC 

Player sebagai perangkat lunak yang menyediakan 
fasilitas streaming server. Yang akan diteliti adalah 
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waktu delay yang muncul ketika beberapa user 
mengakses ke server secara bersamaan, serta 
pengaruh banyaknya client yang mengakses ke 
server terhadap kelancaran proses streaming video. 

 
2.1 Delay 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, diperoleh data seperti yang terlihat 
pada Tabel 2.1. Perangkat yang digunakan 
pada penelitian ini adalah 3 buah laptop, yakni 
Axioo Neon CNW sebagai server, serta Axioo 
Pico PJM dan Acer i3. File video yang 
digunakan adalah laddaland.mkv dengan 
kapasitas sebesar 459.666 MB. Protokol yang 
digunakan adalah HTTP. 

Tabel 2.1 Waktu delay untuk masing-masing 
laptop yang digunakan 

Laptop Processor Waktu delay 

(detik) 

Axioo Neon 

CNW (Server) 

Intel Core i5 2 detik 

Axioo Pico 

PJM (Client) 

Intel Atom 15 detik 

Acer i3 Intel Core i3 5 detik 

 

2.2 Kinerja Streaming berdasarkan 
Banyaknya Client 
Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana 

jumlah client yang mengakses ke server dapat 
mempengaruhi kinerja streaming video. Dalam 
hal ini, penelitian dilakukan dengan 
menggunakan beberapa laptop dengan 
spesifikasi yang sama, dimana server memutar 
sebuah video serta mengaktifkan stream, dan 
diikuti oleh akses dari beberapa laptop lain 
sebagai client. Pengaruh jumlah client yang 
mengakses ke server terhadap kinerja 
streaming video dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Jumlah client yang mengakses ke 
server serta pengaruhnya terhadap kinerja 

streaming 

Jumlah Laptop 

(Client) 

Efek 

1 Laptop Video dapat dimainkan 

2 Laptop Video dapat dimainkan 

di 2 laptop 

3 Laptop Video dapat dimainkan 

di 3 laptop 

4 Laptop Video dapat dimainkan 

di 4 laptop 

5 Laptop Video dapat dimainkan 

di 4 laptop (1 mati) 

6 Laptop Video dapat dimainkan 

di 4 laptop (2 mati) 

 
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa 

proses streaming video masih dapat berfungsi 
dengan baik dengan sedikit delay hingga 4 
komputer client yang mengakses ke server. 
Ketika ditambahkan 1 buah komputer client, 
salah satu laptop berhenti memainkan video. 
Sedangkan ketika ditambahkan lagi 1 buah 
komputer client, 1 laptop lagi berhenti 
memainkan video, sehingga sampai akhir 
penelitian, hanya 4 buah laptop client yang 
masih memutar video dengan baik. 
 

3. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa kinerja video streaming 
dengan menggunakan perangkat lunak VideoLAN 
Client Player (VLC Player) belum memberikan 
hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari terbatasnya 
jumlah client yang dapat mengakses ke server 
untuk memainkan video. Terlihat bahwa dari 6 
buah laptop yang digunakan sebagai client untuk 
mengakses ke server, hanya 4 laptop yang tetap bisa 
memainkan file video dengan baik. 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan 
ternyata juga mempengaruhi kinerja video 
streaming. Terlihat berdasarkan Tabel 2.1, delay 
yang dihasilkan oleh laptop client dengan 
spesifikasi prosesor Intel Core i5 lebih sedikit 
dibandingkan dengan laptop dengan spesifikasi 
prosesor Intel Atom.  

Dengan demikian, diperlukan spesifikasi 
perangkat keras yang baik untuk menghasilkan 
streaming video yang baik pula. Disamping itu, 
diperlukan juga koneksi internet yang baik agar 
streaming video dapat diakses dengan lebih banyak 
client. 
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Abstrak 
 

Perkembangan teknologi informasi khususnya mobile phone memudahkan para pengguna untuk 
memilih dan menentukan jenis mobile phone apa yang mereka butuhkan. Berbagai macam tipe dan jenis mobile 
phone yang ada terdapat atur keamanan yang bermacam-macam. Salah satu keamanan mobile phone adalah  
mengunci dengan menggunakan password. Media yang digunakan untuk hal tersebut adalah keyboard mobile 
phone itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, kini hadir teknologi dengan memanfaatkan kombinasi sistem mobile 
phone dengan kemampuan imaging untuk proses autentikasi. Pada penulisan ini akan memanfaatkan 
kemampuan dan fasilitas yang telah ada untuk membangun sebuah keamanan mobile phone. Ilustrasi ini 
menggunakan teknologi augmented reality (AR), sehingga keamanan mobile phone dapat terjaga dengan baik.  
 
Kata kunci : Autentikasi, Mobile Phone, Augmented Reality.  
 
 
1. Pendahuluan  
 

Melalui peningkatan ketersediaan perangkat 
imaging device yang semakin murah dengan 
konsumsi daya yang semakin rendah, kita melihat 
peningkatan yang pesat dalam integrasinya dengan 
perangkat mobile seperti laptop, Personal Digital 
Assistants (PDA), smartphone ataupun perangkat 
lainnya. Kombinasi kemampuan sistem mobile 
phone dan  kemampuan imaging dapat membuat 
kenyamanan dan keamanan penguna mobile phone 
semakin terjaga dengan baik. 
 
2. Augmented Reality 

 
Augmented Reality adalah teknologi yang 

menggabungkan benda maya dua dimensi dan 
ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan 
nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-
benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak 
seperti realitas maya yang sepenuhnya 
menggantikan kenyataan, augmented reality sekedar 
menambahkan atau melengkapi kenyataan.  

Ronald T. Azuma (1997) mendefinisikan 
augmented reality sebagai penggabungan benda-
benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan 
secara interaktif dalam, waktu nyata, dan terdapat 
integrasi antarbenda dalam tiga dimensi, yaitu benda 
maya terintegrasi dalam dunia nyata. Penggabungan 

benda nyata dan maya dimungkinkan dengan 
teknologi tampilan yang sesuai, interaktivitas 
dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input 
tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan 
penjejakan yang efektif. 

Augmented Reality dapat diaplikasikan untuk 
semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan 
penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang 
seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, 
augmented reality juga telah diaplikasikan dalam 
perangkat-perangkat yang digunakan orang banyak, 
seperti pada telepon genggam. 

Selain menambahkan benda maya dalam 
lingkungan nyata, augmented reality juga berpotensi 
menghilangkan benda-benda yang sudah ada. 
Menambah sebuah lapisan gambar maya 
dimungkinkan untuk menghilangkan atau 
menyembunyikan lingkungan nyata dari pandangan 
pengguna. Misalnya, untuk menyembunyikan 
sebuah meja dalam lingkungan nyata, perlu 
digambarkan lapisan representasi tembok dan lantai 
kosong yang diletakkan di atas gambar meja nyata, 
sehingga menutupi meja nyata dari pandangan 
pengguna. 

 
2.1   Virtuality Continuum 
 

Virtuality Continuum oleh Milgram dan 
Kishino (1994) merumuskan kerangka kemungkinan 
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penggabungan dan peleburan dunia nyata dan dunia 
maya ke dalam sebuah kontinuum virtualitas. Seperti 
terlihat pada gambar 1, sisi yang paling kiri adalah 
lingkungan nyata yang hanya berisi benda nyata, dan 
sisi paling kanan adalah lingkungan maya yang 
berisi benda maya. 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Virtuality Continuum 

 
Dalam augmented reality, yang lebih dekat ke 

sisi kiri, lingkungan bersifat nyata dan benda bersifat 
maya, sementara dalam augmented virtuality atau 
virtualitas tertambah, yang lebih dekat ke sisi kanan, 
lingkungan bersifat maya dan benda bersifat nyata. 
Augmented reality dan virtualitas tertambah 
digabungkan menjadi mixed reality atau realitas 
campuran. 

 
2.2 Perangkat 
 Terdapat beberapa konsep perangkat yang 
digunakan untuk membuat proses autentikasi 
password pada mobile phone, diantaranya sebagai 
berikut: 
 
2.2.1 Head Mounted Display 
 

Terdapat dua tipe utama perangkat Head-
Mounted Display (HMD) yang digunakan dalam 
aplikasi augmented reality, yaitu opaque HMD dan 
see-through HMD. Keduanya digunakan untuk 
berbagai jenis pekerjaan dan memiliki keuntungan 
dan kerugian masing-masing.  
 
2.2.2 Opaque Head-Mounted Display 
 

Ketika digunakan di atas satu mata, pengguna 
harus mengintegrasikan padangan dunia nyata yang 
diamati melalui mata yang tidak tertutup dengan 
pencitraan grafis yang diproyeksikan kepada mata 
yang satunya. Namun, ketika digunakan menutupi 
kedua mata, pengguna mempersepsikan dunia nyata 
melalui rekaman yang ditangkap oleh kamera. 
Sebuah komputer kemudian menggabungkan 
rekaman atas dunia nyata tersebut dengan pencitraan 
grafis untuk menciptakan augmented reality yang 
didasarkan pada rekaman. 
 
2.2.3 See-Through Head-Mounted Display 
 

Tidak seperti penggunaan opaque HMD, see-
through HMD menyerap cahaya dari lingkungan 
luar, sehingga memungkinkan pengguna untuk 
secara langsung mengamati dunia nyata dengan 

mata. Selain itu, sebuah sistem cermin yang 
diletakaan di depan mana pengguna memantulkan 
cahaya dari pencitraan grafis yang dihasilkan 
komputer. Pencitraan yang dihasilkan merupakan 
gabungan optis dari pandangan atas dunia nyata 
dengan pencitraan grafis. 
 
2.2.4 Virtual Retinal Display 
 

Virtual retinal displays (VRD), atau disebut 
juga dengan retinal scanning display (RSD), 
memproyeksikan cahaya langsung kepada retina 
mata pengguna.[13] Tergantung pada intensitas 
cahaya yang dikeluarkan, VRD dapat menampilkan 
proyeksi gambar yang penuh dan juga tembus 
pandang, sehingga pengguna dapat menggabungkan 
realitas nyata dengan gambar yang diproyeksikan 
melalui sistem penglihatannya. VRD dapat 
menampilkan jarak pandang yang lebih luas 
daripada HMD dengan gambar beresolusi tinggi.[14] 
Keuntungan lain VRD adalah konstruksinya yang 
kecil dan ringan. Namun, VRD yang ada kini masih 
merupakan prototipe yang masih terdapat dalam 
tahap perkembangan, sehingga masih belum dapat 
menggantikan HMD yang masih dominan digunakan 
dalam bidang augmented reality. 

 
2.2.5 Tampilan Berbasis Layar 
 

Apabila gambar rekaman digunakan untuk 
menangkap keadaan dunia nyata, keadaan 
augmented reality dapat diamati menggunakan 
opaque HMD atau sistem berbasis layar.[15] Sistem 
berbasis layar dapat memproyeksikan gambar 
kepada pengguna menggunakan tabung sinar katode 
atau dengan layar proyeksi. Dengan keduanya, 
gambar stereoskopis dapat dihasilkan dengan 
mengamati pandangan mata kiri dan kanan secara 
bergiliran melalui sistem yang menutup pandang 
mata kiri selagi gambar mata kanan ditampilkan, dan 
sebaliknya. 

Tampilan berbasis layar ini juga telah 
diaplikasikan kepada perangkat genggam. Pada 
perangkat-perangkat genggam ini terdapat tampilan 
layar LCD dan kamera. Perangkat genggam ini 
berfungsi seperti jendela atau kaca pembesar yang 
menambahkan benda-benda maya pada tampilan 
lingkungan nyata yang ditangkap kamera.Secara 
umum, augmented reality (AR) adalah 
penggabungan antara objek virtual dengan objek 
nyata.  

Dalam teknologi augmented reality. Sebagai 
contoh, adalah saat pembawa acara televisi 
membawakan berita, ada animasi atau objek virtual 
yang ikut bersamanya, jadi seolah-seolah dia berada 
di dalam dunia virtual tersebut, padahal sebenarnya 
itu adalah tehnik penggabungan antara dunia virtual 
dengan dunia nyata yang dinamakan dengan 
Augmented Reality. Teknologi ini sangat membantu 
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developer dalam mengambangkan aplikasi yang 
akan dibuatnya. 
 
3. Implementasi 

 
Dengan menggunakan augmented reality proses 

autentikasi password pemilik mobile phone 
menjadi terjamin keamanannya. Ilustrasi 
autentikasi password dengan menggunakan 
augmented reality dilakukan dengan bantuan 
hardware yang ada di mobile phone.  

Ilustrasi yang dibuat dalam penulisan ini 
merupakan alat bantu bagi pengguna untuk 
menjaga keamanan data yang ada di dalam mobile 
phone pengguna tersebut. Data yang aman akan 
membuat pengguna tidak perlu menghawatirkan 
data tersebut, karena  jika mobile phone sedang 
dipinjamkan oleh orang lain atau tertinggal disuatu 
tempat akan aman. 

Pada saat membuka password, pengguna hanya 
perlu menunjukkan marker pada kamera mobile 
phone, kemudian marker tersebut akan digunakan 
untuk membuka password yang diatur pengguna. 
Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 di 
bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Augmented Reality 
 

Setelah proses pada Gambar 2, proses yang 
dilakukan berkutnya adalah menggerakkan marker. 
Pengguna dapat menggerakan marker untuk 
membuka password yang terlihat pada Gambar 3. 
Membuka password tentunya harus menentukan 
marker yang akan menjadi patokan. Hal ini dapat 
berfungsi jika orang lain akan berusaha membuka 
password tetapi tidak mempunyai marker, sehingga 
hanya pengguna yang tahu bagaimana cara 
membukanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Mobile Tracking 

3.1 Data Flow Diagram Sistem 
 

Diagram konteks seperti terlihat pada Gambar 4 
merupakan penjelasan mengenai proses autentikasi 
password. Proses tersebut adalah pengguna 
mengirimkan marker untuk Sign Up Autentikasi, 
kemudian marker dikirim ke mobile system.  

Proses selanjutnya mobile system akan 
mengirimkan Data Log yang akan memberi 
pemberitahuan apakah proses Sign Up berhasil atau 
tidak. Jika berhasil maka password dapat terbuka, 
tetapi jika tidak maka mobile system akan 
memberikan pemberitahuan bahwa marker atau 
password yang dimasukkan tidak tepat. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Diagram Konteks 
 

Setelah penjelasan pada Diagram Konteks, 
kemudian penjelasan secara rinci terdapat pada 
Gambar 5, yaitu gambar Diagram Zero. Pada 
diagram ini terdapat penamabahan penjelasan 
dimana sebelum proses autentikasi passsword, 
terlebih dahulu pengguna akan menentukan marker 
apa yang digunakan.  

Marker biasanya dalam bentuk teks maupun 
gambar yang memiliki warna cerah. Hal ini 
diperlukan agar marker dapat terbaca oleh kamera 
mobile phone yang digunakan. 

Marker dapat diganti-ganti secara berkala oleh 
pengguna dengan cara memfoto marker tersebut. Hal 
ini diperlukan agar meminimalisir proses autentikasi 
password oleh orang lain. Setelah merker dipilih, 
kemudian pengguna dapat mengirimkannya ke 
mobile system untuk mengatur hanya marker yang 
dikirim dapat membuka password. Agar pengguna 
yakin dengan marker yang dipilih, pengguna dapat 
mencoba untuk proses autentikasi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Diagram Zero 
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4. Kesimpulan dan Saran 
 

 Dari ilustrasi pada penjelasan Diagram Konteks 
dan Diagram Zero yang tertera pada Gambar 4 dan 
5, aplikasi autentikasi mobile phone berbasis 
augmented reality dapat membantu pengguna dalam 
menjaga kemanan data dalam mobile phone. 
 Data marker yang digunakan dapat dirubah-
rubah sesuai keinginan pengguna agar terhindar dari 
proses atutentikasi oleh orang lain. Pada mobile 
phone dengan menggunakan tambahan kamera 
untuk mengambil objek marker yang akan 
digunakan. 

Kekurangan yang ada pada ilustrasi tersebut 
adalah hanya dapat digunakan pada mobile phone 
yang memiliki kamera. Selain itu teknologi mobile 
system yang support dengan augmented reality. 

Pada proses lebih lanjut, perlu dilakukan riset 
lebih mendalam lagi untuk mencapai hasil serta 
aplikasi yang benar-benar bisa diandalkan dalam 
melakukan proses autentikasi mobile phone 
menggunakan teknologi augmented reality tersebut. 
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Abstrak 
 

Aplikasi pengolahan database dengan bahasa pemrograman apapun sering kali membutuhkan tip dan trik khusus 
dalam pembuatan kode program untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian juga bagi para 
pengembang aplikasi database  yang menggunakan program Visual Delphi, telah tersedia fasilitas pemrograman 
yang sangat lengkap untuk memudahkan pemrogram dalam merancang, membuat, dan menyelesaikan aplikasi 
database yang diinginkan. Pengelolaan data dengan tabel yang sangat banyak akan menjadi sangat rumit bila 
hanya mengandalkan trik pemrograman semata. Dengan kemampuan SQL dalam memanipulasi data yang 
dimiliki oleh setiap DBMS, maka usaha pemrograman semakin mudah. Pada visual Delphi 7.0 telah tersedia 
object Query dan ADOQuery yang memiliki kemampuan terutama untuk melakukan penyuntingan query secara 
langsung pada mode runtime yang masih jarang dimanfaatkan. Tulisan ini membahas penggunaan komponen 
ADOQuery melalui even AfterScroll untuk melakukan penyuntingan hasil Query database MySQL secara 
langsung dari view yang dibuat. Hal ini akan sangat membantu dalam mengolah database khususnya sebuah 
record data yang memilki keterkaitan dengan tabel referensi yang banyak, namun dengan cara yang lebih efisien. 
Hasil akhir dari penyuntigan view tersebut pada akhirnya akan terjadi perubahan atau pemutakhiran data secara 
langsung pada tabel masing-masing dalam waktu yang bersamaan dalam konteks permasalahan yang sama dan 
berkaitan satu sama lain.      
 

Kata kunci : penyuntingan, data, view, query, delphi 7.0  
 

 
1. Pendahuluan 

 
Relasi antar tabel pada konsep data relasional 

merupakan keterhubungan antar tabel yang terjalin 
melalui atribut kunci (key). Hubungan ini biasanya 
dibuat pada saat menentukan hubungan master-
detail, pembuatan tabel referensi, maupun hasil 
analisis perancangan tabel terhadap kemungkinan 
terjadinya anomali bila mana terjadi operasi 
pemutakhiran (perubahan), sehingga integritas atau 
konsistensi data tetap terjaga dengan baik. Demi 
menjaga integritas atau keutuhan data, di berbagai 
buku atau literatur sudah banyak yang dibahas cara 
yang telah dilakukan baik dari sisi pemrograman 
maupun dari sisi database misalnya view, triger dan 
stored procedure.  

Namun, mengakses informasi berdasarkan 
kriteria yang diinginkan (query) dan trik manipulasi 
data dalam proses pembuatan aplikasi database yang 
menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman 
terutama Visual Delphi, hampir jarang dibahas 
mengenai pemutakhiran data yang dilakukan melalui 
penyuntigan hasil query alias view itu sendiri. 
Artinya, hasil dari permintaan terhadap suatu data 
berdasarkan kriteria yang diinginkan tersebut dapat 

dikenakan operasi pemutakhiran pada saat program 
sedang dijalankan, yang pada akhirnya dampak dari 
operasi tersebut akan berpengaruh secara langsung 
ke tabel masing-masing.  

Melalui pembahasan yang sederhana ini, 
pembaca diharapkan memiliki kreatifitas dan 
mampu menerapkan dan mengembangkan 
perancangan antarmuka pada kasus yang sebenarnya 
sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan komponen 
Delphi untuk pengolahan data secara lebih 
bervariasi. 

Permasalahan yang terjadi dari berbagai studi 
literatur mengenai perancangan antamuka aplikasi 
dengan Visual Delphi untuk melakukan 
pemutakhiran data yang memiliki referensi banyak 
tabel,  adalah terciptanya banyak form  antarmuka 
aplikasi untuk pengolahan master data yang terkait 
dengan berbagai referensi tabel. Hal ini 
menyebabkan ukuran file executable menjadi lebih 
besar, penanganan data pokok dilakukan secara 
parsial, informasi lengkap hanya bisa ditampilkan 
pada saat membuat laporan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengurangi pembuatan form aplikasi, merangkum 
data master  yang memiliki keterkaitan atribut di 
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berbagai tabel referensi ke dalam satu form dan 
dibagi dalam bentuk tabsheet dari komponen 
PageControl Visual Delphi, sekaligus menampilkan 
view data hasil query dari berbagai tabel yang yang 
terkait tersebut kemudian langsung melakukan 
pemutakhiran dalam waktu yang bersamaan sesuai 
konteks kebutuhan.  

Manfaat yang bisa diperoleh dari 
penyuntungan hasil query yang dipadu dengan 
rancangan antarmuka dalam bentuk TabSheet 
(PageControl) di sini, adalah navigasi peralihan 
antar record data master dengan berbagai atribut 
turunannya menjadi lebif fleksibel, memudahkan 
pengguna ketika melakukan operasi pemutakhiran 
terhadap berbagai tabel referensi yang berkaitan 
langsung dengan data pokok pada saat aplikasi 
dijalankan (run time) dalam waktu yang bersamaan. 
Selain itu bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi 
dengan antarmuka aplikasi non-delphi  yang 
kebetulan memiliki permasalahan yang sama seperti 
di atas dengan syarat terhubung ke database yang 
sama. 

    

2. Pembahasan 
 

Pada bagian pembahasan, mengambil contoh 
pengolahan data pokok dosen yang memiliki empat 
tabel dan beberapa atribut sederhana sebagai contoh, 
yaitu master dosen (tbDosen), riwayat pendidikan 
(tbPendidikan), riwayat kursus yang pernah diikuti 
(tbKursus)  dan penugasan dosen oleh universitas 
pada program studi tertentu  (tbProdi). Contoh relasi 
antar tabel dapat dilihat pada Gambar 1.  Data-data 
tersebut dirancang dalam bentuk pembagian 
antarmuka (interface) ke berbagai lembaran (sheet) 
sebagaimana layaknya aplikasi excel. Dalam delphi 
7.0 menggunakan komponen PageControl dari tab 
Win32 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.        

 
2.1 Rancangan Tabel 

 
Pada gambar relasi antar tabel di bawah ini, 

dapat dijelaskan bahwa seorang dosen dapat 
memiliki riwayat kursus dan riwayat pendidikan 
lebih dari satu, serta ditugaskan hanya pada satu 
program studi. Sebaliknya setiap riwayat pendidikan 
dan setiap kegiatan kursus, hanya merujuk kepada 
satu pribadi dosen, serta setiap program studi dapat 
ditempati banyak dosen.    

 

 
Gambar 1. Relasi Antar Tabel 

 

2.2 Rancangan Antarmuka 

Pada Gambar 2 diberikan contoh rancangan 
antarmuka dalam bentuk lembaran TabSheet dari 
komponen PageControl  sekaligus merupakan 
halaman navigasi yang berpusat pada nama dosen. 
Beberapa komponen non-visual yang digunakan 
untuk keperluan umum (Dosen, Pendidikan, dan 
Kursus) adalah ADOConnection1, ADOCommand1, 
ADOQuery1, DataSource1, dan komponen visual 
DBGrid1. Penjelasan komponen umum dan 
settingan properties adalah sebagai berikut: 
a) ADOConnection1: digunakan untuk 

menghubungkan database melalui DataSource.  
     ADOConnection1;properties-ConnectionString: 

  Provider=MSDASQL.1;Persist Security 
  Info=False;Data Source=MyMutakhir; 
Mohon disesuaikan dengan nama database dan 
settingan ODBC pada Control Panel. 

b) ADOCommand1: digunakan untuk 
mengeksekusi perintah-perintah SQL misalnya 
insert, update, delete. 
ADOCommand1; properties-Connection: 
ADOConnection1 

c) ADOQuery1; properties-Connection: 
     ADOConnection1 

d) ADOQuery1; properties-SQL:  
      select d.iddosen,d.nama,d.tglahir,d.agama, 
                d.ijinmengajar, d.status, d.asalprodi 
      from tbdosen d left join tbprodi p on 
                d.asalprodi=p.idprodi 
e) ADOQuery1; properties-Active:True  
f) DataSource1:properties-DataSet:ADOQuery1 
g) DBGrid1:properties-DataSource:DataSource1 
h) ADOQuery1; events-AfterScroll:  

Jika idDosen kosong (nulll), maka field Edit1 
dokosongkan. Setelah itu petakan semua atribut 
view (query) ke dalam masing-masing 
komponen antarmuka yang bersesuaian. 

     if varisnull(adoquery1['iddosen']) then 
        edit1.text:='' else begin end; 
     edit1.text:=vartostrdef(adoquery1['iddosen'],''); 
     edit2.text:=vartostrdef(adoquery1['nama'],''); 
     if (not varisnull(adoquery1['tglahir'])) then 
        datetimepicker1.date:=adoquery1['tglahir'] 
     else datetimepicker1.date:=now; 
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     edit4.text:=vartostrdef(adoquery1['agama'],'');   
     edit5.text:=vartostrdef(adoquery1['ijinmengajar'],''); 
     edit6.text:=vartostrdef(adoquery1['status'],''); 
     getProdi; 
     try  
    combobox1.itemindex:=idprodi.indexof( 
    vartostrdef(adoquery1['asalprodi'],''));except  
    end; 
i) Form; events-OnCreate 

Setiap form aktif: 
- Deklarasikan komponen idprodi sebagai 

tstringlist.   
- Halaman aktif langsung diarahkan ke halaman 

Dosen 
- Tampilakan data dosen 
- Setiap kali mengaktifkan salah satu record, 

maka secara bersamaan komponen antarmuka 
halaman dosen menyesuaikan datanya dengan 
record aktif.   

  idprodi:=tstringlist.create; 
  PageControl1.ActivePageIndex:=0; 
  if not adoquery1.active then adoquery1.open;   
  adoquery1afterscroll(adoquery1); 
 

 
 

Gambar 2. TabSheet Data Pokok Dosen 
 
Skenario: 
Komponen Edit Data pada setiap TabSheet yakni 
Dosen, Pendidikan dan Kursus, akan selalu merujuk 
ke Grid_Utama master dosen sebagai obyek utama 
yang memiliki relasi atau referensi data terkait yang 
ditempatkan pada antarmuka setiap tabsheet. 
Dengan demikian setiap record pada master dosen 
akan menjadi record navigasi yang memiliki 
keterhubungan dengan setiap record atau kumpulan 
record yang tampil pada setiap tabsheet yang sedang 
diaktifkan. Inilah kemudahan yang dibahas pada 
tulisan ini khususnya penyuntingan query pada 
komponen ADO Delphi, sehingga untuk setiap satu 
record yang memiliki berbagai relasi antar tabel 
untuk tujuan yang sama, pengguna atau operator 
akan lebih leluasa mengolah data pokok yang 
besesuaian dalam waktu yang bersamaan. Sebelum 
dijelaskan lebih lanjut tentang settingan properties 
dan events pada komponen, terlebih dahulu 
melakukan inisial variabel sbb: 
       ----------------- 

  private 
    { Private declarations } 
      idProdi:TStringList; 
      procedure getProdi; 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
  SQLText:String; 

      ------------------ 
 

2.2.1 Penjelasan antarmuka halaman Dosen 
Adapun penjelasan tentang settingan Properties 

dan Events pada komponen non-visual pada 
halaman Dosen adalah sbb: 
a) ADOQuery2: digunakan untuk membuat 

prosedur getProdi yang akan digunakan untuk 
mengisi komponen ComboBox1 dengan data 
program studi dari tabel tbProdi. Settingan 
propertiesnya adalah:  
ADOQuery2; properties-Connection: 
                     ADOConnection1  

b) Peocedure GetProdi digunakan untuk 
menampilkan tabel data program studi ke dalam 
komponen ComboBox1 (keyfield:idProdi, 
ListSource:namaProdi). Sebelumnya 
idProdi:TStringList ; harus dideklarasikan pada 
bagian private, dan menggunakan komponen 
ADOQuery2. 

procedure tform1.getProdi; 
begin 
     combobox1.clear; 
     if adoquery2.active then adoquery2.close; 
     adoquery2.sql.clear; 
     adoquery2.sql.add('select * from tbProdi'); 
     adoquery2.open; 
     if adoquery2.recordcount>0 then 
     begin adoquery2.first; 
          while not adoquery2.eof do 
          begin 
          combobox1.items.add(adoquery2['nmprodi']); 
               try idprodi.add(adoquery2['idprodi']); 
               except end;  adoquery2.next; 
          end; end; 
     if adoquery2.active then adoquery2.close; end; 
c) Tombol New; events-OnClick: 

- Jika status pengolahan data halaman dosen 
bukan dalam keadaan insert atau edit, maka 
jalankan perintah menambah data. 

- ComboBox1 dikosongkan dan kursor 
langsung berada pada posisi idDosen. 

  if not (adoquery1.state in [dsinsert,dsedit]) then 
  begin adoquery1.append; 
     combobox1.itemindex:= -1; edit1.setfocus; 

        end; 
d) Tombil Delete; events-OnClick: 

- Jalankan perintah Query menghapus data 
dosen berdasarkan idDosen 

DBGrid1: 

MasterDosen 
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- Sebelum dihapus, tampilkan pesan 
konfirmasi.  

  sqltext:='delete from tbdosen where 
  (iddosen='''+vartostrdef(adoquery1['iddosen'],'')+''')'; 

  if application.messagebox('hapus data', 
  'delete',mb_yesno+mb_iconquestion) = mryes 
then 
  begin 
      adocommand1.commandtext:=sqltext; 
      adocommand1.execute;  adoquery1.requery; 
      adoquery1afterscroll(adoquery1); 
  end; 

e) Tombol Save; events-OnClick: 
- Jika idDosen tidak kosong dan status New 

(menambah record baru), maka: jalankan 
Query penyisipan data (insert…). 

- Jika status Edit (mengubahan data), maka: 
jalankan Query perubahan data (update…). 

- Jika pengisian data tidak lengkap, tampilkan 
pesan peringatan. 

  if (edit1.text<>'') then 
  begin if (adoquery1.state in [dsinsert]) then 
   begin 
   sqltext:='insert into tbDosen(iddosen,nama, 
   tglahir,    
   agama, ijinmengajar, status,asalprodi) values'+ 
   '('+quotedstr(edit1.text)+','+quotedstr(edit2.text)+ 
   ','+quotedstr(formatdatetime('yyyy-mm-dd', 
   datetimepicker1.date))+','+ 
quotedstr(edit4.text)+','+quotedstr(edit5.text)+','+ 
quotedstr(edit6.text)+','+ 
quotedstr(idprodi[combobox1.itemindex])+')'; 
 end else begin 
 sqltext:='update doden set iddosen='''+ 
 edit1.text+''',nama='''+edit2.text+''','+ 
 'tglahir='''+formatdatetime('yyyy-mm-dd', 
datetimepicker1.date)+''',agama='''+edit4.text+''','+ 
'ijinmengajar='''+edit5.text+''',status='''+edit6.text
+''','+          
'asalprodi='''+vartostr(idprodi[combobox1.itemindex])+''
''+'where 
iddosen='''+vartostr(adoquery1['iddosen'])+''''; 
 end; 
   adocommand1.commandtext:=sqltext; 
   adocommand1.execute; 
   adoquery1.cancel; adoquery1.requery; 
   adoquery1.locate('iddosen',edit1.text,[lopartialkey]); 
  end else begin 
      application.messagebox('data harus diisi 
      lengkap','error',mb_ok+mb_iconerror);abort; 
   end; 
f)  Tombol Cancel; events-OnClick: 

- Membatalkan semua aktivitas olah data dosen 
baik dalam status New atau Edit. 

- Komponen antarmuka halaman dosen 
menyesuaikan data dengan record aktif 

      if (adoquery1.state in [dsinsert,dsedit]) then 
     adoquery1.cancel; 
     adoquery1afterscroll(adoquery1); 

 
2.2.2 Penjelasan antarmuka halaman Pendidikan 
 

 
 

Gambar 3. TabSheet Data Pendidikan 
  
Untuk keperluan halaman Pendidikan, komponen 
non-visual yang dibutuhkan terdiri dari ADOTable1, 
DataSource2 dan DBGrid2. 
a) ADOTable1: digunakan untuk menghubungkan 

tabel tbPendidikan sebagai master dari atribut 
asalProdi di tabel tbDosen. Settingan properties 
dan events tersebut adalah sbb: 

     ADOTable1; properties: 
- Connection : ADOConnection1 
- TableName : tbPendidikan 
- MasterSource : DataSource1 
- Active : True 
- MasterFields :  

 
 

     Gambar 4. Join Master Dosen-Detail Pendidikan 
 

b) ADOTable1; events-AfterScroll 
- Memetakan seluruh atribut tabel data 

pendidikan ke komponenen antarmuka 
halaman pendidikan yang besesuain. 

 edit3.text:=vartostrdef(adotable1 ['strata'],''); 
 edit7.text:=vartostrdef(adotable1 ['jurusan'],''); 
 edit8.text:=vartostrdef(adotable1 ['thntamat'],''); 
edit9.text:=vartostrdef(adotable1['namainstitusi'],'');  
c) ADOTable1; events-BeforePost 

- Sebelum data pendidikan disimpan, petakan 
seluruh komponen antarmuka halaman 
pendidikan ke atribut tabel pendidikan yang 
bersesuaian. 

DBGrid2 
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- Jika terdapat salah satu komponen antarmuka 
datanya kosong, maka tampilkan peringatan. 

 
if (edit3.text<>'') and (edit7.text<>'') and  
(edit8.text<>'') and (edit9.text<>'') then 
begin 
adotable1 ['strata']:=edit3.text; 
adotable1 ['iddosen']:=adoquery1['iddosen']; 
lanjutkan penyesuaian terhadap pemetaan atribut 
jurusan, thntamat, dan namainstitusi; 
end else begin 
application.messagebox('data harus diisi  
lengkap','error',mb_ok+mb_iconerror);abort; 
end; 
d) DataSource2; properties-DataSet:ADOTable1 
e) DBGrid2; properties:DataSource:DataSource2 
f) Edit3; Edit7; Edit8; Edit9; events – OnKeyPress 

- Jika status pengolahan data pendidikan pada 
halaman pendidikan bukan dalam keadaan 
New (insert) atau Edit, maka data tabel 
pendidikan diedit (diubah)  

 
     if (not (key in [#13])) then  begin 

     if not (adotable1.state in [dsinsert,dsedit]) 
then adotable1.edit; end; 

g) Tombol New; events:OnClick 
- Menambah data pendidikan pada halaman 

pendidikan. 
     adotable1.append; 

h) Tombol Delete; events:OnClick 
- Jika status pengolahan data pendidikan pada 

halaman pendidikan bukan dalam keadaan 
New (insert) atau Edit, maka data tabel 
pendidikan dihapus (delete). 

- Tampilkan pesan konfirmasi sebelum dihapus 
- Menyesuaikan data dengan record aktif  

 
if not(adotable1.state in [dsinsert,dsedit]) and 
(adotable1.recordcount>0) then 
  begin 
    if application.messagebox('hapus  
data','delete',mb_yesno+mb_iconquestion)= 
mryes then 
    begin adotable1.delete; 
        adotable1afterscroll(adotable1);  
    end;  end; 
 

i) Tombol Save; events:OnClick 
- Jika status pengolahan data pendidikan pada 

halaman pendidikan sedang dalam keadaan 
New (insert) atau edit (ubah), maka simpan 
salah satu satus dari kedua status tesebut. 

      
  if (adotable1.State in [dsInsert,dsEdit]) then  
   adotable1.Post; 

j) Tombol Cancel; events:OnClick 
- Membatalkan semua aktivitas olah data 

pendidikan baik dalam status New atau Edit. 

- Komponen antarmuka halaman pendidikan 
menyesuaikan data dengan record aktif 

 
  if (adotable1.State in [dsInsert,dsEdit]) then    
      adotable1.Cancel; 
   adotable1AfterScroll(adotable1); 

 
2.2.3 Penjelasan antarmuka halaman Kursus 
 

 
 

Gambar 5. TabSheet Data Kursus 
 
Pada halaman Kursus komponen non-visual terdiri 
dari ADOTable2 dan DataSource3 dan DBGrid3. 
 
a) ADOTable2: digunakan untuk menghubungkan 

tabel tbKursus sebagai master dari atribut 
asalProdi di tabel tbDosen. Settingan properties 
dan events tersebut adalah sbb: 

b) ADOTable2; properties: 
- Connection : ADOConnection1 
- TableName : tbKursus 
- MasterSource : DataSource1 
- Active : True 
- MasterFields :  

 
 

Gambar 6. Join Master Dosen-DetailKursus 
 

c) DataSource3; properties-DataSet:ADOTable2 
d) DBGrid3;properties-DataSource:DataSource3 
e) ADOTable2; events-AfterScroll:  

- Memetakan seluruh atribut tabel data kursus 
ke komponenen antarmuka halaman kursus 
yang besesuain. 
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edit10.text:=vartostrdef(adotable2['namakursus'],''); 
lanjutkan pemetaan atribut: tempat, tahun dan ket; 
 
f) ADOTable2; events-BeforePost: 

- Sebelum data kursus disimpan, petakan 
seluruh komponen antarmuka halaman kursus 
ke atribut tabel kursus yang bersesuaian. 

- Jika terdapat salah satu komponen antarmuka 
datanya kosong, maka tampilkan peringatan. 

 
if (edit10.text<>'') and (edit11.text<>'') and  
(edit12.text<>'') and (edit13.text<>'') then 
begin 
    adotable2['namakursus']:=edit10.text; 
    adotable2 ['iddosen']:=adoquery1['iddosen']; 
    lanjutkan pemetaan atribut : tempat, tahun,  
    keterangan; 
 end else 
 begin 
    application.messagebox('data harus diisi  
lengkap','error',mb_ok+mb_iconerror);abort; 
end; 
g) Edit10; Edit11; Edit12; Edit13; events –

OnKeyPress 
- Jika status pengolahan data kursus pada 

halaman kursus bukan dalam keadaan New 
(insert) atau Edit, maka data tabel kursus 
diedit (diubah)  

 
  if (not (key in [#13])) then 
  begin 
     if not (adotable2.state in [dsinsert,dsedit]) then  
    adotable2.edit; 
  end; 
 
h) Tombol New; events-OnClick 

- Menambah data baru pada halaman kursus 
   adotable2.Append; 
 
i) Tombol Delete; events-OnClick 

- Jika status pengolahan data kursus pada 
halaman kursus bukan dalam keadaan New 
(insert) atau Edit, maka data tabel kursus 
dihapus (delete). 

- Tampilkan pesan konfirmasi sebelum dihapus 
- Menyesuaikan dengan record aktif  

 
if not(adotable2.state in [dsinsert,dsedit]) and 
(adotable2.recordcount>0) then 
  begin 
    if application.messagebox('hapus data', 
   'delete',mb_yesno+mb_iconquestion)=mryes 
then begin 
adotable2.delete;  
adotable2afterscroll(adotable2); 
end; end; 
 

j) Tombol Save; events-OnClick 

- Jika status pengolahan data kursus pada 
halaman kursus adalah New (insert) atau 
edit (ubah), maka simpan salah satu satus 
dari kedua status tesebut. 

 
   if (adotable2.State in [dsInsert,dsEdit]) then 
   adotable2.post; 
 
k) Tombol Cancel; events-OnClick 

- Membatalkan semua aktivitas olah data 
kursus baik dalam status New atau Edit. 

- Komponen antarmuka halaman kursus 
menyesuaikan data dengan record aktif 

 
 if (adotable2.state in [dsinsert,dsedit]) then   
  adotable2.cancel; adotable2afterscroll(adotable2); 
 
 
Kesimpulan: 
 
1. Penyuntingan Query melalui komponen 

ADOQuery pada mode Runtime (aplikasi sedang 
dijalankan) dapat dilakukan melalui tahapan: 
• Membuat view (perintah SQL Select…) 

Query lintas tabel sesuai kebutuhan. 
• Memetakan komponen field antarmuka 

dengan atribut/field Query pada event 
AfterScroll dari ADOQuery. 

 
FieldAntarmuka:=FieldADOQuery 

 
Setiap komponen input antarmuka 
mempunyai keunikan masing-masing. Oleh 
karena itu pembuat aplikasi  perlu 
menyesuaikan dengan tipe komponen yang 
digunakan, misalnya: Edit, ComboBox, 
RadioButton, CheckBox, Memo, 
DateTimePicker, dll. 

2. Dalam kenyataan atribut data pokok dosen 
sebenarnya masih banyak, meskipun dalam 
contoh pembahasan ini masih sederhana namun 
cukup dibuat untuk mewakili berbagai 
komponen penyuntingan di tab Standar, Data 
Access dan Data Controls pada Delphi 7. 

3. Kita dapat mengakses atau membuka relatif 
banyak tabel referensi yang merujuk ke data 
pokok (master) pada waktu yang bersamaan 
melalui query, kemudian melakukan 
penyuntingan atas kelompok data tersebut yang 
pada akhirnya akan tersimpan ke tabel masing-
masing. 

4. Penggunaan komponen PageControl untuk 
menangani atau menyunting query lintas tabel 
sangat efektif sehingga dapat mengurangi jumlah 
form dan waktu penyuntingan untuk mengelola 
satu permasalahan yang sama.     

5. Dapat mengurangi waktu dan script 
pemrograman untuk mengolah satu 
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permasalahan yang sama yakni data lintas tabel 
yang bersesusaian. 
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Abstrak 

Browser merupakan sarana untuk menjelajahi internet yang berisi berbagai informasi. Untuk kelancaran dalam 
menggunakan internet maka pengguna  perlu  mengetahui beberapa browser yang cukup terkenal di dunia dan 
sering digunakan oleh masyarakat. Selain itu pengguna juga harus mengetahui keunggulan dan kelemahan yang 
dimiliki masing-masing browser, serta kecepatan proses terbaik dari berbagai browser. Penulisan ini membahas 
mengenai perbandingan kemampuan kerja pada berbagai browser dengan  menggunakan beberapa metodologi. 
Metodologi yang digunakan yaitu dengan mengukur fasilitas-fasilitas yang ada pada browser, keunggulan dan 
kelemahan, serta kecepatan proses browser berdasarkan kecepatan proses HTML, javascript, dan flash. Untuk 
menguji kecepatan proses HTML melalui situs peacekeeper benchmark,  dan untuk  menguji kecepatan  proses 
javascript melalui situs sunspider javascript benchmark, serta guimark 2 flash bitmap test untuk menguji 
kecepatan proses flash. 
 
Kata kunci : browser, software, kemampuan kerja 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Browser adalah software yang menterjemahkan 
kode HTML dan merepresentasikan halaman 
website, software ini yang sering digunakan setiap 
hari untuk mempermudah dan mempercepat dalam 
mengetahui informasi di seluruh dunia baik dalam 
bidang  bisnis, pendidikan, kenegaraan, dan 
sebagainya. Hanya  dengan komputer pribadi dan 
internet yang dapat di akses dimana saja dan kapan 
saja, sehingga mempermudah pengguna dalam 
melakukan segala kegiatan. Saat ini semakin banyak 
jenis browser yang  berkembang pesat diantaranya 
Google chrome, Mozila Firefox, Opera,  Safari 
Apple, Rockmelt, dan SeaMonkey untuk itu demi 
kelancaran menggunakan internet maka pengguna 
harus dapat memilih browser yang baik dalam 
kecepatan proses serta fitur-fitur yang menjadi 
kelemahan dan keunggulan bagi browser tersebut, 
sehingga dapat memilih browser sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. 

Perkembangan browser dan internet yang 
sangat pesat mulai dari fitur-fitur sampai dengan 
kecepatan browsing selalu dibutuhkan pada saat ini. 
Masing-masing browser selalu menawarkan yang 
terbaik, dengan pengembangan fitur-fitur yang ada 
pada setiap browser. Browser yang baik adalah 
browser yang mempunyai  banyak fitur yang dapat 
membuat penggunanya browsing dengan cepat, 

mudah dan nyaman, pengoperasiannya harus 
sederhana sehingga mudah dipahami cara kerjanya. 
Hal tersebut tergantung dari kemampuan browser 
memproses HTML,  javascript dan flash  dengan 
cepat, dan yang paling utama dapat kompatibel 
dengan semua jenis website. Selain itu, fasilitas 
keamanan yang harus mutlak, karena pada saat 
browsing pasti banyak gangguan yang datang  mulai 
dari virus, pop-up iklan, dan sebagainya. 
 
2. Telaah Pustaka 

 
Ada beberapa penelitian yang berhubungan 

dengan kemampuan kerja pada browser, yang 
pertama adalah dari jurnal yang berjudul “Internet 
Explorer And Firefox: Web Browser Features 
Comparision And Their Future”, jurnal ini disusun 
oleh Siwat Saibua, Joon-Yeoul Oh, dan Richard A. 
Aukerman pada tahun 2007.[4]. 

Yang kedua adalah dari jurnal yang berjudul 
“Benchmarking ModernWeb Browsers”, jurnal ini 
disusun oleh Jordan Nielson, Carey Williamson, dan 
Martin Arlitt pada tahun 2008.[3]. 

Yang ketiga adalah dari jurnal yang berjudul 
“Membandingkan kinerja browser”, jurnal ini 
disusun oleh Daniel Setiawan, Rendra Setiawan, 
Rizka Karunia pada tahun 2010.[5]. 
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Sejarah singkat serta keunggulan dan 
kelemahan pada browser yang akan dibandingkan 
sebagai berikut: 

 
a. Google Chrome 

 
Google Chrome adalah sebuah peramban web 

sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google 
dengan menggunakan mesin rendering WebKit. 
Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan 
Chromium. 
Kelebihan : ringan serta gesit, otomatis akan mem-
bookmark semua situs yang pernah dibuka atau 
sering dikunjungi,  lebih praktis, desainnya simpel 
dan minimalis dengan sistem keamanan yang sangat 
kuat (paling tahan terhadap serangan hacker), 
memiliki webstore untuk fitur tambahan, dan mudah 
di update.  
 
Kekurangan : kurang dinamis karena fiturnya tidak 
banyak, masih banyak security hole, proses install 
harus online.  
 
b. Mozilla Firefox 

 
Mozilla Firefox (aslinya bernama Phoenix dan 

kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla 
Firebird) adalah peramban web lintas platform gratis 
yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan 
ratusan sukarelawan. 
 
Kelebihan : memiliki banyak fitur tambahan/add 
ons yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan user. 
mudah di update dan memiliki security 
system/keamanan yang sangat baik. Updatenya 
mudah, Bandel, dan cocok untuk membuka situs-
situs multimedia.  
 
Kekurangan : terkadang loading Mozilla Firefox 
cukup memakan waktu saat mulai dari start awal. 
Terlebih jika banyak adds on yang terinstal. Update 
pada Firefox juga artinya  mendownload versi anyar 
dari Firefox itu sendiri, update Firefox juga biasanya 
menyebabkan beberapa adds on yang terinstal tidak 
berfungsi.  
 
c. Opera 

 
Opera adalah peramban web dan paket 

perangkat lunak Internet antar-platform. Opera 
terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk Internet 
seperti peramban web, serta perangkat lunak untuk 
membaca dan mengirim surat elektronik. Opera 
dibuat oleh Opera Software yang bermarkas di Oslo, 
Norwegia. Opera dapat dijalankan di berbagai sistem 
operasi, termasuk Microsoft Windows, Mac OS X, 
Solaris, FreeBSD dan Linux. 

Selain itu, Opera memiliki pangsa pasar yang 
lebih besar pada perangkat mobile seperti ponsel, 
ponsel pintar, dan personal digital assistant. 
 
Kelebihan : cukup ringan, sehingga tidak memakan 
memori hardisk yang cukup besar pada notebook 
atau PC. Memiliki email client dan rss sendiri 
sehingga tidak perlu memakai email client lain 
seperti Outlook dan sebagainya. Memiliki Opera 
Turbo yang bisa diaktifkan ketika koneksi sedang 
lambat sehingga proses loading page bisa lebih 
cepat. Pemanggilan kembali Cache lebih cepat.  
  
Kekurangan : Opera Browser biasanya sedikit 
lambat dalam membaca script pada beberapa 
halaman situs. Sama seperti Firefox, meng-update 
Opera Browser artinya harus men-download kembali 
masternya.  
 
d. Safari 

 
Safari adalah sebuah peramban web buatan 

Apple Inc. yang awalnya ditujukan khusus bagi 
sistem operasi Mac OS. Safari dipasang bersama 
Mac OS X dan merupakan peramban web bawaan di 
sistem operasi tersebut sejak Mac OS X v10.3. 
Sebelumnya dari tahun 1997 hingga 2003, Mac OS 
X menggunakan Internet Explorer for Mac sebagai 
peramban web bawaan. Pada 11 Juni 2007, versi 
pratayang untuk Windows baik yang cocok untuk 
Windows XP dan Windows Vista dari Safari 
diperkenalkan pada Muktamar Pengembang Sedunia 
Apple di San Francisco. 
 
Kelebihan : Kemampuan memecah tab menjadi 
jendela dan sebagainya, snapback dan relatif cepat, 
Fitur terbaru yang menarik adalah penerapan Nitro 
Engine. Dengan aplikasi ini browser bisa mengolah 
aplikasi-aplikasi web dengan lebih cepat karena 
Nitro Engine dapat mengeksekusi java script 
delapan kali lebih cepat dibanding dengan browser 
lainnya. Safari dilengkapi juga dengan Cover Flow 
yang membuat tampilan bookmark dan history 
browser lebih nyaman. Safari juga mendukung 
format modern web berbasis HTML 5 yang dapat 
mengumpulkan web-web favorit yang sering dibuka 
oleh pengguna dalam bentuk thumbnail, mirip 
dengan yang dimiliki oleh Opera.  
Kekurangan : Terlihat aneh sebagai aplikasi 
windows, jika baru menggunakannya, dan tidak ada 
fitur restore jika safari hang. Bug pada Safari dapat 
berakibat attacker mampu untuk membuang desktop 
korban dengan eksekusi file executable (.exe), 
sebuah penyerangan yang dikenal dengan nama 
Carpet Bombing .  
 
e. Rockmelt 

RockMelt adalah browser internet berbasiskan 
Google chrome yang secara khusus didesain untuk 
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pecinta jejaring sosial, RockMelt dibuat oleh Tim 
Howes dan Eric Vishria sebagai Browser Berbasis 
Media Sosial (Facebook) browser ini dibuat untuk 
sosial network khususnya Facebook dan Twitter 
tak hanya itu browser ini menggunakan engine yang 
sama dengan Browser Google chrome. 
 
Kelebihan : Tetap terkoneksi ke Facebook 
walaupun buka situs lain,  Ada fasilitas Quiet Mode 
untuk menghentikan semua pemberitahuan 
Facebook,  Omnibox search untuk mencari teman 
Facebook langsung dari ADDRES BAR.  
 
Kekurangan : Memakan Bandwith yang besar 
karena on Facebook,  tampilannya yang Kurang 
(Bisa diatasi dengan Theme dari Chrome Web 
Store),  belum ada Installer versi Offline nya.  
 
f. SeaMonkey 

 
SeaMonkey atau lengkapnya Mozilla 

SeaMonkey adalah suatu internet suite, yang 
merupakan gabungan web browser untuk menjelajah 
internet, e-mail client untuk menerima dan mengirim 
e-mail, news client untuk menerima berita dan 
HTML editor untuk menyunting halaman-halaman 
website yang menggunakan HTML (hyper text 
mark-up language). 

Dahulunya perangkat lunak ini bernama Mozilla 
Application Suite yang merupakan pengembangan 
dari Netscape Navigator buatan Netscape 
Communications Corporation (yang sudah bubar). 
SeaMonkey merupakan perangkat lunak yang 
bersifat free software, open source, dan cross-
platform. Dikembangkan secara bersama oleh suatu 
komunitas yang dipimpin oleh SeaMonkey Council 
(Dewan SeaMonkey). 

 
Kelebihan : 
Bisa berguna untuk email dan browser sekaligus. 
Penterjemahan website2 yang berbahasa asing 
(China, Jepang, Korea, Spanyol, dll) ke bahasa 
Inggris yang lebih mudah dimengerti. Dapat 
memfilter email spam ataupun virus.  
 
Kekurangan : 
Ada beberapa jenis web yang tidak mau dibuka.  
 
3. Data dan Analisis 
 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil 
analisis perbandingan kemampuan kerja browser 
antara  Google Chrome 22.0.1229.94 m, Mozila 
Firefox 16.0.1, Opera 12.02,  Safari Apple 5.1.7, 
Rockmelt 0.16.91.483, dan Sea Monkey Browser 
2.13.1 dengan spesifikasi: 
 
Spesifikasi hardware: 
- Prosesor Intel Core i5-460M 

- RAM 2GB DDR3 
- Monitor 14.0” 
- Harddisk 640GB 
- VGA ATI Mobility Radeon HD 5650 1024 

VRAM 
 
Spesifikasi software: 
- Peacekeeper 
- Sunspider  
- GUIMark 2 

 
Permasalahan yang dibahas: 
- Kecepatan proses 
- Fitur yang tersedia 
- Memory usage saat pembukaan tab 

 
3.1 Membandingkan Kecepatan Proses 

 
Pada bagian ini, akan membandingkan 

kecepatan proses dari browser yang telah dipilh 
dengan situs yang mampu mengukur kecepatan 
proses dari browser tersebut. Situs yang 
digunakan yaitu, peacekeeper, sunspider, dan 
guimark 2. 

 
3.1.1  Peacekeeper Benchmark 

 
Dalam tes ini akan membandingkan kemampuan 

beberapa browser dalam hal rendering, HTML 5, 
capabilities, HTML 5 Canvas, Data, DOM 
Operation dan Text Parsing. Pengujian tes ini 
dilakukan melalui situs 
www.peacekeeper.futuremark.com. Di bawah ini 
adalah hasilnya: 

 
Tabel 3.1  Peacekeeper Benchmark 
 

 
 

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 
browser dengan kecepatan proses HTML5 tercepat 
yaitu yang memiliki rata-rata tertinggi pada 
peringkat pertama adalah Rockmelt, peringkat kedua 
adalah Google Chrome, peringkat ketiga adalah 
Opera, keempat adalah Safari Apple, kelima adalah 
Mozilla Firefox dan peringkat terakhir adalah Sea 
Monkey. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Rockmelt adalah browser yang paling cepat dalam 
membuka halaman HTML5 dengan simpangan 
(1807.6 ± 186.32). 
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3.1.2  Sunspider Javascript Benchmark 

 
Pada tes ini akan menguji kecepatan browser 

dalam membuka halaman javascript  dengan 
mengukur kecepatan pada beberapa bagian yaitu 3d, 
access, bitops, controlflow, crypto, date, math, 
regexp, string. Pengujian tes ini dilakukan  melalui 
situs 
www.webkit.org/perf/sunspider-0.9.1/sunspider-
0.9.1/driver.HTML. Di bawah ini adalah hasilnya: 

 
Tabel 3.2  Sunspider Javascript Benchmark 
 

 
 

Keterangan    
GC : Google Chrome 
MF  : Mozila Firefox 
O    : Opera 
SA   : Safari Apple 
R    : RockMelt 
SM  : SeaMonkey  
Waktu  dalam satuan mili detik(ms) 
 

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 
browser dengan kecepatan proses javascript tercepat 
yaitu yang memiliki rata-rata terkecil pada peringkat 
pertama adalah Mozilla Firefox, peringkat kedua 
adalah Google Chrome, peringkat ketiga adalah 
SeaMonkey, keempat adalah Safari Apple, kelima 
adalah RockMelt dan peringkat terakhir adalah 
Opera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mozilla 
Firefox adalah browser yang paling cepat dalam 
membuka halaman javascript dengan simpangan  
(371.32 ± 91.464) ms. 

 
3.1.3  GUIMark 2 

 
Pada tahap ini, akan membandingkan kecepatan 

flash dan HTML 5 di browser berdasarkan pada tes 
vektor, bitmap, dan teks rendering. Dalam pengujian 
test ini dilakukan melalui situs 
http://www.craftymind.com/factory/guimark2/Flash
GamingTest.HTML. Di bawah ini adalah hasil 
pengujiannya: 
 

Tabel 3.3 GUIMark 2 Flash Bitmap Gaming 
 

 
Keterangan    
GC : Google Chrome 
MF  : Mozila Firefox 
O    : Opera 
SA   : Safari Apple 
R    : RockMelt 
SM  : SeaMonkey  
Waktu  dalam satuan frame per detik(fps) 
 

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 
kecepatan flash terbaik yaitu dengan memiliki rata-
rata terbesar.  Dengan peringkat pertama 
SeaMonkey, peringkat kedua yaitu Opera, peringkat 
ketiga yaitu Mozilla Firefox, peringkat keempat 
yaitu Google Chrome, peringkat kelima yaitu Safari 
Apple dan terakhir adalah Rockmelt. Sehingga 
kecepatan flash terbaik dimiliki oleh SeaMonkey 
dengan simpangan (38.252 ± 1.2048) fps.  

 
3.2 Membandingkan Fitur yang Tersedia 

 
Dalam tahap ini, akan membandingkan fitur-

fitur yang tersedia pada enam browser yang 
dibandingkan. Di bawah ini adalah hasil 
perbandingannya: 

 

 
 
Keterangan    
GC : Google Chrome 
MF  : Mozila Firefox 
O    : Opera 
SA   : Safari Apple 
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R   : RockMelt 
SM  : SeaMonkey  
Total  adalah banyaknya fitur yang 
dibandingkan per banyaknya fitur yang ada 
pada browser 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa browser 
Google Chrome dan Rockmelt memiliki semua fitur 
dari 13 fitur yang dibandingkan yang ada pada tabel, 
sehingga dari enam browser di atas Google Chrome 
dan Rockmelt merupakan browser yang cukup 
lengkap dan unggul  dalam fitur atau fasilitas 
diantara 4 browser lainnya. 
 
3.3 Membandingkan Memory Usage Saat 

Pembukaan Tab 
 

Dalam tahap ini, akan membandingkan 
memory yang digunakan saat pembukaan tab. Di 
bawah ini adalah hasil perbandingannya: 
 

 
 

Dari perbandingan memory usage ini di dapat 
dengan membuka situs www.google.co.id. Dalam 
hal ini terlihat bahwa browser dengan penggunaan 
memory usage terkecil yaitu Rockmelt lebih unggul 
dalam penggunaan memory usage, baik dalam open 
1 tab sampai dengan open 5 tabs. Ini menempatkan 
Rockmelt di urutan pertama. Dengan demikian 
mampu mengurangi kerja RAM sebagai memori 
storage. 
 
3.4 Score & Bobot 

 
Pada kelima tes yang telah dilakukan diatas, 

perhitungan skor didasarkan pada bobot yang 
diberikan pada setiap tes, bobot yang diberikan 
sesuai dengan seberapa besar peranan dari  tes 
tersebut terhadap efek yang diberikan kepada 
browser yang diujikan. 

 

 
 

Peacekepeer 
- Score 

0 - 181      = 1  906 – 1086   = 6 
182 – 362 = 2  1087 – 1267 = 7 
363 – 543 = 3  1268 – 1448 = 8 
544 – 724 = 4  1449 – 1629 = 9 
725 – 905 = 5  1630 – 1810 =10 
GC = 1801.8 = 10 
MF = 808.6   = 5 
O    = 1386.2 = 8 
SA  = 947      = 6 
R    = 1807.6 = 10 
SM = 752.2   = 5 

Sunspider 
- Score 

0 - 55    = 10  276 – 330 = 5 
56 - 110   = 9  331 – 385 = 4 
111 - 165 = 8  386 – 440 = 3 
166 - 220 = 7  441 – 495 = 2 
221 - 275 = 6  496 – 550 = 1 
 
GC = 374.74 = 4 
MF = 371.32 = 4 
O    = 458.18 = 2 
SA  = 427.68 = 3 
R    = 544.20 = 1 
SM = 400.02 = 3 
 

Guimark 
- Score 

0 - 4     = 1  21 – 24 = 6 
5 - 8     = 2  25 – 28 = 7 
9 - 12  = 3  29 – 32 = 8 
13 - 16 = 4  33 – 36 = 9 
17 – 20  = 5  37 – 40 = 10 
 
GC = 31.956 = 8 
MF = 34.782 = 9 
O    = 37.958 = 10 
SA  = 31.426 = 8 
R    = 21.05    = 6 
SM = 38.252 = 10 
 

Fitur 
- Score 

0 - 1.3  = 1  6.6 – 7.8     = 6 
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1.4 - 2.6  = 3  7.9 – 9.1     = 7 
2.7 - 3.9 = 3  9.2 – 10.4   = 8 
4.0 - 5.2 = 4  10.5 – 11.7 = 9 
5.3 - 6.5 = 5  11.8 – 13    = 10 
 
GC = 13 = 10 
MF = 11 = 9 
O    = 11 = 9 
SA  = 5   = 4 
R    = 13 = 10 
SM = 9   = 7 

 
Memory Usage 

- Score 
0 – 11   = 1  56 – 66     = 6 
12 – 22 = 2  67 – 77     = 7 
23 – 33 = 3  78 – 88     = 8 
34 – 44 = 4  89 – 99     = 9 
45 – 55 = 5  100 – 110 = 10 

 
GC = 38.368   = 7 
MF = 107.551 = 1 
O    = 65.864   = 5 
SA  = 68.580   = 4 
R    = 25.384   = 8 
SM = 65.542   = 5 
 

Keterangan perhitungan score pada parameter 
Peacekeeper yakni browser yang memiliki angka 
terbesar adalah yang terbaik untuk kecepatan proses 
HTML5 sehingga untuk range angka tertinggi diberi 
skor 10, browser Google Chrome dan Rockmelt 
adalah yang memiliki skor tertinggi yaitu 10.  

Pada parameter Sunspider browser yang 
memiliki angka terkecil yang paling bagus dalam 
membuka halaman javascript  sehingga range angka 
terkecil di beri skor 10 kebalikan dari parameter 
peacekeeper, browser Google Chrome dan Mozilla 
Firefox adalah yang memiliki skor tertinggi yaitu 4.  
Parameter Guimark, angka tertinggi adalah yang 
baik untuk kecepatan flash dan HTML5 sama seperti 
peacekeeper sehingga untuk range angka tertinggi di 
beri skor 10, browser Opera dan Sea Monkey adalah 
yang memiliki skor tertinggi yaitu 10. 

Parameter perbandingan fitur, fitur dengan 
jumlah terbanyak adalah yang terbaik namun semua 
dikembalikan kepada pengguna apakah fitur-fitur 
yang ada dapat bermanfaat atau tidak, jadi untuk 
browser yang memiliki fitur terbanyak diberi skor 
10, browser Google Chrome dan Rockmelt adalah 
yang memiliki skor tertinggi yaitu 10.  

Parameter terakhir yaitu membandingkan 
Memory Usage dimana browser dengan angka 
terkecil adalah yang terbaik  dalam penggunaan 
memory usage, parameter ini sama dengan 
parameter Sunspider untuk range browser terkecil 
akan diberi skor 10, browser Rockmelt adalah yang 
memiliki skor tertinggi yaitu 8.  
 

4. Kesimpulan  
 
Setelah dilakukan perhitungan Score di atas, 

maka dapat dilihat bahwa peringkat score yang  
pertama   adalah browser Google Chrome, kedua 
Opera, ketiga Rockmelt, keempat Seamonkey, 
kelima Mozila Firefox, dan yang terakhir adalah 
Safari. 

Dari peringkat tersebut dapat disimpulkan 
bahwa yang memiliki kemampuan kinerja terbaik  
adalah browser Google Chrome. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan membuat sebuah prototype aplikasi yang dapat menyampaikan informasi secara dinamis 
kepada setiap civitas akademi di Universitas ABC. Universitas ABC menyampaikan informasi kepada civitas 
akademi melalui papan pengumuman, media elektronik(telepon, short message service), Internet(email, groups, 
media social networking).  Informasi  dapat disampaikan melalui media cetak ataupun dalam bentuk format 
digital. Informasi dalam bentuk cetakan bersifat statik sedangkan informasi dalam bentuk digital dapat bersifat 
dinamis atau berubah-ubah.Penelitian ini membuat tentang aplikasi bulletin board yang dinamis, aplikasi ini 
dapat melakukan interaksi dengan penggunanya.Aplikasi ini dapat mendeteksi informasi seorang user dan 
memberikan respons informasi yang berkaitan dengan user tersebut.Adapun metode yang digunakan oleh penulis 
yaitu prototyping dan metodologi yang digunakan yaitu metode rekayasa perangkat lunak dengan teknik 
pengumpulan data yaitu observasi. Dalam perancangan aplikasi ini menggunakan tools seperti : bahasa 
pemrograman C#.NET, Oracle, dan Adobe Photoshop. Dari penelitian yang dilakukan, teknologi touch screen, 
dan face recognition membuat penyajian informasi dapat didistribusikan dengan baik, menjadi menarik, user 
friendly dan efektif.Hasil Pengujian menunjukkan fungsi untuk pengenalan wajah serta informasi yang terkait 
dengan user dapat disampaikan dengan baik melalui aplikasi ini. Dengan menggunakan teknologi touch screen 
dan face recognition maka user dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan papan pengumuman 
elektronik. 
 
Kata kunci :DEBB(Dynamic Electronic Bulletin Board),Touch screen, face recognition 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Kemajuan teknologi dalam pengolahan data mentah 
(raw material) telah memberikan manfaat bagi 
kehidupan manusia.Pengolahan data menjadi 
informasi yang berguna dapat dengan cepat diterima 
oleh pengguna yang membutuhkan.  Data yang telah 
tersimpan sebagai data log(data historikal data 
backup) dapat dipanggil kembali untuk dianalisa.  
Hasil analisa data historikal akan menjadi informasi 
yang dapat digunakan sebagai dasar dalam 
melakukan perencanan dan prediksi(ramalan) 
tentang kejadian atau kondisi dimasa yang akan 
datang. 

Data yang telah diolah akan berubah menjadi 
informasi.  Informasi yang berguna dapat 
dimanfaatkan oleh manusia, alat, sistem,aplikasi, 
dan stakeholder dalam membuat  keputusan. 
Informasi yang berguna dapat disimpan dalam 
media penyimpanan seperti: pita, cakram disk, Hard 

disk, kertas, tulisan batu, memori manusia, Floppy 
Disk, Zip Drive, DVD(digital versatile disc). 

Distribusi informasi dapat dilakukan melalui 
komunikasi secara verbal, menggunakan simbol, 
media cetak, media elektronik, internet.Komunikasi 
secara verbal adalah suatu bentuk interaksi 
penyampaian informasi secara langsung dengan 
penerima informasi.Penggunaan simbol adalah 
bentuk komunikasi secara tidak langsung dengan 
penerima informasi. Media cetak 

Penyampaian pengumuman kepada mahasiswa dan  
pegawai di Universitas ABC adalah melalui media 
cetak dan media elektronik.  Pengumuman atau 
informasi yang disampaikan kepada civitas akademi 
Universitas ABC disebarkan dalam bentuk memo, 
cetakan yang ditempelkan pada papan pengumuman, 
serta menggunakan short message service dan e-
mail.  Peneliti melihat kesempatan dalam 
pemanfaatan teknologi pengenalan wajah atau face 
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recognition dan monitor touch screen untuk 
menyampaikan informasi. 

Peneliti membuat aplikasi yang dapat menampilkan 
informasi atau pengumuman melalui media visual 
monitor touch screen dengan menggunakan 
pengenalan citra wajah di Universitas ABC. Aplikasi 
ini dinamakan Dynamic Electronic Bulletin Board 
yang dapat bermanfaat dan mudah digunakan dalam 
pencarian informasi yang terkait dengan ‘seseorang’ 
yang ada di Universitas ABC. 
 
 
2. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini, untuk membuat aplikasi 
yang memudahkan civitas akademika Universitas 
ABC untuk memperoleh informasi atau 
pengumuman yang ber-relasi langsung dengan 
‘seseorang’ menggunakan teknologi face 
recognition dan media visual touch screen. 

 
3. Kerangka Konseptual Aplikasi 

 

Gambar 1.Kerangka Konseptual Aplikasi 
 
Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat kerangka 
konseptual dari aplikasi ini, yaitu dimulai dari user 
saat memasukkan input, bisa berupa face recognition 
yang ditangkap oleh kamera, atau berupa sentuhan 
langsung pada menu di layar touchscreen dari 
aplikasi. Kamera dalam hal ini diatur oleh Dynamic 
Electronic Bulletin Board Agent (DEBB Agent) 
yang berada dalam aplikasi untuk melakukan 
capture face dari user. Kemudian input diproses 
oleh aplikasi untuk menghasilkan output berupa 
informasi yang dibutuhkan oleh user, yang akan 
ditampilkan pada layar untuk dilihat oleh user. 
Sedangkan admin melakukan generate operator, dan 
operator yang melakukan insert, update, maupun 

delete pada informasi-informasi yang ada pada 
aplikasi. 

a. User  

User mengakses layar dengan cara 
menyentuh gambar atau tulisan ataupun tombol-
tombol menu yang ada pada layar dan dapat 
memasukan karakter string dalam proses 
pencarian baik nama dosen dan mahasiswa. 

b. Admin 

Admin merupakan petugas yang melakukan 
generateoperator, memberikan password 
kepada operator di masing-masing departemen. 

c. Operator 

Operator merupakan petugas yang mengisi, 
mengubah, dan menghapus data yang ada dalam 
database untuk data-data yang diberikan oleh 
masing-masing departemen pada aplikasi ini. 

d. Kamera 

Kamera merupakan sensor yang akan 
melakukan capture dan recognize face dari user 
(dalam hal ini mahasiswa atau dosen). 

e. DEBB Agent 

DEBB Agent (Dynamic Electronic Bulletin 
Board Agent) merupakan agent dalam aplikasi 
yang melakukan pengontrolan pada kamera 
dalam melakukan capture face dari user dan 
pengiriman data dari faceuser ke aplikasi. 

f. Touch screen 

Layar yang dapat disentuh, memberikan 
pilihan-pilihan yang akan diakses oleh user, 
memproses suatu data dan menampilkan hasil 
yang dicari. 

g. Output 

Tampilan hasil pemprosesan dari suatu 
informasi yang diakses oleh user. 

 
4. Cakupan dan Batasan Penelitian 
 
Cakupan dari aplikasi ini dapat berupa fungsi dan 
fitur diantaranya sebagai berikut: 

1. Penyajian informasi kampus dalam bentuk 
Dynamic Electronic Bulletin Board. 

2. Aplikasi dapat diakses dengan 
menggunakan touch screen. 

3. Informasi yang ada yaitu informasi dalam 
kampus yang terdiri dari: informasi dari 
setiap fakultas yang berhubungan dengan 
mahasiswa, informasi mengenai 
persyaratan untuk mahasiswa baru, 
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informasi mengenai persyaratan untuk 
masuk asrama, peta kampus, pengumuman-
pengumuman, dan jadwal perkuliahan. 

4. Dapat melakukan pencarian mahasiswa 
yang aktif dan dosen yang ada di 
Universitas ABC. 

5. Aplikasi akan kembali ke form awal dalam 
waktu 2 menit. 

6. Dapat menampilkan informasi kepada user 
jika kamera atau sensor dapat menangkap 
wajah dari orang yang ada di depannya. 

7. Informasi mengenai jadwal dari masing-
masing mahasiswa dan dosen  
diambildengan cara link dengan Sistem 
Informasi Universitas ABC (SIU). 

Adapun batasan-batasan terhadap penelitian ini yang 
menjadi titik acuan terhadap aplikasi yang dibuat, 
diantaranya: 

1. Informasi yang diperoleh hanya 
berdasarkan data yang diinput oleh 
operator. 

2. Informasi yang disajikan hanya berkisar 
informasi dalam kampus. 

3. Pada pencarian dosen atau mahasiswa 
hanya berdasarkan jadwal dari dosen atau 
mahasiswa selama semester tersebut 
berlangsung dan tempat pencarian hanya 
pada gedung kuliah dan gedung 
administrasi. 

4. Kamera untuk identifikasi faceuser hanya 
dapat menangkap face dari satu orang saja. 
Jika lebih dari satu user didepan Dynamic 
Electronic Bulletin Board, maka kamera 
akan menangkap face dari user yang 
pertama kali dideteksinya. 

5. Dalam proses identifikasi face user, user 
perlu menghadap tepat ke arah kamera. 

 
5. Tinjauan Literatur 

 
5.1 Informasi 

Informasi adalah data yang telah diproses menjadi 
bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat 
berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat atau 
prospek keputusan. 

Informasi memiliki nilai yang dapat menentukan 
apakah informasi itu bernilai baik atau tidak, karena 
dapat mempengaruhi karakteristik suatu informasi 
yang didapat.Nilai informasi ditentukan dari dua hal 
yaitu manfaat dan biaya.Suatu informasi dikatakan 
bernilai apabila manfaatnya lebih efektif 
dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

Jika suatu informasi dapat menghasilkan hal yang 
mengurangi ketidakpastian bagi pengambilan 
keputusan, maka nilai informasinya 
tinggi.Sebaliknya, jika suatu informasi kurang 
memberikan relevansi bagi pengambilan keputusan, 
informasi tersebut dikatakan kurang bernilai atau 
informasinya rendah [1]. 

 

5.2 Touch Screen 
 

Touch screen merupakan sebuah perangkat input 
komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan 
pada tampilan layar menggunakan jari atau pena 
digital. Interfacetouch screen memungkinkan 
pengguna melakukan pengoperasian sistem 
komputer hanya dengan menyentuh gambar atau 
tulisan di layar. [9]. 

 
5.3  Komponen-komponen touch screen 

Sebuah touch screensystem terdiri atas tiga 
komponen dasar: 

1. Panel sensor touch screen, yang terletak di 
lapisan luar tampilan dan menimbulkan 
aliran listrik tertentu tergantung di mana 
terdapat sentuhan. 

2. Pengontrol touch screen, yang melakukan 
pemrosesan sinyal yang diterima dari panel 
sensor, kemudian menerjemahkannya ke 
dalam data sentuhan yang disalurkan 
kepada prosesor komputer. 

3. Driver perangkat lunak, yang 
menerjemahkan data menjadi gerakan 
mouse, memungkinkan panel sensor untuk 
berfungsi seperti mouse, dan menyediakan 
interface pada sistem operasi komputer. 

 

5.4  Tipe-tipe touch screen[11] 

1. Resistive touch screen 

Tipe touch screen ini terdiri atas tiga 
lapisan, yakni conductive, resistive, dan 
protective layer. Lapisan yang conductive 
dan resistive diletakkan tersusun dengan 
ruang diantara keduanya.Ruang ini 
mengijinkan arus untuk melaluinya ketika 
jari menekan layar.Arus ini menerima 
informasi lalu memprosesnya menjadi 
action yang diinginkan. Lapisan bagian atas 
pada layar adalah protection layer yang 
melindungi layar dari goresan[10]. 

2. Capacitive touch screen 
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Pada tipe touch screen ini, sebuah 
kapasitor tipis atau lembaran yang 
menghantarkan listrik diletakkan pada 
layar. Sentuhan yang diberikan oleh jari 
atau alat lainnya yang merupakan 
konduktor pada layar menyebabkan reduksi 
pada layar dan memproses aplikasi pada 
layar sentuh. 

3. Surface acoustic wave touch screen 

Touch screen ini merupakan touch 
screen yang lebih terdepan dari yang 
lainnya. Layar ini cepat dan mempunyai 
gambar yang tajam.Pada layar sentuh ini 
tiga lapisan digunakan untuk melakukan 
action, yaitu sending transducer, receiving 
transducer, dan reflectors layer. 

6. Face Recognition  
 
Facial recognition system merupakan suatu aplikasi 
komputer untuk mengidentifikasi secara otomatis 
atau verifikasi seseorang baik dari gambar digital 
atau video dari sumber video, seperti kamera. Salah 
satu cara identifikasi yakni membandingkan wajah 
dari gambar yang ditangkap dengan yang ada dalam 
database[7]. 

Face recognition ini dijalankan dengan 
menggunakan teknologi face detection, di mana 
akan menentukan lokasi serta ukuran dari wajah 
manusia dalam gambar digital. Teknologi ini akan 
mendeteksi fitur wajah dan mengabaikan yang lain, 
seperti bangunan, pohon, dan badan. [6]. 

Dalam proses face recognition, digunakan 
algoritma-algoritma dalam proses identifikasi, yaitu 
diantaranya : 

1. Principal Component Analysis (PCA) 

Algoritma principal component analysis 
menggunakan prosedur matematis yaitu merubah 
beberapa correlated variable menjadi sejumlah 
uncorrelated variable yang lebih sedikit yang 
disebut principal components [4]. 

2. Linear Discriminant Analysis (LDA) 

Algoritma linear discriminant analysis 
memberlakukan properti statistik yang terpisah 
untuk tiap-tiap objek. Tujuan dari LDA adalah 
mencari proyeksi linear untuk memaksimumkan 
matrix covariance antar objek (between-class 
covariance matrix) sementara itu juga 
meminimumkan matrix covariance di dalam objek 
itu sendiri (within-class covariance matrix)[9]. 

3. Elastic Bunch Graph Matching (EBGM) 

Algoritma elastic bunch graph matching (EBGM) 
berdasar atas konsep bahwa gambar face yang real 
mempunyai banyak karakteristik non-linear yang 

tidak ditunjukkan di metode linear analysis, 
seperti variasi pencahayaan, pose dan ekspresi. 
[8]. 

 
 
7. Metode Penelitian  
 

Metode yang digunakan peneliti dalam perancangan 
aplikasi ini adalah metode rekayasa perangkat lunak. 

Menurut Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE) yang dikutip oleh Pressman, 
rekayasa perangkat lunak merupakan aplikasi dari 
pendekatan yang sistematis, disiplin dan terukur 
pada pengembangan operasi dan perawatan dari 
perangkat lunak. [12]. 

 

 
 
 
 

 
Gambar 2.Lapisan Rekayasa Perangkat Lunak[12] 

 
Metode rekayasa perangkat lunak memiliki 
framework dasar yang dijelaskan melalui lapisan 
rekayasa perangkat lunak seperti pada Gambar 3.1. 
dasar dari rekayasa perangkat lunak adalah process 
layer yaitu terdiri atas quality focus, process, 
methods,dan tools yang dapat mengajarkan metode-
metode untuk membuat aplikasi dengan baik, 
sehingga menjadi efisien dalam penggunaaannya 
dan dalam pengembangan perangkat lunak. 

Metode rekayasa perangkat lunak dikaitkan dengan 
penelitian ini yakni melalui metodologi prototyping 
yang digunakan seperti ditunjukkan pada bagian 1.5. 
(Kerangka Teori). Adapun metodologi prototyping 
mencakup langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Komunikasi antara developer dan customer 
untuk menentukan requirement dari 
aplikasi. 

2. Perencanaan secara cepat dari 
pengembangan aplikasi. 

3. Proses modeling yakni analisis dan design 
secara cepat. 

4. Construction, yakni proses implementasi 
dan testing. 

5. Deployment, yakni perangkat lunak dirilis 
untuk dievaluasi oleh customer untuk 
mendapat feedback bagi aplikasi.  

 
8. Lingkungan Pengembangan Aplikasi 
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Lingkungan pengembangan apliksi merupakan alat-
alat yang digunakan peneliti dalam pembuatan 
aplikasi Dynamic Electronic Bulletin Board, yaitu: 

1. Sistem Operasi Windows 7 
Window 7 merupakan sistem operasi 
terbaru yang dirilis oleh Windows saat ini. 
Sistem operasi ini ringan, cepat dalam 
proses, serta mempunyai tampilan yang 
menarik.  

2. Visual C#.Net 
Visual C#.Net merupakan bahasa 
pemrograman yang digunakan peneliti 
untuk mengembangkan aplikasi. 

3. Microsoft Visual Studio 2010 Professional 
Merupakan aplikasi yang memudahkan 

kita untuk melakukan pemprograman 
dalam berbagai bahasa pemprograman, 
salah satunya C#.Net. 

4. Oracle 11g untuk DBMS 
Merupakan aplikasi yang digunakan 

peneliti didalam aplikasi ini untuk 
menyimpan semua data-data yang 
diperlukan. 

5. Adobe Photoshop CS3 
Merupakan aplikasi yang digunakan 

peneliti untuk perancangan interface dari 
aplikasi yang dibuat. 

6. LCD Monitor 15” yang dilengkapi dengan 
touch screen untuk tampilan. 

7. Kamera sensor untuk mendeteksi dan 
mengidentifikasi user. 

8. Luxand Face SDK 3.0 sebagai SDK dari 
face recognition. 

 
9. Implementasi Aplikasi 

 
Pada Gambar 3,  merupakan tampilan interface dari 
aplikasi yang dibuat oleh penulis. Pada tampilan 
awal ini, terdapat button Home untuk masuk ke 
Main Menu, dan di atasnya label yang menampilkan 
tanggal dan waktu. Di bagian tepi berisi informasi 
fakultas yang diacak pada dua panel yang 
berbeda.Pada bagian bawah terdapat teks 
pengumuman yang berjalan berisi infomasi baru. 

 

Gambar 3. Tampilan Interface Awal 
 

Dalam form awal, saat form selesai di-load, 
maka akan dilakukan face detect. Face detect akan 
dijalankan terus selama kamera belum dideteksi face 
dari user. Saat face user dideteksi, maka kamera 
akan melakukan grab atau capture face dari user. 
Face dari user kemudian di-recognize. Jika face user 
dapat diidentifikasi, maka akan menampilkan 
Personal Information Form. Jika proses recognize 
gagal, maka user dapat menekan button Re-
recognize untuk melakukan identifikasi lagi. 

 
 

Gambar 4.Main Menu Form 
 

Gambar 4, merupakan Main Menu Form 
dimana berisi button View Map, Search Information, 
dan Search Person. View Map untuk membuka 
aplikasi peta, Search Information untuk mencari 
informasi baik informasi umum, fakultas, maupun 
informasi lainnya, dan Search Person untuk mencari 
lokasi mahasiswa atau dosen. 

 
10. Pengujian 

 
Tabel 1. Pengujian Class Control Camera 

 

No Kasus 
Uji 

Kondisi Hasil harapan Hasil 
keluar 

1 Face 
detect 

Cahaya 
terang 

Face terdeteksi Sesuai 

Cahaya 
remang-
remang 

Face terdeteksi Sesuai 

Gelap Face tidak 
terdeteksi 

Sesuai  

2 Face 
recogni
tion 

Cahaya 
terang* 

Face teridentifikasi Sesuai  

Cahaya 
remang-
remang* 

Face tidak 
teridentifikasi 

Sesuai  

Gelap * Face 
tidakteridentifikasi 

Sesuai  
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Tabel 1 adalah hasil pengujian Aplikasi DEBB 
terhadap pendeteksian wajah dean pengenalan 
wajah. 
 

11. Kesimpulan 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan Aplikasi DEBB 
yang didukung oleh teknologi touch screen 
membuat interaksi aplikasi dengan user menjadi 
lebih mudah untuk dilakukan ketika user ingin 
mencari tahu informasi yang berkaitan dengan 
pengumuman atau informasi terbaru dari Universitas 
ABC. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi 
face recognition maka aplikasi ini dapat mengenali 
wajah dari civitas akademi yang terdaftar dalam 
aplikasi ini selanjutnya memberikan respons yang 
berkaitan dengan informasi yang harus diterima oleh 
‘orang’ tersebut.  
 

12. Saran 
Aplikasi ini bersifat prototipe dan baru 
dikembangkan sehingga memiliki kemungkinan bug 
atau kekurangan spesifikasi kebutuhan. Diharapkan 
bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan aplikasi 
ini agar dapat terintegrasi dengan media jaringan 
sosial lainnya, notifikasi sms, notifikasi email, 
ataupun informasi lainnya yang terkait dengan 
pengguna aplikasi. 
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Abstrak 

Refleksologi merupakan ilmu yang mempelajari pijat melalui titik-titik di bagian tubuh tertentu yang 
berhubungan dengan organ tubuh lainnya. Refleksologi juga merupakan alternatif pengobatan tradisional yang 
banyak dicari oleh masyarakat umum.[6] Dengan menggunakan sistem pakar, pengobatan refleksologi 
diharapkan mampu menyelesaikan masalah kesehatan sesuai dengan basis pengetahuan yang diketahui oleh 
pakar refleksologi. Hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan untuk membuat sistem pakar pengobatan 
refleksologi.Sistem pakar ini menggunakan metode Backward Chaining untuk mengetahui titik pengobatan dan 
implementasi menggunakan PHP dan My SQL. Dalam aplikasi pakar tersebut, terdapat berbagai menu 
diantaranya adalah informasi untuk menampilkan data, input (pengobatan refleksi) untuk pengisian gejala atau 
penyakit serta menu data (aturan) sebagai basis pengetahuan pakarnya. Dari pengujian yang telah dilakukan 
diketahui bahwa aplikasi sistem  pakar ini  mampu memberikan titik pengobatan berdasarkan gejala dan penyakit 
yang dimasukkan pasien dan sesuai dengan fakta yang ada. 

 
Kata kunci : ,Refleksologi, Backward Chaining, Basis pengetahuan 
 
     
    
 
1. Pendahuluan  
 

Dunia kesehatan terus mengalami 
perkembangan, berbagai macam metode pengobatan 
banyak digunakan seperti penggunaan alat-alat 
canggih, penggunaan obat-obatan modern dan 
tradisional sampai ke terapi pijat.Salah satu metode 
yang cukup banyak diminati masyarakat adalah 
terapi pijat, lebih khususnya pijat refleksi.[7] 

Pada dasarnya pijat refleksi merupakan 
pijat melalui titik-titik di bagian tubuh yang 
berhubungan dengan organ tubuh lainnya.Tidak 
banyak orang yang mengetahui cara melakukan pijat 
refleksi, sebagian besar lebih memilih menggunakan 
jasa di klinik pijat, meskipun setiap orang dapat 
mempelajari teknik pijat refleksi dan mempraktikkan 
sendiri.Untuk melakukan pengobatan refleksologi 
tidaklah tepat jika hanya dengan mencoba-coba 
melakukan pijat di sembarang daerah refleks, perlu 
orang ahli atau pakar pengobatan refleksologi dalam 
melakukan pijatan tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 
sebuah sistem pakar yang dapatmembantu dan 
memudahkan pengguna dalam mempelajari dan 
melakukan penyembuhan penyakit yang dideritanya 
dengan teknik pijat refleksiyang dibekali ilmu 

tentang pengobatan refleksologi layaknya seorang 
pakar.  Selain itu, penelitian ini juga merupakan 
lanjutan dari penelitian terdahulu yaitu visualisasi 
proses dan arah aliran refleksologi berbasis 
multimedia.  Pada penelitian terdahulu pembahasan 
refleksologi hanya terbatas pada tinjauan  
refleksologi dari visual saja.[3] 

Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada 
titik refleksi di bagian kaki untuk manusia normal 
(tidak mengalami kelainan atau cacat tubuh). 
Sedangkan metodologi penelitian menggunakan 
metode kepustakaan dan metode pengembangan 
sistem (analisis kebutuhan perangkat lunak, 
perancangan, implementasi, dan pengujian). 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Pengertian Sistem Pakar 
 

Sistem pakar adalah program artificial 
intelegence yang menggabungkan pangkalan 
pengetahuan (knowledge base) dengan sistem 
inferensi. Ini merupakan bagian software spesialisasi 
tingkat tinggi yang berusaha menduplikasi fungsi 
seorang pakar dalam satu bidang keahlian. Program 
ini bertindak sebagai seorang konsultan yang cerdas 
atau penasihat dalam suatu lingkungan keahlian 
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tertentu, sebagai hasil himpunan pengetahuan yang 
telah dikumpulkan dari beberapa orang pakar. 
Dengan demikian seorang awam sekalipun bisa 
menyadap sistem pakar itu untuk memecahkan 
berbagai persoalan yang dihadapi. [9]

 Sistem pakar memliki c
spesifik, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: [4]
1. Terbatas pada bidang yang spesifik.
2. Dapat memberikan penalaran untuk data

yang tidak lengkap atau tidak pasti
3. Dapat mengemukakann rangkaian alasan

yang diberikannya dengan 
dipahami. 

4. Berdasarkan pada kaidah/rule tertentu.
5. Dirancang untuk dikembangkan secara bertahap 

(mudah dimodifikasi). 
6. Keluarannya bersifat anjuran
7. Output tergantung dari dialog dengan user. 

 
2.2 Komponen Sistem Pakar 

Sistem pakar merupakan 
pakar. Untuk itu, sistem pakar perlu mempunyai 
fungsi yang sama seperti pakar pada umumnya. 
Untuk dapat melakukan seperti pakar, maka sistem 
harus dibekali dengan komponen
yang dapat mendukung fungsinya. Komponen
komponen tersebut diantaranya adalah :

1. User interface (Antarmuka Pengguna)
2. Knowledge base (Basis Pengetahuan)
3. Database (Basis Data) 
4. Inference engine (Mesin Inferensi)

Selain komponen-komponen dasar seperti 
di atas, perlu fasilitas tambahan yang digunakan 
sebagai interaksi terhadap user 
pakar berfungsi layaknya seorang pakar. Fasilitas
fasilitas tersebut diantaranya adalah :

1. Explanation (Fasilitas penjelasan)
2. Knowledge acquisition facility

pengetahuan) 
3. Self training (Fasilitas swa-pelatihan)
 
  

2.3 Penelusuran Mundur (Backward Chaining
Backward Chaining adalah pencocokan fakta atau 
pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan 
(THEN dulu). Dengan kata lain, penalaran dimulai 
dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji 
kebenaran hipotesis tersebut dicari fakta
ada dalam basis pengetahuan. [5]

 

Gambar 1 Backward Chaining
 

Interpreter kaidah dimulai dari fakta yang ada dalam 
pangkalan data (database), yaitu hipotesa. 
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tertentu, sebagai hasil himpunan pengetahuan yang 
telah dikumpulkan dari beberapa orang pakar. 
Dengan demikian seorang awam sekalipun bisa 

untuk memecahkan 
berbagai persoalan yang dihadapi. [9] 

Sistem pakar memliki ciri-ciri yang 
adalah sebagai berikut: [4] 

Terbatas pada bidang yang spesifik. 
Dapat memberikan penalaran untuk data-data 
yang tidak lengkap atau tidak pasti 

n rangkaian alasan-alasan  
yang diberikannya dengan cara yang dapat 

Berdasarkan pada kaidah/rule tertentu. 
Dirancang untuk dikembangkan secara bertahap 

ya bersifat anjuran 
Output tergantung dari dialog dengan user.  

Sistem pakar merupakan tiruan dari seorang 
pakar. Untuk itu, sistem pakar perlu mempunyai 
fungsi yang sama seperti pakar pada umumnya. 
Untuk dapat melakukan seperti pakar, maka sistem 
harus dibekali dengan komponen-komponen dasar 
yang dapat mendukung fungsinya. Komponen-

tersebut diantaranya adalah : 
(Antarmuka Pengguna) 

(Basis Pengetahuan) 

(Mesin Inferensi) 
komponen dasar seperti 

di atas, perlu fasilitas tambahan yang digunakan 
user sehingga sistem 

pakar berfungsi layaknya seorang pakar. Fasilitas-
fasilitas tersebut diantaranya adalah : 

(Fasilitas penjelasan) 
Knowledge acquisition facility (Fasilitas akuisisi 

pelatihan) 

Backward Chaining) 
adalah pencocokan fakta atau 

pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan 
(THEN dulu). Dengan kata lain, penalaran dimulai 
dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji 
kebenaran hipotesis tersebut dicari fakta-fakta yang 

[5] 

 
Backward Chaining [5] 

Interpreter kaidah dimulai dari fakta yang ada dalam 
), yaitu hipotesa. 

Interpreter kaidah kemudian menguji kaidah sebelah 
kanan, yaitu bagian THEN, untuk mencari yang 
sesuai. Motor inferensi melacak bukti
mendukung hipotesa awal. Jika ternyata cocok, 
maka pangkalan data berfungsi sebagai pencatat
kondisi atau premis untuk mendukung kesimpulan 
yang sesuai. Proses berantai terus berlangsung 
secara berulang-ulang untuk mencocokkan kaidah  
sebelah kanan terhadap status sistem yang berlaku. 
Semua sisi kaidah IF yang cocok digunakan untuk 
menghasilkan hipotesa antara yang baru dan 
keadaan tujuan, yang kemudian direkam dalam 
pangkalan data. Seterusnya, 
meneruskan  pekerjaan sampai hipotesa terbukti 
kebenarannya. [9] 

 
 
2.4 Refleksologi (Pijat Refleksi)
 
 Kata refleksologi berasal dari bahasa inggris 
yaitu reflexology yang terdiri dari dua kata yakni 
“ reflex” dan “ology”.Reflex
merefleksikan bagian lainnya, dan 
yang mempelajari sesuatu. Jika diartikan secara 
keseluruhan, refleksologi adalah ilmu yang 
mempelajari bagaimana salah satu bagian tubuh 
berhubungan dengan bagian tubuh yang 
lainnya.Dalam teori sains dijelaskan bahwa 
refleksologi adalah cara pengobatan dengan 
merangsang berbagai daerah refleks di kaki dan 
tangan yang ada hubungannya dengan (atau 
mewakili) berbagai kelenjar, organ, dan bagian 
tubuh lainnya.[8] 
 Terapi refleksologi dipercaya dapat 
memperkuat fungsi sistem limfatik yang mengusir 
racun dan zat berbahaya lain dari tubuh, sekaligus 
mengembalikan keseimban
meningkatkan imunitas. Refleksologi juga dapat 
memperbaiki keseimbangan potensi elektrikal dari 
berbagai bagian tubuh dengan memperbaiki kondisi 
zona yang berhubungan.Pengobatan refleksologi 
diyakini bekerja seperti halnya 
akupresur, dan shiatsu 
keselarasan aliran energi vital (ki atau chi) sepanjang 
meridian. Tubuh manusia secara alami mempercepat 
proses penyembuhan ketika menerima gangguan 
pada keseimbangannya, dan refleksologi 
mempercepat pemulihan ter
refleksologi berpendapat ada deposit kristal yang 
menumpuk dan menghambat jalan pada ujung
saraf. Refleksologi membantu membuka hambatan 
tersebut sehingga transmisi impuls berjalan lancar 
kembali. [1] 
 Pada dasarnya, sistem pem
ditempatkan di berbagai macam area tubuh (bahkan 
di lidah) yang ketika ditekan akan memberikan efek 
di area tubuh yang lainnya.  Faktanya adalah jika 
seseorang mencoba menjelajahi tubuhnya pasti 
memiliki efek di setiap bagian tubuh lai
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Interpreter kaidah kemudian menguji kaidah sebelah 
kanan, yaitu bagian THEN, untuk mencari yang 
sesuai. Motor inferensi melacak bukti-bukti yang 
mendukung hipotesa awal. Jika ternyata cocok, 
maka pangkalan data berfungsi sebagai pencatat 
kondisi atau premis untuk mendukung kesimpulan 
yang sesuai. Proses berantai terus berlangsung 

ulang untuk mencocokkan kaidah  
sebelah kanan terhadap status sistem yang berlaku. 
Semua sisi kaidah IF yang cocok digunakan untuk 

ipotesa antara yang baru dan 
keadaan tujuan, yang kemudian direkam dalam 
pangkalan data. Seterusnya, backward chaining 
meneruskan  pekerjaan sampai hipotesa terbukti 

Refleksologi (Pijat Refleksi) 

Kata refleksologi berasal dari bahasa inggris 
yang terdiri dari dua kata yakni 

Reflexberarti satu bagian 
merefleksikan bagian lainnya, dan ologyberarti ilmu 
yang mempelajari sesuatu. Jika diartikan secara 

refleksologi adalah ilmu yang 
mempelajari bagaimana salah satu bagian tubuh 
berhubungan dengan bagian tubuh yang 
lainnya.Dalam teori sains dijelaskan bahwa 
refleksologi adalah cara pengobatan dengan 
merangsang berbagai daerah refleks di kaki dan 

ng ada hubungannya dengan (atau 
mewakili) berbagai kelenjar, organ, dan bagian 

Terapi refleksologi dipercaya dapat 
memperkuat fungsi sistem limfatik yang mengusir 
racun dan zat berbahaya lain dari tubuh, sekaligus 
mengembalikan keseimbangan kimiawi tubuh dan 
meningkatkan imunitas. Refleksologi juga dapat 
memperbaiki keseimbangan potensi elektrikal dari 
berbagai bagian tubuh dengan memperbaiki kondisi 
zona yang berhubungan.Pengobatan refleksologi 
diyakini bekerja seperti halnya akupuntur, 
akupresur, dan shiatsu dalam mengembalikan 
keselarasan aliran energi vital (ki atau chi) sepanjang 
meridian. Tubuh manusia secara alami mempercepat 
proses penyembuhan ketika menerima gangguan 
pada keseimbangannya, dan refleksologi 
mempercepat pemulihan tersebut. Banyak praktisi 
refleksologi berpendapat ada deposit kristal yang 
menumpuk dan menghambat jalan pada ujung-ujung 
saraf. Refleksologi membantu membuka hambatan 
tersebut sehingga transmisi impuls berjalan lancar 

Pada dasarnya, sistem pemetaan titik refleksi 
ditempatkan di berbagai macam area tubuh (bahkan 
di lidah) yang ketika ditekan akan memberikan efek 
di area tubuh yang lainnya.  Faktanya adalah jika 
seseorang mencoba menjelajahi tubuhnya pasti 
memiliki efek di setiap bagian tubuh lainnya.Oleh 
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sebab itu sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam 
menjelajahi bagian tubuh, seluruh bagian tubuh 
manusia pasti memiliki manfaat. 
 
 Area telapak kaki yang merupakan peta 
refleksi yang paling dominan mewakili area pada 
seluruh tubuh manusia. 
 
3. Metodologi 
3.1 Perancangan Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan merupakan kumpulan 
fakta-fakta yang dihubungkan dengan kasus atau 
permasalahan dalam kecerdasan buatan.Basis 
pengetahuan yang dipilih dalam pembuatan sistem 
pakar ini menggunakan penalaran berbasis aturan 
(Rule-Based Reasoning).Basis pengetahuan tersebut 
berisi tentang aturan-aturan yang membantu untuk 
menemukan kesimpulan yang benar seperti halnya 
kemampuan seorang pakar. 

Fakta-fakta gejala, penyakit, dan titik 
refleksi akan disimpan menggunakan tabel. Tabel 
gejala ditunjukkan padaTabel 1. 

 
Tabel 1 Tabel Gejala 
 

No. Nama Gejala Definisi 

G001 badan pegal 
keadaan badan merasa 
kaku dan ingin di pijat 

G002 
batuk berlendir 
yang gatal 

batuk yang menyebabkan 
gatal pada tenggorokan 

G003 batuk terus batuk yang terus menerus 

G004 
bronchitis yang 
kambuh 

gejala berupa penyakit 
bronchitis yang dimiliki 
sebelumnya menjadi 
kambuh 

G005 dada sakit 
rasa sakit yang terjadi pada 
dada 

 
Selain fakta mengenai gejala, terdapat juga 

penyakit yang merupakan kumpulan dari suatu 
gejala.Tabel penyakit dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
 

Tabel 2 Tabel Penyakit 
 

No. 
Nama 

Penyakit 
Definisi 

P001 alergi 

keadaan dimana tubuh / 
badan merimbulkan reaksi 
sakit baru akibat sesuatu 
secara tiba-tiba 

P002 alzeimer kemunduran fungsi otak 

P003 amandel 
daging tumbuh yang ada di 
daerah tenggorokan 

P004 ambeien 
pembangkakan yang terjadi 
pada anus 

P005 anemia penyakit kekurangan darah 

 
Untuk mendapatkan kesimpulan, digunakan 

tabel titik refleksi seperti pada Tabel 3. 
 
Tabel 3 Tabel Titik Refleksi 
 

No. 
Nama Titik 

Refleksi 
Keterangan 

T02 
titik dahi (kaki 
kiri dan kanan) 

adalah daerah refleksi untuk 
dahi bagian kiri maupun 
kanan (masing-masing kaki 
terdapat 5 titik di ujung jari 
kaki) 

T03 
otak kecil (kaki 
kiri dan kanan) 

adalah titik yang 
menghubungkan saraf ke 
otak kecil untuk bagian kiri 
serta kanan 

T04 
kelenjar di 
bawah otak (kaki 
kiri dan kanan) 

titik yang menghubungkan 
ke saraf kelenjar yang ada di 
bawah otak 

T05 
saraf Trigeminus 
(kaki kiri dan 
kanan) 

adalah saraf yang berpusat 
pada pelipis untuk bagian 
kiri dan kanan hidung 

 
Setelah diketahui data gejala, penyakit, dan 

titik refleksi, maka pada bagian selanjutnya perlu 
ada pemisahan berdasarkan penyakit.Dalam 
menghubungkan antara gejala dan penyakit, 
diperlukan relasi yang diharapkan dapat menambah 
fakta baru lagi untuk mendapatkan kesimpulan pada 
hasil.Adapun relasi terkait solusi dan titik refleksi 
ditampilkan pada Tabel 4. 

 
 
 
 
Tabel 4Tabel Relasi Solusi dan Titik Refleksi 
 

SOLUS

I Titik Refleksi 

SOLU
SI1 

T4,T5,T15,T17,T19,T22,T23,T24,T34,T3
9,T40,T41,T46,T47 
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SOLUS

I Titik Refleksi

SOLU
SI2 T4,T12,T13,T14,T21,T34,T39,T45,T48

SOLU
SI3 T22,T23,T24,T31,T32,T52,T57,T58

SOLU
SI4 T15,T17,T19,T22,T23,T24,T25,T29,T34

SOLU
SI5 T4,T15,T16,T17,T19,T34

 
Dalam perancanganrule

digunakan representasi pengetahuan menggunakan 
aturan atau kaidah produksi. Aturan tersebut 
menggunakan kaidah IF [premis] 
Pada kaidah tersebut, basis pengetahuan sistem 
pakar terdiri dari premis yang merupakan gejala dari 
suatu penyakit dan konklusi yang merupakan 
penyakit yang akan disembuhkan dengan 
refleksologi sehingga bentuk pernyataannya menjadi 
IF [gejala] THEN [penyakit] dan atau
THEN [penyakit lain]. Selain itu juga diperlukan 
aturan lagi dimana premis adalah berupa penyakit 
dan konklusi berupa titik refleksinya sehingga akan 
menjadi IF [penyakit] THEN [titik refleksi].

Pada bagian premis dap
dari satu proposisi yaitu berarti pada sistem pakar ini 
dalam satu kaidah dapat memiliki lebih dari satu 
premis. Premis-premis tersebut dihubungkan dengan 
menggunakan operator logika AND

Untuk menentukan kesimpulan, diperlukan 
beberapa aturan.Aturan yang pertama adalah aturan 
gejala terhadap penyakit seperti ditampilkan pada 
Tabel 5. 

 
Tabel 5Tabel Aturan Penyakit 

No. Aturan  

1. 
IF G007 AND G045 AND G029 
THEN P002 

2. 
IF G046 AND G050 AND G025 
THEN P003 

3. IF G030 THEN P004 

4. 
IF G007 AND G015 AND G018 AND 
G036 AND G018 THEN P005

 
Aturan yang kedua untuk menarik 

kesimpulan titik refleksi dari suatu penyakit yang 
diderita seperti dilihat pada Tabel 6
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Titik Refleksi 

T4,T12,T13,T14,T21,T34,T39,T45,T48 

T22,T23,T24,T31,T32,T52,T57,T58 

T15,T17,T19,T22,T23,T24,T25,T29,T34 

T4,T15,T16,T17,T19,T34 

rule-based reasoning 
digunakan representasi pengetahuan menggunakan 
aturan atau kaidah produksi. Aturan tersebut 

[premis] THEN [konklusi]. 
Pada kaidah tersebut, basis pengetahuan sistem 
pakar terdiri dari premis yang merupakan gejala dari 
suatu penyakit dan konklusi yang merupakan 
penyakit yang akan disembuhkan dengan 
refleksologi sehingga bentuk pernyataannya menjadi 

[penyakit] dan atau IF [penyakit] 
[penyakit lain]. Selain itu juga diperlukan 

aturan lagi dimana premis adalah berupa penyakit 
dan konklusi berupa titik refleksinya sehingga akan 

[titik refleksi]. 
Pada bagian premis dapat memiliki lebih 

dari satu proposisi yaitu berarti pada sistem pakar ini 
dalam satu kaidah dapat memiliki lebih dari satu 

premis tersebut dihubungkan dengan 
AND.  

Untuk menentukan kesimpulan, diperlukan 
aturan.Aturan yang pertama adalah aturan 

gejala terhadap penyakit seperti ditampilkan pada 

IF G007 AND G045 AND G029 

IF G046 AND G050 AND G025 

AND G015 AND G018 AND 
G036 AND G018 THEN P005 

Aturan yang kedua untuk menarik 
kesimpulan titik refleksi dari suatu penyakit yang 

Tabel 6. 

Tabel 6Tabel Aturan Titik Refleksi

No. Aturan  

1 IF P001 THEN SOLUSI1

2 IF P002 THEN SOLUSI2

3 IF P003 THEN SOLUSI3

4 IF P004 THEN SOLUSI4

5 IF P005 THEN SOLUSI5

 
3.2 Mesin Inferensi 
 

Metode penalaran yang digunakan dalam 
sistem pakar ini adalah penalaran pelacakan mundur 
(Backward Chaining) yaitu dimulai dari tujuan akhir 
berupa diagnosis kemungkinan letak titik daerah 
refleksi ke sekumpulan fakta
gejala atau penyakit yang diberikan oleh pengguna 
sebagai masukan sistem. 

Jika dalam aturan 
mempunyai lebih dari satu kesimpulan, maka 
penelusuran mengikuti sampai ke semua kesimpulan 
dengan menggunakan logika AND. Setelah itu, 
penelusuran berlanjut mundur ke penyakit yang 
dimulai dari salah satu kesimpulan. Ketika terdapat 
lebih dari satu penyakit, maka akan ditelusuri untuk 
tiap penyakit. Setelah penulusuran penyakit 
dilakukan dan tidak sesuai anteseden yang 
diharapkan, maka dilakukan 
penyakit lainnya untuk mencari fakta gejala. Ketika 
fakta gejala diperoleh dari salah satu kesimpulan, 
penelusuran dilakukan lagi untuk kesimpulan l
hingga fakta terbukti. Secara umum maka 
penelusuran dengan backward chaining
graf seperti Gambar 2. 

Gambar 2Graf Umum 
 

 
Backtrackingakan dilakukan ketika sudah 

tidak dapat melanjutkan penelusuran mundur. Dalam 
hal ini gejala adalah data terakhir yang diuji 
kebenarannya.Jika penelusuran sampai gejala belum 
ditemukan kebenaran, maka dilanjutkan pengujian 
dengan cara melakukan backtrackin
Begitu pula seterusnya untuk membuktikan titik 
yang lain. 

 
 

3.3 Perancangan DFD (Data Flow Diagram

Agar dapat membuat rancangan secara detail, maka 
dibuatlah DFD dari level ke level. Semakin detail, 
maka semakin tinggi level DFD. 
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Tabel Aturan Titik Refleksi 

THEN SOLUSI1 

SOLUSI2 

THEN SOLUSI3 

THEN SOLUSI4 

THEN SOLUSI5 

Metode penalaran yang digunakan dalam 
sistem pakar ini adalah penalaran pelacakan mundur 

) yaitu dimulai dari tujuan akhir 
diagnosis kemungkinan letak titik daerah 

refleksi ke sekumpulan fakta-fakta tentang suatu 
gejala atau penyakit yang diberikan oleh pengguna 

Jika dalam aturan Backward Chaining ini 
mempunyai lebih dari satu kesimpulan, maka 

an mengikuti sampai ke semua kesimpulan 
dengan menggunakan logika AND. Setelah itu, 
penelusuran berlanjut mundur ke penyakit yang 
dimulai dari salah satu kesimpulan. Ketika terdapat 
lebih dari satu penyakit, maka akan ditelusuri untuk 

h penulusuran penyakit 
dilakukan dan tidak sesuai anteseden yang 
diharapkan, maka dilakukan backtracking ke 
penyakit lainnya untuk mencari fakta gejala. Ketika 
fakta gejala diperoleh dari salah satu kesimpulan, 
penelusuran dilakukan lagi untuk kesimpulan lain 
hingga fakta terbukti. Secara umum maka 

backward chaining ini memiliki 

 
Graf Umum Backward Chaining 

akan dilakukan ketika sudah 
tidak dapat melanjutkan penelusuran mundur. Dalam 
hal ini gejala adalah data terakhir yang diuji 
kebenarannya.Jika penelusuran sampai gejala belum 
ditemukan kebenaran, maka dilanjutkan pengujian 

backtracking ke penyakit. 
Begitu pula seterusnya untuk membuktikan titik 

Data Flow Diagram) 

Agar dapat membuat rancangan secara detail, maka 
dibuatlah DFD dari level ke level. Semakin detail, 
maka semakin tinggi level DFD.  
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Gambar 3DFD Level 1 Sistem Pakar

Pada Gambar 3 merupakan DFD level 1 
dari Sistem Pakar Pengobatan Refleksologi dengan 
Metode Backward Chaining. Pada level ini terdapat 
empat eksternal entity dan tujuh proses yaitu 
manajemen pasien, manajemen pakar, manajemen 
penyakit, manajemen gejala, manajemen titik 
refleksi, manajemen aturan, dan manajemen 
konsultasi,. Di dalam sistem ini 
melakukan akses ke semua proses manajemen yang 
ada di dalam sistem.  

 
3.4 Implementasi 

Dalam implementasinya, sistem pakar ini 
menggunakan  perangkat lunak yaitu PHP dan basis 
data MySQL.Untuk mempermudah pengoperasian 
sistem, dibutuhkan implementasi 
antarmuka.Antarmuka atau 
dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini adalah

1. Halaman utama, 
2. Halamanlogin. 
3. Halaman menu admin. 
4. Halaman menu pakar. 
5. Halaman menu pasien. 
6. Halamaninput data admin
7. Halamaninput data pakar.
8. Halamaninput data pasien
9. Halaman ganti password.
10. Halaman input data basis pengetahuan.
11. Halamankonsultasi 
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D Level 1 Sistem Pakar 

merupakan DFD level 1 
Sistem Pakar Pengobatan Refleksologi dengan 

. Pada level ini terdapat 
empat eksternal entity dan tujuh proses yaitu 
manajemen pasien, manajemen pakar, manajemen 
penyakit, manajemen gejala, manajemen titik 
refleksi, manajemen aturan, dan manajemen 
konsultasi,. Di dalam sistem ini administrator dapat 
melakukan akses ke semua proses manajemen yang 

Dalam implementasinya, sistem pakar ini 
menggunakan  perangkat lunak yaitu PHP dan basis 

Untuk mempermudah pengoperasian 
sistem, dibutuhkan implementasi 

Antarmuka atau interface yang 
dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini adalah : 

admin. 
. 

sien 
. 

input data basis pengetahuan. 

 
4. Hasil dan Pembahasan
4.1   Hasil Pengujian 
 

Berikut disajikan beberapa kasus gejala atau 
penyakit yang diderita pasien.Sebagai contoh 
dimasukkan gejala atau penyakit badan pegal seperti 
pada Gambar 4. 
 

Gambar 4Interface untuk masukan gejala atau 
penyakit

 
Dari masukan tersebut akan tampil hasil 

pencarian berupa T13 yang merupakan hasil 
penggunaan metode Backward Chaining. Hasilnya 
ditunjukkan pada Gambar 5.

Apabila masukan gejala atau penyakit 
adalah Alzeimer, akan tampil hasil pencarian T01, 
T03, T04, T05, T13, T14, T21, T24, T33, T36, T39, 
T40, T41, T48.  Hasil pencarian ditunjukkan 
padaGambar 6. 

Jika masukan gejala dan penyakit 
adalahAlzeimer danbadan pegal, maka akan tampil 
hasil pencarian yang sama dengan pembahasan 
kasus 2. Hasil ini diperoleh dengan m
metode Backward Chaining dimana titik yang sama 
tidak akan dimunculkan kembali karena sudah 
tertelusuri. Hasil yang terjadi untuk kasus tersebut 
ditunjukkan pada Gambar 7.

 

Gambar 5HasilPembahasan Kasus 1
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Berikut disajikan beberapa kasus gejala atau 
penyakit yang diderita pasien.Sebagai contoh 
dimasukkan gejala atau penyakit badan pegal seperti 

 
Interface untuk masukan gejala atau 

penyakit 

Dari masukan tersebut akan tampil hasil 
pencarian berupa T13 yang merupakan hasil 
penggunaan metode Backward Chaining. Hasilnya 

Gambar 5. 
Apabila masukan gejala atau penyakit 

adalah Alzeimer, akan tampil hasil pencarian T01, 
T13, T14, T21, T24, T33, T36, T39, 

T40, T41, T48.  Hasil pencarian ditunjukkan 

Jika masukan gejala dan penyakit 
adalahAlzeimer danbadan pegal, maka akan tampil 
hasil pencarian yang sama dengan pembahasan 
kasus 2. Hasil ini diperoleh dengan menggunakan 
metode Backward Chaining dimana titik yang sama 
tidak akan dimunculkan kembali karena sudah 
tertelusuri. Hasil yang terjadi untuk kasus tersebut 

Gambar 7. 

 
HasilPembahasan Kasus 1 
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Gambar 6Hasil Pembahasan Kasus 2
 

 

Gambar 7Pembahasan Kasus 3
 
4.2 Analisis Kelebihan dan Kekurangan
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh beberapa 
kelebihan dan kekurangan pada sistem ini yaitu:
Kelebihan Sistem  
a. Aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan 

dengan mudah karena langsung 
informasi berupa gambar titik refleksi.

b. Untuk penambahan aturan, data dimasukkan 
melalui proses pencarian sehingga data tidak 
redundan dan dapat mencari seluruh data tanpa 
melihat satu per satu. 

Sedangkan kekurangan sistem terdapat pada 
titik refleksi yang harus menggunakan koordinat, 
sehingga untuk masukan titik baru oleh pakar 
ataupun admin harus secara manual.
 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 

   Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa
1. Pasien dapat melakukan pencarian dan 

mendapatkan titik refleksi untuk mengobati 
penyakit atau gejalanya jika pengobatannya 
ada di dalam sistem. 
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Hasil Pembahasan Kasus 2 

 
Pembahasan Kasus 3 

Analisis Kelebihan dan Kekurangan 
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh beberapa 
kelebihan dan kekurangan pada sistem ini yaitu: 

Aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan 
dengan mudah karena langsung memberikan 
informasi berupa gambar titik refleksi. 
Untuk penambahan aturan, data dimasukkan 
melalui proses pencarian sehingga data tidak 
redundan dan dapat mencari seluruh data tanpa 

Sedangkan kekurangan sistem terdapat pada gambar 
itik refleksi yang harus menggunakan koordinat, 
sehingga untuk masukan titik baru oleh pakar 
ataupun admin harus secara manual. 

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 
Pasien dapat melakukan pencarian dan 
mendapatkan titik refleksi untuk mengobati 
penyakit atau gejalanya jika pengobatannya 

2. Pakar dan Admin dapat melakukan 
penambahan dan pengubahan manajemen 
aturan yang sesuai dengan fakta di kehidupan

3. Aplikasi ini mampu memberikan sejara
pencarian untuk pasien teregistrasi yang pernah 
menggunakan sebelumnya.

 
5.2 Saran 

Berdasarkan kekurangan sistem, maka saran 
untuk pengembangan lebih lanjut adalah
1. Gambar–gambar refleksi yang memiliki titik 

tidak menggunakan koordinat, sehingga untuk 
masukan titik baru oleh pakar ataupun admin 
tidak harus secara manual tetapi bisa otomatis.

2. Pengembangan sistem pakar untuk titik refleksi 
pada bagian tubuh yang lain selain pada kaki
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Abstrak 

Manusia dapat menentukan arah lokasi sumber sura dengan sistem pendengaran yang dimilkinya. Terinspirasi 
dari sistem pendengaran manusia ini, banyak peneliti yang membuat sistem pencari lokasi sumber suara yang di 
implementasikan pada service robot, serta untuk mengarahkan camera teleconference. Metode yang digunakan 
peniliti untuk menentukan arah lokasi sumber menggunakan interaural time difference (ITD) serta interaural 
level difference (ILD). Sistem pencari lokasi sumber suara pada penelitian ini di implementasikan untuk 
mengarahkan hadap sebuah robot yang dilengkapi dengan sebuah camera ke arah lokasi sumber suara serta 
penelitian ini dapat digunakan untuk mengarahkan camera teleconference secara otomatis. Sistem untuk pencari 
lokasi sumber suara pada penelitian ini menggunakan metode perbedaan waktu datang (Time Difference of 
Arrival - TDOA) yang diterima oleh sepasang mikrofon yang dipasang pada robot. Sinyal suara yang ditangkap 
oleh masing-masing mikrofon akan di korelasi silang (cross corelation), dimana hasil puncak tertinggi dari cross 
correlation akan menunjukan nilai TDOA. Pada penelitian ini, sistem penjejak lokasi sumber suara  mampu 
mengidentifikasi lokasi sumber suara manusia dalam bidang setengah lingkaran (0L �  180L) dengan resolusi 
sudut 15L. 
 
Kata kunci : robot, lokasi sumber suara, cross correlation, TDOA 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Manusia dapat menentukan arah sumber suara 
dengan menggunakan dua telinga. Perbedaan 
gelombang suara yang sampai ke telinga, manusia 
menebak dari mana arah sumber suara. Terinspirasi 
dari sistem pendengaran manusia ini, banyak peneliti 
membuat sistem yang dapat menentukan lokasi 
sumber suara. Sistem pendeteksi lokasi sumber suara 
dapat ditentukan berdasarkan perbedaan intensitas 
atau level suara yang diterima oleh mikrofon[1,2] 
dan perbedaan waktu sampainya sinyal suara yang 
diterima mikrofon [2- 5]. 

Aplikasi dari sistem pendeteksi lokasi sumber 
suara antara lain aplikasi tanda bahaya, aplikasi pada 
service robot dan sebagainya. Dalam penelitian John 
Murray dkk, telah melakukan suatu permodelan 
telinga yang dapat mengetahui posisi sumber bunyi 
dengan menggunakan Cross Correlation dan Neural 
Network. Pada penelitian ini, dengan memanfaatkan 
dua mikrofon yang dipasang dengan jarak tertentu 
bisa mengidentifikasi lokasi sumber suara manusia 

yang berada pada bidang setengah lingkaran 
(0L −  180L) dengan  menghitung TDOA sinyal 
suara. 
 
 
 
2. Suara 
 

Suara adalah suatu gelombang mekanik yang 
merambat melalui udara, air dan zat. Suara yang 
yang dapat didengar oleh telinga manusia dalam 
rentang 20 Hz – 200 Hz. Kecepatan rambat suara 
bergantung dari jenis media perambatannya. Suara 
merambat lebih lambat jika suhu dan tekanan udara 
lebih rendah. Cepat rambat suara diudara: 

 ¿]*','= ¾331.5 + (0.6 � �)Â x t⁄  
(1) 

Dimana θ adalah temperature ( ℃ ). Suara diukur 
berdasarkan seberapa kuat (keras) suara tersebut.  
Alat ukur yang digunakan adalah sound level meter, 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

789 

 

yang secara prinsip adalah membandingkan 
besarnya tekanan suara terhadap tekanan sekitar 
pada medium. Persamaan untuk menghitung level 
tekanan suara  :  

 

r+ � 20 log ` ��,)�i �k (2) 

Dimana r+ adalah Level tekanan suara (dB), � 
adalah root-mean-square (RMS) tekanan suara (Pa) 
dan �,)� adalah 20 µPa di udara dan 1 µPa di air 
 
3. Cross Corelation 
 

Lokasi sumber suara dapat ditentukan dengan 
mencari TDOA sinyal yang diteima oleh 2 
mikrofon. Untuk mencari TDOA umumnya 
digunakan cross correlation. Cross corelation antara 
sinyal �?  dan �� dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 

Ã?�;�= = � �?;v=
376

�¶L
��;v − �= (3) 

Atau ekivalennya  
 

Ã?�;�= = � �?;v + � =
376

�¶L
��;v= (4) 

Dimana �? adalah sinyal yang diterima oleh 
mikrofon i (sebagai sinyal referensi)  dan �� adalah 
sinyal yang diterima oleh mikrofon j. τ adalah 
parameter geser (τ = 0,±1,±2,…). Sinyal �? tidak 
digeser (sebagai referensi) dan sinyal ��digeser 
dengan τ satuan waktu, kekanan untuk τ positif dan 
kekiri untuk τ negatif. Jika membalik peranan �?dan �� ,maka cross correlation : 

Ã�?;�= = � ��;v=
376

�¶L
�?;v − �= (5) 

Atau ekivalennya : 
 

Ã?�;�= = � ��;v + �=
376

�¶L
�?;v= (6) 

 
Dengan membandingkan persamaan 3 dengan 6 atau 
4 dengan 5, maka dapat disimpulkan: 
 

Ã?�;�= = Ã�? ;−�= (7) 

 
4. Lokasi Sumber Suara 
 

Hasil cross corelation antara sinyal �?  dan �� 
akan menghasilkan TDOA (Time Difference Of  
Arrival TDOA) antara  mikrofon i dan mikrofon j. 

Puncak tertinggi hasil cross correlation antara sinyal �? terhadap �� , menunjukan selisih perbedaan waktu 
sinyal yang diterima oleh mikrofon i dan mikrofon j. 
Puncak dari hasil cross correlation akan bergeser 
kekiri, apabila sinyal �� mendahului sinyal �? 
(sebagai sinyal referensi) dan akan bergeser kekanan 
apabila sinyal  �?   mendahuli sinyal �� . Pergeseran 
hasil puncak cross correlation dipengaruhi oleh 
sinyal referensi (mikrofon yang berfungsi 
menangkap sinyal referensi) dan arah lokasi sumber 
suara. Penentuan arah lokasi sumber suara dapat 
dilihat pada gambar 1, hasil puncak cross 
correlation akan berada sebelah kanan saat sinyal 
referensi yang digunakan sinyal yang ditangkap oleh 
mikrofon j (sesuai dengan gambar 1).  

 
 

 
Gambar 1. Geometri posisi sumber suara 

 
Untuk mengetahui posisi sudut datang arah sumber 
suara dapat dihitung dengan persamaan: 
 

¿wt � = �K.��?�
t � (8) 

Maka sudut lokasi sumber suara : 
 

� = Kwt76 �K.��?�
t � (9) 

Dimana Φ adalah sudut lokasi sumber suara, c 
adalah kecepatan suara diudara yang didapat dari 
persamaan 1, s adalah jarak antara 2 buah mikrofon 
dan  ∆�?� adalah selisih perbedaan waktu yang 
diterima oleh masing-masing mikrofon. Nilai  ∆�?� 
diperoleh dari hasil puncak tertinggi cross 
correlation, menggunakan persamaan: 

 
�$?� = max Ã?� (�) (10) 

 
5. Metode 
 

Metode untuk mengetahui lokasi sumber suara 
manusia yang dideteksi oleh 2 mikrofon (mikrofon i 
dan mikrofon j) menggunakan metode time 
difference of arrival . Sebelumnya sinyal suara di 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

790 

 

proses menggunakan metode TDOA, sinyal suara 
yang dideteksi akan masuk ke rangkaian analog. 
Rangkaian analog pada penelitian terdiri dari 
rangkaian penguat dan rangkaian band pass filter. 
Sinyal suara yang sudah di filter akan di konversi ke 
sinyal digital. Proses pengolah sinyal menggunakan 
metode cross correlation dan TDOA diproses pada 

PC. Adapun blok diagram dari sistem penelitian ini 
dapat dilihat pada Gambar 2. Setelah TDOA sinyal 
diketahui, mikrokontroller akan menggerak motor 
untuk mengarahkan arah hadap robot terhadap lokasi 
sumber suara.  
 

 
Gambar 2. Blok Diagram Sistem. 

 
 
6. Hasil Pengujian 
 

Frekuensi dari susra manusia dapat dicari dengan 
persamaan fast fourier transform atau discret fourier 
transform . Adapun hasil dari frekuensi suara 
manusia dengan percakapan kata halo dengan 
menggunakan fast fourier transform didapat dilihat 
pada Gambar 3 
 

 
Gambar 3. Hasil FFT dari Suara Manusia 

 
Pengukuran TDOA yang dilakukan menggunakan 
suara dari function generator dan suara manusia. 
Pengukuran TDOA, dengan cara memberikan sinyal 
sinus yang berasal dari function generator dengan 
frekuensi 300 Hz dan amplitudo sebesar 80 mV. 
 
Tabel 1. Hasil Pengukuran TDOA Sumber Suara 
Function Generator 

Sudur (Derajat) 
Selisih 
Sampel 

TDOA 
(second) 

90 6 0.001 
60 4 0.00066 
30 2 0.00033 
0 0 0 

-30 -2 -0.00033 
-60 -4 -0.00066 
-90 -6 -0.001 

 
 
Pengujian TDOA sumber suara yang berasal 
manusia dengan kata “halo”. Adapun sinyal yang 
dideteksi oleh mikrofon 1 dan mikrofon 2 dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini. 
 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Gambar 4. Sinyal Suara Manusia 
(a) Mic i pada Sudut 90°   (b) Mic j pada Sudut 90° 
(e) Mic i pada Sudut -90°  (f) Mic j pada Sudut -90° 
 
Tabel 2 menunjukan hasil pengujian yang dilakukan 
sebanyak 10 kali setiap masing-masing sudut lokasi 
sumber yang berasal dari suara manusia (“halo”) di 
dalam ruangan dengan jarak sumber suara terhadap 
sensor 120 cm, jarak antar sensor 30 cm dan 
frekuensi sampling yang digunakan 6 KHz. Posisi 
sumber suara berada pada setengah lingkaran 
dengan resolusi sudut 15L 
 
Tabel 2. Hasil Pengukuran TDOA Sumber Suara 
Manusia “halo” 

Sudur Aktual 
(Derajat) 

TDOA 
(second) 

Persentase 
Kesalahan 

(%) 
90 0.001 10 
75 0.00083 10 
60 0.00066 10 
45 0.0005 10 
30 0.00033 20 
15 0.00016 0 
0 0 0 

-15 -0.00016 10 
-30 -0.00033 10 
-45 -0.0005 0 
-60 -0.00066 20 
-75 -0.00083 10 
-90 -0.001 0 

 
. Resolusi sudut ini disesuaikan dengan resolusi 
sudut yang didapat saat pengujian dengan sumber 
suara yang berasal dari function generator. Dari 
Tabel 3 di atas dapat dibuatkan garfik hubungan 
antara sudut posisi sumber suara dengan time lag 
dan grafik hubungan antara sudut posisi sumber 
suara dengan error. 
 

 
 

Gambar 12. Grafik Hubungan antara Sudut Posisi 
Sumber Suara denganSelisih Sample 

 
 
7. Kesimpulan 
 

Hasil pengujian yang telah dilakukan 
menggunakan metoda time difference of arrival 
mampu mencari lokasi sumber suara dengan 
mengunakan 2 buah mikrofon. Posisi puncak 
tertinggi hasil cross correlation menunjukan selisih 
antara sinyal mikrofon 1 dan mikrofon 2. Posisi 
puncak tertinggi akan berada pada sisi kanan 
(posisitif), apabila sumber suara berada jauh dari 
sinyal referensi dan sebaliknya. Resolusi sudut pada 
frekuensi sampling 6 KHz sebesar 15L. Persentase 
keberhasilan metode dalam mencari lokasi sumber 
suara 91,53 %. 
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Abstrak 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, perkembangan komunikasi dan perpindahan data menjadi 
lebih cepat. Internet merupakan tempat terjadinya pertukaran file seperti  mengunduh dan mengirim file. 
Indonesia memiliki keterbatasan bandwith yang akan menimbulkan kerusakan file akibat gagalnya proses 
pengiriman file yang besar. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan proses kompresi yang akan 
memperkecil ukuran file. Banyak beredar media kompresi file di masyarakat seperti media kompresi berformat 
ZIP, RAR, 7z, dan sebagainya. Untuk memilih media kompresi yang baik dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu 
waktu kompresi, persentase kompresi dan ketahanan file. Hasil uji coba ini akan membantu masyarakat dalam 
memilih media kompresi yang terbaik. 
 
Kata kunci : perbandingan, kompresi file, waktu, ukuran, ketahanan file. 
 
 
 
17. Pendahuluan 
 

Seiring perkembangan teknologi yang 
semakin maju, perkembangan komunikasi dan 
perpindahan data menjadi lebih cepat. Internet 
adalah salah satu dari perkembangan komunikasi 
tersebut dimana tempat terjadinya pertukaran file 
seperti  mengunduh dan mengirim file. 

Seperti yang kita ketahui, internet di negara 
Indonesia memiliki keterbatasan bandwith yang 
akan menimbulkan gagalnya proses pengiriman 
atau kerusakan file pada ukuran besar yang akan 
mengganggu kita sebagai pengguna computer dan 
internet. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan 
pengkompresan oleh sebuah media kompresi file 
yang akan membuat ukuran file menjadi lebih kecil. 

Kenapa kita harus melakukan pengkompresan 
? Ada beberapa alasan, seperti file-file yang 
terkompresi menjadi ukuran kecil akan mengurangi 
penggunaan bandwith yang akhirnya mempercepat 
proses pertukaran file tersebut di internet. Selain 
itu, file tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat 
ke tempat lain yang membutuhkannya dengan cepat 
dan mudah.  

Dengan beredarnya berbagai macam media 
kompresi file, masyarakat masih mengalami 
kesulitan dalam memilih hasil kompresi file yang 
memiliki kualitas terbaik dan sesuai dengan 
kebutuhan mereka.  Lalu, bagaimana cara 
mengetahuinya? Hal ini perlu dilakukan pengujian 

untuk mengetahui perbandingan kualitas, waktu 
yang dibutuhkan untuk mengkompresi dan 
ketahanan file yang dihasilkan setelah di 
dekompresi. Penelitian ini diharapkan dapat 
membantu masyarakat dalam memilih media 
kompresi yang terbaik. 

Secara umum, file-file yang dapat dikompresi 
dengan baik adalah file-file text dibandingkan file-
file multimedia seperti audio, movie dan picture. 
Hal ini disebabkan aktifitas pengkompresan akan 
mengurangi hampir 75% untuk file text dan 2-5% 
untuk file multimedia. Pengulangan-pengulangan 
tsb akan disimpan di dictionary dengan algoritma 
LZ (lempel and Ziv) adaptive dictionary-based, 
sebuah algoritma untuk membuat katalog dari kata 
yang dikumpulkan. 

Pada kompresi file terdapat beberapa tujuan 
yaitu salah satunya adalah multi purpose. Pada 
multi purpose kita dapat menggabungkan beberapa 
file dan melakukan pengecilan ukuran file yang kita 
inginkan sehingga dengan ukuran file yang lebih 
kecil tentunya dapat menghemat memori yang 
digunakan dan juga memperkecil kemungkinan 
gagalnya proses pengiriman. 

Multi purpose contohnya adalah file berformat 
RAR, ZIP, dan 7z. ZIP File Format ditemukan oleh 
Phil Katz untuk program PKZIP kemudian 
dikembangkan untuk WinZip, WinRAR, 7-Zip. 
Cirinya yaitu berekstensi *.zip dan MIME 
application/zip dan aplikasinya bernama WinZip 
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yang dibuat oleh WinZip Computing (sebelumnya 
Nico Mak Computing) pada awal tahun 1990-an. 
Berikutnya adalah RAR File Format, ditemukan 
oleh Eugene Roshal, RAR (singkatan dari Roshal 
Archive) pada 10 Maret 1972 di Rusia). Cirinya 
yaitu berekstensi .rar dan MIME application/x-rar-
compressed dan aplikasinya bernama WinRAR 
yang mampu menangani RAR dan ZIP. 

Kemudian ada 7z File Format, dibuat oleh 
Igor Pavlov dan dibundle pada aplikasi 7zip. 
Pengunaan format 7z diiimplementasikan untuk 
7zip. 7zip adalah program publik yang tersedia 
karena lisensi dari GNU Lesser General Public 
Lisence (GNU LGPL). 7zip sendiri dikembangkan 
oleh Igor Pavlov. Dikatakan multi purpose karena 
semua jenis file dapat dikompres menjadi format 
RAR, ZIP, dan 7z, satu ataupun banyak file dengan 
format yang sama maupun yang berbeda dapat 
digabungkan untuk dikompres menjadi file 
berformat rar, zip,  dan 7z. 

Terdapat 5 software kompresi yang banyak 
digunakan oleh masyarakat yaitu winrar, winzip, 
7zip, izarc dan Power archiver 2012. Masing-
masing software dapat menghasilkan berbagai 
macam ekstensi file kompresi yaitu :  
• Pada winrar menghasilkan format ekstensi *.rar 

dan *.zip.  
• Pada winzip menghasilkan format ekstensi *.zip 

dan *.zipx. 
• Pada 7zip menghasilkan format ekstensi *.7z, 

*.bzip2, *.wim, *.zip, *.gzip, *.tar dan *.xz. 
• Pada izarc menghasilkan format ekstensi *.7z, 

*.zip, *.bza, *.tar.bz2, *.jar, *.lha, *.tar, *.tar, 
*.gz, *.yz1, *.cab dan *.bh.  

• Pada power archiver2012 menghasilkan format 
ekstensi *.rar, *.zip, *.7z, *.tar dan *.cab. 

 
Kelima software tersebut sudah cukup dikenal 

oleh masyarakat yang menggunakan computer 
karena kehandalan dalam proses pengkompresian 
file dan salah satu software tersebut telah menjadi 
list wajib yang perlu diinstal dalam setiap computer 
yang digunakan.  

 
18. Metodologi 

 
Seperti yang telah di jelaskan pada bab 

pendahuluan, terdapat berbagai format ekstensi 
yang disediakan oleh software kompresi yang diuji, 
penulis hanya akan membahas dan menguji 
beberapa format ekstensi dari software tersebut 
yaitu Pada winrar format ekstensi yang diujikan 
adalah *.rar dan *.zip, pada winzip format ekstensi 
yang diujikan adalah *.zip dan *.zipx, pada 7zip 
format ekstensi yang diujikan adalah *.7z, *.zip, 
dan *.tar, pada izarc format ekstensi yang diujikan 
adalah *.7z, *.zip, *.tar, dan *.cab, sedangkan pada 
power archiver2012 format ekstensi yang diujikan 
adalah *.rar, *.zip, *.7z, *.tar, dan *.cab. 

Metode yang digunakan dalam paper ini 
adalah dengan melakukan uji coba perbandingan 
secara langsung terhadap 5 jenis software kompresi 
file multi purpose seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya dan menggunakan beberapa tipe file 
seperti file audio, file video, file image, file 
document, dan gabungan dari beberapa file atau 
subdirektori. 

Pada pengujian ini akan digunakan berbagai 
parameter yaitu waktu kompresi, persentase 
kompresi dan ketahanan file. Penulis melakukan 
kuisioner melalui media polling untuk menanyakan 
kepada pengguna media kompresi mengenai faktor 
apa yang paling menentukan kualitas kerja dari 
suatu software kompresi dan hasilnya dapat dilihat 
pada 
http://poll.pollcode.com/2818la_result?v 
dan dapat pula dilihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Tampilan web hasil polling 

 
Parameter yang digunakan adalah : 

• Waktu kompresi (12%) 
Pengukuran waktu kompresi ini di ujikan 
menggunakan stopwatch dengan menghitung 
waktu yang dibutuhkan masing-masing 
kompresi file dalam melakukan 
pengkompresan. Penilaian dalam paramater 
ini diukur pada  kompresi file yang 
mempunyai waktu  kompresi tercepat agar 
pengguna mengetahui kompresi file yang tepat 
digunakan sesuai kebutuhan untuk 
mempersingkat waktu pengkompresan.  

• Persentase kompresi (50%) 
Pengukuran persentase kompresi didapatkan 
dengan cara melihat ukuran yang dihasilkan 
oleh masing-masing kompresi file. Lalu 
ukuran yang telah di kompres tersebut 
dihitung persentasenya. Penilaian pada 
parameter ini diukur pada kompresi file yang 
mempunyai persentase kompresi terbesar agar 
pengguna dapat mengetahui kompresi file 
yang dapat memperpadat file pada kapasitas 
storage. 

• Ketahanan file (38%) 
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Pada parameter ini akan terlihat ketahanan file 
ketika dilakukan kompresi dan dekompresi 
file. 
Masing-masing pengujian harus memiliki 
kualitas file setelah di dekompresi yang sama 
dengan kualitas file asal nya. Jika terdapat 
perbedaan maka ketahanan file tersebut tidak 
mencapai 100%. 
 
Pembagian bobot pada parameter-parameter 

diatas diberikan dengan alasan persentase kompresi 
file yang lebih rendah dapat memperpadat kapasitas 
storage dan akan mengurangi kapasitas bandwith di 
intenet jika ingin bertukar data. 

Asal atau ketahanan file juga mempunyai 
bobot terbesar kedua karena ketahanan file sangat 
penting sebab jika  file tersebut tidak memiliki 
ketahanan setelah dilakukan kompresi dan 
dekompresi maka file tersebut akan rusak dan 
didapatkan file yang tidak lengkap setelah di 
dekompresi. 

Persentase kompresi menempati urutan 
pertama dalam prioritas parameter kompresi karena 
semakin kecil ukuran file setelah di kompresi maka 
akan semakin menghemat storage dan bandwith 
dalam pengiriman file.  
 
19. Uji Coba  

Pada tahapan uji coba ini akan di tampilkan 
data-data yang telah kami dapatkan dari hasil 
percobaan berdasarkan parameter-parameter  
pengujian yang telah ditetapkan dengan berbagai 
ukuran file, data-data yang disajikan merupakan 
hasil penghitungan dari rata-rata ± standar deviasi 
rata-rata terhadap 50 percobaan yang dilakukan 
untuk masing-masing table uji coba, yaitu : 

 
• Waktu kompresi 

Tabel 1. Uji coba waktu kompresi dari hasil 
kompresi dengan tipe file document 

Software 
Kompr
esi file 

Waktu kompresi (detik) 
< 1 MB < 100 MB ≥ 100 MB 

Winrar 
*.rar 1,0±0,0 8,1±3,8 44,3±11,8 
*.zip 1,0±0,0 8,9±4,1 53,7±14,9 

Winzip 
*.zip 1,0±0,0 3,2±1,0 8,1±1,4 
*.zipx 1,0±0,0 22,0±9,6 102,4±23,7 

7zip 
*.7z 1,0±0,0 13,5±6,1 69,6±18 
*.zip 1,0±0,0 8,0±3,6 31,3±7,8 
*.tar 1,0±0,0 1,0±0,0 3,8±1,5 

Izarc 

*.7z 1,0±0,0 24,4±8,7 471,9±173,3 
*.zip 1,0±0,0 21,2±9,6 128,0±33,5 
*.tar 1,0±0,0 25,6±7,9 10,5±4,8 
*.cab 1,0±0,0 23,4±2,7 152,0±56,3 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 5,0±0,0 37,5±11,3 96,0±13,4 
*.zip 5,0±0,0 38,5±11,0 97,8±13,3 
*.7z 7,0±0,0 45,8±17,0 118,7±9,5 
*.tar 2,0±0,0 2,0±0,0 2,0±0,0 
*.cab 5,0±0,0 38,6±11,6 97,2±13,9 

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai waktu kompresi  tercepat dengan 
ukuran file < 1 MB adalah winrar, winzip, 7zip dan 
izarc. Pada ukuran file < 100 MB software 
kompresi yang tercepat adalah 7zip dengan ekstensi 
*.tar. Dan untuk ukuran file ≥ 100 MB software 
kompresi yang tercepat adalah power archiver 2012 
dengan  ekstensi *.tar. 

Tabel 2. Uji coba waktu kompresi dari hasil 
kompresi dengan tipe file image 

Software 
Kompresi 

file 
Waktu kompresi (detik) 

< 1 MB < 2,5 MB < 6 MB 

Winrar 
*.rar 1,0±0,0 1,0±0,1 2,5±0,7 
*.zip 1,0±0,0 1,0±0,0 1,2±0,3 

Winzip 
*.zip 1,0±0,0 1,8±0,3 2,0±0,2 
*.zipx 1,0±0,0 2,9±0,5 4,7±0,9 

7zip 
*.7z 1,0±0,0 1,9±0,1 3,6±1,0 
*.zip 1,0±0,0 8,0±1,0 16,5±5,5 
*.tar 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 

Izarc 

*.7z 1,0±0,0 2,7±0,5 4,4±1,0 
*.zip 1,0±0,0 2,0±0,3 2,0±0,3 
*.tar 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 
*.cab 1,0±0,0 1,0±0,0 1,6±1,6 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 1,0±0,0 2,0±0,0 3,5±0,6 
*.zip 1,0±0,0 1,1±0,1 1,6±0,5 
*.7z 1,0±0,0 4,1±0,2 5,8±0,6 
*.tar 1,0±0,0 3,0±0,4 4,8±1,2 
*.cab 1,0±0,0 7,5±0,7 13,5±3,0 

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai waktu kompresi tercepat dengan 
ukuran file < 1 MB adalah sama. Pada ukuran file < 
2,5 MB software kompresi yang tercepat adalah 
winrar dengan ekstensi  *.zip, 7zip dengan ekstensi 
*.tar, dan izarc dengan ekstensi *.tar dan *.cab. 
Pada ukuran file < 6 MB software kompresi yang 
tercepat adalah 7zip dan izarc dengan ekstensi *.tar. 

 
Tabel 3. Uji coba waktu kompresi dari hasil 

kompresi dengan tipe file audio 

Software 
Kompresi 

file 
Waktu kompresi (detik) 

< 4 MB < 6 MB < 20 MB 

Winrar 
*.rar 3,7±0,5 4,0±0,9 5,4±2,6 
*.zip 1,2±0,3 1,4±0,5 3,2±0,7 

Winzip 
*.zip 1,0±0,0 1,0±0,0 2,2±1,4 
*.zipx 1,0±0,0 1,0±0,0 2,2±1,4 

7zip 
*.7z 2,9±0,2 3,3±0,5 7,4±1,0 
*.zip 1,0±0,0 1,0±0,0 2,2±1,4 
*.tar 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 

Izarc 

*.7z 7,6±0,7 8,0±0,0 10,6±2,3 
*.zip 4,9±0,2 5,0±0,0 7,6±2,1 
*.tar 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 
*.cab 2,0±0,0 2,0±0,0 4,0±1,6 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 9,9±0,1 10,0±0,1 17,6±3,7 
*.zip 10,5±0,6 10,5±0,5 16,0±2,8 
*.7z 10,6±0,5 10,5±0,5 16,8±3,4 
*.tar 5,0±0,0 5,0±0,0 5,0±0,0 
*.cab 9,4±0,6 10,1±0,1 16±2,4 
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Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai waktu kompresi tercepat dengan 
ukuran file < 4MB adalah winzip dengan ekstensi  
*.zip dan *.zipx, 7zip dengan ekstensi *.zip 
dan*.tar serta Izarc dengan ekstensi *.tar. Pada 
ukuran file < 6MB software kompresi yang tercepat 
adalah winzip dengan ekstensi  *.zip dan *.zipx, 
7zip dengan ekstensi *.zip dan*.tar serta Izarc 
dengan ekstensi *.tar. Pada ukuran file < 20 MB 
adalah 7zip dan izarc dengan ekstensi *.tar. 

Tabel 4. Uji coba waktu kompresi dari hasil 
kompresi dengan tipe file video 

Softwa
re 

Komp
resi 
file 

Waktu kompresi (detik) 

< 100 MB < 1 GB ≥ 1 GB 

Winrar 
*.rar 44,2±19,7 506,9±265,6 1355,1±332,5 
*.zip 22,9±12,1 312,4 ±181,8 707,0 ± 89,4 

Winzip 
*.zip 11,6±4,7 132,5 ± 93,7 208,1 ± 26,3 
*.zipx 15,3±6,9 208,4±197,3 222,9 ± 80,1 

7zip 

*.7z 73,2±34,1 943,6±578,2 2075,1 ± 462,4 

*.zip 
277,9 ± 
120,3 

441,4±142,3 1469,6 ± 902,5 

*.tar 2,9±1,2 78,7 ± 51,1 176,9 ± 17,1 

Izarc 

*.7z 76,7±34,9 822,7±423,2 2727,4 ± 419,7 
*.zip 35,7±14,6 177,2 ± 76,2 248,3  ± 17,2 
*.tar 6,9±4,0 85,0 ±46,7 189,8 ± 16,7 
*.cab 25,8±11,2 129,1 ± 36,1 223,1 ± 13,8 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 48,8±21,1 473,4±264,3 1378,2±362,3 
*.zip 7,7±3,1 322,0±233,3 697,4 ± 100,1  
*.7z 77,0±34,5 823,1±423,5 2722,0 ± 413,6 
*.tar 28,5±10,0 1146,5±1255,0 5386,9±1025,2 
*.cab 215,9±94,7 471,8±16,9 551,3 ± 30,0 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai waktu kompresi tercepat dengan 
ukuran file < 100 MB adalah 7zip dengan ekstensi 
*.tar. Pada ukuran < 1 GB software kompresi yang 
tercepat adalah 7zip dengan ekstensi *.tar. Dan 
untuk ukuran file ≥ 1 GB software kompresi yang 
tercepat adalah 7zip dengan ekstensi *.tar. 

Tabel 5. Uji coba waktu kompresi dari hasil 
kompresi dengan tipe file subdirektori 

Software 
Kompresi 

file 
Waktu kompresi (detik) 

< 5MB < 15MB < 60MB 

Winrar 
*.rar 1,6±0,6 91, ±2,6 39,3±24,1 
*.zip 1,1±0,2 4,3±1,5 10,4±4,9 

Winzip 
*.zip 1,4±0,5 6,7±1,9 10,9±5,7 
*.zipx 2,2±0,9 7,0±1,5 11,8±5,7 

7zip 
*.7z 2,3±0,8 6,2±1,8 13,5±5,3 
*.zip 1,7±0,7 5,7±2,2 10,6±4,9 
*.tar 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 

Izarc 

*.7z 3,4±1,3 8,2±2,7 17,3±7,6 
*.zip 3,3±1,2 7,9±2,3 15,8±7,5 
*.tar 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 
*.cab 3,3±1,2 7,9±2,8 16,9±8,4 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 7,2±3,1 14,7±2,7 45,2±28,0 
*.zip 8,8±2,2 12,5±3,3 18,8±9,1 
*.7z 10,1±2,0 13,1±2,8 22,6±12,1 
*.tar 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 
*.cab 10,4±3,8 14,4±4,2 26,2±11,0 

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai waktu kompresi tercepat dengan 
ukuran file < 5 MB adalah 7zip, Izarc, dan Power 
archiver 2012dengan ekstensi *.tar. Pada ukuran 
file < 15 MB software kompresi yang tercepat 
adalah 7zip, Izarc, dan Power archiver 2012dengan 
ekstensi *.tar. Dan untuk ukuran file < 60 MB 
software kompresi yang paling cepat adalah 7zip, 
Izarc, dan Power archiver 2012dengan ekstensi 
*.tar. 

 
• Persentase kompresi 

 
Tabel 6. Uji coba persentase kompresi dari hasil 

kompresi dengan tipe file document 

Software 
Komp
resi 
file 

Persentase kompresi (%) 

< 1 MB < 100 MB ≥ 100 MB 

Winrar 
*.rar 9,2±4,9 96,9±0,5 95,4±0,3 
*.zip 7,0±2,9 95,1±0,7 92,5±0,6 

Winzip 
*.zip 6,9±2,8 95,1±0,7 0,6±0,6 
*.zipx 9,1±4,9 97,6±0,5  0,3±0,3 

7zip 
*.7z 9,1±4,9 96,3±2,1 0,3±0,3 
*.zip 6,9±2,9 95,0±0,7 0,5±0,5 
*.tar -0,3±0,2 0,0±0,0 0,0± 0,0 

Izarc 

*.7z 9,1±4,9 97,9± 0,7 96,3±0,4 
*.zip 6,9±6,9 95,1±0,7 92,5±0,6 
*.tar -0,4±0,3 0,0±0,0 0,0±0,0 
*.cab 6,2±2,9 95,1±0,7 92,6±0,0 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 7,0±2,9 96,8±0,5 95,3±0,4 
*.zip 6,9±2,8 95,0±0,7 92,4±0,6 
*.7z 9,8±4,9 97,6±0,5 97,2±1,5 
*.tar -0,4±0,3 0,0±0,4 0,0± 0,0 
*.cab 8,8±4,5 96,6±0,5 95,1±0,9 

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai persentase kompresi terbesar 
dengan ukuran file < 1 MB adalah power archiver 
2012 dengan ekstensi *.7z. Pada ukuran file < 100 
MB software kompresi yang menghasilkan 
persentase kompresi terbesar adalah Izarc dengan 
ekstensi *.7z. Dan untuk ukuran file ≥ 100 MB 
software kompresi yang menghasilkan persentase 
kompresi terbesar adalah power archiver 2012 
dengan ekstensi *.7z. 

 
Tabel 7. Uji coba persentase kompresi dari hasil 

kompresi dengan tipe file image 

Software 
Kompresi 

file 
Persentase kompresi (%) 

< 1 MB < 2,5 MB < 6 MB 

Winrar 
*.rar 1,4±1,9 0,3±0,5 1,3±1,0 
*.zip 1,2±1,9 0,3±0,5 1,2±0,9 

Winzip 
*.zip 1,3±1,9 0,3±0,5 1,2± 0,9 
*.zipx 1,3±2,9 12,4±9,0 19,9± 2,1 

7zip 
*.7z 1,3±2,0 0,0 ±0,6 1,2±1,2 
*.zip 1,3±1,9 0,5±0,4 1,4±0,9 
*.tar 0,0±0,0 -,01±0,1 0,0±0,1 

Izarc 
*.7z 1,3±2,0 0,0±0,6 1,2±1,2 
*.zip 1,3±1,9 0,4±0,4 1,1± 0,9 
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*.tar -3,2±2,5 -0,2±0,1 -0,2± 0,1 
*.cab 1,5±2,0 0,4±0,4 1,2± 0,9 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 1,4±1,9 0,3±0,4 1,3±1,0 
*.zip 1,3±1,9 0,4±0,37 1,1±0,9 
*.7z 1,3±2,0 0,4±0,6 1,2±1,2 
*.tar -3,2±2,5 0,0±0,4 0,0±2,1 
*.cab 1,5±2,0 0,6±0,5 1,6±1,1 

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai persentase kompresi terbesar 
dengan ukuran file < 1MB adalah Izarc dan Power 
archiver2012 dengan ekstensi *.cab. Pada ukuran 
file < 2,5 MB software kompresi yang 
menghasilkan persentase kompresi terbesar adalah 
winzip dengan ekstensi *.zipx. Pada ukuran file < 
6MB software kompresi yang menghasilkan 
persentase kompresi terbesar adalah winzip dengan 
ekstensi *.zipx. 

 
Tabel 8. Uji coba persentase kompresi dari hasil 

kompresi dengan tipe file audio 

Software 
Kompresi 

file 
Persentase kompresi (%) 

< 4 MB < 6 MB < 20 MB 

Winrar 
*.rar 2,4±2,2 2,1 ± 1,1 4,0 ± 5,1 
*.zip 2,6±1,9 2,1 ± 1,0 3,8 ± 5,1 

Winzip 
*.zip 2,6±1,9 2,1 ± 1,0 3,8 ± 5,2 
*.zipx 2,6±2,0 2,1 ± 1,1 -1,6 ± 5,2 

7zip 
*.7z 2,6 ± 2,0 2,1 ± 1,1 3,5 ± 5,2 
*.zip 2,4± 1,9 1,8 ± 1,0 3,5 ± 5,1 
*.tar 0,0 ± 0,1 -0,7 ± 1,4 0,0 ± 0,0 

Izarc 

*.7z 2,0 ± 2,0 1,6 ± 1,1 3,2 ± 5,2 
*.zip 2,2 ± 1,9 2,2 ± 1,4 3,7 ± 5,1 
*.tar -2,4 ± 0,0 -2,5 ± 0,4 -2,4 ± 0,0 
*.cab 2,6 ± 1,9 2,2 ± 1,0 3,7 ± 5,1 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 2,4 ± 2,2 2,1 ± 1,1 4,0 ± 5,1 
*.zip 2,2 ± 1,9 2,2 ± 1,4 3,7 ± 5,1 
*.7z 2,6 ± 2,0 2,1 ± 1,1 3,5 ± 5,2 
*.tar 2,2 ± 1,9 2,2 ± 1,4 3,7 ± 4,6 
*.cab 2,6 ± 1,9 2,0 ± 1,0 3,7 ± 5,1 

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai persentase kompresi terbesar 
dengan ukuran file < 4 MB adalah winzip dengan 
ekstensi *.zipx, 7 zip dan power archiver 2012 
dengan ekstensi *.7z. Pada ukuran file < 6 MB 
software kompresi yang menghasilkan persentase 
kompresi terbesar adalah Izarc dan power archiver 
2012 dengan ekstensi *.zip. Dan untuk ukuran file 
<20MB software kompresi yang menghasilkan 
persentase kompresi terbesar adalah winrar dan 
power archiver 2012 dengan ekstensi *.rar. 

 
Tabel 9. Uji coba persentase kompresi dari hasil 

kompresi dengan tipe file video 

Software 
Kompresi 

file 
Persentase kompresi (%) 

< 100 MB < 1 GB ≥ 1 GB 

Winrar 
*.rar 0,1±0,1 0,2±0,3 0,1± 0,4 
*.zip 0,0±0,1 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 

Winzip 
*.zip 0,0±0,0 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 
*.zipx 0,0±0,1 0,2±0,2 0,2 ± 0,3 

7zip 
*.7z -1,4±0,4 -0,3±0,5 0,1 ± 0,7 
*.zip 0,1±0,1 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 
*.tar 0,0±0,0 0,1±0,2 0,3 ± 0,6 

Izarc 

*.7z -1,4±0,4 -0,3±0,5 -0,1 ± 0,5 
*.zip 1,5±2,8 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 
*.tar 0,0±0,1 0,2±0,3 0,3 ± 0,6 
*.cab 0,0±0,1 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 

Power 
archiver 

2012 

*.rar -0,1±0,2 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 
*.zip 0,0±0,1 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 
*.7z -1,4±0,4 -0,3±0,5 0,1 ± 0,7 
*.tar 0,0±0,1 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 
*.cab 0,1±0,1 0,2±0,3 0,2 ± 0,3 

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai persentase kompresi terbesar 
dengan ukuran file < 100 MB adalah Izarc dengan 
ekstensi *.zip. Pada ukuran file < 1 GB software 
kompresi yang menghasilkan persentase kompresi 
terbesar adalah winrar dengan ekstensi *.rar, *.zip, 
winzip dengan ekstensi *.zip, 7zip dengan ekstensi 
*.zip, Izarc dengan ekstensi *.zip, *.tar, *.cab, dan 
juga power archiver 2012 dengan ekstensi *.rar, 
*.zip, *.tar, *.cab. Dan untuk ukuran file > 1 GB 
software kompresi yang menghasilkan persentase 
kompresi terbesar adalah 7zip dengan ekstensi 
*.tar, dan juga Izarc dengan ekstensi *.tar. 

 
Tabel 10. Uji coba persentase kompresi dari hasil 

kompresi dengan tipe file subdirektori 

Software 
Kompresi 

file 
Persentase kompresi (%) 

< 5MB < 15MB < 60MB 

Winrar 
*.rar 19,0±12,5 16,5 ± 7,5 24,1±16,4  
*.zip 10,4 ± 5,8 7,7 ± 4,5 11,7±9,2 

Winzip 
*.zip 10,4 ± 5,9 7,7 ± 7,7 11,5±11,5 
*.zipx 10,4 ± 5,8 7,7 ± 4,5 11,7±9,2 

7zip 
*.7z 10,7 ± 6,0 7,7 ± 4,5 11,8±9,2 
*.zip 10,4 ± 5,8 4,5 ±4,5 11,7± 9,2 
*.tar -8,5 ± 5,6 -3,5 ± 2,0 -2,3±1,7 

Izarc 

*.7z 10,7 ± 5,9 7,7 ± 4,5 11,8±9,2 
*.zip 10,4 ± 5,9 7,7 ± 4,5 11,7±9,2 
*.tar -8,5 ± 5,5  -3,5 ± 2,0  -2,3±1,7 
*.cab 15,8 ± 9,9 10,6 ± 4,2 17,7±15,7 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 19,0±12,5 16,5 ± 7,5 24,1±16,4 
*.zip 10,4 ± 5,8 0,0 ± 0,0 11,7±9,2 
*.7z 10,7 ± 5,9 7,7 ± 4,5 11,7±9,2   
*.tar -8,6 ± 5,5 -68,0±120,9   -2,3±1,73  
*.cab 15,8 ± 9,8 10,6 ± 4,2 17,6±15,8 

Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa software 
yang mempunyai persentase kompresi terbesar 
dengan ukuran file < 5 MB adalah winrar dan 
power archiver 2012 dengan ekstensi *.rar. Pada 
ukuran file < 15 MB software kompresi yang 
menghasilkan persentase kompresi terbesar adalah 
winrar dan power archiver 2012 dengan ekstensi 
*.rar. Pada ukuran file < 60 MB adalah winrar dan 
power archiver 2012 dengan ekstensi *.rar. 

 
 

• Ketahanan file 
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Tabel 11(a). Uji coba ketahanan file dari hasil 
kompresi dengan tipe file image, audio, video 

Software 
Kom
presi 
file 

Ketahanan file (%) 
Image Audio Video 

A’ 
vs  A1’ 

A  
vs A1

A’  
vs  A1’ 

A  
vs A1 

A’  
vs  A1’ 

A  
vs A1 

Winrar 
*.rar 100 100 100 100 100 100 
*.zip 100 100 100 100 100 100 

Winzip 
*.zip 100 100 100 100 100 100 
*.zipx 100 100 100 100 100 100 

7zip 
*.7z 100 100 100 100 100 100 
*.zip 100 100 100 100 100 100 
*.tar 100 100 100 100 100 100 

Izarc 

*.7z 100 100 100 100 100 100 
*.zip 100 100 100 100 100 100 
*.tar 100 100 100 100 100 100 
*.cab 100 100 100 100 100 100 

Lanjutan tabel 11(a). Uji coba ketahanan file dari 
hasil kompresi dengan tipe file image, audio, video 

Software 
Kom
presi 
file 

Ketahanan file (%) 
Image Audio Video 

A’  
vs  A1’ 

A  
vs A1 

A’  
vs  A1’ 

A  
vs A1 

A’  
vs  A1’ 

A  
vs A1 

Power 
archiver 

2012 

*.rar 100 100 100 100 100 100 
*.zip 100 100 100 100 100 100 
*.7z 100 100 100 100 100 100 
*.tar 100 100 100 100 100 100 
*.cab 100 100 100 100 100 100 

Tabel 11(b). Uji coba ketahanan file dari hasil 
kompresi dengan tipe file document dan 

subdirektori 

Software 
Komp
resi 
file 

Ketahanan file (%) 
document subdirektori 
A’  

vs  A1’ 
A  

vs A1 
A’  

vs  A1’ 
A  

vs A1 

Winrar 
*.rar 100 100  100  100  
*.zip 100 100  100  100  

Winzip 
*.zip 100 100  100  100  
*.zipx 100 100  100  100  

7zip 
*.7z 100 100  100  100  
*.zip 100 100  100  100  
*.tar 100 100  100  100  

Izarc 

*.7z 100 100  100  100  
*.zip 100 100  100  100  
*.tar 100 100  100  100  
*.cab 100 100  100  100  

Power 
archiver 

2012 

*.rar 100  100  100  100  
*.zip 100  100  100  100  
*.7z 100  100  100  100  
*.tar 100  100  100  100  
*.cab 100  100  100  100  

 
20. Kesimpulan 
 

Setelah dilakukan percobaan, berdasarkan 
parameter yang diujikan penulis dapat mengambil 
beberapa kesimpulan yaitu : 

• Waktu kompresi 

Berikut ini akan disimpulkan software yang 
mempunyai waktu kompresi tercepat menurut 
beberapa jenis file antara lain : 

- Document adalah software 7zip dengan 
ekstensi *.tar. 

- Image adalah software 7zip dengan   
ekstensi *.tar. 

- Audio adalah software 7zip dengan 
ekstensi *.tar, dan izarc dengan ekstensi 
*.tar.  

- Video adalah software 7zip dengan  
ekstensi *.tar. 

- Subdirektori software adalah 7zip dengan 
ekstensi *.tar, Izarc dengan ekstensi *.tar, 
dan Power archiver 2012dengan        
ekstensi *.tar. 

 
 
 
 
 

• Persentase kompresi 
Berikut ini akan disimpulkan software yang 
mempunyai persentase kompresi terbesar 
menurut beberapa jenis file antara lain : 

- Document adalah software power 
archiver2012 dengan ekstensi *.7z 

- Image adalah software winzip dengan 
ekstensi *.zipx. 

- Audio adalah software winzip dengan 
ekstensi *.zip, power archiver2012 dengan 
ekstensi *.zip dan *.rar. 

- Video adalah software Izarc dengan 
ekstensi *.zip. 

- Subdirektori adalah software winrar 
dengan ekstensi *.rar, dan power 
archiver2012 dengan ekstensi *.rar. 

• Ketahanan file 
Untuk ketahanan file dapat diambil kesimpulan 
bahwa seluruh software kompresi memiliki     
hasil 100%  
 

Untuk ekstensi yang sama tetapi dengan 
software yang berbeda dapat menghasilkan hasil 
kompresi yang berbeda pula, tergantung pada 
algoritma yang digunakan pada masing-masing 
software 
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Abstrak 

Jumlah data yang diolah oleh suatu perusahaan semakin banyak seiring dengan perkembangan bisnis pada 
perusahaan tersebut. Kecepatan dalam pengolahan data sangat dibutuhkan terutama dalam menghasilkan 
analytical report. Unit Bisnis Kredit Konsumer (UBKK)  merupakan divisi yang menangani peminjaman. Divisi 
tersebut membutuhkan analytical report yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan 
secara cepat. Namun, pada sistem yang sedang berjalan, analytical report baru dapat disajikan  dalam 2 hari. 
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja proses pengolahan data mart yang 
nantinya akan digunakan untuk membentuk analytical report. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 
ini adalah metode analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Untuk mendapatkan 
berbagai dukungan analisis dilakukan studi kepustakaan dari berbagai buku, e-book, artikel di internet, 
wawancara, dan survei. Solusi yang diimplementasikan adalah model aplikasi tuning yang terdiri dari SQL 
Tuning, Partitioning dan Indexing. Hasil yang dicapai setelah mengimplementasikan model aplikasi  tuning 
adalah  kinerja meningkat signifikan.  Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah  aplikasi  tuning 
merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja sistem. 
 
Kata kunci : Kinerja, Tuning,  Partitioning , Indexing, Analytical Report 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Peminjaman dana kepada nasabah adalah unsur 
terpenting selain kegiatan pengumpulan dana. Divisi 
yang mengurus peminjaman tersebut adalah Unit 
Bisnis Kredit Konsumer (UBKK). Seiring dengan 
berkembangnya kegiatan kredit konsumer dan 
tuntutan akan ketersediaan data yang cepat dan 
sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka sistem 
yang sudah pernah dikembangkan perlu ditingkatkan 
kembali dari sisi kinerja. Saat ini, untuk 
menghasilkan data-data yang dibutuhkan dalam 
membuat analytical report memerlukan waktu 
sekitar 19 jam. Sehingga pihak manajemen merasa 
perlu untuk meningkatkan sistem yang telah ada dari 
sisi kinerja karena dengan waktu yang terpakai 
menyebabkan analytical report yang dihasilkan 
tidak up to date.  

Ruang lingkup penelitian ini adalah 
meningkatkan kinerja dari sisi Application Tuning, 
yaitu upaya memperbaiki kinerja sistem dengan SQL 
Tuning, indexing dan partitioning. 

Tujuan penelitian ini adalah 
mengoptimalisasikan waktu yang dibutuhkan dalam 
pembentukan table fakta  dari data mart sehingga 
pada akhirnya analytical report harian dan bulanan 
Consumer Loan dapat dihasilkan secara lebih cepat 
dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Manfaat 
penelitian ini adalah menyediakan data untuk 
mendukung kegiatan analisis sebagai dasar 
pengambilan keputusan oleh pihak managerial 
secara lebih cepat. 
 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah  
• Analisis (wawancara, survei dan studi pustaka) 
• Desain dan perancangan (merancang alternatif-

alternatif solusi) 
• Pengembangan (create, run, testing, debug 

code) 
• Implementasi (implementasikan code yang telah 

di-tuning pada system yang berjalan) 
• Evaluasi (membandingkan processing time 

system lama dengan yang baru) 
 
2. Landasan Teori 
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2.1 Data Mart 
 

Data mart adalah bagian dari data warehouse 
yang mendukung kebutuhan informasi dari suatu 
departemen [3]. 
 
Perbedaan data mart dengan data warehouse : 
• Data mart fokus untuk departemen tertentu saja 
• Data mart tidak berisi data operasional yang 

bersifat detil. 
• Data mart lebih mudah dimengerti karena 

datanya lebih sedikit  
 
Alasan Pembuatan Data Mart : 
• Memudahkan pengaksesan terhadap data-data 

yang sering digunakan untuk bahan analisis 
• Data yang disajikan data mart lebih spesifik per-

departemen sehingga memudahkan pencarian 
data 

• Biaya yang dibutuhkan untuk membangun data 
mart lebih kecil dibanding data warehouse 

 
2.2 Analytical Report 

  Analytical report  adalah  laporan yang berisi 
ringkasan  informasi yang ditujukan untuk 
membantu proses pengambilan keputusan oleh pihak 
manajemen. 

 
2.3 Tuning 

  Tuning  adalah tindakan memodifikasi sistem 
dengan tujuan meningkatkan kinerja. Manfaat tuning 
adalah mempercepat response time proses dan 
meningkatkan throughput  [2]. 

 Jenis-jenis tuning 
• Tuning for response time : Tuning yang 

ditujukan untuk mempercepat response time. 
• Tuning for throughput  : Tuning yang 

ditujukan untuk meningkatkan jumlah 
throughput proses 

 
2.4 Aplikasi Tuning 

Application tuning adalah suatu tindakan yang 
mayoritas berhubungan dengan perbaikan di sisi 
sintaks SQL dan memastikan apakah sintaks query 
yang digunakan telah efisien dan optimal 

 
2.5 SQL Tuning 

SQL tuning merupakan tindakan query 
optimization. Di mana definisi Query Optimization 
adalah suatu tindakan memilih execution strategy 
yang efisien untuk mengeksekusi sebuah query 

 
2.6 Partitioning 

Partitioning adalah tindakan membagi tabel 
yang mempunyai record data yang sangat besar 
menjadi segmen-segmen kecil disebut partition 
berdasarkan sebuah partitioned key [1]. 

 Oracle menyediakan 5 teknik untuk 
mempartisi tabel, yaitu [4]: 
• Range Partitioning 
Setiap partisi dispesifikasi oleh serangkaian nilai 
dari partitioning key  
• List Partitioning 
Setiap partisi dispesifikasikan oleh sebuah daftar 
nilai dari key partitioning. 
• Hash Partitioning 
Sebuah algoritma hash diterapkan pada partitioning 
key untuk membatasi  partisi pada baris yang 
diberikan. 
• Composite Range-Hash Partitioning 
Sebuah kombinasi dari teknik Range dan Hash 
partitioning. Pertama kali, tabel akan dipartisi 
dengan teknik range partitioning. Kemudian setiap 
individu hasil range partitioning tersebut akan 
dipartisi kembali dengan menggunakan hash 
partitioning. 
• Composite Range-List Partitioning 
Sebuah kombinasi antara teknik Range dan List 
Partitioning. Pertama kali, tabel akan dipartisi 
dengan teknik range partitioning. Kemudian setiap 
individu hasil range partitioning tersebut akan 
dipartisi kembali dengan menggunakan list 
partitioning. Tidak seperti gabungan Range-Hash 
Partitioning, isi dari setiap subpartisi mewakili 
sebuah subset logika dari data, dideskripsikan oleh 
sesuai dengan proses setup  pada range dan list 
partitioning. 

 
2.7 Indexing 

Index adalah data structure yang 
memungkinkan DBMS mengakses record-record 
secara lebih cepat dan meningkatkan speed response 
dari suatu query [5]. 

 
 
3. Analisis Proses Bisnis Yang Sedang Berjalan  
 
3.1 Analisis Perusahaan 
 

Unit Bisnis Kredit Konsumer merupakan salah 
satu departemen pada perusahaan yang bertugas 
menangani peminjaman dana oleh nasabah untuk 
berbagai keperluan, misalnya : KPR (Kredit 
Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil), 
KTA (Kredit Tanpa Agunan), Mitrakarya (Kredit 
untuk Perusahaan). IT-BSA (IT- Bussiness Solusion 
& Applications Service) Departemen merupakan 
salah satu departemen pada perushaan tersebut yang 
bertugas untuk menangani sisi pengembangan dari 
aplikasi dan sistem-sistem yang ada.  
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Gambar 1. Proses Pembentukan Analytical Report 

 
           Ketika seseorang ingin mengajukan 
permohonan kredit ke perusahaan, ia harus 
menjalani prosedur operasional yaitu mengisi 
formulir pengajuan kredit. Selama permohonan 
kredit belum di-approve, data tersebut ada di dalam 
server LOS (Loan Origination System). LOS adalah 
sebuah database server yang menyimpan informasi 
calon peminjam perusahaan tersebut. 
          Suatu aplikasi pengajuan kredit akan 
mengalami proses scoring, yakni proses penilaian 
kelayakan kredit mengenai apakah orang yang 
mengajukan kredit tersebut akan mampu melunasi 
kredit tepat waktu dan tanpa masalah. Jika suatu 
aplikasi lolos dari proses scoring, maka datanya 
akan masuk ke dalam Mainframe. Mainframe adalah 
Core Banking System dari perusahaan. Database 
pada mainframe inilah yang setiap harinya 
menyimpan data transaksi setiap nasabah. 
          Data transaksi harian dari database mainframe 
dimasukkan ke data warehouse dengan metode 
Backup dan Restore. Kemudian dilakukan proses 
ETL dari LOS server dan server data warehouse ke 
server data mart dengan proses ETL (Extract, 
Transform, Load). 
          Proses yang terjadi di dalam server data  mart 
adalah pembentukan beberapa  table fakta dari data 
mart yang kemudian dengan bantuan Analytical 
Reporting Tools, yaitu Business Object 6.1, 
dihasilkanlah analytical report yang digunakan 
pihak manajemen untuk memantau kinerja Kredit 
Konsumer dan mendukung proses pengambilan 
keputusan. 
 

 
Gambar 2. Proses Pembentukan Data Mart 

 
          Data transaksi harian dari database mainframe 
dimasukkan ke data warehouse dengan metode 
Backup dan Restore. Alasan mengapa harus backup 
dan restore adalah karena data yang terdapat dalam 
mainframe terlalu besar, sedangkan bandwidth yang 
disediakan hanya 1 Mbps maka proses tersebut 
membutuhkan waktu yang cukup lama jika 
melakukan ETL. 
          Setelah itu dilakukan ETL (Extract, 
Transform, Load)  di data warehouse dan LOS 
server sehingga membentuk data mart yang 
dibutuhkan oleh UBKK. 
 
3.2 Analisis Permasalahan Pada Proses Bisnis 

Yang Berjalan 
 
Untuk membentuk analytical report dibutuhkan 

data histori sedangkan perancangan  data warehouse 
Kredit Konsumer berisi data posisi per-hari.  

Proses pembentukan table fakta  dari data mart 
membutuhkan waktu yang lama yaitu 5 hingga 7 
jam. 

Untuk menghasilkan analytical report 
menggunakan Business Object membutuhkan waktu 
yang lama, sehingga pengguna lebih memilih untuk 
langsung query ke data mart. Oleh karena itu, 
pengguna UBKK harus memiliki keahlian di bidang 
SQL code. 
 
3.3 Beberapa Usulan Pemecahan 
 

Melakukan SQL tuning pada procedure-
procedure yang belum optimal. Misalnya  
mengganti where clause menjadi join clause untuk 
menggabungkan beberapa tabel, menggunakan 
ROWID untuk mengakses data, menggunakan temp 
table untuk menggabungkan beberapa statement 
yang dipergunakan berulang kali. 

Membuat partisi pada tabel yang mengandung 
lebih dari 2 GB data. 

Memberi index terhadap data yang sering 
diakses 
 
3.4 Analisis proses pengisian tabel histori 

P_ACCT_DTL pada sistem yang berjalan 
 
Dikarenakan data mart pada sistem yang 

berjalan hanya menyimpan data posisi, maka 
dibuatlah sebuah tabel bernama P_ACCT_DTL 
dengan struktur penyimpanan data mart histori 
menggunakan logika bucket-bucket (block column 
per bulan) yang menyimpan data bulanan sebanyak 
12 bucket. Cara pengisian data ke setiap bucket tiap 
bulannya adalah : 

• Awalnya, bucket-bucket pada tabel 
P_ACCT_DTL akan digeser terlebih 
dahulu dengan data lama yang ada pada 
bucket pertama, akan digeser ke bucket 
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kedua, bucket kedua ke bucket ketiga dan 
begitu seterusnya, meskipun terdapat 
bucket yang belum berisi data.  Jadi setiap 
data pada bulan baru yang masuk akan 
terjadi 12 kali pergeseran data, jika proses 
penggeseran tersebut belum pernah 
dijalankan dengan sukses pada bulan 
tersebut  

• Jika data nasabah A belum pernah terdapat 
dalam sistem, maka data tersebut akan di-
INSERT ke dalam tabel P_ACCT_DTL 
pada 1 baris baru di bucket pertama. Jika 
pada bulan yang sama nasabah melakukan 
transaksi, maka data pada bucket bulan 
tersebut akan diubah.  

• Setiap data pada bulan baru akan selalu 
berada pada bucket yang pertama. Alasan 
mengapa data yang terbaru selalu 
dimasukkan ke dalam bucket pertama 
adalah karena data yang digunakan untuk 
menghasilkan analytical report bulanan 
adalah data yang terbaru sehingga dari sisi 
scripting, akan lebih mudah apabila data 
yang terbaru selalu diletakkan pada bucket 
pertama 

 
Proses pengisian record-record data pada 

P_ACCT_DTL menggunakan sebuah PL/SQL 
procedure yaitu DBP_PRE_PROCESS. Pada 
procedure DBP_PRE_PROCESS ini dilakukan 
proses insert record-record baru (jika ada account 
baru yang melakukan peminjaman) dan proses 
update record-record (jika nasabah membayar 
cicilan) 
 
3.5 Proses Pembentukan Tabel Fakta 

 
Sebuah table fakta dibentuk dari histori data mart 
(termasuk salah satunya adalah data pada tabel 
histori P_ACCT_DTL) dan beberapa tabel dimensi 
(untuk menyediakan kategori-kategori apa saja yang 
dapat ditampilkan oleh suatu analytical report).  
           Kedua sumber data e tersebut (data mart dan 
tabel dimensi) kemudian diolah melalui suatu 
procedure (setiap tabel fakta diolah oleh procedure 
yang berbeda).  Setiap tabel fakta digunakan untuk 
pembentukan sebuah analytical report 
 
4. Pembahasan 

 
4.1 SQL Tuning - Restrukturisasi tabel 

P_ACCT_DTL 
 
Pada perancangan sistem yang lama, tabel 

P_ACCT_DTL menggunakan sistem bucket-bucket. 
Proses tersebut dapat menyebabkan penurunan 
kinerja dari database dan juga pemborosan resource 
sehingga kami merancang suatu sistem baru untuk 
menyimpan data mart. Pada perancangan sistem 

yang baru, kami tidak menggunakan 12 bucket untuk 
menyimpan data histori setiap bulannya. Akan 
tetapi, hanya menggunakan 1 bucket dalam partisi 
bulanan untuk menyimpan data histori. Struktur 
tabel  P_ACCT_DTL_ENH : 

 

 
Gambar 3. Struktur tabel P_ACCT_DTL_ENH 

 
Keuntungan yang diperoleh dari perubahan ini 

adalah :  
1. Mempercepat pengaksesan data pada tabel 

P_ACCT_DTL_ENH yang berisi data histori karena 
adanya range partitioning berdasarkan month_idx 
dan sub-partition berupa hash partitioning  
berdasarkan acct_no. 

 
2. Menghilangkan proses update yang 

menggunakan logika perpindahan data ke bucket 
berikutnya setiap bulan. Jadi, perubahan ini 
membuat  procedure  SHIFT_ P_ACCT_DTL dapat 
dihilangkan. 
 
4.2 Mengganti where clause menjadi join clause 

untuk menggabungkan table 
 

 
Gambar 4. Mengganti where clause 

 
Karena untuk menggabungkan beberapa tabel 

dengan non-join clause (where clause), hasil akan 
dievaluasi setelah melakukan cross join seluruh 
tabel. Sedangkan dengan join clause, hasil akan 
dievaluasi setelah cross join antar 2 tabel. Sehingga 
dapat mengurangi jumlah baris yang akan 
dicocokkan dengan tabel berikutnya 
 
4.3 Menggunakan temp table untuk menampung 

join table  yang dipergunakan berulangkali 
 

         Dalam script yang kompleks, seringkali 
ditemukan penggabungan beberapa tabel. 
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Penggabungan beberapa tabel sekaligus ini dapat 
menurunkan performa. Setelah kami teliti terdapat 
beberapa jenis penggabungan tabel yang sering 
diimplementasikan. 
 
• Join Multiple Table in one statement 
Terdapat beberapa penggabungan tabel dalam satu 
statement yang sering dieksekusi pada beberapa 
query berbeda. Untuk mengeksekusi satu query 
penggabungan beberapa tabel yang rumit saja 
memerlukan waktu yang cukup lama, bayangkan 
jika penggabungan tabel-tabel tersebut sering 
dieksekusi pada query yang berbeda-beda, tentu 
akan memakan waktu yang lebih lama dan hal ini 
merupakan pemborosan resource. 
 
• Join Multiple Table using temp table 
Untuk mengatasi masalah kinerja yang dihadapi, 
maka pada pada tahap perancangan ini, dirancanglah 
suatu alternatif solusi yang dapat meningkatkan 
kinerja dan menghemat resource, yakni “Join 
Multiple Table using temp table”. Dengan 
mengimplementasikan solusi tersebut, 
penggabungan beberapa tabel yang sering dieksekusi 
ditempatkan dalam satu temp table, sehingga ketika 
hasil penggabungan tersebut hendak dipergunakan 
kembali dapat langsung mengakses kedalam temp 
table, tidak perlu melakukan penggabungan 
beberapa tabel yang kompleks lagi. 
 
4.4  Menggunakan ROWID untuk mengakses 

data 
 
          Berdasarkan tingkatan access path tercepat, 
ROWID merupakan cara akses tercepat, sehingga 
kami menggunakan cursor untuk menunjuk ROWID 
agar dapat digunakan untuk proses DML. Berikut 
contoh query yang menggunakan cursor dan ROWID 
: 
 

 
Gambar 5. Menggunakan ROWID  

 
4.5 Menghindari penggunaan data type 

convertion 
 

Yang dimaksud dengan data type  convertion 
adalah mengubah tipe data suatu field. Misalnya 
ingin menampilkan tanggal dalam format lain, 
seperti contoh berikut ini : 
 

 
Gambar 6. Data Type Convertion 

 
Sehingga menghasilkan output seperti dibawah ini : 

 
Gambar 7. Output Data Type Convertion 

 
Bentuk code di atas merupakan contoh konversi data 
secara eksplisit karena keyword data type convertion 
disebutkan secara langsung dalam query.  
Pada perancangan SQL tuning dengan tujuan untuk 
menghasilkan code yang lebih optimal, kami 
meminimalisasi penggunaan konversi data secara 
eksplisit, karena dapat menurunkan kinerja. 
Sehingga, kami mengubah beberapa code yang  
menggunakan konversi data secara eksplisit menjadi 
implisit seperti dibawah ini : 
 

 
Gambar 8. Sebelum SQL Tuning 

 
Menjadi  

 
Gambar 9. Setelah SQL Tuning 

 
4.6 Partitioning 
 
          Tabel yang diberi partisi adalah tabel yang 
berisi data lebih dari 2 GB dan data yang 
menunjukkan waktu (misalnya : kolom year_month 
dan month_idx). Jenis partisi yang 
diimplementasikan adalah : range, hash dan interval 
partition. Jenis partisi yang diimplementasikan 
tersebut disesuaikan dengan jenis data yang terdapat 
dalam tabel-tabel milik UBKK. 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

805 

 

 
Gambar 10. Partitioning 

 
 
4.7 Indexing 
 
          Pada perancangan ini, data yang diberi index 
adalah kolom dalam suatu tabel yang mengandung 
banyak data dan kolom tersebut sering diakses baik 
dalam select statement  maupun dalam conditional 
statement (where clause). Contoh : kolom 
record_to_date dalam tabel D_ACCOUNT_DTL. 
Kolom tersebut sering diakses untuk membentuk 
analytical report harian maupun bulanan seperti : 
KPI, AVG TA dan P & L report.  
 
          Index yang diimplementasikan adalah B*Tree 
karena kolom yang diberi index sering menggunakan 
DML statement (insert, update,delete), sehingga 
tidak cocok jika menggunakan bitmap index. 
 
Berikut contoh code indexing pada salah satu tabel : 
 

 
Gambar 11. Indexing 

 
 
4.8 EVALUASI 
 

 

Gambar 12. Evaluasi 
 
 
5. Simpulan 
          Simpulan yang dapat ditarik dari peneliitian 
ini adalah : 
• Untuk menghasilkan analytical report, UBKK 

membentuk data histori dari data posisi setiap 
harinya dengan menggunakan procedure yang 
belum optimal sehingga membuat proses 
pembentukan analytical report memakan waktu 
yang lama.  

• Setelah menganalisis permasalahan yang 
menyebabkan lamanya pembentukan analytical 
report pada UBKK,  solusi yang 
diimplementasikan  adalah Model Aplikasi 
Tuning yang terdiri atas tiga solusi, yaitu: SQL 
Tuning procedure yang membentuk data histori, 
indexing kolom yang sering diakses pada 
sebuah tabel serta  partitioning tabel-tabel yang 
mengandung data di atas 2 GB dan kolom yang 
mengandung data waktu. 

• Hasil dari tuning yang diimplementasikan 
adalah meningkatnya kecepatan dalam 
pembentukan table fakta sehingga pada 
akhirnya analytical report UBKK dapat 
dihasilkan secara lebih cepat dan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna, Business Object 
dipergunakan kembali sebagai reporting tools 
sehingga analytical report dapat terbentuk tanpa 
membutuhkan kemampuan pengguna untuk 
query langsung ke data mart. 
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Abstrak 

Suatu sistem informasi dapat mendukung manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang cepat dan 
tepat dalam proses bisnisnya [2]. Pada PT Pupuk Sriwidjaja, beberapa informasi strategis tersebut tersebar dalam 
tiga sistem yang berbeda, yaitu Sistem Informasi Produksi, Sistem Informasi Niaga dan Industrial Financial 
System. Tujuan penelitian ini adalah membangun aplikasi integrasi dari ketiga sistem tersebut sehingga dapat 
menampilkan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dengan cepat dan mudah menggunakan 
perangkat smartphone blackberry. 
 
Kata kunci : sistem informasi, blackberry, webworks, XML 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Teknologi telepon seluler saat ini semakin 
berkembang seiring dengan penggunanya yang terus 
meningkat. Saat ini, tren telepon seluler pintar atau 
biasa disebut smartphone yang fungsinya seperti 
sebuah komputer yang memiliki sistem operasi 
antara lain yaitu BlackBerry, Android, iOS, 
Windows Phone, dan Symbian. Bagi kalangan bisnis 
akses informasi yang cepat sangat diperlukan. Oleh 
karena itu kalangan bisnis lebih memilih smartphone 
sebagai alat komunikasi sehari-hari. BlackBerry 
sebagai pelopor teknologi push-email telah dikenal 
sebagai smartphone yang digunakan kalangan bisnis 
dan profesional.  

PT Pupuk Sriwidjaja sebagai salah satu BUMN 
yang didirikan pada tahun 1959 adalah pabrik urea 
pertama di Indonesia yang saat ini mengalami 
perkembangan sangat pesat dengan kapasitas 
produksi 2,26 juta ton urea per tahun [3]. Dimana 
proses bisnisnya didukung oleh sistem informasi 
guna menunjang kelancaran bisnis dan manajemen 
perusahaan. Adapun Sistem Informasi (SI) yang 

sudah digunakan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
adalah SI Niaga, SI Produksi dan SI Industrial 
Financial System (IFS). 

Pihak manajemen PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang memerlukan beberapa informasi untuk 
mendukung pengambilan keputusan. Informasi 
tersebut tersebar di tiga aplikasi yaitu SI Produksi 
yang menyediakan informasi total produksi, rata-rata 
produksi tiap pabrik dan pengiriman pupuk dengan 
kapal; SI Niaga yang menyediakan informasi stok 
dan penjualan pupuk urea, serta SI IFS yang 
menyediakan informasi keuangan perusahaan. 

Saat ini ketiga SI tersebut tidak dapat diakses 
secara langsung melalui internet; pada SI Niaga 
tidak terdapat menu untuk menampilkan laporan 
stok pupuk di gudang propinsi dan laporan tonase 
penjualan; pada SI IFS tidak terdapat menu untuk 
menampilkan laporan saldo rekening keuangan 
perusahaan, serta informasi yang diperlukan pihak 
manajemen tidak ditampilkan dalam satu tampilan, 
sehingga pihak manajemen sulit membuat keputusan 
secara cepat.  
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Permasalahan lain timbul karena pihak 
manajemen tidak selalu menggunakan komputer 
setiap waktu dan batasan kemampuan menggunakan 
sistem informasi dengan baik, akses sistem 
informasi melalui komputer dianggap terlalu rumit, 
akses ketiga sistem informasi satu per satu dianggap 
kurang praktis dan efisien. 

Pada penelitian ini akan dibuat aplikasi yang 
memanfaatkan teknologi smartphone Blackberry 
untuk membantu pihak manajemen PT. Pupuk 
Sriwidjaja Palembang dalam mengakses informasi 
manajemen perusahaan (SI Produksi, SI Niaga dan 
SI IFS) secara cepat dan mudah. 

Sistem informasi yang diakses memiliki basis 
data dengan jenis Data Base Management System 
yang berbeda yaitu MySQL 4, Microsoft SQL 
Server 2008 dan Oracle 9i, sedangkan aplikasi pada 
BlackBerry tidak dapat mengakses database secara 
langsung. Oleh karena itu diperlukan aplikasi di 
server yang dapat mengakses database yang 
digunakan. 

Aplikasi di server dibuat berupa web dinamis 
yang memiliki kemampuan mengakses ketiga jenis 
DBMS yang digunakan. Format data yang 
digunakan pada  aplikasi server dan aplikasi client 
adalah XML. 
 
2. XML [6] 
 

XML adalah singkatan dari Extensible Markup 
Language. XML merupakan penyederhanaan subset 
dari SGML (Standard Generalized Markup 
Language).  

XML disederhanakan untuk penggunaan pada 
web dan sebagai format pertukaran data. 
Penyederhanaan tersebut tidak mengurangi 
ekstensibilitas XML, tetapi membuatnya lebih 
mudah bagi siapapun untuk menulis XML yang 
valid, juga membuat parser lebih mudah dan cepat 
memeriksa dokumen well-formed dan valid.  

XML menggunakan tag markup, tetapi tidak 
seperti HTML. Tag XML mendeskripsikan isi 
daripada tampilan. File XML dapat ditampilkan 
pada semua browser web.  

XML tidak ditampilkan rapi seperti dokumen 
HTML karena XML tidak membawa informasi 
bagaimana menampilkan data. XML dapat 
ditampilkan rapi dengan bantuan CSS, binding, 
DOM, XLST (eXtensible Stylesheet Language 
Transformations) dan  JavaScript dapat menguraikan 
(parsing) data XML serta menampilkannya dalam 
dokumen HTML. 
 
3. BlackBerry WebWorks [1] 
 

BlackBerry WebWorks adalah platform 
aplikasi pada smartphone BlackBerry.  

BlackBerry WebWorks Software Development 
Kit pertama kali dikeluarkan Research In Motion [4] 

pada bulan Oktober 2009 dengan nama BlackBerry 
Widgets, agar pengembang dapat membuat aplikasi 
hybrid (aplikasi gabungan antara web dan java) 
untuk perangkat BlackBerry dengan sistem operasi 
BlackBerry OS versi 5.0 ke atas. Aplikasi 
WebWorks tidak dapat berjalan pada perangkat 
dengan BlackBerry OS versi 4.  

Sebelum BlackBerry WebWorks SDK dirilis, 
pengembang hanya dapat membuat aplikasi 
menggunakan Java Development Environment 
(JDE). BlackBerry WebWorks SDK ditujukan untuk 
pengembang web dan menciptakan jenis aplikasi 
hybrid (web + java) untuk perangkat BlackBerry.  

 
3.1 Platform WebWorks [1] 
 

Platform WebWorks terdiri dari: 
1) BlackBerry WebWorks API, yang menyediakan 

akses informasi dan kemampuan perangkat 
melalui JavaScript 

2) Framework  untuk memperluas WebWorks 
API. Framework tersebut memungkinkan 
pengembang membuat JavaScript Extensions 
yang ditulis dalam bahasa Java. JavaScript 
Extensions memiliki akses penuh ke semua 
kemampuan Java API yang tersedia. 

3) Perangkat pengembangan untuk membantu 
membuat aplikasi WebWorks dan JavaScript 
Extensions. 
Pengujian aplikasi WebWorks dilakukan 

dengan emulator yang disebut Ripple Emulator. 
Emulator ini tersedia sebagai aplikasi standalone 
dan sebagai extension dari web browser Google 
Chrome. 
 
3.2 Tahap Pembuatan Aplikasi BlackBerry 

WebWorks 
 

1) Buat file-file yang diperlukan yaitu file HTML, 
CSS dan JavaScript; 

2) Uji menggunakan Ripple Emulator; 
3) Buat file konfigurasi WebWorks (config.xml); 
4) Lakukan packaging menjadi aplikasi 

WebWorks; 
5) Install aplikasi menggunakan BlackBerry 

Desktop Manager atau download aplikasi yang 
telah dipublikasikan di web server. 

 
4. Arsitektur Sistem 
 

Aplikasi yang dibuat terdiri dari aplikasi server 
XML dan aplikasi client pada smartphone 
BlackBerry. Aplikasi server XML digunakan untuk 
mengakses database dan mengubah data yang 
didapatkan menjadi dokumen XML sesuai 
permintaan aplikasi client pada BlackBerry. Aplikasi 
server XML dibuat dengan bahasa pemrograman 
PHP. 
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 Gambar 1. Arsitektur Sistem 
 

Aplikasi pada perangkat smartphone 
BlackBerry berfungsi sebagai client. Aplikasi ini 
dibuat sebagai aplikasi BlackBerry WebWorks. 
Perangkat pengembangan yang digunakan adalah 
BlackBerry WebWorks Software Development Kit. 
Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman 
web yaitu HTML dan JavaScript. Data Dokumen 
XML yang diterima akan di-parsing oleh JavaScript 
sehingga dapat ditampilkan dalam aplikasi. 
 
5. Implementasi 
 

Spesifikasi perangkat yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
1) Komputer server 
• Hardware: 

- Prosesor Intel® Xeon® 2.33GHz 
- RAM 5 GB 
- HDD 146 GB 
- Network Interface Card sebanyak 2 

buah 
• Software: 

- Sistem operasi Linux CentOS 5 
- Apache Web Server versi 2.2.4 
- PHP 4.4.5 
- MySQL 5.0.33 

2) Smartphone BlackBerry 
Smartphone BlackBerry Bold 9650 dengan 
sistem operasi BlackBerry OS versi 6. SIM card 
yang digunakan dari provider XL dan 
berlangganan paket BlackBerry Full yang 
memiliki fasilitas Internet browsing. 

 
5.1 Aplikasi Server XML 
 

Contoh aplikasi server XML untuk mengakses 
database penjualan ditampilkan pada gambar 1. 
 

 
 

Gambar 2. Mengakses data penjualan 
 
5.2 Aplikasi BlackBerry 
 
1) Menu Login 

Menu login digunakan untuk autentikasi 
pengguna. Ada 2 jenis pengguna yaitu 
manajemen dan entri data. 

 

 
 

Gambar 3. Menu Login 
 
2) Menu Entri Data 

Menu entri data tampil dengan 2 pilihan yaitu 
entri data Produksi dan entri data Kapal. 

 

 
Gambar 4. Menu Entri Data 

 
3) Menu Informasi Manajemen 

Halaman depan menampilkan menu informasi 
yang dapat diakses pihak manajemen. Navigasi 
menu dilakukan dengan menggerakkan 
trackpad. Warna latar belakang menu yang 
dipilih akan menjadi berwarna kuning. 
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Gambar 5. Menu Informasi Manajemen 
 
4) Halaman Informasi Produksi 

Halaman ini menampilkan informasi produksi 
yang diambil dari database Sistem Informasi 
Produksi. 
 

 
 

Gambar 6. Halaman Informasi Produksi 
 
5) Halaman Informasi Kapal 

Halaman ini menampilkan informasi kegiatan 
kapal yang diambil dari database Sistem 
Informasi Produksi.  

 

 
 

Gambar 7. Halaman Informasi Kapal 
 
6) Halaman Informasi Stok 

Halaman ini menampilkan informasi stok pupuk 
di gudang propinsi dan ketentuan stok yang 
ditetapkan Menteri Pertanian. 
 

 
Gambar 8. Halaman informasi stok 

 
7) Halaman Informasi Penjualan 

Halaman ini menampilkan informasi tonase 
penjualan tiap sektor penjualan.  
 

 
 

Gambar 9. Halaman Informasi Penjualan 
 
8) Halaman Informasi Rekening 

Halaman ini menampilkan informasi saldo 
rekening perusahaan.  

 
 

Gambar 10. Halaman Informasi Rekening 
 
6. Pengujian Sistem 
 
6.1 Pengujian Waktu Eksekusi Kode PHP pada 

Aplikasi Server XML 
 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
berapa lama server mengeksekusi kode PHP untuk 
menghasilkan dokumen XML yang diminta. 
Penghitungan waktu eksekusi dilakukan dengan 
menambahkan kode pada aplikasi server PHP. 
Penghitungan waktu dimulai saat server menerima 
request dari client sampai menghasilkan dokumen 
XML. 
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Tabel 1. Waktu Eksekusi Kode PHP 
 

Halaman 
Akses Data 

Waktu (ms) 
Tercepat Terlama Rata-rata 

Produksi 0,5620 0,6402 0,5935 
Kapal 0,6402 0,4711 0,5128 
Stok 3,3879 0,4139 1,0371 
Penjualan 0,3281 0,4058 0,3830 
Rekening 0,3579 0,4799 0,4102 

 
Dari hasil pengujian didapatkan waktu rata-rata 

eksekusi kode PHP adalah 0,6 ms. Waktu eksekusi 
ini sangat cepat, sehingga jika aplikasi client 
meminta data dan data lambat ditampilkan, maka hal 
ini bukan karena proses di server yang lambat, 
melainkan karena masalah lain misalnya koneksi 
jaringan Internet yang lambat atau ada masalah pada  
smartphone BlackBerry. 
 
6.2 Pengujian waktu memuat halaman (page 

loading time) pada Aplikasi BlackBerry 
 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
berapa lama informasi dapat tampil di layar dengan 
sempurna setelah menu aplikasi dipilih. Dengan 
menggunakan stop watch, penghitungan waktu 
dimulai setelah menu dipilih dan berakhir saat 
halaman tampil sempurna di layar.  

Pengujian ini diulangi sampai 10 kali setiap 
halaman. Pengujian dilakukan pada BlackBerry 
dengan jenis koneksi internet 3G. Hasil pengujian 
ditampilkan pada tabel 2. 
 

Tabel 2. Page loading time dengan koneksi 3G 
 

Halaman 
Waktu (s) 

Tercepat Terlama Rata-rata 
Produksi 2,52 3,39 2,967 
Kapal 2,04 2,81 2,501 
Stok 2,43 3,68 3,118 
Penjualan 2,62 3,59 3,161 
Rekening 2,52 3,78 2,757 

 
Dari hasil pengujian diketahui bahwa waktu 

rata-rata page loading time dengan koneksi internet  
3G adalah 2,42 detik.  
 
7. Kesimpulan dan Saran 
 
7.1 Kesimpulan 
 
• Sistem informasi perusahaan berbasis 

BlackBerry WebWorks telah 
diimplementasikan dan dapat menampilkan 
informasi produksi, kapal, stok, penjualan dan 
rekening perusahaan secara real-time; 

• Format dokumen XML dapat digunakan sebagai 
format pertukaran data antar aplikasi walaupun 

jenis perangkat atau sistem basis data yang 
digunakan berbeda; 

• Page loading time sangat dipengaruhi oleh 
kecepatan koneksi Internet yang digunakan, 
bukan oleh waktu eksekusi kode PHP dan 
JavaScript. 

 
7.2 Saran 
 
• Aplikasi diberi fasilitas keamanan yang 

membatasi aplikasi jika dijalankan di perangkat 
BlackBerry yang tidak terdaftar [7]. 

• Sebagai catatan keamanan, informasi nomor 
PIN BlackBerry dicatat di server setiap aplikasi 
client dijalankan. 
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Abstrak 

Algoritma ElGamal terdiri dari tiga proses, yaitu proses pembentukan kunci, proses enkripsi dan proses dekripsi. 
Proses pembentukan kunci kriptografi ElGamal terdiri dari pembentukan kunci privat (rahasia) dan 
pembentukan kunci public (umum). Pada proses ini dibutuhkan sebuah bilangan prima p yang digunakan untuk 
membentuk grup Zp* dan elemen primitif  sebagai dasar pembentuk kunci public sedangkan sembarang bilangan 
acak digunakan sebagai pembentuk kunci privat. pada penelitian sebelumnya digunakan elemen primitif pada 
proses pembentukan kunci namun tidak dijelaskan alasan mengapa harus menggunakan elemen primitif. 
Penelitian ini mencoba menganalisa pengguaan elemen primitif dan elemen non primitif pada pembentukan 
kunci algoritma elgamal. Analisa dilakukan dengan menentukan sebuah bilangan prima tetap, dengan bilangan 
prima tersebut ditentukan beberapa elemen primitif. Proses selanjutnya dilakukan pembentukan kunci public dan 
kunci privat berdasarkan bilangan prima dan elemen primitif yang sudah ada. Langkah selanjutnya adalah 
melakukan proses enkripsi dan dekripsi terhadap sebuah file dengan memvariasikan elemen primitif, elemen non 
primitif, memvariasikan kapasitas file dan memvariasikan nilai bilangan prima yang digunakan. Dari hasil 
analisa dapat disimpulkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan dengan baik dengan pembentukan 
kunci yang menggunakan elemen primitif ataupun elemen non primitif, Elemen primitif ataupun elemen non 
primitif tidak mempengaruhi proses enkripsi dan proses dekripsi, besar kecilnya elemen primitif maupun elemen 
non primitif yang digunakan tidak mempengaruhi besarnya file hasil enkripsi, dengan bilangan prima 3 digit, 
selisih antara file asli dengan file hasil enkripsi mencapai 500 % lebih, semakin besar bilangan prima yang 
digunakan dalam pembentukan kunci, maka kapasitas file hasil enkripsi juga akan semakin besar. 
 
Kata kunci : Kriptografi, Enkripsi, Dekripsi, Elgamal, elemen primitif. 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Algoritma ElGamal adalah algoritma yang 
sistem pengamanannya didasarkan pada masalah 
Logaritma Diskrit. Algoritma ElGamal terdiri dari 
tiga proses, yaitu proses pembentukan kunci, proses 
enkripsi dan proses dekripsi. 

Proses pembentukan kunci kriptografi ElGamal 
terdiri dari pembentukan kunci privat (rahasia) dan 
pembentukan kunci public (umum). Pada proses ini 
dibutuhkan sebuah bilangan prima p yang digunakan 
untuk membentuk grup Zp* dan elemen primitif α 
(primitive root) sebagai dasar pembentuk kunci 
public (umum) sedangkan sembarang bilangan acak 
a ∈{0, 1,…, p-2) digunakan sebagai pembentuk 
kunci privat (rahasia). [3] 

Dalam penelitian sebelumnya, Mukhammad 
Ifanto melakukan penelitian metode enkripsi dan 
dekripsi menggunakan algoritma elgamal, dimana 

pada penelitian ini proses pembentukan kunci 
menggunakan  bilangan prima aman besar dan 
elemen primitif. [3] 

Danang Tri Massandy  menggunakan algoritma 
elgamal dalam pengamanan pesan rahasia. [2]. Eko 
aribowo membuat aplikasi pengamanan dokumen 
office dengan algoritma kunci asimetris elgamal. [1]. 
M. Taufiq Tamam, et. Al menerapkan kriptografi 
elgamal untuk mengamankan file citra. [4]. 
Agustinus widyartono menggunakan algoritma 
elgamal untuk enkripsi data menggunakan GNUPG. 
[5]. 

Dari penelitian sebelumnya, [1-5] sebagian 
menggunakan elemen primitif pada proses 
pembentukan kunci dan sebagian yang lain tidak 
menjelaskan penggunaan elemen primitif dalam 
pembentukan kuncinya. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 
mencoba menganalisa pengguaan elemen primitif 
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dan elemen non primitif pada pembentukan kunci 
algoritma elgamal. 
 
2. Penentuan elemen primitif  dan Non Primitif 
  
Teorema:  
“Suatu elemen yang membangun Zp * disebut  
elemen primitif (primitive root) mod p.”  
“Bila α2 mod p ≠ 1 dan αq mod p ≠ 1. Jika keduanya  
dipenuhi, maka α adalah elemen primitif dari Zp *.” 
[3]. 
  
Input    : bilangan prima p ≥ 5 dan α ∈ Zp * 
Output : elemen primitif atau bukan elemen primitive 
 
Langkah : 

1) Hitung q = 
+76B  

2) Hitung α2 (mod p) dan αq (mod p)   
3) Jika α2 (mod p) = 1  maka output : α   
    elemen non primitif 
4) Jika αq (mod p) = 1  maka output : α   
    elemen non primitif 
5) output : α element primitif 
 
3. Proses pembentukan kunci  
 

Proses pertama adalah pembentukan kunci 
yang terdiri dari kunci private (rahasia) dan kunci 
public (umum). Pada proses ini dibutuhkan sebuah 
bilangan prima p yang digunakan untuk membentuk 
grup Zp*, elemen primitif α dan sembarang a ϵ 
{1,..., p - 2}. Kunci publik algoritma ElGamal 
berupa pasangan 3 bilangan, yaitu (p, α, β), dengan ô = αa xw� � Sedangkan kunci rahasianya adalah 
bilangan a tersebut. Karena pada algoritma ElGamal 
menggunakan bilangan bulat dalam proses 
perhitungannya, maka pesan harus dikonversi ke 
dalam suatu bilangan bulat.  

Untuk mengubah pesan menjadi bilangan bulat, 
digunakan kode ASCII (American Standard for 
Information Interchange). Kode ASCII merupakan 
representasi numerik dari karakter-karakter yang 
digunakan pada komputer, serta mempunyai nilai 
minimal 0 dan maksimal 255. Kode ASCII 
berkorespondensi 1-1 dengan karakter pesan.  
Algoritma membangkitkan Pasangan Kunci :  
1. Pilih sembarang bilangan prima p besar dan 

elemen primitif α (Primitive Root) grup Zp* 
dari bilangan bulat mod p 

2. Pilih bilangan bulat acak a, dengan syarat 1 ≤ a 
≤  p – 2.  

3. Hitung ô = αa mod p.   (1) 
4. Publikasikan nilai p, α dan β , serta rahasiakan 

a.  
Hasil algoritma ini adalah kunci publik : triple 

(ô, α, p) dan kunci privat : pasangan (a, p). Pihak 
yang membuat kunci publik dan kunci rahasia 
adalah pengirim, sedangkan pihak penerima hanya 

mengetahui kunci publik yang diberikan oleh 
pengirim, dan kunci publik tersebut digunakan untuk 
mengenkripsi pesan.  
 

4. Proses Enkripsi  
 

Pada proses ini pesan dienkripsi 
menggunakan kunci publik (ô, α, p) dan 
sembarang bilangan acak rahasia k є {1, ..., p-2}. 
Misalkan m adalah pesan yang akan dikirim. 
Selanjutnya, m diubah ke dalam blok-blok 
karakter dan setiap karakter dikonversikan ke 
dalam kode ASCII, sehingga diperoleh plainteks 
m1, m2, ...,mn dengan mi є {1, 2,..., p-1}, i = 1, 
2,..., n. Untuk nilai ASCII pemisah “;” digunakan 
untuk menandai akhir dari suatu teks.  

Proses enkripsi pada algoritma ElGamal 
dilakukan dengan menghitung : " = @s xw� � dan  (2) º = ôs.x xw� �   (3) 

dengan k є {1, ..., p-2}acak rahasia. Bilangan 
acak k ditentukan oleh pihak pengirim dan harus 
dirahasiakan, jadi hanya pengirim yang 
mengetahuinya. Sedangkan nilai k hanya digunakan 
saat melakukan enkripsi dan tidak perlu disimpan. 
Diperoleh cipherteks (", º). Algoritma enkripsi 
pesan : 

1. Susun plainteks menjadi blok-blok, m1, m2, …, 
sedemikian sehingga setiap blok 
merepresentasikan nilai di dalam rentang 0 
sampai p – 1 (dengan mengubah nilai m menjadi 
kode ASCII).  

2. Pilih bilangan acak k, yang dalam hal ini 0 < k < p 
– 1, sedemikian sehingga k relatif prima dengan 
p – 1.  

3.  Setiap blok m dienkripsi dengan rumus :  " = αk mod p dan  º = βk m mod p.  
Pasangan " dan º adalah cipherteks untuk 

blok pesan m.  

5. Proses Dekripsi  
 
Setelah menerima cipherteks (", δ), proses 

selanjutnya adalah mendekripsi cipherteks 
menggunakan kunci publik p dan kunci rahasia a. 
Dapat ditunjukkan bahwa plainteks m dapat 
diperoleh dari cipherteks menggunakan kunci 
rahasia a.  

Diberikan (p, α, β) sebagai kunci publik dan a 
sebagai kunci rahasia pada algoritma ElGamal. Jika 
diberikan cipherteks (", δ), maka untuk mendekripsi 
γ dan δ digunakan kunci rahasia a, dan plainteks m 
diperoleh kembali dengan persamaan :  x = º.("α)–1 xw� �   (4) 

m = º/"a mod p.    (5) 
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Karena Zp* merupakan grup siklik yang 
mempunyai order p -1 dan a є {1,..., p - 2}, maka 
("�)−1 = "−� = "�−1−� xw� �.  

Algoritma Dekripsi  pesan :  
1.  Untuk i dari 1 sampai n :  
 Hitung "�−1−� mod p  
  Hitung mi = º. ("�)-1 mod p  
4.  Diperoleh plainteks m1 m2 , ,..., mn.  
5. Konversikan masing-masing bilangan m1, m2,..., 

mn ke dalam karakter sesuai dengan kode ASCII-
nya, kemudian hasilnya digabungkan kembali. 

 
6. Analisa Hasil 
 

Analisa dilakukan dengan menentukan sebuah 
bilangan prima tetap, dengan bilangan prima 
tersebut ditentukan beberapa elemen primitif. Proses 
selanjutnya dilakukan pembentukan kunci public 
dan kunci privat berdasarkan bilangan prima dan 
elemen primitif yang sudah ada. Langkah 
selanjutnya adalah melakukan proses enkripsi dan 
dekripsi terhadap sebuah file dengan memvariasikan 
elemen primitif. 

Berikut tabel hasil pengujian enkripsi dan 
dekripsi file text untuk elemen primitif  dengan nilai 
bilangan prima tetap p=719, kapasitas file 227 Byte 
dengan variasi nilai elemen primitif. 

 
Tabel 1.  Variasi elemen primitif 
No nilai

α 
Hasil 

Enkripsi 
(Byte) 

Hasil 
Dekripsi 
(Byte) 

Selisih 
(Byte) 

Selisih 
(%) 

1 717 1748 227 1521 570 

2 649 1736 227 1509 565 

3 601 1755 227 1528 573 

4 519 1733 227 1506 563 

5 431 1745 227 1518 569 

6 371 1749 227 1522 570 

7 237 1754 227 1527 573 

8 141 1748 227 1521 570 

9 97 1737 227 1510 565 

10 11 1735 227 1508 564 

Selisih Rata-rata 1517 568 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan elemen primitif file berhasil dienkripsi 
dan didekripsi dengan baik. Besar kecilnya elemen 
primitif yang digunakan tidak mempengaruhi 
besarnya file hasil enkripsi. Selisih kapasitas file asli 
dengan file hasil enkripsi mencapai 568 %. 

Langkah berikutnya melakukan pengujian yang 
sama untuk elemen non primitif. Berikut tabel hasil 
pengujian enkripsi dan dekripsi file text untuk 
elemen non primitif dengan nilai bilangan prima 

tetap p=719, kapasitas file 227 Byte dengan variasi 
nilai elemen non primitif. 

 
Tabel 2.  Variasi elemen non primitif 
No nilai

α 
Hasil 

Enkripsi 
(Byte) 

Hasil 
Dekripsi 
(Byte) 

Selisih 
(Byte) 

Selisih 
(%) 

1 716 1750 227 1523 571 

2 650 1736 227 1509 565 

3 600 1726 227 1499 560 

4 520 1735 227 1508 564 

5 432 1735 227 1508 564 

6 370 1729 227 1502 562 

7 234 1751 227 1524 571 

8 140 1731 227 1504 563 

9 100 1728 227 1501 561 

10 10 1733 227 1506 563 

Selisih Rata-rata 1508 564 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan elemen non primitif file berhasil 
dienkripsi dan didekripsi dengan baik. Besar 
kecilnya elemen non primitif yang digunakan tidak 
mempengaruhi besarnya file hasil enkripsi. Selisih 
kapasitas file asli dengan file hasil enkripsi mencapai 
564 %. 

Berikut tabel hasil pengujian enkripsi dan 
dekripsi file text untuk elemen primitif  dengan nilai 
bilangan prima tetap p=719, kapasitas file  dan nilai 
elemen primitif bervariasi.  
 
Tabel 3.  Variasi kapasitas file dan elemen primitif 
ukuran 

File 
(Byte) 

Nilai 
α 

Hasil 
Enkripsi 
(Byte) 

Hasil 
Dekripsi 
(Byte) 

Selisih 
(Byte) 

Selisih 
(%) 

32 717 250 32 218 581 

431 246 32 214 569 

11 249 32 217 578 

Selisih rata-rata 216 576 

227 717 1748 227 1521 570 

431 1745 227 1518 569 

11 1735 227 1508 564 

Selisih rata-rata 1515 568 

400 717 3072 400 2672 568 

431 3081 400 2681 570 

11 3084 400 2684 571 

Selisih rata-rata 2679 570 

700 717 5407 700 4707 572 

431 5386 700 4686 569 

11 5379 700 4679 568 

Selisih rata-rata 4690 570 
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1000 717 7692 1000 6692 569 

431 7713 1000 6713 571 

11 7715 1000 6715 572 

Selisih rata-rata 6706 571 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan elemen primitive, file dengan 
kapasitas berbeda tetap berhasil dienkripsi dan 
didekripsi dengan baik. Variasi kapasitas file tidak 
mempengaruhi selisih kapasitas file asli dengan file 
hasil enkripsi. 

Berikut tabel hasil pengujian enkripsi dan 
dekripsi file text untuk elemen non primitif  dengan 
nilai bilangan prima tetap p=719, kapasitas file  dan 
nilai elemen non primitif bervariasi.  
 
Tabel 4.  Variasi kapasitas file dan elemen non 
primitif 
ukuran 

File 
(Byte) 

Nilai 
α 

Hasil 
Enkripsi 
(Byte) 

Hasil 
Dekripsi 
(Byte) 

Selisih 
(Byte) 

Selisih 
(%) 

32 716 242 32 210 556 

432 248 32 216 575 

10 242 32 210 556 

Selisih rata-rata 212 563 

227 716 1750 227 1523 571 

432 1735 227 1508 564 

10 1733 227 1506 563 

Selisih rata-rata 1512 566 

400 716 3089 400 2689 572 

432 3041 400 2641 560 

10 3058 400 2658 565 

Selisih rata-rata 2662 566 

700 716 5415 700 4715 574 

432 5361 700 4661 566 

10 5311 700 4611 559 

Selisih rata-rata 4662 566 

1000 716 7694 1000 6694 569 

432 7628 1000 6628 563 

10 7663 1000 6663 566 

Selisih rata-rata 6661 566 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan elemen non primitif, file dengan 
kapasitas berbeda tetap berhasil dienkripsi dan 
didekripsi dengan baik. Variasi kapasitas file tidak 
mempengaruhi selisih kapasitas file asli dengan file 
hasil enkripsi. 

Berikut tabel hasil pengujian enkripsi dan 
dekripsi file text untuk elemen  primitif  dengan 
kapasitas file tetap 227 Byte dan nilai bilangan prima 
bervariasi.  

 
Tabel 5.  Variasi bilangan prima untuk elemen 
primitif 
No Nilai 

P 
nilai 

α 

Hasil 
Enkripsi 
(Byte) 

Hasil 
Dekripsi 
(Byte) 

Selisih 
(Byte) 

Selisih 
(%) 

1 107 5 1721 227 1494 558 

2 263 5 1623 227 1396 515 

3 347 5 1701 227 1474 549 

4 467 5 1711 227 1484 554 

5 503 5 1704 227 1477 551 

6 587 5 1717 227 1490 556 

7 719 11 1735 227 1508 564 

8 839 11 1757 227 1530 574 

9 983 5 1764 227 1537 577 

10 1019 6 1764 227 1537 577 

 Selisih Rata-rata 1492 558 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan elemen primitif dan nilai bilangan 
prima p yag bervariasi, proses enkripsi dan dekripsi 
dapat dilakukan dengan baik. Dari tabel di atas dapat 
dilihat pula bahwa semakin besar nilai bilangan 
prima p, maka nilai selisih antara file asli dengan file 
hasil enkripsi semakin besar. 

Berikut tabel hasil pengujian enkripsi dan 
dekripsi file text untuk elemen  non primitif  dengan 
kapasitas file tetap 227 Byte dan nilai bilangan prima 
bervariasi.  

 
Tabel 6.  Variasi bilangan prima untuk elemen non 
primitif 
No Nilai 

P 
nilai 

α 

Hasil 
Enkripsi 
(Byte) 

Hasil 
Dekripsi 
(Byte) 

Selisih 
(Byte) 

Selisih 
(%) 

1 107 6 1360 227 1133 399 

2 263 6 1573 227 1346 493 

3 347 6 1650 227 1423 527 

4 467 6 1721 227 1494 558 

5 503 6 1697 227 1470 548 

6 587 6 1727 227 1500 561 

7 719 10 1733 227 1506 563 

8 839 10 1736 227 1509 565 

9 983 6 1759 227 1532 575 

10 1019 7 1786 227 1559 587 

 Selisih Rata-rata 1447 538 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan elemen non primitif dan nilai bilangan 
prima p yag bervariasi, proses enkripsi dan dekripsi 
dapat dilakukan dengan baik. Dari tabel di atas dapat 
dilihat pula bahwa semakin besar nilai bilangan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

815 

 

prima p, maka nilai selisih antara file asli dengan file 
hasil enkripsi semakin besar. 
 
7. Kesimpulan 
 

Dari hasil analisa dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut: 

1. Proses enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan 
dengan baik dengan pembentukan kunci yang 
menggunakan elemen primitif ataupun 
elemen non primitif. 

2. Elemen primitif ataupun elemen non primitif 
tidak mempengaruhi proses enkripsi dan 
proses dekripsi. 

3. Besar kecilnya elemen primitif maupun 
elemen non primitif yang digunakan tidak 
mempengaruhi besarnya file hasil enkripsi. 

4. Pada algoritma elgamal, dengan bilangan 
prima 3 digit, selisih antara file asli dengan 
file hasil enkripsi mencapai 500 % lebih. 

5. Semakin besar bilangan prima yang 
digunakan dalam pembentukan kunci, maka 
kapasitas file hasil enkripsi juga akan 
semakin besar. 
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Abstrak 

Dalam metode pendukung keputusan untuk masalah semi terstruktur terdapat dua teknik yang 
menggunakan proses eliminasi secara sekuensial, yaitu teknik Sequential Elimination by Conjunctive 
Constraints (SECC) dan teknik Sequential Elimination by Lexicography (SEL). Teknik SECC akan 
mengeliminasi kandidat solusi apabila kandidat tidak memenuhi batas atau konstrain yang telah ditetapkan 
sebelumnya oleh pengambil keputusan. Teknik SEL akan mengeliminasi kandidat solusi sesuai skala prioritas 
yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pengambil keputusan. 

Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap teknik SECC dan teknik SEL. Kedua teknik ini 
diuji melalui kasus uji pemilihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bandung. 
 
Kata kunci : Sequential Elimination by Conjunctive Constraints (SECC), Sequential Elimination by 
Lexicography (SEL) 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Dalam kegiatan sehari-hari, setiap orang akan 
sering menghadapi permasalahan, salah satunya 
adalah masalah menetapkan sekolah lanjutan atas 
bagi siswa SMP. Berdasarkan UU No. 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu 
jenjang pendidikan formal setelah pendidikan SMP 
adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 
bertujuan untuk menyiapkan siswanya memasuki 
dunia kerja. 

Tabel-1 memperlihatkan penurunan jumlah 
siswa SMK Bandung pada tahun 2000-2004 [2]. 
Menurunnya jumlah peminat SMK dapat berasal 
dari kurangnya informasi tentang SMK. Calon siswa 
dan orangtua masih ragu atau belum paham 
bagaimana kualitas jurusan yang dimiliki SMK, dan 
bagaimana prospek kerja setelah lulus kelak. 

Penelitian ini diawali dengan memilih secara 
acak 10 SMK Bandung, 4 SMK Swasta dan 6 SMK 
Negeri. Pengumpulan data dilakukan melalui 
kuesioner, wawancara dengan pihak pimpinan SMK, 
serta mempelajari dokumen internal dan eksternal.  

Setiap SMK mendapat sekitar 40-50 kuesioner. 
Kuesioner dibagikan kepada siswa kelas-10. Dua 
pertanyaan inti yang diajukan  dalam kuesioner 
adalah :  

1. Dari 11 kandidat kriteria, berikan urutan 
kriteria (berdasarkan prioritas) yang 
melandasi pilihan SMK? 

2. Dari 11 kandidat kriteria, berikan urutan 
kriteria (berdasarkan prioritas) yang sulit 
diperoleh informasinya saat memilih SMK?  

 
Tabel-1. 

Data Sekolah dan Siswa SMK Kota Bandung 

Tahun 
Jumlah Sekolah Jumlah 

Siswa Negeri Swasta 
2000-2001 15 54 36800 

2001-2002 15 56 35597 

2002-2003 15 57 34740 

2003-2004 15 57 34325 

2004-2005 15 57 34092 
 

Dari 420 jawaban, diperoleh enam kriteria 
terbanyak yang mendasari pilihan SMK yaitu: 
prestasi dan reputasi sekolah, program keahlian yang 
ditawarkan, status akreditasi sekolah, fasilitas 
sekolah, biaya pendidikan, dan lokasi sekolah. Hasil 
kuesioner mencatat ada enam kriteria terbanyak 
yang sulit diperoleh informasinya saat melakukan 
pemilihan SMK yaitu informasi tentang  biaya 
sekolah, prosedur pendidikan, tenaga pengelola 
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sekolah, status akreditasi sekolah, suasana sekolah, 
profil guru.   

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi 
SMK dan terhadap pemilihan SMK yang paling 
tepat atau cocok dengan kemampuan dan kebutuhan, 
merupakan masalah semi terstruktur [5]. Masalah ini 
dapat menjadi kasus uji untuk pengambilan 
keputusan multi kriteria dan multi alternatif. 
Pengambil keputusan dapat mengatur skala prioritas 
dan melakukan analisis dengan dukungan 
pengetahuan pribadi, melalui pertanyaan bertipe 
“what-if”[4]. Beberapa teknik pengambilan 
keputusan jenis kriteria ganda ini adalah goal 
programming, tradeoff process, weighting methods, 
sequential elimination by lexicography, sequential 
elimination by conjunctive constraints [1]. 
 
Tujuan penelitian ini adalah :  
a. Melakukan analisis terhadap cara kerja teknik 

SECC dan teknik SEL, dan   
b. Melakukan ujicoba kasus pengambilan 

keputusan dengan kedua teknik tersebut dan 
kemudian disimpulkan nilai efektivitas kedua 
teknik dalam menyelesaikan kasus uji tersebut.  

Hipotesa penelitian adalah: teknik SECC dan teknik 
SEL efektif digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan pemilihan SMK. 
 
Metodologi penelitian :  
a. Studi pustaka masalah semi terstruktur, teknik 

SECC, teknik SEL. 
b. Mengumpulkan data masalah pengambilan 

keputusan para calon siswa (dan orangtua) SMK 
saat mereka menentukan pilihan/keputusan 
SMK yang akhirnya mereka pilih sebagai 
tempat studi. Data atau bahan pengambilan 
keputusan dikelompokan menjadi kriteria atau 
alternatif  

c. Melakukan analisis nilai efektivitas proses 
pengambilan keputusan dari kasus uji, 
menggunakan teknik SECC dan teknik SEL. 

 
2. Masalah Pemilihan SMK 

Enam kriteria yang paling melandasi alasan 
pemilihan SMK, digunakan sebagai kriteria 
pendukung keputusan, yaitu:  

1. Prestasi dan reputasi sekolah 
(Prestasi) 

2. Program keahlian yang ditawarkan 
(Keahlian)  

3. Status akreditasi sekolah (Status) 
4. Fasilitas sekolah (Fasilitas)  
5. Biaya pendidikan (Biaya)  
6. Lokasi sekolah (Lokasi)  

Kriteria-2 “program keahlian yang ditawarkan” dan 
kriteria-6 “lokasi sekolah”, menjadi kriteria awal, 
untuk menyaring kandidat SMK. Lokasi SMK 
dikelompokkan dalam wilayah: Bandung Utara, 

Bandung Selatan, Bandung Timur, dan Bandung 
Barat.  

Untuk menyaring kandidat SMK, pengambil 
keputusan harus memilih bidang keahlian yang 
diminati dan wilayah lokasi SMK. Pengguna boleh 
memilih lebih dari satu bidang keahlian dan wilayah.  

Setiap SMK memiliki data nilai untuk empat 
kriteria yaitu Prestasi, Status, Fasilitas, dan Biaya. 
Data nilai diolah dari hasil wawancara, hasil 
kuesioner untuk pertanyaan inti ke-2, serta data 
profil SMK dari Dinas Pendidikan Kota Bandung 
tahun 2010[3]. Rentang nilai antara 1-10. Tabel-2 
memperlihatkan sejumlah variabel yang ditetapkan 
untuk mengolah data nilai sebuah kriteria.  

 
Tabel-2. Variabel Penentu Nilai Kriteria SMK 
Kriteria Data Jumlah 
Prestasi • Bukti prestasi  3 tahun terakhir 

• Peserta lomba 3 tahun terakhir 
• Kerjasama 3 tahun terakhir 

Status • Hasil akreditasi 
• Produktivitas  
• Sertifikasi guru 

Fasilitas • Sarana akademik 
• Sarana pendukung akademik 

(perpustakaan, laboratorium, e-
Learning) 

• Sarana ekstra kurikuler 
• Sarana kantin dan toilet 
• Sarana parkir dan halaman 

Biaya • Pendaftaran siswa baru  
• Registrasi ulang siswa lama 
• Biaya praktek 
• Biaya magang 
• Biaya ujian akhir 
• Biaya wisuda 

Nilai setiap variabel dalam rentang 1-10, dan 
nilai setiap kriteria diperoleh dari nilai rata-rata 
variabel. Spesifikasi domain untuk setiap variabel 
ditetapkan, sebagai contoh Tabel-3 memperlihatkan 
nilai terhadap jumlah bukti prestasi dalam kurun 3 
tahun terakhir. 

 
Tabel-3. Contoh Spesifikasi Domain   

Batasan Nilai 
1-5 5 
6-10 8 
>= 11 10 

 \Ð � ∑ 3#?�8$V�  …………………………..(1) 

NK = Nilai Kriteria 
NVi = Nilai Variabel ke-i; i = 1..n 
 
Teknik SECC dan teknik SEL akan digunakan 

untuk mendukung keputusan pengguna. Pengambil 
keputusan dipilih secara acak, dari para siswa SMK 
pengisi kuesioner.  
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Gambar-1 memperlihatkan prosedur bagi 
pengguna saat memilih SMK yang diminati. 
Pengguna menetapkan bidang keahlian yang 
diminati dan wilayah lokasi SMK. Hasilnya terpilih 
sejumlah kandidat SMK yang akan diolah dengan 
menggunakan teknik SECC dan teknik SEL. 
Pengguna tetap terlibat dalam proses pengolahan 
hasil kerja kedua teknik ini. Dalam teknik SECC 
pengguna harus menetapkan nilai standar. Dalam 
teknik SEL pengguna harus menetapkan skala 
prioritas kepentingan dari empat kriteria yang ada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar-1. Prosedur Pemilihan SMK 
 

3. Teknik SECC  
 

Teknik eliminasi sekuensial pertama adalah 
conjunctive constraints. Pengambil keputusan 
menetapkan batasan atau standar, lalu teknik SECC 
akan mengeliminasi semua alternatif yang tidak 
memenuhi kumpulan batasan (constraints). Jika 
batasan diatur terlalu ketat, seluruh alternatif dapat 
tereliminasi, tetapi jika batasan tidak terlalu ketat, 
banyak alternatif akan tersisa[1]. 

Pengambil keputusan pemilihan SMK terlibat 
dalam menetapkan batasan empat kriteria. Gambar-2 
memperlihatkan prosedur teknik SECC.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar-2. Prosedur Teknik SECC 
Pengguna mengisi nilai standar untuk setiap 

kriteria sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. 
Teknik SECC mengeliminasi alternatif yang tidak 
memenuhi standar. Jika ternyata tidak ada alternatif 
yang memenuhi standar, maka pengguna dapat 
mengubah data nilai standar sehingga akhirnya 
teknik SECC memberikan hasil data SMK terpilih. 

Tabel-4 memperlihatkan contoh hasil kerja 
teknik SECC dalam mendukung keputusan memilih 
SMK. 

 
Tabel-4. Contoh Teknik SECC 

Kriteria Stan
dar 

SMK-1 SMK-2 SMK-3 SMK-4 

Prestasi >=7 8 8 6 9 
Status >=6 7 7 6 8 
Fasilitas >=7 7 8 6 8 
Biaya >=5 3 5 6 5 

 
Dari tabel-4, teknik SECC akan memberi nilai 

TRUE untuk kriteria yang memenuhi standar atau 
batasan dan FALSE untuk kriteria yang tidak 
memenuhi batasan. Dengan menggunakan operator 
logika AND maka terpilih SMK-2 dan SMK-4 yang 
menjadi pemenang. 

 
4. Teknik SEL  
 

Metode yang menggunakan keutamaan dari 
atribut individual adalah sequential elimination by 
lexicography. Metode ini meminta pengambil 
keputusan untuk mengurutkan kriteria menurut 
tingkat kepentingan (skala prioritas)[1]. Gambar-3 
memperlihatkan prosedur teknik SEL dalam proses 
pemilihan SMK. 

mulai 

bidang keahlian & 

wilayah lokasi  SMK 

Teknik 

SEL 

Teknik 

SECC 

SMK 

terpilih 

selesai 

mulai 

Nilai standar empat kriteria 

Eliminasi alternatif yang tidak 

memenuhi standar 

selesai 

Tidak 

Ya 

Ada SMK 

terpilih? 

SMK 

terpilih 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

819 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar-3. Prosedur Teknik SEL 
 

Tabel-5 memperlihatkan contoh hasil kerja 
teknik SELdalam mendukung keputusan memilih 
SMK. Pengambil keputusan harus menetapkan skala 
prioritas tingkat kepentingan setiap kriteria. Untuk 
empat kriteria, ditetapkan nilai prioritas : Tidak 
Penting – Cukup Penting –Penting – Sangat Penting. 

Hasil penetapan skala prioritas digunakan pada 
Tabel-5. Kriteria dengan skala “Sangat Penting” 
diletakkan di baris pertama, dan untuk baris-baris 
selanjutnya diisi sesuai urutan pada skala prioritas. 
 

Tabel-5. Contoh Teknik SEL 
Kriteria SMK-1 SMK-2 SMK-3 SMK-4 
Status 7 7 6 8 
Biaya 3 5 6 5 
Fasilitas 7 8 6 8 
Prestasi 8 8 6 9 

 
Teknik SEL akan mengeliminasi alternatif 

yang bernilai paling rendah. Pada baris-1 SMK-3 
tereliminasi. Pada baris-2, SMK-1 tereliminasi. Pada 
baris-3 tidak ada SMK yang tereliminasi. Pada baris-
4 SMK-2 tereliminasi, sehingga SMK-4 terpilih 
sebagai pemenang. 
 
5. Analisis Kinerja Teknik SECC-SEL 
 

Kinerja teknik SECC dan teknik SEL diuji 
menggunakan kasus uji hasil kuesioner. Analisis 
menggunakan sebelas kriteria yang termuat dalam 
kuesioner yaitu : 
1. Prestasi dan reputasi sekolah (Prestasi) 

2. Program keahlian yang ditawarkan (Keahlian)  
3. Status akreditasi sekolah (Status) 
4. Fasilitas sekolah (Fasilitas)  
5. Biaya pendidikan (Biaya)  
6. Lokasi sekolah (Lokasi)  
7. Proses pendidikan (Proses) 
8. Tenaga pengelola sekolah (SDM) 
9. Lulusannya mudah mendapat pekerjaan (Kerja) 
10. Profil para guru (Guru) 
11. Suasana sekolah (Suasana) 

Analisis menggunakan alternatif dari 10 SMK 
di Bandung (Tabel-6). Sepuluh SMK ini berperan 
dalam pengisian kuesioner dan beberapa pimpinan 
SMK menjadi narasumber informasi pendukung.  

 
Tabel-6 Daftar 10 SMK Bandung 

 
No Nama Jurusan 
1 SMK-1 Teknik Proses Permesinan,  

Teknik Mekanik Otomotif,  
Teknik Listrik Instalasi 

2 SMK-2 Akomodasi Perhotelan,  
Usaha Jasa Pariwisata, Tata Boga 

3 SMK-3 Akutansi, Pemasaran 
Administrasi Perkantoran  

4 SMK-4 Teknik Kontruksi Baja & 
Aluminium,  
Teknik Gambar Bangunan,  
Survei Pemetaan 

 
Tabel-6 Daftar 10 SMK Bandung (lanjutan) 

No Nama Jurusan 
5 SMK-5 Teknik Listrik Instalasi,  

Teknik Kontruksi Kayu,  
Teknik Audio Video,  
Teknik Mekanik Otomotif,  
Teknik Mesin Perkakas  

6 SMK-6 Akomodasi Perhotelan,  
Tata Boga, Tata Busana,  
Tata Kecantikan Kulit,  
Tata Kecantikan Rambut 

7 SMK-7 Seni Musik, Seni Tari,  
Seni Karawitan, Seni Teater 

8 SMK-8 Permesinan,  
Kontruksi Rangka Pesawat Terbang, 
Kontruksi Badan Pesawat Terbang, 
Kelistrikan Pesawat Udara,  
Elektronika Pesawat Udara 

9 SMK-9 Akutansi, Administrasi Perkantoran, 
Pemasaran, Usaha Jasa Pariwisata 

10 SMK-
10 

Teknik Listrik Instalasi,  
Teknik Mekanik Otomotif,  
Teknik Mesin Perkakas 

 
Data nilai setiap kriteria untuk setiap SMK 

diperoleh dari persamaan (1). Uji kasus dilakukan 
dengan membebaskan pilihan bidang keahlian dan 
wilayah lokasi SMK. Uji kasus teknik SECC dan 
teknik SEL dilakukan dengan simulasi beberapa 
nilai standar dan skala prioritas. Dari pengujian ini 
diperoleh hasil analisis : 

mulai 

Skala prioritas empat kriteria 

Eliminasi alternatif yang 

memiliki nilai terendah 

selesai 

Tidak 

Ya 

Ada SMK 

terpilih? 

SMK 

terpilih 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

820 

 

1. Siswa SMK masih belum memahami tentang 
pilihan bidang keahlian yang ditawarkan. Dari 
kuesioner, pertanyaan tentang kecocokan 
bidang studi mendapat respons 66% merasa 
cocok, 12% merasa tidak cocok, dan 22% 
menyatakan tidak tahu. Umumnya yang merasa 
cocok (52%) menyatakan bahwa alasan memilih 
SMK adalah karena ingin menyalurkan 
bakat/minat. 

2. Suasana sekolah dan proses pendidikan menjadi 
kriteria yang paling ingin diketahui tetapi sulit 
didapat informasinya bagi para peminat SMK 
(26% dan 24%). Hal ini juga tersirat dari isian 
harapan siswa terhadap SMK, dari yang mengisi 
(30%), sebagian besar (80%) menginginkan 
perubahan dan peningkatan suasana SMK dan 
proses pendidikan. 

3. Teknik SECC akan menghasilkan banyak 
alternatif SMK selama standar ditetapkan cukup 
rendah (1-4). Jadi teknik SECC tidak selalu 
memberikan satu pemenang yaitu satu SMK 
terpilih. Pada awalnya siswa menetapkan 
standar cukup tinggi (9-10) tetapi karena tidak 
ada kandidat SMK yang terpilih maka standar 
disesuaikan dengan kebutuhan pribadi agar 
solusi yang diberikan menjadi optimal.  

4. Semua siswa (100%) mampu menetapkan 
urutan skala prioritas berdasarkan tingkat 
kepentingan untuk 11 kriteria yang menjadi 
alasan memilih SMK. Jadi mereka tidak 
kesulitan saat menggunakan teknik SEL. 

6. Kesimpulan dan Saran Pengembangan 
 

Teknik SECC merupakan teknik pengambilan 
keputusan dengan mengacu pada konstrain atau 
batasan setiap kriteria, yang menjadi standar 
eliminasi. Teknik SEL merupakan teknik 
pengambilan keputusan yang mengacu pada skala 
prioritas berdasarkan tingkat kepentingan setiap 
kriteria. Penetapan kriteria diperoleh melalui 
pengumpulan data kuesioner, yang intinya memuat 
data alasan dan kendala responden saat menghadapi 
masalah dan harus mengambil keputusan. Data nilai 
setiap kandidat alternatif diperoleh melalui hasil 
kuesioner, wawancara dengan para pakar, dan 
analisis dokumen eksternal dan internal dalam 
bidang masalah tersebut. 

Dari kenyamanan bagi pengambil keputusan, 
teknik SEL lebih disukai karena lebih mudah 
menetapkan skala prioritas dibandingkan 
menetapkan nilai standar atau batasan.  

Teknik SECC dan teknik SEL selanjutnya 
dapat dikombinasikan dengan diimplementasikan 
pada suatu perangkat lunak Sistem Pendukung 
Keputusan. Pengguna perangkat lunak sebagai 
pengambil keputusan dapat melakukan simulasi, 
dengan mengeksekusi masing-masing teknik, 
kemudian membandingkan hasilnya. Teknik SECC 
dapat menghasilkan lebih dari satu pemenang 

apabila banyak alternatif yang memenuhi batasan 
atau standar. Teknik SEL menyempurnakan hasil 
teknik SECC [6]. Semua pemenang hasil kerja 
teknik SECC dipertandingkan lagi menggunakan 
teknik SEL agar akhirnya diperoleh satu pemenang.  
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Abstrak 

Belakangan ini terjadi suatu fenomena demotivasi dalam pembelajaran Bahasa Arab pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah, terutama pendidikan dasar dan menengah di bawah pengelolaan Kementerian Agama, 
misalnya Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Identifikasi persoalan 
internal yang mendorong demotivasi dalam pembelajaran bahasa Arab antara lain pengabaian penggunaan media 
pembelajaran elektronik. Hal ini terjadi karena guru-guru madrasah tidak pernah belajar secara mendalam 
tentang pemrograman komputer. Penelitian ini mengusulkan penerapan aplikasi scratch sebagai media 
pembelajaran dengan diuraikannya proses desain skenario permainan dijital genre Role Play Game 
menggunakan gabungan metode Waterfall dan Game Base Learning. Penggunaan aplikasi Scratch untuk 
meningkatkan pembelajaran telah banyak memberikan kontribusi di bidang pendidikan dan sangat mudah 
diaplikasikan oleh pemula. Dengan penelitian ini, diharapkan guru madrasah dapat mengimplementasikan 
konten belajar dan mendesain permainan yang tepat untuk media pembelajaran dengan cepat sehingga dapat  
menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa.    
 
Kata kunci : desain, skenario, permainan dijital, media pembelajaran, Role Play Game, Scratch 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Belakangan ini terjadi suatu fenomena 

demotivasi dalam pembelajaran Bahasa Arab pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama 
pendidikan dasar dan menengah di bawah 
pengelolaan Kementerian Agama, misalnya 
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), dan 
Madrasah Aliyah (MA). Identifikasi persoalan 
internal yang mendorong demotivasi dalam 
pembelajaran bahasa Arab antara lain pengabaian 
penggunaan media pembelajaran elektronik. Hal ini 
terjadi karena guru-guru madrasah tidak pernah 
belajar secara mendalam tentang pemrograman 
komputer.  

Penelitian ini bertujuan menguraikan proses 
desain skenario permainan dijital untuk media 
pembelajaran menggunakan gabungan metode 
Waterfall dan Game Base Learning.  

Penggunaan aplikasi Scratch untuk 
meningkatkan pembelajaran telah banyak 
memberikan kontribusi di bidang pendidikan dan 
sangat mudah diaplikasikan oleh pemula[1]. Dengan 

kemudahan ini, diharapkan guru madrasah dapat 
mengimplementasikan konten belajar dan mendesain 
permainan yang tepat untuk media pembelajaran 
dengan cepat sehingga dapat  menciptakan situasi 
belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan 
bagi siswa. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Pembelajaran Berbasis Permainan Dijital  

 
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa 

pembelajaran berbasis permainan, memiliki nilai 
tambah yang tidak dapat dipenuhi melalui metode 
pembelajaran klasik. Misalnya proses pembelajaran 
menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan, tidak 
membosankan dan mampu mendekatkan anak 
dengan lagu tradisional[2]. Dapat mensimulasikan 
bisnis[3] dan dapat mensimulasikan alternatif 
keputusan untuk kasus-kasus yang pelik dan 
kompleks [4]. 

Penelitian pembelajaran menggunakan media 
elektronik, kini mulai banyak dikembangkan, antara 
lain pembelajaran berbasis permainan menggunakan 
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aplikasi Macromedia Flash 8 yang berfungsi 
mengenalkan bacaan Al-Quran pada anak usia 5 
hingga 6 tahun[5]. Penggunaan Scratch dengan 
konten pedagogi juga telah dikembangkan untuk 
siswa sekolah dasar. [6]  

  
2.2 Desain Pembelajaran Berbasis 

Permainan Dijital 
 
Dalam penelitian ini, desain pembelajaran 

berbasis permainan dijital menggunakan aplikasi 
Scratch menggabungkan tahapan Systems 
Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall, 
[7] dengan metode Game Base Learning (GBL) [8].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Tahapan SDLC metode Waterfall[7] 
 

Dalam gambar 1, diperlihatkan metode 
Waterfall yang digunakan, terdiri dari fase analisis 
kebutuhan, desain, pembuatan kode, pengujian, 
implementasi dan perawatan. Metode ini merupakan 
metode yang paling sering digunakan dalam 
membangun sebuah aplikasi komputer 

Sedangkan model GBL yang digunakan dalam 
penelitian ini, mengacu pada model yang 
dikembangkan Garris, seperti diperlihatkan dalam 
gambar berikut [8]. Garris mengusulkan sebuah 
metodologi untuk belajar dari permainan yang terdiri 
dari input(masukan), proses dan output(keluaran). 
Masukan terdiri dari konten pembelajaran dan 
karakteristik permainan, proses terdiri dari perilaku, 
sistem umpan balik dan penilaian, dan output terdiri 
dari pembelajaran hasil. Ada Proses pembekalan 
antara siklus permainan dan prestasi belajar yang 
dihasilkan. Debriefing menyediakan kaitan antara 
permainan dan dunia nyata.  

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2  Metode Game Base Learning[8] 

Dari kedua metode tersebut, tiap metode 
memiliki keunggulan masing-masing, selanjutnya 
dalam penelitian ini diusulkan gabungan kedua 
metode tersebut, agar pembelajaran berbasis 
permainan dijital lebih mudah didesain, diuji dan 
disempurnakan guna pengembangan selanjutnya. 
Dalam gambar 3 diperlihatkan gabungan kedua 
metode tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Gabungan Metode Waterfall dengan 

Game Base Learning 
 

Uraian gabungan metode tersebut adalah 
sebagai berikut :  

 
a. Tahap 1. Analisis Kebutuhan 

 
Tahap analisis kebutuhan merupakan suatu 

proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh 
siswa. Maka untuk mengetahui atau menentukan apa 
yang harus dipelajari, harus dilakukan beberapa 
kegiatan, diantaranya adalah melakukan needs 
assessment (analisis kebutuhan), mengidentifikasi 
masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas 
(task analysis). Oleh karena itu, output yang akan 
dihasilkan adalah berupa karakteristik atau profile 
siswa, identifikasi kesenjangan, identifikasi 
kebutuhan dan analisis tugas yang rinci didasarkan 
atas Instruksional Konten dan Karakter Permainan. 

  
b. Tahap 2 : Desain 

 
Fase desain berurusan dengan obyek 

pembelajaran, instrumen penilaian, latihan dan 
isinya, analisis subyek, rencana pembelajaran dan 
pemilihan media pembelajaran serta perilaku siswa 
yang diinginkan. 

 
c. Tahap 3 : Pembuatan Aplikasi 

 
Fase ini merupakan fase di mana desainer 

membuat dan memasukkan konten edukasi yang 
telah dibuat dalam fase desain.  
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d. Tahap 4: Pengujian Aplikasi 

 
Pada fase ini dilakukan pengujian aplikasi pada 

rekan sejawat, dalam hal ini adalah guru yang 
mengajar mata pelajaran yang sama, baik dari satu 
sekolah atau sekolah lain. 

 
e. Tahap 5: Implementasi Aplikasi 

 
Implementasi merupakan langkah nyata untuk 

menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita 
buat pada siswa.  

 
f. Tahap 6: Perawatan Aplikasi 

 
Memaparkan evaluasi terhadap pembelajaran 

berbasis permainan dijital. Hal ini dilakukan dengan 
mempertimbangkan system feedback dan outcome 
learning dari siswa sebagai acuan. Kemudian pada 
siswa dilakukan proses debriefing, dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan baik secara lisan 
maupun tulisan guna mengetahui performance 
aplikasi yang dibuat dan pemahaman siswa.  
 
2.3 Scratch 

Scratch dikembangkan oleh Grup Lifelong 
Kindergarten pada Laboratorium Multimedia MIT, 
dengan dukungan finansial dari National Science 
Foundation. Aplikasi ini merupakan bahasa 
pemrograman yang didesain untuk memudahkan 
pembuatan aplikasi multimedia baik berupa 
permainan atau simulasi. Kemudahan ini 
menyebabkan mudah untuk menerapkan konsep –
konsep, atau ide – ide baru. Kemudahan yang 
disediakan termasuk pengubahan bahasa Inggris 
menjadi bahasa Indonesia, sehingga bahkan pemula 
yang tidak kenal dengan bahasa pemrograman 
mampu menerapkan ide dan gagasannya pada 
aplikasi Scratch.  

Aplikasi ini bersifat free dan mudah 
digabungkan dengan media suara, gambar bahkan 
video. Sejak di perkenalkan pada khalayak, tercatat 
lebih dari 1 juta anggota terdaftar, dengan hampir 
400 ribu pembuat proyek menggunakan aplikasi ini 
dan telah diciptakan hampir 3 juta proyek. Gambar 4 
menampilkan screenshoot aplikasi Scratch yang 
telah diubah dalam format bahasa Indonesia. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
Gambar 4 Screenshoot aplikasi Scratch dalam 

bahasa Indonesia 

2.4 Kurikulum Pendidikan Agama Islam 
Kelas 5 Semester 1. 

 
Dalam tabel 1, ditampilkan Silabus untuk mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam Madrasah 
Ibtidaiyah, kelas 5, Semester 1. Sebagai contoh 
materi yang akan diterapkan menggunakan aplikasi 
Scratch.  Tampak bahwa Standar Kompetensi yang 
diinginkan adalah siswa mampu mengumandangkan 
Azan dan Iqamah. Untuk membentuk pengetahuan 
siswa tentang apa saja lafadz azan, maka dibuatlah 
permainan dengan genre Role Play Game, yang 
bertujuan mengekplorasi pengetahuan yang 
diinginkan. Kemudian diberikan permainan berupa 
menjawab pertanyaan, untuk mengetahui sejauh 
mana learning outcome yang dicapai siswa.   

 
Tabel 1 Silabus Pendidikan Agama Islam, Kelas 5, 

Semester 1. 
Standar 
Kompetensi 

5. Mengumandangkan Azan dan Iqamah 

Kompetensi 
Dasar 

5.1 Melafazkan lafaz Azan dan Iqamah  
5.2 Mengumandangkan Azan dan Iqamah 

Indikator 5.1.1 Menirukan lafaz azan dan iqamah  
5.1.2 Melafazkan lafaz azan dan iqamah 
5.1.3 Mendemonstrasikan lafaz azan dan 

iqamah 
5.2.1 Menyebutkan urutan lafaz azan dan 

Iqamah 
5.2.2 Menjelaskan ketentuan azan dan 

iqamah 
5.2.3 Mengaplikasikan azan dan iqamah 

ketika akan salat 

 
3. Hasil dan Pembahasan  

 
Pada tahap 1, yaitu analisis kebutuhan, maka 

kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah siswa 
mengetahui lafadz azan. Karakter permainan yang 
dibuat adalah siswa mencari tiap lafaz azan dalam 
lingkungan permainan yang dibangun, kemudian 
lafaz azan yang diperoleh ditampilkan sebagai 
sebuah urutan azan yang benar. Dilanjutkan dengan 
siswa mendengarkan lafaz azan yang 
dikumandangkan oleh aplikasi yang dibuat. Seperti 
dalam gambar 5 berikut ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Screenshoot aplikasi Scratch yang 
menampilkan urutan azan yang benar 
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Pada tahap 6, guna perawatan aplikasi, siswa 
diminta menunjukkan learning outcome yang 
diperoleh, dengan memberikan pertanyaan seputar 
lafaz azan. Skor yang diperoleh, digunakan sebagai 
pertimbangan apakah siswa dapat melanjutkan ke 
tahap berikutnya atau tetap di level permainan itu, 
hingga diperoleh skor minimal untuk melanjutkan 
permainan, hal ini diperlihatkan dalam gambar 7 dan 
8.  

Berikut ini ditampilkan beberapa screenshoot 
penerapan pembelajaran berbasis permainan dijital, 
menggunakan aplikasi Scratch untuk memberikan 
pengetahuan tentang azan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Screenshoot Aplikasi Scratch 

menunjukkan tampilan awal dari permainan 
yang dibangun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7  Screenshoot Aplikasi Scratch untuk 

proses mendapatkan learning outcome 
siswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 Screenshoot Aplikasi Scratch dalam 

memberikan penghargaan kepada siswa 
 
4. Kesimpulan 

Dari beberapa screenshoot yang ditampilkan, 
tampak bahwa Aplikasi Scratch, sangat mudah 
dalam implementasi sebagai media pembelajaran 
berbasis permainan dijital, dan sudah melibatkan 
komponen gambar, teks, suara hingga animasi. Guru 

tinggal melakukan analisis kebutuhan, agar 
permainan yang didesain dapat diisi konten edukasi 
sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Proses 
pembuatan permainan dijial menggunakan Scratch 
tidak membutuhkan waktu lama, dan dapat 
dilakukan oleh seorang pemula, sehingga aplikasi ini 
dinilai tepat untuk digunakan oleh guru yang tidak 
mempunyai latar belakang pemrograman sama 
sekali. 
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PENENTUAN SUMBER REFRENSI (WEBSITE)  
PEMBELAJARAN PEMOGRAMAN  

 (STUDI KASUS MAHASISWA AMIKOM MATARAM)  
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Abstrak 
 
Penentuan sumber referensi (website) dalam belajar pemograman di AMIKOM Mataram merupakan suatu hal 
yang penting untuk menigkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam belajar pemograman. Sumber 
referensi (website) yang membahas masalah ilmu komputer baik pemograman, IT dan lain sebagainya sudah 
tersedia di internet begitu banyak. Dengan banyaknya situs atau website ini, membuat pengunjung terkadang 
bingung harus memilih sumber referensi (website) mana yang akan dipilih sebagai acuan untuk belajar 
pemograman. Kurangnya waktu belajar dikelas juga menjadi faktor penyebab perlunya belajar melalui internet 
atau website. Untuk menentukan sumber refrensi (website) pembelajaran pemograman yang berkualitas dan 
dapat dipercaya, perlu pengambilan suatu keputusan untuk melakukan penilain mengenai manakah dari berbagai 
macam sumber refrensi (website) yang tersedia menjadi sumber refrensi (website) yang perioritas berdasarkan 
kriteria-kriteria yang telah kemukakan oleh para ahli seperti Jim Kapoun, Jhon W.K Braham, Depkominfo, 
Kathleen Schrock dan lain-lain. Untuk itu, dalam penelitian ini, dilakukan pengkajian atau penilaian terhadap 
beberapa sumber referensi (website) diantaranya http://ilmukomputer.org, http://www.delphi3000.com 
http://www.bengkelprogram.com,  http://www.maniavb.com dan http://www.ilmuwebsite.com, http://www. 
pemogramankomputer.com dengan mengadopsi keriteria yang dikemukakan ole Jim Kapoun yaitu , akurasi, 
otoritas, objektivitas, peredaran dan cakupan.  

Kata Kunci : website, Analytical Hierarcy Process, AHP, Pembelajran Pemograman 
 
 
 

1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi terutama 

teknologi internet memberi banyak kemudahan bagi 
semua orang. Salah satu fasilitas internet adalah 
World Wide Web (WWW) atau lebih dikenal 
dengan website yang merupakan sebuah wadah 
penyebaran informasi yang sangat efisien, murah 
dan mudah untuk diakses oleh semua orang yang 
telah terjaring pada akses internet. Kemudahan 
mencari informasi lewat internet semakin 
dipermudah setelah Larry Page dan Sergey Brin 
yang menciptakan sebuah mesin pencari (search 
engine) bernama google yang mulai beroperasi 
pada tahun 1998.  

Selain website sebagai sumber referensi 
yang dijadikan sumber acuan belajar mahasiswa 
terutama Mahasiswa Amikom Mataram Program 
Studi Teknik Komputer, perpustakaan kampus juga 
tidak kalah penting terutama bagi mahasiswa yang 
memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan 
fasilitas internet baik dari segi biaya maupun 
sarana. Pemanfaatan perpustakaan kampus sebagai 

acuan belajar, tentu tidaklah selengkap 
menggunakan fasilitas website (teknologi internet) 
dalam menyiapkan atau menyajikan materi 
perkuliahan yang diinginkan Mahasiswa. 

Mahasiswa Amikom Mataram Program 
Studi Teknik Komputer dalam mencari tugas atau 
materi perkuliahan baik tentang pemograman 
maupun yang lainnya selalu mengandalkan 
teknologi internet salah satunya adalah website. 
Untuk belajar pemograman, internet menyediakan 
jutaan website yang dapat diakses, akan tetapi 
banyaknya website dengan isi (contents) 
pemograman komputer dapat membingunkan 
dalam memilih website mana yang akan diakses.  
Pemanfaatan mesin pencari (search engine) seperti 
google, yahoo, msn, bing dan lain sebagainya juga  
dapat menyajikan puluhan, ratusan bahkan ribuan 
materi/topik yang dicari sesuai dengan kata kunci 
pencarian. Materi/topik yang disajikan pada saat 
menggunakan fasilitas Search Engine terkadang 
tidak sesuai dengan materi/topik yang dicari  dan 
juga kadang membingungkan, karena banyaknya 
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materi/topik yang disajikan tersebut. Pemilihan 
perioritas atau rangking terhadap website yang 
berisikan tutorial belajar pemograman juga belum 
ada, semua ini menjadi dasar dalam penentuan 
sumber referensi (website) pembelajaran 
pemograman. 

Untuk meningkatkan kemampuan dan 
memudahkan mahasiswa dalam belajar 
pemograman dirasa perlu untuk menentukan 
sumber referensi (website) yang lebih fokus, mudah 
dan dapat dipercaya. Berdasarkan pengamatan dan 
pengalaman peneliti yang sering melihat dan 
menanyakan kepada mahasiswa maupun dosen 
mengenai sumber referensi (website) yang biasa 
diakses dalam belajar pemograman, dipilih 6 
sumber referensi (website) yaitu : 
http://ilmukomputer.org,  http://www.maniavb.com, 
http://www.Delphi3000.com, 
http://www.ilmuwebsite.com, 
http://www.pemogramankomputer.com dan 
http://www.bengkelprogram.com. 

Penenntuan sumber referensi (website) 
pembelajaran pemograman ini dikaji berdasarkan 
parameter akurasi (accuracy), otoritas (authority), 
objektivitas (objectivity), peredaran (currency) dan 
cakupan (coverage) menggunakan metode 
Analytical Hierarcy Process (AHP) guna 
menghasilkan hirarki atau peringkat terhadap 
kualitas  sumber referensi (website) pembelajaran 
pemograman terhadap ke 6 website tersebut. 

Penentuan kualitas hirarki atau peringkat 
terhadap 6 website ini diharapkan dapat membantu 
Mahasiswa Amikom Mataram Program Studi 
Teknik Komputer untuk memilih dan mengakses 
website yang lebih fokus, bermutu untuk dapat 
dijadikan sebagai sumber acuan belajar terutama 
bidang pemograman guna memenuhi kebutuhan 
dan melengkapi bekal keilmuan dalam bidang 
pemograman. 

Berdasarkan beberapa sumber, parameter-
parameter yang pernah digunakan dalam menilai 
kualitas suatu website, dapat dilihat pada tabel  1 
berikut: 
Tabel 1  Kriteria Penilaian kualitas website 

N
o 

Kriteria Penilaian/evaluasi Sumber 

1. • Teknis (technical) 
• Visual 
•  Konten website 

(contentst) 
•  Otoritas  (authority)  
• Pedagogi 

Oleh Kathleen 
Schrock, dalam 

buku: 
Evaluating 
internet web 

sites: an 
educator's. 

2 • Akurasi (Accuracy) 
• Otoritas (Authority) 
• Objektivitas 

(Objectivity)  
• Peredaran (Currency) 
• Cakupan (Coverage) 

Jim Kapoun, 
dalam buku: 

Creative editing 

3 • Kecepatan (Speed) 
• Tampilan (Homepage) 
• Isi (Contentst) 
• Kemudahan Dibaca 

(Readibility) 
• Mobilitas Data  
• Ketepatan (Accuracy) 

 
<http://webcipta
.net/berita/stand
arisasi-umum-
pembangunan-

website-
pemerintah.htm, 

Oleh Asisten 
Deputi Urusan 

Media 
Pemerintah 

Daerah, diakses 
14 September 

2012 
4 • Halaman ringan untuk 

dibuka 
• Berisikan konten yang 

berkualitas 
• Tidak terlalu banyak 

kombinasi warna yang 
kurang sesuai dan 
konten halaman 
berasal dari penelitian 
sendiri 

, 
<http://kaptenw
orld.mywapblog
.com/ciri-ciri-

website-
wapsite-yang-

baik.xhtml 
Oleh Jhon W.K 
Braham, diakses 

4 September 
2012 

5. • Kecepatan (Speed) 
• Homepage 

• Isi (Content) 
• Konteks 
• Kemudahan 

Dibaca 
(Readibility) 

• Mobilitas Data 
• Ketepatan 

(Accuracy) 
• Layanan Publik 
• Ukuran Kualitas 

Interaksi 
(Usability) 

• Penggunaan 
Platform 

http://webcipta.
net/berita/standa

risasi-umum-
pembangunan-

website-
pemerintah.htm 

oleh 
Depkominfo, 
diakses 14 
September  

2012 

 
2. Analytical Hierarcy Process (AHP) 

Analytical Hierarcy Process (AHP) 
adalah suatu metode analisis dan sintesis yang 
dapat membantu proses Pengambilan Keputusan. 
Untuk memberi peringkat atau  hirarki dari sumber 
referensi (website) pembelajaran pemograman salah 
satu metode yang digunakan adalah metode 
Analytical Hierarcy Process (AHP) (Turban, 2005). 

Penggunaan metode AHP dalam 
mengambil suatu keputusan dapat memberikan 
gambaran yang jelas dan rasional kepada decision 
maker tentang keputusan yang dihasilkan. Adapun 
jenis-jenis AHP ini adalah:  
a. Single-criteria 
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Pengambilan keputusan  dilakukan dengan 
pada jenis ini melibatkan satu/lebih alternatif 
dengan satu kriteria. 

b. Multi-criteria 
Pengambilan keputusan pada jenis ini 
dilakukan dengan melibatkan satu/lebih 
alternatif dengan lebih dari satu kriteria. 

 
Gambar 1  Struktur Bagan AHP 

 
Pada Gambar 1. Struktur Bagan AHP, 

dapat diketahui bahwa setiap elemen dalam suatu 
level di dalam AHP akan mempengaruhi elemen 
pada level yang lebih tinggi (Respati, 2005).  

Dalam menentukan nilai-nilai prioritas 
sering kali AHP mengunakan table preferensi 
standart. Tabel preferensi standard ini telah 
ditentukan melalui pengalaman peneliti AHP yang 
cukup mempunyai dasar dalam membandingkan 
dua atau lebih alternatif dengan bentuk sebagai 
berikut : 

 

Tabel 2 Tabel preferensi standard 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Menurut Saaty (1990), dalam 

menyelesaikan persoalan dengan AHP diperlukan 
prinsip-prinsip yang harus dipahami diantaranya: 
decomposition, comparative judgment, synthesis of 
priority, dan logical consistency. 
 

3. Model Arsitektur AHP 
Pengambilan keputusan atau penentuan 

prioritas yang bersifat komplek (multi-criteria atau 
multi-objective) dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode AHP.  Dalam AHP, kriteria 
dan alternatif adalah 2 komponen yang sangat 
penting,   diketahui bahwa AHP digunakan untuk 
menentukan prioritas dari beberapa 
kriteria/alternatif dengan melakukan analisa 
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) 
dari masing-masing kriteria/alternatif. 

Hubungan antara kriteria dan alternaif 
yang digunakan pada penellitian  ini dengan 
menggunakan metode AHP dapat dimodelkan 
sebagai berikut: 

  
Gambar 2 : Model hubungan kriteria dengan alternatif 

 
4. Penentuan Alternatif AHP 

Pemilihan alternatif dilakukan berdasarkan 
pengamatan dan pengalaman peneliti yang sering 
melihat dan menanyakan kepada mahasiswa 
maupun dosen mengenai sumber referensi (website) 
yang biasa diakses dalam belajar pemograman. 
Proses perbandingan terhadap beberapa alternatif 
(website) dengan menggunakan metode AHP yaitu: 

a. http://ilmukomputer.org/ 
Sumber referensi (website) ini 

diregistrasikan oleh Romi Satria Wahono dengan 
ID DI_270630 pada tanggal 24 Desember 2003, 
dengan terakhir update 11 Nopember 2011 dan 
tanggal kadaluarsa 24 Desember 2012. 

Dalam website ini memuat banyak artikel 
atau tutorial tentang belajar ilmu komputer 
berupa pemograman visual basic, delphi, MySql, 
PHP, IT, Sistem Operasi, Jaringan, Keamanan 
Jaringan, Multimedia, Algoritma dan lain-lain 
menjadikan  website ini dapat digunakan sebagai 
referensi untuk proses pembelajaran 
pemograman dengan bentuk tampilan sebagai 
berikut: 

 
Gambar 3 homepage http://ilmukomputer.org 

 
b. http://www.pemogramank

omputer.com/ 
Sumber referensi (website) ini 

diregistrasi oleh PrivacyProtect.org pada 25 
Maret 2008 dan berakhir pada tanggal 25 
Maret 2013. 

Dalam website ini memuat banyak 
artikel atau tutorial tentang pembobolan 
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password, tutorial pemograman PHP,  vb, 
pengolahan citra, delphi, proyek program 
beserta souce codenya dan lain-lain mejadikan 
website ini dapat digunakan sebagai referensi 
untuk proses pembelajaran pemograman 
dengan bentuk tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 4. homepage www.pemogramankomputer.com 

 
c. http://www.bengkelprogra

m.com/ 
Sumber referensi (website) ini 

diregistrasi oleh Aryo Sanjaya pada tanggal 04 
Juli 2005 dan berakhir pada tanggal 03 Juli 
2013. 

Dalam website ini memuat banyak 
artikel atau tutorial tentang proyek program 
beserta souce codenya, pembobolan password, 
tutorial pemograman PHP,  visual basic, 
pengolahan citra, delphi dan lain-lain 
menjadikan  website ini dapat digunakan 
sebagai referensi untuk proses pembelajaran 
pemograman dengan bentuk tampilan sebagai 
berikut: 

 
Gambar 5.   homepage  www.bengkelprogram.com 

 
d. http://www.maniavb.com 

Sumber referensi (website) ini 
diregistrasi oleh maniavb.com Edri Yunizal 
pada tanggal 16 Mei 2011 dan berakhir pada 
tanggal 16 Mei 2013. 

Dalam website ini memuat banyak 
artikel atau tutorial tentang konsep PBO 
dengan VB, contoh-contoh aplikasi beserta 
source codenya, tutorial, e-book, visual basic, 
visual basic net dan program yang sudah jadi 
beserta source codenya menjadikan website ini 
dapat digunakan sebagai referensi untuk proses 
pembelajaran pemograman dengan bentuk 
tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 6.  homepage www.maniavb.com 

 
e. http://www.delphi3000.co

m 
Sumber referensi (website) ini 

diregistrasi oleh Domain Management 
Waehringer Strasse 28 Wien,  1090 
Austria pada tanggal 12 Juli 1999 dan 
berakhir pada tanggal 12 Juli 2013. 

Dalam website ini memuat 
berbagai jenis artikel atau tutorial tentang 
pemograman delphi dari tingkat dasar 
sampai tingkat mahir menjadikan website 
ini dapat digunakan sebagai referensi 
untuk proses pembelajaran pemograman. 

Adapun bentuk tampilan awal 
(homepage) dari website 
http://www.delphi3000.com ini adalah 
sebagai berikut: 

 
Gambar 7. homepage www.delphi3000.com 

 
f. www.ilmuwebsite.com 

Sumber referensi (website) ini 
diregistrasi oleh Jatrasmara Taman Pondok 
Jati Sidoarjo pada tanggal 17 Maret 2007 
dan berakhir pada tanggal 17   Maret 2013. 

Dalam website ini memuat berbagai 
jenis artikel atau tutorial belajar website 
dari tingkat dasar sampai mahir, template 
website, website dinamis dan lain-lain 
menjadikan website ini dapat digunakan 
sebagai referensi untuk proses 
pembelajaran pemograman dengan bentuk 
tampilan sebagai berikut: 

 
Gambar 8. homepage www.ilmuwebsite.com 

 
5. Perhitungan AHP 
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5.1. Perhitungan Kriteria AHP 
Penghitungan bobot kriteria dilakukan 

dengan mencari nilai eigenvector dari matrik 
kriteria. Eigenvector merupakan prosentase 
kepentingan antara satu kriteria dengan kriteria 
lainnya. Prosedur penghitungan bobot untuk 
mendapatkan prosentase krietria dapat dicontohkan 
sebagai berikut 

a. Kuadratkan matrik nilai pembobotan 
Tabel 3 Pengkuadratan matrik kriteria 

 
Hasil pengkuadratan 

Tabel 4 Hasil pengkuadratan matrik kriteria 

 
a. Jumlahkan nilai baris dari matrik 

tersebut, kemudian dinormalisasi, 
dengan membagi jumlah baris 
dengan total baris, sehingga 
diperoleh nilai eigenvector 
sebagai berikut: 

Tabel 4 Normalisasi nilai eigenvector 

 
Jadi Eigenvector dari masing-masing kriteria 
adalah: 
 
Tabel 5  Nilai eigenvector kriteria 

 
Disini dapat dilihat bahwa prioritas kriteria adalah 
Cakupan (0,239), Objectivitas (0,207), Akurasi 
(0,197), Otoritas (0,188) dan Peredaran (0,169). 
5.2. Perhitungan Alternatif AHP 

Perhitungan alternatif dilakukan dengan 
cara yang sama seperti perhitungan pada kriteria. 
Proses perhitungan alternatif ini dilakukan terhadap 
semua alternatif berdasarkan suatu kriteria. 

Sebagi contoh nilai dari matrik alternatif 
berdasarkan tingkat akurasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 Matrik nilai alternatif 

 
a. Kuadraratkan matrik diatas 

Tabel 7 Pengkkuadratan matrik alternatif 

 
Hasil pengkuadratan 
Tabel 8 Hasil pengkuadratan matrik alternatif 

 
b. Jumlahkan nilai baris dari matrik tersebut, 

kemudian dinormalisasi, dengan membagi 
jumlah baris dengan total baris, sehingga 
diperoleh nilai eigenvector sebagai berikut: 

Tabel 9 Normalisasi nilai eigenvector alternatif 

 
Jadi Eigenvector dari masing-masing alternatif 
adalah: 
Tabel 10 Nilai eigenvector alternatif 

 
Setelah melakukan perhitungan setiap alternatif 
berdasarkan kriteria akurasi, selanjutnya 
menghitung setiap alternatif berdasarkan kriteria 
yang lain. Cara perhitungannya sama dengan diatas. 
 
5.3. Perioritas Solusi  
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Langkah selanjutnya adalah menentukan 
perioritas solusi berdasarkan eigenvector setiap 
kriteria dan eigenvector masing-masing alternatif 
berdasarkan suatu kriteria. Peringkat alternatif 
dapat ditentukan dengan mengalikan nilai 
eigenvector kriteria dengan eigenvector alternatif. 
Sebagai contoh nilai eigenvector dari masing-
masing kriteria dan masing-masing alternatif 
berdasarkan masing-masing kriteria sebagai 
berikut: 
 
 
Tabel 11 Nilai eigenvector masing-masing kriteria 

 
Selanjutnya lakukan perkalian antara nilai 

eigenvector kriteria dengan eigenvector alternatif 
dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 12  Perkalian matrik eigenvector keriteria 

dan alternatif 

Hasilnya adalah: 
Tabel 13 hasil perkalian eigenvector keriteria dan 

alternatif 

 
6. Teknik Pengujian Konsistensi 

Dalam pengambilan suatu keputusan 
dengan menggunakan pendekatan AHP, Satty 
mendefinisikan sebuah rasio konsistensi (CR) untuk 
memberikan toleransi kriteria matrik yang 
konsisten.  Suatu matrik dianggap konsisten jika 
nilai CR<0,1 atau inkonsistensi yang diperbolehkan 
hanya 10%. Untuk menghitung batas inkonsisten 
suatu matrik, Consistency Ratio dapat dihitung 
menggunakan rumus berikut : 

RI

CI
CR =  

Rasio Indek (RI) adalah sebuah indeks 
acak yang besarnya berbeda sesuai dengan ordonya. 

Saaty menentukan indeks acak suatu matrik 
berordo n sesuai tabel berikut : 
Tabel 14 Index matrik 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12   1,24 1,32 1,41   1.45 1,49 

Untuk matrik berordo n, maka indeks 
konsistensinya adalah : 

1

max

−
−=

n

n
CI

λ  

dimana : 
CI =  indeks konsistensi 
λ max =  nilai eigen terbesar dari matrik 

berordo n, didapat dengan cara menjumlahkan hasil 
perkalian dari jumlah kolom setiap kriteria dengan 
nilai eigenvector utama, sesuai persamaan berikut : 

∑
=

=
n

i

NiKi
1

.maxλ  

dimana : 
Ki = penjumlahan semua kriteria pada 

kolom ke i dari matrik K (matrik 
hasil pembobotan kriteia) 

Ni  = nilai eigenvector dari matrik kriteria 
pada baris ke i. 

 
 
 
 
 
 
 
sehingga : 
λ max  =  ( 5,047 x 0,1974 ) + 

(5,294x0,1882) + 
(5,140x0,2066) + (5,587 x 
0,1690) + (4,414 x 0,2387) 

 = 5,050 
maka nilai CI adalah 
 CI  =  5,050 – 5  
             5 – 1  
       =  0,0132 
 
Jika CI bernilai nol, maka matrik 

konsistensi sempurna. Karena CI tidak bernilai nol, 
maka harus dihitung rasio konsistensinya (CR), 
yaitu: 

CR  =  0,0132 
   1,12 
       =  0,0118 

Karena indeks rasio konsistensi 0,0118 
masih dibawah 0,1 maka penilaian yang dilakukan 
masih dianggap konsisten. 
 

7. Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai 

sistem pendukung keputusan penentuan sumber 
referensi (website) untuk pembelajaran 
pemograman dengan menggunakan pendekatan 
Analytical Hierartical Process (AHP)  dapat 
dinyatakan bahwa : 
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a. Sumber  referensi (website) untuk digunakan 
sebagai media pembelajaran pemrogaman 
berdasarkan 5 kriteria yang terdiri dari akurasi, 
otoritas, objektivitas, cakupan dan peredaran 
dihasilkan http://ilmukomputer.org sebagai 
website dengan perioritas/peringkat tertinggi. 

b. Dari 5 keriteria yang digunakan dalam 
menguukur 6 alternatif dihasilkan bahwa yang 
menjadi kriteria paling penting adalah cakupan 
yang artinya bahwa suatu website dapat 
menampilkan suatu informasi secara layak, 
tidak dibatasi oleh biaya, teknologi browser, 
atau perangkat software lainnya. 
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Abstrak 
 

Pada perusahaan besar,tata kelola teknologi Informasi merupakan sebuah keniscayaan apabila dalam 
pengelolaan bisnismelibatkan teknologi informasi dalam setiap levelnya.Tata kelola teknologi informasi 
diperlukan perusahaan dalam mengatur teknologi informasi dalam mencapai tujuan bisnisnya.Bagaimana dengan 
perusahaan yang ukurannya lebih kecil dalam hal ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Pada prinsipnya 
tata kelola teknologi informasi juga diperlukan oleh UKM terkait pengelolaan bisnisnya yang juga melibatkan 
teknologi informasi.UKM merupakan kelompok bisnis terbesar di setiap Negara, baik Negara maju maupun 
berkembang dan memiliki peranan yang tidak sedikit dalam perekonomian termasuk dalam hal ini 
Indonesia.Oleh karene itu diperlukan model tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kapasitas UKM 
di Indonesia dalam menunjang aktivitas bisnisnya.Konsep yang digunakan adalah Can Adam Albayrak dan 
Andreas Gadatsch (CAAAG) sebagai batasan menentukan tata  kelola teknologi Informasi bagi UKM dengan 
pendekatan COBIT 4.1 . 
 
Kata Kunci : Tata kelola Teknologi Informasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

 
 
 
1. LATAR BELAKANG 
Banyak konsep mengenai pentingnya penerapan tata 
kelola teknologi informasi (Tata kelola TI) bagi 
enterprise.Tata kelola TI diyakini sebagai sebuah 
strategi dan taktik dalam mengelolateknologi 
informasi terkait pengambilan keputusan dalam 
mencapai tujuan perusahaan.Awal mula penerapan 
konsep tata kelola TI sebagaimana diketahui berawal 
dari munculnya konsep manajemen TI. Tata kelola 
TI muncul sebagai jawaban atas ‘kosongnya’ konsep 
pengelolaan TI secara strategis di level ‘puncak’ 
perusahaan atau organisasi atau dalam hal ini bisa 
disebut sebagai enterprise.  secara umum dapat 
diperlihatkan bahwa tata kelola dapat dikatakan 
untuk mengatur kebijakan dan prosedur yang tepat 
untuk memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan 
dengan cara yang tepat. Sebaliknya, manajemen 
adalah semua tentang melakukan sesuatu dengan 
cara yang tepat. Tugas dan tanggungjawab dari tata 
kelola meliputi memilih dan mengevaluasi kinerja 
eksekutif puncak,  menyetujui rencana/komitmen 
dan mengevaluasi kinerja organisasi. Di sisi lain, 
manajemen memiliki tanggung jawab untuk 
mengelola dan meningkatkan keseluruhan kinerja 
organisasi[1].  
 
Namun yang patut menjadi perhatian bahwa konsep 
Tata kelola TI dan manajemen TI berangkat dari 

struktur perusahaan yang besar atau bahkan 
perusahaan multinasional. Pertanyaan yang muncul 
adalah bagaimana tata kelola TI dalam tataran level 
perusahaan yang lebih kecil dalam hal ini adalah 
perusahaan kecil dan menengah?.Perusahaan kecil 
dan menengah atau biasa dalam bahasa Indonesia 
disebut usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki 
peran yang tidak sedikit di berbagai Negara, baik 
Negara maju maupun Negara berkembang sekalipun 
termasuk dalam hal ini Indonesia. Berdasarkan 
laporan riset JICA bersama BAPEPAM-LK tahun 
2011 menyatakan bahwa di Indonesia jumlah UKM 
mencapai 52,76 juta atau diatas 90 % merupakan 
pelaku bisnis UKM. Artinya secara nasional dalam 
hal ini UKM memiliki peran yang strategis.. 
 
Untuk mempercepat pertumbuhan UKM menjadi 
perusahaan yang besar bukanlah hal yang mudah. 
Namun dengan pendekatan tata kelola TI bagi UKM 
tentunya akan memberikan dampak yang signifikan 
bagi perkembangan UKM di era informasi saat ini. 
Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah model 
tata kelola teknologi informasi seperti apa yang 
dibutuhkan oleh UKM khususnya dengan kondisi di 
Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam hal ini 
menggunakan model  tata kelola TI oleh Can Adam 
Albayrak dan Andreas Gadatsch dengan pendekatan 
COBIT 4.1. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi (Tata kelola 
TI) 
Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa 
Tata kelola TI bertujuan untuk memaksimalkan 
potensi sumber daya yang ada, dan menghindari 
tumpang tindih alokasi waktu, biaya dan sumber 
daya manusia, serta mengurangi risiko dalam 
pengembangan TI sehingga menjamin investasi 
TI dapat memberikan hasil yang optimal. Tata kelola 
TI adalah bagian tak terpisahkan dari tata kelola 
korporasi (corporate tata kelola) yang terdiri dari 
kepemimpinan (leadership), struktur-struktur 
organisasi, dan proses-proses yang menjamin bahwa 
TI organisasi mendukung dan memperluas strategi 
dan tujuan organisasi [2].Istilah Tata kelola TI 
muncul pada sekitar tahun 1993 sebagai turunan dari 
corporate tata kelola.Seperti dikatakan dalam 
beberapa definisi, tujuan utama dari Tata kelola TI 
adalah untuk[6] : 

a. Menjamin bahwa investasi di IT 
menghasilkan nilai bisnis, dan  

b. Mengurangi “risiko” yang berkaitan dengan 
TI.  

 
Tata kelola dapat dikatakan mewakili pemilik, atau 
kepentingan sekelompok orang, yang mewakili 
sebuah perusahaan, perusahaan atau institusi 
manapun.Tata kelola mewakili kehendak kelompok-
kelompok kepentingan yang mengelola 
perusahaan.Tata kelola terdiri dari badan pengatur, 
yang mengarahkan manajemen pada semua aspek 
perusahaan.Manajemen hanyalah tingkat ke dua 
setelah badan pengatur, dan mereka terikat untuk 
berusaha memenuhi keinginan badan pengatur.Tata 
kelola dapat dikatakan untuk mengatur kebijakan 
dan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa 
segala sesuatu dilakukan dengan cara yang tepat. 
Sebaliknya, manajemen adalah semua tentang 
melakukan sesuatu dengan cara yang tepat. 
 
2.2 Model Tata Kelola Teknologi Informasi 
Ada berbagai standar model tatakelola TI yang 
banyak digunakan saat ini, antara lain[5] The IT 
Infrastructure Library (ITIL), COSO dan COBIT. 
ITIL dikembangkan oleh The Office of Government 
Commmerce (OGC) suatu badan dibawah 
pemerintah Inggris, dengan bekerja sama dengan 
The IT Service Management Forum (ITSMF) dan 
British Standard Institute (BSI). ITIL merupakan 
suatu framework pengelolaan layanan TI (IT Service 
Management – ITSM) yang sudah diadopsi sebagai 
standar industry pengembangan industry perangkat 
lunak di dunia.Dalam makalah ini akan 
menggunakan pendekatan COBIT 
 

2.2.2 Control objectives for information and 
related Technology (COBIT) 
COBIT Framework dikembangkan oleh Tata kelola 
TI Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi 
tentang model pengelolaan TI yang berbasis di USA. 
COBIT Framework terdiri atas 4 domain utama[5] : 

1. Planning & Organization 
Domain ini menitikberatkan pada proses 
perencanaan dan penyelarasan strategi Ti 
dengan strategi perusahaan 
2. Acquisition & Implementation 
Domain ini menitikberatkan pada proses 
pemilihan, pengadaan dan penerapan teknologi 
informasi yang digunakan. 
3. Delivery & Support 
Domain ini menitikberatkan pada proses 
pelayanan TI dan dukungan teknisnya. 
4. Monitoring 
Domain ini menitikberatkan pada proses 
pengawasan pengelolaan TI pada organisasi 

 
COBIT mempunyai model kematangan (maturity 
models) untuk mengontrol proses-proses TI dengan 
menggunakan metode penilaian (scoring) sehingga 
suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang 
dimilikinya. Selain itu, COBIT juga mempunyai 
ukuran-ukuran lainnya sebagai berikut  
a. Critical Success Factors (CSF),mendefinisikan 

hal-hal atau kegiatan penting yang dapat 
digunakan manajemen untuk dapat mengontrol 
proses-proses TI di organisasinya. 

b. Key Goal indicators (KGI) – mendefinisikan 
ukuran-ukuran yang akan memberikan 
gambaran kepada manajemen apakah proses-
proses TI yang ada telah memenuhi kubutuhan 
proses bisnis yang ada. KGI biasanya berbentuk 
kriteria informasi : 

• Ketersediaan informasi yang 
diperlukan dalam mendukung 
kebutuhan bisnis. 

• Tidak adanya resiko integritas dan 
kerahasiaan data 

• Efisiensi biaya dari proses dan operasi 
yang dilakukan 

• Konfirmasi reliabilitas, efektifitas, dan 
compliance 

c. Key Performance Indicators (KPI) – 
mendefinisikan ukuran-ukuran untuk 
menentukan kinerja proses-proses TI dilakukan 
untuk mewujudkan tujuan yang telah 
ditentukan. KPI biasanya berupa indicator 
kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan 
sumber daya TI. 

 
2.3 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
Dunia bisnis sedang dan akan terus mengalami 
perubahan yang makin cepat. Banyak hal yang 
terjadi mulai dari sebuah perusahaan atau sebut saja 
enterprise yang skala dan volumenya kecil tiba-tiba 
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berkembang pesat menjadi perusahaan multinasional 
atau bahkan internasional atau perusahaan besar 
yang mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut 
dan berhenti beroperasi karena 
‘ketidakmampuannya’ menjawab tantangan zaman. 
Untuk melandasi perancangan tata kelola TI terkait 
UKM ada baiknya memahami bentuk berbagai 
enterprise. Secara umum Dalam perspektif 
perkembangannya, enterprise dapat diklasifikasikan 
menjadi 4 (empat) kelompok yaitu[7] : 
a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang 

digunakan sebagai kesempatan kerja untuk 
mencari nafkah, yang lebih umum dikenal 
sebagai sektor informal. Contohnya adalah 
pedagang kaki lima 

b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang 
memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki 
sifat kewirausahaan 

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM 
yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan 
mampu menerima pekerjaan subkontrak dan 
ekspor 

d. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang 
telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan 
melakukan transformasi menjadi Usaha Besar 
(UB) 

Tentu saja yang akan dibahas lebih dalam adalah 
terkait UKM yang telah memanfaatkan teknologi 
Informasi dalam menjalankan proses bisnisnya. 
 
2.3.1 Kriteria Enterprise  
Pada prinsipnya definisi dan kriteria enterprise di 
negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek 
sebagai berikut: (1) jumlah tenaga kerja, (2) 
pendapatan, dan (3) jumlah aset. Paparan berikut 
adalah kriteria-kriteria UKM di lembaga asing atau 
negara-negara 
 
2.3.1.1 Kriteria World Bank 
World Bank, membagi enterprise ke dalam 3 jenis, 
yaitu[7]: 
a. Medium Enterprise, dengan kriteria : 

• Jumlah karyawan maksimal 300 orang 
• Pendapatan setahun hingga US$ 15 juta 
• Jumlah aset hingga  US$ 15 juta 

b. Small Enterprise, dengan kriteria : 
• Jumlah karyawan kurang dari 30 orang 
• Pendapatan setahun tidak melebihi 

US$ 3 juta 
• Jumlah aset tidak melebihi US$ 3 juta 

 
2.3.1.2 Kriteria menurut European 
Commision(EC) 
EC membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu[4] : 
a. Medium-sized Enterprise, dengan kriteria : 

• Jumlah karyawan kurang dari 250 orang 
• Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 

juta 

• Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta 
b. Small-sized Enterprise, dengan kriteria : 

• Jumlah karyawan kurang dari 50 orang 
• Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 

juta 
• Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta 

 
Kemudian ditambah lagi Uni Eropa menggunakan 
kriteria yang didasarkan atas jumlah karyawan 
untuk jenis enterprise mikro, kecil dan menengah 
sebagaimana tabel berikut ini  
Tabel 1 Jumlah Pegawai 

0 Self-employed 

2-9 Microbusiness 

10-49 Small business 

50-249 Medium-sizebusiness 

 
2.3.1.3 Kriteria Negara 
A. Kriteria Negara Malaysia  
Malaysia menetapkan definisi UKM sebagai usaha 
yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh 
(full time worker) kurang dari 75 orang atau yang 
modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 
juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu[7] : 
a. Small Industry, dengan kriteria jumlah karyawan 5 

– 50 orang atau jumlah modal saham sampai 
sejumlah M $ 500 ribu 

b. Medium Industry, dengan kriteria jumlah 
karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal 
saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 
juta. 

 
B. Kriteria Negara Korea Selatan 
Korea Selatan mendefinisikan UKM sebagai usaha 
yang jumlahnya di bawah 300 orang dan jumlah 
assetnya kurang dari US$ 60 juta. 
 
C. Kriteria Negara Indonesia 
Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU 
memberikan definisi Usaha Kecil Menengah 
(UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop 
dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan 
Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 
27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi 
UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu 
dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
(Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud 
dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro 
(UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai 
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 
200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan 
paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, 
Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha 
milik warga negara Indonesia yang memiliki 
kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. 
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Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan 
bangunan. 
 
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi 
UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha 
kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah 
tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha 
menengah merupakan entitias usaha yang memiliki 
tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 199
kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan 
usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang 
mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi
tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi
tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan 
bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) bidang 
usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan 
(pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, 
nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang 
barang dan jasa)[7]. 
 
2.4 Manajemen Organisasi UKM
Manajemen organisasi UKM tergantung dari 
struktur organisasi yang dibuatnya.Struktur 
organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan 
hubungan antara bagian dan posisi dalam 
perusahaan.Struktur organisasi menjelaskan 
pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan 
hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai batas
batas tertentu.Selain itu, struktur organisasi 
memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas 
tertentu. Struktur organisasi juga menjelaskan 
hierarki dan susunan kewenangan, serta hubungan 
pelaporan(siapa melapor pada siapa)
adanya struktur organisasi, stabilitas dan komunitas 
organisasi tetap bertahan. Terdapat empat elemen 
dalam struktur : 
a. Spesialisasi aktivitas 
b. Standardisasi aktivitas 
c. Koordinasi aktivitas 
d. Besar unit kerja 
 
Seorang pemimpin atau yang mewakili peusahaan 
akan menyusun struktur organisasi dan sub unitnya 
sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan dan 
kemampuan organisasi. Gambar 1 memperlihatkan 
contoh struktur organisasi yang biasa dipakai oleh 
UKM (contoh struktur organisasi yang paling 
sederhana; mengikuti struktur organisasi garis

Gambar 37 Struktur UKM pada umumnya

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

835 

Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi 
UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha 
kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah 
tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha 
menengah merupakan entitias usaha yang memiliki 
tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha 
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mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-
tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-
tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan 

ang ditempati) terdiri dari : (1) bidang 
usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan 
(pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, 
nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang 

2.4 Manajemen Organisasi UKM 
isasi UKM tergantung dari 

struktur organisasi yang dibuatnya.Struktur 
organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan 
hubungan antara bagian dan posisi dalam 
perusahaan.Struktur organisasi menjelaskan 
pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan 

fungsi dan aktivitas tersebut sampai batas-
batas tertentu.Selain itu, struktur organisasi 
memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas 
tertentu. Struktur organisasi juga menjelaskan 
hierarki dan susunan kewenangan, serta hubungan 

ada siapa)[7]. Dengan 
adanya struktur organisasi, stabilitas dan komunitas 
organisasi tetap bertahan. Terdapat empat elemen 

Seorang pemimpin atau yang mewakili peusahaan 
akan menyusun struktur organisasi dan sub unitnya 
sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan dan 
kemampuan organisasi. Gambar 1 memperlihatkan 
contoh struktur organisasi yang biasa dipakai oleh 

tur organisasi yang paling 
mengikuti struktur organisasi garis): 

 
Struktur UKM pada umumnya  

 
2.5 Gambaran usaha kecil dan menengah di 
Indonesia 
Manajemen Usaha Kecil menengah (UKM) di 
Indonesia sering kali terasosiasikan dengan praktek 
“manajemen tradisional” oleh karena beberapa sebab 
seperti: 
• UKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia 

lebih banyak dikelola oleh perorangan (
show) atau pun dikelola oleh satu keluarga yang 
berpegang teguh pada suatu 
usaha. 

• UKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia 
lebih banyak merupakan usaha yang sederhana 
dimana tidak dapat terlalu banyak bahan baku 
yang dibutuhkan, proses yang sederhana dan 
varian produksi yang tidak terlalu banyak.

• Pola permintaan konsumen yang relatif tidak 
banyak berubah (oleh karena minimnya 
kompetensi).  

• Dominasi menggunakan Alat bantu proses dan 
produksi yang sederhana dan bukan tergolong 
berteknologi tinggi.  

 
Namun berbagai kendala tersebut seharusnya bukan 
menjadi halangan bagi para penggiat UKM di 
Indonesia karena dukungan terhadap UKM cukup 
berarti di Indonesia Sebagaimana yang dilakukan 
oleh pemerintah melalui Menteri Komunikasi & 
Informasi Republik Indonesia, Tifatul Sembiring 
meresmikan Small Medium Enter
Creative Center di Kampus Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Selasa 14 Juni 2011. SME Creative 
Center merupakan pusat pelayanan pelanggan yang 
diselenggarakan oleh Telkom Divisi Business 
Service sebagai Delivery Channel yang menangani 
UKM/SME serta Community Development Center 
(CDC) yang menjalankan peran Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan sebagai Corporate Social 
Responsibility Telkom. Pendirian Telkom
Creative Center merupakan tindak lanjut Nota 
Kesepahaman pengembangan UKM antara Te
dan ITB pada 1 April 2010. Telkom
Creative Center tersebut diharapkan menjadi sarana 
pembinaan UKM dengan kekhasan pada 
pengembangan inovasi desain kreatif berbasis IT
 
3. MODEL  TATA KELOLA TI BAGI USAHA 
KECIL DAN MENENGAH (UKM) DENGAN 
PENDEKATAN COBIT 4.1
Untuk membahas Tata kelola TI  dalam tataran 
UKM dapat dilakukan dengan memunculkan 
pertanyaan yang sama sebagaimana yang dilakukan 
pada perusahaan besar[9]. 

a. Apakah Tata kelola TI?
b. Apakah UKM membutuhkan Tata kelola TI 

dan mengapa? 
c. apabila UKM membutuhkan

bagaimana mengimplementasikannya?
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UKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia 
lebih banyak dikelola oleh perorangan (one man 

) atau pun dikelola oleh satu keluarga yang 
berpegang teguh pada suatu tradisi pengelolaan 

UKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia 
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dimana tidak dapat terlalu banyak bahan baku 
yang dibutuhkan, proses yang sederhana dan 
varian produksi yang tidak terlalu banyak. 
Pola permintaan konsumen yang relatif tidak 
banyak berubah (oleh karena minimnya 

Dominasi menggunakan Alat bantu proses dan 
produksi yang sederhana dan bukan tergolong 

Namun berbagai kendala tersebut seharusnya bukan 
njadi halangan bagi para penggiat UKM di 

Indonesia karena dukungan terhadap UKM cukup 
Sebagaimana yang dilakukan 

oleh pemerintah melalui Menteri Komunikasi & 
Informasi Republik Indonesia, Tifatul Sembiring 
meresmikan Small Medium Enterprise (SME) 
Creative Center di Kampus Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Selasa 14 Juni 2011. SME Creative 
Center merupakan pusat pelayanan pelanggan yang 
diselenggarakan oleh Telkom Divisi Business 
Service sebagai Delivery Channel yang menangani 

rta Community Development Center 
(CDC) yang menjalankan peran Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan sebagai Corporate Social 
Responsibility Telkom. Pendirian Telkom-ITB SME 
Creative Center merupakan tindak lanjut Nota 
Kesepahaman pengembangan UKM antara Telkom 
dan ITB pada 1 April 2010. Telkom-ITB SME 
Creative Center tersebut diharapkan menjadi sarana 
pembinaan UKM dengan kekhasan pada 
pengembangan inovasi desain kreatif berbasis IT[8]. 

3. MODEL  TATA KELOLA TI BAGI USAHA 
KECIL DAN MENENGAH (UKM) DENGAN 
PENDEKATAN COBIT 4.1  
Untuk membahas Tata kelola TI  dalam tataran 
UKM dapat dilakukan dengan memunculkan 
pertanyaan yang sama sebagaimana yang dilakukan 

Apakah Tata kelola TI? 
membutuhkan Tata kelola TI 

membutuhkanTata kelola TI, 
bagaimana mengimplementasikannya? 
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Sebagaimana konsep Tata kelola TI dari The MIT 
Sloan Center for Information Research[6]. 

…a framework for decision rights and 
accountability to encourage desirable 
behavior inthe use of IT. This definition 
distinguishes tata kelola from IT 
management. 

Dapat diperlihatkan bahwa Tata kelola TI bertujuan 
untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang 
ada, dan menghindari tumpang tindih alokasi waktu, 
biaya dan sumber daya manusia, serta mengurangi 
risiko dalam pengembangan TI sehingga menjamin 
investasi TI dapat memberikan hasil yang optimal. 
Pernyataan tersebut lebih kepada arahan dan sangat 
tepat apabila berada dalam perusahaan besar yang 
memiliki level lengkap yaitu board of director, 
board of management dan operasional serta berbasis 
teknologi informasi. Sementara dalam UKM, yang 
tidak memiliki focus dalam teknologi informasi 
tentunya akan kesulitan terkait hal ini. Pada 
prinsipnya Tata kelola TI meletakkan focus dan 
arahan teknologi informasi pada 3 (tiga) domain 
yaitu [9]: 

• Bisnis 
• Teknologi Informasi 
• Market 

Dimana setiap domain menekankan poin mengenai 
keinginan dan kebutuhan sebagaimana dapat 
diperlihatkan dalam gambar 1. Tata kelola TI yang 
diusulkan tentu saja bagi UKM yang telah 
menggunakan teknologi informasi dalam proses 
bisnisnya. Namun mengingat struktur organisasi 
UKM pada umumnya masih bersifat sederhana 
maka pendekatan  tata kelola dengan COBIT pun 
bersifat menyerap sesuai kebutuhan. Adapun pola 
penyerapan dengan menggunakan pendekatan Can 
Adam Albayrak dan Andreas Gadatsch(CAAAG). 

 
Gambar 38 Bagan Keinginan & Kebutuhan TI 

 
Berangkat dari konsep bahwa tata kelola TI mampu 
meningkatkan kinerja perusahaan maka prinsip ini 
juga seyogyanya dimiliki oleh UKM.Artinya 
semakin komplesitas kebutuhan dan keinginan 
terkait bisnis yang perlu didukung oleh teknologi 
informasi maka pengaturan TI akan semakin 

memperlihatakan diperlukannya sebuah tata kelola 
TI yang baik. Pendekatan CAAAG memperlihatkan 
bahwa model tata kelola TI pada UKM setidaknya 
memiliki  elemen dasar[4]: 

• Adanya pengendalian organisasi TI 
• Adanya perencanaan dan strategi TI 
• Adanya sistem pengukuran kinerja TI 
• Dan terdapat standar yang digunakan pada 

proyek-proyek TI 
 
Dengan dasar inilah maka dilakukan penyerapan 
terhadap framework COBIT 4.1. COBIT 4.1 
memiliki 34 proses yang terbagi menjadi 4 Domain 
yaitu Plan & Organise(PO), Acquire & 
Implemen(AI)t, Deliver & Support(DS),  dan 
monitoring & evaluate(ME). Dari 34 proses dalam 
COBIT 4.1 disesuaikan dengan pendekatan CAAAG 
maka diperoleh proses-proses yang minimal harus 
dimiliki oleh UKM sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2 Penyerapan COBIT 4.1 

CAAAG Proses COBIT 4.1 
Domain 

COBIT 4.1 

pengendalian 

organisasi TI 

AI2 Acquire & 

Maintain Application 

Software 

AI3 Acquire & 

Maintain Technology 

Infrastructure 

AI 

perencanaan dan 

strategi TI 

PO1 Define a 

Strategic IT Plan 

PO5 Manage The IT 

Investment 

PO10 Manage Project 

PO 

sistem 

pengukuran 

kinerja TI 

ME1 Monitor & 

Evaluate IT 

Performance 

ME 

standar  proyek TI DS13 Manage 

Operation 
DS 

 
3.1 Pengendalian organisasi teknologi Informasi 
Dalam perusahaan besar, prinsip pengelolaan TI 
dikendalikan sepenuhnya oleh CIO yang merupakan 
bagian Executive Board dan manajemen dengan 
mendapatkan arahan dari Board of Direction.Dalam 
hal UKM, maka dapat saja diatur melalui 
mekanisme yang lebih sederhana dimana 
dikendalikan oleh manajemen terkait melalui 
departemen TI atau bagian yang bertanggungjawab 
terhadap teknologi informasi yang menentukan 
permintaan dan layanan TI dari setiap unit di 
perusahaan/UKM.Pengendalian organisasi TI pada 
UKM difokuskan pada software & Hardware maka 
proses terkait ada pada AI2 dan AI3. 
 
3.2 Perencanaan dan Strategi Teknologi 
Informasi 
Hal yang terpenting adalah memiliki perencanaan 
dan strategi teknologi informasi.Dan hal tersebut 
tergantung pada kompleksitas bisnis yang dimiliki 
oleh UKM, tabel memperlihatkan contoh setidaknya 
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adanya perencanaan dan strategi teknologi informasi 
dalam sebuah UKM. 
Tabel 3 perencanaan dan penetapan strategi TI 
No Isu instrumen 
1 Perencanaan Infrastruktur TI 

Standar TI 
PO1 

2 Rencana Pengembangan standar 
Perangkat lunak TI 

PO1 

3 Manajemen Penyedia Layanan TI PO5 
4 Manajemen Proyek TI 

 
PO10 

 
3.3 Sistem Pengukuran kinerja Teknologi 
Informasi 
Elemen berikutnya yang harus ada terkait dapat 
dikatakan UKM memiliki tata kelola adalah adanya 
system pengukuran kinerja TI.Model pengukuran 
dapat menggunakan berbagai model, proses yang 
digunakan terkait COBIT 4.1 adalah ME1.Tabel 3 
memperlihatkan contoh pengukuran kinerja TI yang 
bersifat sederhana dan dapat dilakukan oleh UKM. 
 

Tabel 4 Pengukuran Kinerja TI 
Mata 

anggaran 
(a) 

Peng-
ukuran 

(b) 

Biaya 
plan 
(c) 

Biaya 
aktual 

(d) 

Biaya 
target 

(e) 

Deviasi 
(d)& (e) 

Proyek 
baru 

Logistic 
warehouse 

    

System 
keuangan 

    

Proyek IT 
baru 

Konsep 
cloud 

    

Arsitektur 
klien 

    

Perawatan 

Pembangun
an ERP 

    

Update 
aplikasi 
perkantoran 

    

 
3.4 Standar pada proyek Teknologi Informasi 
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah setiap 
proyek terkait TI dalam sebuah UKM seyogyanya 
memiliki standar tertentu dalam pelaksanaan proyek 
terkait proposal, siapa yang bertanggungjawab 
terhadap manajemen strategi proyek, tahapan 
pengambilan keputusan terkait proyek TI, 
pengendalian proyek, pelaporan proyek dan 
sebagainya. Adapaun proses COBIT 4.1 terkait 
adalah DS13. 
 
4. KESIMPULAN 
Dalam membangun sebuah bisnis, baik perusahaan 
besar maupun UKM apabila melibatkan teknologi 
informasi dalam setiap proses bisnisnya, seyogyanya 
memiliki kebijakan dalam hal pengaturan teknologi 
informasinya atau dapat dikatakan memiliki sebuah 
tata kelola TI (Tata kelola TI) dalam mencapai 
tujuan bisnisnya. Dalam hal perusahaan besar, tata 
kelola TI adalah sebuah keniscayaan. Sementara 
UKM yang berperan besar dalam menentukan roda 
perekonomian dan diharapkan dapat berkembang 
menjadi perusahaan besar tentunya juga harus 
ditunjang sebuah tata kelola Teknologi informasi 
apabila melibatkan teknologi informasi dalam setiap 

proses bisnisnya.  Untuk menyatakan sebuah tata 
kelola TI dalam UKM pada prinsipnya sama seperti 
perusahaan besar yaitu adanya keinginan dan 
kebutuhan dari organisasi.  
 
Kompleksitas keinginan dan kebutuhan teknologi 
informasi menentukan adanya sebuah Tata kelola TI 
yang perlu dimiliki.Oleh karenanya, diperlukan 
sebuah batasan yang jelas terkait level UKM yang 
seyogyanya memiliki Tata kelola TI. Sebuah tata 
kelola teknologi informasi bagi UKM setidaknya 
memiliki elemen dasar yaitu berdasarkan CAAAG: 
• Adanya pengendalian organisasi teknologi 

Informasi 
• Adanya perencanaan dan strategi teknologi 

informasi 
• Adanya system pengukuran kinerja TI 
• Dan terdapat standar yang digunakan pada 

proyek-proyek TI 
Elemen dasar tersebut dibangun dengan 
menggunakan pendekatan COBIT 4.1 yang biasanya 
digunakan oleh perusahaan besar. Mengingat 
berbagai keterbatasan UKM di Indonesia maka 
proses COBIT 4.1 yang diserap pun disesuaikan 
dengan pendekatan CAAAG. Dengan adanya 
pengelolaan TI diharapkan UKM di Indonesia akan 
tumbuh menjadi perusahaan besar pada akhirnya dan 
mampu bersaing dengan UKM global. 
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ABSTRAK 
 

Software aplikasi peminjaman Fasilitas ini merupakan Sistem Informasi Bagian Fasilitas Universitas Widyatama 
yang digunakan untuk membantu pengelolaan informasi peminjaman barang, kendaraan dan ruangan, Software 
aplikasi peminjaman ini diharapkan dapat digunakan oleh Bagian Fasilitas Universitas Widyatama sebagai 
aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pendataan peminjaman Fasilitas. 
Software aplikasi peminjaman ini dibangun dengan menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 sebagai interface 
sistem, untuk interface sistem ditambahkan Xpbutton untuk memperindah interface yang dikhususkan pada icon 
yang digunakan pada Visual Basic 6.0, untuk pengolahan basis data dalam hal ini menggunakan Microsoft 
Access. Software ini menggunakan sistem operasi Windows XP . 
Metoda yang digunakan untuk analisis dan perancangan sistem adalah dengan menggunakan tool Unified 
Modeling Language (UML) 

 
Kata kunci : peminjaman, fasilitas, aplikasi, pendataan, informasi 

 
 
1. Pendahuluan  
 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi 
sangat pesat dan mengakibatkan adanya tuntutan 
terhadap suatu instansi pendidikan untuk dapat 
mengelola suatu informasi dengan tepat, cepat, dan 
akurat, sehingga mau tidak mau suatu instansi 
pendidikan harus dapat mengikuti perkembangan 
teknologi dalam pengelolaan informasi demi 
kemajuan instansi tersebut. Kebutuhan akan 
pengelolaan informasi bagi instansi pendidikan 
makin hari makin bertambah besar. Pengelolaan 
informasi ini baru dikatakan efektif dan efisien 
apabila pengelolaan informasi dapat disajikan secara 
cermat, cepat, tepat dan akurat. 

Pengelolaan informasi akan lebih cepat, tepat 
dan akurat jika pengelolaan informasi dilakukan 
dengan bantuan teknologi komputer. Sistem 
informasi membutuhkan perangkat komponen yang 
menunjang dalam penyediaan informasi itu sendiri. 
Komponen tersebut berupa perangkat keras, 
perangkat lunak, prosedur pedoman, dan basis data. 
Oleh karena itu, instansi pendidikan yang 
menginginkan kemajuan dalam mengelola 
informasi, mutlak harus menerapkan sistem 
informasi. 

Salah satu bidang yang perlu ditunjang 
dengan sistem informasi adalah bagian fasilitas 

instansi pendidikan. Bagian fasilitas instansi 
pendidikan  mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam kelangsungan proses belajar mengajar 
pada khususnya dan kegiatan yang berhubungan 
dengan instansi pedidikan pada umumnya, dimana 
bagian fasilitas instansi pendidikan harus mampu 
memberikan pelayanan yang baik dalam pengadaan 
fasilitas, salah satunya dalam hal memberikan 
pinjaman fasilitas kepada unit yang membutuhkan 
peminjaman fasilitas Untuk menunjang kelancaran 
dan stabilitas kerja bagian fasilitas instansi 
pendidikan dalam memberikan pinjaman fasilitas 
diperlukan suatu sistem informasi. 

 
2.1.Identifikasi Masalah 

Bagian Fasilitas Universitas Widyatama, ingin 
mengembangkan software pengelolaan  data 
peminjaman Fasilitas, dimana pengelolaan data 
peminjaman Fasilitas masih dilakukan secara 
manual. Hal ini tentu dapat menjadi  hambatan 
dalam proses pendataan peminjamn Fasilitas, karena 
staf Bagian Fasilitas harus dapat memproses data 
peminjaman Fasilitas dengan cepat, tepat dan akurat. 
Aktifitas peminjaman Fasilitas adalah salah satu 
aktifitas Bagian Fasilitas yang dianggap penting, 
karena akifitas peminjaman Fasilitas hampir selalu 
dilakukan setiap hari. Diharapkan dari 
perkembangan software peminjaman Fasilitas ini 
dapat membantu proses peminjaman Fasilitas dalam 
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pengelolaan data dan informasi peminjaman 
Fasilitas, Sehingga dengan adanya perbaikan dalam 
pengelolaan data dan informasi peminjaman 
tersebut, diharapkan kinerja dari staf bagian fasilitas 
dapat terbantu. 

 
  

1.2. Rumusan Masalah 
        Berdasarkan latar belakang penelitian dan 
identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana meningkatkan pengelolaan data dan 

informasi peminjaman Fasilitas di Universitas 
Widyatama ? 

2. Bagaimana meningkatkan pelayanan peminjaman 
Fasilitas di Universitas Widyatama ?. 

3. Bagaimana meningkatkan proses monitoring 
peminjaman Fasilitas di Universitas Widyatama? 

 
1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah membuat 
software aplikasi peminjaman fasilitas. Sedangkan 
tujuan dari penelitian adalah : 

1. Memudahkan Bagian Fasilitas dalam 
pengelolaan data dan informasi 
peminjaman Fasilitas. 

2. Memudahkan pelayanan peminjaman 
Fasilitas. 

3. Memudahkan dalam monitoring proses 
peminjaman Fasilitas. 

4. Membantu kelancaran kinerja staf Bagian 
Fasilitas dalam pemrosesan peminjaman 
Fasilitas 

 
1.6   Metodologi Penelitian 
         Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
metoda waterfall. Dengan menggunakan metoda ini 
dokumentasi menjadi lebih terkontrol yang berguna 
untuk pengembangan sistem selanjutnya. Adapun 
tahapan-tahapan yang dilakukan  dalam melakukan 
pengembangan sistem yaitu, pengumpulan data dan 
analisis permasalahan, perancangan proses, 
perancangan basis data, pengkode-an dan diakhiri 
dengan penerapan sistem pada sistem pengadaan 
barang.  
        Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu: 
1. Studi observasi, yaitu peninjauan secara 

langsung ke Bagian Fasilitas Universitas 
Widyatama. 

2. Interview (wawancara), yaitu dengan 
melakukan wawancara langsung kepala Bagian 
Fasilitas Universitas Widyatama. 

3. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-
buku, referensi-referensi yang ada kaitannya 
dengan pembuatan laporan ini. 

4. Tinjauan dokumen dilakukan dengan melihat 
file-file yang digunakan kemudian dianalisis 

dan digunakan untuk pembentukan deskripsi 
masalah. 
 

2. Analisis Sistem 
 

2.1. Bagian Fasilitas   
Bagian Fasilitas adalah unit pelaksana yang 

menyelenggarakan  dukungan sarana dan prasarana 
bagi kebutuhan kegiatan Universitas Widyatama 
baik kegiatan utama akademik maupun non 
akademik. Biro Fasilitas di bawah koordinasi 
Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan. Tanggung jawab utamanya yaitu 
menjamin tersedianya alat utama kegiatan akademik 
maupun non akademik dengan kualitas sesuai 
dengan ketentuan. Lingkup tugasnya yaitu 
mengelola dukungan fasilitas mulai dari pengadaan, 
inventarisasi fasilitas, utilisasi fsilitas, pemeliharaan 
dan perawatanfasilitas dan menjamin Kebersihan, 
Ketertiban dan Keamanan (K3) kampus. Serta 
menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya maka 
disusunlah Program Kerja  Biro Fasilitas dan 
rencana kerja pada tingkat Bagian di lingkungan 
Fasilitas. Realisasi kegiatanya terdiri dari kelompok 
kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan yang 
dapat dilaporkan. 
 
2.2. Prosedur Peminjaman Fasilitas 
1. Pemohon Peminjaman mengajukan permohonan 

peminjaman fasilitas kepada Bagian Fasilitas 
melalui formulir peminjaman  

2. Berdasarkan formulir peminjaman fasilitas yang 
masuk, Subag. Inventaris & Ruangan membuat 
Daftar peminjaman fasilitas dan diserahkan 
kepada Sub Bag. Pengadaan Fasilitas dan 
menghubungi Bag. Akademik untuk peminjaman 
kelas atau ruangan. 

3. Jika peminjaman fasilitas tersebut sesuai dengan 
pengadaan fasilitas, maka dilakukan pengadaan 
fasilitas sesuai dengan permohonan peminjaman 
fasilitas yang masuk 

4. Bagian Fasilitas memberikan konfirmasi kepada 
pemohon peminjaman fasilitas dan memberikan 
persetujuan terhadap permohonan peminjaman 
fasilitas sesuai dengan inventory yang terdapat di 
Bagian Fasilitas  

5. Tim pengadaan fasilitas melakukan pengadaan 
fasilitas sesuai dengan persetujuan dari Kepala 
Bagian Fasilitas 

6. Staf inventarisasi memberikan peminjaman 
fasilitas dan jangka waktu peminjaman fasilitas 
kepada pemohon peminjaman fasilitas sesuai 
dengan persetujuan yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Fasilitas  

7. Kepala Bagian Fasilitas memberikan laporan 
peminjaman fasilitas kepada Kepala Biro 
Fasilitas secara berkala 
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2.3. Prosedur Pengembalian Fasilitas
1. Pemohon peminjaman fasilitas melakukan 

pengembalian fasilitas kepada staff inventarisasi 
sesuai dengan jangka waktu peminjaman yang 
telah diberikan 

2. Staff inventarisasi memberikan laporan 
pengembalian fasilitas kepada staff pengadaan 
fasilitas 

3. Staff Inventarisasi memberikan laporan kepada 
Kepala bagian Fasilitas tentang pengembalian 
peminjaman fasilitas 

4. Kepala Bagian Fasilitas memberikan laporan 
pengembalian peminjaman fasilitas kepada 
Kepala Biro Fasilitas secara berkala

 
3. Perancangan 
 
3.1. Perancangan Sistem  
 

Gambar 1 
Sequence Diagram Menu Utama
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Pemohon peminjaman fasilitas melakukan 
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Staff inventarisasi memberikan laporan 
pengembalian fasilitas kepada staff pengadaan 

Staff Inventarisasi memberikan laporan kepada 
Kepala bagian Fasilitas tentang pengembalian 
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Sequence Diagram Menu Utama 

 

Gambar 2
Sequence Diagram Pera

 
 

Gambar 3
Sequence Diagram Kendaraan
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Sequence Diagram Peralatan 

 
Gambar 3 

Sequence Diagram Kendaraan 
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Gambar 4 

Sequence Diagram Ruangan
 
 

Gambar 5 
Sequence Diagram Laporan
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Sequence Diagram Ruangan 

 
 

Sequence Diagram Laporan 

3.2. Perancangan Antar Muka
 

Gambar 6
Tampilan Menu Utama

 
 

Gambar 7
Tampilan Data Peralatan
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Gambar 6 
Tampilan Menu Utama 

 
Gambar 7 

Tampilan Data Peralatan 
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Gambar 8 
Tampilan Peminjaman Peralatan 

 
 
 

 
Gambar 9 

Tampilan Peminjaman Kendaraan 
 

 
 

Gambar 10 
Tampilan Peminjaman Ruangan 

 

 
 

Gambar 11 
Tampilan Laporan 

 
4. Kesimpulan dan Saran 

 
4.1. Kesimpulan 

 Dari pembangunan aplikasi Peminjaman 
fasilitas di Universitas Widyatama, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi peminjaman fasilitas dapat 

meningkatkan pengelolaan data dan informasi 
peminjaman fasilitas di Universitas Widyatama 

2. Meningkatkan pelayanan peminjaman fasilitas di 
Universitas Widyatama. 

3. Meningkatkan proses monitoring peminjaman 
fasilitas di Universitas Widyatama 

4. Aplikasi peminjaman fasilitas dapat membantu 
kinerja staff bagian fasilitas Universitas 
Widyatama dalam proses peminjaman fasilitas 
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4.2. Saran 
1. Pengunaan sistem ini memerlukan penginstalan 

secara benar dan teratur. 
2. Perlu diadakan pengawasan terhadap perangkat 

lunak ini, sehingga dapat diketahui kelemahan 
dari sistem ini, sehingga setiap kelemahan dapat 
diperbaiki. 

3. Penyimpanan data harus terdokumentasi dengan 
baik. 
 

5. Daftar Pustaka 

[1]. Burch, John, Gary Grutniski, Information 
System Theory and Practice, Fourth Edition, 
John Wiley and Sons, New York, 1986. 

[2]. Fitzegerald, Jerry, Fundamentals of Systems 
Analysis, Second Edition, John Wiley and Sons 
Inc., New York, 1981. 

[3].  Nash, John F., Martin B. Robert, Accounting 
Information Systems, First Edition, Macmillan 
Publishing Company, New York, 1984. 

[4].  Parker, Charles P., Understanding Computers 
Today and Tomorrow, Exact Edition, The 
Dryden Press, USA, 1996 

[5].  Pressman, Roger S., Software Engineering a 
Practitioner’s Approach, Fourth Edition, Mc 
Graw-Hill International, Singapore, 1997 

[6].   Silberscahtz, Abraham, Henri F.Kort, 
Database System Concepts, Third Edition, Mc 
Graw-Hill, 1997. 

[7]. Verzello, Robert J., John Reuter, Data 
Processing : System and Concepts, Mc Graw-
Hill Kogakusha, Tokyo, 1982. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

845 

 

Makalah Nomor: KNSI-251 
 

PENGOLAHAN SINYAL GEOMAGNETIK SEBAGAI PREKURSOR 
GEMPA BUMI DI REGIONAL JEPANG 

Bulkis Kanata1), Teti Zubaidah1,3), Budi Irmawati 2,4), Cipta Ramadhani1,5) 
 

1Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mataram 
2Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mataram 

Jl. Majapahit 62 Mataram 83125 
1uqinata@yahoo.co.id, 3tetizubaidah@yahoo.com, 4yzakodek@yahoo.com, 5ramadhani.cipta@gmail.com 

 
 
 

Abstrak 

Selama tahun 2000-2011 empat gempa besar dengan amplitude diatas 7SR terjadi di regional Jepang, yang  
paling terakhir diantaranya merupakan gempa besar di Jepang sepanjang sejarah. Tulisan ini mengupas 
kemungkinan kaitan antara kejadian  gempa besar dengan fluktuasi sinyal geomagnetik yang bersifat anomali, 
dengan menerapkan prosedur diferensiasi dan moving average. Data geomagnetik per-menit yang hampir 
kontinyu selama rentang waktu sebelas tahun diambil dari tiga observatorium INTERMAGNET di wilayah 
regional Jepang. Hasil pengolahan sinyal menunjukkan fluktuasi geomagnetik dengan magnitude tinggi yang 
terlihat dari sejak 3 bulan sampai 1 bulan sebelum kejadian gempa, yang kemungkinan dapat dijadikan sebagai 
prekursor kejadian gempa bumi besar. Prosedur moving average yang diterapkan atas nilai diferensiasi 
geomagnetik total antar observatorium menunjukkan magnitude yang cukup tinggi, namun terdapat pula 
kejadian gempa yang tidak menunjukkan kecenderungan anomali dan hanya menunjukkan trend linear. 
Sementara itu, kondisi geomagnetik global pada saat kejadian gempa menunjukkan adanya semacam hubungan 
sebab-akibat antara gempa dan gangguan geomagnetik di lithosfer dan atmosfer dengan ditandai munculnya 
anomali sinyal geomagnetik tersebut. Sekalipun demikian, hubungannya secara fisis maupun matematis belum 
dapat didefinisikan dengan tegas. 
 
Kata kunci : geomagnetic, gempa bumi, prekursor, diferensiasi, moving average, INTERMAGNET 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Aktivitas seismik dapat dikaitkan  dengan  
penyimpangan dari berbagai jenis parameter. 
Beberapa orang menghubungkan perilaku tidak 
wajar dari hewan pada gempa besar yang merusak 
[1] atau menunjukkan peningkatan ketegangan sosial 
beberapa tahun sebelum gempa bumi merusak [2]. 
Banyak makalah mengupas kejelasan dari fenomena 
magnetik, listrik dan elektromagnetik sebelum, 
selama atau setelah peristiwa tektonik [3, 4, 5]. 
Namun demikian, pengamatan anomali  
elektromagnetik cukup sulit,  karena amplitudonya 
sangat tergantung  pada intensitas seismik,  
mekanisme fisik yang terlibat, dan  jarak titik 
pengamatan dari hiposenter gempa. Biasanya hanya 
gempa besar (M >= 5) yang menghasilkan anomali 
elektromagnetik jelas. Terlebih lagi, kadang-kadang 
waktu munculnya sinyal anomali tidak tepat 
bersesuaian  dengan sinyal  koseismik. Oleh karena 
itu, pengolahan sinyal geomagnetik untuk keperluan  

mendapatkan  prekursor gempa  harus melibatkan 
banyak data yang diperoleh dari pengamatan dalam 
jangka waktu lama. 

Selama tahun 2000-2011 empat gempa besar 
magnitude diatas 7 SR telah terjadi di regional 
Jepang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 
Gambar 1 menunjukkan lokasi dan waktu kejadian 
gempa, serta lokasi ketiga observatorium 
geomagnetik INTERMAGNET yang dipergunakan 
dalam pengolahan sinyal.  

Pada tulisan ini dilakukan prosedur diferensiasi 
dan moving average  untuk mengetahui apakah 
gempa dengan magnitude besar tersebut dapat 
menyebabkan fluktuasi sinyal geomagnetik yang 
bersifat anomali; serta sejauh mana besarnya 
fluktuasi yang timbul dan mulai kapan munculnya 
sinyal anomali tersebut. Dengan melakukan kajian 
ini diharapkan muncul kesimpulan apakah metode 
pengolahan sinyal fluktuasi geomagnetik dapat 
dijadikan salah satu prekursor gempa bumi besar, 
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yang selanjutnya dapat diterapkan untuk keperluan 
mitigasi bencana.  

 

 
 
Gambar 1. Lokasi gempa besar (M>7 SR) di Jepang 
yang akan diinvestigasi dan letak tiga observatorium 
geomagnetik: Memambetsu (MMB), Kakioka 
(KAK) dan Kanoya (KNY). 

Tabel 1. Gempa magnitude >=7 SR di Jepang tahun  
2000-2011 

YYMMDD Time Lat Long 
Depth 
(km) 

M 
(SR) 

030925 195006.36 41.81 143.91 27 8.3 
040905 100707.82 33.07 136.62 14 7.2 
040905 145718.61 33.18 137.07 10 7.4 
110311 054624.12 38.3 142.37 29 9 

 
2. Pengambilan dan Pengolahan data 

 
Observatorium-observatorium geomagnetik 

INTERMAGNET di Memambetsu (MMB), Kakioka 
(KAK), dan Kanoya (KNY) merupakan 
observatorium di wilayah regional Jepang yang 
datanya akan digunakan untuk melakukan 
investigasi. Gambar 1 menunjukkan lokasi ketiga 
observatorium tersebut, sementara koordinat 
geografisnya ditampilkan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2.  Posisi geografis observatorium MMB, 
KAK, dan KNY 

IAGA  
code 

Latitude Longitude Elevation 
(m) 

MMB 43o54’36”N 144o11’19” E 42 
KAK 36o13’56” N 140o11’11” E 36 
KNY 31o25’27” N 130o52’48” E 107 

 
Japan Meteorological Agency (JMA) 

mengoperasikan ketiga observatorium geomagnetik 
ini. Sejak tahun 1967, MMB telah dioperasikan 
sebagai salah satu dari 14 observatorium yang 
dipilih untuk menentukan indeks Kn, yang 
merupakan suatu indeks aktivitas geomagnetik di 
belahan bumi utara. Sejak tahun 1973, 
observatorium KAK telah didesain sebagai salah 
satu dari empat oservatorium didunia didedikasikan 
untuk mengukur indeks Dst, yang merupakan  
indeks geomagnetik yang memonitor tingkat badai 
magnetik di seluruh dunia, yang merupakan  rata-

rata komponen horisontal medan geomagnetik dari 
pertengahan garis lintang dan magnetograms 
khatulistiwa dari seluruh dunia. KNY telah 
dioperasikan sejak tahun 1975 sebagai salah satu 
dari 10 observatorium yang mengklasifikasikan 
badai magnetik. Ketiga observatorium ini dilengkapi 
sistem perekaman data magnet real-time dan 
beroperasi dalam jaringan observatorium 
geomagnetik nearly real-time internasional 
(INTERMAGNET).  

Data yang diolah dalam tulisan ini diambil 
langsung dari halaman web INTERMAGNET 
(www.intermagnet.org), merupakan data per-menit 
(one-minute values) yang telah diverifikasi 
(definitive) untuk medan magnet total (F). Untuk 
memperoleh data yang berkualitas, hanya data pada 
waktu malam hari (00:00 – 06:00 pada waktu lokal) 
yang akan digunakan dalam pengolahan data dan 
analisa. 

 
3. Hasil prosedur diferensiasi 

 
Prosedur diferensiasi dilakukan dengan 

mengurangkan nilai rerata harian geomagnetik total 
antara dua buah observatorium. Perbedaan rerata 
harian ini dihitung untuk menghilangkan variasi 
diurnal, mengurangi gangguan ionosfer dan 
magnetospheric, serta menghilangkan pengaruh 
kecenderungan medan geomagnetik sekuler.  
Dengan demikian, sinyal yang tersisa benar-benar 
disebabkan oleh variasi lokal akibat magnetisasi 
kerak yang kemungkinan berhubungan dengan 
aktivitas tektonik. Selanjutnya prosedur moving-
average dilakukan untuk menghaluskan sinyal hasil 
prosedur diferensiasi untuk mendapatkan kejelasan 
trend fluktuasi. 

Dengan melakukan prosedur tersebut, penulis 
menemukan beberapa anomali geomagnetik dari 
perbedaan medan magnetik total pada peristiwa 
tektonik yang bersesuaian. Hal ini dapat dipandang 
sebagai prekursor kejadian gempa bumi besar di 
regional Jepang, sebagaimana diuraikan di bawah.  

 
3.1 Kejadian 25 September 2003 

 
Gambar  2 menunjukkan sekumpulan data 

geomagnetik dalam rentang waktu bulan Maret 
2003–Februari 2004 dari ketiga observatorium 
MMB, KAK dan KNY. Gambar 2 (a) menunjukkan 
rerata harian  data medan magnetik total, sedang 
Gambar 2(b) menunjukkan perbedaan rerata harian 
dan moving average dari   ketiga observatorium 
MMB, KAK, dan KNY. Nilai sigma Kp harian 
disertakan pula dalam gambar tersebut, untuk 
mengetahui kondisi geomagnetik global, khususnya 
menjelang saat terjadinya gempa.  

Gambar 2(b) yang ditandai dengan lingkaran 
memperlihatkan adanya pola anomali, sebagaimana 
dapat dikalkulasikan dalam Tabel 3. Anomali 
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tertinggi terdapat pada sinyal diferensiasi antara 
observatorium MMB dan KNY. Hal ini  
kemungkinan disebabkan salah satu observatorium 
jaraknya paling dekat dengan pusat gempa dan 
lainnya paling jauh dari pusat gempa. Dari data 
medan magnetik total pada Gambar 2(a), 
observatorium MMB memiliki magnitude paling 
tinggi dan observatorium KNY memiliki magnitude 
paling rendah pada DOY yang bersesuain dengan 
kejadian anomali. Anomali tercatat sebanyak empat 
kali, yakni sebesar 30 nT pada 99 hari (kira-kira 3 
bulan), 25 nT pada 76 hari (kira-kira 2,5 bulan), 39 
nT pada 71 hari, dan 42 nT pada 38 hari sebelum 
kejadian gempa. Prosedur moving average yang 
diterapkan atas perbedaan medan magnet total masih 
sulit untuk menentukan adanya anomali karena trend 
data cenderung linear.  

Nilai sigma Kp rata-rata diatas 40 nT pada 
kemunculan anomali tersebut, menandakan bahwa 
hari-hari tersebut bertepatan dengan terjadinya badai 
magnetik. Dengan demikian sinyal anomali yang 
muncul belum dapat dipastikan apakah hanya 
bersifat lokal di wilayah gempa dan terkait langsung 
dengan kejadian gempa. 

 
3.2 Kejadian 5 September  2004 

 
Gambar 3 menunjukkan sekumpulan data 

geomagnetik dalam rentang waktu bulan Maret 
2004–Februari 2005 dari ketiga observatorium 
MMB, KAK dan KNY. Gambar 3(a) menunjukkan 
rerata harian data medan magnetik total, sedangkan 
Gambar 3(b) menunjukkan perbedaan rerata harian 
dan moving average dari ketiga observatorium 
MMB, KAK, dan KNY. Nilai sigma Kp harian 
disertakan pula dalam gambar tersebut, untuk 
mengetahui kondisi geomagnetik global, khususnya 
menjelang saat terjadinya gempa.  

Gambar 3(b) yang ditandai dengan lingkaran 
memperlihatkan pola anomali, sebagaimana dapat 
dikalkulasikan dalam Tabel 4. Anomali tertinggi 
terdapat pada perbedaan pada sinyal diferensiasi 
antara observatorium MMB dan KNY. Hal ini  
kemungkinan disebabkan salah satu observatorium 
jaraknya paling dekat dengan pusat gempa dan 
lainnya paling jauh dari pusat gempa. Anomali 
dengan magnitude yang paling tinggi tercatat pada 
observatorium MMB dan yang paling rendah pada 
observatorium KNY. Anomali tercatat sebanyak 
lima kali, yakni sebesar 8 nT pada 83 hari, 15 nT 
pada 43 hari, 36 nT pada 42 hari, 51 nT pada 40 
hari, dan 22 nT pada 6 hari sebelum kejadian gempa. 
Prosedur moving average yang diterapkan atas 
perbedaan medan magnet total memperlihatkan 
suatu pola anomali yang besarnya 26 nT selama 12 
hari, yang dimulai sejak 41 hari sebelum kejadian 
gempa.  

Nilai sigma Kp rata-rata diatas 40 nT pada 
kemunculan anomali tersebut, menandakan bahwa 

hari-hari tersebut bertepatan dengan terjadinya badai 
magnetik. Dengan demikian sinyal anomali yang 
muncul belum dapat dipastikan apakah hanya 
bersifat lokal di wilayah gempa dan terkait langsung 
dengan kejadian gempa. 

 
3.3 Kejadian  11 Maret  2011 

 
Gambar 4 menunjukkan sekumpulan data 

geomagnetik dalam rentang waktu bulan Oktober 
2010–September 2011 dari ketiga observatorium 
MMB, KAK dan KNY. Gambar 4(a) menunjukkan 
rerata harian data medan magnetik total, sedangkan 
Gambar 4(b) menunjukkan perbedaan rerata harian 
dan moving average dari ketiga observatorium 
MMB, KAK, dan KNY. Nilai sigma Kp harian 
disertakan pula dalam gambar tersebut, untuk 
mengetahui kondisi geomagnetik global, khususnya 
menjelang saat terjadinya gempa.  

Gambar 4(b) yang ditandai dengan lingkaran 
memperlihatkan pola anomali, sebagaimana dapat 
dikalkulasikan dalam Tabel 5. Anomali tertinggi 
terdapat pada perbedaan pada sinyal diferensiasi 
antara observatorium KAK dan KNY. Hal ini 
kemungkinan disebabkan salah satu observatorium 
jaraknya paling dekat dengan pusat gempa dan 
lainnya paling jauh dari pusat gempa. Anomali 
tercatat sebanyak empat kali, yakni sebesar 9.06 nT 
pada 33 hari, 25.74 nT pada 10 hari, 6.51 nT pada 4 
hari, dan 16.8 nT pada 1 hari sebelum kejadian 
gempa. Sayang sekali, pada saat kejadian gempa dan 
sesudahnya data tidak terekam selama 3 hari. 
Prosedur moving average yang diterapkan atas 
perbedaan medan magnet total memperlihatkan 
suatu pola anomali yang besarnya 10.08 nT selama 8 
hari (DOY 38 - DOY 45), yang dimulai sejak 32 hari 
sebelum gempa (DOY 70). Dalam kejadian ini, nilai 
sigma Kp rata-rata tidak terlalu tinggi, menandakan 
bahwa hari-hari tersebut tidak sedang bertepatan 
dengan terjadinya badai magnetik. Dengan demikian 
sinyal anomali yang muncul dapat dipastikan hanya 
bersifat lokal di wilayah gempa dan terkait langsung 
dengan kejadian gempa. 

 
4. Analisa dan kesimpulan 

 
Prekursor gempa bumi dengan magnitude besar 

dapat diperoleh melalui prosedur diferensiasi dan 
moving-average pada sinyal geomagnetik. Prosedur 
diferensiasi memperlihatkan anomali sinyal 
geomagnetik dengan magnitude tinggi, yang rata-
rata terjadi 3–1 bulan sebelum kejadian gempa. 
Adapun prosedur moving average atas sinyal 
diferensiasi, hanya memperlihatkan anomali jika 
magnitude gempa sangat besar atau pusat gempa 
yang sangat dangkal. Untuk gempa besar namun 
pusat gempanya cukup dalam, magnitude anomali 
tidak terlalu tinggi atau bahkan sulit ditentukan 
karena trend data cenderung linear.  
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Besarnya sigma Kp harus selalu diperhatikan dalam 
menganalisa data, agar terdapat jaminan bahwa 
anomali yang teramati benar-benar hanya bersifat 
lokal di wilayah terjadinya gempa, dan bukan 
bersifat global karena pengaruh badai matahari. 
Dalam studi yang dilakukan kali ini, kondisi 
geomagnetik global pada saat kejadian gempa 
menunjukkan adanya semacam hubungan sebab-
akibat antara gempa dan gangguan geomagnetik di 

lithosfer maupun atmosfer dengan ditandai 
munculnya anomali sinyal geomagnetik tersebut dan 
tingginya nilai Kp. Sekalipun demikian, hubungan 
secara fisis maupun matematis belum dapat 
didefinisikan dengan tegas, karena pola kemunculan 
sinyal anomali dan sigma Kp yang tinggi cenderung 
bersifatnya acak. Untuk itu, diperlukan studi lanjut 
di wilayah regional lain dengan rentang waktu 
pengambilan data yang lebih panjang.

 

 
Tabel 3. Anomali geomagnetik total observatorium MMB, KAK dan KNY sebelum gempa 25-09-2003 

Gempa 25-09-2003 (DOY 268) 

OBS 
1 (DOY 169) 2 (DOY 192) 3 (DOY 197) 4 (DOY 230) 

Anomali 
(nT) 

Kejadian 
(hari) 

Anomali 
(nT) 

Kejadian 
(hari) 

Anomali 
(nT) 

Kejadian 
(hari) 

Anomali 
(nT) 

Kejadian 
(hari) 

MMB-KAK 20 99 18 76 26 71 26 38 
MMB-KNY 30 99 25 76 39 71 42 38 
KAK-KNY 10.96 99 7.92 76 14.16 71 15.86 38 
Sigma Kp 41.7 40 39 52.3 

  

 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 

Gambar 2.    Sekumpulan data geomagnetik bulan Maret 2003–Februari 2004  dari observatorim MMB, KAK  
                      dan KNY 

(a) Rerata harian medan magnetik total masing-masing observatorium,  
(b) Diferensiasi dan moving average untuk stasiun MMB-KAK, MMB-KNY, KAK-KNY serta 

Sigma Kp. 
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Tabel 4. Anomali geomagnetik total observatorium MMB, KAK dan KNY sebelum gempa 5-09-2004 

Gempa 5-09-20043 (DOY 249) 

OBS 
  

1 (DOY 166) 2 (DOY 206) 3 (DOY 207) 4 (DOY 209) 5 (DOY 243) 
Anomali Kejadian Anomali Kejadian Anomali Kejadian Anomali Kejadian Anomali Kejadian 

(nT) (hari) (nT) (hari) (nT) (hari) (nT) (hari)  (nT) (hari) 
MMB-KAK 7 83 9 43 20 42 29 40 15 6 
MMB-KNY 8 83 15 43 36 42 51 40 22 6 
KAK-KNY 1.9 83 6.39 43 16.06 42 23.38 40 8.39 6 
Sigma Kp 17.3 33.3 58.3 60.7 33.3 

 
Tabel 5. Anomali geomagnetik total observatorium MMB, KAK dan KNY sebelum gempa 11-03-2011 

Gempa 11-03-2011 (DOY 70) 

OBS 
1 (DOY 37) 2 (DOY 60) 3 (DOY 66) 4 (DOY 69) 

Anomali Kejadian Anomali Kejadian Anomali Kejadian Anomali Kejadian 
  (nT) (hari) (nT) (hari) (nT) (hari) (nT) (hari) 
MMB-KAK 9.62 33 3.38 10 10.62 4 1.62 1 
MMB-KNY 10 33 14 10 -3 4 10 1 
KAK-KNY 9.06 33 25.74 10 6.51 4 16.8 1 
Sigma Kp 23 29.7 17.3 25.7 

 
 

 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 

Gambar 3.    Sekumpulan data geomagnetik bulan Maret 2004–Februari 2005 dari observatorim MMB,  
 KAK dan KNY 

(a) Rerata harian medan magnetik total masing-masing observatorium,  
(b) Diferensiasi dan moving average untuk stasiun MMB-KAK, MMB-KNY, KAK-KNY  
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serta Sigma Kp. 

 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 

Gambar 4.    Sekumpulan data geomagnetik bulan Oktober 2010–September 2011 dari observatorim MMB,  
KAK dan KNY 

(a) Rerata harian medan magnetik total masing-masing observatorium,  
(b) Diferensiasi dan moving average untuk stasiun MMB-KAK, MMB-KNY, KAK-KNY serta 

Sigma Kp. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan (1)  mengetahui sejauh mana penggunaan teknologi informasi, terutama komputer, dalam 
proses operasi perusahaan; (2) mengetahui pengaruh langsung variabel prediktor, yang meliputi ekspektasi 
kinerja (performance expectance), ekspektasi usaha (effort expectance), pengaruh sosial (social influence), dan 
kondisi pendukung (facilitating condition), terhadap tingkat penggunaan teknologi informasi; (3) mengetahui 
pengaruh moderating effect, yang meliputi jenis kelamin, umur, pengalaman, dan kewajiban menggunakan suatu 
sistem informasi, terhadap hubungan antara prediktor dengan tingkat penggunaan teknologi informasi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan UKM; serta (4) menganalisis dampak penggunaan teknologi informasi terhadap 
produktivitas dan kinerja usaha kecil. Faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menggunakan model 
UTAUT (unified theory of acceptance and use of technology)  faktor individual pemilik UKM yang mencakup 
performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition, daya inovasi individu; 
faktor organisasi dan intensitas penggunaan internet; serta faktor kinerja perusahaan yang meliputi pertumbuhan 
penjualan dan peningkatan keuntungan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan terdapat pengaruh yang 
sangat nyata dari variabel prediktor terhadap tingkat penggunaan teknologi informasi, khususnya pada 
pembuatan laporan keuangan, juga terdapat pengaruh yang sangat nyata dari variabel moderating/kontrol yang 
terdiri atas variabel jenis kelamin, usia, pengalaman yang mempengaruhi variabel prediktor terhadap baik pada 
tingkat penggunaan serta kinerja perusahaan.   
 
Kata kunci : usaha kecil menengah, model UTAUT, laporan keuangan 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Seiring dengan semakin meningkatnya 

perekonomian Indonesia, sumbangan usaha kecil 
menengah terhadap penciptaan nilai tambah nasional 
semakin besar. UKM menyumbangkan penciptaan 
nilai tambah nasional sebesar 55,88 persen, 
sekaligus mampu menyerap tenaga kerja yang cukup 
besar sehingga dapat menekan tingkat 
pengangguran. Perekonomian Indonesia tahun 2004 
yang diciptakan UKM berdasarkan besaran Produk 
Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku 
mencapai Rp. 1.135,8 triliun, sedangkan atas dasar 
harga konstan 1993 sebesar Rp. 276 triliun, dengan 
pertumbuhan mencapai 5,45 persen terhadap tahun 
2003, dimana laju pertumbuhannya selalu bergerak 
lebih tinggi dibandingkan dengan total PDB nasional 
sebesar 4,86 persen. 

Kelemahan utama UKM di Indonesia saat 
ini masih mencakup orientasi pasar, kualitas sumber 
daya manusia, penguasaan teknologi, akses pasar, 
permodalan [1] . Sedangkan faktor-faktor 
penghambat penggunaan teknologi informasi oleh 
usaha kecil dan menengah meliputi (a) 
ketidaksesuaian proses bisnis, (b) keterbatasan 
pengetahuan dalam hal manajerial dan penggunaan 
ICT, (c) biaya pengembangan dan pemeliharaan 
sistem elektronik, (d) masalah prasaranan jaringan 
komputer dan komunikasi, (e) masalah kepercayaan 
dan keamanan penggunaan ICT, (f) ketidakpastian 
hukum dan (g) berbagai tantangan terkait dengan 
adopsi proses bisnis elektronik.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui 
sejauh mana penggunaan teknologi informasi, 
terutama komputer, dalam proses operasi 
perusahaan, (2) Mengetahui pengaruh langsung 
variabel prediktor, yang meliputi ekspektasi kinerja 
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(performance expectance), ekspektasi usaha (effort 
expectance), pengaruh sosial (social influence), dan 
kondisi pendukung (facilitating condition), terhadap 
tingkat penggunaan teknologi informasi, (3) 
Mengetahui pengaruh moderating effect, yang 
meliputi jenis kelamin, umur, pengalaman, dan 
kewajiban menggunakan suatu sistem informasi, 
terhadap hubungan antara prediktor dengan tingkat 
penggunaan teknologi informasi yang disesuaikan 
dengan kebutuhan UKM dan (4) Menganalisis 
dampak penggunaan teknologi informasi terhadap 
produktivitas dan kinerja usaha kecil.  

UTAUT Model (TAM) merupakan salah satu 
model penelitian yang paling luas digunakan untuk 
memprediksi adopsi teknologi informasi..Dalam 
kurun waktu 18 tahun terakhir TAM merupakan 
model yang popular dan banyak digunakan dalam 
berbagai penelitian mengenai proses adopsi 
teknologi informasi. [8].Pada periode 1986-2003 
hasil meta-analysis menemukan 101 makalah hasil 
penelitian yang dilakukan oleh 32 peneliti ternama. 
[8] 

Pada model teoritis UTAUT (unified theory 
of acceptance and use of technology), jenis kelamin, 
umur, pengalaman, dan sifat penggunaan (wajib atau 
sukarela), merupakan moderating effect terhadap 
penggunaan suatu sistem informasi. Sedangkan 
predictor variable-nya adalah performance 
expectancy, effort expectancy, social influence, dan 
facilitating condition [14] . Ekpektasi usaha adalah 
tingkat kemudahaan yang berhubungan dengan 
penggunaan suatu sistem. Variebel tersebut 
diformulasikan berdasarkan 3 konstruk pada model 
atau teori sebelumnya yaitu persepsi kemudahaan 
penggunaan (perceived easy of use-PEOU) dari 
model TAM, kompleksitas dari model of PC 
utilization (MPCU), dan kemudahan penggunaan  
dari teori difusi inovasi. Sedangkan ekspektasi 
kinerja adalah tingkat keyakinan individu bahwa 
menggunakan sistem akan membantunya untuk 
mencapai kinerja pekerjaannya[15]. Variabel dalam 
model UTAUT ini disusun berdasarkan 5 kontruk 
pada model atau teori sebelumnya, yaitu persepsi 
manfaat (perceived usefulness-PU) dari model 
TAM, motivasi ekstrinsik, kecocokan pekerjaan, 
keunggulan relatif, dan ekspektasi hasil. 

Pengaruh sosial adalah tingkat persepsi 
seseorang bahwa pihak lain percaya bahwa 
sebaiknya menggunakan sistem baru[14]  . Pengaruh 
sosial merupakan faktor penentu terhadap tujuan 
perilaku dalam menggunakan teknologi informasi 
yang direpresentasikan sebagai norma subyektif 
dalam TRA, TAM, TPB, faktor sosial dalam MPCU, 
serta citra dalam teori difusi inovasi. Sedangkan 
kondisi pendukung (facilitating condiotions) adalah 
tingkat keyakinan individu bahwa prasarana 
organisasi dan teknis tersedia untuk mendukung 
penggunaan sistem. Variabel ini didasarkan pada 3 

konstruk pada model atau teori sebelumnya yaitu 
persepsi pengendali perilaku pada TPB, kondisi 
pendukung pada MPCU, dan kompatibilitas pada 
teori difusi inovasi. Kondisi pendukung dalam 
penggunaan komputer terssebut dapat 
mempengaruhi pemanfaatan sistem [14].Empat 
kondisi pendukung yaitu (1) ketersediaan sumber 
daya, (2) pengetahuan yang memadai untuk 
menggunakan teknologi, (3) kesesuaian dengan 
sistem lain yang telah digunakan dan (4) 
ketersediaan orang atau sekelompok orang yang bisa 
membantu pada saat menghadapi kesulitan 
penggunaan sistem. [1] 

Penggunaan teknologi informasi terhadap 
kinerja perusahaan dapat dianalisis dari dua aspek, 
yaitu investasi teknologi informasi dan kinerja 
perusahaan. Peneliti yang lainnya lebih melihat 
kinerja keuangan perusahaan dalam mengukur 
pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja 
perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa investasi teknologi informasi mempunyai 
pengaruh kuat terhadap kinerja keuangan, yaitu 
Return on Investment (ROA) dan Return on Sales 
(ROS) [9] . ROA, ROE dan total shareholder 
return,juga digunakan  untuk mengukur tingkat 
keuntungan perusahaan[6] .  

Pemilik UKM sendiri merupakan individu 
yang paling penting dalam menentukan arah dan 
kebijakan perusahaan, termasuk dalam penggunaan 
komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang sangat erat antara persepsi pemilik 
usaha kecil dengan sistem komputer dan 
penggunaan aktual dari sistem komputer tersebut [5]  
.  Tokoh kunci UKM sebagai pengguna akhir dari 
teknologi informasi cenderung lebih memperhatikan 
computer self-efficacy, yaitu untuk aspek pelatihan 
dan kemampuan menggunakan sistem komputer . 
Selain self-efficacy, variabel computer anxiety juga 
ditambahkan dalam penelitian mengenai adopsi web 
based technology di negara-negara berkembang, 
yang hasilnya menunjukkan pengaruh kuat terhadap 
adopsi teknologi tersebut[3]   .  

Dua karakteristik pengguna yang 
berpengaruh besar terhadap persepsi pengguna 
komputer yaitu daya inovasi (personnel 
innovativeness) dan computer self-efficacy. Hasil 
penelitian mereka menunjukkan bahwa kedua 
karakteristik tersebut mempunyai hubungan erat 
dengan penerimaan teknologi informasi untuk 
tenaga pemasaran[12] . Computer self-efficacy 
mempunyai hubungan positif dengan pemanfaatan 
sistem informasi desktop[4] . Pengaruh daya inovasi 
terhadap penerimaan teknologi informasi oleh 
karyawan lebih tinggi dibandingkan pengaruhnya 
terhadap variabel PU dan PEAU [12].   

Keterampilan komputer merupakan 
variabel moderator untuk PEOU [7]. Peneliti yg lain 
juga menemukan bahwa Keterampilan komputer 
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merupakan variabel prediktor dalam adopsi e-
commerce oleh perusahaan kecil dengan nilai 
korelasi positif [11]. 

Daya inovasi dari pemilik UKM bervariasi 
sehingga karakteristik individu ini akan 
mempengaruhi keputusan, misalnya proses adopsi 
inovasi, yang diambil perusahaan[4] . Daya inovasi 
pemilik UKM tersebut sebagai komponen dari faktor 
individual, selain pendidikan, umur, pengalaman, 
waktu dan keterampilan[4]. Inovasi perusahaan 
berpengaruh nyata terhadap adopsi sistem informasi 
oleh UKM, tetapi untuk kasus adopsi 
internet,variabel tersebut tidak berpengaruh[8]  .  

Faktor-faktor proses adopsi teknologi 
informasi oleh perusahaan kecil tersebut secara 
umum dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu 
karakteristik individu/pemilik usaha kecil dan 
karakateristik usaha, dengan return on investment 
sebagai faktor yang turut mempengaruhinya [13].    

Penelitian ini  dilakukan pada bulan 
Agustus – Desember 2007, dengan obyek 
penelitiannya adalah UKM yang berada di 
Jabodetabek. Penelitian ini diawali dengan 
melakukan pengujian validitas dan reliabilitas 
instrumen penelitian dan identifikasi faktor-faktor 
yang secara empirik mempengaruhi intensitas 
penggunaan komputer pada UKM dengan 
menggunakan analisis faktor. Penelitian utama 
dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh faktor-
faktor tersebut terhadap intensitas penggunaan 
komputer, baik oleh pemilik UKM maupun oleh 
perusahaan serta dampaknya terhadap kinerja 
perusahaan, serta menguji model-model adopsi 
teknologi yang sesuai dengan kondisi empirik UKM 
di Indonesia.  

Faktor yang akan diteliti dalam penelitian 
ini adalah faktor individual pemilik UKM yang 
mencakup performance expectancy, effort 
expectancy, social influence dan facilitating 
condition, daya inovasi individu; faktor organisasi 

yang meliputi infrastruktur teknologi informasi, 
jenis usaha, keberadaan sumberdaya teknologi 
informasi, dan skala usaha. Faktor-faktor lingkungan 
eksternal yang meliputi tekanan pesaing, pengaruh 
pelanggan, intensitas penggunaan internet dan faktor 
kinerja perusahaan yang meliputi pertumbuhan 
penjualan dan kenaikan keuntungan. Pola 
keterkaitan antara faktor-faktor tersebut membentuk 
model atau paradigma penelitian yang akan diuji 
dalam penelitian ini, dapat dilihat padaGambar 1. 

Tahapan pengujiannya adalah sebagai 
berikut. 
(1). Pengujian UTAUT Model 

Penelitian ini akan menganalisis 12 
variabel, yaitu performance expectancy, effort 
expectancy, social influence, dan facilitating 
condition,, internet self-efficacy, kecemasan 
terhadap komputer (computer anxiety), daya inovasi 
individu, infrastruktur teknologi, kesesuaian jenis 
usaha, persepsi biaya/keuangan, ukuran usaha, 
tekanan persaingan, dan pengaruh konsumen. Setiap 
variabel tersebut terdiri dari sejumlah dimensi atau 
item yang akan dianalisis terlebih dahulu 
hubungannya dengan masing-masing variabel 
dengan analisis faktor.   
(2).  Pengujian hubungan intensitas penggunaan 
komputer dengan kinerja perusahaan. 

Model hubungan antara produktifitas dan 
inovasi usaha dengan tingkat adopsi dan intensitas 
penggunaan internet: 

 
Yi  =   α  +  β1 X1   +  β2 X2   +  β3 X3  +  е        (1) 
 
Y1 adalah kinerja usaha kecil yang terdiri dari 3 
ukuran yaitu (1) produktifitas, (2) penjualan, (3) 
keuntungan. X1 adalah tingkat/status adopsi 
teknologi informasi.            X2 adalah intensitas 
penggunaan teknologi informasi (frekuensi 
penggunaan). X3 adalah sektor usaha

 
Gambar 1. 
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Metode analisis yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu 
(1) Metode pengukuran skala dengan menggunakan 
semantic differential dan likert summated rating 
yang diwujudkan dalam bentuk instrumen penelitian 
yang menjadi pedoman peneliti untuk mengukur 
setiap variabel. Instrumen tersebut akan diuji 
validitas dan reliabilitasnya. (2) Pengujian validitas 
dan reabilitas instrument untuk mengukur 
discriminating power dengan menggunakan uji 
cronbach alpha. (3) Metode penetapan dimensi atau 
pengelompokan indikator yang tepat dengan 
menggunakan analisis faktor sekaligus mengukur 
construct validity. (4) Pengujian asumsi penelitian 
yang meliputi sifat distribusi sampel, 
multikolinieritas, dan otokorelasi. (5) Analisis Jalur 
untuk menentukan hubungan kausal antara variabel 
penelitian untuk setiap model struktural yang dibuat 
sesuai hipotesis penelitian. Metode yang digunakan 
adalah analis regresi linier berganda. (6) Uji 
hipotesis untuk pendugaan setiap parameter dengan 
uji t dan uji F, yang meliputi uji hipotesis komparatif 
dan uji hipotesis asosiatif. 
 Responden berasal dari pemilik UKM yang 
berdomisili di wilayah Jabodetabek.  Secara umum 
profil responden berdasarkan jenis kelamin, bidang 
usaha terdapat persentase pengelola UKM yang pria 
(0,59) lebih banyak dibandingkan dari persentase 
yang wanita (0,41). Persentase UKM yang memiliki 
komputer pribadi (65) lebih besar daripada 
persentase UKM yang tidak memiliki komputer 
pribadi (35). Dari segi keberadaan salah satu fasilitas 
penggunaan teknologi informasi, yaitu ketersediaan 
komputer menunjukkan hasil yang cukup baik, 
karena jumlah yang memiliki komputer cukup 
berbeda dengan yang tidak memiliki komputer. 
 Persentase pemilik UKM yang telah 
membuat laporan keuangan secara rutin (76%) lebih 
besar dibandingkan dengan UKM yang belum 
membuat laporan keuangan secara rutin (24%). Data 
tersebut menunjukkan bahwa kesadaran untuk dapat 
memantau kondisi keuangan sudah baik, hal tersebut 
dapat terlihat dari jumlah pemilik UKM yang 
membuat laporan keuangan secara rutin lebih tinggi 
daripada yang belum membuat laporan keuangan 
secara rutin. Pembuatan laporan keuangan yang 
dibuat dengan bantuan komputer terlihat lebih besar 
dibandingkan pembuatan laporan keuangan yang 
dilakukan tanpa bantuan komputer, meskipun 
program bantu yang umumnya digunakan masih 
yang umum dipakai, seperti Microsoft Word, 
Microsoft Excell. Terlihat perlunya pengembangan 
lebih lanjut dari penggunaan komputer sebagai alat 
bantu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan 
yang akurat dan rutin, sehingga para UKM dapat 
menggunakan dan memanfaatkan bentuk laporan 
keuangan yang mereka hasilkan secara tepat dan 
dihasilkannya keputusan yang baik dalam 
pengelolaan kinerja UKM tersebut. 

 Penggunaan komputer yang dilakukan 
sebagai sarana untuk menghasilkan suatu bentuk 
laporan keuangan yang handal, kurang diikuti 
dengan keterlibatan UKM pada pelatihan komputer. 
Peningkatan pelatihan komputer diperlukan oleh 
UKM, sehingga mereka dapat memanfaatkan secara 
lebih maksimal manfaat adanya teknologi informasi. 
Hasil penelitian ini, menunjukkan  bahwa sektor 
usaha yang terbesar adalah sektor perdagangan, yang 
diikuti oleh sektor jasa, sektor produksi, kerajinan 
.Sektor agrobisnis dan agroindustri merupakan 
sektor yang paling sedikit jumlahnya. 
 Uji validitas dan reliabilitas menggunakan 
korelasi product moment, menyatakan jika koefisien 
korelasi antara skor suatu indikator dengan skor total 
seluruh indikator positif dan lebih besar dari 3, maka 
instrumen tersebut dapat dikatakan valid. 
Pemeriksaan besar kecilnya tingkat reliabilitas setiap 
indikator ditunjukkan oleh nilai koefisien alpha 
cronbach yang dirumuskan dengan memperhatikan 
besarnya ragam kelompok indikator ragam skor 
total.  Suatu instrumen dikatakan sudah cukup 
reliabel jika nilai alpha nya lebih besar daripada 0,6. 
Nilai alpha yang dihasilkan adalah 0,9630. Alat ukur 
yang dipakai untuk penelitian ini adalah reliabel dan 
dari nilai korelasi diperoleh berkisar diantara 0,3236 
sampai 0,8261, dapat dikatakan bahwa alat 
instrumen yang dipakai mempunyai nilai validitas 
yang cukup baik. 
 Dari model UTAUT dipilih beberapa 
variabel yang akan diuji, yaitu sebagai variabel 
bebas, digunakan ekspektasi kinerja (X1); ekspektasi 
upaya (X2); Pengaruh Sosial (X3) dan Kondisi 
Pendukung (X4). Variabel bebas 1, 2 dan 3 akan 
diuji hubungannya terhadap variabel behavioral 
intention (Y) dan selanjutnya variabel Y akan 
diujikan dengan variabel kinerja perusahaan (Z) 
sedangkan kondisi pendukung yang merupakan 
variabel X4 akan diukur hubungannya dengan 
kinerja perusahaan (Z). 

Variabel bebas yang diujikan terlihat 
variabel pengaruh sosial merupakan variabel yang 
mempunyai nilai pengaruh terbesar terhadap 
behavioral intention yang kemudian diikuti oleh 
variabel ekspektasi kinerja dan ekpektasi upaya.  Hal 
tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh sosial 
mempunyai peranan yang kuat terhadap kemajuan 
dalam penggunaan informasi teknologi yang dampak 
akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 
Kedua variabel lainnya (ekspektasi kinerja dan 
ekspektasi upaya) terlihat pula secara sangat nyata 
mempengaruhi varibel behavioral intention terhadap 
pemakaian informasi teknologi khususnya di bidang 
pelaporan dan pembuatan laporan keuangan secara 
utuh dan tepat. Kondisi pendukung juga mempunyai 
nilai pengaruh yang nyata terhadap kinerja 
perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi acuan bahwa 
keberadaan pemakaian dan penguasaaan teknologi 
informasi di sektor UKM juga harus didukung oleh 
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kondisi pendukung yang memadai, sehingga 
dampaknya akan lebih terasa pada kinerja 
perusahaan. Intensitas penggunaan teknologi 
informasi secara sangat nyata mempengaruhi kinerja 
perusahaan, hal tersebut makin memperkuat 
hipotesis bahwa penggunaan informasi teknologi 
secara intensif berdampak sangat positif terhadap 
kinerja perusahaan. 
 Pengujian untuk melihat adanya pengaruh 
faktor pengalaman pada hubungan antara variabel 
bebas (X1, X2, X3) dengan variabel terikat (Y). 
Terlihat dari hasil yang didapat, terdapat hubungan 
yang sangat nyata untuk hubungan antara variabel 
bebas (ekpektasi kinerja, ekspektasi upaya, dan 
pengaruh social terhadap niat untuk menggunakan 
teknologi informasi dan dikontrol oleh factor jenis 
kelamin, usia dan pengalaman. Ketiga variabel 
kontrol tersebut, terlihat bahwa ketiganya 
merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan 
antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 
(Y dan Z) 

Variabel pengalaman dalam penggunaan 
komputer juga mempengaruhi pengaruh antara 
variabel bebas yang diujikan (ekspektasi kinerja, 
ekspektasi upaya, pengaruh sosial) terhadap niat 
untuk menggunakan teknologi informasi dalam hal 
ini menggunakan komputer untuk menghasilkan 
suatu laporan keuangan. Sedangkan variabel 
pengalaman juga berpengaruh terhadap pengaruh 
kondisi pendukung terhadap variabel kinerja 
perusahaan, walaupun nilai pengaruh yang 
dihasilkan bernilai nyata.Variabel usia juga 
merupakan variabel kontrol yang sangat nyata 
mempengaruhi hubungan yang terjadi antara 
variabel bebas (ekspektasi kinerja, ekspektasi sosial 
dan pengaruh sosial) terhadap niat untuk 
menggunakan teknologi informasi pada pembuatan 
berbagai pelaporan keuangan UKM yang disertai 
dengan adanya variabel usia yang juga menjadi 
kontrol bagi pengaruh kondisi pendukung terhadap 
kinerja perusahaan. 
 
 
2. KESIMPULAN 
 
 Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa (1) Penggunaan komputer 
terlihat sudah cukup tinggi di kalangan pengelola 
UKM, khususnya untuk pembentukan laporan 
keuangan, namun rasanya perlu diimbangi dengan 
berbagai bentuk pelatihan dan tambahan perangkat 
lunak yang memudahkan para pengelola UKM 
dalam memanfaatkan teknologi informasi dan 
komputer untuk menciptakan laporan keuangan yang 
tepat dan cepat. (2) Terdapat pengaruh yang sangat 
nyata dari variabel prediktor terhadap tingkat 
penggunaan teknologi informasi. Dari variabel-
variabel prediktor tersebut, variabel yang 
mempunyai hubungan terkuat adalah variabel 

pengaruh sosial, yang kemudian diikuti oleh variabel 
ekspektasi kinerja dan ekspektasi upaya. (3) 
Terdapat pengaruh yang sangat nyata dari variabel 
moderating/kontrol yang terdiri atas variabel jenis 
kelamin, usia, pengalaman yang mempengaruhi 
variabel prediktor terhadap baik pada tingkat 
penggunaan serta kinerja perusahaan. Variabel 
moderating yang tertinggi pengaruhnya akan 
mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan 
dengan variabel moderating lainnya. (4) Tingkat 
penggunaan TI serta fasilitas pendukung 
mempengaruhi secara sangat nyata terhadap kinerja 
perusahaan secara menyeluruh. 
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Abstrak 

Kriptografi dapat diartikan secara langsung sebagai tulisan rahasia (secret writing). Salah satu standar enkripsi 
yang terdapat dalam kriptografi adalah Advanced Encryption Standard (AES). Dalam sebuah kontes AES, 
terdapat dua finalis yang berhasil merancang algoritma enkripsi yang berdasarkan kriteria-kriteria dari National 
Institute of Standards and Technology (NAST) yaitu Serpent dan Twofish.  Untuk merancang algoritma Serpent 
dan Twofish ini membutuhkan 256-bit key dan 128-bit block sehingga dapat mengikuti kriteria AES yaitu High 
Speed dan Low RAM Requirement. Pada penelitian ini dilakukan kajian teori tentang keamanan informasi 
dengan menggunakan algoritma kriptografi AES, Serpent, dan Twofish. Hasil akhir dari penelitian ini merupakan 
pemanfaatan sebuah model kriptografi dengan menggabungkan antara AES, Serpent, dan Twofish sehingga 
membuktikan bagaimana sebuah data/informasi akan menjadi lebih aman.  
  
Kata kunci : AES, Serpent, Twofish, Kriptografi  
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Keamanan informasi sangat penting di 
era teknologi sekarang ini. Penyimpanan dan 
penyebaran informasi saat ini tidak lagi 
menggunakan media kertas, tetapi sudah banyak 
menggunakan teknologi komputer dan internet. 
Untuk menjaga keamanan informasi tersebut 
harus mengutamakan 3 faktor yaitu 
Confidentiality, Integrity, dan Availability. 
Keamanan terhadap data dan informasi yang 
bersifat rahasia dan pribadi dapat menggunakan 
Kriptografi sebagai bagian dari aspek keamanan 
/ security. 

Salah satu algoritma kriptografi 
modern saat ini yang sangat terkenal adalah 
Advanced Encryption Standards (AES), Serpent 
dan Twofish. Masing-masing dari kriptografi 
tersebut berdiri sendiri. 

 
1.1 Identifikasi Masalah  

Masalah-masalah yang muncul dapat 
di identifikasi, antara lain bagaimana 
menggabungkan 3 algoritma kriptografi tersebut 
(AES, Serpent, dan Twofish) dan bagaimana 

perbandingan antara enkripsi bertingkat dengan 
enkripsi biasa. 

 
1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah 
bagaimana menggunakan enkripsi bertingkat 
dan menunjukan perbedaan antara enkripsi 
bertingkat dengan enkripsi biasa.  

 
1.3 Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam studi dan 
eksplorasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Studi Literatur 

Mencari dan mempelajari referensi 
mengenai : 

a. Konsep AES, Serpent, dan 
Twofish 
b. Konsep keamanan informasi 
 

2. Analisis  
Melakukan penyelidikan atau 

pembelajaran lebih lanjut  terhadap 
algoritma kriptografi, keamanan informasi 
dan tools yang dapat digunakan untuk 
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membuat algoritma AES, Serpent, dan 
Twofish. 

. 
3. Simulasi 

Membuat contoh sebuah file yang 
sudah dienkripsi dengan algoritma 
kriptografi tersebut dengan bantuan tools 
(software). 

 
2. Pemahaman Kriptografi 

Kryptografi secara umum adalah ilmu dan 
seni untuk menjaga kerahasiaan data/informasi 
[2]. Ada 4 tujuan dasar dari ilmu kriptografi ini 
yang juga merupakan aspek keamanan 
informasi[3] : 

i. Confidentiality (Kerahasiaan) : layanan 
yang digunakan untuk menjaga isi dari 
informasi dari siapapun kecuali yang 
memiliki otoritas atau kunci rahasia 
untuk membuka/mengupas informasi 
yang telah disandi. 

ii.  Integrity (Integritas) : berhubungan 
dengan penjagaan dari perubahan data 
secara tidak sah. Untuk menjaga 
integritas data, sistem harus memiliki 
kemampuan untuk mendeteksi 
manipulasi data oleh pihak-pihak yang 
tidak berhak, antara lain penyisipan, 
penghapusan, dan pensubsitusian data 
lain kedalam data yang sebenarnya. 

iii.  Authentication (Autentikasi) : 
berhubungan dengan 
identifikasi/pengenalan, baik secara 
kesatuan sistem maupun informasi itu 
sendiri. Dua pihak yang saling 
berkomunikasi harus saling 
memperkenalkan diri. Informasi yang 
dikirimkan melalui kanal harus 
diautentikasi keaslian, isi datanya, 
waktu pengiriman, dan lain-lain. 

iv. Non-Repudiation : usaha untuk 
mencegah terjadinya penyangkalan 
terhadap pengiriman/terciptanya suatu 
informasi oleh yang 
mengirimkan/membuat. 

Salah satu bentuk dari alat kriptografi yang 
digunakan oleh jerman pada saat perang dunia 
ke-2 adalah seperti gambar 1 : 

 

 
        Gambar 1 Alat Kriptografi Lorenz 
 

2.1 Algoritma Sandi 
Algoritma sandi adalah algoritma yang 

berfungsi untuk melakukan tujuan 
kriptografis. Algoritma tersebut harus 
memiliki kekuatan untuk melakukan : 
1. Konfusi/pembingungan 

(confusion), dari teks terang 
sehingga sulit untuk 
direkonstruksikan secara langsung 
tanpa menggunakan algoritma 
dekripsinya. 

2. Difusi/peleburan (difusion), dari 
teks terang sehingga karakteristik 
dari teks terang tersebut hilang.  

sehingga dapat digunakan untuk 
mengamankan informasi. 

Pada implementasinya sebuah 
algoritma sandi harus memperhatikan 
kualitas layanan/Quality of Service 
atau QoS dari keseluruhan sistem 
dimana dia diimplementasikan. 
Algoritma sandi yang handal adalah 
algoritma sandi yang kekuatannya 
terletak pada kunci, bukan pada 
kerahasiaan algoritma itu sendiri. 
Teknik dan metode untuk menguji 
kehandalan algoritma sandi adalah 
kriptanalisa.  

Secara umum berdasarkan 
kesamaan kuncinya, algoritma sandi 
dibedakan menjadi : 
i. kunci-simetris/symetric-key, sering 

disebut juga algoritma sandi 
konvensional karena umumnya 
diterapkan pada algoritma sandi 
klasik 

ii.  kunci-asimetris/asymetric-key 
Berdasarkan arah implementasi 

dan pembagian jamannya dibedakan 
menjadi : 
1. algoritma sandi klasik / classic 

cryptography 
2. algoritma sandi modern / modern 

cryptography 
Berdasarkan kerahasiaan kuncinya 

dibedakan menjadi : 
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i. algoritma sandi kunci rahasia 
(secret-key) 

ii.  algoritma sandi kunci publik 
(publik-key) 
 

2.2 Algoritma Sandi Kunci
Skema algoritma sandi akan 

disebut kunci-simetris apabila untuk 
setiap proses enkripsi maupun dekripsi 
data secara keseluruhan digunakan 
kunci yang sama. Algoritma sandi 
kunci simetris ini dapat diilustrasikan 
pada gambar 2 : 

 
         Gambar 2 Ilustrasi 

Simetris 
 

Dari Gambar 2
jumlah data per proses dan alur 
pengolahan data didalamnya dibedakan 
menjadi dua kelas, yaitu 
dan Stream-cipher.
A. Block-Cipher 

Block-cipher adalah skema 
algoritma sandi yang akan 
membagi-bagi teks terang yang 
akan dikirimkan dengan ukuran 
tertentu (disebut blok) dengan 
panjang t, dan setiap blok 
dienkripsi dengan menggunakan 
kunci yang sama. Pada umumnya, 
block-cipher memproses teks 
terang dengan blok yang relatif 
panjang lebih dari 6
mempersulit penggunaan pola
pola serangan yang ada untuk 
membongkar kunci.
 

B. Stream-Cipher
Stream-cipher adalah algoritma 
sandi yang mengenkripsi data 
persatuan data, seperti bit, byte, 
nible atau per lima bit(saat data 
yang di enkripsi berupa 
Boudout). Setiap mengenkripsi 
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algoritma sandi kunci rahasia 

algoritma sandi kunci publik 

Algoritma Sandi Kunci -Simetris 
Skema algoritma sandi akan 

simetris apabila untuk 
setiap proses enkripsi maupun dekripsi 
data secara keseluruhan digunakan 
kunci yang sama. Algoritma sandi 
kunci simetris ini dapat diilustrasikan 

 

Algoritma Kunci  

2 diatas, berdasarkan 
jumlah data per proses dan alur 
pengolahan data didalamnya dibedakan 
menjadi dua kelas, yaitu Block-cipher 

 
 

cipher adalah skema 
algoritma sandi yang akan 

bagi teks terang yang 
akan dikirimkan dengan ukuran 
tertentu (disebut blok) dengan 
panjang t, dan setiap blok 
dienkripsi dengan menggunakan 
kunci yang sama. Pada umumnya, 

cipher memproses teks 
terang dengan blok yang relatif 
panjang lebih dari 64 bit, untuk 
mempersulit penggunaan pola-
pola serangan yang ada untuk 
membongkar kunci. 

Cipher 
cipher adalah algoritma 

sandi yang mengenkripsi data 
persatuan data, seperti bit, byte, 
nible atau per lima bit(saat data 
yang di enkripsi berupa data 
Boudout). Setiap mengenkripsi 

satu satuan data digunakan kunci 
yang merupakan hasil 
pembangkitan dari kunci sebelum.
 

C. Contoh Algoritma Kunci
Simetris
Beberapa contoh algoritma yang 
menggunakan kunci

i. DES (Data Encryption 
Standard)

ii.  Blowfish
iii.  Twofish
iv. MARS
v. IDEA
vi. 3DES 

kali
vii. AES 

Standard, yang bernama asli 
rijndael

 
3. Algoritma AES, Serpent, dan Twofish

Dalam penelitian ini menggunakan 3 buah 
algoritma dan menggabungkannya.

3.1 AES 
Advanced Encryption Standard 

merupakan standar enkripsi dengan kunci 
simetris yang diadopsi oleh pemerintah 
Amerika Serikat. Standar ini terdiri atas 3 
blok cipher, yaitu AES
AES-256, yang diadopsi dari koleksi yang 
lebih besar yang awalnya diterbitkan 
sebagai Rijndael. Masing
memiliki ukuran 128
kunci masing-masing 128, 192, dan 256 bit. 
AES telah dianalisis secara luas dan 
sekarang digunakan di seluruh dunia, 
seperti halnya dengan pendahulunya, Data 
Encryption Standard (DES).

Kecepatan yang tinggi dan kebutuhan 
RAM yang rendah merupakan kriteria dari 
algoritma AES.  

 
3.2 Serpent 

Serpent adalah sebuah algoritma sandi 
kunci simetris yang merupakan salah satu 
finalis pada kompetisi AES. Serpent 
mempunyai 128 bit
ukuran kunci (key size
bit-key.  

Algoritma Serpent ini terdiri dari[1]:
1. Initial Permutation (IP)
2. Terdiri dari 32 putaran, masing
terdiri dari sebuah operasi pengacakan 
kunci, operasi menggunakan S
transformasi linear. 
transformasi ini digantikan dengan 
penambahan operasi pengacakan kunci.
3. Final Permutition (FP)
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satu satuan data digunakan kunci 
yang merupakan hasil 
pembangkitan dari kunci sebelum. 

Contoh Algoritma Kunci -
Simetris 
Beberapa contoh algoritma yang 
menggunakan kunci-simetris: 

DES (Data Encryption 
Standard) 
Blowfish 
Twofish 
MARS 
IDEA 
3DES - DES diaplikasikan 3 
kali 
AES - Advanced Encryption 
Standard, yang bernama asli 
rijndael 

Algoritma AES, Serpent, dan Twofish 
Dalam penelitian ini menggunakan 3 buah 

algoritma dan menggabungkannya. 

Advanced Encryption Standard (AES) 
merupakan standar enkripsi dengan kunci 
simetris yang diadopsi oleh pemerintah 
Amerika Serikat. Standar ini terdiri atas 3 
blok cipher, yaitu AES-128, AES-192 and 

256, yang diadopsi dari koleksi yang 
lebih besar yang awalnya diterbitkan 

ijndael. Masing-masing cipher 
memiliki ukuran 128-bit, dengan ukuran 

masing 128, 192, dan 256 bit. 
AES telah dianalisis secara luas dan 
sekarang digunakan di seluruh dunia, 
seperti halnya dengan pendahulunya, Data 
Encryption Standard (DES). 

cepatan yang tinggi dan kebutuhan 
RAM yang rendah merupakan kriteria dari 

 

Serpent adalah sebuah algoritma sandi 
kunci simetris yang merupakan salah satu 
finalis pada kompetisi AES. Serpent 
mempunyai 128 bit-block dan mendukung 

key size) 128, 192 atau 256 

Algoritma Serpent ini terdiri dari[1]: 
1. Initial Permutation (IP) 
2. Terdiri dari 32 putaran, masing-masing 
terdiri dari sebuah operasi pengacakan 
kunci, operasi menggunakan S-Box, dan 
transformasi linear. Pada putaran terakhir, 
transformasi ini digantikan dengan 
penambahan operasi pengacakan kunci. 
3. Final Permutition (FP) 
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Skema dari algoritma Serpent dapat 
digambarkan pada gambar 3 :

 
  Gambar 3 Fungsi Linear pada Serpent
 
3.3 Twofish 

Twofish merupakan 
kriptografi yang beroperasi dalam mode 
blok cipher berukuran 128 bit dengan 
ukuran kunci sebesar 256 bit, ukuran kunci 
yang besar ditujukan untuk meniadakan 
kemungkinan kunci lemah (
Algoritma Twofish sendiri merupakan 
pengembangan dari algoritma Blowfish. 
Perancangan Twofish dilakukan dengan 
memperhatikan kriteria
diajukan National Institute of Standards and 
Technology (NIST) untuk kompetisi 
Advanced Encryption Standard (AES).

Tujuan dari perancangan Twofish yang 
selaras dengan kriteria NIST untuk AES 
adalah untuk membuat suatu algoritma 
kriptografi yang efisien dan portabel, 
rancangan yang fleksibel yang dapat 
menerima panjang kunci tambahan 
sehingga dapat diterapkan pada platform 
dan aplikasi yang sangat bervariatif serta
cocok untuk cipher aliran, fungsi hash, dan 
MAC, serta rancangan yang sederhana agar 
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Skema dari algoritma Serpent dapat 
digambarkan pada gambar 3 : 

 

Gambar 3 Fungsi Linear pada Serpent 

Twofish merupakan algoritma 
kriptografi yang beroperasi dalam mode 
blok cipher berukuran 128 bit dengan 
ukuran kunci sebesar 256 bit, ukuran kunci 
yang besar ditujukan untuk meniadakan 
kemungkinan kunci lemah (weak-key). 
Algoritma Twofish sendiri merupakan 

algoritma Blowfish. 
Perancangan Twofish dilakukan dengan 
memperhatikan kriteria-kriteria yang 
diajukan National Institute of Standards and 
Technology (NIST) untuk kompetisi 
Advanced Encryption Standard (AES). 

Tujuan dari perancangan Twofish yang 
engan kriteria NIST untuk AES 

adalah untuk membuat suatu algoritma 
kriptografi yang efisien dan portabel, 
rancangan yang fleksibel yang dapat 
menerima panjang kunci tambahan 
sehingga dapat diterapkan pada platform 
dan aplikasi yang sangat bervariatif serta 
cocok untuk cipher aliran, fungsi hash, dan 
MAC, serta rancangan yang sederhana agar 

memudahkan proses analisis dan 
implementasi algoritma.

Algoritma Twofish menggunakan 
struktur sejenis Feistel dalam 16 putaran 
dengan tambahan teknik whitening 
terhadap input dan output. Teknik 
whitening sendiri adalah teknik melakukan 
operasi XOR terhadap materi kunci 
sebelum putaran pertama dan sesudah 
putaran akhir, seperti digambarkan pada 
gambar 4. 

         Gambar 4 Teknik Whitening pada Twofish
 
4. Enkripsi Bertingkat  

dan Twofish 
Seperti yang sidah diketahui bahwa 

algoritma AES, Serpent dan Twofish masing
masing berdiri sendiri walaupun sama
menggunakan bit kunci dan blok yang sama. 
Yang akan dieksplorasi adalah mengenkripsi 
sebuah file dengan 
dengan menggunakan ketiga algoritma 
kriptografi di atas. Adapun tools sebagai alat 
bantu adalah menggunakan TrueCrypt.

 
4.1 Modes of Operation pada TrueCrypt

Mode of Operation yang digunakan 
oleh tools TrueCrypt untuk mengenkripsi 
partisi, drive dan virtual volume adalah 
XTS. XTS ini menggunakan dua kunci 
independen untuk kepentingan yang 
berbeda.  
 
4.2 Serpent-Twofish

Dengan menggunakan TruCrypt kita 
dapat mengamankan file, partisi, drive, 
hingga virtual volume dengan maksimal 
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struktur sejenis Feistel dalam 16 putaran 
dengan tambahan teknik whitening 

nput dan output. Teknik 
whitening sendiri adalah teknik melakukan 
operasi XOR terhadap materi kunci 
sebelum putaran pertama dan sesudah 
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Gambar 4 Teknik Whitening pada Twofish 

 dengan AES, Serpent, 

Seperti yang sidah diketahui bahwa 
algoritma AES, Serpent dan Twofish masing-
masing berdiri sendiri walaupun sama-sama 
menggunakan bit kunci dan blok yang sama. 
Yang akan dieksplorasi adalah mengenkripsi 

 cara enkripsi bertingkat 
dengan menggunakan ketiga algoritma 
kriptografi di atas. Adapun tools sebagai alat 
bantu adalah menggunakan TrueCrypt. 

Modes of Operation pada TrueCrypt 
Mode of Operation yang digunakan 

oleh tools TrueCrypt untuk mengenkripsi 
partisi, drive dan virtual volume adalah 
XTS. XTS ini menggunakan dua kunci 
independen untuk kepentingan yang 

Twofish-AES 
Dengan menggunakan TruCrypt kita 

gamankan file, partisi, drive, 
hingga virtual volume dengan maksimal 
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akan tetapi tidak mengurangi high speed 
pada proses enkripsi dan dekripsi. Cara 
kerja dari enkripsi bertingkat ini adalah : 
1. Setiap 128-bit blok pertama dienkripsi 
dengan AES (256-bit key)  
2. Setelah itu di enkripsi lagi dengan 
Twofish (256-bit key) 
3. Dan terakhir di enkripsi dengan Serpent 
(256-bit key) 
 
4.3 Pengukuran Kecepatan Rata-Rata  

Pengukuran yang dilakukan dengan 
menggunakan spesifikasi Hardware 
sebagai berikut : 
a) Prosesor Core 2 Duo E7500 @2.93 

GHz 
b) RAM DDR3 4 Gb 
c) Harddisk SATA 500 Gb  

 
Hasil pengukuran yang didapat adalah 

digambarkan pada gambar 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Gambar 5 Hasil Pengukuran Mean Speed 
 

5. Kesimpulan 
Setelah melakukan eksplorasi dari enkripsi 

bertingkat dengan menggunakan algoritma AES, 
Serpent, dan Twofish serta mengukur (benchmark) 
kecepatan rata-rata dari ketiga algoritma tersebut 
dengan menggunakan tools TrueCrypt, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan :  

1. Dengan enkripsi bertingkat seperti ini dapat 
mengamankan informasi dengan lebih 
maksimal karena menggunakan 3 jenis 
algoritma yang berbeda. 

2. Dari hasil pengukuran yang dilakukan,  
enkripsi bertingkat Serpent-Twofish-AES 
mempunyai Mean Speed yang cukup cepat. 
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Abstrak 

Investasi TI di organisasi profit merupakan hal yang wajar dewasa ini, mengingat TI telah menjadi suatu bagian 
gaya hidup yang tidak terpisahkan di kalangan masyarakat. Penggunaan produk TI dirasakan sangat membantu 
dalam hal mobilitas dan efektifitas kerja perusahaan. Investasi TI yang dilakukan seringkali muncul dengan 
angka besar-besaran. Sementara untuk pengukuran keuntungannya, kebanyakan organisasi profit berfokus pada 
keuntungan secara finansial, namun jika ditanyakan tentang manfaatnya, lebih khusus manfaat yang bersifat 
intangible, biasanya perusahaan tidak dapat memberikan data yang sesuai. Metode Information Economics 
muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut , dengan menggabungkan perhitungan dari segi finansial dan non-
finansial untuk menilai dan melakukan justifikasi terhadap investasi TI 
 
Kata kunci : organisasi profit, investasi TI, manfaat intangible, information economics 
 
 
 
1. Pendahuluan 

1.1    Latar Belakang 
Penggunaan produk Teknologi Informasi 

(TI) telah menjadi suatu hal yang diprioritaskan, 
mengingat di tahun-tahun belakangan ini, TI telah 
menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam 
menunjang berbagai pekerjaan. Dalam suatu 
organisasi profit, penggunaan produk TI pun telah  
menjadi hal yang wajar dan sering dilakukan. 
Mereka yang tidak menggunakan produk TI dalam 
rangka menunjang akan kinerjanya, nampak 
mengalami kesulitan dalam banyak hal, mengingat 
banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan dengan 
cara manual, telah digantikan dengan sistem 
komputerisasi yang terbukti memberikan 
kemudahan, efektifitas, dan efesiensi dari segi biaya 
dan tenaga kerja. 

Investasi TI yang diterapkan oleh 
organisasi profit, jika dilihat dari besarnya nilai 
investasi, seringkali ditemukan nilai investasi yang 
mencengangkan, mengingat suatu organisasi profit 
benar-benar merasa perlu menggunakan produk TI 
tersebut. Selanjutnya ketika kita akan melihat 
keuntungan yang didapat dengan penggunaan 
produk TI tersebut, kebanyakan organisasi profit 
hanya memiliki data keuntungan secara finansial. 
Jika ditanya tentang manfaat intangible, banyak 
yang tidak memiliki data-data yang sesuai. Padahal, 
pengurangan atau pengeliminasian kontribusi 
manfaat intangible ini telah mengurangi nilai Return 

on Investment investasi TI tersebut. Dalam Tata 
Kelola TI, evaluasi investasi TI dan pengukuran 
manfaat bisnis menjadi salah satu faktor yang 
penting. Beberapa ahli merumuskan beberapa 
metode penghitungan investasi TI, yang juga 
memperhitungkan manfaat non-finansial. 
Penggabungan pendekatan finasial dan non-finansial 
diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik 
dan akurat. Information Economics (IE) adalah salah 
satu metode penghitungan investasi TI yang 
menggabungkan kedua pendekatan, baik finansial 
maupun non-finansial untuk menilai dan melakukan 
justifikasi terhadap investasi TI. 

Penggunaan metode IE ini bertujuan untuk 
menilai apakah investasi TI di suatu organisasi profit 
efektif atau tidak, juga mengukur efektivitas 
investasi tersebut dan memberikan gambaran yang 
lebih jelas kepada organisasi profit tentang manfaat 
yang didapatkan dari Investasi TI dengan 
menggunakan Kerangka Kerja IE yang 
menggunakan pendekatan finansial dan non-
finansial. 
 
1.2    Identifikasi Masalah 
 Masalah yang diangkat disini adalah 
bagaimana melakukan evaluasi manfaat investasi TI 
pada sebuah organisasi berorientasi profit dengan 
menggunakan Metode IE 
 
1.3    Metodologi Penelitian 
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A. Objek dan Tempat Penelitian 
Penulis mengambil tempat di Jumbo 

Swalayan Manado Propinsi Sulawesi Utara sebagai 
lokasi penelitian dan implementasi AutoSell System 
sebagai objek penelitian. 

B. Bahan dan Alat Perlengkapan 
Bahan dan alat perlengkapan yang 

digunakan dalam penelitian dan penyusunan tugas 
akhir ini adalah alat tulis menulis, komputer, printer, 
kamera digital, jaringan internet dan kalkulator. 

C. Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan Data yang dilakukan 

meliputi observasi, wawancara, menjalankan 
kuisioner, dan studi pustaka  
D.    Kerangka Penelitian 

 
Gambar 1. Kerangka Penelitian Tugas Akhir 

E.    Gambaran Umum Perusahaan 
Jumbo Swalayan adalah salah satu 

Perusahaan Retail yang beroperasi di Kota Manado, 
dan sampai saat ini masih menjadi salah satu 
swalayan pilihan, ditengah maraknya bisnis serupa 
yang terus bermunculan di Kota Manado. Sebagai 
suatu Perusahaan Retail, Jumbo Swalayan adalah 
Perusahaan milik Keluarga, yaitu Keluarga Bpk 
Jimmy Lengkong. 

 
Gambar 2. Jumbo Swalayan Manado 

 
Gambar 3. Struktur Managemen Perusahaan 

 
Pada tahun 2006, pemilik Jumbo Swalayan 

Manado memutuskan untuk berinvestasi dalam 
bidang TI, untuk mengubah sistem yang masih 
diterapkan sebelumya oleh perusahaan. Pemilik 
perusahaan memutuskan untuk menggunakan 
AutoSell System, suatu aplikasi kasir yang sudah 
sering digunakan oleh perusahaan-perushaan retail. 
Selain pembelian aplikasi, tentunya hal penting 
lainnya yang juga harus dibeli adalah perangkat 
komputer dan perangkat keras lainnya untuk 
menunjang penggunaan sistem tersebut. 

Beberapa perangkat yang dibeli adalah 
Paket Komputer Kasir (Meliputi perangkat komputer 
kasir, Barcode Scanner dan Bill Printer), PC, 
Printer, juga perangkat lainnya untuk membangun 
jaringan intranet perusahaan. 
 

 
Gambar 4. Implementasi AutoSell System di Jumbo 

Swalayan Manado 

Penggunaan AutoSell System ini tentunya 
membuat terjadinya perubahan fungsi dalam 
hubungannya dengan Input Data Barang, Penjualan, 
dan Perekapitulasian Data Barang yang terjual, dari 
cara sebelumnya, menjadi terkomputerisasi. 

Berikut ini dijabarkan perbandingan Proses 
Bisnis yang terjadi sebelum dan sesudah 
pengimplementasian AutoSell System ini: 
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2.    Hasil Pembahasan 

 Berikut ini penjelesan tiap nilai yang 
diidentifikasi dengan menggunakan pengukuran IE, 
yang meliputi Tangible Values, Quasi-Intangible 
Values dan Intangible Values: 

1. Tangible Values 

TABEL 1. DEVELOPMENT COST WORKSHEET 

 

TABEL 2. OPERATING COST REDUCTION 

 

 
 
TABEL 3. ONGOING EXPENSE WORKSHEET 

 
 
2. Quasi Intangible Values 

TABEL 4. NET ECONOMIC BENEFIT – VALUE 
LINKING 

N
o 

Mengurangi 
resiko dari 

Perhitungan Total 

1
. 

Pengubahan 
harga barang 
secara manual 
(Jika terjadi 
pengubahan 
harga barang, 
maka label 
stiker di tiap 
barang yang 
ada harus 
diganti dengan 
yang baru) 

Rp 1.200.000 x 
12 
              a            
b 
 
a = kisaran 
pembelian label 
stiker yang 
diperlukan (30% 
dari pembelian 
label stiker 
wajib bulanan) 
b = 12 bulan 

Rp 
14.400.000 

2
. 

Kesalahan 
input harga 
barang 
(Sering terjadi 
dikarenakan 
harga barang 
harus siinput 
secara manual 
oleh setiap 
petugas kasir 
yang ada) 

Rp 300.000 x 21 
x 12 
           c           d      
b 
Rp 300.000 x 21 
= jumlah kasir 
Rp 6.300.000 x 
12 = 12 bulan 
c = prediksi 
besarnya 
kerugian karena 
kesalahan 
penginputan 
dalam sebulan 
d = jumlah kasir 

Rp 
75.600.000 

3
. 

Kesalahan 
Perekapitulasi
an data barang 
yang terjual 
(Terjadi 
karena 
perekapitulasi
an dilakukan 

Rp 1.000.000 x 
12 
             e             
b 
 
e = prediksi 
besarnya 
kerugian karena 

Rp 
12.000.000 
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secara manual, 
setiap produk 
yang terjual 
harus 
direkapitulasi 
satu persatu) 

kesalahan 
rekapitulasi 
dalam sebulan 

4
. 

Penipuan / 
Kecurangan 
Administrasi 

Rp 200.000 x 25 
x 12 
            f          g       
b 
Rp 200.000 x 25 
= jumlah 
karyawan yang 
berhubungan 
Rp 5.000.000 x 
12 = 12 bulan 
f = prediksi 
besarnya 
kerugian akibat 
adanya 
penipuan / 
kecurangan 
administrasi 
g = jumlah 
karyawan yang 
berhubungan 
(21 petugas 
kasir + 4 
karyawan 
bidang 
administrasi) 

Rp 
60.000.000 

5
. 

Kehilangan 
Data Barang 
yang Terjual 

Rp 400.000 x 25 
x 12 
            h          g      
b 
Rp 400.000 x 25 
= jumlah 
karyawan yang 
berhubungan 
Rp 10.000.000 x 
12 = 12 bulan 
h = prediksi 
besarnya biaya 
kehilangan data 

Rp 
120.000.00

0 

 
TABEL 5. NET ECONOMIC BENEFIT – VALUE 

ACCELERATION 
N
o 

Keuntungan 
yang 

dipengaruhi 
oleh Waktu 

Perhitungan Tot
al 

1
. 

Kecepatan 
input harga 
barang  
= 3 detik per 
barang 
 
Waktu 
Operasi 

1 hari = 1 jam antrian = 
3600 detik 
15 menit (12.00-13.00), 
15 menit (13.00-14.00), 
15 menit (18.00-19.00), 
15 menit (19.00-20.00) 
 
a) Lebaran = Rentang 1 

Rp 
1.50

3. 
000.
000 

Jumbo 
Swalayan  
=  08.00-22.00 
(14 jam per 
hari) 

minggu, 
     15 menit antrian tiap 
jam 
     15 menit x 14 jam = 
210 menit 
     210 menit x 7 hari = 
1470 menit 
     1470 x 60 detik = 
88.300 detik 
b) Natal = Rentang 1 
minggu, 
     15 menit antrian tiap 
jam 
     15 menit x 14 jam = 
210 menit 
     210 menit x 7 hari = 
1470 menit 
     1470 x 60 detik = 
88.300 detik 
c) Tahun Baru = Rentang 
1 minggu, 
     15 menit antrian tiap 
jam 
     15 menit x 14 jam = 
210 menit 
     210 menit x 7 hari = 
1470 menit 
     1470 x 60 detik = 
88.300 detik 
d) Hari Biasa (selain hari 
raya) 
     365 hari – 21 hari = 
344 hari 
     344 hari x 3600 detik 
     = 1.238.400 detik  
 
Jumlah per tahunnya: 
a + b + c + d = 1.503.000 
detik 
Jumlah barang yang 
diproses dalam rentang 
waktu tersebut per 1 
mesin kasir : 
1.503.000 detik : 3 = 
501.000 barang 
16 mesin kasir 
501.000 x 16 = 
8.016.000 barang 
Harga rata-rata 
keuntungan bersih per 
barang = Rp 150 
8.016.000 barang x Rp 
150 
= Rp 1.202.400.000 

 
Setelah mengidentifikasi tiap Value pada 

Tangible dan Quasi Intangible, selanjutnya 
menghitung Economic Impact Worksheet. Dapat 
dilihat bahwa nilai Net Economic Benefit mengalami 
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pelonjakan, menjadi Rp 1.484.400.000 per tahunnya. 
Total Net Cash Flow yang diperoleh Rp 
6.907.475.000, artinya semenjak 
mengimplementasikan AutoSell System, perusahaan 
mengalami penaikan keuntungan sebesar di atas 
dalam kurun waktu 5 tahun. Keuntungan tersebut di 
luar pendapatan Perusahaan dari penjualan-

penjualan produk yang biasanya. Skor Simple ROI 
untuk proyek yaitu 2 dengan nilai 362% 

 
A. Net Investment Required = Rp 381.550.000 
(From Development Cost Worksheet) 
B. Yearly Cash Flow 
 
TABEL 6. ECONOMIC IMPACT WORKSHEET 

 YEARS TOTAL 
 1 2 3 4 5  

Net 
Economic 
Benefit 

Rp 
1.484.400.000 

Rp 
1.484.400.000 

Rp 
1.484.400.000 

Rp 
1.484.400.000 

Rp 
1.484.400.000 

 

Operating 
Cost 
Reduction 

Rp 
152.595.000 

Rp 
152.595.000 

Rp 
152.595.000 

Rp 
152.595.000 

Rp 
152.595.000 

(=) Pre-
tax 
Income 

Rp 
1.636.995.000 

Rp 
1.636.995.000 

Rp 
1.636.995.000 

Rp 
1.636.995.000 

Rp 
1.636.995.000 

Rp 
8.184.975.000 

(-) On-
going 
expense 
from 
Worksheet 

Rp 
255.500.000 

Rp 
255.500.000 

Rp 
255.500.000 

Rp 
255.500.000 

Rp 
255.500.000 

Rp 
1.277.500.000 

(=) Net 
cash flow 

Rp 
1.381.495.000 

Rp 
1.381.495.000 

Rp 
1.381.495.000 

Rp 
1.381.495.000 

Rp 
1.381.495.000 

Rp 
6.907.475.000 

 
C. Enhanched Return on Investment 
 Return on Investment = (Rp 

6.907.475.000/5/Rp 381.550.000) = 3.620744332 = 

362% 

TABEL 7. SCORING ECONOMIC IMPACT 
Score Simple ROI 

0 Zero or less 
1 1% to 299% 
2 300% to 

499% 
3 500% to 

699% 
4 700% to 

899% 
5 over 

 
3. Intangible Values 

1. Business Domain Assesment 

1. Strategic Match 
Skor 4 untuk Strategic Match yang 

menunjukkan bahwa proyek memberikan pengaruh 
secara langsung (sesuai dengan kapasitasnya) untuk 
pencapaian tujuan strategis dari perusahaan. 

2. Competitive Advantage 
Skor 3 untuk Competitive Advantage yang 

menunjukkan bahwa proyek menyediakan beberapa 

fasilitas untuk akses dari luar juga pertukaran data, 
dan menaikkan nilai kompetitif perusahaan, namun 
tidak signifikan. 

 
3. Management Information Support 

Skor 4 untuk Management Information 
Support yang menunjukkan bahwa proyek 
memberikan kontribusi untuk menyediakan 
Management Information for Critical Success 
Factors (MICSA) di masa mendatang. 

 

4. Competitive Response 
Skor 4 untuk Competitive Response yang 

menunjukkan bahwa penundaan proyek ini akan 
berakibat pada kerugian kompetitif bagi perusahaan; 
atau kehilangan kesempatan kompetitifnya; atau 
kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung 
sebelumnya di perusahaan akan mengalami 
degradasi karena tidak dibangunnya sistem yang 
dimaksud. 

5. Project or Organizational Risk 
Skor 3 untuk Project or Organizational 

Risk yang menunjukkan bahwa domain bisnis 
organisasi tidak memiliki rencana yang memadai 
untuk mengimplementasikan sistem (ditandai 
dengan tidak adanya pembagian tugas yang jelas, 
tidak adanya prosedur kelengkapan berkas 
penunjang yang memadai, dan lain sebagainya), 
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sehingga terjadi berbagai kendala ke depannya di 
beberapa sisi, yang memiliki pengaruh pada sistem. 
 
2. Technology Domain Assesment 

1. Strategic IS Architecture 
Skor 3 untuk Strategic IS Architecture yang 

menunjukkan bahwa proyek yang dibangun 
merupakan bagian penting dari perencanaan strategi 
dengan pembiayaan, bukan prasyarat untuk 
perencanaan investasi lain yang terdapat dalam 
perencanaan strategis SI perusahaan, namun 
terhubung dengan prasyarat investasi lainnya. 

2. Definitional Uncertainty 
Skor 1 untuk Definitional Uncertainty yang 

menunjukkan bahwa persyaratan untuk proyek 
cukup jelas, spesifikasi cukup jelas. Tidak ada 
persetujuan formal. Area telah jelas. Memiliki 
probabilitas perubahan non-rutin yang rendah. 

 
3. Technical Uncertainty 

Skor 2 untuk Technical Uncertainty yang 
menunjukkan: 

1. Beberapa ketrampilan baru dibutuhkan untuk 
para karyawan 

2. Hardware belum tersedia di perusahaan 
sehingga harus diadakan 

3. Software yang digunakan standar, tidak 
diperlukan kemampuan programming 

4. Program telah tersedia secara komersial 
dengan modifikasi minimal saja (jika 
diperlukan). 

4. IS Infrastructure Risk 
Skor 4 untuk IS Infrastructure Risk yang 

menunjukkan bahwa beberapa perubahan pada 
layanan pengiriman komputer diperlukan, pada 
beberapa area. Penginvestasian pada hardware, 
software dan karyawan diperlukan untuk 
mengakomodir proyek. Investasi ini tidak termasuk 
dalam pengeluaran langsung, namun lebih merujuk 
pada investasi fasilitas SI untuk membentuk 
lingkungan proyek yang diperlukan. 
 
4. Corporate Value 

Dari hasil observasi di Jumbo Swalayan 
Manado, hasil wawancara dan juga  menjalankan 
kuisioner kepada karyawan bagian administrasi / 
personalia dan yang menangani aplikasi AutoSell 
System, berikut ini pemaparan tentang kekuatan Line 
of Business dan Computer Support dari perusahaan: 

Line of Business: Weak 
1. Tidak ada rencana jangka panjang / pendek 

terkait pengembangan TI untuk perusahaan 
2. Tidak ada perencanaan TI yang 

menjelaskan tentang urutan prioritas proyek 
dari yang tertinggi sampai terendah 

3. Tidak ada manager / pengawas yang secara 
langsung menangani bagian TI dan 
berkompeten di bidang TI 

4. Tidak ada karyawan di perusahaan yang 
memiliki latar pendidikan TI maupun Ilmu 
Komputer 

Computer Support : Weak 
1. Sistem yang digunakan sering mengalami 

hang sehingga harus berjalan dalam mode 
offline. 

2. Aplikasi kasir yang digunakan tergolong 
produk lama, masih kalah bersaing 
dibandingkan dengan aplikasi kasir di 
perusahaan lain dalam hal fungsi, 
kecepatan, juga efisiensi kerja. 

3. Aplikasi masih berjalan dalam mode DOS 
4. Tidak ada kegiatan pemantauan secara 

berkala untuk tiap infrastruktur and akses 
fisik yang berhubungan dengan sistem. 
Dengan memperhatikan kedua faktor di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Corporate Value dari Jumbo Swalayan Manado 
menggunakan Infrastucture Quadrant , dimana 
quadrant tersebut memiliki cirri-ciri Line of Business 
lemah dan Computer Support lemah. 
Berikut ini adalah penjelasan bobot IE Score untuk 
Infrastructure Quadrant Corporate Value. 
 

TABEL 8. INFRASTRUCTURE QUADRANT 
CORPORATE VALUE 

 
5. Information Economics Scorecard 
 Tahap akhir, memasukkan setiap skor yang 
telah didapat ke dalam IE Scorecard. Untuk Skor 
dari ROI, yang digunakan adalah skor final dari 
Enhanched ROI yang didapat berdasarkan akumulasi 
dari Tangible Value dan beberapa nilai dari Quasi-
Tangible Value. Selanjutnya untuk skor dari 
Intangible Value dalam hal ini dari domain bisnis 
dan domain teknolgi, menggunakan skor yang telah 
didapat berdasarkan penjabaran pada bagian 
Intangible Value di atas. 
 Setiap skor yang didapat akan dikalikan 
dengan pembobotan menggunakan Infrastructure 
Quadrant Corporate Value. 
 Berikut ini adalah IE Scorecard untuk 
AutoSell System dari Jumbo Swalayan Manado. 
 

TABEL 9. INFORMATION ECONOMICS 
SCORECARD 
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Selanjutnya, skor yang didapat akan 
ditinjau berdasarkan lima kelas ukuran dalam tabel 
predikat proyek, yaitu Sangat Kurang, Kurang, 
Cukup, Baik, dan Sangat Baik. Ukuran tersebut 
dirancang dengan memperhatikan skor tertinggi dan 
terendah dari penilaian IE dengan menggunakan 
pembobotan Infrastructure Quadrant Corporate 
Value. Dan hasilnya adalah sebagai berikut: 

TABEL 10. PREDIKAT PROYEK 
Skor Predikat 

71 – 100 Sangat Baik 
41 – 70 Baik 
11 – 40 Cukup 

(-21) – 10 Kurang 
(-50) – (-20) Sangat Kurang 

 
Skor akhir dari investasi AutoSell System di 

Jumbo Swalayan Manado bernilai 48. Jika dilihat 
dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa investasi 
AutoSell System ini mendapat predikat “Baik” yang 
berarti penerapan teknologi informasi menggunakan 
AutoSell System ini dinilai cukup baik dan 
bermanfaat bagi Jumbo Swalayan Manado. Dengan 
menggunakan metode Information Economics 
diketahui bahwa nilai ROI mencapai 362% dan IE 
Score masuk dalam kategori “Baik” (Total skor 48). 
Keuntungan yang didapat dalam kurun waktu 5 
tahun sebesar 6.907.475.000 

 

3.    Kesimpulan 

1. Implementasi AutoSell System secara 
keseluruhan dinilai efektif bagi perusahaan. 
Dengan menggunakan metode Information 
Economics diketahui bahwa nilai ROI 
mencapai 362% dan IE Score masuk dalam 
kategori “Baik” (Total skor 48). Keuntungan 
yang didapat dalam kurun waktu 5 tahun 
sebesar 6.907.475.000  

2. Penggunaan aplikasi kasir seperti AutoSell 
System di Jumbo Swalayan Manado terbukti 
merupakan kebutuhan mutlak bagi perusahaan 
yang bergerak di bidang retail; untuk 
meningkatkan performa perusahaan dan 
menaikkan nilai kompetitif perusahaan itu 
sendiri. 
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Abstrak 

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) pada STMIK STIKOM Bali sudah menggunakan aplikasi 
HRD pada bidang manajemen data karyawan, namun untuk proses pengajuan cuti, pengajuan lembur dan 
pembatalan cuti masih dilakukan secara manual. Hal ini memiliki kendala dimana proses tersebut hanya bisa 
dilakukan dilingkungan kantor pada jam kerja serta tergantung pada keberadaan atasan pada saat pengajuan 
diajukan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian dalam merancang bangun sistem informasi 
pengajuan cuti dan lembur di STMIK STIKOM Bali berbasis web. Perancangan sistem ini meliputi perancangan 
database dengan menggunakan gambaran relasi database pada Visio 2003 dan desain sistemnya menggunakan 
DFD. Sistem dibangun dengan menggunakan aplikasi database MySQl dan bahasa pemrograman PHP. Sistem 
ini meliputi proses bisnis pengajuan cuti, pengajuan lembur dan pembatalan cuti serta informasi cuti dan lembur 
masing-masing karyawan yang bersifat online. Sehingga proses pengajuan cuti bisa dilakukan dari mana saja dan 
kapan saja. 
 
Kata kunci : Pengajuan cuti, lembut, pembatalan cuti, web 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

STIKOM Bali adalah sekolah tinggi komputer 
pertama di Bali, STIKOM Bali didirikan untuk 
mengantisipasi era/abad informasi dan tentu saja 
membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang 
mengerti Dunia Teknologi Informasi Serta 
Komputer, serta menjadi yang terdepan dibidang 
Informatika dan Komputer baik secara ilmiah 
akademis maupun praktis aplikatif khususnya di 
daerah Bali. Untuk menghasilkan output yang 
berkualitas tentunya harus dilengkapi dengan 
pelayanan yang dapat menyajikan informasi tepat 
waktu, akurat dan relevan..  

Penerapan teknologi informasi di bidang 
sumber daya manusia di STIKOM Bali sudah 
dilakukan dalam manajemen ketenagakerjaan. 
Sistem ini dapat membantu bagian personaliauntuk 
dapat memanajemen data karyawan dengan efektif 
dan efisien. Sistem ini adalah sistem berbasis 
desktop dimana bagian personalia hanya bisa 
memanfaatkan sistem ini pada jam kerja di kantor. 
Dan apabila karyawan ingin melihat informasi 
mengenai diri pribadi mereka, seperti data cuti, data 
pribadi karyawan harus menguhubungi bagian 
personalia terlebih dahulu. Begitu juga dengan 

proses pengajuan cuti dan lembur masih dilakukan 
secara manual.  

Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian 
mengenai rancang bangun sistem informasi 
pengajuan cuti dan lembur berbasis web. Sistem ini 
akan bersifat online sehingga karyawan bisa dari 
mana saja dan kapan saja melihat informasi data 
pribadi, pengajuan cuti, dan pengajuan lembur. 

Tujuan dari  pengembangan sistem ini adalah 
untuk mengkaji prosedur dan alur pengajuan cuti 
dan lembur  dan merancang bangun sistem informasi 
pengjauan cuti dan lembur berbasis online. Sistem 
yang dikembangkan ini meliputi: form informasi 
data pribadi dosen, form pengajuan cuti, form 
laporan perizinan cuti, form pengajuan lembur dan 
form laporan tugas lembur. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif rapid structured prototyping 
(penggabungan antara Sistem Development Life 
Cycle (SDLC)). Sistem informasi yang diusulkan 
untuk menunjang proses pengajuan cuti dan lembur 
ini diberi nama Sistem Informasi Pengajuan Cuti dan 
Lembur Berbasis Web. 
 
2. Konsep Dasar Sistem Informasi  
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2.1 Pengertian Sistem  
 

Menurut Jogianto (2001), sistem adalah suatu 
jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau penyelesaian suatu 
sasaran tertentu.  
Sedangkan menurut McLeod dan Schell (2001), 
sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang 
terintegarasi dengan maksud yang sama untuk 
mencapai suatu tujuan.  
Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah 
sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, 
batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik 
serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai 
elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem : 
a. Tujuan 
Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya 
satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang 
menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. 
Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak 
terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem 
dengan sistem yang lain berbeda. 
b. Masukan 
Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang 
masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi 
bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal 
yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang 
tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud 
adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak 
berwujud adalah informasi (misalnya permintaan 
jasa pelanggan). 
c. Proses 
Proses merupakan bagian yang melakukan 
perubahan atau transformasi dari masukan menjadi 
keluaran yang berguna dan lbih bernilai, misalnya 
berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa 
hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa 
pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses 
dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, 
proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien. 
d. Keluaran 
Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. 
Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu 
informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. 
e. Batas 
Yang disebut batas (boundary) sistem adalah 
pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem 
(lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, 
ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai 
contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan 
dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan 
sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian 
pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana 
dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat 
dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan 
mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan 
menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat 
mengurangi keterbasatan dana. 

f. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik 
Mekanisme pengendalian (control mechanism) 
diwujudkan dengan menggunakan umpan balik 
(feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik 
ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan 
maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur 
agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. 
g. Lingkungan 
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada 
diluar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh 
terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan 
atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan 
yang merugikan tentu saja harus ditahan dan 
dikendalikan supaya tidak mengganggu 
kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang 
menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan 
memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. [5] 
 
2.2 Pengertian Informasi 

 
Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) 

atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens 
dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari 
pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat 
direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat 
sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan 
gelombang. Informasi adalah jenis acara yang 
mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. 
Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks 
yang berbeda.[1] Informasi bisa di katakan sebagai 
pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, 
pengalaman, atau instruksi [2]. Namun demikian, 
istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada 
konteksnya, dan secara umum berhubungan erat 
dengan konsep seperti arti, pengetahuan, 
negentropy, Persepsi, Stimulus, komunikasi, 
kebenaran, representasi, dan rangsangan. [7] 

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 
tiga hal, yaitu:  
a.  Akurat  

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan 
yang biasanya terjadi dan selain itu harus jelas 
maksud dan tujuan, sehingga output (keluaran) 
bisa dipertanggungjawabkan.  

b.  Tepat Waktu   
Informasi yang datang pada si pemakai tidak 
boleh terlambat karena informasi yang terlambat 
tidak akan mempunyai nilai lagi didalam 
pengambilan keputusan.  

3.  Relevan  
Informasi tersebut mempunyai manfaat dan 
informasi yang diterima pemakai dengan lainnya 
bisa berbeda-beda. 

 
2.3 Pengertian Sistem Informasi 

 
Sistem informasi adalah suatu sistem yang 

menyediakan informasi untuk manajemen dalam 
mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan 
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operasional perusahaan, di mana sistem tersebut 
merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi 
informasi dan prosedur-prosedur yang 
tergorganisasi. [7] 

Tujuan Sistem Informasi meliputi menyediakan 
informasi untuk membantu pengambilan keputusan 
manajemen, membantu petugas didalam 
melaksanakan operasi perusahaan dari hari ke hari, 
menyediakan informasi yang layak untuk pemakai 
pihak luar perusahaan. [7] 

Menurut O’Brien (1996), Sistem Informasi (SI) 
didefinisikan sebagai suatu organisasi yang 
mengkombinasikan anatara manusia, perangkat 
keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan 
sumbersumber data untuk tujuan pembentukan dan 
distribusi informasi. Informasi tersebut sangat 
berperan dalam mendukung keunggulanbersaing 
strategis suatu unit bisnis.  

Menurut Laudon (1996), sistem informasi 
didefinisikan sebagi komponen yang saling terkait 
dan bekerjasama untuk mendapatkan, memproses, 
menyimpan dan mendistribusikan informasi dalam  
rangka mendukung pengawasan, analisis dan 
visualisasi suatu organisasi.   
 
3. Pengembangan Sistem Informasi 

Kegiatan pengembangan SI adalah aktivitas 
yang dilakukan untuk membuat suatu SI baru, 
mengembangkan maupun memodifikasi SI yang 
sudah ada dengan dengan melakukan pemodelan. 
McLeod dan Schell (2001) mengemukakan bahwa 
model adalah penyederhanaan (abstraction) dari 
sesuatu. Model mewakili sejumlah objek atau 
aktivitas, yang disebut entitas (entity). 

Secara teoritis pendekatan/metode yang sering 
dipakai untuk memecahkan masalah dan 
mengembangkan SI adalah:  
a. Code Fix  

Pendekatan ini banyak dipakai oleh para  
progrmmer  di awal era komputerisasi, dengan 
cara melakukan penterjemahan langsung solusi 
permasalahan ke dalam bentuk  kode program 
(Suroso,1996). Metode ini dianggap tidak praktis 
dan menimbulkan berbagai kesulitan dalam 
menelusuri berbagai kesalahan yang terjadi.  

b. Pendekatan Sistem (Sistem Approach)   
Merupakan serangkaian pemecahan masalah 
yang menekankan pada pemahaman atas masalah 
yang timbul, mempertimbangkan semua 
alternatif solusi dan menentukan alternatif solusi 
yang terbaik. Langkah pemecahan masalah yang 
harus dilakukan mencakup pertama,  tahapan 
persiapan yaitu sosialisasi pemecahan masalah 
dengan pendekatan sistem.  Kedua,  tahap 
pendefinisian dan pemecahan masalah. Ketiga, 
tahap solusi dengan mengajukan alternatif solusi, 
melakukan pemilihan solusi terbaik, melakukan 
implementasi dan langkah tindak lanjut untuk 
memastikan bahwa solusi yang disampaikan 

dapat mengatasi masalah yang timbul (Mcleod, 
1995).  
Sedangkan menurut O’Brien (1996), pendekatan 
sistem adalah sesuatu metode pemecahan 
masalah bisnis yang menggunakan orientasi 
sistem dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
- Identifikasi masalah dan peluang  

Pemahaman atas adanya problem dan 
peluang dilakukan dengan menggunakan 
penedekatan sistem context, yaitu pendekatan 
dengan melihat keterkaitan antar sistem, 
subsistem dan komponen sistem. 

- Pengembangan solusi sistem alternatif  
Suatu alternatif solusi yang mencakup 
pemikiran pemecahan dari yang bersifat ideal 
sampai yang realistis, dengan tetap 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang 
diperlukan. 

- Pemilihan/penentuan sistem yang sesuai 
Pemilihan/penentuan sistem dilakukan 
melalui pembandingan antara berbagai 
alternatif yang dibuat dengan mendasarkan 
pada kriteria evaluasi yang sama. 

- Implementasi dan evaluasi desain sistem 
Langkah terakhir dari pendekatan sistem 
adalah mengimplementasikan sistem yang 
telah dipilih, namun demikian untuk 
menjamin lancarnya implementasi biasanya 
dilakukan post implementation review 

c. Sistems Development Life Cycle (SDLC) 
Pengertian dasar SDLC menurut Davis (1995) 
adalah bahwa tiap aplikasi sistem harus melalui 
proses daur hidup yang sama baik pada tahap 
pengembangan ataupun implementasi. Langkah 
dan tahap dalam SDLC diuraikan secara 
berbeda-beda, namun pada hakekatnya 
perbedaan tersebut terjadi dalam 
pengelompokkan. [8] 
Menurut Suryadi (1998) dalam 
perkembangannya metode ini banyak dipakai 
untuk membangun dan mengembangkan SI, 
dalam penerapannya metode SDLC dipengaruhi 
oleh adanya kebutuhan untuk mengembangkan 
sistem dengan cara yang relative cepat sehingga  
dikombinasikan dengan pembuatan  prototype. 
Sedangkan menurut  
O’Brien (1996), SDLC adalah penerapan 
pendekatan sistem untuk mengembangkan suatu 
SI yang langkah-langkah pengembangannya 
mencakup kegiatan: 
- Investigasi Sistem  

Aktivitas pada tahap awal ini bertujuan 
untuk menentukan adanya masalah ataupun 
peluang yang ada, menjelaskan sistem yang 
berlaku saat ini, pihak-pihak yang terlibat 
atau sumber yang diperlukan dan studi 
kelayakan. 

- Analisis Sistem  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

874 
 

Tahap ini merupakan analisis mendalam 
untuk mendapatkan functional requirement 
(informasi yang dibutuhkan oleh pengguna) 

- Rancang Bangun Sistem  
Produk dari langkah ini berupa spesifikasi 
sistem, yang akan menjelaskan cara kerja 
sistem untuk memenuhi kebutuhan yang 
ada. Aktivitas yang akan dilakukan pada 
tahap ini meliputi User Interface Design, 
Data Design dan Process Design 

- Implementasi  
Implementasi adalah penerapan alternatif 
sistem ke dalam proses operasional 
organisasi, proses ini tentu saja akan 
menimbulkan pergeseran kondisi dari 
sistem lama ke sistem baru.  

- Pemeliharaan  
Merupakan tahap pemantauan jalannya 
sistem, kegiatan evaluasi dan modifikasi 
yang diperlukan. 

d. Prototyping 
Menurut Laudon (1996),  prototyping merupakan 
proses pembuatan sistem eksperimen yang 
dilakukan secara sderhana yang dapat digunakan 
oleh pengguna untuk menetapkan dan 
mengembangkan informasi-informasi yang 
dibutuhkan. Melalui model awal/prototipe dapat 
dijelaskan aspek-aspek masukan sistem, proses 
dan keluaran yang dibutuhkan pengguna. Sebuah  
prototype model  dapat diklasifikasikan sebagai  
throw away prototype atau  evolutionary 
prototype,  dalam arti sebuah  prototype bisa saja 
tidak terpakai atau bahkan menjadi dasar dari 
sebuah sistem yang sesungguhnya (Alter, 1996). 
Program-program yang digunakan untuk 
membuat sebuah prototype biasanya mencakup 
sarana yang memungkinkan sebagai menu 
generators, screen generators, report generators  
dan  code generators.  Metode  prototype  
digunakan untuk menjembatani kekurangan 
terhadap penggunaan metode  life cycle,  yang 
terkadang tidak menarik simpati pengguna 
karena kadang banyak melibatkan terminologi 
teori SI dan tidak memberikan gambaran sistem 
secara nyata. Kegiatan penggabungan antara 
metodologi SDLC dengan prototyping dikatakan 
sebagai pendekatan refinment prototyping/rapid  
structured prototyping (Suroso, 1996). 

e. Alat analisis 
Sarana pendukung yang banyak dimanfaatkan 
untuk menjelaskan logika suatu sistem dan 
menggambarkan keterkaitan suatu proses dengan 
proses atau subproses lainnya, yaitu;  
flowcharting, data flow diagram  (DFD),  entity 
relationship diagram  (ERD), dan  data dictionary 
(DD). 
 

4. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 
 

Menurut Enslikopedia Wikipedia Sistem 
Informasi SDM merupakan sebuah bentuk interseksi 
atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen 
sumber daya manusia (MSDM) danteknologi 
informasi. Sistem Informasi SDM (Human 
Resources Information Sistem) itusendiri adalah 
prosedur sistematik untuk pengumpul, menyimpan, 
mempertahankan, menarik dan memvalidasi data 
yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk 
mempunyaikemampuan untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan atau pilihan banyak 
orang yanglebih berhubungan dengan aktivitas 
perencanaan SDM baru. 

Menurut McLeod dan Schell (2001), sistem 
informasi sumber daya manusia  adalah sebuah 
sistem konseptual yang digunakan dalam mengelola 
personil perusahaan. Sistem tersebut mengumpulkan 
dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya 
manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, 
dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. 

 
 

Gambar1. Model Sistem Informasi Sumber 
Daya Manusia 

 
5. Pengertian Cuti 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 1976 

tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat 
Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977 tentang 
Permintaan dan pemberian cuti PNS, cuti adalah 
tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu 
tertentu, diberikan dalam rangka usaha untuk 
menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk 
kepentingan pegawai.   

Ada beberapa jenis cuti yang dapat diambil dan 
persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut ini 
beberapa jenis cuti sebagai berikut: 
a. Cuti Tahunan  

- Telah bekerja minimal 1 tahun secara terus 
menerus. 

- Lamanya 12 hari kerja dan dapat dipecah-
pecah minimal 3 hari.   

- Cuti atau sisa cuti tahunan yang tidak diambil 
dalam tahun yang bersangkutan, dapat 
diambil dalam tahun berikutnya untuk paling 
lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan 
dalam tahun yang sedang berjalan.  
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- Cuti Tahunan yang tidak diambil 2 (dua) 
tahun berturut-turut atau lebih dapat diambil 
dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 
hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun 
yang sedang berjalan.  

- Cuti Tahunan yang tidak diambil secara 
penuh dalam beberapa tahun, dapat diambil 
dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 
(dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti 
tahunan yang sedang berjalan.   

b. Cuti Besar  
- Telah bekerja sekurang-kurangnya  6 (enam) 

tahun secara terus menerus berhak atas Cuti 
Besar selama 3 (tiga) bulan termasuk cuti 
tahunan dalam tahun yang bersangkutan.  

- Cuti besar dapat digunakan yang 
bersangkutan untuk memenuhi kewajiban 
agama, umpamanya menunaikan ibadah haji.  

- Pegawai yang mengambil cuti besar kurang 
dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang 
menjadi haknya hapus.  

- Selama menjalankan Cuti Besar, yang 
bersangkutan menerima penghasilan penuh. 
Yang dimaksud dengan penghasilan penuh, 
kecuali tunjangan jabatan struktural. 

c. Cuti Sakit 
- Pegawai yang menderita sakit berhak atas 

cuti sakit.  
- Sakit selama 1 atau 2 hari 

memberitahukannya kepada atasannya baik 
secara tertulis maupun dengan pesan dengan 
perantaraan orang lain.  

- Sakit lebih dari 2 hari s.d. 14 hari wajib 
mengajukan permintaan secara tertulis 
kepada pejabat yang berwenang dengan 
melampirkan surat keterangan dokter.  

- Sakit lebih dari 14 hari wajib mengajukan 
permintaan secara tertulis kepada pejabat 
yang berwenang dengan melampirkan surat 
keterangan dokter.  

- Cuti sakit tersebut diberikan untuk paling 
lama 1 tahun, dan dapat  ditambah untuk 
paling lama 6 bulan apabila dipandang perlu 
berdasarkan surat keterangan dokter.  

- Apabila sakit setelah 1 tahun 6 bulan belum 
sembuh, harus diuji kembali kesehatannya 
oleh dokter yang ditunjuk. Apabila 
berdasarkan hasil pengujian kesehatan 
tersebut yang bersangkutan :   
o    Belum sembuh dari penyakitnya tetapi 

ada harapan untuk dapat bekerja kembali, 
maka ia diberhentikan dengan hormat dari   
jabatannya karena sakit dengan mendapat 
uang tunggu menurut peraturan yang 
berlaku.  

o   Belum sembuh dari penyakitnya dan 
tidak ada harapan lagi untuk dapat bekerja 
kembali, maka ia diberhentikan dengan 
hormat, dengan mendapat hak-hak 

kepegawaian menurut peraturan yang 
berlaku.   

- Pegawai wanita yang mengalami gugur 
kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling 
lama 1 ½ (satu setengah) bulan.  

- Pegawai yang mengalami kecelakaan dan 
oleh karena menjalankan tugas kewajibannya 
yang mengakibatkan Pegawai tersebut perlu 
mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit 
sampai ia sembuh dari penyakitnya.  

- Selama menjalankan cuti sakit, yang 
bersangkutan menerima penghasilan penuh. 

d. Cuti Bersalin 
- Untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga, 

pegawai wanita berhak atas cuti bersalin. 
Persalinan pertama yang dimaksud adalah 
persalinan pertama sejak yang bersangkutan 
menjadi pegawai.  

- Untuk persalinan yang keempat dan 
seterusnya kepada pegawai wanita diberikan 
cuti di luar tanggungan untuk persalinan. 
Dalam hal ini yang bersangkutan tidak 
diberhentikan dengan hormat dari jabatan 
organiknya. Lamanya cuti bersalin adalah 1 
(satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan 
sesudah persalinan. 

- Apabila ada seorang pegawai wanita yang 
mengambil cuti bersalin 2 (dua) minggu 
sebelum persalinan, maka haknya sesudah 
persalinan tetap 2 (dua) bulan.  

- Pegawai wanita yang akan bersalin untuk 
keempat kalinya dan seterusnya, apabila 
menjelang persalinan tersebut mempunyai 
hak atas cuti besar, dapat menggunakan cuti 
besar tersebut sebagai cuti persalinan. 

- Selama menjalankan Cuti Bersalin pegawai 
wanita yang bersangkutan menerima 
penghasilan penuh.  

- Tata cara untuk mendapatkan cuti bersalin.  
- Pegawai wanita yang akan bersalin harus 

mengajukan permintaan cuti bersalin secara 
tertulis kepada pejabat yang berwenang 
memberikan cuti.  

- Harap diperhatikan bahwa pejabat yang 
berwenang memberikan cuti harus 
memberikan cuti bersalin secara tertulis, 
yakni:  

- Untuk cuti persalinan yang pertama, kedua 
dan ketiga, dan   

- Untuk cuti diluar tanggungan untuk 
persalinan.  

- Pegawai wanita yang telah selesai 
menjalankan Cuti Diluar  

- Tanggungan untuk persalinan. Dengan Surat 
Keputusan Pejabat yang berwenang 
memberikan cuti diaktifkan kembali dalam 
jabatan semula. 

e. Cuti Alasan Penting 
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- Pegawai berhak atas cuti karena alasan 
penting untuk paling lama 2 (dua) bulan, 
tergantung alasan pentingnya, misalnya 
karena : Ibu, Bapak, Isteri dan Suami, Anak, 
Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit 
keras atau meninggal dunia, melangsungkan 
perkawinan yang pertama, dsb.  

- Selama menjalankan Cuti Alasan Penting, 
pegawai yang bersangkutan menerima 
penghasilan penuh.  

- Untuk mendapatkan Cuti Alasan Penting, 
pegawai mengajukan permintaan tertulis 
kepada pejabat yang berwenang memberikan 
cuti dengan menyebut alasan-alasannya.  

- Dalam hal yang mendesak, pegawai dapat 
mengajukan permintaan izin sementara 
kepada kepala bagian setempat sambil 
menunggu keputusan pejabat yang 
berwenang memberikan cuti.   
 

6. Metodelogi Penelitian 
 

6.1 Lokasi da waktu penelitian 
 
Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Agustus sampai Oktober 2012, yang bertempat di 
STMIK STIKOM Bali, Jl. Raya Puputan No. 86 
Renon, Denpasar – Bali 80123. 

 
6.2 Metode pengumpulan data 

 
Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  
a. Metode Kepustakaan   

Metode studi pustaka yaitu penulis memperoleh, 
mengumpulkan data dan informasi dari membaca 
atau menelaah berbagai literature-literatur yang 
mempunyai keterkaitan dengan permasalahan 
yang  sedang dihadapi.  

b. Metode Penelitian Lapangan  
Metode penelitian lapangan yaitu penulis 
langsung datang ke lokasi perusahaan yang 
diteliti. Data yang diperoleh merupakan data 
primer yang penulis dapatkan melalui sebagai 
berikut:  
- Wawancara  

Penulis bertanya langsung kepada pihak HRD 
untuk mendapatkan informasi yang 
menyangkut dengan peraturan prosedur 
pelaksanaan pengajuan cuti pada STMIK 
STIKOM Bali.  

- Observasi  
Data-data dan informasi yang diperoleh 
bersumber dari pengamatan langsung dari 
kegiatan perusahaan yang bersangkutan. 
 

6.3 Metode rancang bangun 
 

Pendekatan dalam melakukan rancang bangun 
pada penelitian ini yaitu menggunakan SDLC dan  
prototyping. Tujuan dan tahapan dari masing-masing 
pendekatan yang dipakai adalah: 
a. SDLC, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk 

mendapatkan gambaran atas sistem dan prosedur 
yang sudah ada, mendokumentasikan langkah 
dalam sistem yang akan disusun dan menjelaskan 
keterkaitan pihak-pihak terkait dalam sistem. 
Tahapan rancang bangun yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
- Investigasi sistem   

Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap 
sistem dan prosedur pengajuan cuti dengan 
menggunakan alat analisis flowchart. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 
tahap ini, dapat diketahui kemungkinan 
pengembangan sistem informasi, kelemahan 
sistem yang ada serta kelayakan sistem 
alternatif yang diusulkan.  

- Analisis sistem  
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 
struktur sistem yang dikembangkan untuk 
memenuhi requirement pengguna, alat 
analisis yang digunakan adalah context 
diagram  dan  data flow diagram. 

- Rancang bangun  
Tahapan ini dimaksudkan untuk menjelaskan 
bagaimana sistem informasi yang diusulkan 
dapat memenuhi kebutuhan pengguna, antara 
lain dengan menjelaskan keterkaitan antar 
entitas yang terjadi dalam rangka 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan 
pengguna. Sedangkan spesifikasi minimun 
sistem tidak ditampilkan oleh penulis sebab 
keterbatasan ilmu tentang rincian perhitungan 
spesifikasi hardware dan software yang 
digunakan oleh sistem.    
Perangkat lunak pendukung yang dipakai 
pada masing-masing tahapan di atas yaitu 
dengan memanfaatkan program Microsoft 
VISIO 2003. 

Untuk membangun sistem ini menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 
 

7. Alur Sistem yang Dipergunakan Sekarang 
 

7.1 Alur Pengajuan Cuti 
 
Alur sistem cuti yang ada di STIKOM Bali 

sekarang ini adalah: 
a. Karyawan mengisi form cuti minimal 3  hari 

sebelum cuti. Dan apabila ada keperluan 
mendadak diberikan kebijakan untuk 
mengajukan cuti minimal 1 hari setelah tidak 
hadir. 

b. Setelah form cuti diisi maka akan 
ditandatangani oleh atasan langsung dalam hal 
ini bisa berupa kepala bagian atau langsung 
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pembantu ketua selaku kepala departemen 
masing-masing. 

c. Setelah itu form dibawa kebagian personalia 
untuk di paraf. 

d. Form pengajuan cuti dibawa kebagian 
secretariat yang nantinya akan diteruskan 
kepada direktur STIKOM Bali untuk 
ditandatangani. 

e. Setelah itu form diarsip oleh bagian personalia. 
 

7.2 Alur Pengajuan Lembur 
 
Alur sistem lembur  yang ada di STIKOM Bali 

sekarang ini adalah: 
a. Karyawan mengisi form lembur atas perintah 

atasan pada form lembur yang sudah 
disediakan. 

b. Setelah form lembur diisi maka akan 
ditandatangani oleh atasan langsung dalam hal 
ini bisa berupa kepala bagian atau langsung 
pembantu ketua selaku kepala departemen 
masing-masing. 

c. Setelah itu form dibawa kebagian personalia 
untuk di paraf. 

d. Form pengajuan lembur dibawa kebagian 
secretariat yang nantinya akan diteruskan 
kepada direktur STIKOM Bali untuk 
ditandatangani. 
Setelah itu form diarsip oleh bagian personalia. 

 
Form yang diarsip tersebut akan diinput manual 

pada saat penggajian untuk keperluan perhitungan 
penggajian. 

 
8. Perancangan  

 
8.1 Perancangan Database 

 
Pengembangan sistem informasi ini memiliki 

rancangan tabel seperti berikut: 
 

 

Gambar 2. Rancangan tabel Sistem Informasi 
Pengajuan Cuti dan Lembur 

 
8.2 Perancangan DFD  
 
a. DFD level 0 

 
Gambar 3. DFD level 0  

 
b. Diagram konteks 

 

 
Gambar 4. Diagram konteks  

 
c. DFD level 1  
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Gambar 5. DFD level 1  
 

d. DFD level 2 Pengajuan Cuti 
 

 
 

 Gambar 6. DFD level 2 Pengajuan Cuti 
 

e. DFD level 2 Pengajuan lembur 

4
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Mengisi form 

pengajuan lembur
4.2

Proses persetujuan 

atas langsung dan 

atasan mengetahui
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D2 Data jabatan

D3 Data Departemen

D4 Posisi_jabatan

Data karyawan
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Data 
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lembur

Data 
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D9 Pengajuan lembur
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pengajuan 

lembur

Karyawan
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persetujuan 

lembur

Data pengajuan 

lembur

Direktur 

Data acc 

lembur
Data acc 

lembur

D9 Pengajuan lembur

Data acc 

lembur

4.5

Validasi dan arsip form 

lembur

4.3

Proses paraf 

pengajuan lembur oleh 

personalia

Data pengajuan 

lembur

Status paraf 

personalia

Status paraf 

personalia

Data 

persetujuan 

lembur

Data acc 

lembur

 
 

 Gambar 7. DFD level 2 Pengajuan lembur 
 

f. DFD Level Pembatalan Cuti 

 
 

Gambar 8. DFD level 2 Pembatalan Cuti 
 

9. Hasil dan Pembahasan 
 
Berikut adalah user interface yang ada pada 

sistem  pengajuan cuti dan lembur berbasis web di 
STIKOM Bali: 

 
9.1 Bagian User 

 
Bagian user adalah karyawan yang ada di 

STIKOM Bali yang akan menggunakan sistem 
pengajuan cuti dan lembur. Pada level ini ada 
beberapa form yang digunakan yaitu:  

 
a. Form Login 
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Gambar 9. Form Login

 
b. Form Pengajuan Cuti 

 

 
Gambar 10. Form Pengajuan Cuti

 
c. Form Pengajuan Lembur 

 

 
Gambar 11. Form Pengajuan Lembur

 
d. Form Pembatalan Cuti 
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Gambar 9. Form Login 

 

Gambar 10. Form Pengajuan Cuti 

 

Gambar 11. Form Pengajuan Lembur 

 

Gambar 12. Form Pengajuan Lembur

9.2 Bagian Menyetujui Atasan Langsung
 
Pada level bagian atasan langsung ini akan 

bertugas untuk memberikan perubahan status 
sebagai tanda bahwa pengajuan cuti ditandatangani 
dan disetujui. Pada level ini ada beberapa form 
seperti form yang dapat melihat semua
karyawan bawahannya dan melihat semua pengjuan 
cuti dan lembur keryawan bawahannya. Form login 
pada level ini memiliki form yang sama dengan 
form login pada user. Adapun form untuk 
konfirmasi persetujuan dari pengajuan tersebut 
adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 13. Form Daftar Pengajuan Cuti

 

Gambar 14. Form Daftar Pengajuan Lembur

9.3 Bagian Mengetahui Atasan Langsung
 
Level bagian mengetahui atasan langsung ini 

memiliki form yang sama dengan level bagian 
menyetujui atasan  langsung. Namun ada perb
dimana apabila ada kepala bagian di bawah 
pembantu ketua, maka kepala bagian merupakan 
menyetujui atasan langsung dan pembantu ketua 
merupakan level mengetahui atasan langsung. Form 
login pada level ini juga sama dengan orm logi user. 
Untuk daftar pengajuan cuti dan lembur pada level 
mengetahui atasan langsung dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

Gambar 12. Form Pengajuan Lembur 
 

Bagian Menyetujui Atasan Langsung 

level bagian atasan langsung ini akan 
bertugas untuk memberikan perubahan status 
sebagai tanda bahwa pengajuan cuti ditandatangani 
dan disetujui. Pada level ini ada beberapa form 
seperti form yang dapat melihat semua data 
karyawan bawahannya dan melihat semua pengjuan 
cuti dan lembur keryawan bawahannya. Form login 
pada level ini memiliki form yang sama dengan 
form login pada user. Adapun form untuk 
konfirmasi persetujuan dari pengajuan tersebut 

 

Gambar 13. Form Daftar Pengajuan Cuti 

 
 

Gambar 14. Form Daftar Pengajuan Lembur 
 
 

Bagian Mengetahui Atasan Langsung 

Level bagian mengetahui atasan langsung ini 
memiliki form yang sama dengan level bagian 
menyetujui atasan  langsung. Namun ada perbedaan 
dimana apabila ada kepala bagian di bawah 
pembantu ketua, maka kepala bagian merupakan 
menyetujui atasan langsung dan pembantu ketua 
merupakan level mengetahui atasan langsung. Form 
login pada level ini juga sama dengan orm logi user. 

ngajuan cuti dan lembur pada level 
mengetahui atasan langsung dapat dilihat pada 
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Gambar 15. Form Daftar Pengajuan Cuti

 

 
Gambar 16. Form Daftar Pengajuan Lembur

 
9.4 Bagian Personalia 

 
Pada level bagian personalia bertugas untuk 

memberi paraf pengajuan yang sudah disetujui oleh 
atasan mengetahui yang kemudian akan diteruskan 
ke diretur. Form login pada level ini sama dengan 
form login user, adapun form daftar pengajuan cuti 
dan lembur dari karyawan adalah sebagai berikut.

 

 
Gambar 17. Form Daftar Pengajuan cuti pada bagian 

personalia 
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Gambar 15. Form Daftar Pengajuan Cuti 

 

Gambar 16. Form Daftar Pengajuan Lembur 

Pada level bagian personalia bertugas untuk 
memberi paraf pengajuan yang sudah disetujui oleh 
atasan mengetahui yang kemudian akan diteruskan 
ke diretur. Form login pada level ini sama dengan 
form login user, adapun form daftar pengajuan cuti 
dan lembur dari karyawan adalah sebagai berikut. 

 

ar 17. Form Daftar Pengajuan cuti pada bagian 
 

 
Gambar 19. Form Daftar Pengajuan Lembur pada 

bagian personalia

Gambar 20. Form Daftar Pembatalan Pengajuan Cuti 
pada bagian personalia

 
9.5 Bagian Direktur 

 
Pada level direktur, bertugas untuk 

menandatangani pengajuan yang akan divalidasi dan 
diarsip oleh bagian personalia. Adapun form daftar 
pengajuan cuti dan lembur yang digunakan adalah:

 

 
Gambar 21. Form Daftar Pengajuan Cuti pada 

bagian Direktur
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Gambar 19. Form Daftar Pengajuan Lembur pada 
bagian personalia 

 

 
 

Gambar 20. Form Daftar Pembatalan Pengajuan Cuti 
pada bagian personalia 

 

Pada level direktur, bertugas untuk 
menandatangani pengajuan yang akan divalidasi dan 
diarsip oleh bagian personalia. Adapun form daftar 
pengajuan cuti dan lembur yang digunakan adalah: 

 

Gambar 21. Form Daftar Pengajuan Cuti pada 
bagian Direktur 
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Gambar 22. Form Daftar Pengajuan lembur

bagian Direktur
 

10. Kesimpulan 
 
Sistem pengajuan cuti dan lembur pada STMIK 

STIKOM Bali sudah dapat diterapkan dengan baik. 
Hal ini dapat memberikan pelayanan yang 
mempermudah karyawan dalam mengajukan cuti 
dan lembur. Dan dapat mempermudah bagian 
kepegwaian (HRD) dalam melakukan manajemen 
cuti karyawan yang sebelumnya dihitung manual. 
Serta juga dapat menghemat penggunaan kertas serta 
waktu yang dapat mendukung produktifitas 
perusahaan. 
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Gambar 22. Form Daftar Pengajuan lembur pada 
bagian Direktur 
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Abstrak 
 
E-mail spam adalah pengiriman secara massal pesan identik yang tidak diinginkan ke sejumlah penerima. Isi 
pesan spam biasanya berupa iklan-iklan, publikasi secara elektronik yang kadang juga tidak sedikit berisi 
penipuan. Untuk menghadapi permasalahan e-mail spam, pendekatan yang diterapkan biasanya adalah sistem e-
mail spam filtering. Banyak teknik yang digunakan untuk pembangunan sebuah e-mail spam filtering, dan salah 
satunya dengan menggunakan metode Support Vector Machines karena terbukti memiliki kemampuan 
generalisasi yang baik. Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemrosesan, SVM dimodifikasi dengan 
paradigma granular computing yang memecah data menjadi bagian-bagian kecil informasi serta algoritma 
cumulative margin width yang digunakan dalam memilih hyperplanes terbaik.  Dengan modifikasi yang disebut 
Granular Support Vector Machines – Cumulative Margin Width ini diperoleh akurasi pengujian sebesar 93%, 
lebih baik daripada menggunakan SVM biasa dengan akurasi pengujian sebesar 91%. 
 
Kata kunci: e-mail spam filtering, support vector machines, granular computing, cumulative margin width. 
 

1. Pendahuluan 
E-mail spam filtering adalah sebuah mekanisme 
yang digunakan untuk memisahkan e-mail spam 
dengan e-mail bukan spam secara otomatis[12]. Saat 
ini banyak teknik yang digunakan untuk 
pembangunan sebuah e-mail spam filtering, dan 
salah satunya dengan menggunakan teknik 
klasifikasi[2][3]. Klasifikasi adalah teknik 
memetakan data ke dalam satu atau beberapa kelas 
yang sudah didefinisikan sebelumnya. Salah satu 
teknik klasifikasi yang secara luas digunakan untuk 
membangun sistem e-mail spam filtering adalah 
Support Vector Machines (SVM)[3]. 
Support Vector Machines (SVM) adalah salah satu 
metode supervised learning yang digunakan untuk 
klasifikasi data dan pada umumnya 
diimplementasikan untuk menangani dataset yang 
hanya memiliki dua kelas[4][5][6]. SVM banyak 
digunakan dalam pembangunan sistem e-mail spam 
filtering karena telah terbukti efisien dan akurasinya 
yang tinggi[2][3]. Performansi dari SVM menurun 
pada kondisi terlalu banyak atribut dalam sebuah 
dataset sehingga saat dipetakan ke dalam ruang 
vektor menimbulkan curse of dimensionality. 
Kondisi lain adalah saat jumlah instances sebuah 
kelas jauh melebihi kelas lainnya, hal ini dapat 
menyebabkan kelas yang memiliki instances lebih 
sedikit dianggap sebagai pencilan (outlier). Kondisi 
yang lain adalah saat pembangunan hyperplane, jika 

hanya dibangun sebuah SVM untuk seluruh input 
space, maka pemilihan support vectors (SV) banyak 
dipengaruhi noise. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, 
dalam implementasinya, SVM biasanya 
dimodifikasi dengan tujuan menambah tingkat 
akurasi dan efisiensinya. 
Salah satu modifikasi yang diterapkan dalam SVM 
adalah penggunaan paradigma granular computing 
dan teori statistik, yang kemudian penggabungannya 
disebut Granular Support Vector Machines 
(GSVM).  Dalam pembangunan GSVM sendiri, 
banyak algoritma-algoritma yang diterapkan sesuai 
dengan tujuan pengimplementasian SVM itu sendiri. 
Algoritma yang diterapkan dalam pembangunan 
GSVM untuk binary classification secara umum 
adalah algoritma Cumulative Margin Width (CMW). 
Algoritma CMW adalah algoritma yang sederhana 
dan efisien untuk membangun linear SVM secara 
top-down. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
keakuratan dan efisiensi sistem yang dibangun 
dengan membandingkan ukuran F-Measure dan 
waktu pemrosesan dengan SVM yang tidak 
dimodifikasi. Dataset yang digunakan adalah Task A 
pada ECML PKDD 2006 Discovery Challenge, 
dengan rincian data training sebanyak 3500 e-mail 
dan data testing sebanyak 1500 e-mail. Dataset yang 
digunakan telah melewati proses preprocessing 
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yakni ekstraksi dan normalisasi. Proses ekstraksi 
atribut dilakukan menggunakan modul 
Gain dalam Weka tool. Aplikasi yang dibangun 
adalah aplikasi stand alone
diimplementasikan dalam e-mail server
 
2. Text Mining 
Text mining merupakan  pencarian  pola  yang 
menarik  atau  pola  yang  berguna pada sebuah  
informasi  tekstual yang  tidak  terstruktur, atau bisa 
juga didefinisikan sebagai proses dari menganalisa 
teks untuk mengekstraksi informasi dengan  tujuan  
tertentu. Beberapa pekerjaan yang ada dalam text 
mining adalah kategorisasi teks, klasifikasi teks, 
klasterisasi teks, ekstraksi konsep, 
analysis, document summarization
lain[15].  
Langkah pertama dalam melakukan pekerjaan text 
mining dokumen, dalam hal ini klasifikasi adalah 
dengan melakukan transformasi data yang biasanya 
direpresentasikan dalam kata-kata, menjadi bentuk 
yang cocok untuk pekerjaan klasifikasi 
ini[15].Representasi ini disebut matriks 
occurrence, yaitu matriks frekuensi kemunculan 
term pada tiap dokumen. Representasi ini memiliki 
dimensi yang sangat besar, dan dapat 
mengakibatkan hasil klasifikasi menjadi tidak baik 
dan komputasinya besar[15]. Information gain
digunakan dalam proses pemilihan atribut yang 
memiliki kontribusi besar dalam proses klasifikasi. 
 Öv�Jw�Æ;$= � � � �;z|$=�

uv�wp;$= � � v�\
h

�¶6 % Öv�Jw�Æ
 ��¡\|+(?% � Öv�Jw�Æ;.=
 
3. Support Vector Machines 
Secara konseptual, metode ini bekerja dengan 
memetakan input space, dalam vektor ke dalam 
dimensi tinggi utnuk selanjutnya dibangun sebuah 
pemisah antar kelas yang disebut 
berdasarkan informasi-informasi dari 
vectors (SV)[6]. Support vectors
vektor data yang berjarak paling dekat dengan 
hyperplane. Untuk mendapatkan 
digunakan dalam memisahkan data dalam n
menggunakan persamaan garis &�, � ∈ &, seperti ditunjukkan gambar 1.
Persamaan tersebut memisahkan 
menjadi dua bagian yang masing
kelas berlabel +1 dan -1. Jika ada 
memenuhi persamaan garis tersebut maka data 
tersebut dikatakan data yang linearly separable

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

883 
 

yakni ekstraksi dan normalisasi. Proses ekstraksi 
atribut dilakukan menggunakan modul Information 
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mining dokumen, dalam hal ini klasifikasi adalah 
dengan melakukan transformasi data yang biasanya 

kata, menjadi bentuk 
yang cocok untuk pekerjaan klasifikasi 
ni[15].Representasi ini disebut matriks co-

, yaitu matriks frekuensi kemunculan 
term pada tiap dokumen. Representasi ini memiliki 
dimensi yang sangat besar, dan dapat 
mengakibatkan hasil klasifikasi menjadi tidak baik 

Information gain biasa 
digunakan dalam proses pemilihan atribut yang 
memiliki kontribusi besar dalam proses klasifikasi.  

logB �;z|$=          ;1= 

Öv�Jw�Æ¾$�Â            ;2= 
; = � uv�wp;$=         ;3= 

Secara konseptual, metode ini bekerja dengan 
, dalam vektor ke dalam 

dimensi tinggi utnuk selanjutnya dibangun sebuah 
pemisah antar kelas yang disebut hyperplane 

informasi dari support 
Support vectors adalah seluruh 

vektor data yang berjarak paling dekat dengan 
Untuk mendapatkan hyperplane yang 

digunakan dalam memisahkan data dalam n-dimensi 
persamaan garis 〈[�. ��〉+ � � 0; [ ∈

, seperti ditunjukkan gambar 1. 
Persamaan tersebut memisahkan input space 
menjadi dua bagian yang masing–masing terdiri dari 

1. Jika ada hyperplane yang 
memenuhi persamaan garis tersebut maka data 

linearly separable. 

Gambar 1 Support vector machines

Fungsi sign(x) yang dihasilkan dari perhitungan 
SVM adalah: 
 �;�= � ��1, 〈[�. ��〉 + � �+1, 〈[�. ��〉+ � >
3.1. Optimisasi SVM 
Optimisasi dalam SVM dimaksudkan untuk 
menemukan hyperplanes 
melakukan generalisasi. Terdapat dua bentuk 
optimisasi SVM yaitu primal form
Primal form adalah bentuk optimisasi yang 
digunakan untuk SVM dengan data yang 
separable.  Bentuk ini sulit untuk diselesaikan 
karena terdapat dua 883ariable yang belum diketahui 
sebagai parameter SVM yaitu 
 minµ*+  [,/ 1,t��zIK� �w ;〈[
 
Dual form menggunakan pendekatan lagrang dalam 
menyelesaikannya. Dengan parameter 
digunakan sebagai penanda 
dengan syarat α ≥ 0. Dengan pendekatan lagrang dan 
konsep duality gap dengan 
dual form digunakan dalam pembangunan SVM.
 

Max r- � � @?
(

?¶6 �
t��zIK�

 
3.2. Soft Margin 
Dalam pembangunan SVM menggunakan 
untuk data yang 
ditambahkan sebuah 883
untuk membatasi nilai konstanta 
nilai konstanta ini ditujukan untuk memungkinkan 
pada data-data yang non
ditemukan hyperplane 
beberapa data noise melewati batas 
dibangun, aeperti ditunjukkan gambar 2. 
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Gambar 1 Support vector machines 

 
Fungsi sign(x) yang dihasilkan dari perhitungan 

� 0> 0�                          (4) 

Optimisasi dalam SVM dimaksudkan untuk 
 yang paling baik dalam 

melakukan generalisasi. Terdapat dua bentuk 
primal form dan dual form. 

adalah bentuk optimisasi yang 
digunakan untuk SVM dengan data yang linearly 

.  Bentuk ini sulit untuk diselesaikan 
ariable yang belum diketahui 

sebagai parameter SVM yaitu w dan b.  

2, ;[.[=  ;〈[�. ��〉 + �=Æ? . 1 

menggunakan pendekatan lagrang dalam 
menyelesaikannya. Dengan parameter α yang 
digunakan sebagai penanda support vectors (SV) 

Dengan pendekatan lagrang dan 
dengan primal form, optimisasi 

digunakan dalam pembangunan SVM. 

� � @?
(

?,�¶6 @�Æ?Æ�〈/ �. �/〉 
t��zIK� �w @? . 0                  ;5=  

Dalam pembangunan SVM menggunakan Dual form 
non-linearly separable, 

883ariable yang digunakan 
untuk membatasi nilai konstanta α [8]. Pembatasan 
nilai konstanta ini ditujukan untuk memungkinkan 

non-linearly separable untuk 
 yang dapat membiarkan 

melewati batas hyperplane yang 
dibangun, aeperti ditunjukkan gambar 2.  
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Gambar 2. Soft margin
Konstanta C, atau yang disebut 
ditambahkan dalam konstrain pada 
sehingga persamaan dual form SVM menjadi
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4. Granular Computing 
Granular computing merupakan sebuah paradigma 
dalam computer processing, yang melakukan 
penyelesaian suatu permasalahan yang 
dengan merepresentasikan suatu permasalahan 
menjadi besar menjadi bentuk informasi
yang lebih kecil (information granule
cluster-cluster dari himpunan semesta permasalahan 
tersebut[1][7][10]. Dalam permasalahan data 
mining, banyak model-model yang dapat digunakan 
untuk merepresentasikan information granule
set theory and interval analysis
algorithm atau clustering algorithm
 
4.1. Granular Support Vector Machines
Salah satu modifikasi yang dilakukan dalam
adalah menggunakan paradigma 
computing, yaitu dengan memecah 
menjadi bentuk yang lebih kecil (
granule) dengan tujuan utamanya adalah 
memungkinkan data non-linearly separable
linearly separable[1], memperbesar t
kemampuan generalisasi SVM yang dibangun[1], 
dan meningkatkan akurasi dari SVM[1], seperti 
ditunjjan gambar 3. 
Langkah-langkah pembentukan GSVM adalah 
sebagai berikut: 

1. Granulation, yaitu membagi 
menjadi information granule
model-model yang telah disebutkan di 
atas. 

2. Pembangunan SVM pada tiap
information granule
terbentuk, dan menyelesaikan proses 
optimisasinya. 

3. Agregasi hasil, penggabungan fungsi 
sign(x) pada tiap SVM yang terbentuk.
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Gambar 2. Soft margin 

Konstanta C, atau yang disebut soft margin 
ditambahkan dalam konstrain pada Dual form SVM, 
sehingga persamaan dual form SVM menjadi 

@? @�Æ?Æ�〈/ �. �/〉 
@? � ¿ 

= 0                           ;6= 

Granular computing merupakan sebuah paradigma 
, yang melakukan 

penyelesaian suatu permasalahan yang kompleks 
dengan merepresentasikan suatu permasalahan 
menjadi besar menjadi bentuk informasi-informasi 

information granule) berupa 
dari himpunan semesta permasalahan 

tersebut[1][7][10]. Dalam permasalahan data 
model yang dapat digunakan 

information granule, yaitu 
set theory and interval analysis, decision trees 

clustering algorithm[1][10].  

Granular Support Vector Machines 
Salah satu modifikasi yang dilakukan dalam SVM 
adalah menggunakan paradigma granular 

, yaitu dengan memecah input space 
menjadi bentuk yang lebih kecil (information 

) dengan tujuan utamanya adalah 
linearly separable menjadi 

[1], memperbesar tingkat 
kemampuan generalisasi SVM yang dibangun[1], 
dan meningkatkan akurasi dari SVM[1], seperti 

langkah pembentukan GSVM adalah 

, yaitu membagi input space 
information granule dengan 

odel yang telah disebutkan di 

Pembangunan SVM pada tiap-tiap 
information granule yang telah 
terbentuk, dan menyelesaikan proses 

Agregasi hasil, penggabungan fungsi 
pada tiap SVM yang terbentuk. 

Gambar 3. Perbandingan SVM dan
linearly separable data

 
4.2. Single-Pass Clustering
Implementasi granulasi dalam langkah pertama 
pembentukan GSVM digunakan 
algorithm, yaitu single-pass clustering
clustering dikenal sebagai salah satu teknik 
clustering yang digunakan dalam metode partisi 
clustering yang sederhana dan cepat[9][13]. 
pass clustering menggunakan sebuah nilai batas 
(threshold) yang digunakan sebagai nilai 
antar data dengan pusat 
clustering bekerja d
berikut[13][14]: 

1. Jadikan data point pertama menjadi centroid 
untuk cluster pertama.

2. Untuk data selanjutnya, hitung nilai 
similarity, Sij, dengan seluruh cluster 
centroid. 

3. Jika nilai hasil perhitungan similarity lebih 
besar dari nilai 
ditentukan, tambahkan data point tersebut ke 
dalam cluster tersebut dan update nilai pusat 
cluster-nya, sedangkan jika nilai similarity 
lebih kecil dari threshold, maka data point 
tersebut dijadikan cluster baru dan menjadi 
pusat cluster-nya. 

4. Lakukan langkah dua dan 3 untuk seluruh 
data yang tersisa. 

 
4.3. Algoritma Cumulative Margin Width
Cumulative margin width
paling sederhana dalam pembentukan GSVM secara 
top-down[1]. Konsep algoritma ini adalah 
memaksimalkan margin yang terdapat pada tiap 
SVM yang dibangun di tiap 
Misal dalam input space
information granule, dan pada tiap 
granule dibangun SVM1 dan SVM2, dimana w
merupakan weight dari SVM1 dan w
weight dari SVM2. Penjelasan secara geometrik dari 
algoritma ini adalah bahwa nilai CMW yang paling 
besar dipilih, dan weight
dipilih menjadi hyperplane
digunakan dalam fungsi sign(x)
CMW ditunjukkan oleh persamaan:
 

¿ Å
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Gambar 3. Perbandingan SVM dan GSVM pada 

linearly separable data 

Pass Clustering 
Implementasi granulasi dalam langkah pertama 
pembentukan GSVM digunakan clustering 

pass clustering. Single-pass 
dikenal sebagai salah satu teknik 

yang digunakan dalam metode partisi 
yang sederhana dan cepat[9][13]. Single-

menggunakan sebuah nilai batas 
) yang digunakan sebagai nilai similarity 

antar data dengan pusat cluster[13]. Single-pass 
bekerja dengan cara sebagai 

Jadikan data point pertama menjadi centroid 
untuk cluster pertama. 
Untuk data selanjutnya, hitung nilai 

, dengan seluruh cluster 

Jika nilai hasil perhitungan similarity lebih 
besar dari nilai threshold yang telah 
ditentukan, tambahkan data point tersebut ke 
dalam cluster tersebut dan update nilai pusat 

nya, sedangkan jika nilai similarity 
lebih kecil dari threshold, maka data point 
tersebut dijadikan cluster baru dan menjadi 

 
Lakukan langkah dua dan 3 untuk seluruh 

 

Algoritma Cumulative Margin Width  
Cumulative margin width merupakan algorima 
paling sederhana dalam pembentukan GSVM secara 

[1]. Konsep algoritma ini adalah 
in yang terdapat pada tiap 

SVM yang dibangun di tiap information granule[1]. 
input space dibagi menjadi dua 

, dan pada tiap information 
dibangun SVM1 dan SVM2, dimana w1 

dari SVM1 dan w2 merupakan 
dari SVM2. Penjelasan secara geometrik dari 

algoritma ini adalah bahwa nilai CMW yang paling 
weight dari SVM-SVM tersebut 
hyperplane yang kemudian 

sign(x)[1]. Perhitungan nilai  
oleh persamaan: 

� 1Á6 + ÁB                      ;7= 
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Untuk memperbaharui CMW, maka dipilihlah m 
nilai kostanta soft margin (konstanta C) yang 
digunakan dalam pembangunan SVM dan, dari m-
kali pengulangan dipilih weight-weight yang 
membuat nilai CMW paling besar untuk dijadikan 
sebagai hyperplane[1]. Pemilihan nilai C mengikuti 
syarat K6, KB, … , K� ∈ ;��?� , ��'f=, dimana nilai 
xmin merupakan nilai terkecil dari input space dan 
xmax merupakan nilai yang paling besar dari input 
space[1]. Nilai konstanta C dipilih secara acak dari 
;��?� , ��'f=. Secara umum algoritma CMW 
ditunjukkan oleh gambar 4. 
 
5. Implementasi 
Proses yang dilakukan sistem dalam melakukan 
klasifikasi e-mail spam adalah melakukan parser 
data, untuk mengubah format data asli menjadi 
format matrix co-occurence. Kemudian melakukan 
ekstraksi data untuk mengurangi jumlah atribut 
menggunakan modul Information Gain dari aplikasi 
Weka 3.5. Normalisasi data menggunakan 
persamaan Term Frequency (TF). Selanjutnya 
melakukan training data dengan Granular Support 
Vector Machines-Cumulative Margin Width, untuk 
menemukan hyperplanes terbaik, dengan SVM 
dibangun dari toolbox MATLAB. 
 
 
computeCMW(informationGranule,numberOfSM) 
 
T=random(numberOfSM) 
For i=1:numberOfSM 
For j=1:jumlah seluruh information granule 
Lakukan training SVM(j) dengan kostanta C 
T(i). 
Hitung weight SVM(j). 
Endfor 
Hitung nilai CMW dari seluruh training SVM. 
Endfor 
Pilih nilai CMW paling besar. 
Weight  yang membuat CMW paling besar dipilih 
sebagai hyperplanes  untuk pengujian. 
 

Gambar 4 Pseudocode algoritma CMW 
 
 
5.1. Kinerja Sistem 
Evaluasi yang dilakukan menggunakan parameter F-
Measure yang terdiri dari perhitungan precision dan 
recall. Recall, precision, dan F- Measure merupakan 
metode pengukuran efektifitas yang biasa dilakukan 
pada proses klasifikasi [11]. Dalam penelitian ini, 
nilai precision dan recall didasarkan pada hasil 
keluaran menggunakan confusion matrix. Dalam 
penelitian ini, nilai precision dan recall didasarkan 
pada hasil keluaran menggunakan confusion matrix 
seperti pada tabel 1. 
 

Tabel 1 Confusion matrix 

 
 
 
Pada confusion matrix sendiri, untuk menentukan 
akurasi pengujian digunakan persamaan[1]: 
 

�KK�J�KÆ = $. + $\
$. + �. + $\ + �\              ;8= 

  
.JIKutuwv ;�= = $.

$. + �.                   ;9= 

 

ÃIK�yy ;J= = $.
$. + �\                 ;10) 

 � −  I�t�JI = 2 % � % J� + J                (11) 
 
6. Pengujian dan Analisis 
6.1. Pengujian Performansi 
Pengujian ini dilakukan untuk mencari nlai 
threshold (similarity) terbaik pada proses granulasi 
untuk meneliti pengaruh jumlah information granule 
terhadap waktu training dan akurasi pada saat 
testing, mencari nilai konstanta C (soft margin) 
terbaik untuk meneliti pengaruhnya terhadap nilai 
CMW dan akurasi pada saat testing, dan 
menganalisia performansi 885ystem e-mail spam 
filtering yang telah dibangun. Hasil pengukuran 
berdasarkan pada waktu pemrosesan, akurasi, 
precision, recall, dan F-Measure. Pengujian dengan 
GSVM-CMW dibandingkan dengan Single-SVM 
untuk melihat performansinya. Hasil selengkapnya 
dapat dilihat pada table 1 pada lampiran. 
 
6.2. Analisis Hasil Pengujian 
6.2.1. Analisis Pengaruh Jumlah Information 
granule terhadap Akurasi dan Efisiensi 
Pada pengujian ini, dipilih beberapa nilai threshold 
yang digunakan dalam proses granulasi untuk 
melihat pengaruh jumlah information granule 
terhadap akurasi dan efisiensi waktu pemrosesan. 
Nilai threshold yang digunakan adalah 0.0001, 
0.001, 0.02, 0.05, 0.09, 0.15, dan 0.4. Pada 
pengujian ini, nilai konstanta soft margin C=1 untuk 
GSVM-CMW dan Single-SVM. Berdasarkan 
sepuluh kali pengujian pada masing-masing 
threshold untuk GSVM-CMW dan Single SVM, 
diperoleh data 885mpiric dengan hasil sebagai 
berikut(gambar 5 dan 6): 

• Untuk GSVM-CMW, hasil pengujian terbaik 
diperoleh pada nilai threshold 0.02, dengan 
jumlah information granule terbentuk 
sebanyak delapan, waktu pemrosesan 162.78 
detik, akurasi sebesar 93%, precision dan 
recall masing-masing 0.97452 dan 0.8742, 
dan nilai F-Measure sebesar 0.92168. 

positive negative

positive' True Positives (TP) False Positives (FP)
negative' False Negatives (FN) Ture Negativas (TN)

prediction
actual
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• Untuk Single-SVM diperoleh hasil waktu 
training sebesar 435.17 detik, akurasi 
pengujian sebesar 91%, nilai precision dan 
recall masing-masing 0.9073 dan 0.8868, 
dan F-Measure sebesar 0.90790. 

 

 
Gambar 5. Grafik perbandingan jumlah information 

granule dengan waktu training 
 

 
Gambar 6. Grafik perbandingan jumlah information 

granule dengan akurasi pengujian 
 
6.2.2. Analisis Pengaruh Nilai Konstanta C 
terhadap GSVM-CMW 
Pada pengujian ini dilakukan observasi terhadap 
parameter konstanta C (soft margin), dimana 
parameter tersebut menentukan keketatan 
perhitungan SVM. Untuk GSVM-CMW, nilai 
kosntanta C diujikan untuk melihat pengaruh 
pemilihan CMW terbesar. GSVM-CMW 
membutuhkan information granule untuk dapat 
dilakukan training hingga mendapatkan model, 
sehingga pemilihan jumlah granule didasarkan pada 
pengujian sebelumnya dengan memilih jumlah 
information granule yang optimal.  Jumlah 
konstanta C yang diujikan adalah 10 dan nilainya 
terdiri dari rentang 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 
0.8, 0.9, 1.. Pengujian dilakukan sebanyak sepuluh 
kali dan diambil hasil terbaik dari sepuluh pengujian 
tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian dari seluruh nilai 
konstanta C nilai yang memberikan hasil nilai 
pengujian terbaik dengan CMW terbesar adalah 
C=0.9, dengan perbandingan menggunakan Single-
SVM sebagai berikut: 

• Untuk GSVM-CMW, hasil pengujian terbaik 
diperoleh pada nilai C=0.9 pada waktu 
pemrosesan 974.92 detik, akurasi sebesar 
93%, precision dan recall masing-masing 
0.97147 dan 0.87571, dan nilai F-Measure 
sebesar 0.92111. 

• Untuk Single-SVM, dengan C=0.9 diperoleh 
hasil waktu training sebesar 431.59 detik, 
akurasi pengujian sebesar 91%, nilai 
precision dan recall masing-masing 0.9057 
dan 0.8885, dan F-Measure sebesar 
0.907018. 

Untuk hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat 
pada table 2 pada lampiran. 
 
6.2.3. Analisis GSVM-CMW yang dibangun 
Kedua 886cenario pengujian di atas dijadikan dasar 
dalam mendefinisikan pembangunan GSVM-CMW 
sebagai mekanisme e-mail spam filtering. 
Berdasarkan pengujian di atas, maka nilai threshold 
similarity yang paling baik untuk dijadikan 
parameter pada proses granulasi dalam 
pembangunan GSVM-CMW spam filtering adalah 
0.02, karena memberikan hasil akurasi pengujian 
terbaik, dan waktu yang 886cenario tidak terlalu 
lama, dibandingkan dengan threshold lainnya. 
Berdasarkan pengujian 886cenario kedua, 
didapatkan nilai CMW terbesar yang memberikan 
hasil nilai pengujian terbaik adalah C=0.9. 
Pada pengujian pertama mengenai pengaruh jumlah 
information granule terhadap akurasi dan efisiensi 
waktu training, dapat dilihat pada grafik, bahwa 
dengan bertambahnya jumlah information granule 
maka bertambah pula akurasi pengujian, namun 
pada jumlah information granule = 8, dihasilkan 
nilai terbaik dari segi akurasi dan titik balik menjadi 
penurunan jumlah akurasi pengujian. Hal ini 
disebabkan pada jumlah information granule yang 
terlalu banyak, nilai centroid pada tiap information 
granule menjadi mirip satu sama lain, sehingga pada 
saat pengujian, terjadi salah penempatan data pada 
cluster yang berakibat menurunnya akurasi 
pengujian. Hal ini disebabkan pula oleh semakin 
banyaknya data tersebar diantara cluster 
menyebabkan saat training SVM, terjadi kekurangan 
informasi penting untuk menentukan support vectors 
pada tiap information granule untuk menentukan 
hyperplanes. Menurunnya waktu pemrosesan yang 
berbanding terbalik dengan jumlah information 
granule dikarenakan semakin banyak jumlah 
information granule, semakin tersebar pula data 
training, sehingga dalam satu information granule 
hanya terdapat ratusan data. Dengan hanya ratusan 
data dalam satu information granule menjadikan 
proses training GSVM-CMW semakin cepat.  
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Pada pengujian kedua mengenai pengaruh jumlah 
konstanta C yang dipilih untuk menentukan nilai 
CMW terbesar. Berdasarkan hasil pengujian, nilai 
CMW berkisar antara 0.29-0.37 untuk semua 
kombinasi dari seluruh pengujian yang berarti pada 
dataset ini seluruh nilai konstanta α yang 
memberikan nilai L(D) paling besar, nilainya tidak 
lebih besar dari 0.1, sehingga kombinasi nilai C dari 
0.1-1 tidak terlalu signifikan perbedaannya untuk 
seluruh nilai-nilai pengujian. Nilai konstanta α yang 
tidak lebih besar dari 0.1 ini dikarenakan fakta 
bahwa semakin banyak data yang dilakukan training 
menggunakan SVM, kontribusi masing-masing data 
untuk Analisis performansi GSVM-CMW 
dibandingkan dengan SVM biasa tanpa modifikasi 
memberikan hasil bahwa untuk 887cenario 
pengujian pertama, nilai pengujian dengan 
menggunakan GSVM-CMW (threshold = 0.02, 
jumlah konstanta C = 1, dan nilai konstanta C = 1) 
yaitu akurasi pengujian didapat sebesar 93% dan 
waktu training sebesar 304.03 detik. Bila 
dibandingkan dengan Single-SVM (nilai konstanta 
C = 1) yang didapatkan hasil akurasi pengujian 
sebesar 91% dan waktu training sebesar 435.17 
detik. Berdasarkan 887cenario kedua Single-SVM 
(nilai konstanta C = 0.9) didapat hasil akurasi 
pengujian sebesar 91% dan waktu training sebesar 
431.59 detik. 
 
7. Kesimpulan dan Saran 
1. Modifikasi SVM menggunakan paradigma 

granular computing, dimana proses granulasi 
menggunakan Single-pass clustering, dan 
algoritma Cumulative Margin Width mampu 
meningkatkan akurasi pengujian dan 
mengurangi waktu training SVM dalam 
mengklasifikasikan e-mail spam. 

2. Untuk training GSVM-CMW dengan data 
training PKDD 2006, parameter yang 
memberikan nilai pengujian paling baik adalah 
dengan threshold similarity = 0.02, jumlah 
konstanta C = 1 dan nilai kosntanta C = 1. 

3. Jumlah information granule berpengaruh 
terhadap akurasi pengujian dan waktu training. 
Semakin banyak jumlah information granule, 
semakin singkat waktu training GSVM-CMW. 
Untuk training GSVM-CMW dengan data 
training PKDD 2006, jumlah information 
granule yang memberikan hasil pengujian 
terbaik adalah delapan (8). 

4. Untuk data dengan konstanta α (support 
vectors) yang kecil, nilai konstanta C (soft 
margin) tidak terlalu berpengaruh dalam 
perhitungan nilai CMW. 
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Lampiran hasil pengujian 
 

1. Analisis nilai threshold pada proses granulasi 
 

Tabel 1 Tabel empirik hasil observasi skenario pertama 

Thresh. Jumlah 

granule 

Waktu 

training 

Correctly 

classified 

Incorrectly 

classified 

Akurasi 

pengujian 

Precision Recall F-measure 

0.0001 3 292.29 1336 164 89% 0.9012 0.86 0.8801 

0.001 4 295.68 1384 116 92% 0.8907 0.9485 0.9189 

0.02 8 162.78 1396 104 93% 0.97452 0.8742 0.92169 

0.05 9 166.71 1249 251 83% 0.86268 0.76286 0.8097 

0.09 13 117.75 1225 275 82% 0.84541 0.74574 0.79245 

0.15 17 137.96 1145 355 76% 0.72222 0.81818 0.76721 

0.4 29 114.14 1094 406 73% 0.76339 0.62116 0.68527 

 
 

2.  Analisis nilai konstanta C pada GSVM-CMW 
 

Tabel 2 Tabel empirik hasil perhitungan CMW 

No. 
CMW untuk C =  

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

1. 0.34 0.33 0.32 0.35 0.34 0.32 0.34 0.32 0.30 0.37 

2. 0.30 0.34 0.32 0.32 0.36 0.35 0.36 0.30 0.36 0.36 

3. 0.35 0.37 0.33 0.36 0.34 0.32 0.35 0.35 0.35 0.32 

4. 0.36 0.33 0.32 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.36 0.37 

5. 0.32 0.36 0.34 0.36 0.35 0.34 0.30 0.34 0.30 0.32 

6. 0.31 0.31 0.35 0.33 0.32 0.33 0.37 0.34 0.33 0.31 

7. 0.33 0.36 0.32 0.35 0.32 0.30 0.34 0.33 0.32 0.36 

8. 0.33 0.34 0.34 0.29 0.33 0.32 0.36 0.30 0.37 0.34 

9. 0.36 0.33 0.30 0.34 0.35 0.34 0.38 0.33 0.32 0.37 

10. 0.35 0.32 0.34 0.34 0.35 0.34 0.31 0.32 0.36 0.36 
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Abstrak 

Judul berita online sering dibuat agar menarik untuk dibaca tetapi tidak merepresentasikan isi informasi berita 
sebenarnya. Ringkasan artikel berita dapat membantu pembaca untuk mendapatkan isi informasi dari berita 
tersebut secara efektif dan efisien. Pada penelitian ini sistem peringkasan teks otomatis menggunakan Support 
Vector Machine (SVM) classifier untuk memilih kalimat yang dianggap paling relevan untuk dimasukan 
kedalam ringkasan, dan disusun sebagai ringkasan ekstraktif. Fitur-fitur kalimat yang digunakan dalam proses 
pembelajaran classifier adalah panjang kalimat, posisi kalimat, adanya data numerik, kata-kata thematic, 
similaritas kalimat dengan judul, centroid kalimat, lexical bound dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. 
Karena persoalan data positif dan negatif yang tidak seimbang mempengaruhi pembentukan model klasifikasi, 
distribusi kalimat positif dan kalimat negatif perlu diseimbangkan dengan menggunakan undersampling. Kinerja 
terbaik diberikan oleh model yang dikembangkan dengan balancing data positif dengan akurasi pengujian 
sebesar 78.94%. 
 
Kata kunci : berita online, undersampling, Support Vector Machine (SVM).  
 
 
 
 
5. Pendahuluan 

 
Perkembangan pesat layanan informasi online 

telah mengakibatkan ledakan informasi (information 
overloading) sehingga tidak ada waktu untuk 
membaca semua informasi berita online secara 
lengkap [1][2]. Pada era web realtime, orang mulai 
beralih dari pencarian berita tradisional (televisi, 
koran) ke penggunaan internet dan situs media sosial 
(Twitter) dalam mencari berita [15]. Saat ini hampir  
semua media berita tradisional melakukan posting 
berita dalam sosial media (Twitter) [15]. 

Pada dasarnya Twitter adalah situs 
microblogging yang memiliki keterbatasan karakter 
yaitu 140 karakter per-posting, sehingga media 
berita hanya dapat memasukan judul berita serta url 
kepada berita tersebut. Karena keterbatasannya 
Twitter hanya dapat digunakan sebagai filter untuk 
topik berita secara umum. Untuk mendapatkan 
informasi user harus membaca berita tersebut 
melalui url yang diberikan [14][15]. Judul berita 
online sering dibuat agar menarik untuk dibaca 
tetapi tidak merepresentasikan isi informasi berita 

sebenarnya, sehingga pembaca tidak mendapatkan 
informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.  

Suatu informasi dapat menjadi sebuah berita 
jika dapat memberikan nilai tambah bagi yang 
membacanya. Informasi berita online menjadi tidak 
berguna jika kalimatnya sulit untuk dipahami oleh 
pembaca dan setelah dibaca secara keseluruhan 
informasi tersebut tidak relevan dengan kebutuhan 
pembaca [3]. 

Salah satu cara mengatasi permasalahan  
representasi isi informasi berita adalah dengan 
membuat ringkasan dari artikel berita. Ringkasan 
dapat meningkatkan effisiensi  waktu dan efektifitas 
dalam mendapatkan informasi penting. Oleh karena 
itu, digunakanlah teknik peringkasan teks otomatis 
dengan menggunakan aplikasi bantuan komputer 
[1].  

Metode peringkasan teks yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran 
mesin. Dengan menggunakan metode ini 
peringkasan kalimat akan dipandang sebagai 
permasalahan klasifikasi kalimat. Kalimat dalam 
artikel akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas 
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positif dan kelas negatif. Kalimat positif berisi 
kalimat yang termasuk dalam ringkasan, sedangkan 
yang negatif tidak [4]. Algoritma klasifikasi yang 
akan digunakan adalah Support Vector Machine 
(SVM). Berdasarkan beberapa penelitian mengenai 
peringkasan teks otomatis penggunaan SVM sebagai 
classifier adalah salah satu metode terbaik [5]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah  membangun 
SVM classifier untuk peringkasan teks berita online 
Bahasa Indonesia pada timeline Twitter termasuk 
merumuskan kelompok fitur yang digunakan pada 
proses klasifikasi; mengetahui gaya penulisan berita 
online Bahasa Indonesia, dan pengaruh distribusi 
kalimat positif terhadap hasil ringkasan. Dokumen 
yang digunakan dalam corpus adalah berita online 
yang diambil melalui timeline dari Twitter. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan sistem 
peringkasan teks Bahasa Indonesia adalah 
SUMMARIST [10] dan IATS [11]. SUMMARIST 
adalah sistem peringkasan teks otomatis multi-
bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Hasil 
ringkasannya bersifat abstraktif, dibangun dengan 
menggunakan metode cue-phrase, discourse 
structure, dan Optimum Position Policy (OPP). 
Sedangkan IATS menggunakan modifikasi dari 
metode sentence-to-sentence cohesion dalam 
pengembangannya. 

Pada bagian 2 akan dibahas mengenai 
arsitektur sistem, proses utama sistem, prinsip kerja 
SVM, dan ekstraksi fitur.  

 
6. Peringkas Teks Otomatis Untuk Berita 

Bahasa Indonesia Pada Timeline Twitter 
  

Peringkasan teks otomatis untuk berita Bahasa 
Indonesia pada timeline Twitter adalah sistem 
peringkasan teks otomatis untuk berita online 
Bahasa Indonesia yang memanfaatkan Twitter 
sebagai gateway pada sumber berita dan 
menggunakan SVM classifier. Sistem ini memiliki 
dua proses utama, yaitu tahap pelatihan dan tahap 
pengujian. Pada tahap pelatihan sistem akan mencari 
model klasifikasi untuk SVM classifier, sedangkan 
tahap pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja 
sistem. Arsitektur sistem ditunjukan oleh Gambar 1. 

 
Gambar 39, Arsitektur Sistem Peringkasan Teks 

Otomatis 

Langkah-langkah pada tahap pelatihan adalah: 
a. Mempersiapkan dokumen pelatihan (training 

corpus). Training corpus yang digunakan 
adalah teks berita online Bahasa Indonesia.  

b. Membuat ringkasan manual dengan 
pemampatan 25-30% dari setiap teks berita 
yang digunakan oleh training corpus. 

c. Melakukan preprocessing yang umum 
digunakan dalam metode temu-balik 
informasi (eliminasi stop-word, case folding, 
dan stemming) pada setiap dokumen 
pelatihan.  

d. Mengekstraksi dokumen pelatihan dengan 
cara mengubah seluruh kalimat ke dalam 
vektor fitur. 

e. Melatih SVM menggunakan vektor fitur 
untuk mendapatkan model klasifikasi. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam tahap 
pengujian: 

a. Melakukan preprocessing dan ekstraksi fitur 
untuk mendapatkan vektor fitur. 

b. Vektor fitur akan diklasifikasikan oleh SVM 
classifier dengan menggunakan model 
klasifikasi yang diperoleh pada tahap 
pelatihan. 

c. Setiap kalimat dalam dokumen akan 
dirangking berdasarkan nilai α. N kalimat 
teratas diekstrak untuk disusun ke dalam 
ringkasan. 

 
6.1 Support Vector Machines (SVM) 

  
SVM merupakan salah satu metode 

pembelajaran mesin yang memaksimumkan akurasi 
prediksi dengan mencari bidang pembatas 
(hyperplane) terbaik dari dua kelas dalam ruang fitur 
[7]. Gambar 2 memperlihatkan struktur konseptual 
dari SVM. 

 

 
Gambar 40, Struktur Konseptual SVM 

Salah satu bidang pemisah yang memberikan 
generalisasi paling baik adalah bidang pemisah yang 
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dapat memaksimumkan margin. Margin adalah 
jarak antara bidang pembatas kelas-1 dengan kelas-
2. Data yang berada paling dekat dengan bidang 
pembatas disebut support vector [7]. 
 
6.2 Ekstraksi Fitur 

 
Pada teks berita online kata kunci tidak 

diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini kata 
kunci akan dicari dengan cara menghitung frekuensi 
kemunculan kata dari setiap kalimat yang sudah di-
stem dalam satu artikel berita, kemudian diambil N 
kata dengan frekuensi tertinggi untuk dijadikan 
sebagai kata kunci [4]. 

Kata kunci digunakan dalam mengekstraksi 
fitur. Fitur dalam penelitian ini merupakan hasil 
ekstraksi yang diasumsikan memberikan informasi 
mengenai kalimat.  Berikut adalah fitur-fitur  yang 
digunakan dalam mengekstraksi [8][9] 

1. Fitur Panjang Kalimat 
Kalimat yang paling pendek tidak akan 
dimasukan kedalam kandidat ringkasan. Fitur 
ini dihitung dengan membagi jumlah kata-
kata dalam kalimat terhadap jumlah kata dari 
kalimat terpanjang. 

2. Fitur Posisi Kalimat 
Fitur ini mengasumsikan kalimat pertama 
pada setiap paragraf merupakan kalimat yang 
paling penting. Pada fitur ini akan diranking 
N kalimat pertama. 

3. Fitur data numerik 
Biasanya kalimat yang mengandung data 
numerik merupakan kalimat penting dan 
biasanya kalimat tersebut masuk kedalam 
ringkasan. 

4. Fitur kata-kata thematic dalam kalimat 
Fitur ini menghitung kemunculan relatif kata 
kunci pada suatu kalimat, biasanya kalimat 
yang memiliki relatif kata kunci yang baik, 
merupakan kalimat ringkasan. 

5. Fitur kalimat yang menyerupai dengan judul 
Kalimat yang menyerupai judul dokumen 
mengandung kata yang muncul dalam 
kalimat sama dengan kata yang ada dalam 
judul dokumen, sehingga merupakan 
vocabulary overlap antara kalimat dengan 
judul. 

6. Fitur kemiripan kalimat dengan kumpulan 
kalimat lain 
Kemiripan kalimat dapat dilihat dari 
vocabulary overlap antara kalimat dengan 
kalimat yang lain, untuk mempermudah maka 
kata yang dilihat hanya kata kunci saja. 

7. Fitur lexical bound dengan kalimat 
sebelumnya 
Hubungan lexical antara kalimat dengan 
kalimat sebelumnya didefinisikan sebagai 
kata (stem) yang muncul dalam kedua 
kalimat tersebut, nilai akan 1 apabila 

memiliki hubungan lexical, 0 jika tidak 
punya. 

8. Fitur lexical bound dengan kalimat 
sesudahnya 
Hubungan lexical antara kalimat dengan 
kalimat sesudahnya didefinisikan sebagai 
kata (stem) yang muncul dalam kedua 
kalimat tersebut, nilai akan 1 apabila 
memiliki hubungan lexical, 0 jika tidak 
punya. 
 
 
 

6.3 Pembangunan Model 
 
Untuk mendapatkan model klasifikasi yang 

dapat mengklasifikasikan kalimat dengan optimal, 
proses pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan parameter terbaik. Langkah-langkah 
untuk mencari parameter terbaik adalah sebagai 
berikut: 

a. Karena terjadi imbalanced dataset maka akan 
dilakukan perbaikan distribusi data dengan 
menggunakan metode undersampling. 
Pembelajaran dilakukan dengan 10-fold cross 
validation. Pada setiap iterasi akan dicatat 
akurasi pelatihan dan testingnya. Dataset ke-
k dengan akurasi paling baik akan digunakan 
untuk mencari model klasifikasi. 

b. Mencari parameter terbaik C dan γ dengan 
menggunakan kakas yang sudah disediakan 
oleh LibSVM [6]. 

c. Setelah nilai C dan γ terbaik ditemukan, 
maka akan dilakukan proses pelatihan 
terhadap dataset yang sudah di-balance. Dari 
hasil pelatihan akan terbentuk sebuah model 
klasifikasi. 

 
6.4 Pembentukan Ringkasan 

 
Model klasifikasi yang digunakan oleh SVM 

Classifer akan memisahkan kalimat-kalimat dalam 
teks berita berdasarkan kelasnya. Kalimat-kalimat 
yang masuk kedalam kelas positif akan diurutkan 
berdasarkan nilai α, N jumlah kalimat dengan nilai α 
tertinggi akan disusun dalam ringkasan [5]. 
 
7. Eksperimen  

 
7.1 Kakas 

 
Eksperimen ini menggunakan sistem 

peringkasan teks otomatis untuk teks berita Bahasa 
Indonesia. Aplikasi SVM menggunakan library 
LibSVM 3.12. 

 
7.2 Dataset 
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Dataset yang digunakan adalah teks berita 
online Berbahasa Indonesia yang dikumpulkan dari 
media berita online (Detik.com, Tempo, Vivanews, 
dan Kompas). Sedangkan domain berita yang 
digunakan adalah berita politk. Setiap teks berita 
dibuat ringkasan manual dengan pemampatan 25-
30%. Pada Tabel 1 adalah dataset yang digunakan 
dalam penelitian 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6. Deskripsi dataset 

ID Kalimat(+) Kalimat(-) deskripsi 
Dataset-1 300 591 Tidak menggunakan 

balancing dataset 
Dataset-2 300 300 Menggunakan 

balancing-1 

Dataset-3 300 300 Menggunakan 

balancing-2 

Dataset-4 6 13 Digunakan pada 

tahap pengujian, 

tidak menggunakan 

balancing dataset 

 
7.3 Balancing Dataset 

 
Distribusi dataset pada data pelatihan 

menunjukan adanya imbalance dataset, untuk 
mengatasi permasalahan tersebut maka digunakan 
metode undersampling, yaitu dengan cara 
membuang data pelatihan untuk data yang lebih 
dominan sehingga jumlahnya seimbang [13]. 
Deskripsi balancing terdapat pada Tabel 2. 

 
Tabel 7. Deskripsi balancing 

ID Metode deskripsi 
Balancing-1 Undersampling 

Random instance 
Mengambil data negatif 
dengan cara random. 

Balancing-2 Undersampling 
Berdasarkan posisi 
data positif 

Hanya mengambil data 
negatif setelah sertiap 
kali menemukan data 
positif. 

 
7.4 Skenario 
 

Eksperimen terdiri dari tiga skenario. Dimana 
pada Skenario-1, Skenario-2, dan Skenario-3 akan 
dicari nilai parameter terbaiknya. Kemudian, model 
yang dihasilkan oleh ketiga skenario akan diuji 
dengan Dataset-4. Ketiga skenario dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

 
Tabel 8. Deskripsi Skenario 

Skenario Dataset Fitur Tujuan 
Skenario-1 Dataset-1 semua Menemukan model 

klasifikasi untuk kasus 

imbalance dataset 
Skenario-2 Dataset-2 semua Menemukan model 

klasifikasi untuk dataset 
yang  di-balancing 
dengan Balancing-1 

Skenario-3 Dataset-3 semua Menemukan model 
klasifikasi untuk dataset 
yang  di-balancing 
dengan Balancing-2 

 
7.5 Pengujian Model dan Pembahasan 

 
Pengujian dilakukan dengan mencoba setiap 

model dari Skenario-1, Skenario-2, dan Skenario-3 
untuk memprediksi kelas dari Dataset-4 dengan 
menggunakan parameter terbaik. Hasil pengujian 
dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 9. Parameter terbaik dan Akurasi 

Model C γ 
Akurasi 

Testing 
1 0.5 0.5 68.4211% 
2 32768.0 0.03125 63.1579% 
3 0.5 0.0078125 78.9474% 

 
Setelah melihat hasil pengujian sistem 

peringkasan teks otomatis, perbaikan dataset dengan 
menggunakan Balancing-2  mampu meningkatkan 
hasil peringkasan teks otomatis dengan signifikan. 
Pada Model-1 terjadi imbalanced dataset sehingga  
akurasi testing hanya 68.4211%. Penggunaan 
undersampling dataset pada Model-2 (Balancing-1) 
akurasi turun menjadi 63.1579%, dan pada Model-3 
(Balancing-2) menghasilkan akurasi yang paling 
baik yaitu 78.9474%. 

 
8. Kesimpulan dan Penelitian Selanjutnya 
 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 
penelitian ini adalah: 

a. Penelitian sistem peringkasan teks otomatis 
ini menggunakn SVM Classsifier untuk 
proses klasifikasi kalimat ke dalam kelas 
positif (kalimat termasuk dalam ringkasan)  
dan kelas negatif (kalimat tidak termasuk 
dalam ringkasan). 

b. Parameter klasifikasi SVM dengan kernal 
RBF terbaik yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu C = 0.5, γ = 0.0078125. 

c. Sistem peringkasan teks otomatis mengalami 
peningkatan kinerja jika dataset pelatihan di-
balancing, sehingga perbandingan data postif 
dan negatif jadi merata. 

Penelitian selanjutnya akan mengeksplorasi 
metode untuk mendapatkan kata kunci, 
mengeksplorasi metode balancing dataset, dan 
mengeksplorasi fitur-fitur pada teks berita sehingga 
dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. Selain 
itu peluang dalam eksplorasi peringkasan teks berita 
Bahasa Indonesia masih luas dan banyak terkait 
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dengan eksplorasi dalam bidang information 
retreival. 
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Abstrak 
Electronic Health Records (EHR) merupakan objek dalam sistem informasi di Rumah Sakit Muhammadiyah 
Bandung yang berperan sebagai catatan penanganan kesehatan pasien di rumah sakit. Pengelolaan EHR itu 
sendiri memerlukan audit sistem informasi untuk mengevaluasi, mengukur kualitas, dan memberikan 
rekomendasi terhadap sistem informasi tersebut. Audit sistem informasi ini dilakukan melalui metode dengan 
pendekatan sistematis dan logis berupa framework. Dalam penelitian ini dipergunakan framework COBIT 5 pada 
domain Build, Acquire, and Implement (BAI) dimana penelitian mempunyai fokus dalam pengukuran kapabilitas 
pembangunan sistem informasi yang mampu menyelaraskan objek-objek dalam sistem informasi EHR melalui 
berbagai proses rekayasa (engineering) di dalamnya.  
 
Kata kunci : Audit sistem informasi, COBIT 5, Domain BAI, Electronic Health Records  
 
 
1. Permasalahan 

 
Salah satu bagian dalam sistem informasi di 

rumah sakit adalah rekam kesehatan digital, dikenal 
sebagai EHR (Electronic Health Records) sebagai 
pusat informasi mengenai kesehatan pasien yang 
berwujud elektronik. EHR pada tiap instansi akan 
mempunyai pola umum dan khusus yang menjadi 
ciri instansi tersebut. EHR juga mempunyai hak 
akses yang harus dijamin keamanannya melalui SOP 
ataupun regulasi instansi. 

Namun dalam penerapannya, pemantauan 
peforma EHR tidak menjadi perhatian manajemen 
rumah sakit sehingga berpotensi mengalami 
kegagalan dalam meningkatkan kualitas layanan 
medis. Untuk mengatasi potensi kegagalan tersebut 
dilakukan audit sistem informasi yang bertujuan 
mengetahui kualitas sistem informasi melalui 
framework yang lazim dalam dunia bisnis, salah 
satunya adalah COBIT 5. 

Instansi kesehatan yang menjadi objek 
penelitian mengenai analisis audit sistem informasi 
pada EHR dengan domain BAI COBIT 5 dalam 
penelitian ini adalah Rumah Sakit Muhammadiyah 
Bandung (RSMB). RSMB merupakan instansi 
kesehatan yang telah memanfaatkan perkembangan 
TIK dalam rangkaian proses bisnisnya dengan 
orientasi pemberian layanan terbaik bagi pelanggan. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi peningkatan kualitas implementasi 
sistem informasi berdasarkan COBIT 5 di RSMB 

melalui domain Build, Acquire, and Implementation 
(BAI) yang fokus pada proses pembangungan sistem 
informasi dengan memperhatikan keselarasan 
terhadap kebutuhan stakeholder dan kemampuan 
mengakomodasi semua objek pada sistem untuk 
memenuhi arahan bisnis proses organisasi. 

 
2. IT Governance dan Audit Sistem Informasi 

 
IT Governance Institute (ITGI) mendefnisikan 

IT governance (tata kelola teknologi informasi) 
sebagai tanggung jawab dari dewan direksi dan 
manajemen eksekutif. IT governance merupakan 
sebuah bagian dari pengelolaan perusahaan secara 
keseluruhan yang terdiri dari kepemimpinan dan 
struktur organisasi dan proses yang ada untuk 
memastikan keberlanjutan teknologi informasi 
organisasi dan pengembangan stategi dan tujuan 
organisasi [3]. 

Ron Weber (1999) membuat definisi audit 
sistem informasi sebagai proses pengumpulan dan 
evaluasi fakta untuk menentukan apakah suatu 
sistem informasi telah melindungi aset, menjaga 
integritas data, dan memungkinkan tujuan organisasi 
tercapai efektif dengan memakai sumber daya secara 
efisien [8]. 

 
3. COBIT 5 

 
COBIT (Control Objective fo Information and 

related Technology) adalah sekumpulan 
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dokumentasi best practices untuk IT Governance 
yang dapat membantu auditor, pengguna, dan 
manajemen, untuk menjembatani gap antara risiko 
bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah teknis TI. 
COBIT dikembangkan oleh Information Technology 
Governance Institute (ITGI) dan ISACA [1].  

COBIT berisi tujuan pengendalian, petunjuk 
audit, kinerja dan hasil matrik, faktor kesuksesan 
dan model  kematangan. Dalam perkembangannya 
COBIT mengalami evolusi dengan versi terakhirnya 
COBIT 5 yang mengklasifikasikan area menjadi 
governance (tata kelola) dan management 
(manajemen) serta merupakan integrasi dari COBIT 
4.1, Val IT 2.0, dan Risk IT [1]. 

Bulid, Acquire, and Implementation (BAI) 
merupakan domain kedua pada area management di 
framework COBIT 5 dengan fokus sasaran audit 
sistem informasi pada proses pembangunan sistem 
informasi dengan memperhatikan keselarasan 
terhadap kebutuhan stakeholder dan kemampuan 
mengakomodasi semua objek pada sistem untuk 
memenuhi arahan target bisnis proses organisasi [1].  

BAI terdiri atas 10 processes [2], yaitu  
• BAI01 Manage Programmes and Projects 
• BAI02 Manage Requirements Definition 
• BAI03 Manage Solutions Identification and Build 
• BAI04 Manage Availability and Capacity,  
• BAI05 Manage Organisational Change 

Enablement 
• BAI06 Manage Changes 
• BAI07 Manage Change Acceptance and 

Transitioning 
• BAI08 Manage Knowledge 
• BAI09 Manage Assets 
• BAI10 Manage Configuration 

 
4. Process Capability Level 

 
Pada COBIT 5, pengukuran kualitas 

mempergunakan process capability levels dari 
ISO/IEC 15504 [1], yaitu : 

• 0 (Incomplete), tidak dilaksanakan atau sedikit/ 
tidak ada bukti sistematis atas tujuan proses 

• 1 (Performed), telah mencapai tujuan prosesnya 
• 2 (Managed), diimplementasikan dalam model 

yang terkelola (direncanakan, dimonitor, dan 
disesuaikan) dengan produk kerja tepat 
didirikan, dikendalikan, dan dipelihara. 

• 3 (Established), terimplementasi sesuai proses 
dan mampu mencapai hasil. 

• 4 (Predictable), beroperasi sesuai batas yang 
ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya 

• 5 (Optimized), terus ditingkatkan untuk 
memenuhi kondisi terkini yang relevan dan 
diarahkan pada tujuan bisnis. 
 

5. Balance Scorecard (BSC) 
 

Kaplan dan Norton (1999) sebagai inisiator 
BSC menjelaskan Balanced Scorecard adalah suatu 
kerangka kerja pengukuran kinerja strategis. 
Kerangka tersebut menerjemahkan strategi 
organisasi ke dalam empat perspektif, yaitu 
keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan 
inovasi dan pertumbuhan [7].  

Dalam COBIT 5 terdapat dua jenis metrics 
berupa BSC, yaitu Enterprise Goals dan IT-related 
Goals. Keduanya dipergunakan untuk menyerap 
kebutuhan dan prioritas tata kelola TI pada 
organisasi perusahaan melalui pemilihan processes 
pada COBIT 5 [2].  

Tabel 1. Enterprise Goals 
Kode Enterprise Goals 
EG01 Stakeholder value of business investments 
EG02 Portfolio of competitive products and services 
EG03 Managed business risk (safeguarding of assets) 
EG04 Compliance with external laws and regulations 
EG05 Financial transparency 
EG06 Customer-oriented service culture 
EG07 Business service continuity and availability 
EG08 Agile responses to a changing business 

environment 
EG09 Information-based strategic decision making 
EG10 Optimisation of service delivery costs 
EG11 Optimisation of business process functionality 
EG12 Optimisation of business process costs 
EG13 Managed business change programmes 
EG14 Operational and staff productivity 
EG15 Compliance with internal policies 
EG16 Skilled and motivated people 
EG17 Product and business innovation culture 
Sumber : ISACA [2] disertai penambahan kode 

 
Tabel 2. IT-related Goals Metrics 

Kode IT-related Goals 
ITr01 Alignment of IT and business strategy 
ITr 02 IT compliance and support for business 

compliance with external laws and regulation 
ITr 03 Commitment of executive management for 

makin IT-related decisions 
ITr 04 Managed IT-related business risk 
ITr 05 Realised benefits from IT-enabled investments 

and services portfolio 
ITr 06 Transparency of IT costs, benefits and risk 
ITr 07 Delivery of IT services in line with business 

requirements 
ITr 08 Adequate use of applications, information and 

rechnology solutions 
ITr 09 IT agility 
ITr 10 Security of information, processing 

infrastructure and applications 
ITr 11 Optimisation of IT assets, resources and 

capabilities 
ITr 12 Enablement and support of business processes 

by integrating applications and technology into 
business processes 

ITr 13 Delivery of programmes delivering benefits, on 
time, on budget, and meeting requirements and 
quality standards 

ITr 14 Avaibility of reliable and useful information for 
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decision makin 
ITr 15 IT compliance with internal policies 
ITr 16 Competent and motivated business and IT 

personnel 
ITr 17 Knowledge, expertise and initiatives for 

business innovation 
Sumber : ISACA [2] disertai penambahan kode 

 
Pada Tabel 1 dan Tabel 2 terdapat kode 

tambahan berupa jenis perspektif, yaitu merah untuk 
financial, kuning untuk customer, hijau untuk 
internal business process, serta biru untuk learning 
and growth. 

 
6. Electronic Health Record (EHR) 

 
Menurut Health Information Management 

Systems Society’s (HIMSS), Electronic Health 
Record (EHR) informasi rekaman kesehatan pasien 
yang memanjang, digeneralisasi oleh satu atau lebih 
encounter pada berbagai delivery setting. Informasi 
yang diberikan meliputi demografi pasien, catatan 
kemajuan, masalah, obat, tanda vital, riwayat medis 
masa lalu, imunisasi, data laboratorium, dan laporan 
radiologi [4] 

 
7. Profil RS Muhammadiyah Bandung 

 
Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung 

(RSMB) merupakan sebuah rumah sakit yang 
terletak di Jalan Ahmad Dahlan 53 Bandung dan 
berdiri sejak 1968. Pada 2011 RSMB memperoleh 
Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit bernomor 
KARS/SERT/190/XI/2011 [6] dari Komisi 
Akreditasi Rumah Sakit dengan hasil Lulus Tingkat 
Lengkap dimana salah satu penilaian dalam 
akreditasi ini adalah aspek rekam medis. 

Sebagai organisasi bisnis yang berorientasi 
pada kualitas dan layanan kepada customer, RSMB 
mempunyai arahan bisnis [6] berupa visi, yaitu 
“Terwujudnya Rumah Sakit Islam yang memiliki 
kemampuan handal, mampu bersaing dan 
terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi 
masyarakat dan konsumen” serta 3 misi berikut : 

• Memiliki sistem penyelenggaraan 
rumah sakit yang bermutu, agar dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan 
konsumen. 

• Mengelola rusah sakit yang 
berkualitas, professional, otonom, 
Islami memiliki akuntabilitas, 
kredibilitas yang tinggi serta dapat 
mengevaluasi diri yang dilandasi iman 
dan amal saleh dalam rangka ibadah 
kepada Allah dan ikhsan terhadap 
sesama hamba Allah 

• Memanfaatkan dan mengembangkan 
potensi sumber daya RSMB yang 

berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan. 

• Menjadikan RSMB dapat menarik 
penanam modal dalam pengembangan 
upaya pelayanan rumah sakit. 

 
8. Processes Selection pada Domain BAI  

 
Dalam mempergunakan domain BAI perlu 

dilakukan pemilihan proses agar pengukuran sesuai 
dengan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada 
arahan bisnis RSMB.  

Proses ini diawali dengan penyeleksian 
Enterprise Goals yang sesuai dengan arahan bisnis 
RSMB. Hasil dari seleksi pertama ini adalah 
diperolehnya 14 goals terkait, yaitu EG02, EG03, 
EG04, EG06, EG07, EG08, EG10, EG11, EG12, 
EG13, EG14, EG15, EG16, dan EG17. 

Keempatbelas goals ini selanjutnya diseleksi 
kembali melalui pemetaan terhadap IT-related Goals 
sehingga akan didapatkan IT-related Goals yang 
menjadi representasi kebutuhan utama terkait 
pemanfaatan ICT pada RSMB yang menjadi sasaran 
audit memakai COBIT 5. Pemetaan tersebut 
digambarkan pada Tabel 3 dimana seluruh IT-
related Goals mempunyai relasi dan dipergunakan 
pada proses berikutnya. 

 
Tabel 3. Pemetaan Enterprise Goals terhadap 

IT-related Goals 
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ITr01 P S P S P S P S P S S 
ITr02 S P P 
ITr03 S S S S P S S 
ITr04 P S P S P S S S 
ITr05 P S S S S P S S 
ITr06 S P P 
ITr07 P S S P S P P S S S S 
ITr08 S S S S S P S P S S 
ITr09 P S S P P S S S P 
ITr10 P P P P 
ITr11 S S P S P S S S 
ITr12 P S S S S P S S S S 
ITr13 S S S S S P 
ITr14 S S S P S 
ITr15 S S P 
ITr16 S P S S P P S 
ITr17 P S P S S S P 

 
Proses seleksi ketiga adalah pemetaan IT-

related goals terhadap processes pada BAI sehingga 
pemakaian proses dalam COBIT 5 sesuai kebutuhan 
organisasi. Hasil seleksi ditunjukkan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Pemetaan IT-related goals terhadap 

processes pada BAI 
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Kode ITrG 
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ITrG-01 P P S   S     S     
ITrG-02   S             S P 
ITrG-03 S S     S S         
ITrG-04 P S S S   P S   S S 
ITrG-05 P S S S S S S S     
ITrG-06 S               P S 
ITrG-07 S P P P S P S S S   
ITrG-08 S S S S P S P S   S 
ITrG-09   S   S S S S P S S 
ITrG-10   S       P   S S S 
ITrG-11 S S S P S S   S P P 
ITrG-12   P S   S S P       
ITrG-13 P S S S P S S       
ITrG-14   S S P   S S S S P 
ITrG-15           S S   S S 
ITrG-16 S             S     
ITrG-17 S S S S P S S P     

 
9. Pengukuran Kapabilitas 

 
Proses ini diawali dengan pengumpulan 

informasi berupa pendekatan lapangan dalam 
mengumpulkan data yang tersebar di RSMB sesuai 
dengan kebutuhan informasi yang pada tiap process 
di domain BAI. Tahapan ini dilakukan dengan 
metode interview, monitoring, dan kuesioner. Hasil 
dari pengumpulan informasi ini adalah membuat 
database yang menampung relasi antara suatu 
informasi dengan activity di tiap process.  

Kemudian dilakukan pengukuran kapabilitas 
mempergunakan bantuan Matlab R2008a dimana 
aplikasi menampilkan informasi tiap activity dan 
diakhiri dengan pemberian score sebagai pencapaian 
capability level-nya, baik expected maupun reality. 
Kemudian dihitung gap score, yaitu perbedaan 
antara expected dengan reality. Hasil perhitungan 
ditampilkan pada Tabel 5. 

 

 
Gambar 1. Printscreen Aplikasi Pengukuran 

Capability Level COBIT 5 
 

Tabel 5. Hasil pengukuran kapabilitas pada 68 
activities di domain BAI 

Activity Expected Reality Gap 
BAI01.01 3,71 1,95 1,76 
BAI01.02 3,74 2,45 1,29 
BAI01.03 4,14 1,73 2,41 
BAI01.04 3,25 1,67 1,58 
BAI01.05 3,66 2,17 1,49 
BAI01.06 3,51 1,99 1,53 
BAI01.07 4,10 2,73 1,37 
BAI01.08 3,71 1,19 2,52 
BAI01.09 3,24 2,02 1,22 
BAI01.10 3,20 1,93 1,27 
BAI01.11 3,63 1,77 1,87 
BAI01.12 3,75 1,76 1,99 
BAI01.13 3,10 1,40 1,70 
BAI01.14 3,35 1,29 2,06 
BAI02.01 3,32 2,06 1,26 
BAI02.02 3,92 2,55 1,37 
BAI02.03 3,78 2,10 1,68 
BAI02.04 3,67 2,46 1,21 
BAI03.01 3,94 2,76 1,18 
BAI03.02 3,64 2,07 1,56 
BAI03.03 3,35 1,79 1,56 
BAI03.04 3,58 1,56 2,03 
BAI03.05 3,48 2,47 1,02 
BAI03.06 4,11 2,04 2,07 
BAI03.07 3,22 2,00 1,22 
BAI03.08 3,50 2,39 1,11 
BAI03.09 3,45 1,70 1,75 
BAI03.10 3,53 2,36 1,17 
BAI03.11 3,36 2,32 1,05 
BAI04.01 3,64 2,37 1,27 
BAI04.02 4,15 2,12 2,03 
BAI04.03 4,02 2,58 1,43 
BAI04.04 3,61 2,36 1,24 
BAI04.05 3,55 2,33 1,22 
BAI05.01 4,02 2,00 2,02 
BAI05.02 3,83 2,33 1,50 
BAI05.03 3,66 1,63 2,03 
BAI05.04 3,77 2,24 1,54 
BAI05.05 3,57 2,31 1,26 
BAI05.06 3,97 2,37 1,60 
BAI05.07 4,00 2,17 1,83 
BAI06.01 4,02 2,52 1,50 
BAI06.02 3,65 1,97 1,68 
BAI06.03 3,30 2,27 1,03 
BAI06.04 3,58 2,57 1,02 
BAI07.01 3,90 2,23 1,67 
BAI07.02 3,80 2,47 1,33 
BAI07.03 4,10 3,10 1,00 
BAI07.04 3,76 3,36 0,40 
BAI07.05 3,83 2,83 1,00 
BAI07.06 3,96 1,33 2,63 
BAI07.07 3,83 1,33 2,50 
BAI07.08 3,75 2,39 1,36 
BAI08.01 3,94 2,03 1,91 
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Activity Expected Reality Gap 
BAI08.02 3,88 2,21 1,67 
BAI08.03 3,89 2,12 1,77 
BAI08.04 4,19 1,73 2,46 
BAI08.05 3,98 2,17 1,81 
BAI09.01 2,72 1,77 0,95 
BAI09.02 3,55 2,51 1,04 
BAI09.03 3,25 2,31 0,94 
BAI09.04 2,99 2,19 0,79 
BAI09.05 3,33 1,33 2,00 
BAI10.01 3,78 2,83 0,94 
BAI10.02 3,61 2,50 1,11 
BAI10.03 3,67 2,71 0,95 
BAI10.04 3,75 2,50 1,25 
BAI10.05 3,22 2,50 0,72 

 
Dengan mempergunakan fungsi rata-rata, 

dilakukan perhitungan capability level di tiap 
process. Hasil dari perhitungan capability level 
tersebut disajikan pada Tabel 6 berikut  

 
Tabel 6. Hasil perhitungan capability level 

Pro-
cess 

Expectation Reality 
Score Level Score Level 

BAI01 3,57 Established 1,86 Performed 
BAI02 3,67 Established 2,29 Managed 
BAI03 3,56 Established 2,13 Managed 
BAI04 3,79 Established 2,35 Managed 
BAI05 3,83 Established 2,15 Managed 
BAI06 3,64 Established 2,33 Managed 
BAI07 3,87 Established 2,38 Managed 
BAI08 3,98 Established 2,05 Managed 
BAI09 3,17 Established 2,02 Managed 
BAI10 3,61 Established 2,61 Managed 

 
Dengan mempergunakan perhitungan rata-rata 

dari 10 processes tersebut, maka dapat diperoleh 
final reality score kapabilitas BAI 2,22, yaitu level 
managed. Sedangkan pada final expected score 
diperoleh score 3,67, yaitu level established. 

 
10. Analisis Hasil Pengukuran 

 
Dari hasil pengukuran dapat dilakukan analisis 

mengenai pencapaian level kapabilitas EHR di 
RSMB pada domain BAI : 
• Level managed pada kapabilitas sistem 

informasi EHR menunjukkan sistem telah 
terkelola (direncanakan, dimonitor, dan 
disesuaikan) dengan produk kerja tepat 
didirikan, dikendalikan, dan dipelihara, namun 
masih memerlukan peningkatan yang progresif 
untuk mencapai level berikutnya. 

• Level established pada kapabilitas sistem 
informasi EHR mengindikasikan keinginan dari 
internal RSMB untuk mewujudkan EHR yang 
mempunyai kualitas yang berjalan sesuai proses 
dan tercapai hasilnya dengan baik. Kesadaran 

ini menunjukkan kesadaran bahwa TIK telah 
menjadi kebutuhan operasional dan modal 
untuk memasukan pengembangan EHR ke 
dalam prioritas pengembangan RSMB, baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

• Tiga processes dengan expected score tertinggi 
yaitu BAI05, BAI07, dan BAI08 menunjukkan 
bahwa prioritas RSMB dalam mengelola proses 
perubahan rekam medik dari manual menuju 
sistem elektronik berupa EHR dengan sejumlah 
standar yang harus dipenuhi serta proses 
pemahaman mengenai teknis operasional EHR 
oleh karyawan intern RSMB sebagai users-nya. 

• Tiga processes dengan reality score tertinggi, 
yaitu BAI04, BAI07 , dan BAI10, menunjukkan 
bahwa RSMB secara realita telah menempatkan 
prioritas proses dalam mengembangkan EHR 
berupa penyediaan kapasitas dan konfigurasi 
sebagai komponen pada sistem informasi EHR, 
serta mampu mengelola proses migrasi menuju 
sistem rekam medik elektronik berupa EHR 
dengan menyertakan standar kualitas yang harus 
dipenuhi. 

• Tiga processes dengan reality score terendah, 
yaitu BAI01, BAI08, dan BAI09, menunjukkan 
bahwa keterbatasan dana menjadi faktor 
penghambat utama dalam pelaksanaan proyek 
perbaikan dan pengembangan EHR di RSMB. 
Kemudian proses dokumentasi pelaksanaan 
proyek, pengelolaan aset penunjang operasional 
EHR, serta pengelolaan lisensi aplikasi 
penunjang belum optimal. 
 

11. Penyusunan Rekomendasi 
 
Penyusunan rekomendasi mempergunakan 

analisis terhadap pencapaian seluruh processes pada 
domain BAI dimana secara reality ada 9 processes 
berada di level managed dan 1 process di level 
performed serta secara expected seluruh processes 
berada di level established. Untuk menuju level 
established, terdapat process attribute capability 
yang harus dipenuhi, yaitu process definition dan 
process deployment bila reality ada di level manage 
serta ditambahkan performance management dan 
work product management bila reality berada di 
level performed. Berikut rekomendasi perbaikan 
berdasarkan process attribute capability untuk 
sistem informasi EHR di RSMB : 

• Process definition 
o Penyusunan IT master plan 

yang akan mendukung 
analisis kebutuhan finansial 
dan aset pada periode 
berikutnya 

o Pembuatan mekanisme 
Quality Control (QC) untuk 
memantau implementasi dan 
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mengidentifikasi performa 
aplikasi EHR. 

o Peningkatan analisis terhadap 
manajemen risiko atas 
berbagai kebutuhan bisnis 
dalam operasional EHR di 
RSMB. 

o Peningkatan intensitas 
kegiatan monitoring terhadap 
stabilitas capacity. 

o Pencatatan terhadap aset 
yang dimiliki 

o Verifikasi terhadap legalitas 
software yang dipergunakan. 

o Penyusunan prosedur 
pengelolaan aset yang 
menjadi panduan bagi 
otoritas yang ditugaskan 
melakukan maintenance atas 
aset tersebut serta perbaikan 
proses akuisisi dengan 
melakukan inventarisasi aset 
dan penelusuran lisensi tiap 
aplikasi pada sistem 
informasi yang 
dipergunakan. 

• Process deployment 
o Pembuatan mekanisme 

penyebaran informasi yang 
terkelola baik antar-
stakeholder  

o Pembuatan prosedur 
mengenai peran tiap 
stakeholder dalam 
menjalankan proyek 
perubahan aplikasi EHR 
beserta indikator 
keberhasilan pelaksanaan 
tugas tiap stakeholder. 

o Peningkatan intensitas 
komunikasi selama 
pengerjaan proyek  

o Penyusunan Quality 
Assurance (QA), 
dokumentasi software 
engineering, dan pemakaian 
dana sehingga dapat diukur 
efisiensi dan efektivitas 
pengerjaan proyek. 

• Performance management 
o Penyusunan ulang kebutuhan 

fungsionalitas yang 
diperlukan dalam perbaikan 
dan pengembangan EHR 
melalui pembuatan Quality 
Assurance 

• Work product management 
o Pembagian wewenang 

terhadap peman-tauan 

kesesuaian komponen yang 
dipergunakan dengan standar 
kualitas yang menjadi 
rencana pembangunan EHR. 

 
12. Kesimpulan 

 
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan berikut: 
• Penggunaan COBIT 5 pada EHR di 

RS Muhammadiyah Bandung diawali 
dengan proses pemetaan arahan bisnis 
menuju Enterprise Goals, kemudian 
IT-related Goals dilanjutkan 
pemilihan processes pada dengan 
hasil akhir pemilihan adalah BAI01, 
BAI02, BAI03, BAI04, BAI05, BAI06, 
BAI07, BAI08, BAI09, dan BAI10. 

• Berdasarkan penelusuran 
mempergunakan COBIT 5, diperoleh 
nilai kapabilitas pada EHR di RS 
Muhammadiyah Bandung secara 
expected seluruh processes berada 
pada established level, sedangkan 
secara reality terdapat 9 processes 
berada pada managed level dan 1 
process berada pada performed level. 

• Melalui fungsi rata-rata yang 
dipergunakan dalam menghitung 
capability score pada activities 
menurut process-nya dan dilanjutnya 
fungsi rata-rata terhadap seluruh 
processes maka diperoleh expected 
score sebesar 3,67 dan reality score 
sebesar 2,22. 

• Penyusunan rekomendasi dilakukan 
dengan melakukan analisis terhadap 
process attribute capability yang 
belum tercapai berdasarkan perbedaan 
antara expected level dengan reality 
level. Berdasarkan hasil pengukuran 
kapabilitas EHR di RSMB, maka 
rekomendasi perbaikan sistem 
informasi EHR disusun melalui 
analisis pemenuhan atribut process 
definition, process deployment, work 
product management dan performance 
management 

 
13. Saran 

 
Sebagai tindak lanjut hasil penelitian, dapat 

dirumuskan rekomendasi sebagai berikut: 
• Proses pengukuran IT governance 

dapat mempergunakan domain lain 
dengan hibridasi mempergunakan 
framework lain agar bisa melakukan 
penelusuran pada objek yang lebih 
luas dan risiko tinggi 
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• Penyusunan rencana perbaikan dan 
pengembangan EHR di RSMB oleh 
manajemen RSMB dapat 
mempergunakan beberapa kriteria, 
misalnya berdasar gap score terbesar, 
expected score terbesar ataupun 
reality score terkecil. 

• Dibentuknya IT Steering Committee 
dan IT Master Plan sebagai guidelines 
pengembangan TIK dalam berbagai 
proses bisnis di RS Muhammadiyah 
Bandung, khususnya pada 
pengelolaan EHR. 

• Pengumpulan informasi non-
kuesioner dalam penelitian masih 
berupa pencocokan antara keadaan 
yang ada dengan standar ISO/IEC 
15504. Ke depannya dimungkinkan 
melakukan penilaian/assessment 
melalui sistem recognizing terhadap 
kalimat. 

• Dilakukan pembobotan informasi 
tertentu yang dijustifikasi mempunyai 
tingkat fundamental lebih tinggi 
dibandingkan informasi lainnya 
sebagai proses modifikasi COBIT 5 
terhadap kasus tertentu. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karyawan dalam 
melakukan knowledge sharing. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi 
karyawan dalam melakukan knowledge sharing yaitu faktor individu, organisasi dan teknologi. Faktor yang 
berasal dari individu yaitu adanya kesadaran, kepercayaan dan kepribadian dari karyawan dalam berbagi 
pengetahuan, faktor yang berasal dari organisasi antara lain struktur organisasi, dukungan manajemen dan sistem 
penghargaan sedangkan faktor teknologi yaitu adanya penggunaan information and communication technology 
(ICT). 
 
Kata kunci: knowledge sharing, faktor individu, faktor organisasi, faktor teknologi 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Knowledge sharing (berbagi pengetahuan) 
dalam sebuah organisasi adalah hal sangat penting. 
Isu ini muncul ketika seseorang meninggalkan 
organisasi dengan kekayaan intelektual yang 
dimilikinya tanpa membagi pengetahuan yang 
dimilikinya (knowledge walkouts) [1]. Hal ini 
tentunya akan sangat merugikan organisasi tersebut.  

Dalam organisasi, knowledge sharing yang 
efektif akan menyebabkan karyawan dapat 
menyadari dan mengembangkan potensi mereka 
sepenuhnya. 

Menurut [22], knowledge sharing terjadi pada 
level individu dan organisasi. Untuk karyawan 
individu, knowledge sharing adalah berbicara 
kepada rekan-rekan untuk membantu mereka 
mendapatkan sesuatu dapat dilakukan dengan lebih 
baik, lebih cepat, atau lebih efisien. Untuk sebuah 
organisasi, knowledge sharing adalah menangkap 
(capturing), mengatur (organizing), menggunakan 
kembali (reusing) dan mentransfer pengetahuan 
berbasis pengalaman (transferring experience-based 
knowledge) yang berada dalam organisasi sehingga 
pengetahuan yang tersedia itu dapat digunakan oleh 
orang lain dalam bisnis [1]. 

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa 
berbagi pengetahuan jelas merupakan proses penting 
karena memungkinkan organisasi untuk 
meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi [2]. 

Tulisan ini akan membahas faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi para karyawan dalam suatu 
organisasi melakukan knowledge sharing. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan menganalisis dokumen-dokumen yang 
terkait dengan penelitan ini sehingga didapatkan 
model knowledge sharing diantara karyawan dalam 
organisasi. 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Definisi Knowledge  
 

Pengetahuan (knowledge) dapat didefinisikan 
sebagai kombinasi dari pengalaman, nilai, informasi 
kontekstual dan wawasan ahli yang membantu 
mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman baru 
dan informasi [11]. Pengetahuan tidak hanya ada di 
dokumen dan repositori, tetapi tertanam dalam 
pikiran orang dan itu ditunjukkan melalui tindakan 
dan perilaku mereka. 

Pengetahuan adalah produk tidak berwujud 
(intangible) yang mencakup ide-ide, proses dan 
informasi. Produk-produk yang tidak berwujud ini 
mengambil bagian dalam pertumbuhan perdagangan 
global dari barang tradisional nyata ekonomi 
manufaktur [12]. 

Proses manajemen pengetahuan melibatkan 
beberapa kegiatan antara lain discovery, capture, 
share/transfer dan apply. Kegiatan yang paling 
umum dibahas dalam proses manajemen 
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pengetahuan sekarang ini adalah transfer 
pengetahuan [10]. 

 
2.2 Tipe-tipe Knowledge 
 

[2] mengklasifikasikan knowledge dalam  dua 
bentuk yaitu  pengetahuan implisit (tacit knowledge) 
dan pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengetahuan implisit adalah produk dari 
interaksi antar individu atau antara individu dan 
lingkungan mereka. Seorang individu akan 
memperoleh pengetahuan implisit dengan 
mengumpulkan informasi, menghubungkannya 
dengan pengetahuan yang ada dan mengumpulkan 
pengalaman dari pengetahuan tersebut. Dalam 
kelompok, pengetahuan implisit ada dalam praktek 
dan relasi yang berkembang melalui kerja overtime.  
2. Pengetahuan eksplisit terdiri dari hal-hal apa pun 
yang dapat dikodifikasikan atau dinyatakan dalam 
kata-kata, angka dan simbol lainnya yang dapat 
dengan mudah diartikulasikan, biasanya dalam 
bentuk dokumen dan praktek. 
 

Perbedaan antara antara pengetahuan implisit 
dan pengetahuan eksplisit dapat dilihat dalam Tabel 
1 berikut ini. 

 
Tabel 1. Perbedaan pengetahuan implisit dan 
pengetahuan eksplisit [16] 
 

Fitur 
Pengetahuan implisit  
(contoh: skills dan 
pengalaman staf) 

Pengetahuan eksplisit  
(contoh: dokumen, 

kode, tools) 
Konten Tidak dapat dikodifikasi Dapat dikodifikasi 
Artikulasi Susah Mudah 
Lokasi Otak manusia Komputer, artifak 
Komunikasi Susah Mudah 

Media 
Kontak face to face, 
storytelling 

Teknologi informasi 
dan arsip lain 

Storage Susah Mudah 

Kepemilikan 
Organisasi dan 
anggotanya 

Organisasi 

 
 
2.3 Definisi Knowledge Sharing 
 

Berikut adalah beberapa definisi mengenai 
Knowledge Sharing: 
1. “Knowledge sharing is defined as the extent to 

which knowledge is being shared” [15]. 
2. “Knowledge sharing is the process through 

which explicit or tacit knowledge is 
communicated to other individuals” [2]. 

3. “Knowledge sharing can be define as social 
interaction culture, involving the exchange of 
employee knowledge, experiences, and skills 
through the whole department or organization. 
Knowledge sharing comprises a set of shared 
understandings related to providing employees 
access to relevant information and building and 

using knowledge networks within 
organizations” [13]. 

4. “Knowledge sharing can be defined as a 
process, in which knowledge sharing subject 
(internal employees) achieve knowledge value 
added and knowledge innovation through a 
variety of media” [9]. 

 
2.4 Pentingnya Knowledge Sharing 

 
[12] menyatakan pentingnya berbagi 

pengetahuan sebagai berikut: 
• Berbagi pengetahuan adalah penting untuk 

menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai 
keunggulan kompetitif. 

• Berbagi pengetahuan adalah penting karena 
meningkatnya turn over karyawan. Orang tidak 
bekerja pada pekerjaan yang sama untuk seumur 
hidup lagi. Ketika seseorang meninggalkan 
suatu organisasi, pengetahuan yang ada pada 
orang tersebut pergi dengan mereka. Oleh 
karena itu, sharing memiliki kekuatan untuk 
melanjutkan pengetahuan.  

• Banyak organisasi memiliki masalah "kita tidak 
tahu apa yang kita ketahui". Keahlian dipelajari 
dan diterapkan di salah satu bagian dari 
organisasi tidak dimanfaatkan di negara lain.  

• Mempercepat perubahan dalam teknologi, 
bisnis dan sosial "50 persen dari apa yang kita 
tahu 5 tahun lalu di hari ini mungkin usang”. 
 

2.5 Manfaat Knowledge Sharing 
 
Kelangsungan hidup dari hampir semua bisnis 

tergantung pada penciptaan dan pemanfaatan 
pengetahuan baru dan oleh karena itu tak terelakkan 
bahwa pengetahuan perlu dibagi. [19] menjelaskan 
manfaat dari knowledge sharing sebagai berikut: 
• Knowledge Sharing adalah tentang mematahkan 

hambatan dalam organisasi. 
• Meningkatkan kompetitif dan kemampuan 

responsif untuk hibah penelitian, kontrak dan 
peluang komersial.  

• Penurunan waktu berkumpul untuk penelitian. 
• Mengurangi lampiran sumber daya penelitian 

untuk tugas-tugas administratif. 
• Pengendalian penelitian sebelumnya dan upaya 

usulan. 
• Meningkatkan jasa dan kegunaan eksternal dan 

internal.  
• Peningkatan pelayanan administrasi yang 

berkaitan dengan belajar dan mengajar dengan 
teknologi.  

• Mempertinggi jasa administratif berhubungan 
dengan belajar dan mengajar dengan teknologi. 

• Desain silabus interdisipliner dan meningkatkan 
fasilitasi dengan menavigasi batas-batas antar 
departemen. 
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• Peningkatan efektifitas dan efisiensi 
menyarankan upaya untuk mengintegrasikan 
upaya terfragmentasi saat ini dilakukan oleh 
fakultas, staf pendukung akademik, mahasiswa 
staf layanan, dan staf urusan mahasiswa. 

• Peningkatan kemampuan untuk mendukung 
kecenderungan menuju desentralisasi 
perencanaan strategis dan pengambilan 
keputusan. Informasi yang lebih baik mengarah 
ke keputusan yang lebih baik.  

• Peningkatan sharing informasi eksternal dan 
internal untuk mengurangi upaya berlebihan dan 
mengurangi beban pelaporan yang melanda 
banyak lembaga saat ini. 

• Peningkatan kemampuan untuk 
mengembangkan rencana strategis baru dan 
fokus pasar. 

• Berbagi pengetahuan dari keragaman elemen 
untuk mulai menciptakan sebuah "learning 
organization" yang terbuka terhadap tren pasar. 

 
3. Riset Terkait 

  
Berbagi pengetahuan dapat dipengaruhi oleh 

banyak faktor dan dapat dibagi menjadi faktor 
positif dan negatif yang berasal baik dari sosial 
budaya karyawan itu sendiri yang merupakan 
kesediaan mereka untuk berbagi pengetahuan atau 
bisa juga hasil dari budaya organisasi dan 
lingkungan.  

Istilah "knowledge sharing " membawa penulis 
untuk membayangkan sekelompok orang 
berkomunikasi satu sama lain berbagi ide. Kata 
"group”  mungkin terdiri dari hanya dua orang atau 
lebih dari dua orang. Oleh karena itu, wajib bagi 
para karyawan untuk membentuk kelompok dan 
meningkatkan semangat kerja sama tim di antara 
mereka karena berbagi pengetahuan tidak akan 
terjadi jika mereka bekerja sendiri atau secara 
individu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
orang untuk terlibat dalam kegiatan berbagi 
pengetahuan dikelompokkan menjadi tiga sub 
kelompok, yaitu faktor organisasi, faktor individu 
dan faktor teknologi [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Model knowledge sharing [3] 
 

• Faktor individu adalah faktor yang berasal dari 
pertimbangan individually-driven. Ini berarti 
bahwa faktor berasal dari keadaan internal 
seseorang. Contoh faktor internal adalah 
keyakinan, persepsi, harapan, sikap dan 
perasaan.  

• Faktor organisasi merupakan faktor yang tidak 
berasal dari individu pribadi. Hal ini dapat 
disebabkan oleh lingkungan atau individu lain 
untuk merangsang sikap berbagi pengetahuan. 
Sistem insentif, budaya organisasi dan sistem 
manajemen diklasifikasikan sebagai faktor 
eksternal.  

• Faktor teknologi berkaitan dengan teknologi 
manajemen pengetahuan, seperti perangkat 
lunak dan perangkat keras yang digunakan 
dalam kegiatan sharing. 

 
 [18] membagi tiga faktor sebagai enabler yang 
mempengaruhi knowledge sharing yaitu faktor 
individu (individual factors), faktor organisasi 
(organizational factors) dan faktor teknologi 
(technology factors). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Framework untuk knowledge sharing  
[18] 

 
“Enabler” merupakan mekanisme untuk 

mendorong pembelajaran individu dan organisasi 
dan juga memfasilitasi karyawan berbagi 
pengetahuan di dalam tim, antar tim atau unit kerja.  
Enabler berbagi pengetahuan mencakup dampak 
yang disebabkan oleh motivator karyawan, konteks 
organisasi dan aplikasi information and 
communication technology (ICT) [18]. 

"Knowledge sharing processes" mengacu pada 
bagaimana karyawan organisasi berbagi pekerjaan 
mereka berhubungan dengan pengalaman, keahlian, 
know-how, dan informasi kontekstual dengan rekan-
rekan lainnya. Proses berbagi pengetahuan terdiri 
dari kesediaan karyawan untuk secara aktif 
berkomunikasi dengan rekan-rekan (knowledge 
donating) dan secara aktif berkonsultasi dengan 
rekan-rekan untuk belajar dari mereka (knowledge 
collecting) [18]. 

Kemajuan organisasi berbagi pengetahuan 
adalah mengubah ide-ide tradisional tentang 
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pengelolaan sumber daya intelektual dan gaya kerja 
karyawan dengan menyediakan proses baru, disiplin 
dan budaya, sehingga menjadi suatu inovasi 
organisasi [7]. Dimensi "Outcomes"  
mengungkapkan efek dari tingkat berbagi 
pengetahuan secara efektif yang dicapai pada 
kemampuan inovasi perusahaan. 

 
4. Pembahasan 

 
Inti dari kegiatan berbagi pengetahuan pada 

dasarnya ada pada individu (karyawan)  itu sendiri, 
apabila individu tersebut tidak mau berbagi 
pengetahuan maka kegiatan knowledge sharing ini 
tidak akan berjalan. Namun ada faktor-faktor lain 
yang membuat seseorang mau berbagi pengetahuan 
yang dimilikinya seperti faktor dari organisasi dan 
faktor dari teknologi.  

Berikut adalah model yang menggambarkan 
kegiatan knowledge sharing di dalam organisasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Model knowledge sharing di dalam 
organisasi 

 
 
Keberhasilan kegiatan knowledge sharing di 

antara karyawan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu 
faktor individu, faktor organisasi dan faktor 
teknologi. 
 
a. Faktor Individu 
 Yang termasuk dalam faktor individu antara 
kesadaran (awareness), kepercayaan (trust) dan 
kepribadian (personality).  
• Kesadaran  
 Teori Objective Self-Awareness (OSA) 
mendalilkan bahwa kesadaran individu diarahkan 
baik terhadap diri sendiri atau lingkungan eksternal. 
Dalam tahun-tahun terakhir ini, konsep awareness 
telah meningkatkan perhatian para peneliti dalam 
knowledge management dan komunitas virtual [6]. 
Awareness adalah mekanisme untuk meningkatkan 

proses kolaborasi dan knowledge sharing dalam 
organisasi. 
 
 
• Kepercayaan  
 Kepercayaan didefinisikan sebagai harapan 
positif, seperti integritas, kemampuan, truth 
goodwill dan kemampuan yang dimiliki karyawan 
tentang kompetensi dan keandalan sesama karyawan 
serta dalam organisation [8]. Kepercayaan adalah 
faktor yang berpengaruh dalam menentukan 
keputusan individu, apakah akan berbagi 
pengetahuan pribadinya dengan orang lain [4]. 
Budaya untuk manajemen pengetahuan harus terdiri 
dari norma-norma dan praktek yang mendorong free 
flow dari pengetahuan melalui kepercayaan antara 
karyawan yang akan mengakibatkan peningkatan 
competitive advantage organisasi. 
• Kepribadian  
 Kepribadian adalah salah satu faktor yang 
mempengaruhi berbagi pengetahuan. Kepribadian 
dapat dikategorikan menjadi dua jenis, extravert dan 
introvert. Kepribadian extravert adalah “an 
‘outward-turning’ of  libido that involves a positive 
movement of interest away from one’s inner 
experience toward outer experience” [14]. 
Sebaliknya, kepribadian introvert adalah “an 
inward-tuning’ of psychic energy and involves a 
negative movement or withdrawal of subjective 
interest away from outer objects and toward one’s 
inner experience” [14]. Banyak peneliti percaya 
bahwa kemampuan karyawan untuk berbagi 
pengetahuan awalnya tergantung pada keterampilan 
komunikasi mereka baik lisan maupun tertulis. 
Misalnya, ekstrovert, kepercayaan diri dan merasa 
aman lebih cenderung untuk berbagi pengetahuan 
dibandingkan dengan mereka yang introvert atau 
egois [5]. 
 
b. Faktor Organisasi 
 Yang termasuk dalam faktor organisasi yaitu 
struktur organisasi (organizational structure), 
dukungan manajemen (management support) dan 
sistem penghargaan (reward system). 
• Struktur Organisasi  

Struktur organisasi juga berpengaruh dalam 
proses berbagi pengetahuan. Dalam struktur 
organisasi yang berbentuk piramid (struktur hirarki) 
menyebabkan tidak konduktif dalam melakukan 
pertukaran pengetahuan. Sebaliknya struktur 
organisasi yang berbentuk flat (desentralisasi) 
menyebabkan staf lebih mudah dalam 
berkomunikasi dan berbagi pengetahuan di antara 
staf [2].   
• Dukungan Manajemen  
 Dukungan manajemen puncak merupakan salah 
satu pengaruh potensial yang penting pada 
pengetahuan organisasi. Sejumlah penelitian telah 
menemukan bahwa dukungan manajemen puncak 
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penting untuk menciptakan iklim yang mendukung 
dan menyediakan sumber daya yang cukup [17]. 
Dukungan manajemen atas niat berbagi pengetahuan 
diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan 
budaya berbagi pengetahuan yang positif dalam 
suatu organisasi. 
 
• Sistem Penghargaan  

Sistem reward penting untuk merangsang para 
staf dalam melakukan knowledge sharing. Bagi 
mereka yang berprestasi berhak mendapatkan 
reward, baik penghargaan yang bersifat moneter  
ataupun non moneter. Penghargaan moneter seperti 
kenaikan gaji dan bonus sedangkan penghargaan 
non moneter seperti promosi dan keamanan kerja. 
 
c. Faktor Teknologi 
 Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 
atau information and communication technology 
(ICT) dapat memungkinkan akses pencarian dan 
pengambilan informasi secara cepat  serta dapat 
mendukung komunikasi dan kolaborasi di antara staf 
dalam organisasi.  
 Dalam berbagi pengetahuan, aplikasi 
penggunaan ICT seperti groupware, database 
online, intranet, komunitas virtual dan lain-lain yang 
memungkinkan organisasi untuk memperluas 
jaringan sosial yang tersedia dengan mengatasi 
batas-batas geografis, dengan demikian kegiatan 
kolaboratif akan menjadi lebih efektif [20]. Menurut 
[23], ICT memainkan tiga peran yang berbeda dalam 
kegiatan manajemen pengetahuan sebagai berikut: 
• Memperoleh pengetahuan. 
• Mendefinisikan, menyimpan, mengkategorikan, 

mengindeks dan menghubungkan pengetahuan 
terkait digital item. 

• Mencari dan mengidentifikasi konten yang 
terkait. 

 
5. Kesimpulan 
 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi seorang karyawan dalam berbagi 
pengetahuan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi seorang karyawan dalam melakukan 
knowledge sharing antara lain:  
• Faktor yang berasal dari individu atau staf itu 

sendiri di mana staf harus memiliki kesadaran 
akan pentingnya pengetahuan yang dimiliki 
akan berharga bagi orang lain dan organisasi 
apabila dibagi. Harus ada rasa percaya terhadap 
sesama rekan dan kepribadian yang mau berbagi 
pengetahuan demi kemajuan organisasi. 

• Faktor yang berasal dari organisasi seperti 
struktur organisasi yang berbentuk flat 
memungkinan fleksibilitas para staf dalam 

berbagi pengetahuan semakin baik. Dukungan 
dari pihak manajemen yang positif akan 
membuat para staf nyaman dalam berbagi 
pengetahuan sedangkan sistem penghargaan 
membuat staf merasa dihargai dengan prestasi 
yang telah dilakukan.  

• Faktor teknologi adalah penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi yang dapat 
menembus batas geografi, akan mempermudah 
dan mempercepat proses knowledge sharing di 
antara karyawan.  
 
Kegiatan berbagi pengetahuan yang berjalan 

baik dalam suatu organisasi akan dapat mengurangi 
turnover dan tentunya akan meningkatkan 
performance dari organisasi tersebut. 
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Abstrak 
Ketersediaan informasi yang semakin berkembang pesat menandakan bahwa akses untuk memperoleh ringkasan 
yang koheren menjadi hal yang vital. Dengan adanya ringkasan, diharapkan pembaca dapat dengan cepat dan 
mudah memahami makna sebuah teks tanpa harus membaca keseluruhan teks. Hal ini dapat menghemat waktu 
pembaca karena dapat menghindari pembacaan teks yang tidak relevan dengan informasi yang diharapkan oleh 
pembaca, terutama ketika sangat banyak informasi tersedia di internet. Pada penelitian ini dibahas mengenai 
penelitian dengan menggunakan algoritma text rank dengan pengukuran menggunakan cosine similarity untuk 
teks Bahasa Indonesia.  
 
Kata kunci :Text Summarization, Text Rank, Cosine similarity, Berita Bahasa Indonesia 
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9. Pendahuluan  

 
Dalam proses pencarian dokumen pada 

halaman web, pencarian kata kunci terhadap koleksi 
dokumen pada umumnya dilakukan pada 
keseluruhan isi dokumen. Dengan demikian 
terkadang proses untuk menemukan atau menggali 
informasi memerlukan waktu yang lama. Padahal 
pengguna cenderung mengharapkan hasil yang tepat 
dengan waktu yang singkat dalam proses pencarian 
informasi. Oleh karena itu sebaiknya proses 
pencocokan kata kunci terhadap koleksi dokumen 
dilakukan pada inti atau ringkasan dokumen yang 
memiliki isi lebih singkat tentunya. Hal tersebut 
melatarbelakangi diperlukannya sistem peringkas 
otomatis pada suatu dokumen. 

Riset peringkasan teks otomatis telah 
berlangsung dari tahun 1958 sampai sekarang. 
Berbagai metoda telah diterapkan dan masih terus 
dikembangkan oleh para peneliti di seluruh dunia. 
Peringkas teks otomatis (Automatic Text 
Summarization) sendiri merupakan perangkat 
berbasis komputer untuk menghasilkan teks yang 
lebih pendek dari teks aslinya namun masih 
menyimpan poin utama dari teks yang diringkas. 
Lewat hal ini peringkas teks otomatis akan 
meningkatkan kecepatan hasil dalam pencarian 
dokumen. Hal ini sangat bermanfaat karena salah 
satu persaingan teknologi pada masa kini adalah 
persaingan dalam bidang kecepatan. 

Untuk keperluan tersebut, beberapa penelitian 
untuk peringkasan dokumen telah lebih dulu 
dikembangkan, diantaranya SUMMARIST,  The 
MEAD Summarizer, LexRank, Corporum 
Summarizer-Cognit AS, dan sebagainya. Lewat 
Banyak macam upaya tersebut dapat diketahui 
bahwa metode yang digunakan untuk meringkas teks 
secara otomatis dapat dilakukan dengan berbagai 
macam cara. Contohnya SUMMARIST yang 
melakukan peringkasan teks dengan menggunakan 
identifikasi topik, interpretasi dan generasi pada 
penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
Lin,C.,Y. [5] dilakukan peringkasan menggunakan 
n-gram co-occurence statistics. Selain 2 metode 
yang disebutkan tadi, masih banyak metode lainnya. 

Berdasarkan jumlah sumbernya, ringkasan teks 
dapat dihasilkan dari satu sumber (single-document) 
atau dari banyak sumber (multi-document). Suatu 
ringkasan dapat bersifat general, yaitu ringkasan 
yang berupaya mengambil sebanyak mungkin 
informasi umum yang mampu menggambarkan 
keseluruhan isi teks. Selain itu dapat juga informasi 
yang diambil untuk ringkasan berdasar pada query 
yang didefinisikan user. 

Penelitian ini meringkas secara general yang 
berarti tidak memerlukan query dalam meringkas 
teks. Dengan menghitung kemiripan antar tiap 
kalimat, peringkas teks otomatis dapat menghapus 
beberapa kalimat yang dirasa tidak terlalu penting 
pada sebuah dokumen. Untuk penghitungan 
kemiripan antar tiap kalimat, penelitian ini 
menggunakan cosine similarity dan algoritma 
textrank digunakan untuk menentukan ranking suatu 
kalimat. Nantinya pada penelitian ini akan 
mengambil kalimat-kalimat yang memiliki textrank 
tinggi pada kalimat. 

Dalam penelitian ini, beberapa modifikasi 
dilakukan. Salah satunya adalah isi dokumen pada 
bahasa Indonesia seringkali menggunakan awal 
kalimat sebagai kalimat utama. Sehingga kalimat 
utama tetap dimasukkan pada peringkasan teks. 
Selain itu, penulisan kalimat yang digunakan pada 
peringkasan teks tidak secara penilaian textrank. 
Tetapi ditulis secara urut lewat kalimat-kalimat yang 
dinilai penting lewat algoritma textrank. Dengan 
kata lain pengambilan kalimat diambil dari 
perangkingan textrank, namun penulisannya pada 
dokumen ditulis secara urut sesuai dokumen asal. 
 
10. Tinjauan Pustaka 

 
Banyak penelitian yang menggunakan 

peringkasan teks sebagai topik penelitiannya. 
Berbagai metoda telah dikembangkan dalam 
peringkasan teks otomatis. Untuk memperoleh unit 
teks yang paling informatif yang akan dimasukkan 
ke dalam ringkasan, biasanya dilakukan pemberian 
skor terhadap unit teks tertentu yang dianggap 
penting dalam sebuah teks dengan berbagai cara.  

Beberapa cara tersebut dengan menggunakan 
Positional criteria yang melihat dari lokasi tertentu 
pada teks (heading, judul, paragraf pertama, dan 
lain-lain) cenderung mengandung informasi penting. 
Metoda sederhana dengan mengambil paragraf 
pertama (lead) sebagai ringkasan biasanya cukup 
bagus terutama pada artikel berita. Cue phrase 
indicator criteria yang melihat pada beberapa genre 
teks, kata dan frasa tertentu dalam kalimat secara 
eksplisit menunjukkan seberapa penting kalimat 
tersebut. Daftar cue phrase beserta (positif dan 
negatif) ‘goodness score’ biasanya dibangun 
manual. Word and phrase frequency criteria yang 
menggunakan distribusi kata Zipf’s law untuk 
mengembangkan kriteria ekstraksi. Maksudnya jika 
sebuah teks mengandung beberapa kata yang 
biasanya jarang muncul, maka kalimat-kalimat yang 
mengandung kata-kata tersebut mungkin penting. 
Query and title overlap criteria merupakan metoda 
sederhana tapi berguna dengan memberi skor pada 
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kalimat-kalimat sesuai jumlah kata-kata yang juga 
muncul pada judul, heading, atau query. Cohesive or 
lexical connectedness criteria yang berasumsi kata-
kata dapat dihubungkan dengan berbagai cara, 
meliputi repetisi, coreference, sinonim, dan asosiasi 
semantik pada thesauri. Kalimat dan paragraf dapat 
diberi skor berdasarkan derajat keterhubungan kata-
katanya; semakin terkoneksi diasumsikan semakin 
penting. Discourse structure criteria yang 
melakukan pembuatan struktur discourse teks dan 
memberi skor kalimat berdasarkan discourse 
centrality. Combination of various module scores 
dengan memanfaatkan penilaian manusia. Peneliti 
menemukan bahwa tidak ada metoda tunggal sebaik 
ekstraksi oleh manusia; menggabungkannya cukup 
dapat memperbaiki skor. 

Pada pendekatan yang dilakukan oleh 
Nurzaitun [2] adalah menggunakan metoda berbasis 
graf dan similarity. Pada penelitian tersebut kalimat 
dilihat sebagai vertex yang memerlukan rumus dari 
textrank untuk menilai kelayakan suatu kalimat. 
Dalam penghitungan kemiripan, penelitian tersebut  
menggunakan content overlap. Sedangkan yang 
dilakukan oleh G. Erkan dan D. R. Radev adalah 
menggunakan lexrank yang memanfaatkan banyak 
teks untuk perhitungan vektornya[4]. Rumus 
similarity yang digunakan pada penelitian tersebut 
adalah cosine similarity. 

Penelitian ini akan menggunakan metoda 
berbasis graf dan similarity. Dengan kata lain 
hampir sama dengan penelitian Nurzaitun [2] dan G. 
Erkan dan D. R. Radev[4], textrank akan digunakan 
untuk penghitungan skor namun penghitungan 
kemiripan akan menggunakan cosine similarity. 
Tidak seperti penelitian yang dilakukan G. Erkan 
dan D. R. Radev, peringkasan yang dilakukan adalah 
peringkasan dengan satu teks/dokumen[4]. 

 
11. Data 

 
Penelitian ini akan menggunakan data yang 

diambil dari Internet. Data tersebut berupa dokumen 
berita dari yahoo dan beberapa website lain seperti, 
tribunnews yang nantinya akan digunakan untuk 
mengecek akurasi dari penelitian ini. Jumlah data 
yang dipakai adalah sebanyak 10 berita yang diambil 
secara acak. Pada gambar 1, ditunjukkan contoh 
berita yang diambil dari TribunNews pada tanggal 
26 Oktober 2012. 

 
12. Metode 
  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
melewati 4 tahap. Pada awalnya dokumen akan 
dipisah menjadi kalimat-kalimat dengan 
menggunakan sentence extractor. Dilanjutkan 
dengan pengolahan kata-kata pada masing-masing 
kalimat yang selanjutnya dilakukan perhitungan 
bobot cosine similarity. Terakhir dilakukan 

perhitungan textrank untuk menilai kalimat mana 
yang akan diambil. 
 
12.1 Sentence Extractor  

 
Sentence Extractor yang digunakan 

menggunakan program dari Steven mahasiswa 
Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Program ini 
melakukan pengecekan per-kata dan per-karakter 
yang bukan huruf dengan perulangan sampai akhir 
dari korpus.  
 

 
Gambar 1. Contoh Berita 

 
Pertama kali dilakukan pengecekan per-kata dan 

per-karakter yang bukan huruf dengan perulangan 
sampai akhir dari korpus. Jika menemukan karakter 
petik pembuka program tidak akan melakukan 
pengecekan kalimat sampai terdapat petik penutup. 
Pengecekan kalimat dilakukan dengan mencari kata 
sampai terdapat karakter “.”, “!” atau “?” . Jika 
terdapat kata dengan karakter  kurang dari 5 dan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  

Saking beratnya masalah Jakarta, senator Poppy 

Dharsono tak berani berharap banyak pada Gubernur 

Joko Widodo (Jokowi) yang belum lama memulai 

tugasnya. 

Bagi Poppy, Jokowi tetap manusia biasa, bukan 

Superman. "Menurut saya, Jakarta itu bukan main-

main masalahnya. Butuh waktu panjang membenahi. 

Sehingga bagi Gubernur yang baru dengan wakilnya, 

kita tidak bisa mengharapkan begitu saja dengan 

janjinya, " tutur Poppy Dharsono yang sedang berada 

di Jawa Tengah  kepada Tribunnews.com, melalui via 

telpon, Jumat (26/10/2012). 

Presiden Komisaris PT. Indolatex Lasalle International 

Collage ini menuturkan Jokowi harus berkaca  kepada 

mantan Gubernur, Ali Sadikin yang hanya mampu 

sedikit membenahi dan menyelesaikan beberapa 

permasalahan kota Jakarta, itupun pada periode kedua 

ia kembali terpilih menjadi Gubernur DKI. 

"Orang bekerja satu bulan itu belum terlihat 

kinerjanya, jangankan 10 hari, Ali Sadikin aja terlihat 

bagus itu setelah putaran kedua," ujarnya. 

Wanita yang mengawali karirnya  di dunia mode pada 

tahun 1975 ini  mengatakan sukses menjadi Walikota 

Solo, belum tentu sukses menjadi Gubernur DKI. 

Jakarta menurutnya bukan sekedar kota metropolitan 

tetapi juga megapolitan. 

"Jadi tidak mudah mengombinasi Jakarta yang penuh 

dengan kompleksitas. Jakarta bukan hanya metroplitan 

tetapi megapolitan, " ujar istri siri almarhum 

Moerdiono ini. Terakhir, wanita yang pernah terlibat 

konflik dengan Machica Mochtar ini menambahkan 

Jokowi jika ingin sukses menjadi Gubernur DKI harus 

tahan mental menghadapi banyak kritikan dari warga 

Jakarta dan berbagai elemen masyarakat di Jakarta. 

(Ferro Maulana ) 
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diakhiri tanda “.” maka dianggap merupakan 
singkatan.  

 
4.2    Proses Stemming dan Stopword Removal 
 

Proses kedua yang harus dilakukan yaitu 
mengambil teks dari dokumen secara keseluruhan 
kemudian dipisahkan berdasarkan kalimatnya. 
Kalimat-kalimat yang sudah dipisahkan tersebut 
kemudian akan mengalami proses stemming, dan 
stopword removal. 

Stemming  adalah proses pemetaan dan 
penguraian berbagai bentuk (variants) dari suatu 
kata menjadi bentuk kata dasarnya. Biasanya proses 
stemming  digunakan  di dalam proses Information 
Retrieval (pencarian informasi) untuk meningkatkan 
kualitas informasi yang didapatkan. 

Contohnya jika kalimat “Saking beratnya 
masalah Jakarta, senator Poppy Dharsono tak 
berani berharap banyak pada Gubernur Joko 
Widodo (Jokowi) yang belum lama memulai 
tugasnya.” maka hasil stemmingnya adalah “Saking 
berat masalah Jakarta, senator Poppy Dharono tak 
berani harap banyak pada Gubernur Joko Widodo 
(Jokowi) yang belum lama mulai tugas”. 

Stopword removal adalah sebuah proses untuk 
menghilangkan kata yang 'tidak relevan' pada hasil 
parsing sebuah dokumen teks dengan cara 
membandingkannya dengan Stoplist  ( Stopword 
list) yang ada. Contoh dari  Stopword  misalnya, 
kata sambung, artikel dan preposisi. 

Contohnya jika kalimat “Bagi Poppy, Jokowi 
tetap manusia biasa, bukan Superman” maka hasil 
stemmingnya adalah “poppy”, “jokowi”, “manusia”, 
“biasa” dan “superman”. 

Setelah melakukan kedua proses tersebut, maka 
kalimat tersebut akan dimasukkan ke dalam 
directory of word. Directory of word yang dapat 
dilihat pada tabel 1 ini berupa kata dan jumlah kata 
untuk masing-masing kalimat pada suatu teks. 
1. Saking beratnya masalah Jakarta, senator 

Poppy Dharsono tak berani berharap banyak 
pada Gubernur Joko Widodo (Jokowi) yang 
belum lama memulai tugasnya. 

2. Bagi Poppy, Jokowi tetap manusia biasa, bukan 
Superman. 
 

1. Kata = teks.split(“ “)  
2. Cekkalimat = true  
3. FOR i = 1 to Kata.length  
4.   IF find petikawal THEN  
5.     Cekkalimat=false  
6.   ELSEIF find petikakhir THEN  
7.     Cekkalimat=true  
8.   IF Cekkalimat THEN  
9. IF Kata(i).length>4 AND   

   Kata(i).lastChar(.|?|!) THEN  
10.        Kalimat += Kata(i) + “\n”  
11.   ELSE  
12.        Kalimat += Kata(i)  

Gambar 2. Pseudocode Sentence Extractor 

 
4.3  Proses Penghitungan Cosine Similarity 

 
Setelah melakukan proses preprosesing, maka 

kata yang telah diolah tadi akan dihitung bobotnya 
masing masing menggunakan Cosine Similarity. 
Cosine Similarity adalah ukuran tingkat kempiripan 
antara dua buah vektor. Dalam pengaplikasiannya 
pada Automatic Text Summarization, Cosine 
Similarity berguna untuk menghitung kemiripan 
antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Nilai 
dari cosine similarity menunjukkan kemiripan antara 
kalimat dengan kalimat lain yang ada di dalam 
dokumen. Apabila nilai cosine similarity antar dua 
buah kalimat tinggi berarti menunjukkan suatu 
kemiripan antar kedua kalimat tersebut. 

Pada perhitungan cosine similarity, Tf adalah 
jumlah kemunculan kata tersebut pada dokumen 
tertentu, sedangkan Wdt adalah bobot dari kata 
tersebut yang didapat dari Tf dikalikan dengan Idf. 
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Tabel 1. Directory of Word 
 

Saking 
Berat 
Masalah 
Jakarta 
Senator 
Poppy 
Dharsono 
Berani 
Harap 
Gubernur 
Joko 
Widodo 
Jokowi 
Mulai 
Tugas 
Manusia 
Biasa 
Superman 

 
Idf dalam penelitian ini tidak menggunakan proses 
normalisasi yang berarti menggunakan rumus biasa 
dari Idf. 

Setelah proses tersebut, hitung setiap panjang 
vektor dari setiap kata yang ada
masing nilai cosine similarity antar 
menggunakan rumus berikut: 

Dimana : 
• Cos(i,j)  = Nilai cosine antara kalimat i 

dengan kalimat j 
• d = panjang vektor 

 
Cosine similarity akan menghitung nilai antar 

kalimat satu dengan semua kalimat yang lain melalui 
panjang vektor dua kalimat tersebut. Sehingga setiap 
kalimat dengan kalimat yang lain akan mempunyai 
nilai cosine similarity. Jika nilai cosine similarity 
adalah 0, maka kalimat tidak ada kemiripan sama 
sekali. Jika nilai cosine similarity semakin tinggi, 
maka kalimat tersebut memiliki kemiripan yang 
tinggi. 

 
4.4  Text Rank 
 

Textrank merupakan salah satu model 
perankingan berbasis graf untuk diterapkan dalam 
graf tekstual. Algoritma perankingan berbasis graf 
adalah cara untuk menentukan seberapa penting 
sebuah vertex dalam graf, berdasarkan informasi 
yang diambil dari struktur graf ke
rekursif. Dalam penerapannya pada peringkasan teks 
otomatis, Textrank mengekstraksi kalimat

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

912 
 

1 2 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
1 0 
0 1 
0 1 
0 1 

Idf dalam penelitian ini tidak menggunakan proses 
normalisasi yang berarti menggunakan rumus biasa 

Setelah proses tersebut, hitung setiap panjang 
tor dari setiap kata yang ada dan hitung masing-

cosine similarity antar kalimat dengan 

  (1) 

= Nilai cosine antara kalimat i 

Cosine similarity akan menghitung nilai antar 
dengan semua kalimat yang lain melalui 

panjang vektor dua kalimat tersebut. Sehingga setiap 
kalimat dengan kalimat yang lain akan mempunyai 
nilai cosine similarity. Jika nilai cosine similarity 
adalah 0, maka kalimat tidak ada kemiripan sama 

ilai cosine similarity semakin tinggi, 
maka kalimat tersebut memiliki kemiripan yang 

merupakan salah satu model 
perankingan berbasis graf untuk diterapkan dalam 
graf tekstual. Algoritma perankingan berbasis graf 
adalah cara untuk menentukan seberapa penting 
sebuah vertex dalam graf, berdasarkan informasi 
yang diambil dari struktur graf keseluruhan secara 
rekursif. Dalam penerapannya pada peringkasan teks 

mengekstraksi kalimat-kalimat 

beranking tinggi untuk dimasukkan ke dalam 
ringkasan. 
 
Rumus dari text rank adalah sebagai berikut

Namun karena graf yang digunak
ini merupakan graf yang berbobot, maka rumus 
textrank menjadi seperti berikut [3]:

Untuk menghitung bobot dari token ke 
maka harus dicari kesamaan dengan token yang 
lainnya, selain itu juga harus dihitung jumlah total 
kesamaan token ke-j dengan token ke
 Perhitungan diatas akan dilakukan sampai 
perubahan bobot kurang dari error rate yang 
diberikan (Ɵ). D pada rumus diatas merupakan 
dumping factor yang bernilai antara 0
biasanya digunakan nilai 0.85.

Setelah melakukan 
terhadap setiap dokumen, urutkan nilai dari text rank 
tersebut, lalu ambil sebanyak yang diinginkan, 
penelitian ini mengambil setengah dari total 
dokumen. Dokumen yang memiliki rangking 
tertinggi tersebut merupakan hasil dari ringkasa
Dua hal yang perlu diingat bahwa urutan dari 
kalimat tersebut tetap dan tidak boleh dirubah, selain 
itu kalimat pertama harus selalu dimasukkan.
  Berikut adalah contoh pseudocode 
proses peringkasan teks dapat dilihat pada gambar 3.
 

 
1. Kalimat = SentenceExtractor(teks)
2. PreProcessing(Kalimat) > 

DirectoryOfWord  
3. FOR i = 1 to Kalimat.length
4.   FOR j = 1 to Kalimat.length
5.     IF i<>j THEN
6.       Hitung COS(i,j)
7. DO 
8.  ErrorRate = 0  
9.  FOR i=1 to Kalimat.length
10.   FOR j=1 to Kalimat.length
11.    FOR k=1 to Kalimat
12.      Hitung Textrank(i)
13.      E rrorRate+=(Selisih 
        Textrank(i) lama dengan 
        Textrank(i) baru)
14. LOOP UNTIL(ErrorRate < 0.00005)
15. ctr = (Kalimat.length 
16. Ambil Textrank ke

dan kalimat pertama (diambil 
secara urut)  

Gambar 3. Pseudocode Text Rank
 
Dalam pseudocode di atas, variabel 
dimaksudkan teks yang ingin diringkas
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beranking tinggi untuk dimasukkan ke dalam 

Rumus dari text rank adalah sebagai berikut [3]: 

(2) 
Namun karena graf yang digunakan pada topik kali 
ini merupakan graf yang berbobot, maka rumus 
textrank menjadi seperti berikut [3]: 

(3) 
Untuk menghitung bobot dari token ke –i, 

maka harus dicari kesamaan dengan token yang 
lainnya, selain itu juga harus dihitung jumlah total 

j dengan token ke-k. 
Perhitungan diatas akan dilakukan sampai 

perubahan bobot kurang dari error rate yang 
). D pada rumus diatas merupakan 

dumping factor yang bernilai antara 0-1 tetapi 
biasanya digunakan nilai 0.85. 

Setelah melakukan penghitungan tersebut 
terhadap setiap dokumen, urutkan nilai dari text rank 
tersebut, lalu ambil sebanyak yang diinginkan, 
penelitian ini mengambil setengah dari total 
dokumen. Dokumen yang memiliki rangking 
tertinggi tersebut merupakan hasil dari ringkasan. 
Dua hal yang perlu diingat bahwa urutan dari 
kalimat tersebut tetap dan tidak boleh dirubah, selain 
itu kalimat pertama harus selalu dimasukkan. 

Berikut adalah contoh pseudocode dalam 
dapat dilihat pada gambar 3. 

SentenceExtractor(teks)  
PreProcessing(Kalimat) > 

 
FOR i = 1 to Kalimat.length  

FOR j = 1 to Kalimat.length  
IF i<>j THEN  

Hitung COS(i,j)  

FOR i=1 to Kalimat.length  
FOR j=1 to Kalimat.length  

Kalimat .length  
Hitung Textrank(i)  

rrorRate+=(Selisih  
Textrank(i) lama dengan   
Textrank(i) baru)  

LOOP UNTIL(ErrorRate < 0.00005)  
ctr = (Kalimat.length \ 2) -1  
Ambil Textrank ke -ctr tertinggi 
dan kalimat pertama (diambil 

Gambar 3. Pseudocode Text Rank 

Dalam pseudocode di atas, variabel teks 
teks yang ingin diringkas. Sehingga 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

913 
 

Kalimat akan berisi kalimat-kalimat pada teks yang 
ingin diringkas. Kalimat akan di PreProcesing 
(Stemming dan Stopword Removal) dan hasilnya 
dimasukkan ke dalam Directory of Word. Setelah itu 
lakukan perhitungan Cosine Similarity dan Textrank. 
Langkah terakhir, ambil textrank dari yang paling 
tinggi sebanyak ctr (jumlah kalimat dibagi dua 
dikurangi dengan satu) dan kalimat pertama. 
Pengambilan dilakukan secara urut sesuai dengan 
kalimat pada teks yang asli. 

 
13. Uji Coba 

 
Penelitian ini akan mengambil kalimat-kalimat 

yang dianggap paling sesuai topik pada suatu 
dokumen. Dengan peringkasan ini, jumlah kalimat 
akan berkurang sebanyak setengah. Berikut adalah 
contoh hasil teks sebelum diringkas dapat dilihat di 
gambar 4 dan hasil setelah diringkas dapat dilihat di 
gambar 5. 

Tabel 2. Tabel Hasil Percobaan 
No. Recall Precision 
1 0,92 0,92 
2 0,83 0,83 
3 0,6 0,75 
4 0,67 0,67 
5 0,5 0,57 
6 0,6 0,67 
7 0,8 0,8 
8 0,8 0,67 
9 0,7 0,54 
10 0,67 0,8 
Rata-rata 0,709 0,722 

 
Hasil teks setelah diringkas akan menjadi bahan 

untuk uji coba pada penelitian ini. Hasil teks yang 
dianggap ringkasan dan tidak dianggap 
dibandingkan dengan hasil ringkasan teks menurut 
persepsi manusia. Persepsi manusia meringkas 
kalimat yang dinilai relevan pada isi teks. 

Setelah dilakukan 10 kali percobaan pada teks 
yang berupa berita, jika dibandingkan dengan 
persepsi manusia, presentase precisionnya adalah 
sebesar 70,9% dan 72,2% pada recall-nya. Berikut 
adalah rincian hasil percobaannya dapat dilihat pada 
tabel 2. 

 
14. Kesimpulan dan Saran 

 
Dalam penelitian kali ini, peringkasan teks 

berbasis graf dapat meringkas teks dengan cukup 
akurat. Dengan perhitungan kalimat-kalimat yang 
dirasa mirip, ternyata membuat peringkasan teks 
jauh lebih mudah untuk dipelajari. Dibanding 
dengan metode lain yang melihat posisi pada teks 
atau lainnya, textrank cukup melihat isi keseluruhan 
teks dan dapat mengembalikan hasil ringkasan 
secara cukup akurat. 

 
 

Gambar 4. Teks Sebelum Diringkas 
 
 

 
Gambar 5. Teks Sesudah Diringkas 

 

Prestasi mencengangkan diraih oleh anak Indonesia di 

Inggris, Jack Brown yang berhasil menjadi terbaik di 

ajang 'The World Final Skill Test 2012 MU Soccer 

School'. "World Final Skill Test MUSS 2012 diikuti 

sekitar 30 anak berumur antara 10 sampai 16 tahun 

dari 25 negara. Sebagian besar anak-anak yang 

mengikuti World Final Skill Test adalah anggota tim 

nasional sepak bola dari U14-U16 dari negara masing-

masing," ujar ibunda Jack, Indah Brown, seperti 

dilansir oleh kantor berita Antara, Senin (22/10). 

"Alhamdulilah Jack mendapat skor yang terbaik 

sehingga mengalahkan pemain terbaik tahun 

sebelumnya Alex dari Inggris," imbuh Indah. Menurut 

Indah, yang membuatnya merasa terharu adalah 

ketika Jack dengan bangga mengatakan "I am 

Indonesian" saat diwawancarai. Jack sendiri mengakui 

jika bisa ikut dalam MUSS dan bahkan menjadi juara 

the World Final Skill test MUSS adalah pengalaman 

tak terlupakan baginya. Ia gemar bermain bola dan 

mulai berlatih sepak bola sejak usia empat tahun, usai 

bersalaman dengan Rooney. 

Prestasi mencengangkan diraih oleh anak Indonesia di 

Inggris, Jack Brown yang berhasil menjadi terbaik di 

ajang 'The World Final Skill Test 2012 MU Soccer 

School'. Predikat yang terbaik itu diberikan oleh 

akademi Manchester United di setiap akhir semester. 

"World Final Skill Test MUSS 2012 diikuti sekitar 30 

anak berumur antara 10 sampai 16 tahun dari 25 

negara. Sebagian besar anak-anak yang mengikuti 

World Final Skill Test adalah anggota tim nasional 

sepak bola dari U14-U16 dari negara masing-masing," 

ujar ibunda Jack, Indah Brown, seperti dilansir oleh 

kantor berita Antara, Senin (22/10). 

Pada pertandingan adu skill itu diuji empat macam 

keahlian yaitu Short passing, Loafting, dribbling, dan 

kick ups. "Alhamdulilah Jack mendapat skor yang 

terbaik sehingga mengalahkan pemain terbaik tahun 

sebelumnya Alex dari Inggris," imbuh Indah. 

Menurut Indah, yang membuatnya merasa terharu 

adalah ketika Jack dengan bangga mengatakan "I am 

Indonesian" saat diwawancarai. Bahkan Sir Alex 

Ferguson waktu bersalaman dengan Jack dan berkata 

"Are You Indonesian? Wow, that's interesting". 

Jack sendiri mengakui jika bisa ikut dalam MUSS dan 

bahkan menjadi juara the World Final Skill test MUSS 

adalah pengalaman tak terlupakan baginya. "Saya 

sangat bangga," ucap Jack. 

Jack Brown lahir di Jakarta pada 2 November 2001, 

dari ibu asli Indonesia Indah Brown dan ayah Inggris, 

Lance Brown. Ia gemar bermain bola dan mulai 

berlatih sepak bola sejak usia empat tahun, usai 

bersalaman dengan Rooney. "Mum, my heart was 

beating very hard when I shaked Rooney's hand," ujar 

Jack seperti yang dituturkan Indah Brown. (ant/mac) 
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Dibanding dengan algoritma peringkasan teks yang 
lain, textrank merupakan metode yang tidak 
memerlukan data training atau semacamnya. 
Sehingga peringkasan teks yang menggunakan 
metode textrank memiliki keunggulan pada ukuran 
file dan kemudahan melakukan perpindahan file 
pada perangkat lunaknya. Selain itu, hasil yang 
dibuat oleh peringkasan teks berbasis graf inipun 
tidak mengecewakan. 
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Abstrak 
 Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan kosmetik, parfum dan minyak rambut mempunyai masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan ini 
adalah seringnya terjadi kekurangan barang karena estimasi manual order jumlah barang setiap bulan. Ini dapat 
mengecewakan konsumen karena barang yang akan dipesan tidak ada. Dan juga sering terjadi barang overstock 
di gudang karena barang tidak laku. Dari banyaknya permasalahan ini tentunya akan mengurangi keuntungan 
perusahaan. Perusahaan memerlukan suatu aplikasi yang dapat meramalkan penjualan untuk periode yang akan 
datang agar perusahaan dapat menentukan jumlah order barang tiap bulannya.  
 Pada penelitian ini akan dibuatkan aplikasi peramalan dengan menggunakan metode Autoregressive 
Integrated Moving Average (ARIMA), dimana metode ini dibagi menjadi 3 yaitu Autoregressive (AR), Moving 
Average (MA), dan Autoregressive and Moving Average (ARMA) yang didahului dengan pengecekan data 
stasioner. Peramalan dilakukan dengan menggunakan data selama 3 (tiga) tahun dari perusahaan. Aplikasi dibuat 
untuk menampilkan ramalan untuk periode penjualan berikutnya. Aplikasi juga dapat membandingkan data 
peramalan dengan data perusahaan. 
 Hasil aplikasi peramalan ini untuk menentukan jumlah order barang tiap bulannya yang dibutuhkan 
dalam perusahaan ini. Dari Hasil pengujian ditemukan bahwa metode AR lebih sering menghasilkan Mean 
Squared Error (MSE) yang paling rendah jika dibandingkan dengan MA atau ARMA. Hasil peramalan 
menggunakan ARIMA juga memiliki MSE yang paling kecil.  
 
Kata kunci : Peramalan, Penjualan, ARIMA, MSE. 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Pada era teknologi informasi yang 
berkembang, banyak persaingan usaha penjualan 
kosmetik yang melanda di dunia khususnya di 
Indonesia. Persaingan usaha yang di Indonesia 
sangat ketat karena banyak perusahaan berlomba-
lomba membuat produk yang menarik dan kreatif 
serta harga yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk 
bisa bersaing dengan perusahaan yang lain maka 
diperlukan suatu perkiraan / peramalan barang yang 
akan dipesan sesuai permintaan konsumen untuk tiap 
bulannya sehingga barang yang ada di gudang tidak 
overstock atau kekurangan. Jika kekurangan barang, 
maka terjadi kekecewaan konsumen terhadap 
perusahaan yang mendistribusikannya dan 
sebaliknya jika barang overstock bisa menimbulkan 
kerugian materi karena barang tidak laku atau rusak 
karena expired. 

Barang – barang yang dijual tiap bulannya 
harus di order ke supplier tunggal yang membuat 
barang – barang tersebut. Masalah yang dihadapi 
pada perusahaan kosmetik ini adalah seringnya 

terjadi kekurangan barang karena selama ini 
pimpinan selaku pihak yang memimpin perusahaan 
ini yang memutuskan order barang tiap bulan 
dengan cara manual yaitu estimasi dan naluri bisnis 
yang ada pada pimpinan tersebut. Juga sering terjadi 
barang overstock di gudang karena barang tidak laku 
karena ada persaingan harga dan variasi produk yang 
menarik dari competitor. 

Metode ARIMA (Autoregressive 
Integrated Moving Average) merupakan metode 
peramalan dengan menggunakan serangkaian data 
masa lalu yang digunakan untuk mengamati 
terhadap suatu kejadian, peristiwa, atau suatu 
variabel pada data tersebut [5]. Metode ini pertama 
kali dibuat oleh George Box dan Gwilym Jenkins [3] 
untuk analisis deret berkala. ARIMA terbentuk dari 
tiga metode yaitu AR (Autoregressive), MA (Moving 
Average), dan ARMA (Autoregressive and Moving 
Average). Kelebihan pada metode ARIMA ini 
adalah dapat digunakan untuk manganalisis situasi 
yang acak, tren, musim bahkan sifat siklis dalam 
deret waktu yang dianalisis. 
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Untuk mengatasi persoalan di perusahaan 
kosmetik tersebut, digunakanlah metode ARIMA 
yang sesuai untuk mengatasi permasalahan 
peramalan order barang. Dengan adanya metode 
peramalan ARIMA ini dapat membantu pimpinan 
dalam memperkirakan jumlah setiap jenis barang 
untuk order ke pabrik. 
 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Metode ARIMA 

ARIMA ( Autoregressive Integreated 
Moving Average) pertama kali dikembangkan oleh 
George Box dan Gwilym Jenkins untuk pemodelan 
analisis deret waktu. ARIMA mewakili tiga 
pemodelan yaitu dari autoregressive model (AR), 
moving average (MA), serta autoregressive dan 
moving average model (ARMA) [3]. 

Tahapan pelaksanaan dalam pencarian 
metodenya yaitu : 
• Metode diidentifikasi menggunakan 

autokorelasi dan parsial autokorelasi 
• Metode ditafsir dan diestimasi menggunakan 

data masa lalu dengan menggunakan 
metode kuadrat terkecil atau metode Cramer. 

• Pengujian dilakukan untuk mendapatkan 
metode yang layak dipakai untuk penerapan 
peramalan. 

• Penerapan, yaitu peramalan nilai data deret 
berkala yang akan datang menggunakan metode 
yang telah diuji. 
      

2.2 Estimasi Parameter 
Penetapan estimasi metode ARIMA 

(p,d,q) yang dapat ditentukan dengan cara melihat 
prilaku dari plot Autocorrelation Function (ACF) 
dan plot Partial Autocorrelation Function (PACF) 
dari deret data berkala. Pada prakteknya nilai p dan 
q jarang sekali mempunyai nilai lebih dari 2 [4]. 
Setelah mendapatkan nilai p,d,q maka bisa 
melakukan perhitungan peramalan ARIMAMetode 
Box-Jenkins (ARIMA) dibagi ke dalam 3 kelompok, 
yaitu: metode autoregressive (AR), moving average 
(MA), dan model campuran ARIMA (autoregresive 
moving average) yang mempunyai karakteristik dari 
dua model pertama. 

 
• Autoregressive (AR) 

Penentuan koefisien autokorelasi parsial 
digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan antara 
Xt dan Xt-k apabila pengaruh dati time lag 1,2,...,k. 
[4]. Tujuan penggunaan koefisien autokorelasi 
parsial dalam analisis data deret berkala adalah 
untuk membantu penetapan metode ARIMA yang 
tepat untuk peramalan, khususnya untuk 
menentukan ordo p dari model AR (p). Berikut ini 
merupakan rumus dari AR: 
 

tptpttt eXXXX +++++= −−− φφφµ ...2211     

(1)                     
Keterangan: 

tX  : data ke-t. 

µ  : nilai suatu konstanta. 

jφ  : parameter autoregresif ke-j. 

te  : nilai error pada saat ke-t. 

 
Pendugaan parameter autoregresif dapat 

digunakan metode perkalian matriks (metode 
cramer) [1]. Berikut ini rumus dari metode carmer. 

( ) YZZZ ''ˆ 1−=β                   (2)                                                       
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Keterangan: 
 p : ordo model AR. 

pX  : data ke-p. 

 N : banyaknya periode pengamatan. 

β̂  : pendugaan persamaan parameter. 

 
• Moving Average (MA) 

Koefisien autokorelasi dengan koefiesien 
korelasi adalah sama [3]. Perbedaanya yaitu terletak 
pada koefisien autokorelasi ini menggambarkan 
hubungan (asosiasi) antara nilai dari variabel yang 
sama tetapi periode yang berbeda. Autokorelasi 
memberikan informasi yang penting tentang susunan 
atau struktur serta pola data. Dalam suatu kumpulan 
data acak (random) yang lengkap, autokorelasi 
diantara nilai yang berturut-turut akan mendekati 
atau sama dengan nol sedangkan nilai data dari ciri 
yang musiman dan pola siklus akan mempunyai 
autokorelasi yang kuat sehingga bila ini terjadi maka 
data tidak menjadi stasioner baik itu rata-rata 
maupun nilai variansnya. Fungsi autokorelasi 
berguna untuk mencari korelasi antar data & 
berguna untuk menentukan ordo q pada MA (q). 
Berikut ini merupakan rumus dari MA: 

qtqtttt eeeeX −−− −−−−+= θθθµ ...2211  
   (3)                                 

Keterangan: 
µ  : nilai suatu konstanta. 

jθ  : parameter moving average ke j. 

te  : nilai error pada saat ke-t. 
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Pendugaan parameter MA dapat 
ditentukan dengan metode perkalian matriks. 
Berikut rumus dari metode perkalian matriks (Arif, 
2010): 

( ) YZZZ ''ˆ 1−=β                (4)                                               
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Keterangan: 
 q : ordo model MA. 

qX  : data ke-q. 

 n : banyaknya periode pengamatan. 

β̂  : pendugaan persamaan parameter. 

 
• Autoregressive and Moving Average 

(ARMA) 
Pada Metode ARMA ordo p dan q        

(AR(p) dan MA(q)) adalah gabungan antara 
Autoregressive Model (AR) dan Moving Average 
(MA) [4]. Berikut ini merupakan rumus dari 
ARMA: 

ptpttt XXXX −−− ++++= φφφµ ...2211
'   

qtqtttp eeee −−− −−−−+ θθθ ...2211                (5)    

Keterangan: 

tX  : data ke-t. 

'µ  : nilai konstan. 

jφ  : parameter autoregresif ke-j. 

te  : nilai error pada saat ke-t. 

jθ  : parameter moving average ke j. 

 
• Perhitungan Error  

Menurut Makridakis, Wheelwright & 
Hyndman (1998), untuk menguji ukuran kesalahan 
peramalan bisa mengunakan beberapa metode. Salah 
satu cara yang digunakan yaitu MSE (Mean Square 
Error). MSE merupakan suatu perhitungan jumlah 
dari selisih data peramalan dengan data yang 
sebenarnya. Berikut ini merupakan rumus MSE: 

( )
dn

XX
MSE

dn

i
tt

−

−
=
∑

−

= 1

2

       (6) 

Keterangan: 
 n : banyaknya data. 
 d : nilai differencing. 

tX  : nilai data deret berkala. 

tX  : nilai ramalan model. 

3. Analisis dan Desain Sistem  
 

Analisis yang diperoleh adalah bagian 
pembelian barang dilakukan dengan memesan 
langsung ke principal pabrik yang berlokasi di 
Jakarta. Pertama - tama kepala gudang membuat list 
order barang apa saja yang ingin dibeli. Kemudian 
list order diberikan ke pimpinan untuk dilihat 
kembali. Pimpinan yang berhak merubah list order 
barang sesuai estimasi yang beliau perkirakan serta 
sesuai naluri bisnisnya. Kemudian list order 
diberikan ke perusahaan pusat yang berlokasi di 
Jakarta melalui fax untuk di cross-check dan setelah 
itu dibuat purchase order dan diberikan ke pabrik 
untuk diproses pembelian serta pengirimannya. 
Setelah pabrik menyatakan bisa menyuplai barang 
sesuai list order, maka dibuatlah nota pembelian lalu 
diberikan ke perusahaan pusat untuk dilakukan 
pembayaran dan dibuatkan invoice ke perusahaan 
cabang yang berarti bahwa perusahaan cabang 
mempunyai piutang dari perusahaan pusat. Setelah 
melakukan pemesanan kepada pabrik, barang 
pesanan dikirim ke gudang yang dimiliki perusahaan 
cabang. Setelah barang datang, kepala gudang akan 
memeriksa barang yang dipesan sudah sesuai atau 
tidak. Apabila tidak sesuai, bagian gudang membuat 
nota pereturan barang sebanyak 2 rangkap. Rangkap 
1 dikirim bersamaan dengan barang retur ke pabrik, 
dan rangkap kedua diarsip oleh bagian gudang. 
Proses tersebut dapat dilihat proses pembelian dan 
penerimaan barang pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Document Flowchart Pembelian dan 

Penerimaan Barang.  
Penjualan kepada customer dilakukan 

secara grosir. Customer membuat purchase order 
kemudian diserahkan ke pimpinan. Pimpinan 
memberikan purchase order ke staff accounting dan 
kepala gudang untuk di cross-check persediaan 
barang di gudang. Setelah itu gudang memberikan 
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informasi mengenai status ready stok / tidak 
terhadap barang pesanan customer terhadap staff 
accounting. Staff accounting lalu memberikan 
laporan bahwa barang ready stok / tidak ke customer 
agar customer dapat mengambil keputusan jadi / 
tidaknya pembelian barang. Setelah customer 
menyetujui pembelian barang, maka staff accounting 
membuat invoice sesuai barang yang dibeli 
kemudian invoice diberikan ke kepala gudang untuk 
diproses pengiriman barangnya. Lalu barang dan 
invoice dikirim ke customer. Pada saat tanggal jatuh 
tempo, salesman menagih ke customer dan uang 
tagihannya diberikan ke kasir. Proses tersebut dapat 
dilihat proses penjualan pada Gambar 2. 

 
Gambar 1. Document Flowchart Pembelian dan 

Penerimaan Barang.  
Desain Entity Relationship Diagram 

untuk aplikasi peramalan penjualan kosmetik dengan 
ARIMA dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Document Flowchart Pembelian dan 
Penerimaan Barang.  

4. Implementasi dan Pengujian Sistem  
 

Pada menu peramalan ARIMA ini 
melakukan proses penghitungan secara keseluruhan 
proses ARIMAnya. Menu peramalan ARIMA dapat 
dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Form Aplikasi ARIMA.  

Pada pengujian validasi program 
peramalan akan dilakukan beberapa tahap. Tahap 
pertama ini akan dilakukan perhitungan ACF secara 
manual dan perhitungan ACF menggunakan 
program dengan memakai data perusahaan. Berikut 
data dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Data Pengujian (Januari 2009 – Juni 2009) 

Periode Jumlah Data Penjualan 
1 573 
2  487 
3 732 
4 1131 
5 450 
6 597 

 

 
Gambar 5. Perhitungan ACF. 

 
Proses perhitungan ACF pada Gambar 5. 

ini dapat menentukan nilai q. Nilai q dapat 
ditentukan dari tr (TACF) dimana pada contoh diatas 
hasil dari tr1 adalah - 0,387 pada saat periode 1 

ACF 
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(satu).  Karena 1 (periode pertama) > tr1, maka q 
diberi nilai 1. Nilai q ini yang nantinya digunakan 
untuk perhitungan peramalan ARIMA. 

 
Gambar 6. Perhitungan PACF. 
 
Proses perhitungan PACF pada Gambar 6. 

ini dapat menentukan nilai p. Nilai p dapat 
ditentukan dari tr (TPACF) dimana pada contoh 
diatas hasil dari tr11 adalah - 0,387 pada saat periode 
1 (satu).  Karena 1 (periode pertama) > tr11, maka p 
diberi nilai 1. Nilai p ini yang nantinya digunakan 
untuk perhitungan peramalan ARIMA. Proses 
selanjutnya adalah menentukan metode ARIMA 
dimana jika untuk data ini metode ARIMAnya 
adalah ARIMA (1,0,0) / AR, ARIMA (0,0,1) / MA, 
dan ARIMA (1,0,1) / ARMA. Proses perhitungan 
ACF dan PACF dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil Perhitungan ACF dan PACF. 

Periode ACF PACF SPACF TPACF 

1 - 0,158 - 0,158 0,408 - 0,387 

2 - 0,427 - 0,464 0,408 - 1,137 

3 0,096 - 0,263 0,408 - 0,645 

4 0,018 0,253 0,408 - 0,62 

5 0,018 0,227 0,408 - 0,556 

6 0 - 0,189 0,408 - 0,463 

 
Proses perhitungan AR dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus persamaan 1, dan 2, 
grafik peramalan AR dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

Dari hasil paramater diatas dapat 

diketahui hasil persamaan AR-nya yaitu =tX  

790,363 - 0,1645 1−tX  + te . Setelah diketahui 

persamaannya dapat menghitung peramalan AR. 
Hasil peramalan AR dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Tabel Peramalan AR.  

Periode Data 
Asli 

Data 
Ramalan 

Error 

1 573 681,49 -108,49 
2 487 696,08 -209,08 
3 732 710,23 21,77 
4 1131 669,91 461,09 
5 450 604,26 -154,26 
6 597 716,32 -119,32 

 

 
Gambar 7. Perhitungan Peramalan AR 

 
Proses perhitungan MA dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus Persamaan 3, dan 4, 
grafik peramalan MA dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 
 

Dari hasil paramater diatas dapat 

diketahui hasil persamaan MAnya yaitu =tX  

677,015 - 0,4968 1−tX  + te . Setelah diketahui 

persamaannya dapat menghitung peramalan MA. 
Hasil peramalan MA dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Tabel Peramalan MA. 

Periode Data Asli Data 
Ramalan 

Error 

PACF 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

920 
 

1 573 676,91 -103,91 
2 487 625,28 -138,28 
3 732 608,21 123,79 
4 1131 738,41 392,61 
5 450 871,95 -421,95 
6 597 467,27 -129,73 

 
Gambar 8. Perhitungan Peramalan MA 

 
Proses perhitungan ARMA dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus persamaan 5, 
Parameter ARMA didapat dari penggabungan AR 

dan MA. Persamaan ARMAnya yaitu =tX  

790,363 - 0,1645 1−tX  + te - (-0,4968) 1−te . Hasil 

peramalan ARMA dapat dilihat pada Tabel 5, 
sedangkan untuk grafik peramalan ARMA dapat 
dilihat pada Gambar 9.  

 

Tabel 5. Tabel Peramalan ARMA 
 

Periode Data Asli Data 
Ramalan 

Error 

1 573 681,49 -108,49 
2 487 642,18 -155,18 
3 732 633,13 98,87 
4 1131 719,03 392,61 
5 450 808,93 -358,93 
6 597 537,99 59,01 

 
Hasil error di atas dapat digunakan untuk 

menghitung nilai MSE dengan menggunakan rumus 
persamaan 6. Dari hasil perhitungan peramalan 
ARMA dapat ditampilkan pada grafik seperti yang 
terlihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Perhitungan Peramalan ARMA. 

Dari hasil MSE peramalan Gambar 9 di 
atas dapat diketahui bahwa hasil peramalan AR yang 
menjadi metode terbaik dengan mempunyai tingkat 
error yang paling kecil. 

 
5. Kesimpulan 

Hasil dari Perancangan dan Pembuatan 
Aplikasi Peramalan Penjualan Kosmetik dengan 
Metode ARIMA adalah sebagai berikut: 
• Aplikasi yang telah dibuat sudah sesuai dengan 

metode peramalan ARIMA. Hasil validasi 
pengujian perhitungan secara manual dengan 
hasil perhitungan pada program sudah sesuai. 

• Aplikasi dapat memberikan informasi tentang 
jumlah permintaan barang untuk periode yang 
akan datang yang mungkin akan terjadi. 
Aplikasi dapat menentukan tingkat error antara 
hasil peramalan dengan data dari perusahaan. 

• Hasil pengujian yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa metode AR merupakan 
metode yang paling baik berdasarkan hasil 
MSEnya untuk data perusahaan ini. Tetapi hasil 
peramalannya kurang akurat jika dibandingkan 
dengan data perusahaannya. Hasil pengujian 
bisa berbeda dengan contoh data yang lain.  
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Abstrak 
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan pengguna BlackBerry terbanyak. Sekarang 

ini seiring berkembangnya teknologi, banyak pengguna BlackBerry yang mencoba untuk menggunakan 
BlackBerry sebagai media penjualan online yang memberikan kemudahan dalam membantu promosi bidang 
usaha/ peluang bisnis yang dimiliki dengan biaya yang sangat minim. Blackberry memang mempunyai 
keunggulan dibandingkan smartphone lainnya. Pada blackberry, kita dapat melakukan chat atau komunikasi 
yang disebut dengan Blackberry Messanger (BBM), unlimited hanya dengan berlangganan harian, mingguan 
atau bulanan. Selain itu juga di Blackberry bisa di buat grup dimana dalam grup tersebut setiap member bisa 
saling berinteraksi dimana dimanfaatkan untuk menjual barang yang diperdagangkan melalui blackberry. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan pakaian wanita di group blackberry 
messenger dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli.  Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
metode penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode acak sederhana. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan bantuan 
aplikasi SPSS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, reliabilitas, dan regresi 
linear berganda.  
 
Kata kunci : promosi, minat beli, bisnis online, group blackberry messenger 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Solusi pemanfaatan teknologi tepat guna 

adalah berbisnis dengan teknologi yang dimiliki. Di 
dunia internet istilah “bisnis online” atau 
“technopreneur” saat ini sangatlah tidak asing. 
Peluang-peluang positif yang menarik tersebar di 
berbagai website di Internet. Solusi pemanfaatan 
BlackBerry untuk bisnis online yang sangat tepat.  

Blackberry (smartphone) sebagai salah satu 
alat komunikasi yang mendukung sarana komunikasi 
dimana salah satu fasilitas utama Blackberry yaitu 
Group Blackberry Messenger banyak digunakan 
untuk melakukan kegiatan jual beli produk. Berbagai 
macam jualan ataupun produk telah dipromosikan 
melalui salah satu fitur  yang ada pada smartphone 
blackberry tersebut.  

Salah satu yang menjadi promosi utama 
melalui group blackberry messenger adalah pakaian, 
khususnya pakaian wanita yang banyak diminati 
oleh para pengguna smartphone Blackberry. 
Pengguna blackberry wanita umumnya tertarik 
untuk membeli pakaian wanita melalui group 
blackberry messenger karena adanya kemudahan 
dalam bertransaksi, tanpa perlu ke mall atau butik.  

Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia. 
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu 
mengenakan pakaian dalam setiap aktivitas. Pakaian 
berfungsi untuk menutupi aurat, memberi 
kenyamanan, melindungi  tubuh dari panas atau 
dingin. Sebagai tambahannya, pakaian digunakan 
untuk mempercantik diri.Isi pendahuluan 
mengandung latar belakang, tujuan, identifikasi 
masalah dan metode penelitian, yang dipaparkan 
secara tersirat (implisit).  

Teknik promosi penjualan pakaian wanita ini 
bertujuan untuk menarik perhatian dan 
menumbuhkan minat beli para member dalam Group 
Blackberry messenger yang menjadi sasaran 
promosi penjualan. Minat membeli merupakan rasa 
ketertarikan yang dialami oleh konsumen terhadap 
suatu produk (barang atau jasa) yang dipengaruhi 
oleh sikap di luar konsumen dan di dalam konsumen 
itu sendiri. Jika diulas mengenai timbulnya suatu 
minat, dapat juga dipahami bahwa minat beli 
merupakan pertemuan antara stimulus (pemasaran) 
dan respon konsumen. 
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Gambar 1. Promosi Penjualan di Grup BBM 
 

Gambar 2. Promosi Penjualan di Grup BBM 
 
Pemasaran (marketing) adalah proses 

penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan 
untuk memberikan informasi  mengenai barang  atau 
jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan 
dan keinginan manusia.   Komunikasi pemasaran 
adalah salah satu kegiatan pemasaran yang berusaha 
menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan atau 
meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan maupun 
produk agar bersedia menerima, membeli, dan setia 
kepada produk yang ditawarkan produsen. Promosi 
penjualan terdiri dari semua kegiatan pemasaran, 
selain penjualan pribadi, iklan dan hubungan 
masyarakat yang merangsang pembelian konsumen 
dan efektivitas dealer. Promosi penjualan biasanya 
merupakan alat jangka pendek yang digunakan 
untuk merangsang peningkatan permintaan 
secepatnya (Lamb, Hair, McDaniel, 2001).  Minat 
beli merupakan kecenderungan yang menetap dalam 
subyek untuk merasa tertarik pada suatu produk 

tertentu (Winkell, 1999). Menurut jurnal yang ditulis 
oleh Triatmanto (2003), mengatakan bahwa promosi 
juga mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen, hal ini dikarenakan promosi menjadi 
sarana pengenal produsen terutama mengenai 
produk-produk dan fasilitas yang dimiliki produsen. 
Selain itu, promosi juga merupakan media 
komunikasi antara produsen dengan konsumen, 
seorang konsumen memutuskan untuk membeli 
apabila mengetahui informasi lengkap yang bisa 
didapat melalui berbagai program promosi. 
Dari beberapa gambar di atas kita dapat melihat 
teknik promosi penjualan pakaian wanita ini 
bertujuan untuk menarik perhatian dan 
menumbuhkan minat beli para member dalam Group 
Blackberry messenger yang menjadi sasaran 
promosi penjualan. Minat membeli merupakan rasa 
ketertarikan yang dialami oleh konsumen terhadap 
suatu produk (barang atau jasa) yang dipengaruhi 
oleh sikap di luar konsumen dan di dalam konsumen 
itu sendiri. 
 
Implementasi Blackberry Sebagai Media 
Komunikasi dan Penjualan Online Strategi 
Informasi 
 

Gambar 3. Promosi Penjualan di Group BBM 

Dalam komunikasi pemasaran, penyampaian 
informasi menjadi aktifitas paling penting. Informasi 
dalam komunikasi disebut juga sebagai pesan 
(message), dalam menyampaikan pesan, pemasar 
harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 
 
a. Penyampaian Pesan 
Menurut Machfoedz (2010), bagian terpenting dari 
strategi penyampaian pesan pemasaran adalah 
penetapan cara terbaik untuk mengkomunikasikan 
pokok pesan kepada khalayak sasaran dalam hal ini 
adalah konsumen/pelanggan. 
 
Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam 
penyampaian pesan (presentasi), yaitu : isi pesan 
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harus berorientasi pada produk dan tingkat 
kepedulian konsumen harus terbangun. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menyampaikan informasi yang sebenarnya 
tentang produk yang dijual. 

b. Memberikan gambar-gambar produk yang 
inovatif dan menarik konsumen. 

c. Menjawab pertanyaan-pertanyaan 
konsumen tentang produk secara detail. 

d. Meyakinkan konsumen agar dapat 
dipercaya dengan memberikan nomor 
kontak dan email maupun facebook untuk 
kemudahan komunikasi. 

b. Media Penyampaian 
Blackbeery memiliki beberapa fasilitas untuk 
menyampaikan pesan kepada membernya, dapat 
melalui, BBM (Blackberry Messeger), 
menggunakan fasilitasfasilitas ini secara berkala dan 
terencana. 
 
c. Mengatur Penyampaian Pesan 
Mengatur frekuensi penyampaian pesan melalui 
media yang disediakan oleh Blackberry Messeger 
memang harus secara berkala dan terencana, adapun 
cara-caranya adalah sebagai berikut: 
 

• Menyampaikan Judul atau Subyek pesan yang 
menarik 

• Mengirim pesan secara personal kepada 
customer, bukan massal agar tidak dianggap 
sebagai spam 

• Membuat pesan sesingkat dan sejelas mungkin 
• Selalu akhiri dengan kontak 
• Membuat jadwal dan frekuensi pengiriman pesan 

secara berkala 
• Membuat format pemesanan yang tepat 

 
Merancang Promosi 
Promosi dilakukan untuk berkomunikasi dan 
mempengaruhi pelanggan agar dapat menerima 
produk yang dihasilkan . Pemasar dapat merancang 
promosi dengan berbagai cara, seperti periklanan, 
promosi penjualan, publisitas penjualan individu dan 
kemasan yang 
menarik. beberapa cara diantaranya: 
 
a. Promosi Penjualan 
Promosi Penjualan dilakukan dengan cara membuat 
agenda promo khusus dalam masa tertentu secara 
berkala, misalnya menjelang hari raya besar, 
valentine dan tahun baru membuat agenda 
pemasaran dengan memberikan diskon 20% untuk 
produk-produk tertentu dan dalam jumlah pembelian 
tertentu, buy one get one, memberi bonus secara 
langsung berupa pakaian untuk para re-seller online 
maupun offline, mengadakan berbagai acara lomba 
untuk menarik konsumen. 
 
b. Publisitas Penjualan Individu 

Publisitas Penjualan Individu atau Personal Selling 
adalah menjual secara langsung kepada masing-
masing konsumen, ini dapat dilakukan dengan cara 
berkomunikasi langsung dengan konsumen, baik 
dengan cara mengirim pesan atau dengan melakukan 
obrolan. 
 
 
c. Kemasan Yang Menarik 
Kemasan produk atau product packing memiliki 
daya tarik tersendiri bagi konsumen, semakin 
menarik kemasan maka konsumen akan semakin 
tertarik untuk mengetahui produk lebih 
lanjut, maka penggantian kemasan secara berkala 
juga dibutuhkan untuk melakukan promosi 
pemasaran. 
 
Membangun Komunitas 
Dengan memanfaatkan Blackberry sebagai media ke 
dalam sistem pemasaran, banyak hal yang dapat 
dilakukan guna meningkatkan efisiensi manajemen 
hubungan pelanggan (customer relationship 
management), hal-hal yang adalah sebagai berikut : 
 
a. Membuat Grup BBM 
Grup digunakan sebagai wadah mensharing produk 
yang akan dijual dan juga untuk komunikasi 
langsung dengan pelanggan. 
Langkah-langkah membuat grup: 
• Mengklik New BBM Grup 
• Mengisi Nama Grup 
• Mengisi Deskripsi 
• Mengklik Create Grup 
 

 
Gambar 4. Membuat Group BBM 

 
 
b. Menambah Member 
 
Setelah membuat grup langkah selanjutnya, 
mengundang teman atau member ke grup. Langkah-
langkahnya sebagai berikut: 
1) Mengklik Invite to BBM Group 
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2) Kemudian memilih salah satu cara yaitu: 
    a) menginvite by sending a PIN or email 
    b) menscan a PIN Barcode 
    c) menselect from BBM Contacts 
 

 
 

Gambar 5 Member Bisnis Online 
c. Mensharing Gambar Produk 
Setelah menambah member langkah berikutnya 
mensharing gambar produk, langkah-langkahnya: 
• Mengklik picture 
• Mengklik Share Picture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Foto Produk Bisnis Online 

 
Dari tabel di bawah ini dengan melihat rata-rata dan 
standar deviasinya, dapat disimpulkan bahwa 
pernyataan yang paling dominan pada pengaruh 
promosi penjualan di group blackberry messenger 
adalah pernyataan no 2,3 dan 5 sedangkan pada 
minat beli mahasiswa pernyataan yang paling 
dominan adalah no 7, 8, dan 9. 
 
    Tabel  1 Rangkuman Promosi dan Minat 

No BUTIR PERNYATAAN 
Keterangan 
ẋ SD 

 Promosi Penjualan   
1 Saya sering berbelanja 

pakaian melalui online-

shop group blackberry 

3,99 0,759 

messenger. 

2 Pemilik online-shop  tidak 
setiap hari melakukan 
promosi di group 
blackberry messenger  

4,34 0,606 

3 Kesan yang ditunjukkan 
oleh pemilik online-shop 
jujur dalam memberikan 
informasi terhadap 
produk yang ditawarkan 

4,10 0,541 

4 Saya senang terhadap 
promosi group blackberry 
messenger yang dilakukan 
oleh pemilik online-shop 

3,83 0,68 

5 Pemilik online-shop  
mampu  meyakinkan 
saya sebagai pembeli 
dalam    mempromosikan 
produk yang ditawarkan 

4,1 0,54 

 Minat Pembelian   
6 Saya tertarik tentang group 

online-shopping yang 
terdapat dalam blackberry 
messenger saya. 

3,76 0,79 

7 Saya memiliki minat beli 
setelah melihat promosi 
yang dilakukan oleh 
pemilik group online-
shopping blackberry 
messenger 

3,53 0,83 

8 Harga,kualitas,merek 
dan model yang menjadi 
pertimbangan saya ketika 
membeli sebuah produk 
dari group online-
shopping blackberry 
messenger 

3,54 0,82 

9 Saya tidak puas melihat 
produk yang ditampilkan 
pada gambar dengan 
setelah menerima 
pesanan yang saya beli 

3,59 0,87 

10 Setelah saya melakukan 
transaksi pembelian di 
group online-shop, dan 
saya merasa yakin ingin 
melakukan transaksi 
berikutnya 

3,17 0,87 

Sumber : data diolah 

Analisis Regresi 
 

Dari tabel dibawah ini dapat kita ketahui 
bahwa promosi penjualan di group blackberry 
messenger signifikan mempengaruhi minat beli 
mahasiswa, karena nilai Sig lebih kecil dari 0,05.  

Berdasarkan tabel 2 didapat nilai koefisien 
korelasi (R) promosi penjualan di group blackberry 
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messenger dengan minat beli mahasiswa sebesar 
0,488 berarti hubungan antara variabel searah dan 
kuat. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel 
bebas, digunakan Adjusted R Square sebagai 
koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi 
(adjusted R Square adalah 0,220 artinya 22% minat 
beli mahasiswa dapat dijelaskan oleh promosi 
penjualan di group blackberry messenger. 
Sedangkan sisanya (100%-22%=78%) dijelaskan 
oleh variabel lain.  

 Dari uji Anova atau F-Test, didapat F 
hitung adalah 13,437 dengan tingkat signifikansi 
0,001. karena probabilitas (0,001) jauh lebih kecil 
dari 0,05 sehingga model regresi bisa dipakai untuk 
memprediksi minat beli mahasiswa atau dapat 
dikatakan promosi penjualan di group blackberry 
messenger secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap intensi kewirausahaan. Untuk lebih 
jelaskan kita dapat melihat pada tabel 4.5 dibawah 
ini. 
 

Tabel 2 Regresi Berganda 

      Sumber : Data diolah SPSS 
 
2. Kesimpulan 
 

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini 
adalah promosi penjualan di group blackberry 
messenger signifikan mempengaruhi minat beli 
mahasiswa, karena nilai Sig lebih kecil dari 0,05. 
usaha pakaian dengan menggunakan group 
blackberry messenger ini sangat efektif karena 
dilihat dari banyaknya minat pembeli mahasiswa 
dengan kemudahan cara pemesanan dan melihat 
produk yang diberikan. Sehingga bisnis pakaian ini 
sangat potensial meningkatkan omset penjualan. 
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Variabel                                          
FULL MODEL 

β  Sig 

Promosi Penjualan 0,391 0,001 

Adj. R Square = 0,220 

r = 0,488 

F = 13,437 (Sig) 
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Abstrak 
Rumah sakit ‘X’ Pekanbaru masih kekurangan tenaga perawat dan tenaga medis. Untuk meningkatkan 
pelayanan terhadap pasien. Usulan penambahan jumlah perawat yang akan ditempatkan dilaboratorium, rekam 
medis dan beberapa bagian lainnya terus dilakukan. Salah satunya dengan menyeleksi mahasiswa/i keperawatan 
praktek terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pada tahap penyeleksian, penilaian dilakukan oleh tim 
penilai pada rumah sakit sebagai pengambil keputusan. Sistem pengambilan keputusan dibuat dengan melakukan 
perengkingan menggunakan metode Decision Tree (DT) dan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). DT 
berguna untuk mengeksplorasi data berdasarkan kriteria, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah 
kriteria input dengan kriteria target. Sedangkan MPE menghasilkan nilai alternatif dengan memberikan nilai 
berdasarkan urutan prioritas. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis desktop 
VB 6 dan Ms. Access 2007. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keluaran yang dihasilkan oleh sistem sesuai 
dengan kriteri yang telah dianalisa dan dirancang dalam pembuatan sistem ini. Sehingga, dengan menggunakan 
sistem pengambilan keputusan ini dapat membantu dalam menentukan calon perawat sesuai dengan kriteria dari 
pihak rumah sakit. 
 
Kata Kunci: DT, Keperawatan, Mahasiswa, MPE, Rumah Sakit. 

 
 

1. Pendahuluan 
Rumah Sakit (RS) ‘X’ bertugas membantu 

pemerintah dalam melaksanakan upaya kesehatan 
berdaya guna dan berhasil guna dengan 
mengusahakan upaya penyembuhan, pemulihan 
yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan 
upaya peningkatan serta pencegahan dan 
melaksanakan upaya rujukan. Untuk meningkatkan 
pelayanan terhadap pasien, usulan penambahan 
jumlah perawat yang akan ditempatkan 
dilaboratorium, rekam medis dan beberapa bagian 
lainnya terus dilakukan. Jumlah perawat yang 
dimiliki saat ini sudah tidak mampu melayani pasien 
secara maksimal. Salah satu seleksi penerimaan 
tenaga perawat dilakukan dengan menyeleksi 
mahasiswa/i praktek terbaik berdasarkan kriteria 
yang telah ditentukan untuk hasil yang objektif. 
Kriteria tersebut terdiri dari tes wawancara, bidang 
keahlian, psikotes, kepribadian (disiplin dan 
tanggung jawab), pelayanan (kecepatan pelayanan 
dan keramahan). 

Pengelolaan hasil nilai tes berdasarkan kriteria 
akan dibuat dalam suatu Sistem Pendukung 
Keputusan (SPK) dengan menggunakan metode 
Decision Tree (DT) dan Metode Perbandingan 
Eksponensial (MPE). 

Berdasarkan permasalahan yang ada, batasan 
nilai kriteria/atribut yang akan dijadikan penilaian 
dalam sistem adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Tindakan 
b. Nilai Laporan 
c. Nilai Etika  
d. Nilai Ujian Akhir Penelitian (UAP) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang 
paling penting dalam penelitian. Data-data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari: 
a. Studi Pustaka, mengumpulkan teori-teori 

pendukung yang bersumber dari buku, jurnal 
dan penelitian yang terkait dengan metode 
DT dan MPE. 

b. Wawancara, dilakukan terhadap pihak-pihak 
terkait dan pimpinan RS ‘X’. 

2. Identifikasi masalah 
Masalah yang akan diidentifikasi adalah 
bagaimana menentukan mahasiswa/i praktek 
terbaik dengan cepat tepat berdasarkan kriteria, 
dengan SPK menggunakan metode DT dan MPE  

3. Pemilihan metode 
Metode yang digunakan Decission Tree (DT) dan 
Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). 
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4. Analisa data 
Analisa penyeleksian data dengan metode DT 
dan MPE. Kemudian menggunakan flowchart 
system, Entity Relationship Diagram (ERD), 
Data Flow Diagram (DFD), dan Kamus Data. 

5. Perancangan Antar Muka (Interface) 
Untuk mempermudah komunikasi antara sistem 
dengan pengguna, maka dirancang antar muka 
(interface) tampilan yang baik dan mudah 
dimengerti oleh pengguna. 

6. Implementasi dan pengujian 
Implementasi dan pengujian dilakukan untuk 
mengetahui cara kerja sistem dan menguji 
kelayakan kerja sistem. 

7. Kesimpulan dan saran 
Diharapkan hasil penelitian ini akan sesuai 
dengan hasil analisa dan pengujian yang 
dilakukan sehingga didapat kesimpulan sesuai 
dengan rumusan masalah dan tujuan yang akan 
dicapai, serta saran-saran yang diperlukan untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya. 

 
2. Dasar Teori 
 
2.1. Decission Tree (Pohon Keputusan) 

Metode decision tree adalah sebuah struktur 
flowchart yang mirip seperti struktur pohon, setiap 
titik pohon merupakan atribut yang telah diuji, setiap 
cabang merupakan hasil uji, dan titik akhir 
merupakan pembagian kelas yang dihasilkan. 
Classifier pohon keputusan merupakan teknik 
klasifikasi yang sederhana yang banyak digunakan. 
Bagian ini membahas bagaimana pohon keputusan 
bekerja dan bagaimana pohon keputusan dibangun. 
Seringkali untuk mengklasifikasikan obyek, kita 
ajukan urutan pertanyaan sebelum kita tentukan 
kelompoknya. [1] 

Jawaban pertanyaan pertama akan 
mempengaruhi pertanyaan berikutnya dan 
seterusnya. Dalam  decision tree, pertanyaan 
pertama akan kita tanyakan pada simpul akar pada 
level 0. Jawaban dari pertanyaan ini dikemukakan 
dalam cabang-cabang. Jawaban dalam cabang akan 
disusul dengan pertanyaan kedua lewat simpul yang 
berikutnya pada level 1. Dalam setiap  level 
ditanyakan nilai atribut melalui sebuah simpul. 
Jawaban dari pertanyaan itu dikemukakan lewat 
cabang-cabang. 

Langkah ini akan berakhir di suatu simpul jika 
pada simpul tersebut sudah ditemukan kelas atau 
jenis obyeknya. Kalau dalam satu tingkat  suatu 
obyek sudah diketahui termasuk dalam kelas 
tertentu, maka kita berhenti di  level tersebut. Jika 
tidak, maka dilanjutkan dengan pertanyaan di level 
berikutnya hingga jelas ciri-cirinya dan jenis obyek 
dapat ditentukan. 

Konsep Decission Tree : 
1. Pada prinsipnya adalah data akan dikelompokkan 

dalam representasi graphtree.  

2. Untuk itu, yang perlu pertama kali dilakukan 
adalah menentukan atribut apa yang menjadi root 
dari tree. 

3. Menghitung Entropy dan Information gain. 
Entropy adalah suatu parameter untuk 

mengukur tingkat keberagaman (heterogenitas) dari 
kumpulan data. Semakin heterogen, nilai entropy 
semakin besar. Aturan Entropy : 
1. Entropy(S) = 0, jika semua contoh pada S berada 

dalam kelas yang sama.  
2. Entropy(S) = 1, jika jumlah contoh positif dan 

jumlah contoh negatif dalam S adalah sama.  
3. 0< Entropy(S)  <  1,  jika  jumlah  contoh  positif  

dan  jumlah  contoh  928negatif dalam S tidak 
sama. 

Rumus Entropy adalah sebagai berikut: Öv�Jw�Æ;�= � ∑ � .u ∗ logB .u�?¶6  
 (1) 

dimana; S : Himpunan Kasus  
n : Jumlah partisi S  
Pi : jumlah proporsi sampel (peluang) 

untuk kelas i. 
Information Gain adalah ukuran efektifitas 

suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Rumus 
Information Gain :   ��uv;�, �= = Öv�Jw�Æ;�= −  ∑ % �?¶6  Öv�Jw�Æ;�u=
 (2) 
dimana; 

S  : Himpunan kasus  
A  : Atribut  
n   : Jumlah partisi atribut A  
|Si|  : Jumlah kasus pada partisi ke I |S| = jumlah 

seluruh sampel data. 
|S|   : Jumlah kasus dalam S 

 
2.2. Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 

Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 
merupakan salah satu metode untuk menentukan 
urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria 
majemuk. Teknik ini digunakan sebagai pembantu 
bagi individu pengambil keputusan untuk 
menggunakan rancang bangun model yang telah 
terdefinisi dengan baik pada tahapan proses. [2] 
 
2.2.1  Prosedur MPE 

Dalam menggunakan MPE ada beberapa tahapan 
yang harus dilakukan yaitu: 
1. Menyusun alternatif-alternatif keputusan yang 

akan dipilih. 
2. Menentukan kriteria atau perbandingan kriteria 

keputusan yang penting untuk dievaluasi. 
3. Menentukan tingkat kepentingan dari setiap 

kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria. 
4. Melakukan penilaian terhadap semua alternatif 

pada setiap kriteria. 
5. Menghitung total nilai setiap alternatif. 
6. Menentukan urutan prioritas keputusan 

didasarkan pada skor atau nilai total masing-
masing alternatif. 
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Formulasi perhitungan total nilai untuk setiap 

alternatif dalam Metode Perbandingan Eksponensial 
adalah sebagai berikut: 
Total nilai (TNi) = ∑

=

m

j

RKij
1

)(
TKKj ,1≤ i ≤n         (3) 

dimana; 
TNi =  Total nilai alternatif ke-i 
RKij  = Derajat kepentingan relatif kriteria ke-j 

pada pilihan keputusan i 
TKK j =  Derajat kepentingan kriteria keputusan 

ke-j; TKKj > 0; bulat 
n =  Jumlah alternatif pilihan keputusan 
m =  Jumlah kriteria keputusan 

Penentuan tingkat kepentingan kriteria dilakukan 
dengan cara wawancara dengan pihak rumah sakit. 
Sedangkan penentuan skor alternatif pada kriteria 
tertentu dilakukan dengan memberi nilai setiap 
alternatif berdasarkan nilai kriterianya. Semakin 
besar nilai alternatif, semakin besar pula skor 
alternatif tersebut. Total skor masing-masing 
alternatif keputusan akan relatif berbeda secara 
nyata karena adanya fungsi eksponensial. 
 
Perhitungan perangkingan MPE 
Tabel 1. Tingkat Kepentingan Kriteria 

Keterangan Tingkat 
Nilai Tindakan 4 
Nilai Laporan 3 
Etika 2 
UAP(ujian akhir prakter) 1 

 
Tabel 2. Tingkat Kepentingan Bobot 

Keterangan Tingkat 
Sangat baik 4 
Baik  3 
Cukup 2 
Kurang 1 

 
2.2.2 Keuntungan MPE 

Teknik pengambilan keputusan menghasilkan 
total skor untuk setiap alternatif. Pengambil 
keputusan menggunakan nilai akhir tersebut untuk 
memilih alternatif yang terbaik, yaitu alternatif 
pilihan dengan total skor terbesar. 

Metode Perbandingan Eksponensial mempunyai 
keuntungan dalam mengurangi bias yang mungkin 
terjadi dalam analisis. Nilai skor yang 
menggambarkan urutan prioritas menjadi besar 
(fungsi eksponensial) ini mengakibatkan urutan 
prioritas alternatif keputusan lebih nyata. [6] 
 
3. Analisa 
 

Proses penentuan mahasiswa keperawatan 
praktek terbaik dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Mahasiswa melakukan kerja praktek di RS ‘X’ 

2. Setelah melakukan kerja praktek, mahasiswa 
mendapatkan nilai yang terdiri dari nilai 
tindakan, pembuatan laporan, etika selama 
melakukan kerja praktek dan ujian akhir praktek. 

3. Selanjutnya data mahasiswa beserta nilai praktek 
dimasukkan kedalam sistem untuk diproses 
dalam rule keputusan dengan menggunakan 
metode Decission Tree. Hasil akhir adalah nilai 
kerja praktek baik atau tidak baik.  

4. Rule nilai baik selanjutnya dihitung nilai poin 
dengan menggunakan Metode Perbandingan 
Eksponensial. Kemudian nilai poin tersebut 
diranking terurut menaik. Ranking teratas 
merupakan mahasiswa yang direkomendasikan 
sebagai praktek keperawatan terbaik  

 
Data yang digunakan untuk pembuatan sistem 

adalah sebagai berikut: 
1. Data Kriteria yang digunakan dalam perhitungan 

a. Range Nilai Tindakan: 
1. Sangat Bagus = 81 – 100 
2. Bagus  = 71 - 80 
3.  Cukup  = 60 - 70 
4.  Kurang  = 40 – 59 

b. Range Nilai Laporan : 
1.  Sangat Bagus = 81 - 100 
2.  Bagus  = 71 - 80 
3.  Cukup  = 60 - 70 
4.  Kurang  = 40 – 59 

c. Range Nilai Etika : 
1.  Sangat Bagus = 81 - 100 
2.  Bagus  = 71 - 80 
3.  Cukup  = 60 - 70 
4.  Kurang  = 40 – 59 

d. Nilai Ujian Akhir Penelitian (UAP) : 
1.  Sangat Bagus = 81 - 100 
2.  Bagus  = 71 - 80 
3.  Cukup  = 60 - 70 
4.  Kurang  = 40 – 59 

2. Data Nilai Praktek, yaitu data nilai yang 
didapatkan oleh mahasiswa setelah melakukan 
kerja praktek sesuai dengan 4 (empat) nilai 
kriteria tersebut. 

 
3.1 Pohon Keputusan 

Berikut ini adalah gambar pohon keputusan yg 
dihasilkan pada penilaian mahasiswa keperawatan 
praktek terbaik. 
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Gambar 1. Pohon Keputusan 
 
 

3.2 Analisa Nilai Kriteria 
Berikut ini adalah tabel analisa nilai kriteria 

yang terbentuk. 
 

Tabel 3. Nilai Kriteria 

N
o 

Nilai 
Tinda
kan 

Nilai 
Lapor

an 

Nilai 
Etika 

Nilai 
UAP  

Hasil 
Nilai 
Baik 

1 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 

2 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik Baik 

3 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Cukup Baik 

4 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 

5 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik Baik Baik 

6 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Baik 

7 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Cukup 
Sangat 
Baik 

Baik 

8 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Cukup Baik Baik 

9 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Cukup Cukup Baik 

1
0 

Sangat 
Baik 

Baik 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 

1
1 

Sangat 
Baik 

Baik 
Sangat 
Baik 

Baik Baik 

1
2 

Sangat 
Baik 

Baik 
Sangat 
Baik 

Cukup Baik 

1
3 

Sangat 
Baik 

Baik Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 

1 Sangat Baik Baik Baik Baik 

4 Baik 
1
5 

Sangat 
Baik 

Baik Baik Cukup Baik 

1
6 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup 
Sangat 
Baik 

Baik 

1
7 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Baik Baik 

1
8 

Sangat 
Baik 

Cukup 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 

1
9 

Sangat 
Baik 

Cukup 
Sangat 
Baik 

Baik Baik 

2
0 

Sangat 
Baik 

Cukup Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 

2
1 

Sangat 
Baik 

Cukup Baik Baik Baik 

2
2 

Baik 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 

2
3 

Baik 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik Baik 

2
4 

Baik 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Cukup Baik 

2
5 

Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 

2
6 

Baik 
Sangat 
Baik 

Baik Baik Baik 

2
7 

Baik 
Sangat 
Baik 

Baik Cukup Baik 

2
8 

Baik 
Sangat 
Baik 

Cukup 
Sangat 
Baik 

Baik 

2
9 

Baik 
Sangat 
Baik 

Cukup Baik Baik 

3
0 

Baik 
Sangat 
Baik 

Cukup Cukup Baik 

3
1 

Baik Baik 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 

3
2 

Baik Baik 
Sangat 
Baik 

Baik Baik 

3
3 

Baik Baik 
Sangat 
Baik 

Cukup Baik 

3
4 

Baik Baik Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 

3
5 

Baik Baik Baik Baik Baik 

3
6 

Baik Baik Baik Cukup Baik 

3
7 

Baik Baik Cukup 
Sangat 
Baik 

Baik 

3
8 

Baik Baik Cukup Baik Baik 

3
9 

Baik Cukup 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 

4
0 

Baik Cukup 
Sangat 
Baik 

Baik Baik 

4
1 

Baik Cukup Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 

4 Baik Cukup Baik Baik Baik 
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2 
4
3 

Cukup 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 

4
4 

Cukup 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik Baik 

4
5 

Cukup 
Sangat 
Baik 

Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 

4
6 

Cukup 
Sangat 
Baik 

Baik Baik Baik 

4
7 

Cukup Baik 
Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 

4
8 

Cukup Baik 
Sangat 
Baik 

Baik Baik 

4
9 

Cukup Baik Baik 
Sangat 
Baik 

Baik 

5
0 

Cukup Baik Baik Baik Baik 

 
3.3 Perancangan Sistem 

Gambar diagram konteks terdiri dari dua 
entitas yaitu Admin dan Tim Penilai.  

Gambar 2. Diagram Konteks 
 

Entitas admin dapat melakukan login, 
memasukkan data mahasiswa, data nilai kerja 
praktek, perubahaan password miliknya. Sedangkan 
entitas Tim Penilai dapat melakukan login sistem, 
memasukkan data kriteria, melakukan proses 
perhitungan entrophy dan gain, melakukan 
penelusuran rule keputusan, melakukan perhitungan 
nilai MPE, melakukan perangkingan nilai MPE dan 
melihat laporan data nilai MPE dan perangkingan 

 
Untuk gambar Data Flow Diagram Level 1. 

Gambar 3. Data Flow Diagram Level 1 
 

Pada model data aplikasi, komposisi masing-
masing objek data dan atribut yang menggambarkan 
objek terserbut serta hubungan antara masing-
masing objek data dan objek lainya dapat dilihat di 
Entity Relationship Diagram (ERD) berikut ini: 

 

Gambar 4. Entity Relationship Model 
 

Untuk alur kerja sistem dapat dilihat pada 
flowchart berikut ini: 
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Gambar 5. Flowchart System 
 
3.4 Rancangan Tampilan 

Rancangan tampilan antar muka menu utama 
adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Antar Muka Sistem 

 
4. Implementasi dan Pengujian 
 

 

Gambar 7. Menu Login 
 

Tampilan Menu Login pada gambar 7 berfungsi 
untuk memasukkan login pengguna kedalam sistem. 
Tugas dari seorang login pengguna adalah melakuan 
input data sesuai dengan hak aksesnya masing-
masing.  

 

 
Gambar 8. Modul Data Kriteria 

 
Modul Gambar 8 berfungsi untuk memasukkan 

data kriteria keputusan yang terdiri dari nilai dari 
masing-masing kriteria dan keputusan. Form antar 
muka ini berfungsi untuk membangun pohon 
keputusan. Kemudian pada Gambar 9 merupakan 
modul informasi data nilai praktek. Informasi yang 
ditampilkan dalam bentuk tabel sesuai dengan 
kriteria yang dibutuhkan meliputi nilai tindakan, 
nilai laporan, nilai etika dan nilai ujian akhir 
penelitian. Saat input data nilai praktek maka yang 
harus dilakukan adalah mengklik baris data dalam 
tabel nama mahasiswa yang akan diisikan data nilai 
praktek. Selanjutnya nama yang terpilih akan 
ditampilkan pada form isian nilai kriteria. 

 

 
Gambar 9. Modul Informasi Data Nilai Praktek 

 
Selanjtunya modul untuk melakukan proses 

penelusuran rule keputusan dinama hasilnya adalah 
informasi berupa apakah mahasiswa yang 
melakukan praktek mendapatkan hasil baik atau 
tidak baik. Dalam tabel tersebut informasi yang 
ditampilkan adalah NIM, nama mahasiswa, nilai 
kriteria standar dari hasil praktek dan hasil informasi 
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berupa apakah mahasiswa dinyatakan dengan hasil 
baik atau tidak baik seperti pada Gambar 10. 

 

 
Gambar 10. Modul Informasi Hasil Keputusan 

 
Selanjutya adalah modul informasi perhitungan 

dengan MPE yang dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Modul Hasil Perhitungan MPE 

 
Hasil proses perangkingan MPE mahasiswa 

yang dinyatakan bernilai baik, diurutkan dari nilai 
paling besar ke nilai yang paling kecil. Sehingga 
pihak rumah sakit dapat menentukan range batas 
teratas yang dinyatakan bagi mahasiswa terbaik 
dalam melakukan kerja praktek. Gambar tampilan 
dapat dilihat sebagai berikut. 

 
Gambar 12. Modul Hasil Perengkingan MPE 

  
Terakhir, Gambar 13 adalah fungsi proses 

perhitungan entropy dan gain. Proses ini diambil 
dari data kriteria. Perhitungan entropy dan gain ini 
digunakan nantinya untuk pembentukan pohon 

keputusan. Dalam perhitungan entropi dan gain 
terdiri dari 4 iterasi yaitu iterasi 1 pada nilai 
tindakan, iterasi 2 pada nilai laporan, iterasi 3 pada 
nilai UAP dan iterasi 4 nilai etika. 

 
Gambar 13. Modul Perhitungan Etropy dan Gain 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

 
5.1 Kesimpulan 

Dengan adanya SPK ini, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. SPK penentuan mahasiswa praktek terbaik 

dengan metode Decission Tree dan MPE ini 
dapat membantu meningkatkan efektifitas dan 
efesiensi kinerja dari penilaian pihak rumah sakit 
dalam pemilihan mahasiswa praktek terbaik. 

2. Sistem mampu melakukan perangkingan dari 
nilai tertinggi sampai terendah, sehingga dapat 
membantu pihak rumah sakit jika ada 
penerimaan pegawai yang berasal dari 
mahasiswa praktek sebagai rekomendasi. 

 
5.2 Saran 

Saran untuk pengembangan sebagai berikut: 
1. SPK penentuan mahasiswa praktek terbaik ini 

dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan 
metode perhitungan yang lain sesuai dengan 
perkembangan teknologi. 

2. Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai 
praktek yang lebih lengkap maka sistem harus 
terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
dari pihak rumah sakit. 
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Abstrak 

Algoritma ElGamal merupakan algoritma dalam kriptografi yang termasuk dalam kategori algoritma asimetris. 
Algoritma ElGamal terdiri dari tiga proses, yaitu proses pembentukan kunci, proses enkripsi dan proses dekripsi. 
Proses pembentukan kunci kriptografi ElGamal terdiri dari pembentukan kunci privat  dan pembentukan kunci 
public. Pada proses ini dibutuhkan sebuah bilangan prima aman besar  p yang digunakan sebagai dasar 
pembentuk kunci public sedangkan sembarang bilangan acak digunakan sebagai pembentuk kunci privat. pada 
penelitian sebelumnya digunakan bilangan prima aman besar pada proses pembentukan kunci namun tidak 
dijelaskan alasan mengapa harus menggunakan bilangan prima aman besar tersebut. Penelitian ini mencoba 
menganalisa pengguaan bilangan prima aman besar dan bilangan prima aman kecil pada pembentukan kunci 
algoritma elgamal. Analisa dilakukan dengan  mengenkripsi dan dekripsi sebuah file dengan memvariasikan 
nilai bilangan prima aman kecil dan besar yang digunakan untuk pembentukan kunci public dan kunci privat. 
Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa Untuk bilangan prima aman kecil (p<167), proses dekripsinya 
mengalami kegagalan dan untuk bilangan prima aman besar (p>=167), proses dekripsi semuanya berhasil 
dilakukan, perbandingan antara plainteks dengan cipherteks  untuk bilangan prima 3 digit mencapai 562 %, 
sedangkan untuk bilangan prima 6 digit nilai perbandingannya mencapai 1100 %, semakin besar nilai bilangan 
prima yang digunakan, maka kapasitas cipherteks juga semakin besar 
 
Kata kunci : Kriptografi, Enkripsi, Dekripsi, Elgamal, Bilangan prima aman. 
 
 
1. Pendahuluan  

Algoritma ElGamal merupakan algoritma 
dalam kriptografi yang termasuk dalam kategori 
algoritma asimetris. Keamanan algoritma ElGamal 
terletak pada kesulitan penghitungan logaritma 
diskret pada bilangan modulo prima yang besar 
sehingga upaya untuk menyelesaikan masalah 
logaritma ini menjadi sangat sukar. 

Algoritma ElGamal terdiri dari tiga proses, 
yaitu proses pembentukan kunci, proses enkripsi dan 
proses dekripsi. Proses pembentukan kunci 
kriptografi ElGamal terdiri dari pembentukan kunci 
privat (rahasia) dan pembentukan kunci public 
(umum). Pada proses ini dibutuhkan sebuah bilangan 
prima p yang digunakan untuk membentuk grup Zp* 
dan elemen primitif α (primitive root) sebagai dasar 
pembentuk kunci public (umum) sedangkan 
sembarang bilangan acak a ∈{0, 1,…, p-2) 
digunakan sebagai pembentuk kunci privat (rahasia). 
[3] 

Dalam penelitian sebelumnya, Mukhammad 
Ifanto melakukan penelitian metode enkripsi dan 
dekripsi menggunakan algoritma elgamal, dimana 
pada penelitian ini proses pembentukan kunci 

menggunakan  bilangan prima aman besar dan 
elemen primitif. [3] 

Danang Tri Massandy  menggunakan algoritma 
elgamal dalam pengamanan pesan rahasia. [2]. Eko 
aribowo membuat aplikasi pengamanan dokumen 
office dengan algoritma kunci asimetris elgamal. [1]. 
M. Taufiq Tamam, et. Al menerapkan kriptografi 
elgamal untuk mengamankan file citra. [4]. 
Agustinus widyartono menggunakan algoritma 
elgamal untuk enkripsi data menggunakan GNUPG. 
[5]. 

Dari penelitian sebelumnya, belum dijelaskan 
alasan digunakannya bilangan prima aman besar 
pada proses pembentukan kunci yang akan 
digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi metode 
elgamal.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 
mencoba menganalisa pengaruh digunakannya 
bilangan prima aman besar pada proses 
pembentukan kunci, apakah ada pengeruhnya jika 
yang digunakan adalah bilangan prima aman kecil 
pada pembentukan kunci algoritma elgamal. 
 
2. Proses pembentukan kunci  
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Pembentukan kunci terdiri dari kunci private 
(rahasia) dan kunci public (umum). Pada proses ini 
dibutuhkan sebuah bilangan prima p yang digunakan 
untuk membentuk grup Zp*, elemen primitif α dan 
sembarang a ϵ {1,..., p - 2}. Kunci publik algoritma 
ElGamal berupa pasangan 3 bilangan, yaitu (p, α, β), 
dengan : 

 ô = αa xw� �           (1) 
 
Sedangkan kunci rahasianya adalah bilangan a 

tersebut.  
        Algoritma membangkitkan Pasangan Kunci :  
a  Penentuan bilangan prima aman yang bernilai  
    besar. 
b  Penentuan elemen primitif  
c  Pembentukan kunci berdasarkan bilangan prima  
    aman dan elemen primitive.  [3]. 

Hasil algoritma ini adalah kunci publik : triple 
(ô, α, p) dan kunci privat : pasangan (a, p). Pihak 
yang membuat kunci publik dan kunci rahasia 
adalah pengirim, sedangkan pihak penerima hanya 
mengetahui kunci publik yang diberikan oleh 
pengirim, dan kunci publik tersebut digunakan untuk 
mengenkripsi pesan.  
 

3. Penentuan bilangan prima aman besar  
  Tujuan penentuan bilangan prima aman ini 
adalah untuk mempermudah dalam penentuan 
elemen primitif.  
Digunakan bilangan prima p sehingga  : 
 

p = 2.q + 1                                               (2)  
 

dengan q adalah bilangan prima sehingga nilai 
minimal  p  adalah 5 dan  q adalah 2. Bilangan prima  
p tersebut disebut sebagai bilangan prima aman.  
Langkah penentuan bilangan prima tersebut 
dinyatakan sebagai berikut:  
a  Tentukan bilangan prima p ≥ 5  
b  Hitung q dengan “persamaan (2)”  
c  Jika  q merupakan bilangan prima, maka  p   
    merupakan bilangan prima aman.  
d  Jika  q bukan merupakan bilangan prima, maka  p  
    bukan merupakan bilangan prima aman.  
  
4. Proses Enkripsi  

Proses enkripsi pada algoritma ElGamal 
dilakukan dengan menghitung : 

 " = @s xw� � dan          (4) º = ôs.x xw� �           (5) 
 

dengan k є {1, ..., p-2}acak rahasia. Algoritma 
enkripsi pesan : 

1. Susun plainteks menjadi blok-blok, m1, m2, …, 
sedemikian sehingga setiap blok 
merepresentasikan nilai di dalam rentang 0 

sampai p – 1 (dengan mengubah nilai m menjadi 
kode ASCII).  

2. Pilih bilangan acak k, yang dalam hal ini 0 < k < p 
– 1, sedemikian sehingga k relatif prima dengan 
p – 1.  

3.  Setiap blok m dienkripsi dengan rumus :  " = αk mod p dan  º = βk m mod p.  
Pasangan " dan º adalah cipherteks untuk 

blok pesan m.  

5. Proses Dekripsi  
 
Jika diberikan cipherteks (", δ), maka untuk 

mendekripsi γ dan δ digunakan kunci rahasia a, dan 
plainteks m diperoleh kembali dengan persamaan :  

 
m = º/"a mod p.    (6) x = º.("α)–1 xw� �  (7) 

Karena Zp* merupakan grup siklik yang 
mempunyai order p -1 dan a є {1,..., p - 2}, maka 
("�)−1 = "−� = "�−1−� xw� �.  

Algoritma Dekripsi  pesan :  
1.  Untuk i dari 1 sampai n :  
 Hitung "�−1−� mod p  
  Hitung mi = º. ("�)-1 mod p                      
4.  Diperoleh plainteks m1 m2 , ,..., mn.  
5. Konversikan masing-masing bilangan m1, m2,..., 

mn ke dalam karakter sesuai dengan kode ASCII-
nya, kemudian hasilnya digabungkan kembali. 

 
6. Hasil Dan Analisa 

a. Pembangkitan Kunci 
Pemberi akan mengirimkan pesan kepada 

penerima secara rahasia. Oleh karena itu, penerima 
pesan harus membuat kunci publik dan kunci 
rahasia. Kemudian penerima membangkitkan 
pasangan  kuncinya. Penerima memilih bilangan 
prima aman besar  p = 5387, α = 18, dan a = 4131. 
Kemudian menghitung berdasarkan  persamaan (1) 
sebagai berikut: 

 
      ô = αa xw� � =  184131 mod 5387 = 3201 
 
Diperoleh kunci publik ( p , α , ô ) = (5387, 18, 
3201) dan kunci privatnya  a = 4131. Kunci = (5387, 
18, 3201) inilah yang diberikan penerima kepada 
pemberi pesan, kunci rahasia tetap dipegang oleh. 
 

b. Proses Enkripsi Pesan 
Pemberi pesan menerima kunci publik dari 

penerima pesan  ( p , α , ô ) = (5387, 18, 3201). 
Dengan kunci publik tersebut, pemberi pesan 
mengenkripsi pesan “Tes saja” untuk dikirimkan ke 
penerima pesan  . Langkah-langkah yang dilakukan 
pemberi pesan dalam  mengenkripsi pesan tersebut:  
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1. Pertama mengonversi pesan tersebut dalam 
kode ASCII. 

          Tabel 1.  Konversi karakter ke ASCII 
i Karakter ASCII 
1 T 84 
2 e 101 
3 s 115 
4 <spasi> 32 
5 s 115 
6 a 97 
7 j 106 
8 a 97 

 
2. Kemudian pemberi pesan menentukan 

bilangan acak  k (k ∈{0,1,..., 106})  yang 
dijaga kerahasiaannya untuk setiap 
plainteks  m  dan mengenkripsi plainteks  
tersebut dengan menghitung nilai  " dan  º 
dengan “persamaan (4)” dan “persamaan 
(5)”. 

   Tabel 2.  Enkripsi  plainteks  ke  cipherteks dengan 
bilangan prima besar 

i mi ki "i = 18s 
xw� 5387 

ºi = 3201s.x xw� 5387 
1 84 416 4 83 
2 101 207 523 462 
3 115 216 700 301 
4 32 556 374 195 
5 115 10 435 537 
6 97 546 24 376 
7 106 584 343 679 
8 97 509 670 597 

 
3. Berdasarkan Tabel 2, diperoleh cipherteks 

(" i, ºi) , i = 1,2,…,8, sebagai berikut: 
{4,83}{523,462}{700,301}{374,195}{435,
537}{24,376}{343,679}{670,597} 

 
Selanjutnya pemberi pesan mengirimkan cipherteks 
ini kepada penerima pesan. 

Karena pemilihan bilangan k yang acak 
mengakibatkan plainteks yang sama dapat dienkripsi 
menjadi cipherteks yang berbeda-beda, terlihat pada 
plain teks m=s (115) baris 3 dan 5, juga palin teks 
m=a (97) pada kolom 6 dan 8. 

 
c. Proses Dekripsi Pesan 
Penerima pesan memperoleh pesan yang telah 

disamarkan dari pemberi pesan. Karena penerima 
pesan yang memegang kunci rahasia (a = 4131) dari 
enkripsi tersebut, a = 4131 dapat mendekrip pesan 
tersebut agar dapat dibaca.  

Dengan menggunakan “persamaan (7)” 
penerima pesan melakukan perhitungan untuk tiap 
blok  cipherteks.  

 
  Tabel 3 Proses Dekripsi Cipherteks ke Plainteks 
dengan bilangan prima besar 

i "i ºi xi = º.("α)–

1 xw� � 
xi 

1 4 83 84 T 
2 523 462 101 e 
3 700 301 115 s 
4 374 195 32 <spasi> 
5 435 537 115 s 
6 24 376 97 a 
7 343 679 106 j 
8 670 597 97 a 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3, akhirnya 
penerima mengetahui pesan rahasia yang dikirimkan 
oleh pemberi, yaitu ”Tes saja”. Pesan dapat 
didekripsikan dengan baik. 
 
 

d. Penggunaan Bilangan Prima kecil 
Bilangan prima yang digunakan  p = 83, α = 18, 

dan  a = 43. Kemudian menghitung berdasarkan  
persamaan (1) sebagai berikut: 

       ô = αa xw� � =  1843 mod 83 = 8 
 

Diperoleh kunci publik ( p , α , ô ) = (83, 18, 8) 
dan kunci privatnya  a = 43. 

Plainteks yang digunakan sama yaitu “Tes 
saja”. Hasil enkripsi sebagai berikut: 

 
Tabel 4.  Enkripsi  plainteks  ke  cipherteks  dengan 
bilangan prima kecil 

i mi ki "i = 18s xw� 5387 
ºi = 3201s.x xw� 5387 

1 84 47 14 53 
2 101 23 50 69 
3 115 24 70 13 
4 32 63 71 40 
5 115 1 18 7 
6 97 62 27 80 
7 106 66 68 29 
8 97 58 51 60 

 
Berdasarkan Tabel 4, diperoleh cipherteks (" i, ºi) , i 
= 1,2,…,8, sebagai berikut: 
{14,53}{50,69}{70,13}{71,40}{18,7}{27,80}{68,2
9}{51,60} 
 
Hasil dekripsi sebagai berikut: 
 
 Tabel 5 Proses Dekripsi Cipherteks ke Plainteks 
dengan bilangan prima kecil 

i "i ºi xi = º.("α)–

1 xw� � 
xi 

1 14 53 1  
2 50 69 18  
3 70 13 32 <spasi> 
4 71 40 32 <spasi> 
5 18 7 32 <spasi> 
6 27 80 14  
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7 68 29 23  
8 51 60 14  

 
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5, pesan 
rahasia yang dikirimkan oleh pemberi tidak dapat 
didekripsikan dengan baik. 

Berikutnya dilakukan pengujian dengan 
plainteks yang sama yaitu “Tes saja” dengan kunci 
yang berbeda beda. Dari pengujian yang dilakukan 
didapatkan hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 6 hasil enkripsi dan dekripsi dengan variasi 
kunci. 
no ( p , 

α ,  ô ) 

a Hasil enkripsi Hasil 
Dekripsi 

1 (5, 
3, 
4) 

2 {2,1}{4,1}{1,0}{2,3}{3,
0}{3,3}{3,4}{1,2} 

                    
 (gagal) 

2 (11, 
8, 
7) 

9 {1,7}{4,6}{9,3}{5,2}{2,
8}{9,1}{3,6}{9,1} 

 
(gagal) 

3 (23, 
17, 
19) 

21 {13,10}{1,9}{20,0}{6,1
3}{16,0}{22,18}{18,11}

{3,17} 

 
 

(gagal) 
4 (47, 

19, 
42) 

22 {46,37}{26,16}{37,12}{
12,34}{22,14}{18,8}{10

,27}{8,18} 

% 
                   
                    

(gagal) 
5 (59, 

18 
31) 

47 {30,47}{26,44}{58,3}{3
9,16}{37,48}{36,14}{24

,28}{52,36} 

*8 8&/&  
 

(gagal) 
6 (83, 

18, 
59) 

50 {33,75}{42,58}{68,35}{
11,34}{48,71}{73,66}{7

3,61}{13,32} 

     
 
(gagal) 

7 (107, 
20, 

103) 

79 {104,76}{67,51}{6,102}
{20,86}{78,41}{14,38}{

7,75}{42,93} 

Te aja  
 
(gagal) 

8 (167, 
17, 
69) 

107 {140,119}{78,2}{75,4}{
76,114}{156,123}{86,1

7}{110,18}{108,47} 

Tes saja  
 
(sukses) 

9 (347, 
19, 

234) 

271 {193,310}{32,255}{338,
198}{146,281}{172,177
}{40,142}{345,111}{28

0,117} 

Tes saja 
 
 
(sukses) 

10 (467, 
18, 
82) 

57 {232,385}{14,12}{249,3
7}{347,36}{311,66}{29
1,59}{109,384}{99,50} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 
11 (863, 

15, 
583) 

429 {832,369}{586,740}{81
2,350}{412,614}{717,5
76}{619,558}{179,407}

{30,114} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 
12 (983, 

17, 
544) 

507 {344,296}{336,825}{85
6,645}{856,94}{511,73
6}{617,360}{289,703}{

387,284} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 
13 (2447,

20, 
2354) 

2299 {2344,1035}{1633,749}
{2290,1407}{1802,384}
{380,2147}{922,1950}{
1280,1338}{703,1356} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 
14 (5807,

17, 
3111) 

1681 {2654,3285}{4033,2718
}{1244,3453}{1112,275
8}{3569,3659}{3302,47
05}{246,3737}{2399,30

48} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 

15 (7187,
15, 

5625) 

2344 {1836,1}{3339,853}{24
3,2665}{565,3815}{204
2,7124}{2494,5100}{29

Tes saja 
 
 

29,2561}{3398,2247} (sukses) 
16 (9467,

20, 
4501) 

6195 {2017,8981}{7452,4111
}{2883,7595}{1207,898
1}{285,4503}{4369,915
8}{1405,8248}{965,364

4} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 

17 (10007
,17, 
30) 

5337 {6823,9323}{2968,1031
}{1907,9018}{9869,114
8}{2718,5123}{8371,12
02}{5951,6577}{1315,5

971} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 

18 (65867
, 

20, 
22290) 

3583
2 

{62318,58542}{48240,4
2502}{14233,26066}{2
1327,21049}{59756,319
49}{34768,51916}{592
52,22671}{28341,28028

} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 

19 (93047
,17, 

80702) 

4933
4 

{33238,82086}{34220,1
2125}{23010,32735}{2
4769,60139}{81104,436
06}{85019,83130}{520
91,89845}{6610,1004} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 

20 (10004
3, 
15, 

31368) 

5336
4 

{94245,40610}{61577,8
6494}{46413,34578}{9
0514,57028}{85989,605
35}{91651,70098}{467
01,98937}{24390,57340

} 

Tes saja 
 
 

(sukses) 

 
Dari  tabel  6 dapat dilihat bahwa proses 

dekripsi untuk bilangan prima aman kecil (p<167), 
proses dekripsi mengalami kegagalan dan untuk 
bilangan prima aman besar (p>=167), proses 
dekripsi semuanya berhasil dilakukan.  

Tabel berikut menampilkan perbandingan 
plainteks dengan cipherteks dengan variasi bilangan 
prima yang digunakan. 

 
Tabel 7 Perbandingan kapasitas plainteks dengan 
cipherteks 
no ( p , α ,  ô ) 

a Byte 
Plain 
teks 

Byte 
Cipher 
teks 

Perban
dingan 

1 (167,17,69) 107 8 Byte 53 Byte 562 % 
2 (467,18,82) 57 8 Byte 56 Byte 600 % 
3 (863,15,583) 429 8 Byte 63 Byte 687 % 
4 (983,17,544) 507 8 Byte 63 Byte 687 % 
5 (2447,20, 

2354) 
2299 8 Byte 75 Byte 837 % 

6 (7187,15, 
5625) 

2344 8 Byte 74 Byte 825 % 

7 (9467,20, 
4501) 

6195 8 Byte 78 Byte 875 % 

8 (10007,17,30) 5337 8 Byte 80 Byte 900 % 
9 (93047,17, 

80702) 
4933

4 
8 Byte 94 Byte 1075% 

10 (100043, 
15,31368) 

5336
4 

8 Byte 96 Byte 1100% 

 
Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa, perbandingan 

antara plainteks dengan cipherteks mencapai 562 % 
untuk bilangan prima 3 digit, sedangkan untuk 
bilangan prima 6 digit nilai perbandingannya 
mencapai 1100 %. Dapat dilihat pula, semakin besar 
nilai bilangan prima yang digunakan, maka kapasitas 
cipherteks juga semakin besar. 
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7. Kesimpulan 
Dari hasil analisa dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 
6. Untuk bilangan prima aman kecil (p<167), 

proses dekripsinya mengalami kegagalan dan 
untuk bilangan prima aman besar (p>=167), 
proses dekripsi semuanya berhasil dilakukan.  

7. Perbandingan antara plainteks dengan 
cipherteks  untuk bilangan prima 3 digit 
mencapai 562 %, sedangkan untuk bilangan 
prima 6 digit nilai perbandingannya mencapai 
1100 %. 

8. Semakin besar nilai bilangan prima yang 
digunakan, maka kapasitas cipherteks juga 
semakin besar. 
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Abstrak 

Penilitian ini menghasilkan sistem pakar yang dapat mendukung nilai probalitas dalam mengenali gejala-gejala 
penyakit tulang dengan solusi pengobatan yang terpadu, dari prosentase diperoleh nilai probabilitasnya adalah 
3,25%. Sistem pakar ini menggunakan mekanisme mesin inferensi Forward chaining dan teorema bayes 
digunakan dalam menghitung nilai probabilitasnya. 
 
Kata kunci : sistem pakar, probabilitas, mesin inferensi, forward chaining, teorema bayes. 
  
 
1. Pendahuluan  

Sistem pakar berusaha mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang 
untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan 
masalah seperti layaknya seorang pakar. Dengan 
system pakar diharapakan dapat membantu 
masyarakat dalam mengatasi masalah terutama 
masalah yang terkait dengan kesehatan tulang.  

Sistem pakar mengkombinasikan kaidah-
kaidah penarikan kesimpulan (inference rules) 
dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan 
oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. 
Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam 
komputer, yang selanjutnya digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah 
tertentu.  

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan 
telah memungkinkan Sistem Pakar untuk 
diaplikasikan penggunaannya melalui web. Salah 
satunya dalam memberikan informasi mengenai 
berbagai masalah kesehatan, salah satunya masalah 
kesehatan tulang. Forward chaining merupakan 
mekanisme inferensi yang dugunakan yang dimulai 
dengan informasi yang tersedia dan baru konklsusi 
diperoleh dan Simpe Naive Bayesian Classifier 
digunakan untuk merupakan memprediksi 
probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman 
di masa sebelumnya. 

 
2. Sistem Pakar 
 Sistem pakar sebuah sistem yang 
mengguunakan pengetahuan manusia dimana 

pengetahuan tersebuat dimasukan ke dalam sebuah 
komputer dan kemudian digunakan untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya 
membutuhkan kepakaran attau keahlian manusia. [6] 

Sistem pakar dibuat pada wilayah pengetahuan 
tertentu untuk suatu kepakaran tertentu yang 
mendekati kemampuan manusia di salah satu 
bidang. Sistem pakar mencoba mencari solusi yang 
tepat sebagaimana yang dilakukan oleh seorang 
pakar. sistem pakar mengkombinasikan kaidah-
kaidah penarikan kesimpulan (Inference Rules) 
dengan basis pengetahua tertentu yang diberikan 
oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu 
 
 

 
Gambar 1. [1] Konsep Dasar Fungsi Sistem Pakar 

 
 
2.1 Struktur Sistem Pakar 
Dua bagian utama sistem pakar :  

1) lingkungan pengembangan (development 
environment) :  
digunakan oleh pembuat sistem pakar untuk 
membangun komponen-komponennya dan 
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memperkenalkan pengetahuan kedalam 
knowledge base (basis pengetahuan).  

2) lingkungan konsultasi (consultation 
environment)  
digunakan oleh pengguna untuk 
berkonsultasi sehingga pengguna 
mendapatkan pengetahuan dan nasihat dari 
Sistem Pakar layaknya berkonsultasi 
dengan seorang pakar.  
 

 
Gambar 2. [6] Arsitektur Sistem Pakar 

 
2.2 Forward Chaining 

Forward chaining adalah teknik pencarian 
yang dimulai dengan fakta yang diketahui untuk 
menguji kebenaran hipotesis, kemudian mencocokan 
fakta-fakta tersebut dengan bagian IF dari rules IF-
THEN. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai 
dari bagian sebelah kiri dulu (IF dulu). [4] 

Forward chaining Merupakan data-driven 
karena inferensi dimulai dengan informasi yang 
tersedia dan baru konklsusi diperoleh. 

IF  (Informasi masukan) 
THEN (Konklusi) 

Informasi masukan dapat berupa data, bukti, temuan, 
atau pengamatan. Sedangkan konklusi dapat berupa 
tujuan, hipotesa, penjelasan, diagnosis, sehingga 
jalannya penalaran runut maju dapat dimulai dari 
data menuju tujuan, bukti menuju hipotesa, dari 
temuan menuju penjelasan. 

Proses pencocokan berhenti bila tidak ada 
lagi rule yang bisa dieksekusi. Metode pencarian 
yang digunakan adalah Depth-First Search (DFS), 
Breadth-First Search (BFS), atau Best First Search 
[4]. 

 
2.3 Teorema Bayes 

Simpe Naive Bayesian Classifier 
merupakan salah satu metode pengklasifikasian  
berpeluang sederhana yang berdasarkan penerapan 
Teorema Bayes dengan asumsi antar variabel 
penjelas saling bebas (independence). Algoritma ini 
memanfaatkan metode probabilitas dan statistik 
yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas 
Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa 
depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. 
Dua kelompok peneliti, satu oleh Pantel dan Lin, 
dan yang lain oleh Microsoft Research 
memperkenalkan metode statistik Bayesin ini pada 
teknologi anti spam filter. tetapi yang membuat 
algoritma Bayesian filtering ini populer adalah 
pendekatan yang dilakukan oleh Paul Graham. [6] 
 

Bentuk teorema Bayes untuk evidence 
tunggal A dan hipotesis tunggal H adalah : p;H|E= = p;E|H= x p;H=

p;E=  

Dimana: 
• p(H|E) = Probabilitas hipotesis H terjadi 

jika evidence E terjadi 
• p(E|H) = Probabilitas munculnya evidence 

E, jika hipotesis H terjadi 
• p(H) = Probabilitas hipotesis H telah 

memandang evidence apapun 
• p(E) = Probabilitas evidence E tanpa 

memandang apapun 
 
3. Perancangan 
3.1 Perancangan Tabel Keputusan (Decision 
Table) 

Data awal yang digunakan sebagai percepat 
hasil pencarian solusi. Tabel jenis penyakit dan 
cbahan inputan  sudah dikonversi ke dalam sebuah 
tabel penyakit dan ciri-ciri fisiknya guna memiri-ciri 
fisiknya ini digunakan sebagai pola pencocokan 
informasi yang dimasukkan oleh pemakai dan basis 
pengetahuan. [3] 
 

Tabel 1 Tabel Penyakit dan Gejala Klinisnya 
 

CIRI
-

CIRI 

NAMA PENYAKIT 

P00
1 

P00
2 

P00
3 

P00
4 

P00
5 

P00
6 

P
00
7 

G001 *     *  
G002 *       
G003 *      * 
G004 *  * *    
G005 *     *  
G006  *      
G007  *      
G008  *      
G009  *      
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CIRI
-

CIRI 

NAMA PENYAKIT 

P00
1 

P00
2 

P00
3 

P00
4 

P00
5 

P00
6 

P
00
7 

G010   *     
G011   *     
G012   *     
G013    *    
G014    *    
G015    *  *  
G016   *     
G017   *     
G018    *    
G019    *    
G020     *   
G021     *   
G022      *  
G023      *  
G024        
G025      * * 
G026      *  
G027      * * 
G028        
G029       * 
G030     *   
G031       * 
 
3.2 Pohon Keputusan 

Dalam sistem pelacakan yang dilakukan adalah 
menggunakan Forward Chaining dengan metode 
penelusuran Depth First Search. Proses pelacakan ini 
bermula dari simpul akar dan bergerak ke bawah 
ketingkat dalam yang berurutan. 
 

 
 
Gambar 3 Pohon Keputusan Penelusuran Penyakit 

Tulang 
 

3.3 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram ini menjelaskan aliran 

data, penyimpanan data, dan entitas eksternal yang 
ada pada Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 
Tulang. 
 

 
 
Gambar 4 Konteks Diagram Sistem Pakar Diagnosa 

Penyakit Tulang 
 
3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

943 
 

ERD digunakan untuk menunjukkan 
hubungan antara entity dengan database dan objek–
objek (himpunan entitas) apa saja yang ingin 
dilibatkan dalam sebuah basis data dan bagaimana 
hubungan yang terjadi diantara objek-objek tersebut 

. 
 

 
 

Gambar 5 Entity Relationship Diagran 
 
4. Implementasi 
4.1 Halaman Utama Menu 
 Halaman pada menu Halaman Utama ini 
merupakan tampilan awal saat progam dijalankan, 
dimana dalam halaman utama ini terdapat deskripsi 
mengenai penjelasan Penyakit Tulang, Adapun 
desain halamannya adalah: 

 

 
 

Gambar 6 Halaman Utama 
 

4.2 Halaman Menu Admin 
Halaman menu admin merupakan tampilan 

pertama setelah admin melakukan login. Pada 
halaman ini, terdapat penjelasan mengenai menu 
kerja dalam administrator dan penjelasan untuk 
admin itu sendiri. Adapun desain halamannya adalah 
sebagai berikut : 

 
 

 
 

Gambar 7 Halaman Menu Admin atau Pakar 
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Gambar  8 Halaman Hasil Diagnosa 
 

5. Kesimpulan 
 Penggunaan metode forward chaining ini 

cocok dalam perancangan Sistem Pakar Diagnosa 
Penyakit Tulang.  Hasil prosentase di dapatkan dari 
perhitungan menggunakan rumus probabilitas klasik 
di mana peluang P(A) dengan A adalah gejala per 
jenis penyakit tulang, n adalah total banyaknya 
gejala per jenis penyakit tulang, serta nA merupakan 
banyaknya hasil mendapatkan A sehingga di 
dapatkan prosentase tiap gejala untuk penyakit 
tulang adalah 3,25 %. 
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Abstrak 

Dosen yang mengampu matakuliah teknologi informasi merupakan salah satu pilar yang mampu membangkitkan 
perkembangan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan 
melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, maupun secara tidak langsung dengan cara membantu 
mahasiswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Seorang dosen dengan figur ideal yang sesuai dengan harapan 
mahasiswa seringkali mampu memberikan motivasi bagi mahasiswa yang bersangkutan. Penelitian ini berfokus 
terhadap tiga variabel penelitian yaitu: karakteristik interpersonal, penampilan, dan keahlian dosen. Objek 
penelitian adalah dosen yang mengajar matakuliah yang berkaitan dengan teknologi informasi. Penelitian 
dilakukan di STIKOM Bali dengan responden adalah mahasiswa kelas reguler STIKOM Bali. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mahasiwa mengharapkan agar antara dosen dan mahasiswa tidak terdapat jarak hubungan 
yang jauh. Mahasiswa dapat memberikan kritikan secara langsung terhadap dosen mereka, serta melakukan 
diskusi dalam proses pemelajaran. sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa penampilan fisik dosen adalah 
penting, demikian pula dengan kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing merupakan hal yang 
cukup penting untuk dikuasai. 
 
Kata kunci : dosen TI, karakteristik interpersonal, penampilan fisik, kemampuan berbahasa asing 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Selain motivasi dari diri mahasiwa sendiri 
untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi, 
maka dosen-dosen TI (Teknologi Informasi) juga 
menjadi salah satu pilar yang mampu 
membangkitkan perkembangan teknologi tersebut, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara 
langsung yaitu dengan melakukan penelitian dan 
pengembangan teknologi, maupun secara tidak 
langsung dengan cara membantu mahasiswa dalam 
meningkatkan prestasi belajar. Seorang dosen 
dengan figur ideal yang sesuai dengan harapan 
mahasiswa seringkali mampu memberikan 
kontribusi yang positif bagi mahasiswa. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, model dan 
teknik pelaksanaan proses belajar mengajar yang 
tepat oleh seorang dosen dapat menjadi motivasi, 
pembangun kreativitas mahasiswa, serta 
membangun  proses yang kondusif. Pemilihan model 
belajar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 
macam faktor yang mungkin memiliki pengaruh 
terhadap lingkungan belajar mengajar dan orang-
orang yang terlibat dalam proses tersebut. Salah satu 

faktor tersebut adalah budaya nasional atau budaya 
daerah yang kemudian menjadi karakater 
masyarakat pada lingkungan mahasiswa dan dosen 
tersebut melakukan proses perkuliahan. Budaya 
tersebut kemudian menimbulkan pola-pola perilaku, 
cara penanganan masalah, pola pikir, serta kebiasaan 
yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari termasuk 
proses belajar mengajar. 

Penelitian ini dilakukan pada Perguruan Tinggi 
di Bali yang berbasis informatika dan teknik 
komputer. Selain motivasi dari diri mahasiwa sendiri 
untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi, 
maka dosen-dosen TI juga menjadi salah satu pilar 
yang mampu membangkitkan perkembangan 
teknologi tersebut, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan 
melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, 
maupun secara tidak langsung dengan cara 
membantu mahasiswa dalam meningkatkan prestasi 
belajar. Seorang dosen dengan figur ideal yang 
sesuai dengan harapan mahasiswa seringkali mampu 
memberikan motivasi bagi mahasiswa yang 
bersangkutan. 
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Dalam penelitian ini wilayah Bali dipilih sebab 
menurut hasil penelitian Kartika (2012) dengan 
menggunakan model budaya Hosftede, 
menunjukkan hasil bahwa masyarakat Bali 
cenderung memiliki indeks power distance atau 
ketidaksamaan sosial yang tinggi. Dengan power 
distance yang tinggi artinya terdapat kesenjangan 
antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa cenderung 
takut menentang dosen mereka. Dalam masyarakat 
dengan tingkat ketidaksamaan yang tinggi, proses 
edukasi terfokus terhadap dosen atau guru, dimana 
dosen menjelaskan jalur intelektual yang harus 
diikuti. Mahasiswa hanya berbicara ketika diminta, 
serta dosen tidak pernah dikontrakdiksi atau dikritik 
dalam ranah publik. Dosen merupakan “guru” atau 
dihormati dan berpengaruh. Dengan pengetahuan 
mengenai kecenderungan karakteritistik dosen 
tersebut, maka dalam penelitian ini mencoba untuk 
melihat dari sudut pandang mahasiswa apakah 
kondisi tersebut benar-benar terjadi, serta 
bagaimanakah karakter interpersonal dosen ideal 
yang menjadi harapan mahasiswa.    

Penelitian ini penting dilakukan untuk 
mengetahui karakteristik interpersonal dosen TI 
yang diharapkan oleh mahasiswa pada perguruan 
tinggi di Bali. Pengetahuan mengenai karakteristik 
interpersonal dosen TI harapan mahasiswa dapat 
berguna dosen-dosen TI untuk mengembangkan 
model atau teknik belajar mengajar yang tepat. Hal 
tersebut diharapkan akan berguna untuk membantu 
meningkatkan motivasi, kreatifitas dan prestasi 
belajar siswa. Selain itu, penelitian ini juga 
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 
kecenderungan karakteristik interpersonal dosen TI 
pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini juga 
dapat memberikan informasi mengenai penting atau 
tidaknya kemampuan berbahasa asing, penampilan 
fisik dosen, serta publikasi di bidang TI. 
Karakteristik interpersonal dosen TI yang dilihat 
adalah didasarkan pada hasil penelitian mengenai 
budaya regional Bali oleh Kartika (2012). Sehingga, 
pengetahuan mengenai karakteristik interpersonal 
dosen TI pada saat ini dapat menjadi bahan evaluasi 
untuk dosen-dosen TI di Bali, khususnya STIKOM 
Bali. 
 
2. Metodologi Penelitian 

Konsep pelaksaan penelitian dilakukan sesuai 
dengan model konseptual penelitian. Urutan langkah 
dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan 
sistematika penelitian. Penelitian merupakan 
penelitian kuantitatif, dengan metode pengumpulan 
data  melalui kuesioner. 
 
2.1 Model Koseptual Penelitian 

Model konseptual dari penelitian ini 
ditunjukkan oleh Gambar 1. Model Konseptual 
dalam penelitian ini mengadopsi filosofi kulit 
bawang. Dimana fenomena hubungan antara dosen 

dan mahasiswa dipengaruhi oleh unsur karakteristik 
interpersonal dosen. Unsur ini tidak dapat dilihat 
secara langsung, namun kemungkinan dapat menjadi 
pengaruh yang siginifikan dalam hubungan dosen 
dan mahasiswa. Lapisan selanjutnya dari hubungan 
tersebut adalah pengaruh dari unsur keahlian dosen. 
Keahlian seorang dosen dapat ditunjukkan melalui 
kegiatan-kegiatan penelitian maupun pengembangan 
kemampuan TI yang dilakukan oleh dosen yang 
bersangkutan. Unsur keahlian dosen tersebut dapat 
dilihat secara nyata, namun seringkali tidak dibahas 
ketika dosen berinteraksi dengan mahasiswa.  

Lapisan terakhir dan terluar dari model 
konseptual penelitian adalah unsur presentasi dari 
dosen. Unsur ini berupa penampilan fisik dari dosen, 
seperti cara berpakaian, berpenampilan, dll. Selain 
itu presentasi dari dosen juga dapat berupa 
kemampuan berinteraksi dengan menggunakan 
bahasa asing seperti bahasa Inggris.  Petegem, dkk 
(2006) menyebutkan bahwa dalam kegiatan belajar 
mengajar, kemampuan pengajar dalam berbahasa 
asing merupakan salah satu hal yang diperhatikan 
oleh siswa, selain cara berpakaian. Selanjutnya 
dalam penelitian ini, unsur-unsur yang menjadi 
lapisan pembentuk model konseptual penelitian akan 
disebut sebagai variabel penelitian. Sehingga dalam 
penelitian ini terdapat tiga variabel yang digunakan 
sebagai pokok penelitian, yaitu: Karakteristik 
interpersonal dosen TI, Keahlian TI, dan Presentasi 
dosen TI. 

 

 
Gambar 1 Model Konseptual Penelitian 

 
Variabel karakteristik interpersonal dosen TI yang 
dibahas adalah disesuikan dengan hasil penelitian 
Kartika (2012). Variabel ini memiliki sub variabel 
yaitu: ketidaksamaan sosial antara dosen dan 
mahasiswa, individualisme atau kolektivisme, 
feminimisme atau maskulinisme, dan penghindaran 
ketidakpastian: tinggi atau rendah. Instrumen 
penelitian untuk variabel karakteristik interpersonal 
disusun berdasarkan teori Hofstede (2010). 
Sedangkan variabel keahlian TI memiliki sub 
variabel: sertifikat keahlian TI serta penelitian dan 
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publikasi di bidang TI. Variabel Presentasi dosen TI 
memiliki sub variabel: kemampuan berbahasa asing 
dan penampilan fisik dosen TI. 
Keseluruhan tahapan penelitian ditunjukkan melalui 
diagram alir pada Gambar 2. 
 
  

 
 

Gambar 2. Sistematika Penelitian 
 
2.2 Karakteristik Responden Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa di 
STIKOM Bali selama tanggal 10-22 September. 
Mahasiswa diminta untuk mengisi sebanyak 24 
jawaban. Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah 
sebanyak 100 dan hanya terisi serta terisi jawaban 
sebanyak 63 kuesioner. Berdasarkan data yang 
terkumpul, responden penelitian memiliki rentang 
usia 19 hingga 25 tahun, dimana persebaran 
responden terbanyak diisi oleh mahasiwa yang 
berusia 20-21 tahun. Penelitian ini tidak 
membedakan responden berdasarkan program studi 
atau jurusan. Sebanyak 71.4% dari responden adalah 
laki-laki, dan 34% dari keseluruhan responden telah 
tinggal di Bali sepanjang hidup mereka. 
 
3. Hasil dan Pembahasan  

Pengumpulan data terhadap variable penelitian 
adalah sebagai berikut: 

 
a) Karakteristik  Interpersonal Dosen TI 
Berdasarkan data yang telah terkumpul, maka 

diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan oleh 
Gambar 3. Interpretasi terhadap hasil pengumpulan 
data adalah sebagai berikut: 
1) Ketidaksamaan sosial 

saat ini dosen TI di Bali tidak memiliki 
perbedaan yang signifikan antara parameter 

ketidaksamaan sosial yang tinggi dan yang 
rendah. Artinya, dalam beberapa hal terdapat 
kondisi mahasiswa tidak merasakan jarak 
kekuatan/kekuasaan (power distance) dengan 
dosen mereka, dan penting bagi mahasiswa 
untuk memiliki dosen yang dapat mereka 
hormati. Mahasiswa memiliki harapan agar 
nantinya dosen TI lebih cenderung 
menghilangkan ketidaksamaan sosial. Dimana, 
diharapkan bahwa tidak terdapat jarak antara 
mahasiswa. Dosen mentransfer pengetahuan 
kebenaran yang dimilikinya. 
 

 
Gambar 3. Karakteristik Interpersonal Dosen TI 

 
2)  Interaksi antar mahasiswa dan dosen 

Dalam hal berinteraksi dengan mahasiswa, saat 
ini dosen TI tidak memiliki dimensi 
karakteristik yang dominan antara kolektivisme 
dan individualime. Hal ini dapat disebabkan 
karena terdapat beberapa dosen yang sering 
melakukan diskusi, sedangkan dosen lainnya 
tidak melakukan diskusi sama sekali. Harapan 
mahasiswa mengenai interaksi dengan dosen 
adalah tidak dominan terhadap kolektivisme 
ataupun individualime. Dalam beberapa 
matakuliah mereka tidak selalu menginginkan 
agar perkuliahan berlangsung dengan tujuan 
"how to learn" namun dengan tujuan “how to 
do” atau sebaliknya. Dapat diartikan bahwa 
mahasiswa dapat menerima semua bentuk 
perkuliahan, baik yang bertujuan akhir 
pemahaman konsep dan teori, maupun praktik. 

3) Peran sosial gender 
Berkaitan dengan feminitas dan maskulinitas, 
maka saat ini dosen TI di STIKOM Bali sedikit 
cenderung ke arah maskulin. Artinya bahwa 
dosen yang cerdas lebih disukai daripada dosen 
yang bersahabat, dan mahasiswa yang akti dapat 
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diterima oleh dosen. Hal ini bertentangan 
dengan hasil penelitian oleh Geertz (2005) dan 
Kartika (2012). Dimana, hasil penelitian mereka 
menunjukkan bahwa masyarakat Bali cenderung 
memiliki budaya feminim. Mahasiswa berharap 
dosen TI lebih cenderung kearah maskulinitas, 
artinya kondisi saat ini terus dipertahankan dan 
ditingkatkan. Dosen lebih disukai apabila 
cerdas, dan mahasiswa diperolehkan untuk aktif 
atau agresif. 
 
 

4) Penghindaran ketidakpastian 
Berkaitan dengan penghindaran ketidakpastian, 
saat ini dosen TI di STIKOM Bali memiliki 
kepastian yang baik, dimana dosen hampir 
selalu memiliki semua jawaban atas semua 
pertanyaan. Hal ini sejalan dengan harapan 
mahasiswa agar dosen-dosen TI di STIKOM 
Bali selalu menghindari ketidakpastian, 
walaupun hal tersebut berkaitan dengan 
perubahan teknologi yang cepat dan masiv. 
Mahasiswa juga cenderung berharap agar dosen 
hanya melaporkan perkembangan pendidikan 
mereka kepada orangtua, namun tidak 
melibatkan orangtua dalam pendidikan. 
 
b) Penampilan Fisik Dosen 
Pendapat Mahasiswa STIKOM Bali mengenai 

pentingnya atau tidaknya penampilan fisik dosen 
ditunjukkan pada Gambar 4 berikut. 

 
Gambar 4. 6 Rekapitulasi jawaban responden 

mengenai penampilan fisik dosen 
 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka 
sebanyak 43% mahasiswa berpendapat bahwa 
penampilan fisik dosen (cara berpakaian, aksesoris, 
dll) adalah cukup penting. Sebanyak 25% 
mahasiswa menyatakan bahwa penampilan fisik 
dosen merupakan hal yang sangat penting, 
sedangkan 24% mahasiswa menyatakan bahwa hal 
tersebut tidak terlalu penting. Hanya 8% mahasiswa 
yang menjawab bahwa penampilan fisik dosen 
sangat tidak penting. Hal ini menunjukkan bahwa di 
STIKOM Bali mahasiswa tidak memperhatikan 
penampilan fisik dosen mereka. 
 

c) Kemampuan Berbahasa Asing 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka 
rekapitulasi jawaban responden terhadap penting 
atau tidaknya dosen TI menguasai bahasa asing 
khususnya bahasa Inggris dapat dilihat pada Gambar 
5.  

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Gambar 5, 
maka sebanyak 59% mahasiswa berpendapat bahwa 
kemampuan menggunakan bahasa asing secara aktif 
merupakan hal yang cukup penting. Sebanyak 32% 
mahasiswa menyatakan bahwa hal tersebut sangat 
penting. Hanya 9% mahasiswa yang menyatakan 
bahwa kemampuan menggunakan bahasa asing tidak 
terlalu penting, dan tidak terdapat mahasiswa yang 
menganggap bahwa kemampuan berbahasa asing 
sangat tidak penting. Dapat disimpilkan bahwa 
sebagian besar mahasiswa di STIKOM Bali 
menggangap seorang dosen TI tersebut cukup 
penting untuk menguasi bahasa asing, khususnya 
bahasa Inggris. 

 
Gambar 5. Rekapitulasi jawaban responden 

mengenai penting atau tidaknya dosen menguasai 
bahasa asing 

 
d) Keahlian dan Publikasi di bidang TI 
Hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai 

penting atau tidaknya dosen TI untuk memiliki 
sertifikat keahlian di bidang TI, penelitian dan 
publikasi hasil penelitian ditunjukkan pada Gambar 
6. 

 
Gambar 6. Rekapitulasi jawaban responden 

mengenai penting atau tidaknya dosen melakukan 
penelitian dan publikasi serta memiliki sertifikat 

keahlian 
 
Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, maka 
menurut mahasiswa, sebanyak 53% mahasiswa 
berpendapat bahwa penelitian, publikasi, dan 
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sertifikat keahlian merupakan hal yang cukup 
penting. Sebanyak 38% mahasiswa berpendapat 
bahwa penelitian, publikasi, dan sertifikat keahlian 
merupakan hal yang sangat penting. Sedangkan 
minoritas mahasiswa sebanyak 6% mahasiswa 
berpendapat bahwa hal tersebut tidak terlalu penting, 
dan sisanya sebanyak 3% bahkan berpendapat 
bahwa penelitian, publikasi, dan sertifikat keahlian 
di bidang TI sangat tidak penting. 
 
4. Kesimpulan 
 

Mahasiswa mengharapkan agar terdapat 
beberapa hal yang berbeda dari karakteristik 
interpersonal dosen TI saat ini. Dalam kaitannya 
dengan kecenderungan budaya maskulin versus 
feminim, maka mahasiswa STIKOM Bali lebih 
cenderung mengharapkan agar dosen TI cerdas. 
Dosen yang cerdas lebih dihargai daripada dosen 
yang hanya bersahabat namun tidak cerdas. 
Sedangkan mengenai karakteristik interpersonal 
dosen TI dalam hal penghindaran ketidakpastian, 
mahasiswa mengharapkan agar dosen TI memiliki 
kepastian baik dalam proses belajar mengajar 
maupun dalam substansi pengetahuan yang 
ditransfer. Mahasiwa juga mengharapkan agar antara 
dosen dan mahasiswa tidak terdapat jarak hubungan 
yang jauh. Mahasiswa dapat memberikan kritikan 
secara langsung terhadap dosen mereka, serta 
melakukan diskusi dalam proses pemelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
mahasiswa menganggap bahwa penampilan fisik 
dosen adalah penting, demikian pula dengan 
kemampuan berbahasa asing. Kemampuan 
berbahasa asing merupakan hal yang cukup penting 
untuk dikuasai. Terkait dengan keahlian di bidang TI 
yang ditunjukkan melalui sertifikat dan penelitian 
serta publikasi, mahasiswa juga menunjukkan bahwa 
ketiha hal tersebut merupakan hal yang cukup 
penting. 
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Abstrak 
 

Teknologi informasi kini semakin berkembang pesat, namun masih banyak UKM di Indonesia yang tidak 
memanfaatkannya secara maksimal. Salah satu contohnya yaitu “AMIE Cell”, yang saat ini masih menggunakan 
metode tradisional yaitu pembukuan secara manual. Sering kali terjadi human erroryang mengakibatkan laporan 
keuangan tersaji secara tidak wajar, bahkan tidak jarang karyawan memanfaatkannya dengan melakukan tindak 
kecurangan. Tentu saja hal ini membuat UKM tersebut tidak efisien dan akan mengalami kebangkrutan. 
Permasalahan UKM ini dapat teratasi jika diterapkan sebuah sistem yang akurat dan efektif. Menurut hasil 
pengujian, aplikasi dengan Microsoft Visual Basic 2012 dan menggunakan database Microsoft Access dapat 
membantu secara efektif dan akurat sehingga mengatasi berbagai masalah yang dihadapi “AMIE Cell”. 
Kata kunci: visual basic, penjualan tunai, microsoft access 
 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi saat ini sangat 
diperlukan untuk mempermudah dan 
memaksimalkan suatu kinerja. Salah satu teknologi 
yang berkembang pesat adalah teknologi telepon 
selular. 

Meningkatnya kebutuhan telepon selular maka 
banyak bermunculan operator telekomunikasi, 
sehingga terjadi perang tarif antar operator. Hal ini 
yang dimanfaatkan oleh banyak penyedia layanan 
pengisian pulsa untuk dijadikan ladang usaha. 

Makin menjamurnya penyedia layanan 
pengisian pulsa elektrik dan voucher, maka 
persaingan pun terjadi. Dengan maraknya 
persaingan pasar tersebut, toko “AMIE Cell” yang 
bergerak dibidang penyedia layanan pengisian pulsa 
ingin membuat suatu sistem yang dapat 
mempermudah pencatatan transaksi penjualannya 
dan juga dapat meningkatkan pengendalian internal 
usahanya. 

Penjualan yang dilakukan di toko “AMIE  
Cell” adalah penjualan tunai. Produk yang dijual 
adalah layanan pengisian pulsa voucher dan elektrik. 
Dalam pencatatan transaksinya, toko “AMIE 
Cell”masih melakukannya secara manual dengan 
mencatat setiap transaksi dalam sebuah buku 
biasa,dan penghitungannya pun masih menggunakan 
kalkulator. 

Hal itu menyebabkan sistem menjadi lambat, 
memungkinkan terjadinya kesalahan dan 
memungkinkan penyelewengan data penjualannya 

serta dirasakan kurang efektif dan efisien. Pemilik 
akan sulit untuk melakukan penghitungan penjualan 
dan pengecekan barang yang tersedia. 

Dilihat dari permasalahan diatas, maka penulis 
akan membuatkan Sistem Informasi Akuntansi 
Penjualan dengan menggunakan Microsoft Visual 
Basic 2012 dan Microsoft Access.  

Adanya aplikasi ini, diharapkan pemilik usaha 
dapat dengan mudah mengetahui jumlah penjualan 
yang masuk, sisa barang sediaan, dan keuntungan 
yang di peroleh.  

 
1.2 Tujuan 

Penulisan ini bertujuan untuk merancang 
desain  sistem dan program yang memudahkan toko 
“AMIE Cell’ dalam melakukan penghitungan 
transaksi penjualan yang dilakukan yang secara 
otomatis akan tercatat langsung pada database 
sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
dalam hal waktu, biaya operasional, serta 
pengendalian internal usaha. 

 
1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan 
penulisan, maka identifikasi masalah ini adalah: 

a. Mengidentifikasikan bagaimana mengolah 
data dengan mudah, cepat, efektif dan 
efisien. 

b. Bagaimana merancang aplikasi penjualan 
tunai pada toko “AMIE Cell” dengan 
menggunakan Microsoft Visual Basic 2012 
dan Microsoft Access. 
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c.  
1.4  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini 
adalah: 

1. Studi pustaka, penulis mencari bahan 
dengan cara membaca buku yang 
berhubungan dengan penulisan ini 
danbrowsing melalui internet. 

2. Studi lapangan, penulis mendatangi 
langsung toko “AMIE Cell’ guna 
menanyakan masalah apa saja yang 
dihadapi, kebutuhan apa saja yang 
diinginkan serta menanyakan daftar harga 
dari produk yang dijual. 

 
2. Dasar Teori 
2.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Istilah sistem merupakan istilah dari bahasa 
yunani, yang artinya adalah himpunan bagian atau 
unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk 
mencapai tujuan bersama. Menurut John Mc 
Manama, sistem adalah sebuah struktur konseptual 
yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling 
berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan 
organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan 
secara efektif dan efesien. 

Informasi merupakan data yang berguna yang 
diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk 
mengambil keputusan. (Warren, Reeve & Fess, 
2005:41). Sedangkan akuntansi idefinisikan sebagai 
sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas 
ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren, Reeve, 
Fess, 2005:10). 

Sistem Informasi Akuntansi adalah berbagai 
kumpulan komponen fisik maupun non fisik yang 
saling bekerjasama dan berhubungan dengan 
masalah keuangan yang diperoleh dari pengumpulan 
dan pemrosesan data keuangan menjadi informasi 
keuangan. 
2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang 
berjudul Sistem Akuntansi, menyebutkan bahwa: 
“Penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari 
penjualan barang atau jasa baik secara kredit 
maupun secara tunai.” 

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang 
berjudul Sistem Akuntansi, definisi penjualan adalah 
sebagai berikut: “Penjualan adalah kegiatan yang 
terdiri dari penjualan barang atau jasa baik secara 
kredit maupun secara tunai”. 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan adalah 
suatu sistem informasi yang mengorganisasi 
serangkaian prosedur dan metode yang dirancang 
untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan 
memperoleh informasi guna mendukung 
pengambilan keputusan mengenai penjualan. 
2.3 Microsoft Visual Basic dan Microsoft Access 

Microsoft Visual Basic merupakan sebuah 
bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated 
Development Environment (IDE) visual untuk 
membuat program perangkat lunak berbasis sistem 
operasi Microsoft Windows dengan menggunakan 
model pemrograman (COM). Visual Basic 
merupakan turunan bahasa pemrograman basic dan 
menawarkan pengembangan perangkat lunak 
komputer berbasis grafik dengan cepat. 

Para programmer dapat membangun aplikasi 
dengan menggunakan komponen-komponen yang 
disediakan oleh Microsoft Visual Basic Program-
program yang ditulis dengan Visual Basic juga dapat 
menggunakan Windows API, tapi membutuhkan 
deklarasi fungsi luar tambahan. Dalam 
pemrograman untuk bisnis, Visual Basic memiliki 
pangsa pasar yang sangat luas. 

Visual Basic merupakan bahasa yang 
mendukung Pemrograman berorientasi objek, namun 
tidak sepenuhnya. Beberapa karakteristik obyek 
tidak dapat dilakukan pada Visual Basic, seperti 
Inheritance tidak dapat dilakukan pada class 
module, Polymorphism secara terbatas bisa 
dilakukan dengan mendeklarasikan class module 
yang memiliki Interface tertentu. Visual Basic (VB) 
tidak bersifat sensitive case. 

Visual Basic menjadi populer karena 
kemudahan desain Form secara visual dan adanya 
kemampuan untuk menggunakan komponen-
komponen ActiveX yang dibuat oleh pihak lain. 
Namun komponen ActiveX memiliki masalahnya 
tersendiri yang dikenal sebagai DLL hell. Pada 
Visual Basic.Net, Microsoft mencoba mengatasi 
masalah DLL hell dengan mengubah cara 
penggunaan komponen (menjadi independen 
terhadap registrasi). 

Microsoft Access adalah sebuah program 
aplikasi basis data komputer relasional yang 
ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan 
kecil hingga menengah, dan juga menggunakan 
tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan 
pengguna.  

Microsoft Access merupakan salah satu 
program aplikasi pengolah database berbasis 
RDBMS yang paling mudah dan sering digunakan. 
Selain dapat dipakai sebagai single standing system, 
database yang dibuat menggunakan Microsoft 
Access juga dapat dihubungkan dengan program 
aplikasi pembangun progam lain termasuk Visual 
Basic. 

Untuk dapat menghubungkan Visual Basic 
dengan database Access, kita akan menggunakan 
komponen ADO Data Control (ADODC). 
Komponen ini dapat dihubungkan dengan beberapa 
komponen yang digunakan untuk mengakses data 
seperti textbox, datagrid, dan sebagainya. Untuk 
dapat menggunakan ADODC, ada beberapa properti 
yang harus kita lakukan pengaturan antara lain: 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

952 
 

ConnectionString, RecordSource, dan 
CommandType. 

 
3. Analisis dan Perancangan Design 
3.1 Analisis Sistem Lama 
 Sistem penjualan pulsa yang dilakukan oleh 
toko “AMIE Cell” masih menggunakan cara 
tradisional yaitu dengan menggunakan sistem 
pencatatan secara manual. Pencatatan dengan 
menggunakan model lama seperti ini hanya akan 
menghabiskan waktu karena masih kurang efektif. 
Pencatatan manual juga masih rawan akan kesalahan 
yang disebabkan oleh manusia itu sendiri atau biasa 
dikenal dengan sebutan Human Error.  
3.2 Analisis Sistem Usulan 

Semakin hari perkembangan teknologi semakin 
maju, sudah saatnya semua perusahaan besar 
maupun kecil menerapkan teknologi dalam 
menjalankan usahanya sehari-hari. Salah satunya 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam 
sistem penjualan yang bergerak di bidang penjualan 
pulsa, sehingga dapat membantu pengambilan 
keputusan dalam UKM itu sendiri dan untuk 
meningkatkan pengendalian internal. 
3.3 Analisis Kelayakan Sistem 
 Kalayakan sistem digunakan untuk 
mempertimbangkan dan memperhitungkan 
kebutuhan-kebutuhan dalam membuat sebuah sistem 
sehingga dapat ditentukan layak atau tidak aplikasi 
yang akan dibuat nantinya. Selain itu, dengan 
adanya analisis kelayakan sistem informasi yang 
dihasilkan atau dibuat benar-benar dibutuhkan oleh 
pengguna. Dalam sistem ini, pengguna 
membutuhkan catatan penjualan yang lebih efektif 
sehingga dibuat aplikasi yang membantunya dalam 
pencatatan penjualan. Dengan begitu kecepatan 
transaksi dapat meningkat dan pembuatan database 
juga akan lebih mudah dibuat. Aplikasi yang dibuat 
diharapkan dapat dimengerti dan dapat digunakan 
dengan mudah oleh siapapun (user-friendly). 
 
3.4 Permodelan Proses dan Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Aktivitas Penjualan 
Pembeli Penjual 

 

 

 
4. Pengujian dan Implementasi 
4.1 Uji Coba Program 

Untuk mengetahui hasil dari implementasi dan 
mengetahui kinerja dari sistem baru tersebut maka 
dilakukan pengujian dengan mengambil sampel 
sebanyak 6transaksi yang akan dilakukan pengujian 
kegiatan transaksi penjualan. Data transaksi 
penjualan tersebut akan tersimpan di dalam database 
Microsoft Access.  
4.2 Tujuan Pengujian 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
membuktikan atau menjawab rumusan masalah yang 
telah dibahas pada bab sebelumnya.Keakuratan, 
efektifitas, dan efisiensi program diuji dalam bab ini. 
Untuk keakuratan program misalnya, apakah jumlah 
pendapatan kas yang diterima sesuai dengan 
penjualan yang terjadi. Dalam pengujian ini,kegiatan 
transaksi penjualan dilakukan dengan terlebih 
dahulu menentukan jenis pulsa yang diinginkan. 
4.3 Tampilan Output 

Tampilan Awal ketika administrator membuka 
aplikasi ini, sebagai berikut: 
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Gambar 1. Form Utama
 

Ketika Administrator berhasil login maka akan 
muncul konfirmasi dialog (confirmation dialogue
sebagai berikut:  

Gambar 2. Form Login
Setelah Administrator berhasil login akan 

muncul pilihan jenis pengisian pulsa, yaitu pulsa 
voucher atau pulsa elektrik, sebagai berikut:

Gambar 3. Form Pilihan Jenis Pul
 

Jika ada transaksi pengisian pulsa voucher 
admin akan mengklik tombol pulsa voucher. Sebagai 
contoh administrator menginput data transaksi 
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Gambar 1. Form Utama 

Ketika Administrator berhasil login maka akan 
confirmation dialogue), 

 
Gambar 2. Form Login 

Setelah Administrator berhasil login akan 
muncul pilihan jenis pengisian pulsa, yaitu pulsa 
voucher atau pulsa elektrik, sebagai berikut: 

 
Gambar 3. Form Pilihan Jenis Pulsa 

Jika ada transaksi pengisian pulsa voucher 
admin akan mengklik tombol pulsa voucher. Sebagai 
contoh administrator menginput data transaksi 

pengisian pulsa voucher dengan operator Telkomsel 
dengan  nominal Rp 10.000,00 sebanyak dua (2) 
buah dengan harga satuannya Rp 11.000,00. Maka 
total akan otomatis muncul sebesar Rp 22.000,00. 
Tampilan transaksi voucher ini seperti gambar di 
bawah ini: 

Gambar 4. Form  Transaksi Voucher

Ketika transaksi di atas di setujui, akan muncul 
dialog konfirmasi (confirmation
tindakan konservatif untuk mengurangi 
kemungkinan kesalahan input data. Jika input data 
masih ada yang salah maka admin mengklik tombol 
cancel. Sedangkan jika input data sudah benar maka 
admin dapat mengklik tombol ok, maka transaksi 
akan tersimpan di dalam database, seperti tampilan 
di bawah ini: 

Gambar 5. Form Dialog Konfirmasi

Ketika ada transaksi selanjutnya berupa 
transaksi pengisian pulsa elektrik maka 
Administrator dapat mengklik tombol pulsa elektrik, 
sebagai berikut: 
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Gambar 4. Form  Transaksi Voucher 

 
Ketika transaksi di atas di setujui, akan muncul 

confirmation dialogue) sebagai 
tindakan konservatif untuk mengurangi 
kemungkinan kesalahan input data. Jika input data 
masih ada yang salah maka admin mengklik tombol 

. Sedangkan jika input data sudah benar maka 
admin dapat mengklik tombol ok, maka transaksi 

n tersimpan di dalam database, seperti tampilan 

 
Gambar 5. Form Dialog Konfirmasi 

 
Ketika ada transaksi selanjutnya berupa 

transaksi pengisian pulsa elektrik maka 
Administrator dapat mengklik tombol pulsa elektrik, 
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Gambar 6. Form Pilihan Jenis Pulsa
Contoh selanjutnya transaksi pengisian pulsa 

elektrik dengan operator Tri dengan nominal Rp 
20.000,00 sebanyak tiga (3) kali pengisian dengan 
harga satuannya Rp 21.000,00.  Kemudian admin 
memasukan nomer handphone yang akan diis
Setelah itu, sistem secara otomatis memunculkan 
total harganya yaitu sebesar Rp 63.000,00. Tampilan 
transaksi pengisian pulsa elektrik ini seperti 
tampilan di bawah ini: 

Gambar 7. Form Transaksi Pulsa Elektrik
Ketika transaksi di atas disetujui, akan 

dialog konfirmasi (confirmation dialogue
tindakan konservatif untuk mengurangi 
kemungkinan kesalahan input data. Jika input data 
masih ada yang salah maka admin mengklik tombol 
cancel. Sedangkan jika input data sudah benar maka 
admin dapat mengklik tombol ok, maka transaksi 
akan tersimpan di dalam database, seperti tampilan 
di bawah ini: 
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Setelah itu, sistem secara otomatis memunculkan 
total harganya yaitu sebesar Rp 63.000,00. Tampilan 
transaksi pengisian pulsa elektrik ini seperti 

 
Gambar 7. Form Transaksi Pulsa Elektrik 
Ketika transaksi di atas disetujui, akan muncul 

confirmation dialogue) sebagai 
tindakan konservatif untuk mengurangi 
kemungkinan kesalahan input data. Jika input data 
masih ada yang salah maka admin mengklik tombol 

. Sedangkan jika input data sudah benar maka 
mengklik tombol ok, maka transaksi 

akan tersimpan di dalam database, seperti tampilan 

Gambar 8. Form Dialog Konfirmasi

Dalam aplikasi ini terdapat Menu Bar yang 
terdiri dari Menu dan Reports. Pada Menu Bar, 
Menu terdiri dari dua jenis, yai
Home berfungsi untuk kembali ke tampilan pilihan 
jenis pengisian pulsa. Sedangkan, logout akan 
menutup tampilan yang sedang berjalan kembali ke 
tampilan Login awal. 

Gambar 9. Form Menu di Menu Bar

Pada Menu Bar Reports terdapat tiga 
laporan penjualan, yaitu laporan penjualan harian 
(daily), laporan penjualan bulanan (
laporan penjualan tahunan (a

Gambar 10. Form Reports di Menu Bar
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Gambar 8. Form Dialog Konfirmasi 

 
Dalam aplikasi ini terdapat Menu Bar yang 

terdiri dari Menu dan Reports. Pada Menu Bar, 
Menu terdiri dari dua jenis, yaitu Home dan Logout. 
Home berfungsi untuk kembali ke tampilan pilihan 
jenis pengisian pulsa. Sedangkan, logout akan 
menutup tampilan yang sedang berjalan kembali ke 

 
Gambar 9. Form Menu di Menu Bar 

 
Pada Menu Bar Reports terdapat tiga jenis 

laporan penjualan, yaitu laporan penjualan harian 
), laporan penjualan bulanan (monthly), dan 

laporan penjualan tahunan (annually). 

 
Gambar 10. Form Reports di Menu Bar 
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Data transaksi yang sudah diinput ke dalam 
sistem aplikasi ini dapat dilihat dengan memilih 
Menu Bar Reports � Daily. Dibawah ini adalah 
tampilan laporan penjualan hariannya: 

 
Gambar 11. Laporan Penjualan Harian 

 
5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 

Aplikasi sistem penjualan pada toko “AMIE 
Cell” ini merupakan suatu aplikasi yang dibuat guna 
mempermudah pencatatan transaksi yang terjadi 
pada toko “AMIE Cell”. Aplikasi ini dibuat 
berdasarkan kebutuhan dan keinginan pemilik toko 
dengan terlebih dahulu melakukan analisis sistem 
lama, analisis sistem usulan, analisis kelayakan 
sistem, serta perancangan desain sistem yang 
meliputi pemodelan proses dan data yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan 
pemilik toko. 

Penulis membuat aplikasi ini dengan 
menggunakan Microsoft Visual Basic 2012dan 
database dibuat menggunakan Microsoft Access. 
Aplikasi ini bersifat user-friendly sehingga 
pengguna dapat dengan mudah menjalankan aplikasi 
ini dalam hal pencatatan transaksi, penghitungan 
omzet dan laporan yang dapat dilihat berdasarkan 
hari tertentu, bulan tertentu, maupun tahun tertentu. 

Sistem informasi akuntansi yang dibangun 
sudah mampu mencatat transaksi penjualan. Sistem 
informasi yang dibangun dapat menampilkan 
laporan penjualan untuk jurnal penerimaan kas ada 
periode tertentu. 

Aplikasi bersifat sederhana, bahasa yang 
digunakan mudah dimengerti user, sehingga tidak 
memerlukan waktu yang lama untuk pelatihan 
menggunakan aplikasi ini. Tingkat ketelitian aplikasi 
ini dapat dilihat misalnya dalam hal input data. 
5.2   Saran 

Aplikasi ini masih perlu pengembangan yang 
lebih lanjut agar sistem ini menjadi lebih baik 
sehinggakualitasnya dapat bertambah dan dapat 

berfungsi lebihsempurna.Dalampengembangannya 
agar meningkatkan tampilan design yang lebih 
menarik. Juga agar aplikasi ini benar-benar menjadi 
aplikasi yang dapat mempermudah user dalam 
melakukan segala aktivitas yang berhubungan 
dengan pencatatan berbagai macam transaksi yang 
terjadi pada toko “AMIECell”. 

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat 
mengembangkan aplikasi sejenis ini sehingga 
semakin mempermudah UKM dalam bidang 
pengisian pulsa. 
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Abstract 

Stewart Platform is a parallel manipulator with closed-kinematic linkage that give it great rigidity and high 
force-to-weight ratio. Stewart Platform can be used as a platform for driving simulator. Stewart Platform must be 
able to move along specified path defined by the vehicle’s position and orientation in time-based sequences. In 
this thesis, a trajectory for Stewart Platform simulator (type 6-6, actuated by motor) is developed to simulate the 
motion of simulator based on user input. The trajectory planner takes position and orientation as input, and then 
maps it into platform’s position and orientation as output. Things that must be considered in this trajectory 
planning are calibration/adjustment of the Stewart Platform’s geometry limitation constraints and the user 
experience. Next, by inverse kinematic and using numerical method Newton-Raphson, the desired angles of 
servo motor  is computed based on platform’s position and orientation. Parallel computing can be used here to 
enhance the numerical process in solving inverse kinematic analysis of Stewart Platform 6-6 motor, its trajectory 
planning to simulate the motion which is developed by using physic engine. 
 
Kata kunci : Stewart Platform, trajectory planning, Newton-Raphson, parallel computing 
 
 
 
 
 
1. Introduction 
 

Stewart Platform is a manipulator parallel 
which has two basic characteristics that distinguish it 
from other manipulator: closed-kinematic system 
and parallel links. These make Stewart Platform 
more rigid and stable in its proportion and force-to-
weight ratio. Furthermore, its arms are designed so 
that the load can be firmly distributed. Since it was 
proposed by D. Stewart in 1965, Stewart Platform 
has been studied and developed by many researcher 
because its potential application in industry, such as 
surface finishing, edge finishing, routing, and profile 
milling[2]. 

Stewart Platform can lead to high performance 
with just using cheap and commercially available 
servo actuator technology. This platform was first 
used in flight simulator. There are still many 
constraints in its implementation, especially because 
of its high complexity and practical aspect of the 
control algorithm which generates the real time 
trajectory Stewart Platform. Some studies have been 
done to analyze kinematic solution of Stewart 
Platform, resulting in 30 equation, in order 24 or 16, 

which requires high computational complexity and 
can result many solutions (maximum 64 
solution)[2]. 

 
2. Design of Stewart Platform Simulator 
 

The Stewart Platform simulator is designed as 
follow. The base consist of six DC motor, and the 
platform is connected by the arms. 

  
Fig.1. The design of Stewart Platform 6-6 motor. 
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Fig.2. Architecture of Stewart Platform simulator. 
 
The global architecture of Stewart Platform 

simulator developed in this research (Fig. 2) is as 
follow. 
1. A program receives input from user through 

event keyboard, and the output is the position 
and orientation. 

2. The position and orientation (in sequence data 
time-series, specified path) is sent to the 
trajectory planner, to yield the platform’s 
position and orientation (sequence data time-
series, platform’s path). Then by inverse 
kinematic, platform’s position and orientation is 
transformed into desired angles of six DC motor 
Stewart Platform. Stewart Platform 6-6 motor 
developed here is limited to 4 DOF (yaw, pitch, 
roll, z translation). 

3. Desired angles yielded will be sent to: 
a. Stewart Platform model in physic engine 

ODE, to actuate the joint motor angular by 
the desired angle. The ODE simulation will 
be displayed by OpenGL. 

b. Network Module Controller (NMC), which 
will transform the desired angle to Pulse 
Width Modulation (PWM) and send it to 
Stewart Platform hardware miniature. 

 
3. Inverse Kinematics Equation 
 

The inverse kinematic problem in Stewart 
Platform 6-6 motor is defined as follow: “Given 
position (x,y,z) and orientation (yaw, pitch, roll) of 
the platform, what is the combination of six desired 
angles of motor DCs which can yield that platform’s 
position and orientation?” (Fig 3). The steps to find 
inverse kinematic solution will be discussed here. 

 
 

Fig 3. Solution of inverse kinematic problem. 
 
a.  Input position and orientation. 

Input from user are position of center node 
(Qx, Qy, Qz) and chassis’ orientation in Euler 
representation (yaw, pitch, roll)[4]. This position and 
orientation will be simulated by the Stewart Platform 
simulator. 

 
yaw = rotation about X axis by ψ (psi) 
pitch =  rotation about Y axis by θ (theta) 
roll = rotation about Z axis by φ (phi) 

 
b. Compute homogeneous transformation. 
The homogeneous transformation matrix is 
computed from platform’s position and orientation. 
 
Rφ,θ,ψ = Rz,φ Ry,θ Rx,ψ 

= 
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..(2) 
 where 

CX = cos X, SX = sin X, and X ∈ φθψ ,,  

Qx = translation along X axis 
Qy = translation along Y axis 
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Qz = translation along Z axis 
 
c. Compute the position after transformation. 
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1

pmov[i].z

pmov[i].y

pmov[i].x
..(3) 

Position of platforms including p[0], p[1], p[2], p[3], 
p[4], and p[5], must be yielded by a right 
combination of six desired angle of the motor DCs.. 
 
d. Compute the desired angle of motor DC (using 
Newton-Raphson method). 

 
Equation to be satisfied by six desired angles is the 
basic formulas of distance between two points: 
 
ARMLENGTH =  
             (p[i].x - bc[i].x)2 + (p[i].y - bc[i].y)2 + 
(p[i].z - bc[i].z)2 

for i = 1, 2, …, 6.   …(4) 
The points bc[0], bc[1],  bc[2],  bc[3],  

bc[4],  bc[5] are the position of crank edge, and 
satisfy these equations. 
bc[0].x = b[0].x + 
HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[0]); 
bc[0].y = b[0].y; 
bc[0].z = b[0].z + 
HALFCRANKLENGTH*sin(angleCrank[0]); 
 
bc[1].x = b[1].x + 
HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[1]); 
bc[1].y = b[1].y; 
bc[1].z = b[1].z + 
HALFCRANKLENGTH*sin(angleCrank[1]); 
bc[2].x = b[2].x - 
((HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[2]))*sin
(30)); 
bc[2].y = b[2].y + 
((HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[2]))*cos
(30)); 
bc[2].z = b[2].z + 
(HALFCRANKLENGTH*sin(angleCrank[2])); 
 
bc[3].x = b[3].x - 
((HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[3]))*sin
(30)); 
bc[3].y = b[3].y - 
((HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[3]))*cos
(30)); 
bc[3].z = b[3].z + 
(HALFCRANKLENGTH*sin(angleCrank [3])); 
 

bc[4].x = b[4].x - 
((HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[4]))*sin
(30)); 
bc[4].y = b[4].y + 
((HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[4]))*cos
(30)); 
bc[4].z = b[4].z + 
(HALFCRANKLENGTH*sin(angleCrank[4])); 
 
bc[5].x = b[5].x - 
((HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[5]))*sin
(30)); 
bc[5].y = b[5].y - 
((HALFCRANKLENGTH*cos(angleCrank[5]))*cos
(30)); 
bc[5].z = b[5].z + 
(HALFCRANKLENGTH*sin(angleCrank[5])); 

… (5) 
 
By substituting Equation (3) and Equation (5) to 
Equation (4), the angleCranki for each arm can be 
yielded by using numerical methods Newton-
Raphson. This methods is used because it is simple 
and straight-forward. The number of iteration is 500, 
for this is observed as a point where the computation 
started to be convergent. 
 

 
Fig 4 Detailed design of Stewart Platform 6-6 motor. 
 
4. Trajectory Planning 
 

Trajectory is path traversed by robot arms (both 
in serial or parallel robot). The systematic approach 
in this trajectory planning is to consider it as black 
box (Figure 5). Trajectory planner receives input of 
path constraint, path specification, and robot 
dynamic constraint; and results output of sequence 
data time-based consist of position, orientation, 
velocity and acceleration of robot arms, starting 
from initial location to final location. This output 
can be expressed in joint coordinate or Cartesian 
coordinate.[1] 
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Trajectory planner

Path constraint

Robot’s dynamic 
constraint

Path specification

 Fig 5 Block diagram of trajectory planner.
 

In the simulator Stewart Platform developed 
here, the trajectory planning is done in Cartesian 
space, and based only to path constraint, which 
means the platform must traverse along specified 
path. We assume that there is no obstacle, which 
means the platform can move freely within its 
workspace and geometric limitations. There are no 
objects blocking in the platform’s path, except the 
collision between the arms itself. Path that must be 
traversed by the platform is a specified path 
following the path. This path is not interpolated 
because position and orientation from user input can 
be yielded every 50 milliseconds (good enough for 
accuracy). 

In Cartesian space, position, velocity, and 
acceleration of the robot arms are computed. 
Cartesian space has advantages as follow: the 
concept is straight forward and can be computed 
easier and more accurate. The weakness of Cartesian 
space computation is the problem of using accurate 
sensor which has high precisi
Cartesian coordinate of robot arms in real time, and 
the high computation time to transform between 
joint coordinate and Cartesian coordinate.
 
5. Parallel Simulation 
 

The model will be simulated and tested using 
extreme path scenario that must be travelled by the 
simulator. The number of simulation is 9. Data of 
yaw, pitch, roll is denoted in radian.
 The parallel simulation was used to solve 
Equation [4]. 

Table 1 Simulation scenario in simulator.
NUM EXTREME 

PATH 
TIME 
(SECONDS)

1 Elevation 
path 

11.625 -
15.953 

2 Deflation 
path 

21.969 -
24.953 

3 Oblique to 
the right 

89.063 -
92.891 

4 Turn left 133.110 
135.969

5 Turn right 138.078 
142.984
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Position, orientation, 
velocity, acceleration

Fig 5 Block diagram of trajectory planner. 

In the simulator Stewart Platform developed 
here, the trajectory planning is done in Cartesian 
space, and based only to path constraint, which 
means the platform must traverse along specified 

e assume that there is no obstacle, which 
means the platform can move freely within its 
workspace and geometric limitations. There are no 
objects blocking in the platform’s path, except the 
collision between the arms itself. Path that must be 

the platform is a specified path 
following the path. This path is not interpolated 
because position and orientation from user input can 
be yielded every 50 milliseconds (good enough for 

In Cartesian space, position, velocity, and 
the robot arms are computed. 

Cartesian space has advantages as follow: the 
concept is straight forward and can be computed 
easier and more accurate. The weakness of Cartesian 
space computation is the problem of using accurate 
sensor which has high precision to measure 
Cartesian coordinate of robot arms in real time, and 
the high computation time to transform between 
joint coordinate and Cartesian coordinate.[1] 

The model will be simulated and tested using 
must be travelled by the 

simulator. The number of simulation is 9. Data of 
yaw, pitch, roll is denoted in radian. 

The parallel simulation was used to solve 

Table 1 Simulation scenario in simulator. 

(SECONDS) 
FOCUS 
OF 
TESTING 

- 
 

Pitch < 0 

- 
 

Pitch > 0 

- 
 

Yaw > 0 

133.110 - 
135.969 

Roll > 0 

138.078 - 
142.984 

Roll < 0 

Figure 6 Graphic of yaw, pitch, roll for simulation 1.
Table 2 Correlation of data from input user, Stewart 

Platform simulator, and hardware miniature.

UJI 
YAW 

A B 

1 0.95545 0.93014 0.88205
2 0.96255 0.96751 0.89091
3 0.95599 0.95700 0.87674
4 0.96018 0.92327 0.86052
5 0.96518 0.91714 0.89398

6 0.96279 0.95950 0.88657
7 0.96101 0.95788 0.88175
8 0.96188 0.87797 0.85858
9 0.95918 0.96608 0.88112

x  0.96047 0.93961 0.87913

S 0.00318 0.02994 0.01229

A = Correlation between user input and data of 
Stewart Platform simulator
B = Correlation between user input and data of 
Stewart Platform hardware miniature
 
Figure 6 are the graphics of the result of simulation 
1 (time of simulation: 155.016 seconds).
Then we use Pearson product moment correlation 
coefficient (r) to get the strength of linear correlation 
between input user, data of Stewart Platform 
simulator, and its hardware miniature.

The correlation in yaw and pitch between 
data of Stewart Platform simulato
high enough, more than 0.875. The same result also 
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yaw, pitch, roll for simulation 1. 
Table 2 Correlation of data from input user, Stewart 

Platform simulator, and hardware miniature. 
PITCH ROLL 

A B A B 

0.88205 0.91032 0.52136 0.49368 
0.89091 0.92853 0.45546 0.61869 
0.87674 0.91738 0.44486 0.67483 
0.86052 0.85767 0.49655 0.55048 
0.89398 0.90996 0.56905 0.49424 

0.88657 0.91940 0.33903 0.56205 
0.88175 0.92798 0.50680 0.59068 
0.85858 0.90517 0.44755 0.71166 
0.88112 0.87822 0.54114 0.63064 

0.87913 0.90607 0.48020 0.59188 

0.01229 0.02356 0.06812 0.07519 

Correlation between user input and data of 
Stewart Platform simulator 
B = Correlation between user input and data of 
Stewart Platform hardware miniature 

Figure 6 are the graphics of the result of simulation 
1 (time of simulation: 155.016 seconds). 

use Pearson product moment correlation 
coefficient (r) to get the strength of linear correlation 
between input user, data of Stewart Platform 
simulator, and its hardware miniature. 

The correlation in yaw and pitch between 
data of Stewart Platform simulator and user input is 
high enough, more than 0.875. The same result also 
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can be observed from correlation between data of 
hardware miniature Stewart Platform and user input. 
The correlation in roll is lower than the correlation 
in yaw and pitch, because of the limitation geometric 
of the Stewart Platform designed here. From the 
graphics, it can be observed that Stewart Platform 
simulator and its hardware miniature has been able 
to simulate the motion based from user input, 
although still not smooth and there are some 
deviations. 

This is only useful to figure out how strong 
the correlation between those data. To learn whether 
the simulation results of Stewart Platform simulator 
and its hardware miniature has been able to 
approximate the expected linear trajectory planning 
(Table 1), we use linear regression between data of 
user input and data of Stewart Platform simulator 
(Table 4).  

In the linear regression between data of 
Stewart Platform simulator and user input, it is 
observed that b is small enough (approximating to 
zero). Whereas the average value of m for yaw, 
pitch, and roll are approximating the scaling defined 
in trajectory planning (Table 3). 

 
Table 3 Comparison of m regression and the scaling 

 YAW  PITCH ROLL 

x  0.5545469
68 

0.4971569
58 

0.1247220
64 

SCALIN
G 

0.6109000
00 

0.6683600
00 

0.0911770
00 

Table 4 Linear regression between user input and 
Stewart Platform simulator. 

NO 
YAW PITCH ROLL 

M b m b m B 

1 0.5554 0.0022 0.5121 -0.00689 0.14953 0.01094 

2 0.5525 0.0023 0.5000 -0.00770 0.10300 0.00527 

3 0.5499 0.0032 0.4923 -0.00861 0.11382 0.0141 

4 0.5531 0.0030 0.4882 -0.01139 0.12875 0.00783 

5 0.5581 0.0019 0.5105 -0.00700 0.13991 0.00795 

6 0.5517 0.0020 0.4844 -0.01246 0.091721 0.0135 

7 0.5520 0.0032 0.4944 -0.00925 0.13102 0.01422 

8 0.5568 0.0034 0.4832 -0.01150 0.105970 0.00669 

9 0.5601 0.0029 0.5090 -0.00730 0.15874 0.01070 

x  0.5541 0.00242 0.4971 -0.00911 0.12472 0.01014 

s 0.0030 0.00066 0.0112 0.00214 0.02261 0.00336 

 
In the linear regression between data of Stewart 
Platform and data of its hardware miniature, it can 
be observed also that b is small enough too 
(approximating to zero). The average value of m for 
yaw, pitch, and roll are also approximating the 
scaling defined in trajectory planning, but with more 
deviation because the Stewart Platform miniature 

has more geometric limitation than the Stewart 
Platform simulator modeled in physic engine ODE. 
 
6. Conclusion 
The conclusions of this research are as follow. 
1. Trajectory planning designed in this Stewart 

Platform simulator can approximate the input of 
position and orientation (statistically verified). In 
this research, the model of trajectory planning 
itself is not validated, instead we just verify the 
simulation result of Stewart Platform simulator 
and its hardware miniature 

2. The computational performance can be enhanced 
by using parallel implementation of Newton 
Raphson. 
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Abstrak 

Green IT merupakan solusi untuk meminimalisir dampak dari penggunaan peralatan TIK baik oleh 
organisasi maupun perorangan. Penerapan green IT didalam organisasi didorong oleh berbagai faktor yang 
berasal dari internal dan eksternal. Green use adalah salah satu bagian green IT dari perspektif siklus hidup dan 
organisasional. Praktek-praktek didalam green use dapat dikelompokkan menjadi green of IT atau solusi 
langsung dan green by IT yang merupakan solusi tidak langsung. Praktek Green of IT dapat menghemat 
konsumsi energi disektor TI, sedangkan praktek green by IT merupakan pemanfaatan TI yang dapat membantu 
menciptakan green di sektor lain dan lingkungan yang lebih luas. Praktek-praktek tersebut merupakan solusi 
yang berupa inisiatif, pola pikir dan sikap dalam memanfaatkan TI dengan cara yang efektif dan lebih ramah 
lingkungan. Praktek yang dilakukan kebanyakan tanpa memerlukan biaya, namun efektif dalam membantu 
mewujudkan green IT. Melalui praktek-praktek green use maka akan dapat diperoleh manfaat baik bagi internal 
organisasi maupun lingkungan secara luas. 
 
Kata kunci : solusi, green IT, praktek, green use, green of IT, green by IT. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
merupakan salah satu pendukung dalam 
melaksanakan kegiatan baik perorangan maupun 
organisasi. Semakin banyaknya penggunaan 
peralatan TIK mengakibatkan semakin tingginya 
konsumsi daya yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan peralatan tersebut.  

Konsumsi daya yang lebih besar berarti 
meningkatkan kadar karbon di atmosfir atau 
menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih besar 
[12-13][18]. Masalah ini telah disadari oleh banyak 
orang, dan tindakan yang diambil membantu dalam 
meminimalkan penggunaan daya dari komputer atau 
yang disebut green computing [13]. Green 
computing adalah istilah lain yang digunakan untuk 
menyebut green IT. Berbagai literatur sering 
menggunakan istilah green computing, green 
technology dan green ICT untuk menyebut green IT 
[6][12][18]. 

Green IT secara umum berkaitan dengan upaya 
merancang peralatan TIK yang hemat energi, 
mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya 
didalam komponen peralatan TIK, meminimalisasi 
dampak penggunaan peralatan TIK, dan membuang  
atau mendaur ulang peralatan TIK dengan 

mempertimbangkan dampaknya terhadap 
lingkungan.  

Paper ini merupakan kajian literatur yang 
bertujuan memberikan gambaran mengenai praktek-
praktek green use didalam green IT yang dapat 
membantu mengurangi konsumsi energi akibat 
penggunaan peralatan TIK dan mengurangi 
konsumsi energi disektor lain dengan memanfaatkan 
TIK. Praktek-praktek tersebut bisa diterapkan 
didalam organisasi maupun oleh perorangan atau 
individu di luar organisasi. 

Kajian didalam paper ini disusun mulai dengan 
pendahuluan yang memberikan gambaran umum isi 
paper, tujuan penulisan dan sistematika penulisan 
paper. Bagian selanjutnya membahas perspektif 
yang ada didalam green IT, definisi green IT, 
pendorong adopsi green IT, tujuan green IT,  
manfaat penerapan green IT dan praktek-praktek 
green use yang dibagi menjadi green of IT dan green 
by IT. Pada bagian akhir paper berisikan kesimpulan 
dan saran.  
 
2. Perspektif Green IT 

 
Green IT dapat dipandang dari dua perspektif 

yaitu perspektif siklus hidup dan perspektif 
organisasional atau yang berhubungan dengan 
organisasi [2]. Perspektif green IT sebagai sebuah 
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siklus hidup memandang komponen TIK dari awal 
siklus yaitu perancangan (green design
(green manufacturing), penggunaan (
sampai akhir siklus hidup yaitu pembuangan (
disposal). 

Proses manufaktur komputer dan komponen
komponennya mengkonsumsi listrik, bahan baku 
kimia, air serta menghasilkan limbah berbahaya. 
Untuk meminimalisir bahaya yang ditimbulkan, 
Molenwijk (2009) dan Murugesan (2008) 
mengemukakan pendekatan siklus hidup komponen 
TI sebagai berikut [2]: 

a. Green design: merancang
komputer, server, peralatan pendingin dan 
data center yang mengkonsumsi energi 
secara efisien dan ramah lingkungan. 

b. Green manufacturing
komponen elektronik, komputer, dan 
subsistem lain yang terkait dengan dampak 
yang minimal atau tidak ada pada 
lingkungan. 

c. Green use: mengurangi konsumsi energi 
dari komputer dan sistem informasi lainnya 
serta menggunakannya denga
ramah lingkungan. 

d. Green disposal: memperbarui dan 
menggunakan kembali komputer lama serta 
mendaur ulang komputer dan peralatan 
elektronik lainnya yang tidak diinginkan.

Keempat bidang tersebut merupakan aktivitas 
yang saling melengkapi untuk me
IT yang dapat mengatasi dampak lingkungan secara 
komprehensif dan efektif [11]
memfokuskan upaya pada ke empat bidang tersebut, 
maka keberlanjutan lingkungan secara total dari sisi 
TI bisa tercapai dan membuat TI menjadi lebih 
“green” disepanjang siklus hidupnya. Siklus hidup 
komputer yang “green” dapat dilihat pada Gambar 
1. 

 
Gambar 1. Green diseluruh siklus hidup komputer

[11]. 
 

Mengingat organisasi tidak harus memproduksi 
komponen TIK, maka green IT
organisasional menurunkan keterkaitan 
dan green manufactur menjadi 
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memandang komponen TIK dari awal 
green design), manufaktur 

), penggunaan (green use) 
sampai akhir siklus hidup yaitu pembuangan (green 

Proses manufaktur komputer dan komponen-
komponennya mengkonsumsi listrik, bahan baku 
kimia, air serta menghasilkan limbah berbahaya. 
Untuk meminimalisir bahaya yang ditimbulkan, 

9) dan Murugesan (2008) 
mengemukakan pendekatan siklus hidup komponen 

: merancang komponen, 
, peralatan pendingin dan 

data center yang mengkonsumsi energi 
secara efisien dan ramah lingkungan.  

manufacturing: memproduksi 
komponen elektronik, komputer, dan 
subsistem lain yang terkait dengan dampak 
yang minimal atau tidak ada pada 

: mengurangi konsumsi energi 
dari komputer dan sistem informasi lainnya 
serta menggunakannya dengan cara yang 

memperbarui dan 
menggunakan kembali komputer lama serta 
mendaur ulang komputer dan peralatan 
elektronik lainnya yang tidak diinginkan. 

Keempat bidang tersebut merupakan aktivitas 
yang saling melengkapi untuk menciptakan Green 

yang dapat mengatasi dampak lingkungan secara 
komprehensif dan efektif [11]. Dengan 
memfokuskan upaya pada ke empat bidang tersebut, 
maka keberlanjutan lingkungan secara total dari sisi 
TI bisa tercapai dan membuat TI menjadi lebih 

” disepanjang siklus hidupnya. Siklus hidup 
dapat dilihat pada Gambar 

 

diseluruh siklus hidup komputer 

Mengingat organisasi tidak harus memproduksi 
green IT dalam perspektif 

organisasional menurunkan keterkaitan green design 
menjadi green management 

dan green procurement. 
green procurement merupakan area yang penting 
didalam perspektif organisasional.

a. Green management
mengambil tindakan dan keputusan, yang 
mengarah ke lingkungan TI yang 
berkelanjutan. 

b. Green procurement:
memaksa pemasok dan produk yang 
dipasok untuk memenuhi kriteria green 
tertentu. 
 

Gambar 2. Green IT : perspektif organisas
 

Jika diperhatikan, kedua perspektif tersebut 
sama-sama merupakan sebuah siklus. Bedanya, 
perspektif green IT sebagai siklus adalah perspektif 
yang melibatkan produsen dan konsumen, 
sedangkan green IT perspektif organisasional adalah 
perspektif yang memandang dari siklus hidup yang 
lebih sempit yang terbatas pada sebuah organisasi 
pengguna peralatan TIK. 

Pada kedua perspektif tersebut, 
merupakan salah satu bagian penting untuk 
mewujudkan green IT yang komprehensif. Dari 
kedua perspektif yang dikemukakan, pembahasan 
paper ini menggunakan 
organisasional. Paper ini mengkaji praktek
terkait green use didalam organisasi yang dapat 
menciptakan efisiensi dalam penggunaan TIK dan 
membantu menciptakan efesiensi un
dengan bantuan TIK.  

 
3. Definisi Green IT  
 

Green IT yang juga dikenal dengan 
Computing merupakan studi dan praktek 
perancangan, manufaktur, serta penggunaan 
perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan 
sistem komunikasi secara efektif dan efisien dengan 
dampak yang tidak ada atau minimal terhadap 
lingkungan. Green IT juga mencakup pengguna
untuk mendukung, membantu, dan meningkatkan 
inisiatif lingkungan lainnya serta membantu 
menciptakan kesadaran “green

Definisi tersebut memandang 
sudut pandang siklus hidup dan organisasional. 
Selain itu, penekanan juga dilakukan 
praktek menggunakan TIK secara optimal dengan 
meminimalkan konsumsi energi dari peralatan TIK 
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 Green management dan 
merupakan area yang penting 

didalam perspektif organisasional. 
Green management: manajemen 
mengambil tindakan dan keputusan, yang 
mengarah ke lingkungan TI yang 

Green procurement: organisasi akan 
memaksa pemasok dan produk yang 
dipasok untuk memenuhi kriteria green 

 
: perspektif organisasional [2]. 

Jika diperhatikan, kedua perspektif tersebut 
sama merupakan sebuah siklus. Bedanya, 

sebagai siklus adalah perspektif 
yang melibatkan produsen dan konsumen, 

perspektif organisasional adalah 
yang memandang dari siklus hidup yang 

lebih sempit yang terbatas pada sebuah organisasi 

Pada kedua perspektif tersebut, green use 
merupakan salah satu bagian penting untuk 

yang komprehensif. Dari 
yang dikemukakan, pembahasan 

paper ini menggunakan green IT dari perspektif 
organisasional. Paper ini mengkaji praktek-praktek 

didalam organisasi yang dapat 
menciptakan efisiensi dalam penggunaan TIK dan 
membantu menciptakan efesiensi untuk sektor lain 

yang juga dikenal dengan Green 
merupakan studi dan praktek 

perancangan, manufaktur, serta penggunaan 
perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan 
sistem komunikasi secara efektif dan efisien dengan 
dampak yang tidak ada atau minimal terhadap 

juga mencakup penggunaan TI 
untuk mendukung, membantu, dan meningkatkan 
inisiatif lingkungan lainnya serta membantu 

green” [12]. 
Definisi tersebut memandang green IT dari 

sudut pandang siklus hidup dan organisasional. 
Selain itu, penekanan juga dilakukan pada praktek-
praktek menggunakan TIK secara optimal dengan 
meminimalkan konsumsi energi dari peralatan TIK 
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dan praktek-praktek menggunakan TIK untuk 
membantu menciptakan green dilingkungan lainnya 
yang lebih luas. Definisi dengan maksud yang 
serupa juga disampaikan oleh Sivaraman, 
Balamurugan dan Manickachezian (2012) yang 
menyatakan bahwa green IT adalah studi dan 
praktek penggunaan sumber daya komputasi dengan 
cara yang dapat membantu mengurangi penggunaan 
energi dan biaya operasi, memungkinkan praktek 
bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi dampak 
lingkungan dari praktek TI dalam komunitas yang 
lebih besar [16]. 

Pada paper ini dibahas praktek-praktek 
penggunaan peralatan TIK didalam organisasi secara 
efektif dan efisien sehingga dapat meminimalkan 
konsumsi energi serta praktek-praktek penggunaan 
peralatan TIK tersebut secara bijaksana untuk 
membantu mengurangi konsumsi energi di sektor 
lain. 

 
4. Pendorong Adopsi Green IT  
 

Setiap organisasi atau perusahaan memiliki 
motivasi yang berbeda-beda yang mendorong untuk 
adopsi green IT. Pada paper yang berjudul 
“Understanding the Context of Green ICT” oleh 
Gheewala dan Gheewala (2011) dalam Unhelkar 
(2011) dinyatakan bahwa faktor pendorong adopsi 
green ICT dapat bervariasi tergantung pada ukuran, 
sifat dan lokasi dari organisasi. Beberapa faktor 
yang mempengaruhi pengambil kebijakan untuk 
mengadopsi green ICT, yaitu [20]: 

a. Pengurangan biaya 
b. Dorongan dan peraturan pemerintah 
c. Tekanan Klien, Konsumen dan Vendor 
d. Tindakan pesaing 
e. Pertimbangan lingkungan dan 
f. Kematangan green IT industri. 
Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan 

kedalam beberapa katagori utama. Molla (2008) 
menyebutkan tiga pendorong utama adopsi green IT 
yaitu [10]: 

a. Ekonomi: mengacu pada kebutuhan untuk 
efisiensi TI yang lebih besar dan 
pencapaian penghematan biaya yang 
terukur dari operasi TI. 

b. Peraturan: mengacu pada pencapaian 
legitimasi dalam konteks sosial yang lebih 
luas (DiMaggio dan Powell, 1983). 

c. Etika: mengacu pada pencapaian praktek 
bisnis yang bertanggung jawab secara 
sosial dan good corporate citizenship. 

Dalam perspektif organisasional, faktor-faktor 
tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sumber, 
yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (ekternal). 
Faktor ekonomi merupakan faktor yang berasal dari 
dalam, dimana organisasi berusaha mengoptimalkan 
efisiensi penggunaan peralatan TIK secara internal 
yang pada akhirnya akan menghemat pengeluaran 

biaya untuk energi. Etika merupakan faktor internal 
yang disebabkan oleh rasa tanggung jawab 
organisasi terhadap lingkungan. Peraturan ditetapkan 
oleh organisasi, namun kebanyakan akibat tekanan 
dari pihak eksternal. Peraturan merupakan faktor 
yang bersumber dari luar organisasi yang 
mendorong praktek-praktek penggunaan TIK 
organisasi agar lebih memperhatikan dan 
bertanggung jawab terhadap lingkungan.  
 
 
5. Tujuan Green IT 

 
Tujuan green IT mirip dengan green chemistry, 

yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan 
berbahaya, memaksimalkan efisiensi energi selama 
masa hidup produk, dan mempromosikan daur ulang 
atau biodegradabilitas produk yang sudah tidak 
dipakai serta limbah pabrik [13][18]. 

Sasaran umum dari inisiatif green IT adalah 
untuk mencapai tujuan yang meliputi peningkatan 
efisiensi energi dan praktik manajemen daya, 
peningkatan pemanfaatan perangkat keras komputer, 
mengurangi biaya siklus hidup dan mencari cara 
untuk mengurangi limbah computer [16]. 

Dari kedua pendapat tersebut, dapat dilihat 
bahwa tujuan green IT dapat dilihat dari persepktif 
siklus hidup dan organisasional. Sebagai sebuah 
siklus hidup, green mengupayakan bagaimana agar 
dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan 
berbahaya dalam proses manufaktur. Dari perspektif 
organisasional dan manufaktur, green merupakan 
upaya menggunakan komputer dengan cara yang 
efisien, salah satunya dengan manajemen daya dan 
peningkatan pemanfaatn peralatan TIK. Selain itu, 
green IT juga mempromosikan daur ulang dan 
mencari cara untuk menguragi limbah komputer.  

Tujuan yang ingin dicapai dari praktek-praktek 
green use pada pembahasan paper ini adalah untuk 
mengurangi konsumsi energi dari praktek-praktek 
penggunaan komputer dan peralatan TIK lainnya 
dengan cara yang efisien sehingga bisa mengurangi 
emisi gas rumah kaca (GRK). Selain itu, praktek 
green use juga berupaya mengurangi konsumsi 
energi di sektor lain dengan memanfaatkan TIK 
untuk menunjang aktivitas organisasi. 

 
6. Manfaat Penerapan Green IT  

 
Selain bermanfaat bagi lingkungan, inisiatif 

penerapan green IT juga memberikan manfaat bagi 
organisasi dan pemerintah. Menurut Agarwal dan 
Nath (2011), green computing memungkinkan 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnis 
dengan biaya yang efektif, energi yang efisien, 
fleksibel, aman dan solusi yang stabil dengan tetap 
bertanggung jawab terhadap lingkungan [1]. 

Murugesan (2008) juga mengidentifikasi 
beberapa manfaat penerapan green IT, yaitu [11]: 
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a. Perusahaan akan memperoleh keunggulan 
kompetitif karena meningkatnya jumlah 
pelanggan yang mulai menilai dan 
mempertimbangkan penyedia produk dan 
layanan yang ramah lingkungan. 

b. Perusahaan yang memiliki inisiatif 
penerapan green IT akan dibantu melalui 
retribusi pemerintah. 

c. Praktek green IT menawarkan keuntungan 
finansial bagi individu dan bisnis serta 
keuntungan lainnya. 

d. Operasional TI akan memperoleh efisiensi 
energi yang lebih baik dan pada akhirnya 
akan menguntungkan terutama ketika 
terjadi peningkatan biaya energi.  

Green IT dapat bermanfaat untuk internal dan 
ekternal. Organisasi dapat memperoleh keuntungan 
secara finansial dan mampu berkompetisi. 
Sedangkan manfaat eksternal dari penerapan green 
IT berdampak lebih luas yaitu untuk lingkungan. 

 
7. Praktek Green Use 

 
Walaupun produksi dan penggunaan peralatan 

TIK berdampak secara negatif pada pemanasan 
global, namun aplikasinya disektor lain memiliki 
kapibilitas secara positif untuk mengurangi 
pemanasan global [7]. Green IT didalam organisasi 
melibatkan pengadaan, manajemen, penggunaan dan 
pembuangan peralatan TIK secara efisien dan 
bertanggung jawab terhadap lingkungan. 
Penggunaan peralatan TIK mengkonsumsi banyak 
daya, sehingga membutuhkan praktek-praktek yang 
dapat membantu organisasi mengurangi konsumsi 
daya tersebut.  

Praktek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) berarti pelaksanaan secara nyata apa yang 
disebutkan dalam teori [22]. Praktek mengacu pada 
teknik dan perilaku atau hal yang dilakukan) [6]. 
Banyak praktek yang individu dan organisasi dapat 
diadopsi dan secara langsung membantu dalam 
meng-green-kan fungsi TIK.  

Praktek yang dilakukan tersebut kebanyakan 
tidak memerlukan biaya karena tidak melibatkan 
pembelian perangkat keras atau perangkat lunak, 
melainkan hanya perubahan kebiasaan dan pola 
pikir. Beberapa contoh praktek yang bisa dilakukan 
misalnya: mematikan komputer saat tidak 
digunakan, mendaur ulang kertas kertas printer, 
mengurangi pencetakan, dan menggunakan peralatan 
TIK lebih lama daripada menggantinya bila masih 
berguna. 

Menurut Vereecken, dkk. (2010), green dapat 
disinonimkan dengan ramah lingkungan. Ketika 
menganalisis solusi yang berhubungan dengan 
ramah lingkungan, terdapat dua solusi yaitu solusi 
langsung dan tidak langsung. Solusi langsung adalah 
solusi yang berkaitan langsung dengan implementasi 
dari solusi, sedangkan solusi tidak langsung adalah 

solusi yang terkait dengan koksekuensi yang lebih 
luas terkait adopsi solusi tersebut [21].  

Solusi green IT khususnya praktek-praktek 
green use dapat dikelompokkan menjadi solusi 
langsung dan tidak langsung. Solusi langsung adalah 
solusi yang berhubungan dengan praktek 
menggunakan peralatan TIK dengan cara yang dapat 
menghemat energi. Sedangkan solusi tidak langsung 
adalah solusi yang berhubungan dengan praktek-
praktek menggunakan dan memanfaatkan peralatan 
TIK untuk memenuhi atau menyelesaikan pekerjaan 
yang secara tidak langsung dapat menghemat 
konsumsi energi di sektor lain.  Menurut Aronson 
(2008), TI memiliki potensi untuk meningkatkan 
efisiensi energi di industri lainnya, sabagai contoh, 
TI meningkatkan efisiensi energi infrastruktur 
transportasi bangsa [4]. 

Kim dkk., (2009) membagi strategi green ICT 
kedalam dua bidang [8]: 

a. Green of IT: Untuk memperbaiki dampak 
lingkungan dari sektor TIK. 

b. Green by IT: Untuk memperbaiki dampak 
lingkungan dengan penerapan TIK. 

Green use dapat diklasifikasi menjadi green of 
IT atau greening IT dan green by IT. Greening IT 
dapat menghemat konsumsi energi disektor TI 
sehingga membantu menciptakan TI yang ramah 
lingkungan. Sedangkan green by IT, selain berusaha 
menghemat energi di sektor TI, juga membantu 
menciptakan green di sektor lain dan lingkungan 
secara lebih luas. 

Praktek-praktek green use sering merupakan 
hal-hal sederhana yang hanya membutuhkan 
kesadaran dan pola pikir dari pengguna TI. Berikut 
adalah beberapa praktek green of IT dan green by IT 
yang dikumpulkan dari beberapa sumber. 
 
7.1 Green of IT 

 
Green of IT merupakan solusi langsung yang 

merupakan praktek menghemat energi di sektor TI. 
Beberapa praktek yang termasuk kedalam green of 
IT dintaranya: 

a. Tidak menghidupkan komputer dan 
peralatan TIK lainnya sampai benar-benar 
akan digunakan [SS] dan mamatikan 
peralatan TIK ketika tidak digunakan 
[5][14][18][19]. 

b. Mematikan perangkat komputer pada 
malam hari sehingga mengurangi 
penggunaan energi [3] [14-15]. 

c. Mengaktifkan mode standby/ sleep dan 
pengaturan manajemen daya pada computer 
[3][5][14-15][18]. Mengaktifkan screen 
saver, monitor sleep mode, hardisk sleep 
mode, system stanby mode dan hibernate 
mode juga termasuk kedalam mode 
penghematan daya komputer [19]. Ketika 
berada jauh dari PC untuk lebih dari 
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beberapa menit, pengaturan untuk mode 
stand-by dan mematikan monitor akan 
menghemat sejumlah besar energi [18]. 

d. Merencanakan kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan penggunaan komputer 
agar semuanya dapat dikerjakan sekaligus, 
sehingga dapat menjaga komputer tetap 
mati di lain waktu [3][14][15]. 

e. Mengurangi tingkat cahaya di kamar ketika 
bekerja menggunakan komputer [3][15]. 

f. Meninjau draft dokumen dan e-mail pada 
layar monitor serta tidak mencetaknya 
[3][15]. 

g. Mematikan monitor ketika tidak digunakan. 
Ini merupakan pilihan yang lebih baik 
daripada menggunakan screen sever [3]. 

h. Mematikan semua printer dan perangkat 
keras TI, kecuali sedang digunakan [3][14]. 

i. Menggunakan pilihan latar belakang gelap 
untuk tampilan layar karena tampilan latar 
belakang yang berwarna cerah 
mengkonsumsi lebih banyak daya [3]. 

j. Menggunakan jaringan komputer untuk 
berbagi perangkat printer jika 
memungkinkan [3]. 

k. Mencetak pada kertas daur ulang [3][14]. 
Terdapat banyak dampak negatif dari 
konsumsi kertas yaitu menambah biaya, 
meningkatkan konsumsi energi, 
meningkatkan konsumsi air dan 
pencemaran tanah dari limbah kertas [14]. 
Oleh karenanya, gunakan kertas yang 
masih memiliki spasi untuk digunakan 
kembali. 

l. Menggunakan fungsi percetakan dua sisi 
sehingga dapat menghemat kertas dan 
konsumssi listrik [3]. 

m. Manfaatkan perangkat lunak dengan 
menyesuaikan format untuk percetakan 
kertas [14]. 

n. Manfaatkan perangkat lunak komputer 
untuk memperbaiki dokumen pada layar 
komputer dari pada mencetaknya [14]. 
 

7.2 Green by IT  
 

 Green by IT adalah solusi tidak langsung dari 
pemanfaatan peralatan TIK secara bijaksana. 
Praktek Green by IT kebanyakan memanfaatkan 
jaringan internet untuk mengurangi konsumsi energi 
di sektor transportasi. Berikut adalah beberapa 
praktek yang termasuk kedalam green by IT yaitu: 

a. Berkomunikasi melalui e-mail sebagai 
alternatif untuk kertas memo dan dokumen 
fax [3-5][15]. 

b. Telecommuting [8][15]. 
Telecommuting merupakan salah satu cara 
melakukan pekerjaan jarak jauh dengan 
bantuan teknologi komunikasi. 

Keuntungannya adalah peningkatan 
kepuasan pekerja, pengurangan emisi gas 
rumah kaca yang berhubungan dengan 
perjalanan, dan peningkatan margin 
keuntungan sebagai akibat dari biaya 
overhead yang lebih rendah untuk ruang 
kantor, panas, pencahayaan, dan lain-lain. 

c. Teleconference [4-5][8] 
Teleconference atau telekonferensi atau 
teleseminar adalah komunikasi langsung di 
antara beberapa orang yang biasanya dalam 
jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan 
dan dihubungkan oleh suatu sistem 
telekomunikasi [26] 

d. E-government [8]  
E-government merupakan pemanfaatan TI 
oleh pemerintah untuk memberikan 
informasi dan pelayanan bagi masyarakat.  

e. E-business 
E-business adalah kegiatan bisnis yang 
dilakukan secara otomatis dan 
semiotomatis dengan menggunakan 
teknologi elektronik [24]. 

f. E-commerce [8] 
E-commere dapat diartikan sebagai konsep 
penerapan E-bussines yaitu strategi jual-
beli barang dan jasa melalui jaringan 
elektronik yang biasanya melibatkan 
transaksi data elektronik, sistem 
manajemen inventory otomatis serta sistem 
pengumpulan data otomatis [23]. 

g. eHealth 
Menurut Denise Silber [17], eHealth 
didefinisikan sebagai aplikasi teknologi 
komunikasi dan informasi yang 
mencangkup keseluruhan cakupan fungsi 
yang mempengaruhi sektor kesehatan. 
Aplikasi atau solusi eHealth meliputi 
produk, sistem dan pelayanan yang menjadi 
lebih sederhana dengan aplikasi berbasis 
internet. Contoh eHealth diantaranya: 
healthinformation networks, electronic 
medical records, telemedicine services, 
personal wearable and portable 
communicable systems, health portals, dan 
banyak teknologi komunikasi dan informasi 
lain yang bertujuan membantu pencegahan, 
diagnosa, perawatan, monitoring kesehatan, 
dan manajemen gaya hidup. 

h. Telemedicine [8] 
Telemedicine melibatkan perolehan data 
medis (seperti gambar medis, biosignals 
dll) dan kemudian mentrantransmisikan 
data tersebut ke dokter atau spesialis medis 
pada waktu yang nyaman untuk penilaian 
offline [25]. 

  
8. Kesimpulan dan Saran 
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Praktek green of IT (solusi langsung) dan green 
by IT (solusi tidak langsung) merupakan bagian dari 
green use. Praktek-praktek tersebut kebanyakan 
merupakan inisiatif, pola pikir dan sikap dalam 
memanfaatkan TI dengan cara yang efektif dan lebih 
ramah lingkungan. Inisiatif tersebut dilakukan 
kebanyakan tanpa memerlukan biaya namun efektif 
membantu mewujudkan green IT.  

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, 
penulis mengajukan beberapa usulan yaitu: (1). 
Bagaimana strategi pengadaan peralatan TIK yang 
memenuhi kriteria green IT (green procurement). 
(2). Pengukuran green use (green of IT dan green by 
IT) untuk mengetahui efektifitas dan manfaatnya 
bagi organisasi dan lingkungan.  
Daftar Pustaka: 
 
[1] Agarwal, S. dan Nath, A., 2011, Green 

Computing - a new Horizon of Energy 
Efficiency and Electronic waste minimization: 
a Global Perspective, International Conference 
on Communication Systems and Network 
Technologies 

[2] Ambtman, L., 2011, Thesis Green IT Auditing, 
Amsterdam diunduh dari http://www.e-jobs-
observatory.eu/sites/e-jobs-
observatory.eu/files/Thesis%20Green%20IT%
20Auditing.pdf pada 15 Nopember 2012. 

[3] Appasami. G dan Suresh J. K., 2011, 
Optimization of Operating Systems towards 
Green Computing, International Journal of 
Combinatorial Optimization Problems and 
Informatics, Vol. 2, No. 3 

[4] Aronson, J. S., 2008, Making IT a Positive 
Force in Environmental Change, IEEE IT 
Professional vol. 10 no. 1 

[5] Chauhan, V., Chauhan, A., Kapoor, S., 
Agrawal, S. dan Signgh, R. R., 2011, 
Motivation for Green Computer, Methods 
Used in Computer Science Program, 
International of Electrical and Electronics 
Engineers 

[6] Connection Research, 2010, A Green ICT 
Framework Understanding and Measuring 
Green ICT, Australia, Connection Research 
Services Pty Ltd (ABN 47 092 657 513) 

[7] ITU Symposium on ICTs and Climate Change, 
2009, ITU Background Report diunduh dari 
http://www.itu.int/ITU-
T/worksem/climatechange/200907/ pada 15 
September 2012. 

[8] Kim, S., Kim, H.K., dan Kim, H. J., 2009, 
Climate Change and ICTs, 
Telecommunications Energy Conference, 
2009. INTELEC 2009. 31st International. 

[9] Kim, E., Kim, Y., Kim, H. J. dan Jung, H. W., 
2009, Standarization Activities on ICTs & 
Climate Change. Telecommunications Energy 
Conference, 2009. INTELEC 2009. 31st 

International 
[10] Molla, A., 2008, GITAM: A Model for the 

Adoption of Green IT, ACIS 2008 
Proceedings, 19th Australasian Conference on 
Information Systems 

[11] Murugesan, S., 2008, Harnessing Green IT: 
Principles and Practices, IEEE IT 
Professional, Volume: 10, Issue: 1  

[12] Murugesan, S., 2010, Making IT Green, IEEE 
IT Professional, Volume: 12, Issue: 2, Page 4–
5. 

[13] Rana, P., 2010, Green Computing Saves 
Green, International Journal of Advanced 
Computer and Mathematical Sciences, Vol 1, 
Issue 1, Dec, 2010, pp 45-51. 

[14] Sheikh, R. A., dan Lanjawer, U.A., 2010, 
Green Computing – Embrace a Secure Future, 
International Journal of Computer Application 
(0975-8887) Volume 10 – N. 4. 

[15] Shaik, A., 2012, Green PC Saves Human Life, 
International Journal of Electronics and 
Computer Science Engineering , Volume 1, 
Number 1. 

[16] Sivaraman, E., Balamurugan, P. S. dan 
Manickachezian, R., 2012, Eco-Friendly 
Computing: a Technical Perspective of green 
computing, International Journal of 
Communications and Engineering Volume 04– 
No.4, Issue: 03 March 2012 

[17] Supriyatno, A. dan Romzi,, M., 2006, e-Health 
Solusi Enterprise Bidang Kesehatan 
Berbasiskan Open Source, Prosiding 
Konferensi Nasional Teknologi Informasi & 
Komunikasi untuk Indonesia, 3-4 Mei 2006, 
Aula Barat & Timur Institut Teknologi 
Bandung 

[18] Tathe, V. A. dan Patil, D. P., 2012, Green 
Computing,  International Journal of Emerging 
Technology and Advanced Engineering 
Volume 2, Issue 4, April 2012 

[19] Telebi, M., dan Way, T., 2009, Method, 
Metrics and Motivation for a Green Computer 
Science Program, SIGCSE '09 Proceedings of 
the 40th ACM technical symposium on 
Computer science education Pages 362-366  

[20] Unhelkar, B., 2011, Handbook of Research on 
Green ICT: Technology, Business, and Social 
Perspectives, United States of America, IGI 
Global 

[21] Vereecken, W., Heddeghem, W. V., Colle, D., 
Pickavet, M. dan Demeester, P., 2010, Overall 
ICT Footprint and Green Communication 
Technologies, Proceeding of the 4th 
International Symposium on Communications, 
Control and Signal Processing, ISCCSP 2010 

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
[23] http://unpas.ac.id/pages/pengertian-e-

commerce/ diakses pada 29 Nopember 2012 
[24] http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/0



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

967 
 

3/27/pengertian-e-business/ diakses pada 29 
Nopember 2012 

[25] http://www.news-medical.net/health/Types-of-
Telemedicine-(Indonesian).aspx diakses pada 

29 Nopember 2012 
[26] http://komputer.iklankecil.com/pengertian-

teleconference.htm diakses pada 29 Nopember 
2012 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

968 
 

Makalah Nomor: KNSI-287 
 
PERANCANGAN MODEL UNTUK PENGEMBANGAN APLIKASI GIS 

PARIWISATA BERBASIS PERANGKAT BERGERAK ANDROID 

Maniah 
 

Jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Pos Indonesia 
Jl. Sariasih No. 54 Bandung 40151 

maniah@poltekpos.ac.id 
 
 
 
 

Abstrak 

Grafics Information System (GIS) Apllication – yang berbasis pada perangkat bergerak Android adalah salah satu 
bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis. 
Android sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google yang berbasis Linux dan bersifat open 
source. Saat ini  banyak sekali dikembangkan Aplikasi GIS pariwisata berbasis perangkat bergerak Android yang 
memiliki fitur umum yang sama untuk beragam kebutuhan, misalnya: tempat kuliner, hotel atau penginapan, 
tempat wisata dan lain-lain. Agar pengembangan aplikasi ini tidak cenderung menjadi kompleks dan sulit, maka 
dirancanglah sebuah pemodelan aplikasi GIS Pariwisata berbasis perangkat bergerak Android.  Aplikasi dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan spesifikasi berada di bawah platform SDK Android. 
Hasil dari rancangan model ini berupa model arus proses pengembangan aplikasi GIS pariwisata dan pemodelan 
data yang dapat digunakan dalam berbagai jenis dan tipe perangkat mobile dengan sistem operasi Android  serta 
dapat menampilkan informasi yang sederhana namun mudah digunakan oleh semua masyarakat.  
 
Kata kunci : GIS, open source, android, mobile. 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Belakangan ini Google Maps sudah banyak 

digunakan di berbagai macam smartphone dan 
komputer  tablet. Dari kegunaan  proses Google 
Maps yang saat ini sudah dapat dirasakan 
penggunanya, namun kelemahannyapun masih dapat 
kita temukan, sebagai berikut: 
1. Tidak ada informasi mengenai tempat-tempat 

wisata yang tertera di peta-peta wisata tersebut 
sehingga pengguna kesulitan untuk menentukan 
tujuan. 

2. Tidak dapat mencari dengan memasukkan nama 
tempat wisata secara langsung, sehingga 
pengguna harus memasukkan keyword nama 
jalan alamat tempat tersebut untuk 
meningkatkan keakuratan pencarian. Selain itu 
juga dikarenakan  tidak banyak tempat wisata 
yang terdapat di dalam google maps, hanya 
beberapa tempat wisata yang diakui secara 
internasional maupun nasional. 

3. Hanya ada titik-titik penanda tempat wisata 
ataupun hotel , tidak ada fasilitas lainnya yang 
dapat memberikan informasi yang lengkap bagi 
pengguna, terutama bagi wisatawan yang baru 

datang dari luar kota tertentu.yang ingin 
berwisata. 

4. Khusus Google Maps berbasis komputer atau 
laptop tidak dapat dibawa secara mobile 
sehingga mengurangi efisiensi dari penggunaan 
google maps itu sendiri. 
 

Berikut adalah gambaran terhadap proses 
Google Maps, ditunjukkan seperti pada gambar 1 di 
bawah ini: 
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Gambar 1. Gambaran Proses Google Maps 
 
Berdasarkan kelemahan pada proses Google 

Maps diatas, maka sudah selayaknya kita harus 
mengembangkan kemampuan dari proses Google 
Maps ini dengan merancang  dan mengembangkan 
sebuah aplikasi yang  ditujukan untuk 
mempermudah pencarian dan memberikan informasi 
bagi pengguna dengan penggunaan secara mobile  
dan mengutamakan unsur kepraktisan dalam 
penggunaannya. 

Aplikasi mobile  dengan menggunakan fasilitas 
aplikasi peta dapat di gunakan untuk memudahkan 
pengguna mencari berbagai lokasi suatu tempat atau 
objek-objek beserta fasilitasnya dengan dipandu 
GPS (Global Positioning System) untuk mengetahui 
posisi pengguna berada. SDK Android adalah sebuah 
teknologi yang telah banyak digunakan dalam 
pengembangan aplikasi mobile, mulai dari aplikasi 
yang berupa permainan sampai dengan aplikasi 
mobile yang lebih besar seperti aplikasi GIS 
pariwisata.  

Tujuan dari pengembangan aplikasi GIS 
pariwisata berbasis perangkat bergerak Android ini 
antara lain adalah untuk menampilkan titik-titik 
tempat wisata suatu tempat beserta infonya, 
memberikan info traffic lalu lintas, dan melakukan 
pencarian rute terdekat menuju  ke tempat-tempat 
yang terdapat di dalam aplikasi pemetaan. 

 
2. Metodologi Penelitian 
 

Dalam penyusunan perancangan model 
pengembangan aplikasi GIS Pariwisata berbasis 
perangkat bergerak Android ini, metodologi yang 
digunakan diperlihatkan pada Gambar 2  berikut ini: 
 

 
Gambar 2. Metodologi perancangan model 
aplikasi GIS Pariwisata berbasis Android 

 
 Sedangkan dalam merancang sebuah model 

pengembangan aplikasi GIS Pariwisata ini 
menggunakan model Waterfall yang berorientasi 
pada pendekatan object oriented [10] yaitu 
pendekatan yang sistematis dan teratur dan 
menggunakan alat-alat dan teknik yang tepat untuk 
memecahkan masalah, kendala pengembangan, dan 
ketersediaan sumber daya. 
 

3. Perancangan Model Arus Proses Aplikasi 
 
Ada 4 hal yang harus dipahami dalam 

membangun aplikasi SIG Pariwisata berbasis 
Android : 
1. Activity adalah tampilan grafis yang kita lihat 

ketika menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah 
aplikasi dapat mempunyai lebih dari satu activity. 

2. Intent adalah serangkaian value yang 
menunjukan apa yang harus dilakukan ketika 
terjadi perpindahan layar. 

3. Service adalah layanan yang bekerja di Backend 
4. Content provider memungkinkan sebuah aplikasi 

untuk dapat menyimpan dan menerima data dari 
database. 
Terdapat tiga kategori aplikasi dasar 

pada Android , yaitu: 
1. Foreground Activity 

Aplikasi yang hanya dapat dijalankan jika 
tampil pada layar dan tetap efektif walaupun 
tidak terlihat. Aplikasi dengan tipe ini pasti 
mempertimbangkan siklus hidup activity, 
sehingga perpindahan antar activity dapat 
berlangsung dengan lancar. 

2. Background Service 
Aplikasi yang memiliki interaksi terbatas 
dengan user, selain dari pengaturan konfigurasi, 
semua dari prosesnya tidak tampak pada layar. 
Contohnya aplikasi penyaringan panggilan atau 
sms auto respon. 

3. Intermittent Activity 
Aplikasi yang masih membutuhkan beberapa 
masukkan dari pengguna, namun sebagian 
sangat efektif jika dijalankan di background dan 
jika diperlukan akan memberi tahu pengguna 
tentang kondisi tertentu. Contohnya pemutar 
musik. 

 
 Untuk aplikasi yang kompleks akan sulit untuk 

menentukan kategori aplikasi tersebut apalagi 
aplikasi memiliki ciri-ciri dari semua kategori. Oleh 
karenanya perlu pertimbangan bagaimana aplikasi 
tersebut digunakan dan menentukan kategori 
aplikasi yang sesuai. 

 
Dibawah ini gambaran model alur proses sistem 

aplikasi GIS Pariwisata. 
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Gambar 3.  Model Alur Proses Sistem Aplikasi 

SIG Pariwisata berbasis Android 
 

Untuk membangun sebuah aplikasi GIS 
pariwisata berbasis perangkat bergerak Android, 
selanjutnya kita perlu merancang model aplikasinya, 
seperti ditunjukkan pada gambar 4 dibawah ini: 

 
Gambar 4. Use Case Diagram Aplikasi SIG 

Pariwisata 
 
Deskripsi Use Case Aplikasi GIS Pariwisata dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 10. Deskripsi Use Case 

No Use Case Deskripsi 

1 Peta Kota 

Menampilkan posisi pengguna dan peta 
Kota yang di dalamnya sudah 
ditempatkan penanda-penanda yang akan 
menampilkan informasi tempat tersebut 
serta di dalamnya terdapat pilihan untuk 
mencari tempat dan rute menuju tempat 
yang diinginkan 

2 Petunjuk 
Menampilkan Petunjuk cara penggunaan 
aplikasi dari tahap pertahapnya 

3 Fast Call 

Melakukan panggilan untuk pemesanan 
atau mencari informasi hotel, taksi dan 
travel di kota tertentu dengan hanya 
menekan pilihan langsung dihubungkan 
ke pihak yang bersangkutan tanpa perlu 
tahu nomor teleponnya 

4 Info Traffic 
Menampilkan informasi traffic lalu lintas 
yang terjadi di suatu tempat/wilayah 
tertentu yang terupdate dari waktu ke 

No Use Case Deskripsi 

waktu 

5 Keluar 
Menu untuk keluar dari aplikasi apabila 
telah selesai menggunakan aplikasi 

 
Pemodelan data digambarkan dalam bentuk 

class diagram yang menjelaskan visualisasi dari 
struktur kelas-kelas yang nantinya akan digunakan 
sebagai panduan pada tahap implementasi perangkat 
lunak.  Karena perangkat lunak yang akan 
digunakan nantinya adalah object oriented 
programming, maka pemodelan data ini sangat 
berguna sekali terutama untuk melihat bagaimana 
perangkat lunak itu berjalan. Gambar 5 dibawah ini 
menggambarkan Class Diagram Aplikasi GIS 
Pariwisata. Untuk kebutuhan tiap komponen sumber 
daya yang diperlukan oleh sisitem aplikasi 
digambarkan juga dengan gambar 6 yaitu gambar 
component diagram. 

 
     Gambar 5. Class Diagram Aplikasi SIG 

Pariwisata 
 

 
Gambar 6. Component Diagram 

 
Kebutuhan perlengkapan hardware dan 

software untuk mendukung perealisasian aplikasi 
GIS Pariwisata berbasis Android sebagai berikut : 
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Gambar 7. Deployment Diagram 

 
Perancangan Antarmuka dibuat bertujuan 

untuk menguraikan bentuk input-output yang 
digunakan dalam rancangan sistem. Gambar 8 
dibawah ini adalah bentuk salah satu tampilan 
antarmuka aplikasi GIS Pariwisata. 

 

 
Gambar 8. Antarmuka Aplikasi GIS Pariwisata 

4. Kesimpulan  
 
Hasil rancangan model Aplikasi GIS 

Pariwisata ini memiliki kemampuan sebagai berikut: 
1. Analisis sistem dibuat dengan pendekatan object 

oriented analysis (OOA), yang dapat mencari 
kebutuhan dari perpektif class dan object yang 
ditemukan dalam suatu vocabulary dari domain 
masalah. Dengan kata lain, world (system) 
dimodelkan dalam bentuk object dan class. 
Perancangan sistem dilakukan dengan 
pendekatan object oriented design (OOD), 
Dekomposisi OO dan suatu notasi untuk 
menggambarkan model sistem pada tahap 
pengembangan. Struktur dibentuk setelah object 
yang berhubungan dengan sistem sudah 
didefinisikan.  

2. Perancangan model aplikasi yang dibuat 
diperuntukkan bagi pengguna ponsel Android 
untuk mengakses aplikasi GIS Pariwisata, 
sehingga kemudahan dan kepraktisan pengguna 
dalam mencari objek-objek wisata di kota 
tertentu dapat dirasakan, karena proses pencarian 
dilakukan secara mobile.  
Selain memiliki kemampuan tersebut 

perancangan model aplikasi ini juga memiliki 
beberapa kekurangan yang harus diperhatikan yaitu: 
perancangan terhadap pemakaian atau penggunaan 
database masih bersifat offline, sehingga pengguna 
hanya memaksimalkan saja jumlah data yang akan 
dibutuhkan untuk menunjang aplikasi GIS 
Pariwisata ini. 
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Abstrak 

Pemanfaatan teknologi berupa media komunikasi elektronik yang semakin luas menegaskan bahwa 
informasi merupakan komoditas penting dalam bermasyarakat. Namun, kesadaran akan pengamanan informasi 
masih cenderung belum diperhatikan oleh masyarakat. Padahal informasi merupakan hal esensial yang perlu 
dilindungi. Bentuk layanan keamanan data digital yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan teknik 
enkripsi dan tanda tangan digital. Salah satu algoritma tanda tangan digital yaitu OSS (Ong-Schnorr-Shamir) 
Subliminal Channel berhasil diimplementasikan dalam aplikasi tanda tangan digital berbasis smart card. 
Penggunaan algoritma OSS subliminal channel memberikan layanan otentikasi pengirim dan sekaligus layanan 
keamanan berupa enkripsi data. Dari hasil implementasi, ditemukan kelemahan algoritma OSS subliminal 
channel dari aspek implementasi. Dalam makalah ini dibahas mengenai kelemahan implementasi algoritma 
tersebut pada aplikasi pembuatan tanda tangan digital berbasis smart card. 
 
Kata kunci : algoritma OSS subliminal channel, tanda tangan digital 
 
 
1. Pendahuluan  
1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin meluasnya pemanfaatan 
teknologi berupa media komunikasi elektronik, 
semakin menegaskan bahwa informasi 
merupakan komoditas penting dalam 
masyarakat. Namun, pemanfaat media 
komunikasi tidak dibarengi dengan semakin 
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam 
usaha perlindungan informasi. Padahal, aspek 
keamanan informasi merupakan bagian penting 
yang perlu diperhatikan. Bentuk pengamanan 
informasi digital adalah dengan teknik enkripsi 
dan tanda tangan digital. Algoritma OSS 
subliminal channel diimplementasikan pada 
aplikasi tanda tangan digital berbasis smart 
card. Pemanfaatan algoritma tersebut 
bertujuan untuk melindungi informasi dengan 
cara membuat subliminal channel. Dengan 
subliminal channel, informasi yang dikirim 
dienkripsi sekaligus diberi tanda tangan digital. 
Namun, dari hasil implementasi ternyata 
algoritma OSS memiliki kelemahan. Oleh 
karena itu, makalah ini akan membahas 
mengenai kelemahan algoritma OSS 
subliminal channel pada aplikasi tanda tangan 
digital berbasis smart card dari aspek 
implementasi. 

 
 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
algoritma OSS subliminal channel dari sisi 
implementasi pada aplikasi tanda tangan 
digital berbasis smart card. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka 
terdapat rumusan permasalahan berupa 
bagaimana hasil analisis terhadap algoritma 
OSS subliminal channel dari sisi implementasi 
pada aplikasi tanda tangan digital berbasis smart 
card. 

 
1.4 Batasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan masalah dalam 
penelitian ini: 
a. Penelitian berfokus pada hasil 

implementasi algoritma OSS subliminal 
channel dalam aplikasi tanda tangan digital 
berbasis smart card yang telah dirancang 
bangun (aplikasi oLrust). 

b. Tidak membahas lebih detil mengenai 
tingkat kelemahan dari modifikasi 
algoritma OSS subliminal channel yang 
diimplementasikan. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Algoritma Enkripsi  

Algoritma enkripsi terdiri atas dua macam, 
yaitu algoritma simetrik dan algoritma 
asimetrik. Algoritma simetrik adalah algoritma 
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yang menggunakan kunci yang sama dalam 
proses enkripsi serta proses dekripsi suatu 
pesan. Algoritma simetrik terdiri atas dua 
macam, yaitu algoritma stream cipher dan 
block cipher. Gambar di bawah ini 
menunjukkan proses enkripsi/dekripsi 
menggunakan algoritma simetrik.  
 

 
 
Gambar 1. Proses enkripsi /dekripsi algoritma 
simetrik 
 
Sedangkan, algoritma asimetrik adalah 
algoritma yang menggunakan kunci berbeda 
dalam proses enkripsi dan  dekripsi. Algoritma 
asimetrik ini biasa disebut juga dengan 
algoritma kunci publik, karena kunci yang 
digunakan untuk enkripsi tidak dirahasiakan, 
sedangkan kunci yang digunakan untuk 
dekripsi dirahasiakan. Di bawah ini adalah 
gambar yang menunjukkan proses 
enkripsi/dekripsi menggunakan algoritma 
asimetrik.  
 

 
 
Gambar 2 Proses enkripsi /dekripsi algoritma 
asimetrik 
 

2.2 Otentikasi 
Dalam komunikasi elektronik, teknik 

otentikasi merupakan prosedur yang digunakan 
untuk membuktikan keaslian pesan atau 
identitas pemakai.  Otentikasi dapat dilayani 
dengan menggunakan tanda tangan digital. 
Penggunaan tanda tangan digital bertujuan 
untuk menjaga integritas data maupun 
pengirim informasi. Pembuatan tanda tangan 
digital melibatkan penggunaan pasangan kunci 
privat dan kunci publik. 
 

2.3 Subliminal Channel 
Protokol subliminal channel muncul 

berdasarkan prisoner’s problem yang 
dikemukakan oleh Gustavus J. Simmons. 
Menezes et.al. Menezes et.al. [1] 
mengilustrasikan prisoner’s problem dengan 
skenario Alice dan Bob yang masuk penjara 
dan celakanya mereka masuk ke penjara yang 
berbeda. Walter, yang merupakan pengawas 
penjara mengizinkan mereka berkomunikasi 

melalui surat, tetapi Walter tidak mengizinkan 
pesan yang mereka pertukarkan berbentuk 
enkripsi. Setiap pesan yang dikirimkan oleh 
Alice maupun Bob harus dapat dibaca dan 
diverifikasi oleh Walter. Permasalahan yang 
muncul adalah apakah Alice dan Bob dapat 
menciptakan sebuah jalur komunikasi 
tersembunyi di antara mereka berdua sehingga 
walaupun Walter melakukan pengawasan 
ketat, Alice dan Bob dapat berkomunikasi 
secara rahasia. Atas dasar permasalah di atas, 
maka Alice dan Bob menggunakan suatu 
metode yang disebut subliminal channel. 
Subliminal channel merupakan covert 
communication channel yang tidak dapat 
dibaca oleh orang yang tidak berhak dalam 
protokol. 

 
 
2.4 OSS        Quadratic    Representation    Digital 

Signature Scheme 
Skema subliminal channel ini didesain oleh 
Gustavus J. Simmons dengan menggunakan 
skema tanda tangan digital Ong- Schnorr-
Shamir (OSS). Disebutkan pula bahwa OSS 
quadratic representation digital signature 
scheme dalam implementasi yang berhasil akan 
memiliki keuntungan yang lebih banyak jika 
dibandingkan dengan risiko yang dihasilkan [2]. 
Proses pembangkitan kunci dan verifikasi tanda 
tangan digital pada skema OSS subliminal 
channel sama dengan skema dasar tanda tangan 
digital OSS, yang membedakan adalah pada 
proses pembangkitan tanda tangan digital. 
Proses lain yang juga membedakan adalah 
adanya penambahan proses dekripsi m* pada 
skema OSS subliminal channel. Berikut adalah 
tahapan dalam subliminal channel yang 
didesain oleh Gustavus J. Simmons [2]: 
1. Pembangkitan kunci 

a. Tx menentukan sebuah bilangan komposit n 
yang tidak mudah difaktorkan. Faktorisasi 
n bersifarahasia (jika diketahui). 

b. Tx memilih bilangan integer u dimana u dan 
n harus relatif prima, artinya nilai GCD (u , 
n ) = 1. Kemudian menghitung: 
 k=-u-2 (mod n) (1) 
dengan u bersifat rahasia. 

c. n bersifat publik , u merupakan kunci 
privat, dan k merupakan kunci untuk 
otentikasi (bersifat publik). 

2. Pembangkitan tanda tangan digital 
Diberikan pesan m sebagai pesan samaran 
dimana (m,n) ��1 dan  m*  sebagai pesan 
asli. 
a. Tx  menghitung 

 )(
2

1 *
*1 m

m

m
s += (mod n)         (2) 
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 )(
2

1 *
*2 m

m

m
s −= (mod n)        (3) 

b. (m; 1s  ;  2s )  ditransmisikan 

3. Verifikasi tanda tangan digital  

a. xR  menerima (m; 1s  ;  2s )   

b. xR menghitung  

 (mod2
2

2
1 kssa +≡ n)            (4)  

c. Pesan diterima jika dan hanya jika ma ≡  
4. Dekripsi m* 

Dengan pengetahuan u, xR dapat menghitung  

 
1

21

*

. −+
=

uss

m
m (mod n) (5) 

 
Dalam skema subliminal channel tersebut, 

terdapat pihak-pihak dengan pengetahuan yang 
berbeda. Pengirim dan penerima subliminal message 
mengetahui kunci privat, kunci publik, dan kunci 
otentikasi. Sedangkan, outsider hanya mengetahui 
kunci publik dan kunci otentikasi. Dengan demikian, 
pengirim dan penerima subliminal message dapat 
berkomunikasi dengan aman tanpa diketahui oleh 
outsider tersebut. 
 
3. Pembahasan 
3.1 Hasil Implemtasi 

Hasil implementasi algoritma OSS 
subliminal channel pada aplikasi tanda tangan 
digital berbasis smart card dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. Gambar 3 merupakan 
halaman untuk registrasi subliminal channel. 
Pada proses ini, aplikasi akan membangkit 
pasangan kunci dengan inputan hasil fingerprint 
pengguna 

 

 
Gambar 3. Registrasi Subliminal Channel 

 
Gambar 4 menunjukkan aplikasi 

membangkitkan tanda tangan digital yang 
didalamnya telah terdapat data enkripsi pesan 
asli. Kunci privat diperoleh dari komputasi yang 
melibatkan nilai fingerprint pengguna dan 
disimpan dalam smart card. 

 

 
Gambar 4. Pembangkitan Subliminal Channel 

 
Sedangkan, untuk dekripsi dan pemeriksaan 

otentikasi dapat dilihat pada gambar 5 dan 
gambar 6. Dari gambar tersebut, dapat dilihat 
bahwa aplikasi melakukan dekripsi terhadap 
pesan samaran dan tanda tangan digital yang 
diterima dari pengirim. Gambar 3 merupakan 
notifikasi apabila pesan yang dikirim berhasil 
diotentikasi.  
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Gambar 5. Dekripsi dan Otentikasi Subliminal  
Channel 

 
 

 
Gambar 6. Notifikasi Otentikasi Berhasil 

 
3.2 Analisis Hasil Implementasi 

Algoritma OSS subliminal channel berhasil 
diimplementasikan pada aplikasi tanda tangan 
digital berbasis smart card.  Berdasarkan hasil 
uji coba terhadap aplikasi, ternyata didapatkan 
hasil bahwa tidak semua tanda tangan digital 
yang dibangkitkan sesuai dengan algoritma OSS 
subliminal channel, dapat diverifikasi dan 
didekripsi. Hal ini dikarenakan permasalahan 
penggunaan kunci publik atau nilai n. Berikut 
ini adalah pembuktian secara matematisnya: 
Contoh: 
1. Untuk n bilangan prima 

m = 1 ( ASCII = 49) 
m*= 2 ( ASCII = 50) 
u = 5 
n = 257 
Pembangkitan tanda tangan digital 

 

 

 
 

        Dekripsi subliminal channel 

 
                50 dikonversikan ke ASCII menjadi 1. 
 
2. Untuk n bilangan komposit 

m = 1 (ASCII = 49) 
m* = 2 ( ASCII = 50) 
u = 5 
p = 7 
q = 11 
n = p.q = 7.11 = 77 
Pembangkitan tanda tangan digital  

)(
2

1 *
*1 m

m

m
s += mod n 

)50
50

49
(

2

1
1 +=s mod 77 

)
50

250049
(

2

1
1

+=s mod 77 

741 =s  
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)(
2

*
*2 m

m

mu
s −= mod n 

)50
50

49
(

2

5
2 −=s mod 77 

)50
50

49
(

2

5
2 −=s mod 77 

)
50

2451
(

2

5
2

−=s mod 77 

100

12255
2

−=s mod 77 

20

2451
2

−=s mod 77 

432 =s  
 
Dekripsi subliminal channel 

1
21

*

. −+
=

uss

m
m mod 77 

1
*

5.4374

49
−+

=m mod 77 

21* =m  
 
Nilai m* yang diperoleh sesuai perhitungan 
adalah 21. Dengan demikian, subliminal 
channel tidak dapat diverifikasi dan 
didekripsi. 

Dari kedua contoh penjabaran 
perhitungan di atas terbukti bahwa dengan 
nilai kunci publik yang komposit (hasil 
perhitungan perkalian dua bilangan prima), 
maka subliminal channel tidak dapat 
didekripsi maupun diverifikasi. 
Berdasarkan hasil implementasi pada 
aplikasi tanda tangan digital, nilai kunci 
publik yang menggunakan bilangan 
komposit tidak selalu dapat diverifikasi dan 
didekripsi. Dalam hal ini, berarti ada 
kalanya dengan penggunaan nilai publik 
atau n yang bersifat komposit, ternyata 
tidak selalu dapat mengembalikan nilai 
aslinya. Oleh karena itu, pemanfaatan 
algoritma tersebut dalam implementasi 
aplikasi tanda tangan digital yang telah 
dibuat pada penelitian sebelumnya, tidak 
dapat digunakan karena protokol enkripsi-
tanda tangan digital dan dekripsi-verifikasi 
tanda tangan digital tidak selalu dapat 
berjalan.  

Berdasarkan kelemahan protokol 
tersebut, maka perlu adanya modifikasi 
algoritma. Modifikasi algoritma OSS 
subliminal channel yang 
diimplementasikan pada aplikasi tanda 
tangan digital berbasis smart card ini 
terletak pada pendefinisian kunci publik. 
Kunci publik dalam teori algoritma OSS 
subliminal channel yang diajukan oleh 
Gustavus J. Simmons, secara implementatif 

diubah dalam bentuk bilangan prima. Hal 
ini dikarenakan apabila menggunakan 
kunci publik yang merupakan bilangan 
prima maka pesan selalu dapat didekripsi 
dan diverifikasi. Namun, penggunaan 
bilangan prima sebagai kunci publik akan 
menimbulkan kerentanan terhadap ancaman 
keamanan algoritma tersebut. Hal ini 
disebabkan karena sesuai dengan Dennis 
Estes et.al. [3], kekuatan dari skema 
tersebut terletak pada sulitnya pemfaktoran 
bilangan komposit.  
 
 

4. Simpulan 
Berdasarkan penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa algoritma OSS subliminal 
channel yang diimplementasikan pada aplikasi 
tanda tangan digital berbasis smart card 
(aplikasi oLrust) belum dapat memberikan 
layanan keamanan berupa enkripsi dan 
otentikasi pengirim secara utuh. Agar 
algoritma tersebut tetap mampu memberikan 
layanan enkripsi dan otentikasi, maka perlu 
dilakukan modifikasi sifat kunci publik. Kunci 
publik yang digunakan agar bisa didekripsi dan 
diverifikasi adalah bilangan prima. Namun, 
dengan penggunaan bilangan prima sebagai 
kunci publik, maka akan mengurangi tingkat 
keamanan algoritma OSS subliminal channel. 

 
Daftar Pustaka: 
 
[1] Menezes, A.J., Ooschot, P.C.V., & 

Vanstone, S.A. 1997. Handbook of applied 
cryptograph. Boca Raton , crc pres LLc.  

 

[2] 
 
 
 
[3] 
 
 
 
 
[4] 
 
 
 
[5] 
 
 
 
 
 
[6] 
 
 
[7] 

Simmons, Gustavus J. 1998. A Secure 
Subliminal Channel (?). New Mexico: 
Sandia National Laboratories, Applied 
Mathematics Department Albuquerque.  
Dennis, E., Adleman, L.M., Kompella, K., 
McCurley, K.S., & Miller, G.L. Tanpa 
Tahun. Breaking the Ong-Schnorr-Shamir 
Signature Scheme for Quadratic Number 
Fields. 
Schneier, Bruce. 1996. Applied 
Cryptography : Protocols, Algorithms, and 
Source Code in C, Second Edition. John 
Wiley and Sons, Inc. New York. 
Hussain, Dr. Abdulameer K. 2009. 
Designing a Subliminal Channel for 
Deceiving Enhancement. Zarqa Private 
University: IJCSNS International Journal of 
Computer Science and Network Security, 
VOL.9 No.2. 
2005. AET63 BioTRUSTKey Technical 
Specifications Version 1.9. Advanced Card 
System Ltd. 
Pressman, Roger S..2001. A Practitioner’s 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

977 
 

 
 
[8] 
 
[9] 
 
 
 
[10] 
 
 
 
 
[11] 
 
 
 
[12] 

Approach 5th Edition, McGraw-Hill : New 
York. 
Rosenberg, D. & Stephens, M. 2007. Use 
Case Driven Object Modeling with UML. 
United States of America: Appress. 
Rosenberg, D. & Scot, K. 2001. Applying 
Use Case Driven Object Modeling with 
UML: An Annotated e-Commerce Example. 
Dennis, E., Adleman, L.M., Kompella, K., 
McCurley, K.S., & Miller, G.L. Tanpa 
Tahun. Breaking the Ong-Schnorr-Shamir 
Signature Scheme for Quadratic Number 
Fields. 
Fahleza, Ahmad Nurzaman. Tanpa Tahun. 
Perangkat Lunak Bantu Pemahaman Digital 
Signature dan Subliminal Channel Scheme 
Ong-Schnorr-Shamir. Tugas Akhir. 
Kasma, Vira Septiyana. 2010. Rancang 
Bangun Aplikasi Digital Signature dengan 
Pemanfaatan AET63 BioTRUSTKey 
Sebagai Salah Satu Solusi untuk Realtime 
Signing. Tugas Akhir tidak diterbitkan. 
Bogor. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

978 
 

Makalah Nomor: KNSI-291 
 
PENGUKURAN BEBAN KOMPUTASI PADA ALGORITMA DIJKSTRA 

MENGGUNAKAN SIMULATOR JARINGAN 

Michael Alexander Djojo1, Karyono2 
 

Program Studi Sistem Komputer, Universitas Multimedia Nusantara 
Scientia Garden,Gading Serpong, Tangerang - Banten 

1djojo.alexander@gmail.com, 2karyono@umn.ac.id 
 
 
 
 

Abstrak 

Perkembangan teknologi di bidang komunikasi menciptakan berbagai kemudahan bagi pengguna untuk 
melakukan pertukaran informasi tanpa mengenal jarak secara geografis. Pada jaringan tersebut proses pertukaran 
informasi tetap memerlukan pengaturan rute sehingga dicapai jalur terpendek. Perhitungan jalur terpendek antar 
semua pasangan simpul merupakan suatu keharusan untuk memungkinkan gerakan aktif informasi dalam 
jaringan. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma shortest path yang digunakan dalam kebutuhan 
pencarian jalur terpendek. Dalam penelitian ini menggunakan topologi jaringan mesh karena dapat mewakili 
kondisi dimana suatu simpul memiliki satu hingga banyak kanal penghubung ke simpul lainnya. Setiap edge 
pada jaringan mesh tersebut memiliki nilai sehingga membentuk suatu graf berbobot (weighted graph). Pada 
penelitian ini simulator jaringan OMNeT++ digunakan untuk memetakan vertice dan edge ke dalam kumpulan 
node dan channel yang saling berhubungan. Kompleksitas komputasi dalam pencarian jalur terpendek menjadi 
hal yang penting karena terdapat keterbatasan prosesor dan memori. Banyaknya simpul menunjukkan skala 
jaringan mesh yang dibangkitkan sehingga dapat diperoleh perbandingan dengan beban komputasi dan waktu 
yang dibutuhkan dalam simulasi. Simulasi algoritma Dijkstra pada jaringan mesh dilakukan untuk melakukan 
pengukuran beban komputasi. Hasil tersebut menunjukkan nilai yang dapat didekati dengan fungsi kuadrat. 
Peningkatan jumlah simpul akan menghasilkan peningkatan beban komputasi secara signifikan. 
 
 
Kata kunci :shortestpath, dijkstra,weighted graph, mesh, OMNeT++ 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Masalah jalan terpendek merupakan salah satu 
masalah optimasi yang hingga saat ini masih terus 
dipelajari dengan aplikasi di berbagai bidang [1]. 
Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma 
shortest path yang digunakan dalam kebutuhan 
pencarian jalur terpendek. Dijkstra dipergunakan 
dalam pemrograman berbasis objek untuk 
menentukan logika aplikasi yang membutuhkan 
pemilihan alur. Selain itu dalam jaringan 
komunikasi, terdapat perangkat switch yang dapat 
mengaplikasikan algoritma Dijkstra sebagai 
penentuan jalur penyebaran informasi. Pada jaringan 
komunikasi, ketepatan pemilihan rute perpindahan 
paket data dapat menjadi kunci dalam memperoleh 
optimasi kecepatan. Jaringan mesh dengan skala 
besar menjadi pendorong dalam melakukan simulasi 
terhadap algoritma Dijkstra. Dengan memodelkan 
algoritma Dijkstra pada simulator maka dapat 

dilakukan pengukuran beban komputasinya. 
 
 
 
2 Shortest Path Problem 

Shortest Path Problem dapat didefinisikan 
untuk graf berarah, tanpa arah, atau gabungan. 
Permasalahan jalan terpendek yang difinisikan pada 
penelitian ini difokuskan pada keadaan topologi 
jaringan mesh, sehingga graf yang digunakan 
merupakan graf berarah. Graf berarah mengharuskan 
simpul untuk berturut-turut dihubungkan melalui 
kanal ke tujuan yang tepat. 
 
2.1 Dijkstra 

Metode pelabelan Dijkstra merupakan prosedur 
utama dalam algoritma tersebut [1]. Keluaran dari 
metode pelabelan berupa rangkaian alur dari simpul 
sumber ke suatu set simpul lain. Alur keluaran 
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merupakan jarak terpendek dari simpul sumber yang 
dapat ditemukan oleh algoritma.  

Tiga informasi penting yang diperlukan untuk 
setiap simpul dalam metode pelabelan diantaranya 

 
1. label jarak, 
2.  label simpul sebelumnya, dan 
3.  set simpul yang berlabel permanen. 

Label jarak menyimpan batas jarak terpendek 
dari sumber ke tujuan, sedangkan label simpul 
sebelumnya mencatat indeks simpul yang dilalui. 
Jika simpul belum ditambahkan ke dalam set simpul, 
maka dianggap belum terjangkau. Biasanya label 
jarak simpul yang belum terjangkau diatur bernilai 
tak terbatas. Ketika diketahui bahwa jalan terpendek 
dari suatu simpul ke simpul lain merupakan benar-
benar jalan terpendek, maka simpul tersebut disebut 
label permanen. Namun, jika masih terdapat 
kemungkinan ditemukannya jalan terpendek yang 
berasal dari simpullain, maka simpul tersebut 
dianggap hanya berlabel sementara.  

Nilai dari label jarak merupakan batas atas 
jarak jalur terpendek ke suatu simpul. Jika simpul 
untuk sementara diberi label dan nilai label jarak 
menjadi jarak jalan akhir yang terpendek maka 
simpul tersebut akan dimasukkan dalam set simpul 
berlabel permanen. Secara iteratif menambahkan 
simpul berlabel sementara dengan label jarak 
terkecil ke set simpul berlabel permanen, algoritma 
Dijkstra dapat menjamin optimalitas dari pencarian. 
Keuntungan dengan pelabelan pada algoritma 
Dijkstra adalah pencarian tersebut dapat dihentikan 
ketika semua simpul tujuan secara permanen telah 
terlabel. 
 
2. Simulator 

Simulator adalah model dari suatu sistem yang 
digunakan untuk menguji dan mempelajari sistem 
sebelum diimplementasikan pada dunia nyata [2]. 
Simulator saat ini kebanyakan berupa perangkat 
lunak sehingga meminimalisasi biaya pemodelan. 
Perangkat lunak simulasi dapat juga digunakan 
sebagai permainan seperti simulasi penerbangan, 
simulasi berkendara, dan sebagainya.Simulator 
diharapkan dapat meminimalisasi resiko kegagalan 
dalam penerapannya di dunia nyata. 
 
2.1 Jenis-jenis Simulator 

Dari bentuknya, simulator dapat dibagi dua, 
yaitu simulator fisik dan simulator perangkat lunak. 
Simulator fisik merupakan simulator yang dapat 
dilihat secaranya nyata, contohnya adalah simulator 
kedokteran yang memodelkan beberapa organ tubuh 
manusia dalam simulasi operasi. Terdapat pula 
simulator perangkat lunak yang menggunakan 
komputer sebagai media simulasi dan memodelkan 
sistem. Dari bidang kegunaannya simulator memiliki 
banyak jenis, mulai dari kedokteran, transportasi 
darat, jaringan, dan penerbangan. 

 
 
 
2.2 Simulator Jaringan 

Kompleksitas dari sistem komunikasi modern 
merupakan salah satu pendorong penggunaan 
simulasi. Sistem komunikasi modern dibutuhkan 
untuk beroperasi pada kecepatan data tinggi dengan 
daya dan bandwidth yang terbatas. Kompleksitas ini 
hasil dari arsitektur sistem komunikasi modern dan 
dari lingkungan di mana sistem ini digunakan [2]. 
Pengembangan paket perangkat lunak yang kuat 
yang ditargetkan untuk sistem komunikasi telah 
mempercepat perkembangan simulasi komunikasi. 
Dengan demikian, peningkatan kompleksitas sistem 
telah disertai dengan peningkatan daya komputasi.  

Pertumbuhan teknologi komputer diiringi 
dengan pertumbuhan yang cepat dalam teori 
simulasi. Akibatnya, alat dan metodologi makin 
mendukung desain dan analisis sehingga lebih 
mudah dipahami dari pada yang terjadi beberapa 
dekade yang lalu. Motivasi penting untuk 
penggunaan simulasi adalah bahwa simulasi adalah 
alat yang berharga untuk memperoleh wawasan 
tentang perilaku sistem. Sebuah simulasi yang 
dikembangkan dengan benar, dapat menjadi sebuah  
laboratorium bagi sistem tersebut. Pengukuran 
dengan mudah dapat dibuat pada berbagai titik 
dalam sistem yang diteliti. 

 
2.3 Simulator yang Digunakan 

Pada penelitian ini penulis mengunakan 
perangkat lunak simulasi OMNeT++ versi 4.0. 
OMNeT++ adalah sebuah simulator kejadian diskret 
yang moduler, mudah dikembangkan dengan 
memanfaatkan komponen berbasis C++. Kerangka 
kerja yang terintegrasi digunakan untuk membangun 
simulator jaringan. "Jaringan" dimaksudkan dalam 
arti luas yang mencakup jaringan komunikasi kabel 
dan nirkabel, on-chip, jaringan antrian, dan 
sebagainya [3]. Pada OMNeT++ juga disediakan 
fungsi spesifik domain seperti misalnya dukungan 
untuk jaringan sensor nirkabel,jaringan ad-hoc, 
internet protokol, jaringan fotonik, dan 
sebagainya.Model kerangka kerja ini dikembangkan 
sebagai proyek independen yang open source. 
OMNeT++ menggunakan basis Eclipse IDE dan 
lingkungan runtime grafis. Terdapatkomponen untuk 
simulasi real-time, emulasi jaringan, bahasa 
pemrograman alternatif (Java, C#), integrasi 
database, dan beberapa fungsi lainnya. 
 
3. Rancangan Simulasi dan Hasil yang Dicapai 

Penelitian terhadap algoritma Dijkstra pada 
jaringan mesh ini dimodelkan menggunakan 
OMNeT++ untuk memperoleh nilai kompleksitas 
dan kecepatan proses simulasi. Simpul terbagi 
menjadi tiga kategori, yaitu simpul source, node, 
dan destination. Simpul source merupakan titik awal 
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pengiriman pesan dan simpul destination
titik tujuan. Simpulnode dibuat sebagai
disusun berlapis dengankanal 
memiliki bobot. 

Jaringan mesh dibangkitkan menggunakan 
hubungan acak antar simpul, dimana terdapat
yang terhubung maupun yang tidak terhubung. Hal 
ini menyebabkan jaringan dapat terbentuk secara 
acak. Pembangkitan jaringan mesh
manual yaitu dengan mendefinisikan 
dan jumlah sub-lapisan simpul 
membentuk jaringan penghubung dari simpul 
ke destination. Nilai probabilitas yang digunakan 
untuk mendefinisikan hubungan antar
65% sehingga meminimalisasi kemungkinan tidak 
adanya jalan keluar. 
 
3.1 Rancangan Jaringan Mesh

Jaringan mesh dipetakan ke dalam model 
simulasi dengan konsep berlapis. Jaringan 
dibangkitkan dengan menerima masukan berupa 
jumlah lapisan dan sub-lapisan. Kanal pada jaringan 
mesh terbentuk secara urut mengikuti lapisan simpul 
dari titik source ke destination
diberikan memiliki rentang antara 1 hingga 10 yang 
dibangkitkan secara acak. Banyaknya 
dibentuk mempengaruhi jumlah
kanal.Kemungkinan terbentuknya kanalantar dua 
nodeyang digunakan penulis dalam membangkitkan 
jaringan mesh adalah 65%. Dari 
yang dilakukan, nilai persentase ini dianggap 
sebagai persentase optimal dalam menciptakan 
keacakan jaringan dengan jumlah yang relatif wajar. 
Banyaknya jumlah kanal menentukan banyak 
pada setiap simpul. 
 

destination

source

sub-layer 

layer 
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destination merupakan 
dibuat sebagai array yang 
kanal penghubung yang 

dibangkitkan menggunakan 
, dimana terdapat simpul 

yang terhubung maupun yang tidak terhubung. Hal 
dapat terbentuk secara 
mesh dilakukan secara 

mendefinisikan jumlah lapisan 
lapisan simpul node yang 

membentuk jaringan penghubung dari simpul source 
. Nilai probabilitas yang digunakan 

untuk mendefinisikan hubungan antarnode adalah 
ngga meminimalisasi kemungkinan tidak 

Mesh 
dipetakan ke dalam model 

simulasi dengan konsep berlapis. Jaringan 
dibangkitkan dengan menerima masukan berupa 

lapisan. Kanal pada jaringan 
terbentuk secara urut mengikuti lapisan simpul 

destination. Beban kanal yang 
diberikan memiliki rentang antara 1 hingga 10 yang 

Banyaknya simpul yang 
mempengaruhi jumlah ketersediaan 

Kemungkinan terbentuknya kanalantar dua 
yang digunakan penulis dalam membangkitkan 

adalah 65%. Dari beberapa percobaan 
yang dilakukan, nilai persentase ini dianggap 
sebagai persentase optimal dalam menciptakan 

dengan jumlah yang relatif wajar. 
Banyaknya jumlah kanal menentukan banyak gate 

 

Gambar 1. Pemetaan topologi jaringan 
3.2 Implementasi Dijkstra

 
Algoritma Dijkstra ditempatkan pada setiap 

simpul untuk dapat menemukan rute jaringan 
dengan bobot yang paling kecil. Beberapa operasi 
yang dilakukan pada simpul diantaranya
1. pengecekan terhadap simpul yang telah diset 

permanen, 
2. membandingkan bobot kanal (
3. menjumlahkan bobot kanal (
4. menyimpan informasi indeks simpul dan jumlah 

bobot (assignment). 
Jumlah komputasi diperoleh 

penghitungan terhadap banyak operasi yang 
dilakukan selama simulasi dijalankan [4].

Pada OMNeT++ implementasi algoritma ini 
diwakili dengan script sebagai berikut.
 

 
4 Hasil 
 

Pada penelitian ini dipergunakan perangkat 
keras dengan spesifikasi diantaranya
1. prosesor: Pentium(R) Dual

2,00 GHz, dan 
2. memory (RAM): 2,93 GB.

destination 

source 

layer 

// receive message 

int code,index,weight; 

sscanf(msg-> getFullName(),"%d#%d#%d", 

&code, &index, &weight);

 

    // dijkstra algorithm

if (code == DIJKSTRA) 

    { 

        // no backward 

if (index > getIndex())  

        { 

            // remove message

cancelAndDelete (msg); 

        } 

        // unvisited node

else if (fromWeight[DIJKSTRA] == 

{ 

            // new fromIndex and fromWeight

fromIndex[DIJKSTRA] = index            
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Implementasi Dijkstra 

Algoritma Dijkstra ditempatkan pada setiap 
simpul untuk dapat menemukan rute jaringan 
dengan bobot yang paling kecil. Beberapa operasi 

pada simpul diantaranya 
pengecekan terhadap simpul yang telah diset 

membandingkan bobot kanal (comparison), 
menjumlahkan bobot kanal (addition), dan 
menyimpan informasi indeks simpul dan jumlah 

Jumlah komputasi diperoleh dengan melakukan 
penghitungan terhadap banyak operasi yang 
dilakukan selama simulasi dijalankan [4]. 

Pada OMNeT++ implementasi algoritma ini 
sebagai berikut. 

 

Pada penelitian ini dipergunakan perangkat 
keras dengan spesifikasi diantaranya 

prosesor: Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 

memory (RAM): 2,93 GB. 

getFullName(),"%d#%d#%d",  

&code, &index, &weight);  

// dijkstra algorithm  

 

// remove message  

// unvisited node  

else if (fromWeight[DIJKSTRA] == -1) 

// new fromIndex and fromWeight  

fromIndex[DIJKSTRA] = index             
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Berdasarkan model simulasi yang telah 
dirancang dan dengan percobaan terhadap beberapa 
jumlah simpul diperoleh hasil perbandingan jumlah 
operasiyang dalam proses pencarian jalur terpendek 
menggunakan algoritma Dijkstra. Gambar 2 
menunjukkan grafik pendekatan terhadap hasil 
perbandingan jumlah operasi yang d
terhadap jumlah simpul.Operasi perbandingan 
(comparison) menjadi operasi yang paling banyak 
dieksekusi dalamimplementasi algoritma Dijkstra.
 

Gambar 2. Perbandingan jumlah operasi dan jumlah 
node 

 
Berdasarkan hasil pengukuran, beban komputasi 

yang diperoleh dapat dilakukan pendekatan dengan 
fungsi kuadrat. Penambahan jumlah simpul (n
akan menghasilkan pengingkatan beban komputasi 
yang signifikan. Hal ini berarti, semakin banyak 
lokasi dan jarak yang harus diukurakan 
membutuhkan peningkatan memori dan prosesor 
yang signifikan pula. 

Selain memperhatikan beban komputasi dari 
algoritma Dijkstra, dengan simu
dapat diperoleh parameter waktu untuk menjalankan 
keseluruhan simulasi. Grafik pendekatan hasil 
perbandingan waktu simulasi dan jumlah simpul 
dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

Gambar 3. Perbandingan waktu simulasi dan jumlah 
node 
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Berdasarkan model simulasi yang telah 
dengan percobaan terhadap beberapa 

jumlah simpul diperoleh hasil perbandingan jumlah 
operasiyang dalam proses pencarian jalur terpendek 
menggunakan algoritma Dijkstra. Gambar 2 
menunjukkan grafik pendekatan terhadap hasil 
perbandingan jumlah operasi yang dilakukan 
terhadap jumlah simpul.Operasi perbandingan 

) menjadi operasi yang paling banyak 
dieksekusi dalamimplementasi algoritma Dijkstra. 

 
Gambar 2. Perbandingan jumlah operasi dan jumlah 

Berdasarkan hasil pengukuran, beban komputasi 
yang diperoleh dapat dilakukan pendekatan dengan 
fungsi kuadrat. Penambahan jumlah simpul (n-node) 

pengingkatan beban komputasi 
yang signifikan. Hal ini berarti, semakin banyak 
lokasi dan jarak yang harus diukurakan 
membutuhkan peningkatan memori dan prosesor 

Selain memperhatikan beban komputasi dari 
algoritma Dijkstra, dengan simulator OMNeT++ 
dapat diperoleh parameter waktu untuk menjalankan 
keseluruhan simulasi. Grafik pendekatan hasil 
perbandingan waktu simulasi dan jumlah simpul 

 
Gambar 3. Perbandingan waktu simulasi dan jumlah 

Seperti halnya pada pengukuran beban 
komputasi, dalam pengukuran waktu simulasi 
diperoleh hasil yang dapat dilakukan pendekatan 
menggunakan fungsi kuadrat. Pada OMNe
untuk mensimulasikan 10.000 nodes membutuhkan 
waktu 2637 detik (44 menit).

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan 

Simulator jaringan OMNeT++ mampu 
membangkitkan model hingga mencapai 10.000 
simpul. Model jaringan 
merupakan graf berbobot denganbeban kanal yang 
dibangkitkan secara acak padarentang nilai1 hingga 
10. Penelitian dilakukan dengan mengukur jumlah 
beban komputasi algoritma Dijkstra pada jaringan 
mesh tersebut. Jaringan memiliki jumlah simp
kanal, dan bebankanal yang dibangkitkan secara 
acak. Hasil penelitian mendapatkan bahwa operasi 
perbandingan (comparison
paling banyak dieksekusi. Pendekatan hasil 
dilakukan menggunakan fungsi kuadrat, sehingga 
penambahan jumlah simpul akan menyebabkan 
peningkatan beban komputasi secara signifikan.
 
5.2 Saran 

Terdapat banyak algoritma
dapat diimplementasikan pada simulator jaringan 
terutama dengan menggunakan model topologi
mesh.A Star dan Floyd
beberapa contoh algoritma dapat dilakukan 
pengujian dengan model jaringan yang sama. 
Dengan pengujian tersebut dapat diperoleh 
perbandingan kompleksitas komputasi antar 
algoritma tersebut. Perbandingan beban komputasi 
algotirma dapat digunakan sebagai 
pengembangan aplikasi yang membutuhkan 
pencarian jalur terpendek. 
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Seperti halnya pada pengukuran beban 
komputasi, dalam pengukuran waktu simulasi 
diperoleh hasil yang dapat dilakukan pendekatan 
menggunakan fungsi kuadrat. Pada OMNeT++ 
untuk mensimulasikan 10.000 nodes membutuhkan 
waktu 2637 detik (44 menit). 

 
Kesimpulan dan Saran 

Simulator jaringan OMNeT++ mampu 
membangkitkan model hingga mencapai 10.000 
simpul. Model jaringan mesh yang dihasilkan 
merupakan graf berbobot denganbeban kanal yang 
dibangkitkan secara acak padarentang nilai1 hingga 
10. Penelitian dilakukan dengan mengukur jumlah 
beban komputasi algoritma Dijkstra pada jaringan 

tersebut. Jaringan memiliki jumlah simpul, 
kanal, dan bebankanal yang dibangkitkan secara 
acak. Hasil penelitian mendapatkan bahwa operasi 

comparison) merupakan operasi yang 
paling banyak dieksekusi. Pendekatan hasil 
dilakukan menggunakan fungsi kuadrat, sehingga 

simpul akan menyebabkan 
peningkatan beban komputasi secara signifikan. 

algoritma shortest path yang 
dapat diimplementasikan pada simulator jaringan 
terutama dengan menggunakan model topologi 

.A Star dan Floyd-Warshall merupakan 
beberapa contoh algoritma dapat dilakukan 
pengujian dengan model jaringan yang sama. 
Dengan pengujian tersebut dapat diperoleh 
perbandingan kompleksitas komputasi antar 
algoritma tersebut. Perbandingan beban komputasi 
algotirma dapat digunakan sebagai referensi dalam 
pengembangan aplikasi yang membutuhkan 
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Abstrak 

Paper ini membahas tentang pembuatan aplikasi ensiklopedi tanaman obat tradisional yang dapat berbagi 
informasi dengan web lain melalui mapping engine sebagai perantaranya. Pemakaian data milik aplikasi lain 
tidak akan bermasalah jika data tersebut memang disediakan untuk dipakai bersama. Dengan memanfaatkan 
teknologi web semantik berupa mapping engine yang dijalankan D2R Server, dua atau lebih aplikasi berbasis 
web dimungkinkan untuk berbagi pakai data dengan mudah. Fungsi dari D2R server adalah sebagai tool untuk 
mempublikasikan konten dari relational database dalam web semantik. Konten yang terseimpan dalam database 
relasional dipetakan ke dalam bentuk RDF dengan RDF map yang dibuat untuk mengidentifikasikan reseource 
dan nilai properti yang dibangkitkan dari database relasional. Dari ujicoba yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa informasi ensiklopedi tanaman obat tradisional yang tersimpan dalam database relasional dapat 
dimanfaatkan oleh aplikasi lain dengan query SPARQL. 
. 
 
Kata kunci : mapping engine, web semantik, D2R server, ensiklopedi, tanaman obat 
 
 
1.  Pendahuluan  

Setelah sekian lama masyarakat mempercayai 
obat-obat modern yang memang memiliki 
kemampuan cepat untuk menyembuhkan, kini mulai 
beralih kepada obat-obat alami. Hal ini dipengaruhi 
oleh kesadaran akan bahaya efek samping dari obat 
modern dan faktor ekonomi. Informasi tentang 
penggunaan tanaman sebagai obat dapat diperoleh 
melalui banyak cara salah satunya ensiklopedi. 
Ensiklopedi dengan bentuk web lebih mudah diakses 
dan menarik untuk dibaca. 

Penelitian ini membahas tentang pembuatan 
aplikasi ensiklopedi tanaman obat tradisional yang 
dapat berbagi informasi dengan web lain melalui 
mapping engine sebagai perantaranya. Dengan 
mapping engine sebuah aplikasi dapat 
mempublikasikan data untuk dipakai aplikasi lain. 
Hal ini  mungkin dilakukan dengan adanya D2R 
Server dan RDF map yang memetakan konten 
terseimpan dalam database relasional ke dalam 
format RDF.  

 
2. Semantic Web 

Semantic Web yang diperkenalkan oleh Tim 
Berners-Lee ini masih terus dikembangkan oleh tim 
khusus dalam World Wide Web Consortium (W3C). 

Pengembangan dilakukan dalam aspek standarisasi 
sistem, bahasa, publikasi, alat, dan lain-lain yang 
berkaitan dengan teknologi semantic web. Sebuah 
web semantik akan dibangun oleh sintaks yang 
menggunakan URI (Universal Resource Identifier) 
untuk merepresentasikan data. Sintaks tersebut 
dinamakan RDF (Resource Description Framework) 
[1]. 

Web semantik bukan merupakan Artificial 
Intelligence (kecerdasan buatan). Pada kecerdasan 
buatan peralatan dilengkapi dengan kemampuan 
untuk dapat mempelajari dan memahami apa yang 
manusia ucapkan dan kerjakan. Berbeda dengan 
semantic web, mesin tidak dapat dengan sendirinya 
memahami bahasa manusia secara menyeluruh. 
Konsep ini hanya menandakan kemampuan mesin 
untuk memecahkan well-defined problems 
(permasalahan yang telah ditentukan) dengan cara 
melakukan well-defined operations (operasi untuk 
memecahkan masalah yang juga telah ditentukan) 
pada well-defined data (data yang juga telah 
ditentukan) yang tersedia. Jadi, untuk bahasa 
manusia yang berada di luar well-defined data, 
mesin sudah tidak mampu lagi untuk memahami 
bahasa tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah 
membuat sebuah web tidak hanya menjadi area  
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komunikasi human-to-human (manusia ke manusia), 
tetapi juga komunikasi  human-to
ke mesin) dan machine-to-machine
[2].  

Prinsip-prinsip web semantik diimplementasikan 
dalam lapisan teknologi web dan standar. Lapisan 
disajikan pada Gambar 1 . 

Gambar 1. Arsitektur Web Semantik 
 

3. Resource Description Framework (RDF)
RDF adalah model metadata untuk 

merepresentasikan resource pada web. RDF 
diterbitkan oleh World Wide Web Consortium 
(W3C). Resource dideskripsikan dalam bentuk 
Subyek-Predikat-Obyek (SPO), atau disebut dengan 
triplet dalam terminologi RDF. Tiga konsep dasa
dari RDF adalah resource, properties, dan statement. 
Resource adalah obyek yang direpresentasikan 
dalam semantic web. Setiap resource memiliki URI 
yang berfungsi sebagai penanda unik. Properties 
adalah resource yang digunakan untuk 
menghubungkan relasi antar resources. Statement 
adalah representasi properti sebuah resource yang 
dinyatakan dalam bentuk triplet object
value. Triplet terdiri dari satu resource, satu properti, 
dan satu nilai. Nilai yang terkandung dapat berupa 
literal atau resource lain [4]. 

 
4. D2RQ Platform 

D2RQ Platform adalah perangkat lunak yang 
berfungsi untuk mengakses database
secara virtual ke dalam bentuk 
Resource Description Framework (RDF). D2RQ 
menyediakan akses untuk RDF ke dalam isi sebuah 
database relasional tanpa harus menyimpannya ke 
dalam tempat penyimpanan RDF. Kelebihan lain 
dari D2RQ antara lain : 
a. Dapat mengkueri database

menggunakan SPARQL. 
b. Dapat mengakses konten dari 

Linked Data dalam web. 
c. Hasil dump dari sebuah database

menjadi format RDF untuk disimpan dalam 
penyimpanan RDF. 

d. Dapat mengakses informasi dalam 
RDF menggunakan Apache Jena API.
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(manusia ke manusia), 
to-machine (manusia 

machine (mesin ke mesin)  

semantik diimplementasikan 
dalam lapisan teknologi web dan standar. Lapisan 

 
Arsitektur Web Semantik [3]  

Resource Description Framework (RDF) 
RDF adalah model metadata untuk 

merepresentasikan resource pada web. RDF 
diterbitkan oleh World Wide Web Consortium 
(W3C). Resource dideskripsikan dalam bentuk 

Obyek (SPO), atau disebut dengan 
triplet dalam terminologi RDF. Tiga konsep dasar 
dari RDF adalah resource, properties, dan statement. 
Resource adalah obyek yang direpresentasikan 
dalam semantic web. Setiap resource memiliki URI 
yang berfungsi sebagai penanda unik. Properties 
adalah resource yang digunakan untuk 

ntar resources. Statement 
adalah representasi properti sebuah resource yang 
dinyatakan dalam bentuk triplet object-attribute-
value. Triplet terdiri dari satu resource, satu properti, 
dan satu nilai. Nilai yang terkandung dapat berupa 

D2RQ Platform adalah perangkat lunak yang 
database relasional 

secara virtual ke dalam bentuk read-only graf 
Resource Description Framework (RDF). D2RQ 
menyediakan akses untuk RDF ke dalam isi sebuah 

relasional tanpa harus menyimpannya ke 
dalam tempat penyimpanan RDF. Kelebihan lain 

database non-RDF 

Dapat mengakses konten dari database sebagai 

database dapat dibentuk 
menjadi format RDF untuk disimpan dalam 

Dapat mengakses informasi dalam database non-
RDF menggunakan Apache Jena API. 

D2RQ adalah perangkat lunak 
dipublikasikan di bawah lisensi Apache 

 
5. SPARQL 

Bahasa kueri (query
memperoleh data yang disimpan dalam model RDF. 
SPARQL merupakan bahasa 
dalam database konvensional dan merupakan bahasa 
query standar pada RDF yang telah ditetapkan oleh 
W3C[6]. Bahasa kueri RDF ini terdiri atas 
pattern yang disebut basic graph pattern
triple pattern sama seperti RDF triplet namun 
masing-masing subyek, predikat, dan obyek dapat 
berupa variabel. Keunggulan SPARQL adalah 
memiliki fasilitas sebagai b
a. Mengambil informasi dari URI, 

Plain. 
b. Memecah subgraph dari RDF.
c. Membangun grafik RDF berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari hasil eksekusi kueri.
 

6. Ontology Web Language (OWL) 
OWL adalah sebuah grafik RDF yang terbentuk 

dari RDF Triples. Grafik OWL dapat ditulis dalam 
bentuk sintaksis yang berbeda. OWL dapat 
menggunakan bentuk sintaksis selain RDF/XML 
selama hasil keluarannya tidak jauh berbeda dengan 
set RDF Triples [7]. 

 
7. Metode 
7.1. Perancangan Sistem      

Penelitian ini dapat digambarkan seperti pada 
Gambar 1. Terdapat sebuah web JSP yang 
mengakses data dari basis data secara langsung. 
Kemudian basis data tersebut dibentuk mapping file
nya. Selanjutnya mapping file tersebut digunakan 
oleh D2R Server untuk mem
dengan membentuk pola RDF dari database 
relasional. Terakhir membangun web kedua 
menggunakan PHP yang memanfaatkan data 
terpublish dengan query SPARQL.

Gambar 2. Rancangan Aplikasi

7.2. Sumber data tanaman
Data tanaman yang digunakan dalam 

ini diambil dari buku Atlas Tumbuhan Indonesia 
jilid 1, 2, dan 4[8]. Uraian tentang tanaman dalam 
buku ini dijelaskan secara sistematik. Setiap 
tanaman dijelaskan dengan format :  
a. Nama Indonesia  
b. Nama Latin 
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D2RQ adalah perangkat lunak open source yang 
dipublikasikan di bawah lisensi Apache [5]. 

query) digunakan untuk 
memperoleh data yang disimpan dalam model RDF. 
SPARQL merupakan bahasa query seperti SQL 
dalam database konvensional dan merupakan bahasa 

standar pada RDF yang telah ditetapkan oleh 
. Bahasa kueri RDF ini terdiri atas triple 

basic graph pattern. Bentuk 
sama seperti RDF triplet namun 

masing subyek, predikat, dan obyek dapat 
berupa variabel. Keunggulan SPARQL adalah 
memiliki fasilitas sebagai berikut: 

Mengambil informasi dari URI, Blank Nodes, 

dari RDF. 
Membangun grafik RDF berdasarkan informasi 
yang diperoleh dari hasil eksekusi kueri. 

Ontology Web Language (OWL)  
OWL adalah sebuah grafik RDF yang terbentuk 

Triples. Grafik OWL dapat ditulis dalam 
bentuk sintaksis yang berbeda. OWL dapat 
menggunakan bentuk sintaksis selain RDF/XML 
selama hasil keluarannya tidak jauh berbeda dengan 

Perancangan Sistem       
dapat digambarkan seperti pada 

Gambar 1. Terdapat sebuah web JSP yang 
mengakses data dari basis data secara langsung. 
Kemudian basis data tersebut dibentuk mapping file-
nya. Selanjutnya mapping file tersebut digunakan 
oleh D2R Server untuk mem-publish informasi 
dengan membentuk pola RDF dari database 
relasional. Terakhir membangun web kedua 
menggunakan PHP yang memanfaatkan data 
terpublish dengan query SPARQL. 

 
Rancangan Aplikasi  

 
Sumber data tanaman 

Data tanaman yang digunakan dalam penelitian 
ini diambil dari buku Atlas Tumbuhan Indonesia 

. Uraian tentang tanaman dalam 
buku ini dijelaskan secara sistematik. Setiap 
tanaman dijelaskan dengan format :   
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c. Suku  
d. Sinonim  
e. Nama Daerah  
f. Nama Asing  
g. Nama Simplisia  
h. Uraian Tumbuhan (menjelaskan ciri-ciri) 
i. Sifat dan Khasiat  
j. Kandungan Kimia  
k. Bagian yang Digunakan  
l. Indikasi  
m. Cara Pemakaian  
n. Efek Farmakologis dan Hasil Penelitian  
o. Contoh Pemakaian (untuk suatu indikasi) 
p. Catatan (info khusus tentang tanaman)  

 
7.3. Perancangan Aplikasi Web JSP 

Pembuatan aplikasi ini dimulai dengan membuat 
basis data sebagai tempat penyimpanan. Kemudian 
dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi web pertama 
menggunakan JSP. Aplikasi ini mengakses basis 
data secara langsung. Aplikasi web JSP ini bertindak 
sebagai aplikasi pertama.  

      Web JSP ini terdiri dari halaman user dan 
administrator. Halaman user ini berfungsi untuk 
menampilkan data tanaman. Tampilan halaman 
utama terdiri navigasi berupa tombol huruf dari A-Z. 
Tombol ini berfungsi untuk menampilkan nama-
nama tanaman sesuai abjad. Kemudian dari nama-
nama tersebut jika dipilih akan menampilkan profil 
dari tanaman tersebut. Rancangan tampilan seperti 
pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Gambar 3. Rancangan halaman user 
 
      Pada halaman user terdapat form login untuk 
administrator. Dengan memasukkan username dan 
password administrator akan memasuki halaman 
administrator. Pada halaman ini admin dapat 
mengolah data tentang tanaman, khasiat tanaman, 
cara pemakaian tanaman, dan penelitian tanaman. 
 

7.4. Perancangan Mapping File 
      Mapping file disusun berdasarkan basis data. 
Tujuannya adalah untuk membuat pola pemetaan 
dari database relasional menjadi RDF sehingga data 
dapat digunakan dalam aplikasi lain. Berikut adalah 
penggalan mapping dari sebuah tabel 
bagian_digunakan. Tabel ini terdiri dari 4 kolom 
yaitu id bagian_digunakan, id bagian_tanaman, id 
tanaman, dan kandungan_kimia.  
# Table bagian_digunakan 
map:bagian_digunakan a d2rq:ClassMap; 
 d2rq:dataStorage map:database; 
 d2rq:uriPattern 
"bagian_digunakan/@@bagian_digunakan.idbagian
_digunakan@@"; 
 d2rq:class vocab:bagian_digunakan; 
 d2rq:classDefinitionLabel "bagian_digunakan"; 
 . 
map:bagian_digunakan_idbagian_digunakan a 
d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap 
map:bagian_digunakan; 
 d2rq:property 
vocab:bagian_digunakan_idbagian_digunakan; 
 d2rq:propertyDefinitionLabel 
"bagian_digunakan idbagian_digunakan"; 
 d2rq:column 
"bagian_digunakan.idbagian_digunakan"; 
 d2rq:datatype xsd:int; 
 . 
map:bagian_digunakan_kandungan_kimia a 
d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap 
map:bagian_digunakan; 
 d2rq:property 
vocab:bagian_digunakan_kandungan_kimia; 
 d2rq:property rdfs:label; 
 d2rq:propertyDefinitionLabel 
"bagian_digunakan kandungan_kimia"; 
 d2rq:column 
"bagian_digunakan.kandungan_kimia"; 
 . 
map:bagian_digunakan_idbagian a 
d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap 
map:bagian_digunakan; 
 d2rq:property 
vocab:bagian_digunakan_idbagian; 
 d2rq:refersToClassMap map:bagian_tanaman; 
 d2rq:join "bagian_digunakan.idbagian => 
bagian_tanaman.idbagian"; 
 . 
map:bagian_digunakan_idtanaman a 
d2rq:PropertyBridge; 
 d2rq:belongsToClassMap 
map:bagian_digunakan; 
 d2rq:property 
vocab:bagian_digunakan_idtanaman; 
 d2rq:refersToClassMap map:tanaman; 

 

 

informasi tanaman yang dipilih 

footer 

header 

 

login 

admin 

navigasi huruf 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

985 
 

 d2rq:join "bagian_digunakan.idtanaman => 
tanaman.idtanaman";   
 . 
7.5. Perancangan Aplikasi Web PHP 

 Aplikasi web kedua ini dibangun menggunakan 
PHP. Web PHP ini terdiri dari halaman awal, 
halaman katalog, dan halaman pencarian detail. Pada 
halaman beranda terdapat kolom pencarian umum 
dengan hasil keluaran nama tanaman, khasiatnya 
terhadap penyakit, dan cara memakai tanaman itu. 
Rancangan halaman beranda seperti pada Gambar 3. 
Halaman katalog adalah halaman yang terdiri dari 
navigasi huruf-huruf untuk menampilkan nama-
nama tanaman dan profil tanaman tersebut. 
Rancangan halaman katalog seperti Gambar 4. 
Kemudian halaman pencarian detail adalah halaman 
untuk melakukan pencarian detail. Kolom pencarian 
ditambah dengan pemilihan kolom kategori untuk 
pencarian. Rancangan halaman pencarian detail 
seperti pada Gambar 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4. Rancangan halaman beranda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 5. Rancangan halaman katalog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.  Rancangan halaman pencarian detail 
 

7.6. Perancangan SPARQL 
      Query SPARQL terdiri dari beberapa bagian 
utama yaitu bagian select, from dan where. Pada 
bagian select berisi variabel yang digunakan untuk 
mengambil nilai yang diinginkan. Penulisan variabel 
pada bagian select diawali dengan tanda tanya (?). 
Bagian yang kedua adalah bagian from, bagian ini 
berfungsi menunjuk ke bagian resource mana yang 
ingin diambil informasinya. Kemudian pada bagian 
where digunakan sebagai penunjuk ke bagian sub 
graph mana yang ingin diambil informasinya. 
Berikut ini adalah query SPARQL yang digunakan 
untuk proses pencarian dalam aplikasi ini. 
1.  Query untuk melakukan pencarian umum. 
SELECT DISTINCT * WHERE { 
?c vocab:cara_pemakaian_cara_pemakaian ?cara. 
?c vocab:cara_pemakaian_idbagian_digunakan ?idb. 
?c vocab:cara_pemakaian_idkhasiat ?idk. 
?idk vocab:khasiat_nama_penyakit ?khasiat. 
?idb vocab:bagian_digunakan_idtanaman ?idt. 
?idt vocab:tanaman_idtanaman ?id. 
?idt vocab:tanaman_nama_indo ?nama. 
FILTER(regex(?cara, '$namee', 'i')|| regex(?khasiat, 
'$namee', 'i')|| regex (?nama,'$namee','i')).  } 
2.  Query untuk melakukan pencarian detail pada 

kategori profil tanaman. 
SELECT DISTINCT ?nama ?$kate ?idne WHERE { 

logo 
beranda katalog pencarian 

detail 

banner 

pencarian  

informasi singkat tentang 

aplikasi dan tampilan hasil 

pencarian 

footer 

Daftar 

abjad 
 

Informasi profil tanaman yang 

dipilih 

footer 

logo 
beranda katalog pencarian 

detail 

  

hasil pencarian 

footer 

Kategori 1 

Input text 

Tombol cari 

logo beranda katalog pencarian 

detail 

Kategori 2 

Input text 

Tombol cari 
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?c vocab:cara_pemakaian_cara_pemakaian ?cara.
?c vocab:cara_pemakaian_idbagian_digunakan ?idb.
?c vocab:cara_pemakaian_idkhasiat ?idk.
?idk vocab:khasiat_nama_penyakit ?penyakit.
?idb vocab:bagian_digunakan_idbagian ?bag.
?idb vocab:bagian_digunakan_kandungan_kimia 
?kimia. 
?bag vocab:bagian_tanaman_nama_bagian ?bagian.
?idb vocab:bagian_digunakan_idtanaman ?id.
?id vocab:tanaman_idtanaman ?idne.
?id vocab:tanaman_nama_indo ?nama.
?id vocab:tanaman_nama_latin ?latin.
?id vocab:tanaman_suku ?suku. 
?id vocab:tanaman_sinonim ?sinonim.
?id vocab:tanaman_nama_daerah ?daerah.
?id vocab:tanaman_nama_asing ?asing.
?id vocab:tanaman_nama_simplisia ?simplisia.
?id vocab:tanaman_deskripsi_tanaman ?deskripsi.
?id vocab:tanaman_catatan ?catatan.
FILTER REGEX (?$kate,'$kunci','i').}
3. Query untuk melakukan pencarian detail pada 

kategori penelitian tanaman. 
SELECT DISTINCT ?nama ?$kate ?id WHERE {?s 
vocab:tanaman_idtanaman ?id. 
?s vocab:tanaman_nama_indo ?nama.
?idp vocab:penelitian_idtanaman ?s.
?idp vocab:penelitian_peneliti ?peneliti.
?idp vocab:penelitian_tempat ?tempat.
?idp vocab:penelitian_tahun ?tahun.
?idp vocab:penelitian_hasil ?hasil.
FILTER REGEX (?$kate,'$kunci','i').}
 
8. Hasil dan Diskusi 

Teknologi pendukung untuk melakukan 
implementasi terdiri dari perangkat lunak dan keras, 
antara lain :  
1. XAMPP for Linux 
2. Ubuntu 11.04 
3. Chrome browser 
4. IDE Eclipse 
5. D2R Server 
6. Apache Tomcat 7 
7. Processor Intel Pentium Dual Core 2.0 GHz
8. RAM DDR 1024 MB 
9. Harddisk 80 GB 

Uji coba penelitian antara lain dengan 
pengaksesan data pada web JSP dengan 
menggunakan web PHP. Gambar 6 adalah tampilan 
halaman profil tanaman Sawo Manila pada web JSP 
yang diakses melalui basis data. Gambar 7 adalah 
tampilan halaman profil tanaman Sawo Manila pada 
web PHP menggunakan query SPARQL.
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?c vocab:cara_pemakaian_cara_pemakaian ?cara. 
?c vocab:cara_pemakaian_idbagian_digunakan ?idb. 
?c vocab:cara_pemakaian_idkhasiat ?idk. 
?idk vocab:khasiat_nama_penyakit ?penyakit. 
?idb vocab:bagian_digunakan_idbagian ?bag. 

cab:bagian_digunakan_kandungan_kimia 

?bag vocab:bagian_tanaman_nama_bagian ?bagian. 
?idb vocab:bagian_digunakan_idtanaman ?id. 
?id vocab:tanaman_idtanaman ?idne. 
?id vocab:tanaman_nama_indo ?nama. 
?id vocab:tanaman_nama_latin ?latin. 

 
?id vocab:tanaman_sinonim ?sinonim. 
?id vocab:tanaman_nama_daerah ?daerah. 
?id vocab:tanaman_nama_asing ?asing. 
?id vocab:tanaman_nama_simplisia ?simplisia. 
?id vocab:tanaman_deskripsi_tanaman ?deskripsi. 
?id vocab:tanaman_catatan ?catatan. 
FILTER REGEX (?$kate,'$kunci','i').} 
3. Query untuk melakukan pencarian detail pada 

 
SELECT DISTINCT ?nama ?$kate ?id WHERE {?s 

?s vocab:tanaman_nama_indo ?nama. 
?idp vocab:penelitian_idtanaman ?s. 
?idp vocab:penelitian_peneliti ?peneliti. 
?idp vocab:penelitian_tempat ?tempat. 
?idp vocab:penelitian_tahun ?tahun. 
?idp vocab:penelitian_hasil ?hasil. 
FILTER REGEX (?$kate,'$kunci','i').} 

Teknologi pendukung untuk melakukan 
asi terdiri dari perangkat lunak dan keras, 

Processor Intel Pentium Dual Core 2.0 GHz 

Uji coba penelitian antara lain dengan melakukan 
pengaksesan data pada web JSP dengan 
menggunakan web PHP. Gambar 6 adalah tampilan 
halaman profil tanaman Sawo Manila pada web JSP 
yang diakses melalui basis data. Gambar 7 adalah 
tampilan halaman profil tanaman Sawo Manila pada 

an query SPARQL. 

Gambar 7. Tampilan Profil Tanaman Sawo Manila 
pada Web JSP

Gambar 8. Tampilan Profil Tanaman Sawo Manila 
pada Web PHP

Uji coba berikutnya dengan melakukan 
pencarian menggunakan query 
PHP. Gambar 8 adalah gambar 
halaman beranda dengan kata kunci yang digunakan 
“daun”. 

Gambar 9. Pencarian menggunakan kata “daun” 

Pada pencarian detail terdapat dua pilihan 
kategori untuk melakukan pencarian. Yang pertama 
kategori profil tanaman dan yang kedua 
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Tampilan Profil Tanaman Sawo Manila 

pada Web JSP 
 

 
Tampilan Profil Tanaman Sawo Manila 

pada Web PHP 
 

Uji coba berikutnya dengan melakukan 
query SPARQL pada web 

PHP. Gambar 8 adalah gambar pencarian pada 
halaman beranda dengan kata kunci yang digunakan 

 
 

Pencarian menggunakan kata “daun”  
 

Pada pencarian detail terdapat dua pilihan 
kategori untuk melakukan pencarian. Yang pertama 
kategori profil tanaman dan yang kedua penelitian 
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tanaman. Untuk melakukan pencarian hanya dapat 
memilih satu kategori dan kata kunci. Gambar 9 
adalah pencarian dengan menggunakan kategori 
“simplisia” pada kategori profil tanaman dan kata 
kunci “folium”. Gambar 10 adalah pencarian dengan 
menggunakan kategori “hasil” pada kategori 
penelitian tanaman dan kata kunci “sari”.

 

Gambar 10. Pencarian menggunakan kata “folium” 
dan kategori “simplisia”

 

Gambar 11. Pencarian menggunakan kata “sari”  
dan kategori “hasil”

 
9.  Kesimpulan 

Dari hasil ujicoba dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi ini dibuat untuk mengaplikasikan teknologi 
web semantik pada web ensiklopedi. Teknologi yang 
diaplikasikan adalah cara berbagi pakai data antar 
aplikasi. Aplikasi kedua dapat menggunakan data 
pada aplikasi pertama tanpa harus mengakses basis 
data yang diakses secara langsung pada aplikasi 
pertama.  
      Selain dapat mengakses data, aplikasi kedua juga 
dapat melakukan pencarian. Dengan menggunakan 
SPARQL, aplikasi kedua dapat melakukan 
pengkuerian data dan menampilkannya 
dengan kebutuhan pencarian. 
DAFTAR PUSTAKA  
[1] Palmer, S. B. (2001, September). 

Web: An Introduction. Retrieved Agustus 5, 
2012, from Infomesh: 
http://www.infomesh.net/2001/swintro
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tanaman. Untuk melakukan pencarian hanya dapat 
memilih satu kategori dan kata kunci. Gambar 9 
adalah pencarian dengan menggunakan kategori 
“simplisia” pada kategori profil tanaman dan kata 
kunci “folium”. Gambar 10 adalah pencarian dengan 

nakan kategori “hasil” pada kategori 
penelitian tanaman dan kata kunci “sari”. 

 
Pencarian menggunakan kata “folium” 
dan kategori “simplisia” 

 
Pencarian menggunakan kata “sari”  
dan kategori “hasil” 
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Abstrak 

Makalah ini akan membahas mengenai simulasi dalam mendeteksi kecurangan pada skema threshold secret 
sharing LaGrange Interpolating Polynomial Scheme dengan menggunakan Blind Signature. Penambahan fungsi 
Blind signature pada skema tersebut adalah sebagai otentikasi apakah pihak-pihak dan nilai-nilai yang 
memasukkan share ke dalam sistem dengan skema tersebut adalah benar sehingga dapat mencegah kebohongan 
atas suatu kecurangan dan mencegah cheater mengetahui informasi mengenai share-share yang sebenarnya.  
Simulasi dilakukan untuk memudahkan mengoreksi apakah skema telah berjalan dengan baik dan juga dapat 
digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul pada skema ini. Simulasi akan 
dilakukan dengan menggunakan MATLAB. 
Pada tahap analisis akan dijelaskan mengenai kelebihan-kelebihan dan kekurangan pada skema ini serta 
kerawanan yang dimiliki sehingga bisa digunakan sebagai perbaikan skema ini kedepan. 
 
Kata kunci : threshold secret sharing LaGrange interpolating polynomial scheme, blind signature, kecurangan, 
MATLAB  
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Semua orang pasti tidak menginginkan 
rahasianya diketahui oleh orang lain yang tidak 
diberikan akses oleh yang mempunyai rahasia. Oleh 
karena itu perlu diberlakukan otentikasi sehingga 
yang bisa mengetahui rahasia tersebut hanya orang-
orang yang memang diberikan akses oleh permilik 
rahasia. Dalam sebuah komunitas tentunya memiliki 
banyak rahasia, apalagi jika komunitas tersebut 
besar, baik itu rahasia pribadi maupun rahasia 
bersama. Rahasia bersama bukan berarti semua 
orang dapat mengetahui rahasia tersebut, orang-
orang yang di luar komunitas tersebut tidak boleh 
mengetahui tentang rahasia tersebut.  

Skema secret sharing dapat digunakan untuk 
membantu memecahkan masalah ini. Metode ini 
membagi akses terhadap rahasia sebanyak share 
yang diberikan. Namun metode ini mempunyai 
kelemahan utama yaitu setiap pemegang share harus 
memasukkan share-nya sehingga kurang satu share 
saja maka rahasia tidak dapat didapatkan. Untuk 
menutup kelemahan itu maka dibentuklah threshold 
(m,n) secret sharing, yaitu skema secret sharing 
dengan membagikan share sebanyak n buah namun 
hanya membutuhkan m buah share untuk 
mendapatkan kembali rahasia. 

Skema threshold secret sharing menggunakan 
LaGrange Interpolation Polynomial Scheme 
(disebut juga Shamir Threshold Scheme sesuai 
dengan nama penciptanya) merupakan salah satu 
cara untuk “membagi rahasia” menjadi beberapa 
bagian (disebut share). Skema tersebut dapat 
mendeteksi jika terdapat kecurangan (pemalsuan 
share, pemasukan share yang salah dari pemegang 
share yang benar atapun kecurangan lainnya), 
namun skema ini belum dapat mendeteksi siapa 
yang melakukan kecurangan tersebut. Sehingga 
seorang cheater bisa saja berbohong atas kecurangan 
yang telah dilakukan dan mendapatkan informasi 
mengenai share lain yang dimiliki oleh pihak lain. 

Oleh karena itu skema tersebut perlu 
ditambahkan sebuah fungsi lain untuk mengatasi hal 
tersebut. Dalam hal ini fingsi yang digunakan adalah 
sebuah blind signature. Hasil skema yang sudah 
mengalami perubahan akan disimulasikan dengan 
menggunakan MATLAB. Kemudian skema yang 
baru ini akan dianalisis kelebihan, kekurangan dan 
kerawanannya sehingga dapat digunakan untuk 
perbaikan.  

Pembahasan yang dibahas dalam makalah ini 
adalah simulasi threshold secret sharing LaGrange 
Interpolation Polynomial Scheme dengan 
penambahan blind signature dengan MATLAB 
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untuk mendeteksi adanya kecurangan serta 
kelebihan dan kekurangan dari skema tersebut. Pada 
makalah ini tidak akan dibahas mengenai bagaimana 
menghasilkan bilangan-bilangan prima yang 
dibutuhkan untuk dalam  blind signature. 
 
 
2. Persamaan Matematika 
2.1 Secret Sharing 

Rahasia dapat diamankan dengan 
menggunakan penyandian (enkripsi). Penyandian 
tentunya memerlukan kunci untuk  melakukan 
fungsi enkripsi tersebut. Biasanya kunci tersebut 
disimpan oleh yang memiliki rahasia tersebut. 
Penggunaan satu kunci (single key) akan 
menyulitkan jika kunci tersebut hilang atau dicuri 
sehingga perlu dibuat kunci baru. Karena itulah 
diperlukan suatu mekasnisme untuk “membagi 
rahasia” atau yang biasa disebut secret sharing. 

Tujuan dari secret sharing adalah untuk 
mengamankan kunci kriptografis dari kehilangan 
(Menezes et al, 1997). Selain dengan secret sharing 
sebenarnya dapat digunakan juga kunci cadangan 
(back-up copy), namun jika menggunakan metode 
ini maka semakin banyak cadangan yang dibuat 
maka akan semakin besar juga resiko yang diberikan 
untuk mengamankan semua kunci cadangan yang 
dimiliki. Secret sharing dapat menyelesaikan 
masalah ini dengan baik. 

Ide dasar dari secret sharing bermula dari 
sebuah rahasia yang dibagi menjadi beberapa bagian 
yang disebut share. Share akan didistribusikan 
kepada beberapa orang yang diperbolehkan oleh 
pemilik rahasia untuk merekonstruksi rahasia 
tersebut [2]. Skema secret sharing secara umum 
terbagi menjadi dua yaitu tahap setup (pembentukan 
share) dan tahap pendistribusian share. 
 
2.2 Threshold Scheme 

Threshold scheme (t,n) adalah sebuah metode 
dengan ini pihak yang dipercaya menghitung share 
Si (1<i<n) dari  initial secret S dan secara aman 
mendistribusikan Si ke pihak  Pi sehingga hanya t 
pihak atau lebih manapun dapat menggunakan 
share-nya untuk mendapatkan kembali S sedangkan 
t-1 pihak atau kurang tidak bisa (Menezes et al, 
1997). Pada skema ini cukup dengan t pihak saja 
rahasia sudah dapat didapatkan, sehingga 
mengumpulkan lebih dari t pihak merupakan suatu 
hal yang tidak perlu dilakukan. Namun perlu 
diperhatikan besarnya perbandingan antara t dan n. 
Semakin besar nilai n yang di-share dengan t yang 
kecil tentu saja akan mengakibatkan semakin 
banyaknya kesempatan rahasia tersebut didapatkan. 
 
2.3 LaGrange Interpolating Polynomial Scheme 

(Shamir’s threshold)  
 

Tabel 2.1 Aloritma LaGrange Interpolating 
Polynomial Scheme : 

SUMMARY: a trusted party distributes shares of a 
secret S to n users. 
RESULT: any group of t users which pool their 
shares can recover S. 
1. Setup. The trusted party T begins with a secret 

integer S ≥ 0 it wishes to distribute among n 
users. 

(a) T chooses a prime p > max(S, n), and defines 
a0 = S. 

(b) T selects t−1 random, independent coefficients 
a1, . . . , at−1, 0 ≤ aj ≤ p−1, defining the random 

polynomial over Zp, f(x) = ∑ �z�z��1z=0 . 
(c) T computes Si = f(i) mod p, 1 ≤ i ≤ n (or for 

any n distinct points i, 1 ≤ i ≤ p − 1), and 
securely transfers the share Si to user Pi, along 
with public index i. 

2. Pooling of shares. Any group of t or more users 
pool their shares.Their shares provide t distinct 
points (x, y) = (i, Si) allowing computation of the 
coefficients aj , 1 ≤ j ≤ t − 1 of f(x) by Lagrange 
interpolation.The secret is recovered by noting 
f(0) = a0 = S. 

 
 
Sifat dari Shamir’s threshold scheme: 

a. perfect, meskipun mempunyai pengetahuan 
mengenai t-1 share atau kurang, semua nilai 0 
≤ S ≤ p – 1 dari share tetap sama 
probabilitasnya 

b. ideal, panjang satu share merupakan panjang 
c. extendable for new users, share yang baru 

(untuk pihak yang baru) 
d. varying levels of control possible, menyediakan 

pengguna tunggal dengan share yang banyak 
memberikan lebih banyak kontrol atas individu 

e. no unproven assumptions, tidak seperti 
mayoritas skema kriptografis, keamanannya 
tidak bergantung pada asumsi yang belum 
terbukti (misalnya mengenai kesulitan untuk 
memecahkan permasalahan teori bilangan)  

 
2.4 Blind Signature 

Blind signature terdiri dari dua pihak yaitu 
signer dan sender. Ide dasar dari skema ini adalah 
sender mengirimkan potongan pesan kepada signer 
kemudian signer menandatangani dan hasil 
penandatanganan itu dikirimkan kembali ke sender. 
Dengan menggunakan skema ini signer tidak perlu 
tahu apa isi pesan m yang dikirimkan namun pesan 
m telah ditandatangani. Tujuan dari blind signature 
adalah mencegah signer mengetahui dan 
mengobservasi pesan yang ditandtangani. Kekuatan 
dari skema ini adalah pada blinding function yang 
digunakan. 

 
Tabel 2.3 Algoritma pembangkitan kunci pada 

skema RSA 
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SUMMARY: each entity creates an RSA public key 
and a corresponding private key. 
Each entity A should do the following: 
1. Generate two large distinct random primes p and 

q, each roughly the same size  
2. Compute n = pq and φ = (p − 1)(q − 1). 
3. Select a random integer e, 1 < e < φ, such that 

gcd(e, φ) = 1. 
4. Use the extended Euclidean algorithm to 

compute the unique integer d, 1 < d < φ, such 
that ed ≡ 1 (mod φ). 

5. A’s public key is (n, e); A’s private key is d. 
 
Tabel 2.4 Protokol Chaum Blind Signature 

SUMMARY: sender A receives a signature of B on 
a blinded message. From this, A computes 
B’s signature on a message m chosen a priori by A, 
0 ≤ m ≤ n − 1. B has no knowledge of m nor the 
signature associated with m. 
1. Notation. B’s RSA public and private keys are 

(n, e) and d, respectively. k is a random secret 
integer chosen by A satisfying 0 ≤ k ≤ n − 1 and 
gcd(n, k) = 1. 

2. Protocol actions. 
(a) (blinding) A computes m∗ = mke mod n and 

sends this to B. 
(b) (signing) B computes s∗ = (m∗)d mod n 

which it sends to A. 
(c) (unblinding) A computes s = k−1s∗ mod n, 

which is B’s signature on m. 
 

 
 

 
Gambar 2.1 Skema Blind Signature 

 
3. Perancangan dan Detail Simulasi  
3.1. Perancangan 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab 
sebelumnya, makalah  ini membahas mengenai 
threshold (t,n) secret sharing LaGrange 
Interpolation Polynomial Scheme, namun ada sedikit 
perbedaan penggunaan pada secret sharing dengan 
yang telah dijelaskan pada bab II. Penggunaan 
skema tersebut pada makalah ini lebih menekankan 
pada sebuah rahasia bersama yang dimiliki oleh 
suatu komunitas. Masing-masing entitas pada 
komunitas tersebut sudah memiliki pasangan kunci 
public key dan private key yang sudah disimpan 
pada TTP (Trusted Third Party) sehingga tidak akan 

dibahas mengenai bagaimana komunitas tersebut 
mendapatkan pasangan kunci tersebut.  

Rahasia bersama tersebut diamankan dengan 
menggunakan sebuah skema enkripsi yang kuncinya 
kemudian dibagi menjadi n share (sebanyak anggota 
komunitas tersebut), sehingga rahasia bersama 
tersebut baru dapat dibuka jika keseluruhan t share 
dikumpulkan kembali.  

Penggunaan blind signature dimaksudkan agar 
dapat mendeteksi siapa yang bertanggung jawab 
terhadap kecurangan yang telah terjadi. Blind 
signature ini akan digunakan sebagai otentikasi 
pengguna. Blind signature akan diberikan pada 
share yang akan dibagikan (sebaiknya dalam token 
atau smart card pada penggunaan). Skema dengan 
penambahan digital signature dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini  

 
Gambar 3.2 Skema Secret Sharing dengan 

Penambahan Blind Signature 
Penggunaan blind signature dimaksudkan agar 

ketika signing terjadi pada masing-masing pengguna 
atau pihak,  signer tidak mengetahui nilai share yang 
di-signed. Untuk memverifikasi jika terjadi 
kecurangan, TTP akan melakukan pengecekan 
terhadap nilai signed  yang diberikan dengan 
database yang dimiliki oleh TTP. Nilai yang 
diberikan pada pengguna adalah share yang telah di-
signed dengan private key masing-masing pengguna. 

 
3.2. Detail Simulasi  

Misalkan terdapat empat pihak yang menerima 
share dari sebuah rahasia M dengan kunci bernilai k 
= 11 (contoh ini menggunakan prima-prima yang 
tidak terlalu besar untuk mempermudah 
pemahaman). Untuk menghasilkan share maka TTP 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Setup 

Untuk mengaplikasikan setup ini pemilihan 
fungsi harus dilakukan oleh TTP secara terpisah, 
jika fungsi f(i) telah ditetapkan baru fungsi tersebut 
dimasukkan dalam sebuah fungsi funxtos (cukup 
dengan menuliskan fungsi yang akan digunakan, hal 
ini mempermudah pemanggilan fungsi yang 
lainnya). Selanjutnya funxtos tersebut akan 
digunakan pada fungsi shamir (untuk menghasilkan 
share yang akan dibagikan) 
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a. TTP memilih p > max (S,n) misalkan p=13 dan 
a0=11 (sama dengan kunci kriptografis).  

b. TTP memilih t-1 koefisien secara acak (a1, . . . , 
at−1)  tidak lebih dari nilai p yang telah 
ditetapkan sebelumnya, misalnya kita ambil 
banyaknya yang dapat merekonstruksi M 
adalah tiga share maka kita harus memilih 2 
koefisisn yaitu a1 = 8 dan a2= 7 secara acak 

c. TTP menghitung Si = f(i) mod p dengan 1< i < 
n (atau untuk nilai n berapapun selama masih 
lebih kecil dari p) f(i) = 7x2 + 8x + 11 dengan 
nilai: 
S1 = F(1) = 7(12) + 8(1) + 11 ≡ 0 (mod 13)  
S2 = F(2) = 7(22) + 8(2) + 11 ≡ 3 (mod 13)   
S3 = F(3) = 7(32) + 8(3) + 11 ≡ 7 (mod 13)  
S4 = F(4) = 7(42) + 8(4) + 11 ≡ 12 (mod 13)  
 
Kemudian nilai-nilai ini dimasukkan dalam 

blind signature protokol. 
 

2) Penambahan blind signature (pembuatan 
signature) pada: 

a. TTP (public key = (21,7), private key =7) 
b. P1 pihak 1 (public key = (15,3), private key =3) 

Blinding = 0 (k=2), signing = 0, signature-nya 
(s1) = 0  

c. P2 pihak 2 (public key = (35,5), private key = 
5) 
Blinding = 12 (k=4), signing = 3, signature-nya 
(s2) = 6 

d. P3 pihak 3 (public key = (77,7), private key = 
43) 
Blinding = 14 (k=5), signing = 14, signature-
nya (s3) = 7 

e. P4 pihak 4 (public key = (143,11), private key 
= 11) 
Blinding = 12 (k=8), signing = 3,signature-nya 
(s4) = 3 
 
Untuk menghasilkan public dan private key 

dapat dilakukan dengan memanggil fungsi RSA dan 
dilakukan oleh masing-masing Pi. Blind signature 
dilakukan dalam tiga tahap yaitu blinding, signing 
dan unblinding (ketiganya dilakukan oleh fungsi 
blind, sign dan unblind). Selama tahap ini TTP 
selalu berhubungan dengan masing-masing 
pengguna. Nilai signature tersebut yang diberikan 
pada masing-masing pengguna melalui saluran yang 
aman. Nilai-nilai tersebut (nilai mulai dari blinding, 
hasil singning dan unblinding) juga disimpan secara 
aman dalam sebuah database pada TTP. 

 
 
 
 
 
 
 

3) Mengumpulkan signed share: 

 
Gambar 3.3 Skema Pengumpulan Signed Share 

 
Pihak-pihak yang ingin mendapatkan rahasia 

harus mengumpulkan t signed share kepada TTP 
agar TTP dapat menghitung nilai rahasia tersebut. 
Misalnya P2, P3 dan P4 ingin mendapatkan kembali 
M (rahasia bersama) maka TTP akan melakukan: 
a. Jika terdapat kesalahan maka TTP akan 

melakukan proses blind signature lagi pada 
entitas yang masuk dalam kategori berbeda, 
tapi jika tidak ada maka proses  blind signature 
tetap dilakukan untuk memastikan bahwa tidak 
ada pemalsuan. 

b. Selama melakukan blind signature 
diperhatikan apakah besaran-besaran yang 
digunakan bersesuaian dengan data yang 
tersimpan dalam database TTP  

c. Jika hasil dari signing sama dengan hasil data 
signing maka bisa dipastikan pengguna 
melakukan kesalahan saat memberikan si atau 
terdapat kerusakan pada saat pengiriman data 

d. Jika hasil dari singning berbeda dapat 
disimpulkan bahwa terjadi pemalsuan identitas 

e. Jika hasil signing sama maka dapat dipastikan 
bahwa pengguna memang pengguna yang 
”benar”. Maka TTP akan memeriksa  apakah 
signed share tersebut sama dengan yang berada 
di database. Jika sama maka kunci kriptografis 
dari rahasia tersebut akan diberikan pada ketiga 
pengguna yang menginginkan rahasia tersebut 
dengan membalik fungsi secret sharing yang 
digunakan. 
a * 22 + b * 2 + M ≡ 3 (mod 13)  
a * 32 + b * 3 + M ≡ 7 (mod 13)  
a * 42 + b * 4 + M ≡ 12 (mod 13)  
sehingga didapat a = 7, b =  8 dan k = 11. 
 

4. Hasil Simulasi dan Analisis 
4.1. Hasil Simulasi 

Dengan menggunakan perhitungan pada bab III 
dapat dilakukan beberapa percobaan: 
1. Penggunaan nilai modulus p lebih besar dari nilai 

n pada TTP 
 Penggunaan modulus untuk secret sharing yang 

lebih besar dari nilai modulus TTP dapat 
mengakibatkan nilai dari kunci tersebut 
termodulus dengan nilai n TTP yang lebih kecil. 
Misalkan p yang digunakan adalah 31 maka S1 = 
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F(1) = 7(12) + 8(1) + 11 ≡ 26 (mod 31), 
sedangkan nilai n pada TTP adalah  21.  

 Maka ketika perhitungan blind signature akan 
didapatkan blind = 4(k=5), signing = 4, signature 
= 5. Karena protokol blind signature tidak perlu 
di balik (reverse) maka walaupun nilai share 
lebih besar dari modulus tidak akan menjadi 
masalah. 

2. TTP memiliki modulus yang kecil 
 Modulus yang kecil pada TTP dapat 

mempengaruhi banyaknya signature yang dapat 
dihasilkan oleh TTP itu sendiri (karena perlu 
dicari nilai k yang memenuhi gcd (k,n)=1). 
Seperti pada contoh pada bab III dengan n 
sebesar 21, nilai pengguna maksimal yang dapat 
dibuat adalah 12 pengguna (dengan mencari ø 
dari n). 

3. Salah satu pengguna salah memasukkan nilai 
 Ketika terdapat perbedaan angka yang diterima 

oleh TTP dengan yang berada di database maka 
TTP akan memeriksa kembali blind signature 
yang dihasilkan. Misalkan dari ketiga pengguna 
yang akan mengirimkan signed share, P3 salah 
mengirimkan nilai yang dimilikinya.  

 Secara langsung TTP akan mendeteksi kesalahan 
tersebut, dan secara langsung akan dikirimkan 
m* untuk di signing oleh P3, karena nilai 
signature pada database sama dengan yang s 
dihasilkan dari perhitungan diketahui bahwa 
kesalahan terjadi pada pemasukan nilai bukan 
pemalsuan 

4. Terjadi penipuan identitas  
 P3 tiba-tiba tidak jadi memasukkan nilai signed 

share-nya, hal ini dimanfaatkan oleh T untuk 
mengelabui bahwa dia adalah s3. Meskipun nilai 
signed share diketahui tetap saja pemalsu butuh 
d P3 untuk dapat melewati skema ini. 

 
4.2. Analisis 
1. Kelebihan 
a. Dapat mendeteksi apakah suatu kecurangan 

berasal dari ketidak sengajaan atau 
kesengajaan. 

b. Dapat digunakan untuk skema secret sharing 
yang lainnya (tidak hanya Shamir’s threshold 
scheme) 

c. Dapat tetap digunakan meskipun ada anggota 
yang baru masuk ataupun keluar, selama 
banyak pengguna tidak melebihi nilai dari n 
(modulus) TTP 

d. Memerlukan minimal t pengguna sehingga 
kunci rahasia tersebut tidak bisa diakses 
sembarangan  
 

2. Kekurangan 
a. Butuh bayak waktu untuk mendapatkan signed 

shared serta membutuhkan waktu juga untuk 
membuka kunci sebuah rahasia 

b. Sangat begantung pada TTP untuk menentukan 
apakah signed share valid atau tidak  

c. Panjang kunci (pesan) yang dapat di-share 
terbatas karena untuk menghasilkan signed 
share memerlukan beberapa tahap perhitungan 
 

3. Kerawanan 
a. Kesalahan dalam memilih TTP dapat 

mengkibatkan sistem benar-benar tidak 
berguna, TTP yang tidak dapat dipercaya dapat 
mengakibatkan tidak hanya skema tidak 
berjalan tapi juga bisa mnegakibatkan 
serangan-serangan yang dapat membahayakan 
komunitas itu sendiri. 

b. Inisialisasi awal sangat berpenaruhi, karena 
nilai yang disimpan pada inisialisasi awal akan 
menjadi pembanding, jika terjadi kesalahan 
atau pemalsuan maka akan mengakibatkan 
pengguna yang asli dianggap sebagai pemalsu. 

c. Perlu diperhatikan perbandingan nilai minal 
pengguna yang dapat mengakses sebuah 
rahasia dari semua anggota komunitas, semakin 
besar nilai minimal pengguna maka akan 
semakin susah untuk mendapatkan kembali 
kunci rahasia (bila tidak ada kesepakatan) 

d. Perlu diperhatikan pengguna yang masuk dan 
keluar, karena pengaturan yang tidak hati-hati 
dapat mengakibatkan pengguna yang sudah 
keluar masih memiliki signed shared dapat 
digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, 
karena itu secara berkala perlu adanya 
pembaharuan database. 

e. Database TTP dapat diserang untuk 
mendapatkan semua informasi sehingga 
pengamanan database ini perlu diperketat  
 

5. Kesimpulan 
 
Untuk melakukan simulasi threshold secret 

sharing LaGrange Interpolation Polynomial Scheme 
dapat dilakukan dengan menggunakan MATLAB. 
Perhitungan share dilakukan oleh TTP yang telah 
dipercaya oleh komunitas yang menggunakan 
metode ini. Penambahan digital signature berupa 
blind signature dapat dilakukan dengan men-signed 
share yang dihasilkan oleh TTP. Signed dengan 
blind signature mengakibatkan signer (dalam hal ini 
berarti pengguna) tidak dapat mengobservasi nilai 
share.  

Penambahan blind signature pada threshold 
secret sharing LaGrange Interpolation Polynomial 
Scheme dapat digunakan sebagai pendeteksi 
kecurangan sekaligus sebagai penentu pengguna 
mana yang melakukan kesalahan atau pemalsuan 
identitas. Karena untuk mengembalikan sebuah 
kunci rahasia tidak hanya diperlukan signed dhared 
yang diberikan oleh TTP sebanyak t pengguna tapi 
juga nilai d (private key) masing-masing pengguna 
yang dihitung dan dimiliki oleh masing-masing 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

993 
 

pengguna. Namun penambahan blind signature 
masih memiliki kekurangan dan kerawanan lain 
sehingga diperlukan perbaikan terhadap skema ini. 

 
6. Pengembangan Ke Depan 

Fungsi-fungsi yang sudah dibuat dapat 
dilanjutkan dengan pembuatan GUI sehingga 
memudahkan user dalam melakukan perhitungan. 

Sebaiknya nilai signed share disimpan dalam 
sebuah token atau smart card sehingga memudahkan 
pengguna untuk melakukan pengiriman signed share 
pada TTP jika t pengguna ingin mendapatkan 
kembali kunci rahasia untuk membuka rahasia. 
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Lampiran 
A. Fungsi funxtos (fungsi polynomial yang 

digunakan): 

function  f = funxtos(x) 

f=(7*x^2 + 8*x +11); 

 

B. Fungsi dextend (extended Euclidean 

algorithm): 

function  [g,x,y] = dextend(a,b) 
if  a<b tem=a;a=b;b=tem; end  
if  b==0 g=a;x=1;y=0; 
else x2=1;x1=0;y2=0;y1=1; 
    while  b>0 
        q = floor(a/b);r=a-
q*b;x=x2-q*x1;y=y2-q*y1; 
a=b;b=r;x2=x1;x1=x;y2=y1;y1=y; 
  end  
    g=a;x=x2;y=y2; 
end return end  

 

C. Fungsi shamir (untuk setup): 

function  y = shamir (p,i)  

x=1;  
for  k=1:i;  
    y(k)= funxtos (x);  
    y(k)= mod(y(k),p)  
    x = x+1;     
end  
for  k=1:i;  
    fprintf ( 'y ke-%d' ,k)  

    disp(y(k));  
end  

 
D. Fungsi rsa: 

 
function  [d,n]= rsa (p,q,e) 
n=p*q; 
tot=(p-1)*(q-1); 
if  e<1||e>tot 
    disp( 'e-nya ga valid' ); 
else  
    [g,x,y] = dextend(e,tot); 
    if  g~=1 disp( 'gcd e dan øn ga 
1' ); return 
    else  
        if  x == 1; d = y; 
        else d = x; 
        end  
        d=mod(d,tot); 
    end  
end  
       disp( 'public keynya 
' );disp(n);disp(e); 
       disp( 'privet keynya = 
' );disp(d); 
end  

 
E. Fungsi samul (square and multiply 

algorithm): 
 

function  b = samul(a,des,n) 
b=1; 
if  des==0 
    return  
else  
    bin = dec2binvec(des);len = 
length(bin);A=a; 
    if  bin(1)==1 b=a; 
    end  
    for  i=2:(len) A=mod((A^2),n); 
        if  bin(i)==1 
b=mod((A*b),n); 
        end  end end end  

 
F. Fungsi blind  

function  mbin = blind (m,n,e,k) 

g = dextend(e,k); 
if  g~=1 
    disp( 'gcd e dan k ga 1' ); 
    return  
else  
    mon = m*(samul(k,e,n)); 
    mbin = mod(mon,n); 
    disp (mbin); 
end  

 

G. Fungsi sign 
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function  sbin = sign (mbin,d,n) 

son = samul (mbin,d,n); 
sbin = mod (son,n); 
disp(sbin); 

 

H. Fungsi unblind 

function  s = unblind (sbin,k,n) 

 [g,x,y] = dextend(k,n); 
disp(x); 
disp (y); 
s = mod((y*sbin),n); 
disp(s); 

 

 

 

 

I.  Fungsi shamirbalik (untuk menghasilkan 

kembali k dan koefisien-koefisien yang 

digunakan): 

[M,a,b]=solve( 'a * 2^2 + b * 2 + M 
= 3' , 'a * 3^2 + b * 3 + M = 7' , 'a * 
4^2 + b * 4 + M = 12' ); 
a=mod(a,13);disp(a); 
b=mod(b,13);disp(b); 
M=mod(M,13);disp(M); 
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Abstrak 

Adanya kendala terhadap dukungan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan sumber daya 
manusia di tiap daerah menyebabkan pembangunan dan pengembangan e-Government berjalan dengan lambat. 
Melaksanakan e-Government dalam aktivitas pemerintahan di pusat maupun daerah berarti menyelenggarakan 
roda pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau melakukan transformasi sistem proses kerja 
ke sistem yang berbasis elektronik. Hal ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih 
cepat, efektif, dan efisien. Untuk memberikan jaminan keterpaduan serta interoperabilitas antar komponen dalam 
sistem e-Government, maka dalam Blueprint Sistem Aplikasi e-Government dirumuskan perencanaan dan 
pengembangan aplikasi e-Government untuk pemerintahan. Salah satu bahasan menarik dalam blueprint tersebut 
adalah bahasan yang berkaitan dengan aplikasi e-Government yang dijabarkan dalam Kerangka Fungsional 
Sistem Kepemerintahan. Disisi lain, perkembangan layanan teknologi informasi di organisasi mulai 
mempertimbangkan untuk menggunakan layanan teknologi informasi berbasis layanan cloud computing.Dalam 
penelitian ini akan dilakukan pemetaan terhadap Blok Fungsi, Modul, Klasifikasi yang terdiri dari Jenis 
Layanan, Fungsi Aplikasi, dan Obyek Layanan yang ada dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan 
kedalam layanan cloud computing. Hasil pemetaan akanmemberikan gambaran dan sebagai usulan apabila 
aplikasi e-Government di migrasikan kedalam layanan cloud computing. 
 
Kata kunci : Blueprint, e-Government, Kerangka Fungsional, Pemetaan, Layanan cloud computing 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Instruksi Presiden RI No.3/2003  tentang  
Kebijakan  Dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  
e-Governmentmengamanatkan bahwa Pengem-
bangan  e-Government  merupakan  upaya untuk 
mengembangkan penyelenggaraan  kepemerintahan  
yang  berbasis  (menggunakan) elektronik  dalam  
rangka  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  
secara efektif dan  efisien.  Melalui  pengembangan  
e-Government  dilakukan penataan  sistem  
manajemen dan proses  kerja  di  lingkungan  
pemerintah  dengan  mengoptimasikan pemanfaatan  
teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi  
informasi  tersebut  mencakup  2  (dua)  aktivitas  
yang berkaitan yaitu: 1) pengolahan  data,  
pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan 
proses kerja secara elektronis;  2) pemanfaatan  
kemajuan  teknologi  informasi  agar  pelayanan  
publik dapat  diakses  secara  mudah  dan  murah  
oleh  masyarakat  di  seluruh wilayah negara [1]. 

Adanya kendala dalam penerapan teknologi 
informasi di Indonesia seperti, kendala penerapan 
teknologi informasi dalam mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kendala 
dalam dukungan teknologi informasi untuk 
pelayanan publik, kendala dalam infrastruktur 
teknologi informasi, dan  kendala sumber daya 
manusia dalam bidang teknologi informasi 
menyebabkan pelaksanaan e-Government di 
Indonesia sulit dilakukan [2]. Mengingat  lingkup  e-
Government  bukan  saja  untuk Pemerintah  Daerah  
tetapi juga untuk kepentingan Nasional,  maka  
untuk mengatasi masalah tersebut Depkominfo 
membuat panduan  baku  pengembangan  sistem  e-
Government atau Blueprint Sistem Aplikasi e-
Government. 

Maksud dari blueprint ini adalah untuk 
memberikan panduan baku pengembangan e-
Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-
Government saja, dengan ruang lingkup Pemerintah 
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, sesuai dengan 
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Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintah 
Daerah, maka blueprint 
Pemerintahan Daerah untuk merencanakan 
pembangunan ataupun pengembangan sistem  
aplikasi  e-Government yang disesuaikan dengan  
visi,  misi,  dan  rencana pembangunan daerah yang 
ada [3]. 

Perkembangan teknologi informasi sekarang 
ini memperkenalkan model layanan berbasis 
computing yaitu layanan yang memanfaatkan 
internet. Apabila dilihat dari sisi teknologi informasi 
terhadap organisasi, standarisasi, dan virtualisasi 
untuk kebutuhan bisnis, maka penerapan layanan ini 
untuk aplikasi e-Government dapat memberikan 
dampak yaitu terhadap pengelolaan layanan 
teknologi informasi menjadi lebih sederhana, 
pelayanan menjadi lebih cepat, dan biaya belanja 
teknologi informasi menjadi lebih sedikit. Layanan 
ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk 
kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan dan 
pengembangan e-Government. 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam 
makalah ini akan dilakukan pemetaan terhadap 
Kerangka Fungsional Sistem Aplikasi 
Kepemerintahan yang ada dalam 
Aplikasi e-Government kedalam layanan 
computing dengan tujuan hasil pemetaan ini dapat 
dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk 
bermigrasi dari layanan kepemerintahan yang sudah 
ada ke layanan cloud computing.

 
2. Blueprint Sistem Aplikasi e

 
Blueprint sistem aplikasi e

disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan 
dari sistem kepemerintahan untuk layanan 
masyarakat dan untuk layanan lembaga pemerintah. 
Selain itu, blueprint ini juga disusun berdasarkan 
pendekatan orientasi layanan yang disediakan 
sistem. Berdasarkan pendekatan fungsionallayanan, 
fungsi pelayanan, administrasi, dan kelembagaan 
dikelompokkan kedalam Blok Fungsi. Selanjutnya 
dikelompokkan kedalam Modul Fungsi, dan 
dikelompokkan kembali kedalam bagian yang le
kecil yaitu Sub-Modul. Berdasarkan pendekatan 
orientasi layanan sistem, dilihat apakah sistem 
digunakan oleh internal/eksternal dan apakah sistem 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
generik/spesifik pemerintah.Blok Fungsi dan bagian
bagiannya (Modul dan Sub-Modul) disusun kedalam 
sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam 
dokumen blueprint tersebut dikatakan sebagai 
Government Function Framework
Fungsional Sistem Kepemerintahan.

Tujuan pembuatan dokumen 
e-Government adalah [3]:  
1) Penyeragaman perencanaan pengembangan 

aplikasi yang bersifat mandatory;
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Undang No.32/2004 tentang Pemerintah 
 digunakan oleh 

Pemerintahan Daerah untuk merencanakan 
pembangunan ataupun pengembangan sistem  

Government yang disesuaikan dengan  
visi,  misi,  dan  rencana pembangunan daerah yang 

Perkembangan teknologi informasi sekarang 
kenalkan model layanan berbasis cloud 
yaitu layanan yang memanfaatkan 

internet. Apabila dilihat dari sisi teknologi informasi 
terhadap organisasi, standarisasi, dan virtualisasi 
untuk kebutuhan bisnis, maka penerapan layanan ini 

Government dapat memberikan 
dampak yaitu terhadap pengelolaan layanan 
teknologi informasi menjadi lebih sederhana, 
pelayanan menjadi lebih cepat, dan biaya belanja 
teknologi informasi menjadi lebih sedikit. Layanan 
ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi 
kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan dan 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam 
makalah ini akan dilakukan pemetaan terhadap 
Kerangka Fungsional Sistem Aplikasi 
Kepemerintahan yang ada dalam Blueprint Sistem 

Government kedalam layanan cloud 
dengan tujuan hasil pemetaan ini dapat 

dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk 
bermigrasi dari layanan kepemerintahan yang sudah 

. 

Blueprint Sistem Aplikasi e-Government 

sistem aplikasi e-Government 
disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan 
dari sistem kepemerintahan untuk layanan 
masyarakat dan untuk layanan lembaga pemerintah. 

ini juga disusun berdasarkan 
si layanan yang disediakan 

sistem. Berdasarkan pendekatan fungsionallayanan, 
fungsi pelayanan, administrasi, dan kelembagaan 
dikelompokkan kedalam Blok Fungsi. Selanjutnya 
dikelompokkan kedalam Modul Fungsi, dan 
dikelompokkan kembali kedalam bagian yang lebih 

Modul. Berdasarkan pendekatan 
orientasi layanan sistem, dilihat apakah sistem 
digunakan oleh internal/eksternal dan apakah sistem 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
generik/spesifik pemerintah.Blok Fungsi dan bagian-

Modul) disusun kedalam 
sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam 

tersebut dikatakan sebagai 
Government Function Framework/ Kerangka 
Fungsional Sistem Kepemerintahan. 

Tujuan pembuatan dokumen blueprint aplikasi 

Penyeragaman perencanaan pengembangan 
aplikasi yang bersifat mandatory; 

2) Standarisasi fungsi sistem aplikasi e
Government; 

3) Memberikan landasan berpikir bagi 
pengembangan sistem aplikasi e
yang komprehensif, efisien dan efektif. 

Tujuan ini dimaksudkan untuk  menjamin  
interoperabilitas yaitu sistem  dapat  memenuhi  
harapan  yang diinginkan  dan  juga  dapat  saling  
bersinergi  antara  satu  dengan  yang  lainnya.
 
3. Government Function Framework

Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan 
terdiri dari 7 (Tujuh) Blok Fungsi seperti terlihat 
pada Gambar 1 yaitu Pelayanan, Administrasi dan 
Management, Legislasi, Pembangunan, Keuangan, 
Kepegawaian, dan Dinas dan Lembaga. Khusus blok 
fungsi Dinas dan Lembaga seperti terlihat pada 
Gambar 2, dibagi lagi kedalam Sub
Kepemerintahan, Kewilayahan, Kemasyarakatan, 
dan Sarana & Prasarana. 
 

Gambar 1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan
 

Gambar 2. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga [3]
 
Masing-masing blok fungsi diatas memiliki properti 
yang berisi Deskripsi dari masing
Fungsi dan Modul kemudian diuraikan dengan lebih 
rinci melalui tabel deskripsi properti.
 
4. Cloud Computing 
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Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-

Memberikan landasan berpikir bagi 
pengembangan sistem aplikasi e-Government 
yang komprehensif, efisien dan efektif.  

maksudkan untuk  menjamin  
interoperabilitas yaitu sistem  dapat  memenuhi  
harapan  yang diinginkan  dan  juga  dapat  saling  
bersinergi  antara  satu  dengan  yang  lainnya. 

Government Function Framework 
Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan 
i dari 7 (Tujuh) Blok Fungsi seperti terlihat 

pada Gambar 1 yaitu Pelayanan, Administrasi dan 
Management, Legislasi, Pembangunan, Keuangan, 
Kepegawaian, dan Dinas dan Lembaga. Khusus blok 
fungsi Dinas dan Lembaga seperti terlihat pada 

kedalam Sub-Blok Fungsi 
Kepemerintahan, Kewilayahan, Kemasyarakatan, 

 
Gambar 1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan 

 
Gambar 2. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga [3] 

masing blok fungsi diatas memiliki properti 
Deskripsi dari masing-masing Blok 

Fungsi dan Modul kemudian diuraikan dengan lebih 
rinci melalui tabel deskripsi properti. 
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Definisi umum mengenai Cloud Computing 

yang banyak di gunakan sebagai bahan referensi 
adalah standar yang diterbitkan oleh NIST (National 
Institute of Standards and Technology) yaitu ”Cloud 
computing is a model for enabling convenient, on-
demand network access to a shared pool of 
configurable computing resources (e.g., networks, 
servers, storage, applications, and services) that can 
be rapidly provisioned and released with minimal 
management effort or service provider interaction. 
This cloud model promotes availability and is 
composed of five essential characteristics, three 
service models, and four deployment models 
[4].”Gambar3 berikut ini menjelaskan lima 
karakteristik utama, tiga model layanan, serta empat 
model penyebaran darilayanan cloud.  

 

 
Gambar 3. Model Definisi Cloud Computing [4] 

 
Menurut NIST ada 5 (lima) karakteristik utama 

sehingga sebuah sistem dapat disebut sebagai 
layanan cloud computing yaitu [4]: 
1) On-demand self service 

Kemampuan pelanggan untuk melakukan 
konfigurasi terhadap layanan yang ingin dipakai 
secara mandiri.  

2) Broad network access 
Layanan tersedia lewat jaringan dan bisa di 
akses melalui mekanisme standar menggunakan 
berbagai perangkat dengan platform berbeda. 

3) Resource polling 
Sumber daya komputasi seperti storage, 
processing, memory, serta network bandwith 
berada dan dikumpulkan pada suatu tempat 
untuk melayani berbagai pengguna meng-
gunakan model multi-tenant. 

4) Rapid elasticity 
Layanan dapat digunakan secara dinamis dan 
Pelanggan dapat meminta kepada penyedia 
layanan untuk menaikan atau menurunkan 
kapasitas layanan. 

5) Measured service 
Layanan ini merupakan bentuk transparansi 
antara penyedia layanan dengan pelanggan 

karena penggunaan sumber daya dapat dipantau, 
dikendalikan, dan dilaporkan. 

 
NIST membagi jenis layanan cloud menjadi 3 

(tiga), ketiga layanan tersebut adalah [4]: 
1) Software as a Service (SaaS) 

Kemampuan untuk menggunakan aplikasi yang 
disediakan oleh penyedia layanan yang 
dijalankan pada infrastruktur cloud. Contoh 
layanan SaaS adalah Office 365, GMail, 
Yahoo!Mail, Facebook, Twitter dan sebagainya. 
Keuntungan layanan ini adalah pelanggan tidak 
perlu memikirkan lisensi aplikasi yang 
digunakan, pengguna hanya membayar 
berdasarkan pemakaian.  

2) Platform as a Service (PaaS) 
Kemampuan yang memungkinkan pelanggan 
untuk menyewa infrastruktur cloud berikut 
lingkungannya seperti sistem operasi, network, 
database engine, framework, dan sebagainya. 
Pelanggan tidak perlu melakukan perawatan 
yang menjadi tanggung jawab penyedia 
layanan. Contoh layanan PaaS adalah Heroku, 
Amazon Web Service, Windows Azure, dan 
GoogleApp Engine. Keuntungan dari layanan 
ini adalah pengembang atau pengguna dapat 
fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan 
dan pengguna tidak perlu memikirkan apa yang 
dikembangkan. Pelanggan memiliki kontrol 
terhadap aplikasi yang digunakan. 

3) Infrastructure as a Service (IaaS) 
Kemampuan yang memungkinkan pengguna 
menyewa infrastruktur teknologi informasi 
penyedia layanan seperti unit komputasi, 
storage, memori, network dan sebagainya. 
Pelanggan tidak mengelola maupun 
mengendalikan infrastruktur cloud yang 
mendasarinya tapi memiliki kendali atas sistem 
operasi, storage, serta aplikasi yang telah 
disebar. Contoh layanan IaaS adalah Amazon 
EC2, Rackspace Cloud, Windows Azure. 
Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna 
dapat dengan mudah mengkonfiguasi komputer 
virtual yang disewa sehingga saat komputer 
tersebut mengalami kelebihan beban maka 
pengguna dapat menambahkan CPU, RAM atau 
storage dengan segera. 

 
Ada 4 (empat) model penyebaran dalam cloud 

computing yang dapat dipilih saat akan 
mengimplementasikan cloud computing yaitu:  
1) Private Cloud,  

Infrastruktur cloud ditetapkan untuk 
penggunaan eksklusif untuk memenuhi 
kebutuhan internal sebuah organisasi yang 
terdiri dari banyak pengguna atau unit bisnis. 
Jenis cloud ini dapat dimiliki, dikelola, dan 
dioperasikan oleh organisasi, third party, atau 
kombinasi keduanya. Disini, penyedia layanan 
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harus bertanggung jawab terhadap standar 
kualitas layanan yang diberikan.

2) Community Cloud,  
Infrastruktur cloud ditetapkan dan untuk 
penggunaan eksklusif oleh komunitas tertentu 
dan penggunanya berasal dari berbagai 
organisasi yang memiliki perhatian yang sama 
terhadap suatu hal misalnya misi, standar 
keamanan, kebijakan, 
kepatuhan, dan sebagainya. 

3) Public Cloud,  
Infrastruktur cloud ditetapkan untuk 
penggunaan terbuka oleh publik umum. Jenis 
cloud ini dapat dimiliki
dioperasikan oleh bisnis, akademis, atau 
organisasi pemerintahan, atau kombinasi 
ketiganya. Pengguna dapat langsung mendaftar 
ataupun memakai layanan yang ada. 

4) Hybrid Cloud,  
Infrastruktur cloud terdiri atas gabungan dari 
dua atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda 
(private, community, atau 
merupakan entitas yang unik, namun terikat 
oleh standar atau kepemilikan teknologi yang 
memungkinkan data serta aplikasi dapat dibawa 
ke mana saja. Jenis cloud
dikelola, dan dioperasikan oleh satu atau lebih 
organisasi di dalam komunitas tersebut, 
party, atau kombinasi keduanya.

 
5. Pemetaan Blueprint kedalam Layanan Cloud
 

Berdasarkan deskripsi properti yang ada dalam 
Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan
dapat dijelaskan masing-masing blok fungsi, modul, 
dan klasifikasi (jenis layanan, fungsi aplikasi, obyek 
layanan)sehingga menghasilkan kerangka pemetaan 
seperti pada Gambar 4, dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
1) Blok Fungsi adalah kumpulan dari fungs

pelayanan, administrasi dan kelembagaan. Blok 
fungsi terdir dari Pelayanan, Administrasi dan 
Management, Legislasi, Pembangunan, 
Keuangan, Kepegawaian, dan Dinas dan 
Lembaga. Khusus blok fungsi Dinas dan 
Lembaga dibagi lagi kedalam Sub
Kepemerintahan, Kewilayahan, Kemasyara
katan, dan Sarana & Prasarana.

2) Modul adalah bagian dari blok fungsi yang 
mencerminkan unit fungsi yang lebih kecil. Ada 
47 modul yang ada dalam aplikasi e
Government. 

3) Jenis Layanan adalah pengelompokan aplikasi 
e-Government yang dibagi kedalam 2 (dua) 
kelompok yaitu Front Office dan Back Office. 
Front Office adalah kelompok sistem aplikasi 
yang orientasi fungsinya langsung memberikan  
pelayanan kepada penggunanya. Back office 
adalah kelompok sistem aplikasi yang orien

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

998 
 

harus bertanggung jawab terhadap standar 
kualitas layanan yang diberikan. 

Infrastruktur cloud ditetapkan dan untuk 
penggunaan eksklusif oleh komunitas tertentu 
dan penggunanya berasal dari berbagai 

g memiliki perhatian yang sama 
terhadap suatu hal misalnya misi, standar 

compliance atau 
 

ditetapkan untuk 
penggunaan terbuka oleh publik umum. Jenis 

ini dapat dimiliki, dikelola, dan 
dioperasikan oleh bisnis, akademis, atau 
organisasi pemerintahan, atau kombinasi 
ketiganya. Pengguna dapat langsung mendaftar 
ataupun memakai layanan yang ada.  

Infrastruktur cloud terdiri atas gabungan dari 
frastruktur cloud yang berbeda 

, atau public) yang tetap 
merupakan entitas yang unik, namun terikat 
oleh standar atau kepemilikan teknologi yang 
memungkinkan data serta aplikasi dapat dibawa 

cloud ini dapat dimiliki, 
dikelola, dan dioperasikan oleh satu atau lebih 
organisasi di dalam komunitas tersebut, third 

, atau kombinasi keduanya. 

Pemetaan Blueprint kedalam Layanan Cloud 

Berdasarkan deskripsi properti yang ada dalam 
Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan maka 

masing blok fungsi, modul, 
dan klasifikasi (jenis layanan, fungsi aplikasi, obyek 
layanan)sehingga menghasilkan kerangka pemetaan 
seperti pada Gambar 4, dengan penjelasan sebagai 

Blok Fungsi adalah kumpulan dari fungsi-fungsi 
pelayanan, administrasi dan kelembagaan. Blok 
fungsi terdir dari Pelayanan, Administrasi dan 
Management, Legislasi, Pembangunan, 
Keuangan, Kepegawaian, dan Dinas dan 
Lembaga. Khusus blok fungsi Dinas dan 
Lembaga dibagi lagi kedalam Sub-Blok Fungsi 
Kepemerintahan, Kewilayahan, Kemasyara-
katan, dan Sarana & Prasarana. 
Modul adalah bagian dari blok fungsi yang 
mencerminkan unit fungsi yang lebih kecil. Ada 
47 modul yang ada dalam aplikasi e-

Jenis Layanan adalah pengelompokan aplikasi 
ernment yang dibagi kedalam 2 (dua) 

kelompok yaitu Front Office dan Back Office. 
Front Office adalah kelompok sistem aplikasi 
yang orientasi fungsinya langsung memberikan  
pelayanan kepada penggunanya. Back office 
adalah kelompok sistem aplikasi yang orientasi 

fungsinya lebih banyak ditujukan untuk 
memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat 
administrasi kepemerintahan, serta fungsi
fungsi kedinasan dan kelembagaan dan 
kelompok sistem aplikasi yang fungsi 
layanannya bersifat mendasar dan umum, 
diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap 
sistem aplikasi lain yang lebih spesifik.

4) Fungsi Aplikasi dibagi kedalam 2 (dua) fungsi 
yaitu Generik dan Spesifik. Dikatakan Generik 
jika fungsi/ modul kurang lebih sama untuk 
semua pemerintah daerah. Cirinya, fungsi 
tersebut biasanya merujuk ke hukum dan 
peraturan perundang-
kan oleh pemerintah pusat. Spesifik 
berartimerujuk ke Peraturan Daerah setempat, 
atau bahkan tidak ada rujukan hukum dan 
peraturan perundang-undangannya.

5) Obyek Layanan dikelompokkan
orientasi pengguna yang dilayaninya, yaitu  
G2C (Government  to Citizen
sistem  aplikasi  e-Government  yang  orientasi  
fungsinya melayani  kebutuhan  dan  
kepentingan masyarakat umum. G2B 
(Government to Business
sistem  aplikasi  e-Government  yang  orientasi  
fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan 
kalangan bisnis. G2G (
Government) adalah kelompok  sistem  aplikasi  
e-Government  yang  orientasi  fungsinya 
melayani  kebutuhan  internal  le
kepemerintahan,  atau  kebutuhan dari 
pemerintah daerah lainnya.

 

Gambar 4.Kerangka Pemetaan
 

6. Langkah-Langkah Pemetaan
 
Pemetaan Kerangka Fungsional Sistem 

Kepemerintahan kedalam layanan 
dengan mengikuti langkah
1) Pemetaan aplikasi e-Government untuk kondisi 

saat ini berdasarkan katalog properti dalam 
kerangka fungsional. Dilakukan seleksi dari 
setiap atribut untuk menetapkan atribut mana 
saja yang berperan sebagai informasi penunjang 
untuk di petakan kedalam layanan 
computing. 

2) Dari informasi yang didapat sebelumnya, 
setelah dilakukan kajian, selanjutnya adalah 
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fungsinya lebih banyak ditujukan untuk 
memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat 
administrasi kepemerintahan, serta fungsi-
fungsi kedinasan dan kelembagaan dan 
kelompok sistem aplikasi yang fungsi 
layanannya bersifat mendasar dan umum, 

h setiap pengguna, atau setiap 
sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. 
Fungsi Aplikasi dibagi kedalam 2 (dua) fungsi 
yaitu Generik dan Spesifik. Dikatakan Generik 
jika fungsi/ modul kurang lebih sama untuk 
semua pemerintah daerah. Cirinya, fungsi 

t biasanya merujuk ke hukum dan 
-undangan yang dikeluar-

kan oleh pemerintah pusat. Spesifik 
berartimerujuk ke Peraturan Daerah setempat, 
atau bahkan tidak ada rujukan hukum dan 

undangannya. 
Obyek Layanan dikelompokkan berdasarkan 
orientasi pengguna yang dilayaninya, yaitu  

Government  to Citizen) adalah kelompok  
Government  yang  orientasi  

fungsinya melayani  kebutuhan  dan  
kepentingan masyarakat umum. G2B 
Government to Business)adalah kelompok 

Government  yang  orientasi  
fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan 
kalangan bisnis. G2G (Government to 

) adalah kelompok  sistem  aplikasi  
Government  yang  orientasi  fungsinya 

melayani  kebutuhan  internal  lembaga  
kepemerintahan,  atau  kebutuhan dari 
pemerintah daerah lainnya. 

 
Gambar 4.Kerangka Pemetaan 

Langkah Pemetaan 

Pemetaan Kerangka Fungsional Sistem 
Kepemerintahan kedalam layanan cloud dilakukan 
dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

Government untuk kondisi 
saat ini berdasarkan katalog properti dalam 
kerangka fungsional. Dilakukan seleksi dari 
setiap atribut untuk menetapkan atribut mana 

n sebagai informasi penunjang 
untuk di petakan kedalam layanan cloud 

Dari informasi yang didapat sebelumnya, 
setelah dilakukan kajian, selanjutnya adalah 
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menetapkan masing-masing Modul kedalam 
layanan cloud dan model penyebaran sehingga 
didapat tabel pemetaan seperti pada Tabel 1.

 
7. Kesimpulan dan Saran 
 
Blueprint Sistem Aplikasi e-
dimanfaatkan dan diterjemahkan oleh Pemerintah 
Daerah kedalam kedalam rencana pentahapan 

Tabel 1. Hasil Pemetaan Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Kedalam Layanan Cloud
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masing Modul kedalam 
dan model penyebaran sehingga 

tabel pemetaan seperti pada Tabel 1. 

-Government dapat 
dimanfaatkan dan diterjemahkan oleh Pemerintah 
Daerah kedalam kedalam rencana pentahapan 

pembangunan e-Government yang sesuai untuk 
daerahnya masing-masing. Hasil pemetaan yang 
didapat dalam makalah ini dapat dijadikan panduan 
untuk melakukan migrasi aplikasi e
kedalam layanan cloud computing
ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 
mengatasi kendala dalam pembangunan dan
pengembangan e-Government. 

 
Tabel 1. Hasil Pemetaan Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Kedalam Layanan Cloud
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Government yang sesuai untuk 
sing. Hasil pemetaan yang 

didapat dalam makalah ini dapat dijadikan panduan 
untuk melakukan migrasi aplikasi e-Government 

cloud computing.  Kondisi harapan 
ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 
mengatasi kendala dalam pembangunan dan 

Government.  

Tabel 1. Hasil Pemetaan Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Kedalam Layanan Cloud 
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Untuk mengatasi kendala penerapan teknologi 
informasi dalam mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan kendala dalam 
dukungan teknologi informasi untuk pelayanan 
publik, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan 
blueprint sebagai panduan untuk pengembangan e-
Government. Untuk mengatasi kendala dalam 
infrastruktur teknologi informasi dan kendala SDM 
dalam bidang teknologi informasi, pemerintah 
sebaiknya mempertimbangkan pemanfaatan layanan 
teknologi Cloud Computing. 
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Abstrak 

Saat ini perkembangan teknologi komputasi sudah mendampingi hampir semua aspek dikehidupan 
manusia. Untuk kegiatan yang semakin kompleks tentunya diperlukan alat bantu komputasi dan alat komunikasi 
yang mudah untuk dibawa.   Keberadaan ponsel pintar atau biasa disebut smartphone sudah dapat menggantikan 
fungsi komputer untuk beberapa pekerjaan. 

Samsung adalah salah satu vendor yang mengeluarkan produk ponsel pintar, produk terbarunya adalah 
Galaxy SIII yang dilengkapi dengan teknologi S Beam. S Beam menggunakan teknologi Near-Field 
Communication (NFC) dan Wi-Fi Direct, yang memungkinkan pengguna melakukan transfer file secara cepat 
tanpa sambungan kabel. Kecepatan transfer data NFC bervariasi mulai 106kbit/s, 212kbit/s, hingga 424kbit/s.    
S Beam merupakan pengembangan dari Android Beam , teknologi S Beam dapat melakukan transfer file apapun 
hingga 1GB dengan kecepatan mencapai 300Mbps. 

Dalam tulisan ini akan dilakukan uji coba dan pembahasan mengenai kinerja dan kecepatan dari teknologi 
S Beam yang ada pada Samsung Galaxy SIII dengan berbagai halangan dan variasi jarak transfer. Hasil uji coba 
diharapkan dapat membantu masyarakat mengenal lebih dalam tentang teknologi S Beam. 
 
Kata kunci : Samsung,S3,NFC,S Beam,Smartphone,Kecepatan. 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Saat ini perkembangan teknologi komputasi 
sudah mendampingi hampir semua aspek di 
kehidupan manusia. Untuk kegiatan yang semakin 
kompleks tentunya diperlukan alat bantu komputasi 
dan alat komunikasi yang mudah untuk dibawa.   
Keberadaan ponsel pintar atau biasa disebut 
smartphone sudah dapat menggantikan fungsi 
komputer untuk beberapa pekerjaan. 

Pesatnya penggunaan ponsel pintar di 
Indonesia mulai terlihat pada beberapa tahun ini. 
Kehadiran ponsel pintar dengan sistem operasi yang 
handal memudahkan para user dalam melakukan 
pekerjaan dimanapun dia berada. 

Salah satu vendor yang memproduksi ponsel 
pintar adalah Samsung, di Indonesia pun sudah 
banyak masyarakat yang menggunakan produk dari 
dari salah satu vendor terbesar ponsel pintar ini. 
Beberapa waktu yang lalu Samsung mengeluarkan 
produk terbarunya yaitu Samsung galaxy SIII yang 
memiliki teknologi baru dalam transfer data, 
teknologi tersebut adalah S Beam. S Beam 
menggunakan teknologi Near-Field Communication 

(NFC) dan Wi-Fi Direct, yang memungkinkan 
pengguna melakukan transfer file secara cepat tanpa 
sambungan kabel. Kecepatan transfer data NFC 
bervariasi mulai 106kbit/s, 212kbit/s, hingga 
424kbit/s.  

NFC dapat memberikan berbagai manfaat 
kepada pengguna seperti:  

• Intuitif: Interaksi “NFC” tidak 
membutuhkan kesulitan hanya dari 
sentuhan sederhana.  

• Versatile: NFC cocok digunakan untuk 
industri, dan lingkungan yang luas.  

• Berbasis standar: Lapisan dasar teknologi 
NFC mengikuti standar universal yang 
telah diterapkan oleh ISO, ECMA, dan 
ETSI.  

• Teknologi yang memungkinkan: NFC 
memfasilitasi pengaturan dengan cepat dan 
sederhana dari teknologi nirkabel, seperti 
Bluetooth dan Wi-Fi.  

•  Inherently secure: Transmisi NFC bekerja 
dengan jarak dekat.  
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• Interoperable: NFC bekerja dengan 
teknologi yang sudah ada kartu contactless. 

• Keamanan: NFC telah memiliki 
kemampuan untuk mendukung aplikasi 
yang aman 

 
S Beam merupakan pengembangan dari 

Android Beam , pada Android Beam, ponsel dapat 
digunakan sebagai kartu bank, kartu bus, dll tetapi 
tidak dapat mengirim file berukuran besar seperti 
music, foto dan video. Akan tetapi, teknologi S 
Beam dapat melakukan transfer file apapun hingga 
1GB dengan kecepatan mencapai 300Mbps. 

Dalam tulisan ini akan dilakukan uji coba 
terhadap kecepatan dan waktu yang dibutuhkan oleh 
teknologi S Beam untuk melakukan transfer data 
dengan berbagai ukuran file, jenis file dan halangan 
yang akan mengganggu kecepatan dari transfer data. 

 
2. Teknik Pengukuran 

 
Seperti yang telah dibahas pada pembahasan 

sebelumnya, teknologi S Beam ini dapat melakukan 
transfer file data dengan kecepatan yang sangat 
tinggi mencapai 300Mbps. Penulis akan melakukan 
pengujian terhadap beberapa jenis file untuk 
mengetahui pengaruh dari jenis file terhadap 
kecepatan transfer. Untuk mengukur kecepatan 
transfer dari teknologi S Beam ini penulis 
menyiapkan beberapa jenis file seperti : Audio 
(dengan ukuran 5,2 MB, 10,1 MB, 15,03 MB, 20,2 
MB, 25,11 MB dan 30,17 MB), Video (dengan 
ukuran 5,19 MB, 10,09 MB,  15,43 MB, 20,12 MB, 
25,1 MB dan 30,13 MB), Image (dengan ukuran 
5,24 MB, 10,3 MB, 15,1 MB, 20,23 MB, 25,15 MB, 
dan 30,1 MB) 
Parameter yang digunakan dalam tulisan ini adalah : 

• Waktu transfer 
Waktu transfer akan dihitung 

menggunakan stopwatch ketika file mulai 
dikirim sampai file selesai dikirim. 
Penghitungan akan dilakukan terhadap 
berbagai jenis file, apakah terdapat 
perbedaan waktu transfer antara berbagai 
jenis file tersebut dengan jarak yang 
berbeda dan juga dengan berbagai macam 
ukuran. 
 

• Halangan transfer 
Dalam pengiriman suatu file terkadang 

ditemui berbagai macam penghalang yang 
dapat mengganggu koneksi dari suatu 
perangkat dalam melakukan transfer data.  
Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan 
dapat pula menjadi pertimbangan dalam 
melakukan transfer data, penulis akan 
melakukan pengujian pengaruh halangan 
terhadap kecepatan transfer data pada 
teknologi S Beam ini. 

Penilaian akan dilakukan terhadap 3 
jenis halangan yang berbeda, yaitu : 
� Tanpa halangan 
� Terhalang kayu 
� Terhalang kaca  
� Terhalang logam 

Penguji cobaan ini akan membuktikan  
besarnya pengaruh kerapatan suatu media 
penghalang terhadap  aktivitas transfer data 
pada suatu perangkat S Beam. 

 
• Perbedaan temperatur ruang 

Selain penghalang, terkadang suhu 
ruanganpun menjadi salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi kecepatan suatu 
transfer data, hal ini biasanya terjadi karena 
perangkat mendapat beban yang lebih dari 
suhu sehingga dapat menyebabkan koneksi 
menjadi lambat.  

Penulis akan melakukan pengujian 
terhadap transfer data pada suhu ruangan 
yang dilengkapi dengan AC dan juga pada 
suhu ruangan yang panas. 

 
3. Uji Coba  
 

Pada tahapan uji coba ini, akan disajikan data-
data yang didapatkan dari percobaan yang dilakukan 
terhadap berbagai jenis file seperti audio, video dan 
image  dengan jarak tertentu dan juga dengan 
menggunakan halangan yang telah di sebutkan 
sebelumnya. 
 
Tabel 1. Hasil uji coba waktu transfer file audio 
dengan halangan(dalam satuan detik) 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Tanpa 

Halangan 
40  1,25 3,17 5,95 7,1 9,3 
80  2,48 4,3 5,94 8,2 9,2 
120  2,33 3,8 6,08 8,14 9,8 

Kayu 40  2,31 3,73 5,15 7,47 8,8 
80  1,61 3,83 5,13 6,89 8,9 
120  2,05 4,04 5,81 7,51 9,7 

Kaca 40  2,04 3,3 4,92 6,97 8,7 
80  2,06 3,5 5,84 7,54 8,9 
120  2,15 3,38 5,32 7,45 8,6 

Logam 40 4,04 5,3 6,9 8,81 10,4 
80 4,1 5,5 7,73 9,56 10,9 
120 4,15 5,47 7,81 9,73 10,8 

 
 
Tabel 2. Hasil uji coba waktu transfer file video 
dengan halangan  (dalam satuan detik) 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Tanpa 

Halangan 
40  1,38 2,9 4,4 7,51 9,7 
80  1,5 4,56 6,03 6,97 8,7 
120  3,1 3,61 6,02 7,54 8,9 

Kayu 40  1,59 3,57 4,94 7,45 8,6 
80  1,63 3,45 4,66 7,47 9,3 
120  1,76 3,44 5,6 6,89 9,2 

Kaca 40  1,49 3,18 4,6 7,51 9,8 
80  1,67 3,13 5,56 6,97 8,8 
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120  1,6 3,37 5,14 7,54  9,5 
Logam 40 3,51 5,17 6,6 9,51 10,8 

80 3,67 5,13 7,65 9,93 10,8 
120 3,6 5,47 7,14 9,45 10,5 

 
 
 
 
 
Tabel 3 hasil uji coba waktu transfer file image 
dengan halangan  (dalam satuan detik) 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Tanpa 

Halangan 
40  1,72 3,77 6,13 7,41 9,5 
80  1,62 4,2 6,13 8,11 9,4 
120  2,93 4,04 6,08 7,98 9,5 

Kayu 40  1,72 3,77 5,66 7,57 9,6 
80  1,58 4,17 5,73 7,93 9,4 
120  1,82 4,16 5,9 8,34 9,8 

Kaca 40  1,72 3,63 5,66 7,72 9,7 
80  1,84 3,89 5,39 7,96 9,6 
120  1,87 4,19 5,9 8,12 9,6 

Logam 40 3,72 5,63 7,65 9,72 10,7 
80 3,82 5,89 7,39 9,93 10,6 
120 3,78 6,19 7,9 10,12 10,6 

 
Tabel 4. hasil penghitungan kecepatan transfer file 
audio dengan halangan , didapat dari membagi 
ukuran file dan waktu transfer(dalam satuan MB/s) 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Tanpa 

Halangan 
40  4,16 3,27 2,58 2,81 2,7 
80  2,1 2,42 2,59 2,44 2,7 
120  2,23 2,73 2,52 2,46 2,5 

Kayu 40  2,25 2,78 2,98 2,68 2,8 
80  3,25 2,71 2,99 2,9 2,8 
120  2,54 2,57 2,64 2,66 2,6 

Kaca 40  2,55 3,15 3,12 2,87 2,9 
80  2,53 2,96 2,63 2,65 2,8 
120  2,42 2,88 2,88 2,68 2,9 

Logam 40 0,80 0,53 0,46 0,44 0,41 
80 0,82 0,55 0,51 0,47 0,43 
120 0,83 0,54 0,52 0,48 0,43 

 
Tabel 5 hasil penghitungan kecepatan transfer file 
video dengan halangan , didapat dari membagi 
ukuran file dan waktu transfer(dalam satuan MB/s) 
Halanga
n 

Jarak 
(CM) 

Ukuran (MB) 
5 10 15 20 25 

Tanpa 
Halanga

n 

40  3,78 3,48 3,51 2,68 2,8 
80  3,46 2,21 2,56 2,9 2,8 
120  1,68 2,8 2,57 2,66 2,6 

Kayu 40  3,26 2,83 3,13 2,87 2,9 
80  3,2 2,93 3,31 2,65 2,8 
120  2,95 2,94 2,76 2,68 2,9 

Kaca 40  3,48 3,18 3,36 2,9 2,8 
80  3,16 3,23 2,78 2,66 2,6 
120  3,24 3 3 2,87 2,9 

Logam 40 0,70 0,51 0,44 0,47 0,43 
80 0,73 0,51 0,51 0,49 0,43 
120 0,72 0,547 0,476 0,475 0,42 

 
Tabel 6 hasil penghitungan kecepatan transfer file 
image dengan halangan , didapat dari membagi 
ukuran file dan waktu transfer(dalam satuan MB/s) 
Halangan Jarak Ukuran (MB) 

(CM) 5 10 15 20 25 
Tanpa 

Halangan 
40  3,06 2,71 2,49 2,66 2,6 
80  3,23 2,43 2,48 2,87 2,9 
120  1,79 2,53 2,51 2,65 2,8 

Kayu 40  3,05 2,71 2,69 2,65 2,8 
80  3,31 2,45 2,66 2,68 2,9 
120  2,89 2,45 2,58 2,9 2,8 

Kaca 40  3,05 2,81 2,69 2,68 2,8 
80  2,85 2,62 2,82 2,9 2,8 
120  2,80 2,58 2,58 2,66 2,6 

Logam 40 0,74 0,56 0,51 0,48 0,42 
80 0,76 0,58 0,49 0,49 0,42 
120 0,75 0,61 0,52 0,50 0,42 

 
Tabel 7 hasil uji coba waktu transfer file audio 
dengan perbedaan suhu ruangan 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Suhu Panas 40  2,53 4,12 5,74 7,53 9,6 

80  2,87 4,37 5,79 7,79 9,9 
120  2,95 4,22 5,87 7,48 9,7 

Suhu 
Dingin 

40  1,61 3,83 5,13 6,89 8,9 
80  2,05 4,04 5,81 7,51 9,7 
120  2,04 3,3 4,92 6,97 8,7 

 
Tabel 8 hasil uji coba waktu transfer file video 
dengan perbedaan suhu ruangan 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Suhu Panas 40  2,49 4,43 6,74 7,92 10 

80  2,73 4,28 6,65 7,58 9,8 
120  2,68 4,92 6,83 7,38 9,7 

Suhu 
Dingin 

40  1,76 3,44 5,6 6,89 9,2 
80  1,49 3,18 4,6 7,51 9,8 
120  1,67 3,13 5,56 6,97 8,8 

 
Tabel 9 hasil uji coba waktu transfer file image 
dengan perbedaan suhu ruangan 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Suhu 
Panas 

40  2,54 4,97 5,91 8,91 9,8 
80  1,99 4,52 5,85 8,86 9,6 
120  2,34 4,11 5,87 8,88 9,9 

Suhu 
Dingin 

40  1,58 4,17 5,73 7,93 9,4 
80  1,82 4,16 5,9 8,34 9,8 
120  1,72 3,63 5,66 7,72 9,7 

 
Tabel 10 hasil penghitungan kecepatan transfer file 
audio dengan perbedaan suhu ruangan 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Suhu Panas 40  2,1 2,42 2,59 2,44 2,7 

80  2,23 2,73 2,52 2,46 2,5 
120  2,25 2,78 2,98 2,68 2,8 

Suhu 
Dingin 

40  1,68 2,8 2,57 2,66 2,6 
80  3,26 2,83 3,13 2,87 2,9 
120  3,2 2,93 3,31 2,65 2,8 

 
Tabel 11 hasil penghitungan kecepatan transfer file 
video dengan perbedaan suhu ruangan 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Suhu Panas 40  2,89 2,45 2,58 2,9 2,8 

80  1,79 2,53 2,51 2,65 2,8 
120  2,80 2,58 2,58 2,66 2,6 
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Suhu 
Dingin 

40  3,05 2,71 2,69 2,65 2,8 
80  3,31 2,45 2,66 2,68 2,9 
120  3,23 2,43 2,48 2,87 2,9 

 
Tabel 10 hasil penghitungan kecepatan transfer file 
image dengan perbedaan suhu ruangan 
Halangan Jarak 

(CM) 
Ukuran (MB) 

5 10 15 20 25 
Suhu Panas 40  2,1 2,42 2,59 2,44 2,7 

80  2,23 2,73 2,52 2,46 2,5 
120  2,25 2,78 2,98 2,68 2,8 

Suhu 
Dingin 

40  3,78 3,48 3,51 2,68 2,8 
80  3,46 2,21 2,56 2,9 2,8 
120  3,05 2,81 2,69 2,68 2,8 

 
Tampilan grafik untuk membandingkan waktu 
transfer pada berbagai halangan yang berbeda 
 

 
Gambar 1. Grafik perbandingan waktu pada jarak 40 

cm untuk file audio 
 

Pada Gambar 1 dapat dilihat perbandingan waktu 
transfer pada berbagai macam halangan untuk kenis 
file audio dengan jarak 40 cm, semakin besar ukuran 
file maka waktu yang dibutuhkan juga semakin 
besar. 
 

 
Gambar 2. Grafik perbandingan waktu pada jarak 80 

cm untuk file audio 
 

Pada Gambar 2 dapat dilihat perbandingan waktu 
transfer pada berbagai macam halangan untuk kenis 
file audio dengan jarak 80 cm, semakin besar ukuran 
file maka waktu yang dibutuhkan juga semakin 
besar. 
 

 
Gambar 3. Grafik perbandingan waktu pada jarak 

120 cm untuk file audio 
 

Pada Gambar 3 dapat dilihat perbandingan waktu 
transfer pada berbagai macam halangan untuk kenis 
file audio dengan jarak 120 cm, semakin besar 
ukuran file maka waktu yang dibutuhkan juga 
semakin besar. 
 

 
Gambar 4. Grafik perbandingan waktu pada jarak 40 

cm untuk file video 
 

Pada Gambar 4 dapat dilihat perbandingan waktu 
transfer pada berbagai macam halangan untuk kenis 
file audio dengan jarak 40 cm, semakin besar ukuran 
file maka waktu yang dibutuhkan juga semakin 
besar. 
 

 
Gambar 5. Grafik perbandingan waktu pada jarak 80 

cm untuk file video 
 

Pada Gambar 5 dapat dilihat perbandingan waktu 
transfer pada berbagai macam halangan untuk kenis 
file audio dengan jarak 80 cm, semakin besar ukuran 
file maka waktu yang dibutuhkan juga semakin 
besar. 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

1005 
 

 
Gambar 6. Grafik perbandingan waktu pada jarak 

120 cm untuk file video 
 
Pada Gambar 6 dapat dilihat perbandingan waktu 
transfer pada berbagai macam halangan untuk kenis 
file audio dengan jarak 120 cm, semakin besar 
ukuran file maka waktu yang dibutuhkan juga 
semakin besar. 
 

 
Gambar 7. Grafik perbandingan waktu pada jarak 40 
cm untuk file image 
Pada Gambar 7 dapat dilihat perbandingan waktu 
transfer pada berbagai macam halangan untuk kenis 
file audio dengan jarak 40 cm, semakin besar ukuran 
file maka waktu yang dibutuhkan juga semakin 
besar. 
 
4. Kesimpulan 
 
Dari parameter yang telah diujikan dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 

� Jarak mempengaruhi kecepatan transfer 
data, meskipun perbedaannya hanya 
sepersekian detik tetapi perbedaannya 
cukup terlihat ketika jarak yang 
memisahkan kedua perangkat smartphone 
semakin besar 

� Halangan mempengaruhi kecepatan 
transfer, semakin rapat suatu halangan 
maka akan semakin banyak pula waktu 
yang dibutuhkan untuk melakukan transfer 
data,  contohnya adalah logam yang 
memiliki tingkat kerapatan paling tinggi, 
waktu yang dibutuhkan untuk transfer lebih 
lama jika dibanding dengan halangan yang 
lain 

� Suhu memiliki pengaruh terhadap 
kecepatan transfer data, semakin panas 

suhu ruangan maka transfer data akan 
semakin lambat. 
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Abstrak 

Plagiarism detection merupakan kasus yang sering dibahas akhir-akhir ini. Beberapa algoritma telah diajukan 
untuk mendeteksi adanya kejadian plagiarisme. Algoritma seperti Longest Common Subsequence (LCS), Edit 
Distance, Fingerprinting Document, dan Winnowing merupakan contoh dari algoritma pendeteksian plagiarisme. 
Pada algoritma LCS ataupun Edit Distance, bila diterapkan pada dokumen D1 dengan jumlah token m, dan 
dokumen D2 dengan jumlah token n, maka kompleksitas pencocokan mencapai O(mxn). Kompleksitas ini 
membutuhkan waktu pemrosesan lebih apabila dokumen harus dicocokkan pada corpus yang besar.  
 
Kompleksitas waktu ini dapat diatasi dengan pendekatan lain yakni perhitungan histogram intersection. Nilai 
similarity dihitung dengan menggunakan Dice coefficient. Perhitungan Dice Coefficient diterapkan pada 
dokumen yang telah diubah menjadi N-Gram Token Based. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa penggabungan 
N-Gram token based dengan Dice coefficient menghasilkan akurasi terbaik sebesar 96.11% dari dataset yang 
dimiliki. 
 
Kata kunci : Plagiarism Detection, Dice coefficient, Histogram Intersection, N-Gram 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Pengembangan algoritma deteksi indikasi 
plagiat sebenarnya telah banyak dilakukan oleh 
peneliti-peneliti lain. A.H. Osman, memberikan 
penjelasan mengenai beberapa pendekatan yang 
biasa dilakukan pada deteksi indikasi plagiat [8]. 
Pendekatan-pendekatan ini antara lain : pencocokan 
karakter (character-based), pencocokan struktur 
(structural-based), klasterisasi dokumen (cluster-
based), pencocokan sintak (syntax-based), cross 
language-based, dan pencocokan semantik 
(semantic-based). 

Pendekatan pencocokan karakter terdapat 
dikelompokkan beberapa sub-kelompok [8]:  
a. Fingerprint [2, 10]. Pendeteksian plagiarisme 

yang umum dilakukan adalah dengan 
memanfaatkan pendekatan pencocokan 
karakter. Hal ini dilakukan dengan 
membandingkan secara langsung dokumen 
yang ditengarai dengan dokumen asli. String 
yang identik dapat dideteksi secara parsial atau 
keseluruhan dengan menggunakan pencocokan 
karakter (character matching). Selain itu 
pendekatan lain yang memanfaatkan n-grams 

(atau dikenal juga k-grams) juga banyak 
dilakukan [11]. Pencarian nilai local 
similarities terhadap pencocokan karakter juga 
sering dilakukan. Pencarian ini mendeteksi 
berguna dalam pencarian exact copy dari 
kalimat, menghapusan kata, atau penyisipan 
kata [3].  

b. Perhitungan tingkat kesamaan teks/string. 
Pada pendekatan ini sistem deteksi plagiarisme 
dengan nama Copy Protection System (COPS) 
dipergunakan untuk mendeteksi irisan 
dokumen dengan menggunakan string 
matching dan sentence matching. Sistem lain  
juga dikembangkan dengan memanfaatkan 
Relative Frequency Model (RFM) yang akan 
mengenali subset copy. Selain itu 
dikembangkan juga sistem deteksi dengan 
memanfaatkan Longest Common Subsequence 
(LCS) , Edit distance[4, 7, 9], Levenshtein 
Distance [1, 13, 14, 15]. 

c. Pendekatan pencocokan stuktur 
memanfaatkan fitur leksikal dari teks pada 
suatu dokumen. Beberapa studi fokus pada 
struktur seperti header, section, paragraf, dan 
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referensi. Fitur struktur pohon (tree structure) 
juga dimanfaatkan pada pendekatan ini. Pada 
pendekatan tree structure, dibangun dengan dua 
tahap : lapis atas (top layer) dan lapis bawah 
(bottom layer). Lapis atas merupakan proses 
clustering dan retreiving dokumen, sedangkan 
lapis bawah memanfaatkan cosine similarity 
untuk mendeteksi dokumen yang sama [8]. 
Pada penelitian ini dijelaskan salah satu 

pemanfaatan pendekatan similarity. Beberapa 
algoritma yang dapat dipergunakan antara lain 
Histogram Intersection, Vector based simirarity, 
maupun Cosine Similarity. Sebenarnya pemanfaatan 
pendekatan similarity terutama algoritma Histogram 
Intersection, dan Vector based simirarity memiliki 
kekurangan yakni pencocokan teks yang hanya 
melihat frekuensi kemunculan term saja, tanpa 
melihat keterurutan susunan masing-masing term.  

Algoritma LCS memiliki kemampuan untuk 
melihat keterurutan kemunculan term pada suatu 
dokumen. Namun kompleksitas algoritma baik 
memori dan waktu) LCS cukup besar sehingga 
dibutuhkan alternatif algoritma lain untuk mengatasi 
hal ini.  

N-Gram merupakan suatu konsep dalam 
penggabungan kemunculan sequence simbol (atau 
term) pada suatu untaian string (atau  dokumen). 
Konsep N-Gram ini dapat digabungkan dengan 
Histogram Intersection untuk mengetahui statistik 
dan urutan kemunculan term dalam satu kali 
pengecekan. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Histogram Intersection 

Pendekatan yang dipergunakan adalah 
menghitung tingkat kesamaan (similarity) antar 
dokumen, dengan memandang dokumen-dokumen 
sebagai sebuah vektor. Pendekatan-pendekatan ini 
akan memanfaatkan sebuah histogram dari sebuah 
dokumen untuk kemudian dicocokkan dengan 
dokumen lainnya.  

Histogram intersection dapat dituliskan dalam 
notasi sebagai berikut : [2, 5, 6]  

 3Q;¤, �= =  ∑ min (¤/ , �/=/∈4  (1) 
 
Rumus di atas merupakan histogram 

intersection, dengan ¤ dan � merupakan vektor dari 
tiap-tiap token. Pada histogram intersection akan 
dihitung jumlah kata/token yang sama pada setiap 
dokumen dengan dokumen lainnya. Sebagai contoh, 
jika kita memiliki string H = ‘Aku seorang kapiten 
yang sebenarnya’ dan string G = ‘aku bukanlah aku 
yang sebenarnya’, maka proses tokenisasi akan 
menghasilkan token H = ‘1 2 3 6 7’ dan token G = 
‘1 4 5 1 6 7’.  

Kumpulan token tersebut akan menghasilkan 
histogram ¤ = {1, 1, 1, 0, 0, 1, 1} dan �  = {2, 0, 0, 

0, 1, 1, 1}. Perhitungan histogram intersection 
¼u;¤, �= = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 3.  

 
2.2 Dice Coeffiecient 

Pada rumus histogram intersection di atas, nilai 
intersection yang didapat memiliki ketergantungan 
dengan panjang dokumen. Semakin panjang 
dokumen, maka probabilitas irisan antar dokumen 
juga akan semakin besar. Sehingga dapat 
menghasilkan nilai irisan yang semakin banyak. 
Semakin pendek dokumen, maka secara probabilitas 
nilai irisan akan semakin kecil.  

Pemanfaatan irisan ini dapat dilakukan 
normalisasi dengan melakukan pembagian dengan 
jumlah panjang dari dokumen 1 dan panjang 
dokumen 2. Bentuk normalisasi ini dapat 
memanfaatkan rumus Dice Coefficient yang dapat 
dituliskan sebagai berikut [11]: 

 

 (2) 
 
Dengan X dan Y adalah dokumen 1 dan 

dokumen 2.  
 

2.3 N-Gram 
N-Gram merupakan konsep untuk menyatakan 

suatu runutan (sequence) dengan banyak n buah 
bagian dari suatu speech ataupun teks [11]. Sebagai 
contoh apabila kita memiliki suatu kata 
“BANDUNG”, maka dengan n adalah 2 akan kita 
miliki {BA, AN, ND, DU, UN, NG} sebagai 
kumpulan 2-Gram. Bentuk 2 gram ini memiliki 
nama khusus yakni bi-gram. Bentuk bigram ini 
banyak dimanfaatkan untuk memprediksi 
(menyarankan) kata yang akan diketikkan oleh 
orang pada input string. 

Bila pada contoh di atas N-Gram dipergunakan 
pada sequence symbol, N-Gram juga dapat 
diterapkan pada term (satuan leksik/kata). Pada 
satuan term, N-Gram dapat dimanfaatkan untuk 
menghitung kemungkinnan dari kemunculan kata 
berikutnya. 

Pada penelitian kali ini N-Gram dimanfaatkan 
untuk ‘mengikat’ sequence kemunculan term 
sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah. 
Salahsatu yang menjadi permasalahan pada 
penggunaan N-Gram adalah penentuan n.  

Semakin tinggi nilai n, maka permutasi yang 
dihasilkan akan memiliki variasi yang besar. Pada 
saat digabungkan dengan Histogram Intersection, 
maka kemungkinan terjadi irisan antar dokumen 
semakin kecil. Namun memiliki kelebihan tingkat 
kepercayaan kesamaan dokumen yang lebih tinggi. 

 
3. Desain Usulan 

Desain algoritma yang dibangun terdiri atas 
beberapa tahap. Adapun tahap yang dilakukan : 
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unggah dokumen, preprocessing dokumen, dan 
Algoritma pencocokan. Adapun masing-masing 
tahap dapat dilihat pada skema berikut : 

 
Gambar 1. Gambaran Sistem Deteksi Indikasi 

Plagiat 
 
Dokumen uji pencocokan merupakan tulisan 

yang akan dilakukan pencocokan. Data ini dibangun 
dengan memanfaatkan data tugas akhir mahasiswa, 
yang diambil pada bagian landasan teori. Data-data 
yang diunggah ini akan menjadi corpus pada 
pencocokan deteksi indikasi plagiarisme.  

Semua dokumen pada data corpus diterapkan 
algoritma preprocessing dengan mengikuti langkah-
langkah : Case folding, parsing, filtering, stemming 
[12], dan tokenisasi.  

 

 
 

Gambar 2. Tahap Pre-processing Dokumen 
 

Sedangkan algoritma pencocokan 
menggunakan N-Gram token based dan Dice 
coefficient untuk proses deteksi indikasi 
plagiarisme. Skema dari algoritma pencocokan dapat 
dilihat pada gambar berikut ini. 

 
 

 
Gambar 3. Algoritma Deteksi N-Gram Token Based 

dengan Dice Coefficient. 
 

4. Data Uji dan Ujicoba 
4.1 N-Gram 

Pada percobaan menggunakan dataset 
sebanyak 72 judul tugas akhir pada fakultas teknik 
informatika. Untuk dokumen plagiat dibangun 
dengan memparafrasekan sejumlah 32 judulsecara 
bertahap dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. Dataset asli merupakan bagian dari landasan 

teori yang ada pada dataset buku tugas 
akhir/proyek akhir. Dataset asli ini dipilih 
secara acak untuk kemudian diambil bagian 
landasan teori. Untuk mempermudah 
penjaminan kualitas plagiarisme yang 
dihasilkan, masing-masing dokumen hanya 
diambil sebanyak 2 halaman untuk dilakukan 
plagiarisme. 

b. Dokumen copy paste plagiarisme dilakukan 
dengan menambahkan  kalimat sebesar 20% 
dari dokumen asli pada point a.  Penambahan 
ini dilakukan dengan beberapa bentuk : (1) 
Menyisipkan kalimat pada awal tulisan, (2) 
Menyisipkan kalimat pada akhir tulisan, (3) 
Menyisipkan kalimat pada tengah-tengah 
tulisan.  

c. Parafrase dokumen (20%-80%). Pembangunan 
dokumen parafrase dilakukan pada dokumen 
copy paste plagiarisme pada poin b.  Parafrase 
kalimat dilakukan secara bertahap dimulai dari 
20% parafrase. Parafrase kemudian 
ditingkatkan sebesar 10% secara terus menerus 
hingga didapatkan dokumen dengan tingkat 
parafrase 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% dan 
80%. 

d. Plagiarisme aktif–pasif. Dokumen yang ada 
dilakukan proses pengubahan kalimat dari aktif 
menjadi pasif. Perubahan aktif menjadi pasif 
dilakukan terhadap keseluruhan isi dokumen 
asli pada a. 
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Sebanyak 40 dokumen tetap diperlakukan 
sebagai dokumen asli dan tidak dilakukan 
plagiarisme. Resume dataset uji dapat dilihat pada 
table 1 berikut ini :  

 
Tabel 1 Resume Dokumen Uji 

No Kelompok File Jumlah 

1 Dokumen Non Plagiarisme 40 

2 Dokumen Asli (diplagiarismekan) 32 

3 Penambahan kalimat sebesar 20% 32 

4 Parafrase 20% 32 

5 Parafrase 30% 32 

6 Parafrase 40% 32 

7 Parafrase 50% 32 

8 Parafrase 60% 32 

9 Parafrase 70% 32 

10 Parafrase 80% 32 

11 Aktif Pasif 32 

Total 360 
 

4.2 Hasil Ujicoba 
Dalam melakukan ujicoba, beberapa parameter 

akan dilakukan perubahan untuk mencari hasil yang 
optimal. Beberapa paramter itu adalah : n (jumlah 
gram), dan nilai ambang. Jumlah N-Gram dilakukan 
ujicoba pada parameter 2, 3, dan 4. Sedangkan nilai 
ambang batas (treshold) dilakukan variansi nilai : 
[0.4, 0.35, 0.3, 0.25, 0.2, 0.15, 0.1, 0.5]. 

Performansi dari algoritma dihitung dengan 
menggunakan akurasi penebakan data dari 
keseluruhan kelompok file.  
 
Tabel 2 Pengaruh N-Gram dan Treshold Terhadap 

Akurasi 

nGram Treshold 
Total 

Deteksi Akurasi 

2 

0.05 328 91.11% 

0.1 345 95.83% 

0.15 345 95.83% 

0.2 346 96.11% 

0.25 342 95.00% 

0.3 335 93.06% 

0.35 329 91.39% 

0.4 320 88.89% 

0.45 307 85.28% 

3 

0.05 340 94.44% 

0.1 339 94.17% 

0.15 339 94.17% 

0.2 334 92.78% 

0.25 328 91.11% 

0.3 313 86.94% 

0.35 298 82.78% 

0.4 285 79.17% 

0.45 272 75.56% 

4 

0.05 337 93.61% 

0.1 335 93.06% 

0.15 334 92.78% 

0.2 318 88.33% 

0.25 305 84.72% 

0.3 291 80.83% 

0.35 281 78.06% 

0.4 265 73.61% 

0.45 245 68.06% 
 

Dari data di atas, di dapatkan bahwa nilai 
akurasi terbesar ada pada jumlah N-Gram adalah 2, 
dengan nilai ambang batas 0.2.  

Pemilihan parameter ambang batas ini cukup 
berhubungan dengan tingkat paraphrase yang 
dilakukan. Dari hasil percobaan, nilai ambang batas 
yang terlalu besar tidak berhasil dalam 
mengidentifikasi tingkat paraphrase yang tinggi.  

Hal ini terjadi mengingat semakin tinggi nilai 
ambang batas maka dibutuhkan semakin banyak 
sequence token yang muncul agar dapat dideteksi 
sebagai dokumen plagiat. Padahal proses plagiarism 
dilakukan hingga tingkat plagiarism mencapai 80%.  

Pengaruh sensitivitas ini dapat kita lihat pada 
kombinasi terbaik n-Gram dan nilai ambang batas 
pada masing-masing kelompok dokumen. Table 
berikut menunjukkan jumlah dokumen yang 
terdeteksi berdasarkan pengelompokan dokumen. 
 

Tabel 3 Jumlah Dokumen Terindikasi pada 
Kombinasi N-Gram dan Nilai Ambang Optimum 

Kelompok 
Dokumen 

nGram / Treshold 

2 / 0.20 3 / 0.05 4 / 0.05 

1 37 31 32 

2 32 32 32 

3 32 32 32 

4 32 32 32 

5 32 32 32 

6 32 32 32 

7 32 32 30 

8 30 30 28 

9 28 28 28 

10 27 27 27 

11 32 32 32 
Total 
Deteksi 346 340 337 
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Akurasi 96.11% 94.44% 93.61% 
 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa algoritma 
N-Gram Token Based yang dikombinasikan dengan 
menggunakan Dice Coefficient berhasil mendeteksi 
pada tingkat paraphrase yang rendah (di bawah 
50%). Namun pada tingkat yang lebih tinggi, jumlah 
dokumen yang terdeteksi menurun. Hal ini pula 
yang menurunkan akurasi algoritma. 

 Dari kedua table dapat diketahui bahwa nilai 
N-Gram yang paling baik adalah 2. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai akurasi yang lebih tinggi, serta 
tingkat kegagalan penentuan dokumen non-plagiat. 
Jumlah kegagalan deteksi dokumen non-plagiarisme 
ini pada nilai N-Gram 2, 3, dan 4 berturut-turut 
adalah 3, 9, dan 8. Hal ini berarti bahwa dokumen 
yang tadinya bukan plagiat diasumsikan sebagai 
plagiat, sehingga menurunkan performansi 
algoritma. 

 
5. Kesimpulan 

Dari hasil percobaan didapatkan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Nilai N-Gram paling optimal adalah 2, yang 

ditunjukkan dengan akurasi yang dominan 
lebih baik dibandingkan nilai N-Gram yang 
lain. 

b. Besar nilai ambang dipengaruhi oleh tingkat 
parafrase kalimat. Semakin banyak tingkat 
parafrase kalimat, memrlukan nilai ambang 
yang semakin kecil. 

c. Semakin kecil nilai ambang, maka akan 
memperburuk hasil deteksi pada dokumen non-
plagiat. 

d. Nilai akurasi pada algoritma N-Gram Token 
Based dengan Dice Coefficient dapat dikatakan 
baik, mengingat performansi mencapai lebih 
dari 80%. 
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Abstrak 

TI telah menjadi teknologi yang dipercaya dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan proses yang 
berlangsung demi mencapai tujuan organisasi,. Optimalisasi IT Governance dimungkinkan organisasi akan 
memperoleh keuntungan dari informasinya. Penelitian ini dirancang sebuah kesesuaian antara best practices dari 
CMMI for Services menjadi model ideal pengembangan kualitas SI. CMMI merupakan framework pendukung 
dari tatakelola IT yang bekerja pada low level sebagai best practices dan guidelines dalam perbaikan tata kelola 
IT khususnya bidang quality management  Kerangka kerja ini bisa dijadikan referensi dalam membangun,dan 
mengembangkan proses yang dapat menjamin layanan operasional TI khususnya pelayanan akademik dengan 
output berupa rekomendasi perbaikan dan peningkatan bagi institusi serta pemetaan posisi SI institusi 
berdasarkan analisis proses areanya. 
 
Kata kunci : Tata Kelola Teknologi Informasi, CMMI-Svc, Layanan Akademik, Quality management 

 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
 Dewasa ini TI sudah menjadi komponen 
penting dalam sebuah sistem enterprise.Sehingga 
banyak fungsi-fungsi sangat bergantung pada 
keberadaan TI. TI telah menjadi komponen yang 
dipercaya dapat membantu meningkatkan dan 
mengembangkan proses yang berlangsung demi 
mencapai tujuan organisasi tersebut, Berbagai sektor 
bisnis serta proses bisnis dalam organisasi yang 
berkembang saat ini sangat didukung oleh peran 
serta penggunaan TI. 
 Dengan optimalisasi IT Governance 
dimungkinkan organisasi akan memperoleh 
keuntungan dari informasinya. Dengan 
memaksimalkan keuntungan dari peluang dan 
keuntungan kompetitif yang dimiliki selain itu 
dengan IT governance akan tercipta suatu konsep 
matang berdasarkan faktor Transparency, 
Akuntability, Responsibility, Independence dan 
Fairness (Eko Indrajit, 2011). 
 Salah satu sektor yang tidak terlepas dari 
peranan IT adalah dunia pendidikan sehingga IT dan 
tata kelolanya yang baik bisa dijadikan faktor 
penting meningkatkan kualitas dan daya saing antara 
institusi yang seragam, UIN sebagai perguruan 
tinggi terdiri atas program akademik dengan jumlah 
prodi 48 program studi untuk jenjang S1. Delapan 

konsentrasi untuk jenjang S2 dan 2 konsentrasi 
untuk jenjang S3, mulai berkembang kearah 
pemanfaatan TI. Sebagai lembaga pengembangan 
dan monitoring sarana dan prasarana TI dalam 
institusi terdapat sebuah unit yang disebut IT Center 
UIN. Dengan salah satu tujuan membangun dan 
mengembangkan layanan akademik yang terstruktur 
dan bermanfaat. Untuk menghindari inefisiensi 
resources (materi,waktu,produktifitas) dalam bentuk 
kesalahan strategi dan kebijakan TI.  Maka perlu tata 
kelola IT yang terstruktur untuk mengelola layanan 
SI. 
 CMMI merupakan framework pendukung 
dari tatakelola IT yang bekerja pada low level 
sebagai best practices dan guidelines dalam 
perbaikan tata kelola IT khususnya bidang quality 
management yang sudah diterapkan pada berbagai 
perusahaan dan institusi di segala bidang. Oleh 
karena itu penulis memilih  kerangka kerja CMMI 
SVC sebagai referensi dalam membangun, 
menerapkan dan mengembangkan proses yang dapat 
menjamin layanan operasional TI khususnya dalam 
pelayanan akademiknya. 
 
1.2   Metodologi  

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 
pembuatan rekomendasi IT governance dengan 
CMMI –SVC framework  ini sebagai berikut :  
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Gambar 1. Metode penelitian 

 
2.Tinjauan Pustaka 
2.1 IT Governance 
 IT GOVERNANCE (ITG) atau tata kelola 
informasi memiliki beragam definisi sepertiyang 
ditunjukan pada tabel berikut ini  : 
 

Tabel 1 .Definisi IT Governance . 
Peneliti Definisi IT Governance 

Weill and 
woodham (2002) 

ITG menetapkan hak-hak 
pengambil keputusan dan 
kerangka kerja akuntabilitas 
dan memberikan harapan 
pada penggunaan terbaik 
dalam perusahaan-
perusahaan TI 

ITGI (2003) ITG adalah responsibilitas 
dari dewan direksi dan 
manajemen eksekutif. ITG 
membentuk suatu bagian 
integral dari tata kelola 
enterprisedan dari struktur 
kepemimpinan dan 
organisasional dan proses-
proses yang memastikan 
bahwa organisasi-organisasi 
menjaga dan meluaskan 
strategi mereka. 

Peterson (2004) ITG menggambarkan 
distribusi dari hak-hak 
pengambilan keputusan TI 
dan responsibilitas diantara 
stakeholder-stakeholder 
enterprise yang 

Peneliti Definisi IT Governance 
berbeda,mendefinisikan 
prosedur-prosedur dan 
mekanisme-mekanisme 
untuk membuat dan 
monitoring keputusan-
keputusan strategi IT. 

AS-80 15-
2005(2005) 

Referensi menunjukan suatu 
sistem ITG untuk arahan dari 
asset-asset information 
communication technology. 

Simonson dan 
Johnson 

ITG menyangkut pembuatan 
keputusan TI, yang mana 
persiapan untuk,pembuatan 
dan mengimplementasikan 
keputusan-keputusan 
mengenai tujuan-tujuan, 
proses – proses, manusia 
teknologi pada suatu level 
taktis dan strategis. 

 
2.2Capability Maturity model Integration (CMMI) 

Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) merupakan suatu pendekatan dalam proses 
peningkatan yang menyediakan bagi organisasi 
dengan elemen esensial dari proses yang efektif. 
Tujuan utama dari Proyek CMMI adalah untuk 
meningkatkan penggunaan maturity models dengan 
mengintegrasikan beberapa model ke dalam satu 
framework. Penerapan praktikal yang terbukti 
dilapangan (best practice) dari CMMI 
dipublikasikan dalam dokumen yang disebut sebagai 
model dimana masing masing model akan 
melingkupi area kepentingan yang berbeda. Model 
tersebut adalah Development dan Acquisition. 
CMMI bisa digunakan sebagai panduan dalam 
proses peningkatan sepanjang proyek, divisi, atau 
seluruh organisasi.  

CMMI merupakan bagian dan pelengkap dari IT 
Governance .Bagian-bagian dari CMMI merupakan 
panduan tertentu agar penggunaan teknologi 
informasi dalam suatu entitas perusahaan atau 
korporat dapat ditingkatkan. 

Dua model dari CMMI yang paling baru adalah 
versi 1.3 
1. CMMI untuk Pengembangan (CMMI-DEV) versi 

1.3 yang diluncurkan pada bulan Agustus 2006. 
CMMI-DEV berfokus pada proses 
pengembangan layanan dan produk 

2. CMMI untuk Penambahan (CMMI-ACQ) versi 
1.3 yang diluncurkan pada Bulan November 
2007. CMMI-ACQ berfokus pada managemen 
mata rantai (supply chain), acquisition, dan 
proses outsourcing di pemerintahan dan industri 

3. CMMI untuk Pelayanan (CMMI-SVC) berfokus 
pada panduan untuk mengantarkan layanan ke 
organisasi ataupun ke pelanggan luar. 
 

2.2.2Staged Representation 
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Tujuan utama dari proyek CMMI-Svc dengan 
staged representation adalah untuk meningkatkan 
penggunaan maturity model dengan 
mengintegrasikan beberapa model ke dalam satu 
framework. CMMI menangani jalan yang harus 
ditempuh suatu organisasi untuk bisa mengelola 
proses yang terpetakan dengan baik, yang memiliki 
tahapan terdefinisi baik. Asumsi yang berlaku di sini 
adalah bahwa dalam organisasi yang matang, 
dimungkinkan untuk mengukur dan mengaitkan 
antara kualitas produk dan kualitas proses.  

Terlepas model mana yang dipilih oleh suatu 
organisasi, praktik-praktik terbaik CMMI harus 
disesuaikan oleh masing-masing organisasi 
tergantung pada sasaran bisnisnya . Organisasi tidak 
dapat memperoleh sertifikasi CMMI, melainkan 
dinilai dan diberi peringkat 1-5. Hasil pemeringkatan 
penilaian ini dapat dipublikasikan jika dirilis oleh 
organisasi penilainya. 

Tingkat Kematangan : 
1. Maturity level 1 - Initial.  Pada ML1 ini proses 

biasanya berbentuk ad hoc.  
Sukses pada level ini didasarkan pada kerja 
keras dan kompetensi yang tinggi orang-orang 
yang ada didalam organisasi tersebut  

2. Maturitylevel 2 - Managed. Pada ML2 ini 
sebuah organisasi telah mencapai seluruh  
specific  dan  generic goals  pada Level 2. 
Dengan kata lain seluruh  proses dalam 
organisasi telah direncanakan, dilaksanakan, 
diukur, dan dikontrol dengan baik  

3. Maturity level 3 - Defined.  Pada ML3 ini 
sebuah organisasi telah mencapai seluruh 
specific dan generic goals pada Level 2 dan 
Level 3. Proses dicirikan dan dipaparkan dalam 
standar, prosedur, tool, dan metode  

4. Maturity level 4 - Quantitatively Managed. Pada 
ML4 ini, sebuah organisasi telah mencapai 
seluruhspecific dan generic goals yang ada pada 
Level 2, 3, dan 4. Sebuah subproses dipilih yang 
secara signifikan terlibat dalam keseluruhan 
proses. Subproses yang terpilih ini kemudian 
dikontrol dengan menggunakan statistik atau 
teknik kuantitative lainnya  

5. Maturity level 5 - Optimizing. Pada ML5 ini 
suatu organisasi telah mencapai seluruh specific 
dan generic goals yang ada di Level 2, 3, 4, dan 
5. ML 5 fokus kepada peningkatan proses 
secara berkesinambungan melalui inovasi 
teknologi.  

. 
4.Rancangan Model IT Governance 
menggunakan CMMI-Svc 

 Rancangan model  IT governance dan audit 
menggunakan CMMI-SVC dibuat berdasarkan 
pedoman yang mencakup proses area, kategori 
proses area, generic goal, generic process dan 
specific process.  

 Berbeda dengan framework IT Governance 
lainnya, CMMI-SVC digunakan sebagai alat ukur 
penyelarasan penerapan IT yang lebih fokus 
kedalam quality management dari institusi. Selain 
itu penentuan staged representation sebagai 
representasi yang dipilih dimana proses area menjadi 
fokus utama dalam pengukuran SI menggunakan 
CMMI-SVC ini. 

  
4.1 Practices Implementation Indicator (PII) 

Practices Implementation Indicator (PII) adalah 
sekumpulan bukti yang menunjukkan adanya 
pelaksanaan practices CMMI di sebuah organisasi. 
Penemuan bukti-bukti tersebut akan dikelompokkan 
menjadi tiga kategori yaitu : 
1. Direct artifact adalah bukti yang menunjukkan 

adanya implementasi pada specific atau generic 
practices. Bukti ini dalam istilah CMMI 
dinamakan work product atau produk kerja. 

2. Indirect artifact adalah bukti yang berisi 
deskripsi umum tentang 
pelaksanaan practices tetapi tidak menunjukkan 
informasi lengkap terhadap practices yang 
dijalankan seperti siapa pelaksananya, 
bagaimana pelaksanaannya. 

3. Affirmations adalah bukti berupa pernyataan 
secara lisan atau tertulis yang menunjukkan 
bahwa practices itu diimplementasikan.    
Dari hasil analisis diatas, maka dilanjutkan 

dengan pelabelan kategori implementasi setiap 
practices dapat dilihat tabel dibawah : 

 
Tabel 2. Kategori Implementasi Practices 

 
 
5.   Ringkasan Hasil Implementasi Rancangan 
Model Audit SI 
 Kesimpulan yang didapat adalah status dari 
generic goal dan Specific goals yang 
menggambarkan bagaimana tingkat kepuasan dari 
tiap proses area yang diukur. 
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Tabel 3 :Status ML level 2 Berdasarkan 
Implementasi 

 
 

Gambar 2: Percentage Status Level 2 
Berdasarkan Generic Practices 

 

 
 

Gambar 3 : Percentage Status Specific Goal 
level 2 Berdasarkan Proses Area 

  
Berdasarkan tabel di atas bisa disimpulkan 

bahwa beberapa proses area telah diimplementasikan 
secara penuh ataupun secara parsial. Berdasarkan 
metoda penelitian yang dilakukan proses 
Measurement dan Analysis belum memenuhi Goal 
satisfaction sehingga peneliti berasumsi bahwa 
penelitian berhenti pada Maturity level 2  Aspek 

yang harus diperhatikan juga adalah aktifitas 
pendokumentasian yang masih kurang lengkap 
dalam hal ini bisa dilihat dalam implementasi 
practices dan artifak yang dilakukan di tiap proses 
area dimana beberapa area proses yang ada, dari segi 
dokumentasi masih bersifat parsial dan belum 
terdokumentasikan secara jelas dan tepat baik dari 
work product ataupun data pendukung lainnya. 
 
5.1. Posisi Sistem informasi di UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung 
Berdasarkan proses pencapaian goal 

satisfaction dari tiap proses area maka maturity level 
aspek Quality Management UIN Sunan Gunung 
Djati Berdasarkan CMMI-SVC adalah sebagai 
berikut: 

Pada Institusi UIN Sunan Gunung Djati 
tentang posisi SI, organisasi hampir mencapai 
keseluruhan Specific Goals dan Generic Goals pada 
level 2 kecuali Generic Goals pada proses 
Measurement And Analysis. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa proses dalam Institusi telah 
direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan 
baik dengan kekurangan proses pengukuran yang 
belum optimal. 

 
6. Kesimpulan  

Dari kajian rancangan model IT Governance 
dan Audit Sistem Informasi Institusi dapat ditarik 
kesimpulan : 
1. CMMI-SVC dapat digunakan sebagai standar 

model audit untuk quality management di UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung bagian layanan 
akademik dengan melihat proses area yang ada 
di dalam CMMI dan mengadopsi proses bisnis 
di lingkungan UIN SGD Bandung. 

2. Model audit yang dikembangkan digunakan 
bagi pihak UIN SGD Bandung sebagai 
pedoman perbaikan pelayanan akademik 
khususnya aspek Quality management. 

3. Dari pemetaan Proses TI diperoleh gambaran 
bahwa pengaturan TI saat ini sudah 
direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol 
dengan baik serta cukup memuaskan namun 
proses pengukuran masih harus menjadi 
perhatian untuk mencapai perbaikan proses 
aspek kualitas pelayanan akademik.  
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Abstrak 
 

Sumberdaya alam Indonesia memiliki potensi ketersediaan pangan yang beragam dari satu wilayah kewilayah 
lainnya, baik sebagai sumber karbohidrat maupun protein, vitamin dan mineral. Kebutuhan karbohidrat dari 
tahun ke tahun terus meningkat. Tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian merupakan tanaman penghasil 
karbohidrat yang memiliki peranan cukup strategis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena hampir 
sebagian besar bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk penyediaan bahan pangan karbohidrat non beras, 
diversifikasi/penganekaragaman komsumsi pangan lokal, pengembangan industry dan agroindustri serta 
komoditi strategis sebagai pemasok devisa melalui ekspor. Meningkatnya jumlah penduduk, berkembangnya 
industry peternakan dan industri berbahan baku Kacang-kacangan dan umbi-umbian (termasuk industri 
bioethanol) dipastikan akan mendorong kebutuhan Kacang-kacangan dan umbi-umbian meningkat secara tajam. 
Sistem informasi spasial Sentra produksi kacang–kacangan dan umbi-umbian dikembangkan sebagai sistem 
yang menyediakan informasi tentang sentra produksi kabupaten di Indonesia dalam bentuk data vektor, berbasis 
web, dinamis, dan interaktif. Pengembangan Sistem yang digunakan adalah Life Cycle (SDLC) - Air terjun, 
yang terdiri dari perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Informasi yang disajikan dalam bentuk data 
spasial dan data atribut dari luas tanam, luas panen dan produksi di Indonesia, dan administrasi Indonesia. Sistem 
ini dikembangkan menggunakan ArcGIS 9.3 untuk pengolahan data spasial, ALOV Peta versi 1.0 sebagai 
aplikasi berbasis Java WebGIS, MySQL dan PHP. 
 
Kata kunci: Sistem informasi spasial Sentra produksi kacang–kacangan dan umbi-umbian, Sentra produksi 
umbi-umbian, Sentra produksi kacang-kacangan, SDLC, ALOV versi 1.0. 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Kacang- kacangan dan umbi- umbian 
merupakan salah satu tanaman pangan penting di 
Indonesia setelah jagung dan beras. Hampir 
diseluruh provinsi di Indonesia terdapat tanaman 
kacang- kacangan dan umbi- umbian, yang 
dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan pakan 
serta bahan baku industri.  

Jumlah penduduk Indonesia yang besar 259 
juta dengan pertumbuhan yang masih tinggi yaitu 
1,47% per- tahun, mendorong Pemerintah untuk 
terus meningkatkan produksi ubi kayu sebagai 
bahan pangan alternatif mendukung ketahanan 
pangan Nasional. Pencanangan bio-ethanol sebagai 
sumber energi alternatif terbaru berupa Gasohol-10 
(campuran premium dengan 10% etanol), dimana 
8% keperluan etanol berasal dari ubi kayu sehingga 
akan memacu akan kebutuhan ubi kayu. 

Sejalan dengan Program diversifikasi pangan, 
ubi jalar yang banyak mengandung karbohidrat, 
mineral dan vitamin ubi jalar juga berpeluang 

dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif 
(non beras), bahkan dengan beberapa 
keunggulannya yang mengandung beta karoten, 
antosianin, senyawa fenol, dan serat pangan serta 
nilai indeks glisemiknya, ke depan ubi jalar 
difungsikan juga sebagai makanan untuk kesehatan. 

Departemen Pertanian memasukkan kedelai 
dalam kebijakan pengadaan pangan melalui 
peningkatan produksi. Pengadaan dan 
pengembangan kedelai sangat penting dan strategis, 
sebab produksi nasional belum mencukupi 
kebutuhan nasional. Permasalahan yang dihadapi 
saat ini adalah permintaan kedelai terus meningkat 
namun tidak dapat diimbangi oleh produksi dalam 
negeri. Hal ini disebabkan permintaan kedelai yang 
begitu cepat, sementara produksi kedelai 
berkembang lambat dikarenakan produksi kedelai 
lokal masih rendah, seperti yang terlihat pada 
gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Grafik Produksi Kacang- kacangan 

dan Umbi- umbian 
(Sumber: BPS, 2012) 

 

Meningkatnya jumlah penduduk, 
berkembangnya industry peternakan dan industri 
berbahan baku Kacang- kacangan dan umbi- 
umbian (termasuk industri bioethanol) dipastikan 
akan mendorong kebutuhan Kacang -kacangan dan 
umbi- umbian alar meningkat secara tajam.  

Beberapa masalah dalam pelaksanaan 
kegiatan pengembangan sektor pertanian, salah 
satunya adalah masalah informasi. dengan 
informasi ini memungkinkan untuk dilakukannya 
antisipasi atas segala kemungkinan yang terjadi 
akibat adanya perubahan yang cepat dan kompleks 
sehingga produksi perkebunan suatu daerah dapat 
dilakukan secara berkelanjutan. Untuk menunjang 
penyampaian informasi kepada penerima, maka 
diperlukan suatu sistem informasi. 

Sistem informasi spasial Sentra produksi 
kacang–kacangan dan umbi-umbian diharapkan 
dapat menyediakan informasi tentang sentra 
produksi kabupaten di indonesia 
  

 
2. Landasan Teori 

2.1 Sentra Produksi 
Sentra Produksi adalah suatu kawasan lahan 

yang memiliki potensi dan memungkinkan 
memperoleh investasi pemerintah/ swasta/ 
masyarakat yang prospektif untuk dikembangkan 
lebih lanjut serta menjadi sebaran pengembangan 
kegiatan produksi, prasarana wilayah pendukung 
dan prasarana wilayah pengembangannya [1] 

 
2.2 Kacang-kacangan 
a. kacang tanah 

Kacang Tanah (Arachis hypogea) merupakan 
sejenis spesies kekacang dari famili Fabaceae yang 
berasal dari Amerika Selatan. Kacang tanah 
merupakan sejenis tanaman tropika Kandungan 
protein dalam kacang tanah adalah jauh lebih tinggi 
dari daging, telur dan kacang soya [2] 

 
b. kacang hijau 

Kacang hijau adalah sejenis tanaman 
budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah 
tropika. Tumbuhan yang termasuk suku 
polongpolongan (Fabaceae) ini memiliki banyak 
manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. 
Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga 
terpenting sebagai tanaman 
pangan legum, setelah kedelai dan kacang tanah [2] 
 
c. kedelai 
 

Kedelai adalah salah satu komoditi pangan 
utama setelah padi dan jagung. Kedelai merupakan 
bahan pangan sumber protein nabati utama bagi 
masyarakat. Pada awalnya tanaman kedelai 
merupakan tanaman sub tropika hari pendek, 
namun setelah didomestikasi dapat mengghasilkan 
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banyak kultivar lokal. Para pemulia tanaman pun 
telah mengintroduksi kultivar yang dapat 
beradaptasi terhadap lintang yang berbeda. 
Kemampuannya untuk ditanam dimana saja adalah 
keunggulan utama tanaman ini [3] 
 
2.3 Umbi-umbian 
 
a. umbi kayu 
 

Ubi kayu merupakan tanaman pangan dan 
perdagangan (cash crop). Sebagai tanaman 
perdagangan, ubi kayu menghasilkan starch gaplek, 
tepung ubi kayu, etanol, gula cair, sorbitol, 
monosodium glutamate, tepung aromatic, dan 
pellets. di ketinggian tempat 800 m dpl tanaman ubi 
kayu dapat menghasilkan bunga dan biji [3] 
 
b. umbi jalar 
 

Ubi jalar merupakan tanaman umbi-umbian 
yang diambil manfaatnya dari akar yang 
mengembung. Ubi jalar ada yang berwarna putih 
dan merah atau putih dan ungu. Batang ubi jalar 
tidak berkayu, herbaceous (banyak mengandung 
air), dan banyak percabangannya. Setiap batas ruas 
tumbuh daun, kar, tunas atau cabang. Daunnya 
berbentuk bulat, menyerupai jantung (hati) atau 
seperti jari tangan. Umbi ubi jalar berasal dari akar 
adventif dan akar organ penyimpanan yang 
membengkak [3] 
 
2.4 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer 
yang digunakan untuk menyimpan dan 
memanipulasi informasi informasi geografi. SIG 
dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 
menganalisis objek-objek dan 
fenomena dimana lokasi geografi merupakan 
karateristik yang penting atau kritis untuk 
dianalisis. Dengan demikian, SIG merupakan 
sistem komputer yang memiliki empat kemampuan 
berikut dalam menangani data yang bereferensi 
geografi. Yaitu masukan, manajemen data, analisis 
dan manipulasi data keluaran [4] 
 

3. Metode Pengembangan Sistem 
 

Metode pengembangan sistem yang 
digunakan dalam membangun sistem informasi 
spasial sentra produksi tanaman kacang- kacangan 
dan umbi- umbian ini menggunakan metodologi 
pengembangan terstruktur dengan metode 
pengembangan SDLC (System Development Life 
Cycle).  Metode penelitian ini terdiri atas 
perencanaan, analisis, desain,  implementasi, dan 
pengujian sistem.    
 
a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan diuraikan mengenai : 

Identifikasi struktur kerja Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia dan divisi- divisi yang terlibat 
dan bertanggung jawab dalam sistem informasi 
spasial sentra produksi kacang- kacangan dan 
umbi- umbian. 
Identifikasi kebutuhan dan pengguna serta 
mengidentifikasikan suatu kebutuhan yang belum 
terpenuhi oleh Kementerian Pertanian Republik 
Indonesia. 
Identifikasi masalah dan pengumpulan data-data 
yang berguna dalam membangun sistem serta 
tujuan pengembangan sistem informasi spasial 
sentra produksi kacang- kacangan dan umbi- 
umbian. 
 
b. Tahap Analisis 

Pada tahap analisis diuraikan mengenai : 
Identifikasi jenis data serta menyaring data-data 
yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan 
sistem. Analisa bentuk dan fungsi sistem yang akan 
dibangun sesuai dengan kebutuhan  pengguna. 
 
 
c. Tahap Desain 

Pada tahap ini memulai perancangan sistem 
sesuai dengan bentuk sistem yang dilakukan 
dengan tahapan : 

a. Perancangan sistem (System Design) 
Kegiatan ini menggambarkan aliran data yang ada 
pada sistem informasi spasial sentra produksi 
kacang- kacangan dan umbi- umbian dengan 
menggunakan  Data Flow Diagram (DFD).  

b. Perancangan File (File Design) 
Pada tahapan ini merancang basis data dari sistem 
informasi spasial sentra produksi kacang- kacangan 
dan umbi- umbian. Dimulai dengan normalisasi 
basis data dari 1 NF sampai 3NF, merancang 
diagram hubungan antar entitas (ERD) dan 
membuat spesifikasi datanya dengan kamus data 
dan struktur data.  

c. Perancangan Menu 
Pada tahapan ini merancang menu-menu yang 
terdapat pada sistem informasi spasial sentra 
produksi kacang- kacangan dan umbi- umbian. 
Dimulai dengan perancangan struktur menu, 
perancangan State Transaction Diagram (STD) dan 
perancangan desain tampilan. 
  

d. Tahap  Implementasi 
Pada tahap ini  dilakukan penulisan program 

dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, 
kemudian dilakukan pengujian pada sistem  untuk 
memverifikasi bahwa sistem bekerja sesuai dengan 
apa yang diinginkan. Dalam pengujian program 
aplikasi ini menggunakan metode pengujian 
whitebox. 
 

Dalam tahap pengujian pengoprasian sistem 
ini, dilakukan proses pengujuan untuk memastikan 
apakan aplikasi yang dirancang telah sesuai dengan 
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fungsi dan bekerja sesuai dengan yang telah 
dirancang ataukah masih diperlukan perbaikan dan 
penyempurnaan. Pengujian ini dilakukan dengan 
dua metode, yaitu metode Black box dan metode 
white box. 

 
Tabel 1. Pengujian Metode White Box 

Hardware Pengujian Hasil 

 
Intel core2duo 
1,83Ghz, DDR2 
2,56Gb,14,1 inchi 
dan resolusi layar 
1024 x 768 pixels 

Sistem Operasi 
Windows 7 
Ultimate, Internet 
Explorer 8.0 

Baik 

Sistem Operasi 
Windows XP 
Profesional SP2, 
Mozila Firefox 
7.0.1 

Baik 

 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Identifikasi Kebutuhan dan Pengguna (User 
Need Assesment) 

1. Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat 
memberikan informasi yang jelas 
mengenai informasi luas tanam, luas panen 
dan produksi kacang- kacangan dan umbi- 
umbian pada tiap- tiap kabupaten di 
Indonesia. 

 
2. Kebutuhan sistem informasi yang mampu 

memberikan informasi secara visual 
sehingga dapat digunakan secara mudah. 
(Hasil wawancara lengkap dapat dilihat 
pada lampiran). 
 

 
3. Kebutuhan akan suatu media penyampaian 

berita, keluhan atau opini masyarakat 
mengenai produksi kacang- kacangan dan 
umbi-umbian di seluruh kabupaten di 
indonesia. 

 
4. Sistem yang akan diusulkan dapat dikelola 

oleh Kementerian Pertanian Republik 
Indonesia untuk memperbaharui dan 
mengatur data-data yang ada 

 
4.2  Identifikasi Masalah 
 

1. Sistem yang ada hanya berupa draft kertas, 
tidak adanya sistem terkomputerisasi 
visual dalam menampilkan luas tanam, 
luas panen dan produksi kacang- kacangan 
dan umbi- umbian pada tiap- tiap 
kabupaten di Indonesia. 

 

2. Selama ini tidak adanya media 
penyampaian opini masyarakat sebagai 
pengguna lahan pertanian dan produksi 
kacang- kacangan dan umbi- umbian 
yang diproduksinya. 

 
 4.3 Desain Proses DFD 

Pada tahap ini dilakukan desain proses sistem 
agar berjalan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum 
mengenai sistem yang akan dibangun.  

 
 

Penjelasan dari gambar 4.1 sebagai berikut : 
a. Entitas masyarakat mencari sistem informasi 
spasial sentra produksi kacang- kacangan dan 
umbi- umbian dengan cara memilih fungsi peta 
yang tersedia, kemudian sistem memberikan 
informasi spasial tentang sentra produksi kacang- 
kacangan dan umbi- umbian. 
 
b. Entitas kepala bidang sistem informasi 
mengelola web sistem informasi spasial sentra 
produksi kacangkacangan dan umbi- umbian, data-
data yang dapat diperbaharui, antara lain : data 
kacang- kacangan, umbiumbian, data buku tamu, 
dan data user. Sistem memberikan informasi sentra 
produksi kacang- kacangan dan umbi- umbian 
untuk dikelola oleh entitas pengelola. 
c. Entitas Kepala Dirjen Tanaman Pangan 
mendapatkan output berupa laporan data spasial, 
dan laporan buku tamu. 
 

 
Gambar 4.2 Diagram Zero 

  
Berikut deskripsi dari rancangan diagram zero 
untuk sistem yang diusulkan : 
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a. Entitas masyarakat mencari informasi spasial 
sentra produksi kacang kacangan dan umbi umbian 
dengan cara memilih fungsi peta. Selain itu, 
masyarakat dapat melakukan pengisian daftar buku 
tamu yang terdapat pada 
web. Kemudian sistem akan memberikan informasi 
mengenai sentra produksi kacang kacangan dan 
umbi-umbian yang diinginkan oleh masyarakat, 
dengan sebelumnya melakukan pengecekan ke 
dalam database data spasial dan database 
tabularnya. 
 
b. Entitas kepala bidang sistem informasi memiliki 
kemampuan untuk mengelola webGIS, dan main 
web seperti me-manage buku tamu, dan meng-
update data tabular. Pengelola pun dapat mengatur 
orang-orang yang mengelola web ini sesuai dengan 
keputusan kepala Dirjen Tanaman Pangan. 
 
c. Entitas Kepala Dirjen Tanaman Pangan 
mendapatkan output berupa laporan data spasial 
baru, laporan buku tamu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 ERD 

 
Gambar 4.3 ERD 

 
4.5 Tampilan Layar ( Interface) 

Desain layar Sistem informasi Spasial Sentra 
Produksi kacang kacangan dan umbi umbian 
terbagi menjadi dua (2) desain layar, yaitu desain 
input dan desain output.  

a. Desain input  
Sistem informasi Spasial Sentra Produksi 

kacang kacangan dan umbi umbian menerima input 
dari pengguna baik menggunakan mouse yang 
berupa pemilihan fitur-fitur yang tersedia maupun 
menggunakan keyboard untuk input text pada saat 
melakukan fungsi search. Desain input Sistem 
informasi Spasial Sentra Produksi kacang kacangan 
dan umbi umbian yaitu : 
1. Klik  button menu pada pilihan menu 
2. Isi form buku tamu 
3. Klik  gambar untuk mengetahui informasi 

selengkapnya mengenai gambar 
4. Isi text field nama pada tampilan login admin 
5. Isi text field password pada tampilan login 

admin 
6. Klik  button Login pada tampilan login admin 
7. Text field pada form buku tamu 
8. Text box pada fungsi login 
9. Dropdown menu pada fungsi domain 
10. Dropdown menu pada fungsi theme 
11. Text box pada fungsi search 
12. Select peta pada window map 
13. Check box pada layer 
14.  Pilih tools navigasi 

 
b. Desain Output 
Output sistem dirancang agar informasi yang 

dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 
Desain output yang dirancang pada Sistem 
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informasi Spasial Sentra Produksi kacang kacangan 
dan umbi umbian yaitu : 
1. Layar Informasi untuk menampilkan informasi-

informasi sesuai dengan input pengguna. 
2. Window map untuk menampilkan data spasial 

dalam bentuk layer-layer yang aktif sesuai 
dengan input pengguna. 

3. Tabel data atribut berdasarkan pilihan pengguna 
4. Legenda peta 
5. Tabel edit data kabi berdasarkan pilihan 

pengelola. 
6. Tabel cetak dan isi  data kabi bagi pengelola 
7. Tabel edit data user bagi pengelola 
8. Tabel hapus dan cetak buku tamu bagi pengelola 

 
 
1. D

esain Tampilan Umum 

 
 

Gambar 4.20 Tampilan Umum 
 

  
2. D

esain Tampilan Index Home 

 
 

Gambar 4.21 Tampilan Index Home 
 

4.6 Pengujian Sistem 
 

Tabel 1. Pengujian metode white box 
 

 
 

5. Simpulan 
 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan 

pada, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sistem Informasi Spasial ini dapat memberikan 

informasi yang jelas bagi para pengguna 
layanan yang ingin mengetahui informasi-
informasi mengenai sentra produksi kacang- 
kacangan dan umbi- umbian di masing- masing 
kabupaten di Indonesia. 

2. Dengan menggunakan Sistem Informasi yang 
menggunakan teknologi internet, informasi 
lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, 
sehingga yang berguna bagi semua pihak. 
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Abstrak 

Al-Qur’an sebagai kitab suci dan sumber hukum wajib diimani oleh lebih dari satu miliar umat Islam di dunia. 
Namun karena berbentuk dokumen yang panjang dan diturunkan dalam bahasa Arab, menyebabkan orang awam 
yang tidak memahami bahasa Arab semakin sulit untuk menemukan topik tertentu untuk mempelajari isi 
kandungan Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pencarian ayat Al-Qur’an berbasis web 
berdasarkan terjemahan Bahasa Indonesia, dengan melakukan reorganisasi korpus berdasarkan tema dan sub 
tema, sehingga dapat memenuhi preferensi pengguna dalam menemukan topik yang diinginkan. Metode yang 
digunakan adalah sistem information retrieval dengan model ruang vektor yang telah dinyatakan efisien dan 
produktif dalam menemukan dokumen relevan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah memberikan 
performa yang baik dalam menemukan dokumen-dokumen relevan di urutan teratas. Pembuktian dengan 
menghitung nilai precision dan recall serta menggambarkan grafik profil performa sistem juga menunjukkan 
hasil yang memuaskan. Sistem ini menjadi solusi masa depan bagi umat dalam menemukan referensi ayat Al-
Qur’an tentang suatu masalah kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 
Kata kunci : information retrieval, precision, recall, korpus, model ruang vektor  
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Al-Qur’an merupakan suatu sumber hukum 
yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalani 
kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. 
Namun, sebagai dokumen yang sangat panjang, 
terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6236 ayat, dan 
berbahasa Arab pula, menjadi hambatan besar bagi 
kebanyakan umat Islam di Indonesia untuk me-
mahaminya. Bagi sivitas dan akademisi di madrasah 
atau perguruan tinggi agama pun, jika harus merujuk 
dan membuat sitasi dari literatur Al-Qur’an untuk 
masalah tertentu, sering membutuhkan waktu lama 
untuk menemukan ayat yang sesuai, bila kurang 
memahami bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an. 

Para pengembang perangkat lunak di dunia 
telah mencoba mendigitalkan dokumen Al-Qur’an, 
membuat transliterasi dan terjemahannya ke dalam 
berbagai bahasa. Beberapa perangkat lunak buatan 
Indonesia, seperti Lidwa16 juga sudah menyertakan 
fitur pencarian terhadap ayat Al-Qur’an sesuai 

                                                           

16 http://id.lidwa.com/app/ 

dengan masalah yang akan didalami. Namun teknik 
pencarian masih terbatas pada pencarian kata (exact 
match), sehingga untuk kueri berupa frase atau 
beberapa kata, sering tidak mendapatkan hasil. 

F. Ataa Allah [1] mengusulkan sistem infor-
mation retrieval (IR) bahasa Arab dari korpus surat 
kabar berbahasa Arab, dengan mempelajari dan 
membentuk indeks dari frase kata benda. Zainab [2] 
mengukur efektivitas penggunaan thesaur dan 
stemming (pemotongan imbuhan) pada sistem IR 
terjemahan Al-Qur’an berbahasa Malaysia. Metode 
yang digunakan adalah conflation, yang mencari 
berdasarkan inputan kueri bahasa natural manusia 
dari inverse document frequency yang disusun 
menurut inverted file structure. 

 Noordin [3] mengusulkan desain sistem 
information retrieval mengenai Al-Qur’an dengan 
mengevaluasi 125 situs web sebagai korpusnya. 
Sebelumnya, Surra Binti Ahmad Sufyan [4] meneliti 
pencarian ayat Al-Qur’an dari terjemahan berbahasa 
Malaysia berdasarkan thesaur dan relevance feed-
back. Sistem perankingan hasil pencarian dilakukan 
berdasarkan feedback dari pengguna yang dihitung 
secara probabilistik. Kinerja sistem sangat ber-
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gantung kepada umpan balik dari pengguna, se-
hingga apabila pengguna salah memberikan umpan 
balik, relevansi hasil pencarian selanjutnya bisa 
keliru.  

Yunus [5] mengemukakan rancangan sistem 
information retrieval untuk Al-Qur’an pada bahasa 
Malaysia dengan metode pencarian berdasarkan 
word matching (pencocokan kata) tanpa menghitung 
term frequency (frekuensi kata), dengan memperluas 
kata yang dicari berdasarkan semantik kata 
(menggunakan thesaur). Hal ini dapat meningkatkan 
jumlah hasil pencarian, namun mengurangi relevansi 
dokumen hasil pencarian.  

Peneliti dari Indonesia, Nuk Ghurroh Setyo-
ningrum [6] mengusulkan purwarupa sistem pener-
jemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia berdasarkan 
masukan dari admin ke sistem secara manual, untuk 
pengaturan dokumen (ayat Al-Qur’an) dan memilih 
proses konversi karakter bahasa Arab, pengaturan 
terjemahan dan seterusnya. Sehingga purwarupa 
yang dibangun hanya baru dapat diujicoba sampai 
Surat Al-Baqarah ayat 46. Ahmad Al-Taani [7] 
mengemukakan konsep pencarian Qur’an dengan 
kueri berbahasa Arab, juga menggunakan metode 
pattern matching pada indeks yang dibangun dengan 
proses stemming dan stopword removal (peng-
hilangan kata hubung dan kata-kata yang tidak me-
miliki arti/tidak penting dalam pencarian). 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 
suatu sistem pencarian ayat Al-Qur’an berdasarkan 
terjemahan bahasa Indonesia yang lengkap (30 juz) 
versi Departemen Agama [8], yang selalu dipakai 
sebagai buku terjemahan Al-Qur’an hadiah jamaah 
Haji dari Raja Arab Saudi. Sistem ini juga mengatasi 
kekurangan atau kelemahan penelitian-penelitian se-
belumnya, yang hanya menguji terhadap beberapa 
surat panjang saja sebagai dokumen, tetapi tidak 
dapat mengatasi surat-surat pendek dengan ayat-ayat 
yang juga pendek.  

 
 
2. Sistem Qur’an Retrieval  

 
Bagi masyarakat muslim di Indonesia yang 

tidak memahami bahasa Arab, dibutuhkan suatu 
sistem Qur’an Retrieval (QR), yang dapat menemu-
kan ayat Al-Qur’an yang ingin dicari, dengan 
menggunakan kueri bahasa Indonesia. Sistem QR 
tersebut dibangun berdasarkan metode IR (infor-
mation retrieval), yang dapat memberikan hasil pen-
carian lebih baik dari segi relevansi, dan lebih 
banyak dokumen dari segi jumlah hasil pencarian. 
 
2.1 Korpus Al-Qur’an dan Terjemahan 
 

Sumber korpus Al-Qur’an dan terjemahannya 
ke dalam berbagai bahasa, telah dipelihara dan 
disebarluaskan oleh berbagai yayasan, foundation, 
dan lembaga studi Al-Qur’an di dunia melalui inter-
net [9-11]. Beberapa sumber sudah memisahkan 

dokumen Al-Qur’an antara surat, ayat, dan terje-
mahan, yang disusun menurut hirarki direktori surat 
dan file-file ayat, satu ayat satu file. Sumber lainnya, 
sudah menyusun surat dan ayat ke dalam bentuk 
database. Di samping itu, sumber yang masih me-
nyediakan file tunggal maupun berbentuk gambar 
juga masih banyak ditemukan.  

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah 
mengorganisasikan kembali korpus Al-Qur’an de-
ngan memadukan beberapa sumber dokumen, yaitu 
mengambil struktur terjemahan dalam bentuk teks 
latin, dan ayat (tulisan Arab) dalam bentuk gambar 
untuk penampilan. 

Kebanyakan peneliti [4-6, 12], menggunakan 
satu ayat sebagai satu dokumen. Mereka hanya me-
nguji beberapa surat panjang (misalnya Al-Baqarah 
sampai An-Nisa’) sebagai dokumen pada koleksi 
(korpus), tapi tidak memperhitungkan ayat-ayat 
pendek karena di luar kajian penelitiannya. Fakta-
nya, banyak ayat pendek justru tidak selesai kali-
matnya, atau tidak mengandung suatu makna yang 
jelas, sehingga tidak cocok dijadikan dokumen. Di 
samping itu, hal ini hanya akan menyebabkan besar-
nya indeks menjadi membengkak, sehingga waktu 
pemrosesannya menjadi sangat lama. 

Untuk mengatasi hal ini, korpus terjemahan 
disusun kembali dengan memisahkan tema atau sub-
sub tema menjadi satuan dokumen terkecil. Sebagai 
contoh, merujuk Terjemahan Al-Qur’an [8] pada 
Surat Al-Baqarah, di halaman 8-11, ayat 1 sampai 
dengan 20 dijadikan 3 dokumen, yaitu berdasarkan 
sub tema Golongan Mu’min (ayat 1-5), Golongan 
Kafir (ayat 6-7) dan Golongan Munafik (ayat 8-20). 
Hal ini akan lebih baik dibandingkan membentuk 20 
dokumen, 1 dokumen 1 ayat. Seterusnya, proses 
penyusunan korpus dengan cara ini dilakukan 
sampai ayat terakhir dari Al-Qur’an.  

Tercatat 800 dokumen pada korpus yang baru, 
masing-masingnya mengandung jumlah ayat yang 
bervariasi, namun tetap merupakan satu kesatuan 
cerita yang utuh dari suatu tema atau sub tema pada 
Al-Qur’an. 

 
2.2   Proses Indexing 
 

Arsitektur sistem IR secara umum dapat 
digambarkan sepert Gambar 1 berikut [13]. 
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Gambar 1. Arsitektur sistem IR [13] 
 
Proses yang terjadi di dalam sistem IR terdiri 

dari 2 bagian utama, yaitu subsistem indexing dan 
subsistem searching/retrieving (matching system) 
[13 , 14]. 

Mengacu kepada literatur IR [14, 15], proses 
indexing yang telah dilakukan untuk membentuk 
Sistem Qur’an Retrieval ini adalah: 
1. Penyusunan kembali dokumen (reorganisasi 

korpus). 
2. Pembersihan dokumen dari tanda baca, format 

maupun markup tag bila ada. 
3. Tokenisasi, memecah dokumen menjadi kata 

per kata (term) dan dikonversi ke dalam huruf 
kecil semuanya. 

4. Filtrasi, dalam hal ini dilakukan penghilangan 
stop word (kata-kata yang tidak memiliki makna 
dalam IR), seperti kata hubung atau kata yang 
paling sering muncul. 

5. Preproses linguistik, melakukan stemming atau 
pemotongan imbuhan dan mengembalikan term 
ke bentuk kata dasar. Dalam hal ini digunakan 
algoritma stemming dari Nazief dan Adriani 
[16] yang merupakan pengembangan dari Porter 
Stemmer.  

6. Pemberian bobot terhadap term menggunakan 
tf-idf (term frequency - inverse document fre-
quency). 

 
Langkah keenam ini merupakan suatu kustomisasi 
yang berbeda antara satu model IR dengan model 
lainnya. Perhitungan tf dan idf sangat cocok 
digunakan untuk memprediksi kemiripan antara 
dokumen dengan kueri berdasarkan vektor yang 
dibentuk dari term-term penyusunnya.  
 
Term frequency (tf) adalah jumlah kemunculan 
sebuah term pada sebuah dokumen. Hipotesanya, 
semakin sering suatu term disebutkan dalam suatu 
dokumen, semakin penting term tersebut. 
 
Inverse Document Frequency (idf) adalah jumlah 
dokumen yang mengandung term yang dicari dari 
kumpulan dokumen yang ada. Semakin sedikit 
dokumen yang mengandung term, semakin khusus 
dokumen tersebut. u��?=ywÕ 3*�8                                          (1) 

dengan N adalah jumlah seluruh dokumen pada 
koleksi, dan Df(i) adalah jumlah dokumen yang 
mengandung term ke-i. 
 
Bobot Term wij untuk sebuah term i pada dokumen j 
didapatkan dari hasil perkalian antara tf dan idf. 
   Á?,� = ��?,� % u��?                                         (2) 
 
2.3   Proses Retrieving 
  

Model yang digunakan pada proses retrieving 
berkaitan erat dengan pembobotan term yang 

dipakai pada proses indexing. Dalam penelitian ini, 
model yang digunakan adalah Vector Space Model 
(model ruang vektor), yang cukup sederhana dan 
sangat produktif untuk menemukan kemiripan antara 
kueri dengan dokumen [14, 15]. Kata-kata pada 
kueri dan  dokumen direpresentasikan dalam bentuk 
vektor bobot yang dinormalisasi terhadap panjang 
dokumen, dengan persamaan berikut, 

Á5?,� = 
-8,õ

0∑ -8,õ�68$V  
                                  (3) 

dengan i adalah term ke-i dan j mewakili dokumen 
ke-j atau kueri. 

Di dalam ruang berdimensi n, dengan n adalah 
jumlah term pada kueri, maka vektor bobot w dapat 
digambarkan pada arah tertentu, sehingga dokumen 
yang paling mirip dengan kueri adalah dokumen 
yang vektor bobotnya paling dekat arahnya dengan 
vektor bobot kueri. Ilustrasi Gambar 2 di bawah ini 
untuk jumlah term=3. Dari ilustrasi tersebut, maka 
dokumen yang paling mirip dengan kueri adalah 
dokumen D2. 

 
Gambar 2. Ilustrasi arah vektor bobot antara kueri 

dan dokumen D1 dan D2 
 
Kemiripan antara kueri dan dokumen dapat 

dihitung dengan mengukur sudut θ terkecil. Sudut 0o 
menyatakan bahwa kueri sama dengan dokumen. 
Sehingga  berdasarkan persamaan kosinus, similarity 
atau kemiripan antara dokumen dan kueri dapat 
dihitung sebagai berikut, 

�ux¾l, ¼�Â =  ∑ -8.õ % -8.768$V
0∑ -�8.õ % 68$V ∑ -�8.7 6õ$V

         (4) 

 
Dokumen yang paling mirip dengan kueri, 

adalah yang nilai cosine similarity-nya mendekati 1 
(atau sudut antara vektor kueri dan dokumen 
mendekati 0o). 

 
2.4   Kualitas Hasil Pencarian 
 

Untuk mengukur kualitas hasil pencarian, 
dokumen yang ditemukan akan dinilai relevansinya 
terhadap keinginan pengguna. Dalam hal ini, 
kebanyakan penilaian adalah bersifat subjektif, 
sesuai dengan preferensi pengguna. Untuk itu, 
ukuran penilaian yang dapat digunakan adalah 
berapa jumlah dokumen relevan yang dapat 

The image part with relationship ID rId2541 was not found in the file.



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

dihasilkan (ketepatan atau precision) dari seluruh 
hasil pencarian, dan berapa banyak dokumen relevan 
yang dapat dihasilkan dari sejumlah dokumen 
relevan di dalam koleksi yang ada (recall).  . � 8,)()h'�% *&}|9 ∩ 8,)%,?)h)* *&}|98,)%,?)h)* *&}|9         (5) 

 

R = 
8,)()h'�% *&}|9 ∩ 8,)%,?)h)* *&}|98,)()h'�% *&}|9       (6) 

Precision dan recall sebagaimana persamaan 
(5) dan (6) kemudian dievaluasi, misalnya untuk 10 
atau 20 dokumen pertama hasil pencarian, karena 
tidak memungkinkan untuk membaca seluruh isi 
koleksi untuk mengetahui dokumen mana saja yang 
dapat ditemukan, dan mana yang tidak. Kemudian, 
hasil ini digambarkan dalam grafik Precision-Recall 
terhadap 11 titik interpolasi (0 sampai 1). Penilaian 
unjuk kerja yang terbaik adalah sejauh mana 
dokumen relevan dapat ditemukan sebelum sistem 
memberikah hasil dokumen yang tidak relevan. 

 
3. Implementasi dan Pengujian 
 

Sistem Qur’an Retrieval ini dibangun berbasis 
web, dengan PHP sebagai skrip pemrograman dan 
MySQL sebagai databasenya. Beberapa flat file juga 
diakses sebagai sumber korpus untuk kebutuhan 
penampilan. Sebagaimana search engine (mesin 
pencari) pada umumnya, sistem ini hanya akan 
memberikan kotak pencarian untuk user, dan 
meminimalisasi hal-hal yang tidak diperlukan untuk 
mempercepat waktu akses. Namun demikian, untuk 
kebutuhan penelitian, beberapa utilitas masih di-
tampilkan untuk memudahkan evaluasi, seperti ter-
lihat pada Gambar 3 dan 4 berikut ini. 
 

 
Gambar 3. Halaman awal sistem Qur’an Retrieval 

 

 
Gambar 4. Halaman administrasi untuk evaluasi 

Pengujian dilakukan dengan memberikan bebe-
rapa kueri, maka sistem memberikan hasil seperti di-
tunjukkan pada Gambar 5 dan 6 berikut ini. 
 

 
Gambar 5. Hasil pencarian untuk kueri “kisah musa” 

 
 

 
Gambar 6. Ketika dokumen dengan nomor urut 1 

dipilih/diklik. 
 
 

3.1  Hasil Pengujian  
 

Pengujian dilakukan terhadap 3 kueri berikut: 
Q1: Kisah musa 
Q2: Menunaikan zakat 
Q3: Berpuasa di bulan Ramadhan 
 

Dari ketiga kueri tersebut, kemudian dilakukan 
penilaian hasil pencarian secara subjektif menurut 
peneliti, apakah dokumen yang dihasilkan benar-
benar sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. 
Hasilnya kemudian di-plot dalam grafik Precision-
Recall 11 titik.  

Hasil pengujian untuk masing-masing kueri 
menemukan dokumen-dokumen seperti pada Tabel 1 
di bawah ini. 
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Tabel 1. Jumlah Dokumen Ditemukan 

Kueri Jml dokumen relevan 
ditemukan 

Jml dokumen 
ditemukan 

Q1 67 90 
Q2 31 39 
Q3 1 42 

 
Pada kueri ketiga, kelihatannya hasil pencarian 

kurang memuaskan karena hanya 1 dokumen yang 
dianggap relevan. Namun tidaklah demikian, karena 
hal ini disebabkan bahwa ayat-ayat tentang puasa di 
bulan Ramadhan memang hanya berada pada 1 topik 
di dalam Al-Qur’an, dan juga merupakan satu-
satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-
Qur’an di antara ke-12 bulan Hijriyah yang ada. 
Sehingga topik yang sangat relevan dengan kueri 
hanya satu. Tetapi ayat-ayat yang berhubungan 
dengan puasa secara umum dapat ditemukan pada 42 
dokumen di antara total 800 dokumen di dalam 
koleksi. 

Sedangkan untuk dua kueri yang lain, simulasi 
menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, yang 
menempatkan dokumen-dokumen relevan di pering-
kat teratas atau halaman awal hasil pencarian. 
 
3.2  Analisa 
 

Lebih mendalam, dokumen hasil pencarian di-
periksa satu persatu apakah relevan atau tidak, 
kemudian dihitung nilai precision terhadap recall-
nya, seperti dituliskan (sebagian) di dalam Tabel 2-4 
berikut ini. 
 

Tabel 2. Analisa Precision-Recall untuk kueri Q1 

Rank Relevan? Precision (P) Recall (R) 

1 ya 1/1 = 1,0000 1/67 = 0,0149 
2 ya 2/2 = 1,0000 2/67 = 0,0299 
3 ya 3/3 = 1,0000 3/67 = 0,0448 
4 ya 4/4 = 1,0000 4/67 = 0,0597 
5 ya 5/5 = 1,0000 5/67 = 0,0746 
6 ya 6/6 = 1,0000 6/67 = 0,0896 
7 ya 7/7 = 1,0000 7/67 = 0,1045 
8 Ya 8/8 = 1,0000 8/67 = 0,1194 
… … …  …  
89 tidak 67/89= 0,7528 67/67= 1,0000 
90 tidak 67/90= 0,7444 67/67= 1,0000 

 
Tabel 3. Analisa Precision-Recall untuk kueri Q2 

Rank Relevan? Precision (P) Recall (R) 

1 Ya 1/1 = 1,0000 1/31 = 0,0323 
2 Ya 2/2 = 1,0000 2/31 = 0,0645 
3 Ya 3/3 = 1,0000 3/31 = 0,0968 
4 Ya 4/4 = 1,0000 4/31 = 0,1290 
5 Ya 5/5 = 1,0000 5/31 = 0,1613 
6 Ya 6/6 = 1,0000 6/31 = 0,1935 
7 Ya 7/7 = 1,0000 7/31 = 0,2258 
8 Ya 8/8 = 1,0000 8/31 = 0,2581 

… … …  …  
38 Ya 31/38= 0,8158 31/31= 1,0000 
39 tidak 31/39= 0,7949 31/31 1,0000 

 
Tabel 4. Analisa Precision-Recall untuk kueri Q2 

Rank Relevan? Precision (P) Recall (R) 

1 
Ya 1/1 = 1,0000 1/1 

= 
1 

2 
tidak 1/2 = 0,5000 1/1 

= 
1 

3 
tidak 1/3 = 0,3333 1/1 

= 
1 

4 
tidak 1/4 = 0,2500 1/1 

= 
1 

5 
tidak 1/5 = 0,2000 1/1 

= 
1 

6 
tidak 1/6 = 0,1667 1/1 

= 
1 

7 
tidak 1/7 = 0,1429 1/1 

= 
1 

8 
tidak 1/8 = 0,1250 1/1 

= 
1 

… … …  …  

41 
tidak 1/41= 0,0244 1/1 

= 
1 

42 
tidak 1/42= 0,0238 1/1 

= 
1 

 
Untuk mengetahui unjuk kerja sistem IR yang 

dibangun, profil hubungan Precision-Recall dibuat 
dalam bentuk grafik berdasarkan Tabel 2-4, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 7-9 di bawah ini.  

Gambar 7 dan 8 menunjukkan bahwa dokumen-
dokumen yang dihasilkan pada urutan teratas adalah 
dokumen relevan (direpresentasikan oleh grafik 
yang mendatar/horizontal). Beberapa penurunan 
precision menggambarkan adanya dokumen tidak 
relevan yang terselip di antara dokumen relevan 
yang dihasilkan mesin pencari. 

 

 
Gambar 7. Grafik Precision-Recall untuk Q1 

 
Untuk Q1, yaitu “kisah musa”, sistem telah 

memberikan banyak dokumen relevan di urutan-
urutan teratas atau halaman awal hasil pencarian, 
ditandai dengan landainya grafik P-R yang 
dihasilkan. 
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Gambar 8. Grafik Precision-Recall untuk Q2 

 
Sedangkan untuk Q2, yaitu “menunaikan zakat”, 

sistem juga telah memberikan hasil yang sangat 
baik, yang ditunjukkan dengan landainya grafik P-R 
sampai titik terakhir (titik Recall = 1). Kisaran 
precision terhadap recall adalah dari 0.8 sampai 1, 
menandakan bahwa performa sistem sudah baik.  
 

 
Gambar 9. Grafik Precision-Recall untuk Q3 

 
Seperti telah disampaikan sebelumnya, khusus 

untuk pencarian terhadap Q3, yaitu “berpuasa di 
bulan ramadhan”, dapat dikatakan dari segi presisi, 
sistem telah memberikan hasil yang relevan pada 
urutan pertama, yaitu dokumen dengan sub tema 
“puasa” (lihat kembali [8]), yang menampilkan ayat 
183-188, dan tidak ada lagi topik mengenai puasa 
Ramadhan di ayat-ayat yang lainnya. Namun, 
bahasan tentang puasa secara umum banyak 
ditemukan, tetapi bukan puasa ramadhan. Dalam hal 
ini, recall yang dihasilkan sistem juga baik, karena 
dapat mengembalikan hasil pencarian tentang puasa 
yang cukup banyak jumlahnya, yaitu 41 dokumen. 
 
 
4. Kesimpulan dan Saran 
 

Secara umum, sistem Qur’an retrieval yang 
dibangun dengan menggunakan model ruang vektor, 
telah memberikan hasil yang sangat memuaskan 
untuk beberapa kueri yang diuji, yang terlihat dari 
profil grafik Precision-Recall yang landai sampai 
titik Recall=1. Namun pengujian lebih mendalam 
perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih menge-
tahui secara seksama mengenai isi kandungan Al-
Qur’an, agar hasil pengujian lebih objektif. 

Sistem yang dibuat sudah dapat diimplemen-
tasikan secara live di internet, namun masih terdapat 
kekurangan dalam hal waktu akses atau waktu 
pencarian, belum dapat secepat Google atau Yahoo. 
Hal ini disebabkan karena proses perhitungan ke-
miripan (nilai similarity) yang meng-update data-
base cukup menyita waktu. Untuk operasional 
sistem secara live nantinya, proses update database 
dan penampilan nilai similarity tersebut tidak 
diperlukan lagi. 

Saran untuk tahap penelitian selanjutnya, agar 
menyempurnakan proses indexing dan retrieving 
agar lebih cepat dan efisien. Antara lain dengan 
menggunakan bahasa pemrograman perl yang sangat 
efisien untuk pemrosesan teks dan pengolahan file 
index yang lebih efisien dibandingkan menggunakan 
database relasional. 
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Abstrak 

Internet merupakan sumber data dengan berbagai bentuk dan format. Salah satu bentuk penyajian data adalah 
tabel. Ekstraksi tabel format PDF menjadi suatu database sulit dilakukan, karena format PDF adalah gambar, 
sehingga membutuhkan teknik image processing untuk melakukannya. Cara lain yang dapat dilakukan adalah 
dengan memanfaatkan alat konversi dokumen PDF yang sudah dikembangkan untuk mengubahnya  ke format 
lain, seperti HTML, Word Processing yang kemudian pada format hasil konversi tersebut dilakukan ekstraksi 
tabel menjadi database. Pada artikel ini melakukan penelitian untuk memilih alat konversi dokumen PDF yang 
mengandung tabel menjadi format HTML yang bermanfaat untuk melakukan ekstraksi tabel lebih lanjut. Ada 4 
(empat) parameter yang digunakan dalam pengukuran, yaitu tabel yang terpisah dari teks, kesesuaian jumlah 
baris, kesesuaian jumlah kolom, kesesuaian posisi isi cell. Pembobotan dilakukan pada 3 (tiga) alat konversi 
PDF menjadi HTML (Adobe Acrobat 7.0 Profesional, PDF2HTML, Simpo PDF Converter), dan didapatkan alat 
konversi terbaik adalah Adobe Acrobat dengan bobot tertinggi 98,75%. 
 
Kata kunci : alat konversi, tabel PDF ,tabel HTML, website 
 
 
 
 
1.  Pendahuluan 
  

Internet merupakan sumber data dengan 
berbagai format dan bentuk, salah satunya adalah 
bentuk tabel dengan beragam format seperti 
HTML, dan PDF. Tabel terdiri dari cell, di mana 
tiap cell dapat berisi cell label/nama atribut dan cell 
data/isi/nilai atribut. [4]. 

Ekstraksi tabel berguna jika akan melakukan 
pengambilan data dari tabel yang lebih dari satu 
dan berasal dari berbagai sumber. Hasil ekstraksi 
tabel yang disimpan dalam bentuk database dapat 
digunakan untuk proses lebih lanjut seperti 
dilakukan penggabungan untuk proses 
interoperabilitas selanjutnya. 

Format Portable Document Format (PDF) 
adalah salah satu format dokumen yang banyak 
digunakan, karena dengan format PDF membuat isi 
dan tampilan dokumen tetap sesuai dengan bentuk 
asli dokumen walaupun dibuka dengan 
sistem/aplikasi yang berbeda. 

Pada penelitian terdahulu, telah dilakukan 
pengembangan untuk pendekatan ekstraksi tabel 
format HTML, sehingga dengan memanfaatkan 
pendekatan yang sudah ada, ekstraksi tabel format 

PDF dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat 
konversi dokumen PDF menjadi dokumen HTML. 

Alat konversi format dokumen sudah banyak 
dikembangkan saat ini, sehingga pada artikel ini 
dilakukan survei terhadap alat konversi yang sudah 
ada untuk mendapatkan hasil konversi yang sesuai 
dengan format HTML yang memang asli dibuat 
dengan aplikasi khusus HTML. 

Berbagai penelitian mengenai 
pendekatan/metode yang dikembangkan untuk 
melakukan ekstraksi dokumen dengan format PDF 
yaitu oleh Hui Chao [1] yang memisahkan 
template/background format PDF dari 
dokumennya, Herve Dejeen et.al. [2] yang 
menggunakan algoritma XY-cut untuk ekstraksi 
gambar, dan ekstraksi struktur logik dari dokumen. 

Yildiz et.al. [5] mengembangan metode 
dengan menggunakan dua heuristik untuk 
melakukan ekstraksi tabel dan menyimpannya 
dalam format XML. Ekstraksi tabel dilakukan dari 
dokumen XML hasil aplikasi pdftohtml dengan 
membuat elemen teks pada posisi yang tepat dari 
potongan teks di PDF. Penelitian yang telah 
dilakukan oleh penelitian lain banyak dengan 
teknik image processing. 
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Artikel ini terbagi dalam empat bagian, pada 
bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi 
definisi masalah dan melihat beberapa literatur 
yang membahas topik sejenis. Bagian kedua 
menguraikan cara pemilihan alat konversi format 
dokumen, dan bagian ketiga adalah proses 
pemilihan alat konversi. Bagian terakhir merupakan 
penutup yang berisi kesimpulan. 
 
2. Cara Pemilihan Alat Konversi Dokumen PDF 

menjadi HTML dan Algoritma Ekstraksi 
Tabel HTML 

 
Berikut ini pada Gambar 1. adalah tahapan 

yang dilakukan untuk melakukan pemilihan alat 
konversi dokumen PDF menjadi HTML : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tahapan Pemilihan Alat Konversi 
 

Pre processing dilakukan dengan menyiapkan 
dokumen yang mengandung tabel, di mana 
dokumen tersebut dibuat dengan word/sheet 
processing, yang kemudian dokumen tersebut 
diubah dengan alat konversi menjadi dokumen 
format PDF. 

Selanjutnya, tahapan dilakukan dengan 
melakukan konversi dokumen PDF menjadi format 
HTML dengan alat konversi, lalu dilakukan 
pengamatan pada hasil konversi format HTML 
tersebut dengan menggunakan 4 (empat) parameter 
pengukuran untuk mendapatkan hasil konversi yang 
terbaik. 

Parameter yang digunakan untuk mengukur 
alat konversi adalah : 

1. Tabel dan teks yang terpisah 
2. Kesesuaian jumlah baris 
3. Kesesuaian jumlah kolom 
4. Kesesuaian posisi isi cell 

 
3. Proses Pemilihan Alat Konversi Dokumen 

PDF menjadi HTML 
 

Alat konversi format dokumen sudah banyak 
dikembangkan. Menurut survei yang pernah 
dilakukan tentang alat konversi format dokumen 
PDF menjadi HTML yang terbaik di situs web 
design yang ditulis oleh Jennnifer Kyrnin [3], 
diantaranya yaitu : (i). Adobe Acrobat (berbayar), 
dan (ii).  PDF2HTML online (gratis). Sehingga 2 
(dua) alat konversi yang digunakan pada penelitian 
ini adalah Adobe Acrobat 7.0 Professional dan 
PDF2HTML (http://www.pdfonline.com/convert-
pdf-to-html/). 

Selain itu, alat konversi ke-3 yang digunakan 
diambil dari salah satu hasil pencarian di Google 
untuk alat konversi, yaitu : Simpo PDF Converter. 

Pada ujicoba yang dilakukan untuk memilih 
alat konversi, disiapkan dokumen yang dibuat 
/bersumber dari :  

1. Ms Word 2007 (extention .docx) 
2. Ms. Excel 2007 (extention .xlsx) 
3. Open Document Text (extention .odt) 
4. Open Document Sheet (extention .ods) 
5. Ms Word 2003 (extention .doc) 
6. Ms. Excel 2003 (extention .xls) 

 
Open Document Text dan Open Document 

Sheet sudah menyediakan fasilitas konversi menjadi 
format PDF, sedangkan pada Ms. Word dan Ms. 
Excel yang sudah menyediakan fasilitas konversi 
format PDF adalah mulai Ms. 2007, sehingga 
digunakan 2 jenis Ms. Word dan Ms. Excel yaitu : 
versi 2007 dan versi 2003 yang belum memiliki 
fasilitas konversi ke PDF. Masing-masing dokumen 
yang bersumber dari 6 (enam) word/sheet 
processing tersebut diubah menjadi format PDF 
dengan alat konversi : 

A. Adobe Acrobat 7.0 Professional 
B. Fasilitas dari word/sheet processing 

masing-masing. 
 

Tabel 1. Pembuatan Dokumen/File PDF 
 

NO Pembuat Dokumen 
Menjadi 

PDF 
Kode 
Doc. 

1 Ms. Word 2007 Adobe 1.A.1 
2 Ms Excel 2007 Adobe 2.A.1 
3 Open Document Text Adobe 3.A.1 
4 Open Document Sheet Adobe 4.A.1 
5 Ms. Word 2003 Adobe 5.A.1 
6 Ms. Excel 2003 Adobe 6.A.1 
7 Ms Word 2007 Adobe 1.A.2 

…. ....... .... ..... 
24 Ms. Excel 2003 Adobe 6.A.4 
25 Ms. Word 2007 Fasilitas 1.B.1 
26 Ms Excel 2007 Fasilitas 2.B.1 
27 Open Document Text Fasilitas 3.B.1 
28 Open Document Sheet Fasilitas 4.B.1 
29 Ms. Word 2007 Fasilitas 1.B.2 
.... ....... ..... ...... 
40 Open Document Sheet Fasilitas 4.B.4 
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Tabel 1. memperlihatkan cuplikan dari 
pembuatan dokumen/file menjadi format PDF, 
dimana pada dokumen selain berisi teks juga berisi 
tabel yang sederhana dalam 4 (empat) tipe 
penulisan tabel, yaitu :  
1. Tabel dengan nama property di kiri kolom dan 

font style biasa, serta instance ada yang berada 
ditengah kolom. 

2. Tabel dengan nama property di kiri kolom dan 
font style tebal, serta instance ada yang berada 
ditengah kolom. 

3. Tabel dengan nama property di tengah kolom 
dan font style biasa,serta instance ada yang 
berada ditengah kolom. 

4. Tabel dengan nama property di tengah kolom 
dan font style tebal, serta instance juga ada 
yang berada ditengah kolom. 

 
Pada tabel 1. dibuat kode yang terdiri dari 3 (tiga) 
digit untuk masing-masing dokumen yang 
digunakan pada penelitian ini. Digit ke-1 
menandakan alat pembuat dokumen, digit ke-2 
menandakan alat konversi yang digunakan untuk 
mengubah dokumen menjadi format PDF, dan digit 
ke-3 menandakan tipe penulisan yang dibuat untuk 
menuliskan tabel yang ada didalam dokumen. 
Misalkan dokumen dengan kode 6.A.4 adalah 
dokumen yang dibuat dengan Ms. Word 2003; 
diubah menjadi format PDF dengan menggunakan 
alat konversi Adobe Acrobat 7.0 Profesional ; tabel 
ditulis dalam tipe penulisan 4, yaitu :  tabel dengan 
nama property di tengah kolom, font style tebal, 
serta instance ada yang berada ditengah kolom. 

Banyaknya file dokumen dalam format PDF 
yang akan diujicobakan pada alat konversi PDF 
menjadi HTML adalah 40 (empat puluh) dokumen. 

Gambar 2 memperlihatkan salah satu contoh 
tabel yang dibuat dengan Ms. Word 2003 dengan 
nama property di tengah kolom dan font style biasa, 
serta instance yang berada ditengah kolom (tipe 
penulisan tabel yang ke-3). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Contoh Tabel yang dibuat dengan 
Word/Sheet Processing Tipe 3 

 

Kemudian 40 (empat puluh) dokumen format 
PDF tersebut di ubah menjadi format HTML 
dengan menggunakan 3 (tiga) alat konversi, yaitu : 
I. Adobe Acrobat 7.0 Profesional 
II. PDF2HTML 
III.  Simpo PDF Converter 
 

Parameter dalam pemilihan alat konversi ada 4 
(empat), yaitu : 
1. Tabel dan teks yang terpisah, dilihat dengan 

adanya tag <table>...</table> pada HTML. 
(pada Tabel 2. dikodekan dengan T-ok) 

2. Kesesuaian jumlah baris dari tabel dilihat dari 
jumlah tag <tr>...</tr> yang ada didalam tag 
<table>...</table> mempunyai jumlah yang 
sama dengan jumlah baris tabel. (pada Tabel 2. 
dikodekan dengan B-ok) 

3. Kesesuaian jumlah kolom, dengan melihat tag 
<td>...</td>, yaitu jumlah tag <td>...</td> 
yang ada didalam tag <tr>...</tr> sama dengan 
jumlah kolom yang ada pada tabel. (pada Tabel 
2. dikodekan dengan K-ok) 

4. Kesesuaian posisi isi cell, dengan melihat jika 
teks pada 1 cell mempunyai jumlah karakter 
yang banyak atau teks bisa lebih dari 1 baris di 
dalam 1 kolom/cell, maka teks tersebut tetap 
berada di dalam satu tag <td>...</td>, selain itu 
isi cell memang berada didalam tag 
<td>...</td> yang sesuai dengan posisinya 
didalam tabel. (pada Tabel 2. dikodekan 
dengan C-ok) 

 
Pada pengamatan yang dilakukan, 4 (empat) 

tipe penulisan pada dokumen yang diujicoba tidak 
mempunyai pengaruh signifikan, sehingga tipe 
penulisan tidak diperhitungkan dalam mencari hasil 
konversi yang terbaik. 

Berikut ini pada Tabel 2. merupakan cuplikan 
ringkasan hasil pengamatan 4 (empat) parameter 
dari ketiga alat yang digunakan pada ujicoba. 

 
Tabel 2. Ringkasan Hasil Pengamatan 4 Parameter 

 

No. 
Kode 
Doc. 

Tool 
PDF � 
HTML 

Hasil 

1 1.A.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
2 2.A.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
3 3.A.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
4 4.A.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
5 5.A.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
6 6.A.1 I. T-ok ; B-ok ; K-no ; C-ok 
7 1.A.2 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 

…. ....... .... ..... 
24 6.A.4 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
25 1.A.1 II. T-ok ; B-no ; K-no ; C-no 
... ..... ..... ..... 
48 6.A.4 II. T-ok ; B-no ; K-ok ; C-no 
49 1.A.1 III. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
... ..... ..... ..... 
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No. 
Kode 
Doc. 

Tool 
PDF � 
HTML 

Hasil 

72 6.A.4 III. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-no 
73 1.B.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
74 2.B.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
75 3.B.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
76 4.B.1 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
77 1.B.2 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
.... ....... ..... ...... 
88 4.B.4 I. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
89 1.B.1 II. T-ok ; B-no ; K-no ; C-no 
.... ...... ..... ...... 
104 4.B.4 II. T-ok ; B-no ; K-no ; C-no 
105 1.B.1 III. T-ok ; B-ok ; K-ok ; C-ok 
.... ..... ..... ....... 
120 4.B.4 III. T-no ; B-no ; K-no ; C-no 

Keterangan : 
- T : Tabel yang terpisah dari teks (kondisi : ok/no) 
- B : kesesuaian jumlah baris ( kondisi : ok/no) 
- K : Kesesuaian jumlah kolom (kondisi : ok/no) 
- C : Kesesuaian posisi isi cell (kondisi : ok/no) 
 

Berdasarkan pada parameter yang ditemukan 
pada dokumen yang digunakan pada pemilihan alat 
konversi seperti terlihat pada Tabel 2. diatas, 
kemudian dilakukan pembobotan untuk masing-
masing alat konversi format PDF menjadi format 
HTML. 

Pembobotan dilakukan dengan menggunakan 
rumusan sebagai berikut yang diformulasikan 
secara formal pada F.1. 
 
 

 
 
 
 
Persentase bobot rata-rata dari masing-masing 

alat konversi didapatkan dengan rumusan F.2. 
 
 
 
 
 
 
Keterangan rumus : 
1. BAK : Bobot Alat Konversi 
2. I/II/III : 3 (tiga) jenis alat konversi PDF � 

HTML 
3. BP : Bobot Parameter 
4. 1..6 : Alat pembuat dokumen di word/sheet 

processing 
5. A : Alat konversi doc � PDF (Adobe) 
6. B : Alat konversi doc � PDF (Fasilitasnya) 
7. 1..4 : Tipe penulisan pada tabel didalam 

dokumen 
8. BR : Bobot Rata-rata dalam persen (%) 
 

Berdasarkan kedua rumusan diatas, maka pada 
Tabel 3. memperlihatkan persentase hasil 
pembobotan parameter (Bobot Rata-rata ) untuk 
ketiga alat konversi tersebut. Semakin tinggi nilai 
bobot rata-rata, maka menunjukkan hasil konversi 
yang semakin baik, dan bobot rata-rata tertinggi 
pada penelitian ini menunjukkan alat konversi yang 
terbaik. 
 

Tabel 3. Bobot Rata-rata Hasil Pengamatan Alat 
Konversi 

 
No. Alat Konversi Bobot (%) 
1 Adobe Acrobat 7.0 Profesional 98,75 
2 PDF2HTML 36,56 
3 Simpo PDF Konverter 53,54 

 
Tampak pada Tabel 3. untuk bobot rata-rata 

dari perhitungan parameter yang memiliki nilai 
tertinggi adalah Adobe Acrobat 7.0. Profesional, 
sehingga alat konversi dokumen format PDF 
menjadi format HTML yang terbaik adalah Adobe 
Acrobat 7.0. Profesional. 
 
4. Penutup 
 

Penelitian ini melakukan pemilihan dari 3 
(tiga) alat konversi yang sudah dikembangkan 
untuk memilih hasil konversi yang terbaik dari 
dokumen format PDF menjadi format HTML. Pada 
pemilihan alat konversi digunakan 4 (empat) 
parameter, yaitu : tabel yang terpisah dengan teks di 
dokumen, kesesuaian jumlah baris, kesesuaian 
jumlah kolom, dan kesesuaian isi cell. 

Dokumen yang mengandung tabel dibuat 
dengan 6 (enam) jenis word/sheet processing dan di 
ubah menjadi format PDF dengan menggunakan 2 
alat yaitu Adobe Acrobat 7.0 Profesional dan 
fasilitas yang dimiliki oleh word/sheet processing. 

Alat konversi yang dibandingkan adalah Adobe 
Acrobat 7.0 Professional (berbayar), PDF2HTML 
(gratis), dan Simpo PDF Converter (gratis). Hasil 
pembobotan untuk paramater dari masing-masing 
alat konversi PDF menjadi HTML memperlihatkan 
bahwa alat konversi yang memiliki bobot tertinggi 
adalah alat konversi terbaik dari 3 (alat) alat yang 
diujicobakan, yaitu Adobe Acrobat 7.0 Profesional 
dengan bobot rata-rata 98,75%, sedangkan untuk 
Simpo PDF Converter mempunyai bobot rata-rata 
sebesar 53,54% dan PDF2HTML mempunyai 
bobot rata-rata 36,56%. 

Penelitian pada artikel ini, selanjutnya dapat 
digunakan untuk melakukan ekstraksi pada tabel 
format PDF yang diawali dengan mengubah format 
menjadi HTML, dimana sudah ada penelitian yang 
dilakukan untuk pendekatan ekstraksi tabel HTML. 
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Abstrak 
 

Pemanfaatan cloud computing sebagai solusi komputasi yang terus berkembang bahkan menjadi tulang 
punggung organisasi dan perusahaan. Disisi lain pertumbuhan jumlah aplikasi dalam layanan sistem 
Cloud menimbulkan masalah lain. Masalah keamanan menjadi ancaman dalam otentifikasi pada 
layanan Cloud Computing. Perbedaan model otentikasi pada setiap aplikasi yang telah masuk ke dalam 
sistem cloud menjadi ancaman terserdiri bagi penyedia dan pengguna layanan cloud. Untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut maka diperlukan sebuat sistem otentikasi terpusat pada aplikasi 
cloud dengan menggunakan protokol single sign-on . 
Kata Kunci : cloud computing, single sign-on, CAS, virtualization server, otentikasi 
 
1. Pendahuluan 

Pemanfaatan komputasi berbasis 
internet (cloud computing) mengalami 
perkembangan yang pesat. Kemunculan 
beberapa perusahaan teknologi informasi 
seperti Google, Amazone dan Microsoft 
sebagai penyedia layanan cloud computing ikut 
meramaikan persaingan penyajian inovasi 
layanan berbasis internet. Pada tahun 2007, 
cloud computing yang dikembangkan oleh 
Google sudah meliputi aplikasi pengolahan 
kata, spreadsheet, dan presentasi yang 
terintegrasi dengan fasilitas email. Inovasi 
cloud computing juga disusul pemain besar 
seperti IBM dan Microsoft. 

Penggunaan cloud computing sebagai 
solusi komputasi yang terus berkembang 
menjadi sebuah perangkat yang berfungsi 
sebagai penunjang bahkan menjadi tulang 
punggung proses bisnis organisasi. 
Kemudahan yang ditawarkan berupa aplikasi 
yang bisa dipakai bersama berbasis Cloud 
Software as a Services. Aplikasi yang 
ditawarkan sangat beragam mulai pengelolaan 
sumberdaya lembaga pendidikan  maupun 
sumber daya perusahaan. [1] 

Pertumbuhan jumlah aplikasi dalam 
layanan sistem Cloud menimbulkan masalah 
lain. Masalah keamanan menjadi ancaman 
dalam otentifikasi pada layanan Cloud 
Computing. Perbedaan model otentifikasi pada 
setiap aplikasi sistem informasi menjadi 
ancaman terserdiri bagi penyedia layanan 
cloud. Keragaman model otentifikasi pada 
setiap aplikasi yang ditempatkan pada sistem 

cloud yang sama akan  menyulitkan penyedia 
cloud dalam mengidentifikasi serangan 
terhadap aplikasi cloud yang dibangun. 

Disisi pengguna, kesulitan terhadap 
mekanisme pengenalan dan pemberian akses 
kepada pemakai menjadi sulit. Setiap aplikasi 
mempunyai sistem otentifikasi sendiri, 
sehingga menyulitkan pemakai untuk mengisi 
login form setiap akan memakai aplikasi yang 
tersedia dalam satu sistem cloud. Pengguna 
layanan cloud merasa telah membeli satu paket 
layanan tetapi untuk mengakses membutuhkan 
beberapa  kunci memperoleh hak akses 
tersendiri. [4] 

Tujuan penelitian ini adalah 
menentukan model atau formula yang optimal 
untuk  sistem otentikasi terpusat pada layanan 
Cloud Software a Service. Mekanisme 
pengisian form  login yang berbeda dan 
berulang akan berpengaruh pada keamanan 
dan kemudahan dalam memperoleh hak akses 
terhadap aplikasi yang masuk kedalam cloud. 

Dengan metode pengujian beberapa 
aplikasi otentikasi dan sistem operasi server 
sebagai platform  pada mesin virtual akan 
diperoleh model otentikasi yang optimal untuk 
solusi keamanan komputasi data berbasis 
cloud.
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2. Landasan Teori 
2.1 CAS Single Sign-On 

Layanan Centralized Authentication 
Service merupakan sistem otentifikasi terpusat 
dengan menggunakan teknologi 
Dengan melakukan otentikasi maka sistem akan 
memberikan akses pada credential user
password) berupa hak akses kepada beberapa 
aplikasi yang tersedia sekaligus. 

Proses otentikasi yang dilakukan untuk 
mengidentifikasi apakah seseorang atau suatu 
keadaan adalah  sesuai dengan kenyataan yang 
direkam oleh sistem. Dalam sebuah jaringan 
komputer baik lokal dan publik (termasuk internet), 
otentikasi umumnya dilakukan melalui mekanisme 
pengisian formulir login. Mekanisme password 
akan menjamin bahwa pengguna adalah otentik 
dengan orang yang dimaksud. Setiap pengguna 
yang terdaftar pada sebuah sistem, awalnya 
diberikan beberapa pertanyaan untuk membuat 
kesepakatan  antara pengguna dan  sistem. Pada 
penggunaan selanjutnya, pengguna harus tahu dan 
menggunakan password yang sebelumnya yang 
telah disepakati. Disisi lain sistem otentikasi 
terdapat kelemahan terutama pada sistem yang 
digunakan untuk proses transaksi data yang 
memiliki resiko. Password seringkali dapat dicuri, 
tidak sengaja mengungkapkan, atau dilupakan 
merupakan resiko yang sering terjadi. 

 

Gambar 1 Basic Single Sign
 
Dengan mengidentifikas

sering terjadi maka diperlukan proses otentikasi 
yang lebih ketat. Penggunaan sertifikat digital yang 
dikeluarkan dan diverifikasi oleh 
Authority (CA) sebagai bagian dari kunci public 
dalam infrastruktur akan menjadi mekanisme 
standar untuk melakukan otentikasi di Internet. 
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Centralized Authentication 
merupakan sistem otentifikasi terpusat 

dengan menggunakan teknologi single sign-on.  
Dengan melakukan otentikasi maka sistem akan 

credential user (user id dan 
upa hak akses kepada beberapa 

aplikasi yang tersedia sekaligus.  
Proses otentikasi yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi apakah seseorang atau suatu 
keadaan adalah  sesuai dengan kenyataan yang 
direkam oleh sistem. Dalam sebuah jaringan 

dan publik (termasuk internet), 
otentikasi umumnya dilakukan melalui mekanisme 
pengisian formulir login. Mekanisme password 
akan menjamin bahwa pengguna adalah otentik 
dengan orang yang dimaksud. Setiap pengguna 
yang terdaftar pada sebuah sistem, awalnya akan 
diberikan beberapa pertanyaan untuk membuat 
kesepakatan  antara pengguna dan  sistem. Pada 
penggunaan selanjutnya, pengguna harus tahu dan 
menggunakan password yang sebelumnya yang 
telah disepakati. Disisi lain sistem otentikasi 

utama pada sistem yang 
digunakan untuk proses transaksi data yang 
memiliki resiko. Password seringkali dapat dicuri, 
tidak sengaja mengungkapkan, atau dilupakan 
merupakan resiko yang sering terjadi.  

 
Basic Single Sign-On 

Dengan mengidentifikasi resiko yang 
sering terjadi maka diperlukan proses otentikasi 
yang lebih ketat. Penggunaan sertifikat digital yang 
dikeluarkan dan diverifikasi oleh Certificate 

(CA) sebagai bagian dari kunci public 
dalam infrastruktur akan menjadi mekanisme 
standar untuk melakukan otentikasi di Internet. 

Proses otentikasi mendahului otorisasi atau 
meskipun sering tampak telah digabungkan menjadi 
satu aplikasi.[3] 

 
2.2 Virtualization Server

Virtualization Server
mesin virtual yang membuat server dibuat secara 
virtual dan dapat segera digunakan untuk 
menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. 
Penggunaan server berbentuk virtual memberikan 
kemudahan bagi pengelola layanan aplikasi 
berbasis Cloud Computing.

Teknologi virtualisasi dikembangkan 
untuk lebih mengoptimalkan server. Jika sebuah 
server hanya digunakan untuk aplikasi tertentu, 
maka kinerja prosesor dan memori sebagian besar 
tidak dimanfaatkan secara maksimal. Disamping itu 
dibutuhkan lebih banyak server untuk masing
masing aplikasi. Efek dari server dalam jumlah 
banyak, dibutuhkan ruangan dan energi listrik yang 
lebih besar.Adanya teknologi virtualisasi membuat 
penggunaan server menjadi opti

Dengan memanfaatkan sistem operasi 
yang menyediakan teknologi virtualisasi 
maka proses pembagian sumber daya komputasi 
menjadi lebih mudah dan memiliki banyak pilihan 
dengan keunggulan fasilitas yang berbeda. Antara 
lain: VMware, OpenStack

 

Gambar 2 Basic Virtualization Server

2.3 Karakteristik Cloud Computing
 National Institute of Standards and 
Technology (NIST), memberikan definisi Cloud 
Computing adalah model untuk memungkinkan 
kenyaman, kebutuhan akses jaringan untuk 
memanfaatkan bersama suatu sumberdaya 
komputasi yang terkonfigurasi (misalnya, jaringan, 
server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan) yang 
dapat secara cepat diberikan dan dirilis dengan 
upaya manajemen yang minimal atau interaksi 
penyedia layanan. Model ko
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Proses otentikasi mendahului otorisasi atau 
meskipun sering tampak telah digabungkan menjadi 

Virtualization Server  
Virtualization Server, berfungsi sebagai 

mesin virtual yang membuat server dibuat secara 
virtual dan dapat segera digunakan untuk 
menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. 
Penggunaan server berbentuk virtual memberikan 

bagi pengelola layanan aplikasi 
Cloud Computing.[3] 
Teknologi virtualisasi dikembangkan 

untuk lebih mengoptimalkan server. Jika sebuah 
server hanya digunakan untuk aplikasi tertentu, 
maka kinerja prosesor dan memori sebagian besar 

an secara maksimal. Disamping itu 
dibutuhkan lebih banyak server untuk masing-
masing aplikasi. Efek dari server dalam jumlah 
banyak, dibutuhkan ruangan dan energi listrik yang 
lebih besar.Adanya teknologi virtualisasi membuat 
penggunaan server menjadi optimal. [4] 

Dengan memanfaatkan sistem operasi 
yang menyediakan teknologi virtualisasi server, 

proses pembagian sumber daya komputasi 
menjadi lebih mudah dan memiliki banyak pilihan 
dengan keunggulan fasilitas yang berbeda. Antara 
lain: VMware, OpenStack dan Proxmox.   

 
Basic Virtualization Server 

 
2.3 Karakteristik Cloud Computing  

National Institute of Standards and 
Technology (NIST), memberikan definisi Cloud 
Computing adalah model untuk memungkinkan 
kenyaman, kebutuhan akses jaringan untuk 
memanfaatkan bersama suatu sumberdaya 
komputasi yang terkonfigurasi (misalnya, jaringan, 
server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan) yang 
dapat secara cepat diberikan dan dirilis dengan 
upaya manajemen yang minimal atau interaksi 
penyedia layanan. Model komputasi awan 
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mendorong ketersediaan dan terdiri dari lima 
karakteristik, tiga model layanan . [3] 
 

 
Gambar 3 Model Layanan Cloud [2]  

 
NIST mengidentifikasi lima karakteristik 

penting dari Cloud Computing  sebagai berikut: 
a. On-demand self-service. Pengguna dapat 

memesan dan mengelola layanan tanpa harus 
berinteraksi dengan manusia sebagai penyedia 
layanan, misalnya dengan menggunakan sebuah 
portal web.  Ketersediaan dan perlengkapan 
layanan serta sumberdaya yang digunakan 
dikelola oleh provider penyelenggara layanan 
cloud. 

b. Broad network access. Fasilitas yang tersedia 
didalam jaringan dan diakses dengan cara 
memanfaatkan penggunaan berbagai platform 
(misalnya, telepon selular, laptop, dan PDA). 

c. Resource pooling. Penyatuan sumberdaya 
komputasi yang dimiliki penyedia untuk 
melayani beberapa konsumen menggunakan 
model sewa, dengan memanfaatkan sumberdaya 
fisik dan virtual yang berbeda. Model ini 
ditetapkan secara dinamis dan ditugaskan sesuai 
dengan permintaan konsumen. Pelanggan 
diberikan akses tertentu sehingga tercipta 
kemandirian dalam menentukan lokasi server, 
padahal pelanggan umumnya tidak memiliki 
kontrol atau pengetahuan tentang keberadaan 
lokasi sumberdaya yang disediakan, tetapi ada 
kemungkinan dapat menentukan lokasi di 
tingkat yang lebih tinggi (misalnya, negara, 
provinsi, atau letak datacenter).  

d. Rapid elasticity. Kemampuan komputasi yang 
dinamis untuk menyesuaikan kebutuhan 
pelanggan. Dalam beberapa kasus yang dihadapi 
pelanggan, kebutuhan akan terlihat ketika terjadi 

peningkatan beban komputasi. Penyedia layanan 
harus senantiasa memberikan solusi komputasi 
untuk menjamin kepuasan kepada pelanggan 
kapan saja dibutuhkan. 

e. Measured Service.  Sistem komputasi awan 
secara otomatis mengawasi dan 
mengoptimalkan penggunaan sumberdaya 
dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran 
pada beberapa bebak komputasi yang sesuai 
dengan jenis layanan yang dipilih (misalnya, 
penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan 
pengguna aktif). Penggunaan sumberdaya dapat 
dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan sebagai 
upaya memberikan transparansi bagi penyedia 
dan pelanggan dari layanan yang digunakan. 

Sedangkan tiga jenis model layanan dijelaskan oleh 
NIST sebagai  berikut : [5] 
a. Software as a Service (SaaS). Bentuk layanan 

yang diberikan kepada konsumen untuk 
menggunakan aplikasi yang dapat beroperasi 
pada infrastruktur cloud. Aplikasi dapat diakses 
dari berbagai perangkat klien melalui antarmuka 
seperti web browser (misalnya, Yahoomail, 
Dropbox, Google Docs). Konsumen tidak 
mengelola atau mengendalikan infrastruktur 
cloud yang mendasar termasuk jaringan, server, 
sistem operasi, penyimpanan. 

b. Platform as a Service (PaaS). Bentuk layanan 
yang diberikan kepada konsumen untuk 
menyebarkan aplikasi yang dibuat konsumen 
dengan menggunakan teknik pemrograman dan 
peralatan yang didukung oleh provider. 
Konsumen tidak mengelola atau mengendalikan 
infrastruktur cloud yang mendasar termasuk 
jaringan, server, sistem operasi, atau 
penyimpanan, namun memiliki kontrol atas 
aplikasi disebarkan. Contoh : Android (Google 
Playstore), Facebook.com (layanan aplikasi dan 
game yang online) 

c. Infrastructure as a Service (IaaS).  
Bentuk layanan yang diberikan kepada 
konsumen untuk memproses, menyimpan, dan 
komputasi dasar yang penting. Dimana 
konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan 
perangkat lunak secara bebas mencakup sistem 
operasi dan aplikasi. Konsumen tidak mengelola 
atau mengendalikan infrastruktur cloud yang 
mendasar tetapi memiliki kontrol atas sistem 
operasi, penyimpanan, aplikasi yang disebarkan 
tetapi  dibatasi komponen jaringan yang pilih 
(misalnya, firewall host). 

 
 
 
 
3.  Pembahasan 
3.1 Rancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah proses 
pengembangan spesifikasi sistem baru berdasarkan 
hasil rekomendasi analisis sistem. tujuan yang 
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harus dicapai dari perancangan sistem diantara 
sistem dapat berguna, mendukung tujuan 
perusahaan, efisien dan efektif, dan bersifat 
informatif.  

Permasalahan dapat diidentifikasikan 
sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk 
dipecahkan.  Beberapa hal yang menjadi 
identifikasi masalah dalam implementasi single 
sign-on pada layanan Cloud Software as a Service :  
a. Model implementasi single sign-on untuk 

aplikasi yang diolah pada layanan berbasis  
cloud computing 

b. Pemanfaatan teknologi virtualisasi pada 
implementasi single sign-on 

Permasalahan yang telah dirumuskan serta 
dikembangkan selanjutnya akan dibuat kedalam 
bentuk rancangan sistem sesuai dengan analisis 
yang telah dibuat. Rancangan sistem secara umum 
terlihat pada gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 Skema Single Sign-On 
 

Rancangan dasar kemudian dipasang pada 
mesin server dengan memanfaatkan teknik 
virtualisasi. Dengan menggunakan teknik 
virtualisasi kemudahan dalam pengelolaan sumber 
daya komputasi menjadi lebih mudah termasuk 
identifikasi log server untuk proses repudiasi.  

 

 
 

Gambar 5 Single Sign-on Virtualization 
 

Proses instalasi perangkat keras dan 
perangkat lunak dalam penelitian ini akan dibuat 
dalam dua model. Dari model tersebut akan 
dilakukan analisa mengenai kesesuaian sistem 
otentikasi single sign-on dengan sistem Cloud yang 
sudah ada. Model yang akan dianalisa antara lain : 
Model Single Server 

Model ini dibangun dengan menggunakan tiga 
unit server, dimana setiap server akan 
menangani satu tugas sesuai dengan fungsinya 
masing-masing. 
 

 
Gambar 6 Model Single Server 

 
Model Virtualisasi 

Model ini dibangun dengan menggunakan dua 
unit server dengan teknik virtualisasi. Mesin 
server CAS dan LDAP akan diimplementasikan 
dalam satu server yang telah dibenamkan sistem 
operasi yang mendukung Kernel-based Virtual 
Machine (KVM) untuk virtualisasi mesin server 
dan satu unit yang lain sebagai web server 
menangani aplikasi berbasis web. 
 

 
Gambar 7 Model Virtualisasi Server 
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3.2 Rancangan Interface 

Untuk berinteraksi dengan sistem maka 
pengelola dapat menggunakan panel kontrol pada 
mesin server virtual. Pada bagian ini pengelola 
dapat melakukan pembagian sumber daya 
komputasi. Proses konfigurasi server berbasis web 
akan memudahkan pengelola dalam mengatur 
penggunaan sumber daya server
sumber daya meliputi processor, memory dan ruang 
pada media penyimpanan.  

 
 

Gambar 8 Proxmox Dashboard
 

Untuk kemudahan dan keamanan 
pengguna layanan Cloud Software as a Service
maka proses otentikasi dilakukan secara terpusat. 
Dengan mengisi formulir login 
dapat langsung menggunakan beberapa aplikasi 
sekaligus tanpa harus mengisi halaman 
berulang-ulang. 

 

Gambar 9 Halaman login Single Sign
 
4. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan uraian diatas, maka 
diambil kesimpulan bahwa sistem otentikasi 
sign-on ini dapat digunakan pada  layanan 
Software as a Service sehingga keamanan dan 
kemudahan dalam proses otentikasi dapat diperoleh 
pengguna dan pengelola layanan. Disisi pengguna 
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pat melakukan pembagian sumber daya 
komputasi. Proses konfigurasi server berbasis web 
akan memudahkan pengelola dalam mengatur 

server. Pembagian 
sumber daya meliputi processor, memory dan ruang 

 
Proxmox Dashboard 

Untuk kemudahan dan keamanan 
Cloud Software as a Service 

maka proses otentikasi dilakukan secara terpusat. 
login maka pengguna 

dapat langsung menggunakan beberapa aplikasi 
sekaligus tanpa harus mengisi halaman login secara 

 
Halaman login Single Sign-On 

uraian diatas, maka  dapat 
tem otentikasi single 

ini dapat digunakan pada  layanan Cloud 
sehingga keamanan dan 

kemudahan dalam proses otentikasi dapat diperoleh 
pengguna dan pengelola layanan. Disisi pengguna 

kemudahan dalan memperoleh akses aplikasi da
pengelola mampu mengidentifikasi kesalahan dan 
serangan pada aplikasi yang masuk kedalam 

Penggunaan teknik virtualisasi dalam 
penerapan model otentikasi dapat memudahkan 
pengelolaan layanan cloud
pemanfaatan server pada sistem c
jaringan dan mesin server
tersendiri dalam pengelolaan jaringan 

Hal yang harus diperhatikan dalam 
pemanfaatan sistem ini adalah 
yang terpusat harus menjamin ketersediaan layanan 
dari server secara terus
mengenal koneksi jaringan yang tidak tersedia 
dengan baik. Jika jaminan ketersediaan server tidak 
tercapai maka layanan otentikasi akan gagal dalam 
memberikan akses pada credential user

Proses pengamanan satu pintu juga 
menjadi ancaman jika pengelola tidak menyediakan 
sistem backup dan mitigasi yang baik untuk 
melindungi dari serangan pada 
yang tidak terduga lainya seperti bencana alam dan 
terorisme. 
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Abstrak 

PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PT PLN Persero) is an electricity supply company covering generation, 
transmission and distribution. Implementation of Automatic Meter Reading system (AMR) is one manifestation 
of the efforts of PLN to improve the accuracy of meter reading to the bill. This paper describes a web-based 
system model named EDRMS for data management buying and selling of energy transactions and reporting 
measurement distribution substations, branching and incoming. The waterfall model is used as a role model in 
developing the web-based system. As a result of developing, the system can be accessed online at the following 
address http://112.215.69.50/amr_yanti_bekasi. 
 
Keywords: Web-based system, Automatic Meter Reading (AMR), Waterfall Model, data management and 
reporting 
 
 
 
 
 
1. Introduction 
 

PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PT 
PLN Persero) is an electricity supply company 
covering generation, transmission and distribution as 
stipulated in Law No. 15 Article 6, paragraph 1985 
[3]. To ensure the entire process, from generation to 
cash bill payment to PLN running precisely and 
accurately, PT PLN (Persero) implements four 
integrated steps contained in the revenue assurance 
(RA). One of the points of this policy is to ensure 
that the process of meter reading, bill printing, 
billing, bill payment through cash receipts as income 
PLN PLN process relies heavily on Information 
Technology (IT) applications must be secure and in 
control [1]. 

Implementation of Automatic Meter Reading 
system (AMR) is one manifestation of the efforts of 
PT PLN to improve the accuracy of meter reading to 
the bill. Existing AMR system is equipped with a 
web-based system for data management and 
reporting [2]. AMR system is under the 
responsibility of the Supervisor Control and 
Measurement under direct observation Assistant 
Manager Distribution Sector. Web-based system 
providing access to users in the form of customer 

data, billing or billing, maximum demand, load 
profile, event log (event detection), real time, and 
energy consumption [2]. 

According to the pattern of organization in the 
PT PLN (Persero) from upstream to downstream 
consists of generating units, the unit transitions 
(P3B), unit of area, and distribution units. The 
challange is to create a system which not only 
manages the data on the customer side of low/ 
medium voltage (TR /TM) that has been done 
previously but also provides facilities for managing 
measurement data distribution substations, 
branching and incoming. This paper describes a 
web-based system model for data management 
buying and selling of energy transactions and 
reporting energy measurement at the distribution 
substations, branching and feeders. 
 
2. System Design 

Automatic Meter Reading (AMR) is a system 
that works automatically collects electronic meters 
data information by using GSM/GPRS, PLC as a 
medium of communication so that the data can be 
transmitted and reducing operational costs [4]. AMR 
system is generally composed of three main 
elements of the system must be able to measure 
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energy consumption, able to read electronic meters, 
data processing, and data collection [5]. 

To support managing data on the customer side 
of low/ medium voltage (TR/TM), measurement 
data distribution substations, branching and 
incoming the system is designed according to the 
pattern of organization in the PT PLN (Persero) 
from upstream to downstream as shown on the 
figure 1. 

In general, the system is developed referencing 
the development life cycle named waterfall model 
where the development process begins with a 
sequential approach starting from the analysis, 
design, coding, testing and support [6]. 

 

 
  

Figure 1. Hierarchy of electronic meters based 
organizational patterns PT PLN (Persero) 
 
The system must be complied and supported 

functional requirements such as management of 
electronic meter all level both upstream or 
downstreams customers,  mapping consumer 
electronics meters, management of the all subscriber 
bills, calculation of customer electricity usage 
(consumption) both upstream or downstream, 
management data: load profiles, maximum demand, 
event log, and realtime.  

The database is required for storing data from 
the electronic meter reading AMR system. The 
relationship between the customer and the electronic 
meter (upstreams or downstreams) is one to many 
(1: M). Figure 2 shows that table commtable is 
connected to the main table seven other tables using 
MeterSerialNumber as the primary key for meter 
serial number is not the same and therefore the value 
is unique. The column “meter_first_level_id” in 
commtable represents the level of electronic meters 
installed, whether it is installed at the trafo 
(upstreams) or at the feeders (downstreams) for 
instance. While the “meter_second_level_id” 
represents the incoming or outgoing level the meter 
is installed.  
 
3. Implementation and Testing  

In the phase of implementation or coding, 
EDRMS has been installed on the server and it can 
be accessed online. Relational Database 
Management System (RDMS) is used as a backbone 
and Apache Web Server. The web-based system is 
created using PHP scripting based on Model-View-

Controller (MVC) concept. Figure 3 shows the 
system online implementation at the URL: 
http://112.215.69.50/amr_yanti_bekasi. Figure 3 
shows menu of set up the level of organization 
(meter level 1), energy consumption using tabulation 
data, report of realtime data, and pie chart of meter 
installed. In the test phase, trials conducted up to the 
level of beta testing, by involving PT PLN (Persero) 
and EDRMS’s developers.  
 

 
Figure 2. Entity Relationship Diagram (ERD) of EDRMS 
 

 
Figure 3. Web interface of EDRMS 

 
4. Conclusion and Future Works 

    Energy Data Reporting and Management 
System (EDRMS) was developed using the waterfall 
method of software design. The system is able to 
supports the organizational pattern of PT PLN 
(Persero) as well as presents the precisely and 
accurately the data management system sale and 
purchase of electric energy (energy transactions) and 
report energy measurements at the level of 
distribution substations, branching and feeders. 
Currently, the database is designed with relational 
approach. The database can be developed using 
object-oriented paradigm. 
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Abstrak 

Sebuah aplikasi web yang berjalan di beberapa server membutuhkan mekanisme deployment yang 
berbeda dengan aplikasi yang hanya berjalan pada satu server. Aplikasi dituntut agar dapat disebarkan ke 
beberapa server dalam waktu yang bersamaan. Salah satu tools yang dapat menyelesaikan masalah dalam 
deployment aplikasi ke multi server yaitu capistrano. 

Capistrano menawarkan kemampuan melakukan deployment aplikasi ke beberapa server. Hal ini menarik 
untuk diteliti bagaimana algoritma yang digunakan, penanganan kegagalan deployment dan penanganan 
downtime. Penelitian dilakukan dengan menganalisis proses kerja, dokumentasi dan source code-nya. 

Hasil penelitian menunjukkan capistrano menggunakan multi-threading dalam menyebarkan aplikasi ke 
beberapa server. Untuk penanganan kegagalan capistrano  menyediakan fungsi rollback agar kegagalan dapat 
dipelajari dan diperbaiki. Pada saat aplikasi membutuhkan downtime, capistrano menyediakan fungsi untuk 
menampilkan halaman downtime. 

 
Kata kunci : deployment, capistrano, multi-threading, rollback, downtime 

 
Pendahuluan 

Dewasa ini internet menjadi suatu kebutuhan 
yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat 
di dunia, baik itu bagi kalangan pelajar, ilmuwan, 
dan usahawan. Hal ini menyebabkan semakin 
meningkatnya permintaan akan kebutuhan informasi 
dalam internet, sehingga trafik dalam internet 
semakin padat oleh permintaan akan informasi. 
Semakin meningkatnya trafik dalam internet 
menyebabkan beban kerja pada server penyedia 
layanan internet tersebut juga meningkat seiring 
dengan bertambahnya permintaan yang masuk, 
sehingga server tersebut akan kelebihan beban 
dalam waktu yang pendek, terutama untuk server 
yang menyediakan layanan yang populer. Oleh 
karena itu, diperlukan hardware dan software yang 
mendukung layanan highly scalable dan highly 
available service. 

Highly scalable dan highly available service 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
21. Scalability, saat request yang diarahkan ke 

server meningkat sehingga beban kerja server 
bertambah, kapasitas server dapat ditingkatkan 
dengan cepat dan mudah untuk memenuhi 
kebutuhan 

22. Availability, layanan secara keseluruhan 
harus tersedia setiap waktu. 

23. Manageability, walaupun seluruh sistem 
mungkin secara fisik besar, harus mudah untuk 
dikelola. 

24. Cost-effectiveness, seluruh bagian sistem 
harus hemat biaya dalam pembangunan dan 
pemeliharaan.[1] 

Sebuah sistem dengan satu server biasanya 
tidak cukup untuk menangani beban yang meningkat 
secara cepat. Salah satu penanggulangan beban yang 
meningkat bisa dilakukan dengan melakukan 
upgrade server, proses upgrade server merupakan 
proses yang kompleks dan rentan terjadi kegagalan 
aplikasi (application failure) ketika proses upgrade 
sedang berjalan. Semakin tinggi kapasitas server 
yang di-upgrade, semakin tinggi biaya yang harus 
dikeluarkan. 

Sekelompok server yang dihubungkan oleh 
jaringan yang cepat, muncul akibat arsitektur untuk 
membangun layanan yang scalable dan highly 
available, arsitektur ini dikenal dengan cluster of 
servers. Dalam arsitektur ini beban kerja dari banyak 
request dibagi ke seluruh server oleh sebuah load 
balancer. Sehingga jika salah satu server tidak 
tersedia karena down, maintenance,  dan lain-lain, 
maka request masih bisa ditangani oleh server lain.  

Jika suatu web aplikasi berjalan di beberapa 
server, maka semua aplikasi di semua server 
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dituntut untuk menyediakan resources yang sama 
persis seperti kode, database, file yang di-upload 
oleh user. Penambahan fitur pada aplikasi menuntut 
hanya sekali deployment ke semua server, sehingga 
dibutuhkan suatu mekanisme khusus untuk 
melaksanakannya. Salah satu solusi yang diteliti 
yaitu metodologi untuk deployment sebuah web 
aplikasi ke semua server menggunakan Capistrano. 
Capistrano menawakan kemampuan deployment 
aplikasi ke multi server dalam satu waktu. 

Internet berasal dari kata Interconnection 
Networking  yang mempunyai arti hubungan 
komputer dengan berbagai tipe yang membentuk 
sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia 
(jaringan komputer global) dengan melalui jalur 
telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan 
lainnya. World Wide Web adalah suatu ruang 
informasi di mana sumber-sumber daya yang 
berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang 
disebut Uniform Resource Indetifier (URI). World 
Wide Web sering dianggap sama dengan internet 
secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia 
hanyalah bagian daripadanya.[3]  

 
Metoda Penelitian 

Load balancing adalah suatu metode untuk 
mendistribusikan beban kepada beberapa host 
sehingga beban kerja menjadi lebih ringan. Ini 
bertujuan agar waktu rata-rata mengerjakan tugas 
menjadi singkat dan dapat menaikkan utilitas 
prosesor. Load balancing dapat diimplementasikan 
dengan hardware khusus, software maupun 
gabungan keduanya. Konfigurasi standar yang ada 
memberi gambaran bahwa satu mesin ditempatkan 
diantara client dan server, mesin ini disebut sebagai 
director karena tugasnya adalah memberikan 
balancing pada request dari client ke server.  

Sebuah load balancer adalah perangkat jaringan 
yang dipasang diantara client dan server, bekerja 
sebagai saklar untuk request dari client. Load 
balancer mengimplementasikan beberapa metode 
penjadwalan yang akan menentukan ke arah server 
mana request dari client akan diteruskan.[4] 

Deployment means moving your application 
from a development environment into a home that 
your customers can visit. For a web application, that 
process involves choosing a host, setting up a web 
server and database, and moving all of your files to 
the right places with the right permissions.[6] 

Aplikasi berjalan pada beberapa server yang 
tergabung menjadi satu virtual server, berikut adalah 
arsitektur aplikasi multi server meggunakan linux 
virtual server: 

 
 

Gambar 1. Arsitektur dasar multi server 
Arsitektur di atas mengadopsi 3-tier arsitektur 

yang terdiri atas: 
a. Load Balancer 

Merupakan satu satunya pintu masuk ke dalam 
sistem/aplikasi. Load balancer akan 
mendistribusikan request dari client ke server 
tertentu yang sedang tersedia berdasarkan 
algoritma tertentu. DNS dari suatu aplikasi web 
harus diarahkan ke IP dari load balancer. 

b. Server Cluster (kumpulan server) 
Kumpulan dari real server yang menjadi tempat 
aplikasi berjalan. Setiap server akan memiliki 
resources yang sama untuk setiap aplikasi. Real 
server ini lah yang menjadi target deployment 
jika terdapat penambahan/perbaikan kode 
aplikasi. 

c. Shared Storage 
Merupakan tempat penyimpanan untuk server-
server yang digunakan, seperti file-file yang 
diupload pengguna dan database sehingga 
seluruh server akan mampu menyediakan konten 
yang sama.[5] 
Version control (Source Code Management) 

adalah sebuah sistem yang mencatat setiap 
perubahan terhadap sebuah berkas atau kumpulan 
berkas sehingga pada suatu saat dapat kembali 
kepada salah satu versi dari berkas tersebut. Version 
control dapat menyediakan akses untuk banyak 
orang sekaligus, mirip dengan sharing folder yang 
biasa digunakan, akan tetapi, version control 
memiliki kemampuan yang lebih dari pada sekedar 
sharing folder.[5] 

Capistrano is an open source tool for running 
scripts on multiple servers; its main use is 
deploying web applications. It automates the process 
of making a new version of an application available 
on one or more web servers, including supporting 
tasks such as changing databases.[8] 

Ruby adalah bahasa pemrograman dinamis 
berbasis skrip yang berorientasi objek. Tujuan dari 
ruby yaitu menggabungkan kelebihan dari semua 
bahasa-bahasa pemrograman skrip yang ada di 
dunia. Ruby ditulis dengan bahasa 
pemrograman C dengan kemampuan dasar 
seperti Perl dan Python.  

Ruby pertama kali dibuat oleh seorang 
programmer Jepang bernama Yukihiro Matsumoto. 
Pada tahun 1993 Yukihiro ingin membuat sebuah 
bahasa skripting yang memiliki kemampuan 
orientasi objek. Pada saat itu pemrograman 
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berorientasi objek sedang berkembang tetapi belum 
ada bahasa pemrograman scripting
pemrograman objek.[6] 
 
Pembahasan 

Capistrano  merupakan sebuah program 
open source, siapa saja boleh berkontribusi dan 
boleh memakai program ini secara 
Karena seluruh capistrano dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman ruby, maka sebelum 
melakukan instalasi di dalam komputer, pengguna 
harus sudah memasang ruby 
Rubygems merupakan sebuah 
yang menyediakan format standar dalam 
pendistribusian sebuah program dan 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
Berikut cara instalasi capistrano melalui 
prompt. 

 
# gem install capistrano 
 
Selain memiliki ketergantungan terhadap 

instalasi ruby dan rubygems, dalam penggunannya 
capistrano  juga bergantung pada 
lainnya, yaitu highline, net-scp, net
net-ssh-gateway. Berbeda dengan 
rubygems yang harus diinstal terlebih dahulu 
sebelum instalasi capistrano, library
secara otomatis terinstal pada saat 
diinstal. 

Capistrano tidak memiliki 
digunakan oleh user, user harus menggunakannya 
melalui command prompt. Terdapat dua jenis 
perintah dasar yang digunakan dalam 
yaitu: 
a. “capify” 

Jika capistrano sudah terinstal, maka ketika 
diketikkan “capify” pada layar, akan 
menghasilan dua buah file. File 
config/deploy.rb. Capfile inilah yang akan dibaca 
oleh capistrano pada saat deployment, lalu 
capifile akan mencari file deploy.rb yang berisi 
setting dari skenario deployment. 
contoh penggunaan “capify” :

Gambar 2. Contoh penggunaan 
b. “cap” 

Perintah “cap” dijalankan pada saat deployment, 
dan diikuti oleh task, contoh “cap deploy”. Ada 
beberapa jenis perintah dasar (
disediakan oleh capistrano
mengetahuinya digunakan script “cap 
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berorientasi objek sedang berkembang tetapi belum 
ing yang mendukung 

merupakan sebuah program ruby 
siapa saja boleh berkontribusi dan 

boleh memakai program ini secara bebas (free). 
dibangun menggunakan 

, maka sebelum 
melakukan instalasi di dalam komputer, pengguna 

ruby dan rubygems. 
merupakan sebuah package manager 

yang menyediakan format standar dalam 
pendistribusian sebuah program dan library yang 

bahasa pemrograman ruby. 
Berikut cara instalasi capistrano melalui command 

Selain memiliki ketergantungan terhadap 
, dalam penggunannya 

juga bergantung pada library ruby 
scp, net-sftp, net-ssh dan 

. Berbeda dengan ruby dan 
yang harus diinstal terlebih dahulu 

capistrano, library tersebut akan 
secara otomatis terinstal pada saat capistrano 

tidak memiliki GUI yang dapat 
harus menggunakannya 

Terdapat dua jenis 
perintah dasar yang digunakan dalam capistrano, 

sudah terinstal, maka ketika 
pada layar, akan 

menghasilan dua buah file. File Capfile dan file 
inilah yang akan dibaca 

oleh capistrano pada saat deployment, lalu 
akan mencari file deploy.rb yang berisi 

deployment. Berikut ini 
ntoh penggunaan “capify” : 

 
Contoh penggunaan capify 

Perintah “cap” dijalankan pada saat deployment, 
contoh “cap deploy”. Ada 

beberapa jenis perintah dasar (default) cap yang 
capistrano, untuk 

mengetahuinya digunakan script “cap -T”, maka 

akan muncul daftar jenis perintah cap sebagai 
berikut: 
 

cap deploy                # Deploys your project.
cap deploy:check          # Test deployment 
dependencies. 
cap deploy:cleanup        # Clean up old 
releases. 
cap deploy:cold           # Deploys and starts a 
`cold' application. 
cap deploy:create_symlink # Updates the 
symlink to the most recently deployed...
cap deploy:migrate        # Run the migrate rake 
task. 
cap deploy:migrations     # Deploy and 
pending migrations. 
cap deploy:pending        # Displays the 
commits since your last deploy.
cap deploy:pending:diff   # Displays the `diff' 
since your last deploy.
cap deploy:restart        # Blank task exists as a 
hook into which to install...
cap deploy:rollback       # Rolls back to a 
previous version and restarts.
cap deploy:rollback:code  # Rolls back to the 
previously deployed version.
cap deploy:setup          # Prepares one or more 
servers for deployment.
cap deploy:start          # Blank task 
hook into which to install...
cap deploy:stop           # Blank task exists as a 
hook into which to install...
cap deploy:symlink        # Deprecated API.
cap deploy:update         # Copies your project 
and updates the symlink.
cap deploy:update_code    # Copies your 
project to the remote servers.
cap deploy:upload         # Copy files to the 
currently deployed version.
cap deploy:web:disable    # Present a 
maintenance page to visitors.
cap deploy:web:enable     # Makes the 
application web-accessible again.
cap invoke                # Invoke a single 
command on the remote servers.
cap shell                 # Begin an interactive 
Capistrano session. 

 
Seperti disebutkan di atas, pada saat 

deployment aplikasi, capistrano membaca sebuah 
file konfigurasi, yaitu “Capfile” dan “deploy.rb”.  
Berikut ini adalah hal-hal yang harus dituliskan pada 
file “deploy.rb”. 
a. Nama Aplikasi 

set :application, "tutorial"

 
b. Sumber kode aplikasi

Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

akan muncul daftar jenis perintah cap sebagai 

cap deploy                # Deploys your project. 
cap deploy:check          # Test deployment 

cap deploy:cleanup        # Clean up old 

cap deploy:cold           # Deploys and starts a 

cap deploy:create_symlink # Updates the 
symlink to the most recently deployed... 
cap deploy:migrate        # Run the migrate rake 

cap deploy:migrations     # Deploy and run 
 

cap deploy:pending        # Displays the 
commits since your last deploy. 
cap deploy:pending:diff   # Displays the `diff' 
since your last deploy. 
cap deploy:restart        # Blank task exists as a 
hook into which to install... 

ploy:rollback       # Rolls back to a 
previous version and restarts. 
cap deploy:rollback:code  # Rolls back to the 
previously deployed version. 
cap deploy:setup          # Prepares one or more 
servers for deployment. 
cap deploy:start          # Blank task exists as a 
hook into which to install... 
cap deploy:stop           # Blank task exists as a 
hook into which to install... 
cap deploy:symlink        # Deprecated API. 
cap deploy:update         # Copies your project 
and updates the symlink. 

e_code    # Copies your 
project to the remote servers. 
cap deploy:upload         # Copy files to the 
currently deployed version. 
cap deploy:web:disable    # Present a 
maintenance page to visitors. 
cap deploy:web:enable     # Makes the 

accessible again. 
cap invoke                # Invoke a single 
command on the remote servers. 
cap shell                 # Begin an interactive 

Seperti disebutkan di atas, pada saat 
deployment aplikasi, capistrano membaca sebuah 

konfigurasi, yaitu “Capfile” dan “deploy.rb”.  
hal yang harus dituliskan pada 

set :application, "tutorial" 

Sumber kode aplikasi 
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set :repository, 
"repository_url" 
set :scm, :subversion 
# Atau: `accurev`, `bzr`, 
`cvs`, `darcs`, `git`, 
`mercurial`, `perforce`, 
`subversion` or `none` 
set :scm_username, 
"user_name" 
set :scm_password, 
"password" 

 
c. Folder target untuk kode aplikasi 

set :deploy_to, "folder 
target yang ada di server" 

 
d. Server target 

role :web, "your web-server here"  
role :app, "your app-server here" 
role :db,  "your primary db-server here", 
:primary => true  
role :db,  "your slave db-server here" 

 
e. Hal-hal lain yang dibutuhkan pada saat 

deployment 
Pada saat sebuah web aplikasi di-deploy, 
biasanya selain memperbaharui kode aplikasi, 
dibutuhkan langkah-langkah lain sesuai 
kebutuhan aplikasi, misalnya untuk aplikasi 
ruby on rails, dibutuhkan script untuk me-
restarrt mod_rails . Dalam hal ini, pengguna 
hanya perlu menambahkan script pada 
capistrano. Script ini biasanya disebut “task 
script”, berikut adalah contohnya : 
 

namespace :deploy do 
  task :start do ; end 
  task :stop do ; end 
  task :restart, :roles => :app, :except => { 
:no_release => true } do 
    run "#{try_sudo} touch     
    “{File.join(current_path,'tmp','restart.txt')}" 
  end 
end 

 
a. Langkah-langkah deployment 

Deployment diharapkan mampu membuat 
aplikasi yang telah dibangun di komputer lokal milik 
pengembang dapat berjalan di server dengan baik. 
Prosesnya paling sederhana yaitu memindahkan 
kode sumber  ke server, kemudian menjalankannya 
di server. Sehingga garis besar deployment dapat 
dipetakan sebagai berikut (client merupakan 
komputer lokal milik pengembang aplikasi): 

 
 

Gambar 3. Basic deployment map 
Pada gambar di atas, aplikasi dari komputer 

pengembang disalin ke server menggunakan 
mekanisme copy-paste yang umum seperti ftp, scp 
atau diunggah menggunakan UI seperti yang 
disediakan perusahaan penyedia hosting. Pada 
perkembangannya, banyak pengembang yang 
menggunakan source code management (SCM) 
dalam pengelolaan kode aplikasi, sehingga 
deployment dipetakan lagi seperti gambar di bawah 
ini. 

 

 
 

Gambar 4. Basic deployment map menggunakan 
SCM 

Sebuah aplikasi yang kodenya dikelola 
menggunakan SCM, aplikasi tidak disalin ke server 
dari komputer lokal, melainkan disimpan terlebih 
dahulu ke repository SCM untuk kemudian diunduh 
secara langsung dari server. Penggunaan SCM akan 
sangat membantu jika aplikasi dibangun oleh 
sekelompok orang dalam tim. 
b. Iterasi pada deployment aplikasi ke banyak 

server 
 
Pada deployment sebuah aplikasi web, jika 

terdapat sebuah server maka terdapat sekali proses 
deployment, jika terdapat dua server, maka akan 
dilakukan dua kali deployment, begitu seterusnya 
sehingga akan didapatkan N iterasi deployment, 
dimana N adalah jumlah server. 

Selanjutnya, iterasi dalam proses deployment 
dapat digambarkan dengan flowmap berikut ini: 
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Gambar 5. Flowmap proses deployment untuk 
aplikasi multiserver. 

 
Suatu deployment aplikasi, terkadang tidak 

berhasil atau menimbulkan error dan bugs yang 
lebih besar. Dalam hal ini, jika bugs tidak dapat 
ditangani dengan cepat, biasanya langkah terbaik 
adalah mengembalikan aplikasi ke keadaan sebelum 
deployment, dengan kata lain rollback deployment. 
Proses rollback pun akan memiliki N iterasi jika 
terdapat lebih dari satu server aplikasi. 

Proses iterasi penanganan error atau kesalahan 
deployment selanjutnya dapat digambarkan dengan 
flowmap yang  berikut ini: 

 

 
Gambar 6. Flowmap proses rollback deployment 

untuk aplikasi multi server. 
 

Pada dasarnya, capistrano sudah menyediakan 
default deployment behaviour. Jika proses 
deployment web aplikasi sama seperti yang 
disediakan oleh capistrano, maka tidak diperlukan 
mendefinisikan task baru. Berikut ini adalah 
capistrano default deployment behaviour. 

 
Gambar 7. Capistrano default deployment 

behaviour 
 

Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pengujian tentang 

capistrano, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Capistrano menggunakan multi-threading pada 

proses koneksi ke server, sedangkan eksekusi 
setiap poses pada masing-masing server 
dilakukan secara berurutan satu per satu dengan 
selisih waktu dalam hitungan milisecond.  

2. Capistrano menyediakan fungsi deploy:rollback 
untuk mengembalikan deployment ke versi 
sebelumnya dalam menangani kegagalan 
deployment.. 

3. Capistrano menyediakan fungsi 
deploy:web:disable pada saat aplikasi 
membutuhkan downtime. 

 
Saran 

 
Dengan penelitian ini, dapat diambil beberapa 

saran sebagai berikut: 
1. Setelah menggunakan fungsi deploy:rollback 

perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap 
penyebab kegagalan dan dibuatkan solusi yang 
lebih baik agar kegagalan tidak terjadi pada 
deployment selanjutnya. 

2. Pada penggunaan fungsi deploy:web:disable, 
diperlukan konfigurasi tambahan pada web 
server. 
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Abstrak 
 

Pengembangan aplikasi yang digunakan pada organiasi dengan proses bisnis yang sama dan serupa ada 
baiknya bila dibanngun bersama. Selain untuk menghemat biaya pengembangan, juga akan menghemat 
biaya perawatan. Hal ini merupakan salah satu yang dikembangkan dalam cloud computing. Namun  untuk 
semua itu perlu ada pengaturan akses. Untuk pengelolaan aplikasi dengan multi level akses perlu disiapkan 
dengan seksama. Sebagai contoh kasus pada komunitas sekolah seperti Jardiknas merupakan gambaran 
hubungan antara client (sekolah) dengan aplikasi yang bersifat multi level akses. Sekolah sebagai client 
memiliki hubungan one to many ke aplikasi, namun untuk membedakan sekolah satu dengan sekolah 
lainnya perlu adanya suatu metode akses baik secara algoritma maupun secara instalasi jaringan. Sistem 
yang butuhkan adalah yang dapat mengenali asal user  dan dapat mengalokasikan database dari aplikasi 
menurut client, sehingga dapat meminimalisir kesalahan data antar client. Sistem ini akan menggunakan 
arsitektur three tier dalam mengatur hubungan antara user-server-database. 
 
kata kunci : Cloud Computing, multi level , Komunitas 
 
 

Pendahuluan 
Cloud computing pada jaringan publik 

seperti pada  Internet telah berkembang. Salah 
satunya adalah portal yang menyediakan berbagai 
aplikasi yang dapat dimanfaatkan baik secara gratis 
maupun berbayar.  

Manfaat dari cloud computing selain 
pamanfaatan aplikasi, adalah proses ‘best practice’ 
pada organisasi yang dikarenkan menggikuti alur 
dari aplikasi yang ada. Sistem manajemen yang 
terbaik yang diaplikasikan di cloud computing akan 
otomatis diikuti oleh pengguna. 

Aplikasi komputer pada sekolah, yang 
populer dengan sebutan SIM, sangat membantu 
dalam mengelola dan mengolah data sekolah. SIM 
pada sekolah minimal harus sesuai dengan aturan 
atau prosedur yang digarisksn oleh Dinas 
Pendidikan.  

Sekolah-sekolah yang telah terhubung 
melalui jardiknas tiap daerah dikoordinir oleh satu 
organiasi yang disebut ICT center. Secara instalasi 
sebenarnya hubungan antara ICT center dengan 
sekolah menggunakan model VPN (Virtual Private 
Network). Dengan VPN ini menimbulakan peluang 
untuk pengembangan aplikasi-aplikasi sekolah yang 
bersifat lokal dengan metode Cloud Computing. 

Aplikasi tersebut seperti aplikasi PSB 
(Penerimaan Siswa Baru), Aplikasi Sistem 
Akademik, Aplikasi Administrasi Keuangan dan 
lain sebagainya. Namun untuk mengembangkannya 

perlu adanya perancangan pengaturan aksesnya, 
karena  

Karena sudah menjadi keniscayaan, maka 
ada terobosan baru dalam penerapannya, yaitu 
cloud computing. Untuk penerapannya pada 
sekolah adalah sangat mungkin karena beberapa 
saat yang lalu sebagian sekolah telah terhubung 
secara online dalam Jardiknas. Dengan Infrastruktur 
Jardiknas, maka kelayakan cloud computing pada 
komunitas sekolah menjadi lebih baik. Namun  
untuk mengimplementasi perlu adanya pengaturan, 
yaitu pengarutan untuk Sign in.  

Sign-In disini meliputi sign-in pada 
aplikasi maupun sign in ke database, karena dalam 
kasus ini client sign-in melalui dua filter, yaitu 
sebagai asal client (dari sekolah mana) dan fungsi 
client pada aplikasi. Misalnya guru, maka akan 
terlihat guru dari sekolah mana dan akan 
mengakses aplikasi akademik (contoh aplikasi nilai 
atau aplikasi wali kelas). 

Karena hal ini, maka dalam penulisan ini 
akan disajikan bagaimana menyusun sistem sign in 
pada aplikasi dalam cloud computing dengan client 
komunitas sekolah. 
 
Cloud Computing 

Cloud Computing dapat dijelasakan 
sebagai penggunaan teknologi komputer untuk 
pengembangan berbasis Internet dengan piranti 
lunak lengkap dan sistem operasi yang tersedia 
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secara online. Beberapa syarat yang harus dipenuhi 
antara lain : 
1. Layanan bersifat “On Demand”, pengguna dapat 
berlangganan hanya yang dia butuhkan saja, dan 
membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. 
Misalkan sebuah sebuah internet service provider 
menyediakan 5 macam pilihan atau paket-paket 
internet dan user hanya  mengambil 1 paket internet 
maka user hanya membayar paket yang diambil 
saja. 
 
2. Layanan bersifat elastis/scalable, di mana 
pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis 
dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja 
dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan 
tersebut. Misalkan user berlangganan internet pada 
yang bandwith nya 512Kb/s lalu ingin 
menambahkan kecepatannya menjadi 512Kb/s 
kemudian user menelpon costumer service meminta 
untuk penambahan bandwith lalu customer service 
merespon dengan mengubah bandwith menjadi 
1Mb/s. 
 
3. Layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia jasa 
/provider, yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah 
komputer personal/notebook 
 
Berikut tiga tipe  cloud computing:[5] 

 
Platform as a Service (PaaS) 

Seperti namanya, PaaS adalah layanan 
yang menyediakan modul-modul siap pakai yang 
dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah 
aplikasi, yang tentu saja hanya bisa berjalan diatas 
platform tersebut. Seperti juga layanan SaaS, 
pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap 
sumber daya komputasi dasar seperti memory, 
media penyimpanan, processing power dan lain-
lain, yang semuanya diatur oleh provider layanan 
ini 
 
Infrastructure as a Service (IaaS) 

Terletak satu level lebih rendah dibanding 
PaaS. Ini adalah sebuah layanan yang 
“menyewakan” sumberdaya teknologi informasi 
dasar, yang meliputi media penyimpanan, 
processing power, memory, sistem operasi, 
kapasitas jaringan dan lain-lain, yang dapat 
digunakan oleh penyewa untuk menjalankan 
aplikasi yang dimilikinya. Model bisnisnya mirip 
dengan penyedia data center yang menyewakan 
ruangan untuk co-location, tapi ini lebih ke level 
mikronya. Penyewa tidak perlu tahu, dengan mesin 
apa dan bagaimana caranya penyedia layanan 
menyediakan layanan IaaS. Yang penting, 

permintaan mereka atas sumberdaya dasar 
teknologi informasi itu dapat dipenuhi. Perbedaan 
mendasar dengan layanan data center saat ini 
adalah IaaS memungkinkan pelanggan melakukan 
penambahan/pengurangan kapasitas secara fleksibel 
dan otomatis.  
Software as a Service (SaaS) 

Merupakan layanan Cloud Computing 
yang paling dahulu populer. Software as a Service 
ini merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP 
(Application Service Provider). Sesuai namanya, 
SaaS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk 
bisa memanfaatkan sumberdaya perangkat lunak 
dengan cara berlangganan. Sehingga tidak perlu 
mengeluarkan investasi baik untuk in house 
development ataupun pembelian lisensi. Dengan 
cara berlangganan via web, pengguna dapat 
langsung menggunakan berbagai fitur yang 
disediakan oleh penyedia layanan. 
 
Virtual Private Network 

IP VPN merupakan tipe khusus dari 
layanan VPN yang mengirimkan layanan Internet 
Protocol (IP) privat melalui infrastruktur publik IP 
atau internet. Yang menjadi kunci patokan IP VPN 
adalah pengiriman layanan IP kepada end user. 
Dengan IP VPN dimungkinkan networking data 
secara privat dan aman melalui jaringan internet 
publik atau jaringan IP privat untuk komunikasi 
pengguna akses remote, site-to-site,atau corporate-
to-corporate.[1] 

IP VPN berbasis jaringan publik yang 
berjalan di platform IP sehingga pengiriman 
layanan lebih bersifat connectionless, dalam artian 
data terkirim begitu saja tanpa ada proses 
pembentukan jalur terlebih dahulu (connection 
setup). IP bertugas untuk menangani masalah-
masalah pengiriman, juga menjadi tanggung jawab 
IP untuk menangani masalah pengenalan datagram 
atau reassembly datagram sebagai akibat langsung 
proses fragmentasi. [1] 
 
Middleware  
  Middleware didefinisikan sebagai sebuah 
aplikasi yang secara logic berada diantara lapisan 
aplikasi (application layer) dan lapisan data dari 
sebuah arsitektur layer – layer TCP/IP . Selain itu 
juga dapat diartikan sebagai teknologi yang 
mengintegrasikan dua atau lebih software aplikasi 
atau lapisan antara sistem operasi dan aplikasi 
untuk memungkinkan pertukaran data. Fungsi 
dari middleware adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan lingkungan pemrograman 
aplilasi sederhana yang menyembunyikan 
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penggunaan secara detail pelayanan-pelayanan 
yang ada pada sistem operasi . 

2. Menyediakan lingkungan pemrograman 
aplikasi yang umum yang mencakup berbagai 
komputer dan sistim operasi. 

3. Mengisi kekurangan yang terdapat antara 
sistem operasi dengan aplikasi, seperti dalam 
hal: networking, security, database, user 
interface, dan system administration. 

 
 
Komunitas Sekolah 

Komunitas sekolah dapat berupa sekolah-
sekolah yang memiliki tujuan sama dalam 
mengembangkan penggunaan TIK. Untuk 
mendukung hal tersebut, beberapa tahun yang lalu 
pemerintah menbentuk Jejaring Pendidikan 
Nasional (Jardiknas) yaitu program pembangunan 
infrastruktur jaringan online skala nasional 
(National Wide Area Network) yang dibangun oleh 
Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) 
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2006 
[6]. Jardiknas menghubungkan antar institusi dan 
komunitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 
Melalui infrastruktur Jardiknas diharapkan dapat 
mempercepat proses pengembangan dan 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
untuk kemajuan Pendidikan Indonesia dalam 
rangka mendukung pencapaian masyarakat berbasis 
pengetahuan saat ini dan di masa depan. 
 
Pembahasan 

Mengimplemtentasikan cloud computing 
pada VPN adalah penggunaan model cloud 
computing pada ineternet dengan scope yang lebih 
kecil, yaitu pada client atau user yang terhubung 
melalui VPN. 

Proses untuk merangcang dan 
menganalisis sistem berbasis teknologi  Cloud 
Computing dalam komunitas sekolah adalah  
sebagai berikut  : 
 
Instalasi jaringan  

Dalam infrastuktur jaringan komputer di 
Jardiknas telah tersusun hubungan antara ICT 
center dengan sekolah-sekolah sebagai client 
dengan model VPN. Berikut ini adalah 
gambarannya : 

 
Gambar 1. Instalasi jaringan cloud computing 

 
Instalasi  jaringan cloud computing terlihat 

ada dua bagian, yaitu bagian server cloud 
computing dan bagian client, yang dalam hal ini 
adalah sekolah. Agar bisa terkoneksi dengan 
internet, maka yang dikoneksikan dengan internet 
hanyalah pada sisi server. 

Untuk implementasi dari aplikasi cloud 
computing, hubungan antara sekolah sebagai client 
dengan server aplikasi dapat dilihat pada gambar 2, 
yaitu di sekolah terdapat lebih dari satu user (user1, 
user2 dan user n) dimana setiap user memiliki 
kepentingan akses yang berbeda, ada yang sebagai 
guru ada yang sebagai kepala sekolah dan juga 
administrasi sekolah. Dari hal tersebut terlihat 
bahwa user tidak hanya multi user akan tetapi juga 
multi level.  

 
Gambar 2. Multi user dan multi level user 

 
Analisis dan kebutuhan sistem  

Untuk infrastruktur jaringan, sistem dapat 
menggunakan yang telah ada, yaitu infrastruktur 
jardiknas, atau minimal mengikuti polanya dengan 
membentuk ICT center sebagai koordinatornya. 
Hubungan antara ICT center dengan sekolah adalah 
dengan VPN yang dapat dimuati juga bandwith 
internet. 
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Hubungan antara user disetiap client dengan server 
dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
 

Gambar 3. Instalasi jaringan cloud computing 
 

Pada gambar 3 terlihat bahwa user dengan 
fungsinya  (jabatan dan tugas) dapat berhubungan 
dengan banyak aplikasi di server. Sedangkan setiap 
aplikasi dalam operasionalnya disimpan pada satu 
database, namun karena setiap user adalah 
mengikuti asal sekolahnya (client), maka haruslah 
memiliki satu database yang tidak tercampur 
dengan database dari sekolah lainnya. 

Dari diskripsi diatas terlihat bahwa 
dibutuhkan suatu middleware yang dapat 
mengarahkan setiap data dari hasil kegiatan user di 
aplikasi. Untuk gambaran dari penggunaan 
middlewarenya dapat dilihat pada gambar 4 
dibawah ini : 
 

 
Gambar 4. Skema user-aplikasi-database 

 
Gambar diatas terlihat bahwa aplikasi yang 

digunakan adalah web base, sehingga user hanya 
perlu menyediakan browser saja. Untuk 
membedakannya di database, maka antara server 
untuk aplikasi dan server untuk database dibedakan. 
membedakannya adalah dengan menggunakan 
Middleware yang mengenali IP address (IP address 
locater) dari grup client setiap usernya. 

Berikut ini adalah desain algoritma pada 
middleware dalam menghubungkan aplikasi ke 
database mulai dari  user per client : 

 

 
 

Gambar 4. Algoritma akses aplikasi 
 

fungsi middleware disini adalah sebagai jembatan 
dan juga filter yang mengarahkan database 
berdasarkan client. Dengan demikian sistem ini 
menggunakan arsitektur three tier, yaitu membagi 
dalam tiga lapis koneksi. Keungulan dari sistem ini 
dapat meningkatkan keamanan terhadap data. 
Ditinjau dari  layer OSI, sistem ini membedakan 
user pada layer network dahulu, yaitu membedakan 
user berdasarkan IP address menggunakan prinsip 
kerja IP Locater dan selanjutnya masuk  ke layer 
data dan layer aplikasi. Keamanan terhadap data 
terletak pada saat hubungan antara layer data dan 
layer aplikasi. 
 
Kesimpulan  

Implementasi cloud computing pada VPN 
berbasis komunitas sekolah adalah cloud computing 
dengan scope terbatas, yaitu yang terhubung secara 
VPN. 

Untuk membedakan user dalam VPN 
menggunakan aplikasi  IP Locater untuk mengenali 
asal user berdasarkan IP address yang terhubung 
melalui VPN. 

Dalam meningkatkan keamanan, maka 
pada sisi server dibagi menjadi 2, yaitu server 
aplikasi dan server database three tier. Untuk 
mengguhubungkannya digunakan Mildware yang 
mengalokasikan data sesuai dengan user. 
Sistem ini merupakan sistem dengan mutli level 
user yaitu perpaduan multi user dengan leveled 
user.  
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Abstrak 

Pemerintah daerah memerlukan pengelolaan keuangan yang baik, agar kinerja dan efisiensinya bisa terjaga, 
khususnya pada sisi belanja pembangunan. Oleh karena itu diperlukan adanya e-Controlling, yaitu sistem 
informasi yang mampu berfungsi sebagai tools untuk perencanaan belanja, pengendalian dan monitoring 
pelaksanaan belanja anggaran tersebut. Pada sistem informasi e-Controlling ini, setiap satuan kerja pemerintah 
daerah merencanakan belanja anggarannya dalam bentuk paket-paket pengadaan. Pada tiap paket tersebut 
ditentukan metode pengadaannya, tanggal rencana pengadaan, tanggal rencana kontrak, tanggal selesai 
pengadaan, besarnya anggaran yang dipakai, dan rencana termyn-termyn pembayarannya. Dari rencana tersebut 
maka pada setiap periode monitoring, dilakukan update kemajuan pelaksanaan belanja pembangunan, misalnya 
di tiap akhir bulan. Pada monitoring ini, dilakukan wawancara dan peninjauan lapangan jika diperlukan, lalu 
hasil informasi kemajuan pekerjaan diinputkan ke dalam sistem. Progress fisik, progress keuangan dan  masalah-
masalah yang muncul pada pelaksanaan bisa langsung diinputkan ke dalam sistem, untuk kemudian bisa dipakai 
bahan pengendalian dan evaluasi kinerja satuan kerja terkait belanja pembangunan. Melalui perencanaan termyn-
termyn pembayaran, maka dapat digambarkan kurva-S kegiatan satuan kerja selama setahun, dan dapat 
dibandingkan antara rencana dan realisasinya. Dari data ini bisa diukur sejauh mana kemampuan dan kinerja 
satuan kerja pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan paket-paket pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawabnya. Dari sisi finansial, maka satuan kerja pendapatan dan keuangan daerah dapat lebih mudah 
mempersiapkan dana-dana yang diperlukan per bulannya karena data tersebut sudah bisa direncanakan dan dapat 
dilihat secara lebih mudah lewat sistem e-Controlling ini. 
 
Kata kunci : e-controlling, e-government, manajemen keuangan daerah 
 
 
 
• Pendahuluan  
 

e-Government adalah salah satu pengembangan  
dan pendayagunaan secara intensif teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memberikan 
layanan bagi akses yang lebih baik bagi masyarakat 
terkait dengan penyelenggaraan administrasi publik, 
dan juga memberikan mutu layanan yang bagus [4]. 
E-government tidak hanya memberikan layanan ke 
masyarakat secara individual, tetapi juga ke dunia 
usaha dan ke sesama lembaga pemerintahan lainnya 
[5]. Salah satu terapan e-Government di dalam 
layanan ke sesama instansi pemerintah adalah 
sistem-sistem pada pengelolaan keuangan, anggaran 
dan belanja daerah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya, setiap satuan kerja pemerintah daerah 
(SKPD) setiap tahunnya harus merencanakan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada  tiap 
tahun anggaran [1]. Kegiatan-kegiatan tersebut 
dilaksanakan dalam bentuk paket-paket pengadaan 
dengan berbagai metode antara lain swakelola, 
pengadaan langsung, pembelian langsung, 
pelelangan umum, pelelangan terbatas, seleksi 
umum, seleksi terbatas, sayembara, dan sebagainya 
seperti terlihat pada Gambar 1.  

Rencana semacam  itu adalah wajib dibuat oleh 
semua pemerintah daerah dalam bentuk RUP 
(Rencana Umum Pengadaan) yang harus 
diumumkan ke publik melalui web portal resmi 
pemerintah [3]. Pada rencana tersebut diperlukan 
informasi mengenai waktu pengadaan, waktu mulai 
dan selesai pekerjaan, besarnya anggaran yang 
disediakan, dan kapan saja termyn-termyn 
pembayarannya. Rencana ini nanti akan dipakai 
sebagai dasar penilaian kinerja belanja 
pembangunan tiap SKPD. 
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Gambar 1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

Sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 
Melalui kegiatan monitoring berkala atau bisa 

juga secara insidentil, yang biasa dilakukan oleh 
sistem pengawasan internal, dibutuhkan data dan 
informasi sejauh mana penyimpangan antara 
perencanaan SKPD dengan realisasinya pada saat 
itu. Diperlukan jawaban apakah pengadaan sudah 
berjalan, berapa prosentase kemajuan fisik dan 
keuangannya, berapa realisasi kontraknya, sehingga 
bisa juga dihitung sisa anggaran yang mungkin bisa 
dipakai untuk aktivitas lain. 

Mengingat bahwa proses-proses tersebut 
melibatkan banyak SKPD, maka dibutuhkan adanya 
sistem yang mampu mengkolaborasikan pekerjaan 
perencanaan, monitoring dan pengendalian ini dalam 
sebuah sistem yang mudah diakses, cepat dan tidak 
memerlukan teknologi yang rumit. 
 
• Analisis dan Perancangan Sistem 
 
• Identifikasi Permasalahan 
 

Proses perencanaan paket-paket pekerjaan di 
tiap SKPD melibatkan unsur-unsur antara lain : 
Pimpinan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Pimpinan SKPD, Pejabat pelaksana 
kegiatan, Bagian Pembangunan Daerah, Dinas 
Pendapatan dan Keuangan Daerah, serta DPRD 
sebagai pihak yang menyetujui APBD [2]. Di dalam 
sistem e-Controlling, pihak-pihak tersebut dibuatkan 
jenis penggunanya sebagai berikut : 
25. Eksekutif : yaitu pihak perumus kebijakan, atau 

pihak-pihak lain yang diberi hak akses untuk 
meninjau hasil-hasil perencanaan, monitoring 
dan pengendalian. 

26. Pengendali : berwenang untuk melaksanakan 
tugas-tugas pengendalian dan mengupdate data 
dan informasi progress fisik, keuangan, 
permasalahan dan informasi terkait. Detail 
perannya dapat dilihat pada Gambar 3. 

27. Pelaksana : berwenang melakukan update data-
data perencanaan sesuai dengan kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya. Detail perannya 
bisa dilihat pada Gambar 4. 

28. Administrator: berwenang melakukan 
manajemen akun pengguna dan master data 

 
Permasalahan yang hendak diselesaikan oleh 

sistem e-Controlling ini adalah mempermudah 
kolaborasi, koordinasi, distribusi data dan informasi, 
antara pihak-pihak yang terkait pada perencanaan, 
monitoring dan pengendalian belanja pembangunan 
di Pemerintah Kota “X”.  

 
• Identifikasi Kebutuhan Sistem 

Dengan melihat lokasi geografis kantor-kantor 
SKPD yang tersebar di berbagai penjuru kota, maka 
solusi yang paling optimal untuk e-Controlling ini 
adalah sistem berbasis aplikasi web yang berjalan di 
jaringan Internet, dengan pertimbangan antara lain 
biaya pemasangan dan biaya operasional yang 
terjangkau, tidak memerlukan software dan instalasi 
khusus di sisi client, kerepotan instalasi dan 
konfigurasi hanya dilokalisir pada posisi server. 

 
Gambar 3. Use case Administrator Super dan 

Pengendali 
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Gambar 4. Use case Pelaksana  

 
 

• Perancangan Sistem  
 

• Perancangan Basis Data 
Desain basis data untuk aplikasi e-Controlling 

memerlukan entitas-entitas utama antara lain skpd, 
kegiatan, pekerjaan, user, detail pekerjaan, rencana 
pekerjaan, realisasi pekerjaan, kontrak dan 
perusahaan. ER Diagram aplikasi e-Controlling 
dapat dilihat  pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. ER Diagram E-Controlling  

 
• Perancangan Sistem Keamanan Data 

Sistem keamanan data untuk sesi login pada e-
Controlling menggunakan algoritma SHA1 untuk 
menyimpan hash dari password yang dimiliki tiap 
user. Untuk sesi loginnya, digunakan sistem cookies 
untuk menyimpan session ID dan secure socket layer 
untuk mengurangi kemungkinan adanya penyadapan 
terhadap data dan informasi yang dikirimkan via 
jaringan komputer.  

Aliran data masuk lewat form-form yang ada 
juga disanitasi untuk mengurangi kemungkinan 
adanya resiko lewat serangan SQL injection. Tingkat 

pengamanan lain didapatkan melalui penguncian 
terhadap IP Address untuk akses ke halaman-
halaman yang penting. 

 
• Perancangan Pemrograman Aplikasi 

Teknik pemrograman yang dipakai adalah 
teknik pemrograman berbasis objek, menggunakan 
framework yang cukup populer yaitu Symfony 
Project (http://www.symfony-project.org), 
yang dipilih atas pertimbangan-pertimbangan antara 
lain: framework ini dibuat atas berbagai best 
practices di bidang aplikasi web khususnya pada sub 
sistem keamanan, modeling database, templating, 
filtering, dan kemudahan pengerjaan secara team 
work, karena framework ini menggunakan 
paradigma MVC (model-view-controller) secara 
terpisah. 

Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP 
(PHP Hypertext Preprocessor) versi 5, dengan server 
Apache 2.2 untuk web, dan MySQL versi 5 untuk 
server basis datanya. Kombinasi ini menghasilkan 
sistem yang dapat berjalan di berbagai sistem 
operasi. Pada saat development, sistem operasi yang 
digunakan adalah Microsoft Windows, dan saat 
production/operasional digunakan sistem operasi 
Linux atau UNIX. 
 
• Implementasi Sistem 
 

Sistem telah diimplementasikan dan telah 
berjalan selama hampir 2 tahun, dengan urut-urutan 
alur sebagai berikut : 

• Pelaksana melakukan login ke 
dalam sistem menggunakan username dan 
password yang sudah ditentukan 

• Pelaksana mengambil alih 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya pada 
lembar kerja SKPD, yang tampil seperti pada 
Gambar 6. 

 
Gambar 6. Lembaran Kerja 
• Pelaksana membuat paket-paket 

pekerjaan untuk tiap-tiap kegiatan dengan 
metode-metode pemilihan penyedia barang/jasa 
yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
Untuk tiap-tiap paket pengadaan, diperlukan 
informasi perencanaan yang akan dipakai 
sebagai patokan monitoring dan pengendalian 
berikutnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 
7. 
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Gambar 9. Daftar Pekerjaan 

 
Gambar 7. Isian Paket Pekerjaan  

• Pelaksana mengisikan rencana 
termyn-termyn pembayaran pekerjaannya, 
dengan tampilan seperti pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Isian Rencana Penyerapan Keuangan  

 
 

• Untuk tiap kegiatan, tugas 
pelaksana telah selesai apabila keseluruhan 

anggaran telah dialokasikan menjadi paket-
paket pekerjaan, seperti terlihat pada Gambar 9. 

• Setelah perencanaan selesai 
dilakukan, maka bisa didapatkan kurva rencana 
pencairan keuangan, seperti terlihat pada 
Gambar 10. 

 
Gambar 10. Kurva Rencana Pencairan Keuangan  

 
• Selanjutnya setiap ada realisasi 

pekerjaan, setelah didapatkan penyedia yang 
menjadi pemenang lelang dan kontrak, 
diinputkan datanya ke sistem sebagaimana 
terlihat pada Gambar 11 dan dapat menjadi 
output kurva S realisasi seperti terlihat pada 
Gambar 12. 

• Pada saat kegiatan monitoring 
periodik atau insidentil, maka pengendali akan  

• mewawancarai atau melakukan 
pemeriksaan ke lapangan dan membandingkan 
antara rencana paket pekerjaan dengan 
realisasinya. Hasilnya dituangkan pada 
monitoring bulanan seperti pada Gambar 13. 
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Gambar 11. Inputan realisasi pekerjaan  
 

 
 

Gambar 12. Kurva S Rencana-Realisasi 

 
Gambar 13. Monitoring Realisasi Pekerjaan  

• Sedangkan untuk kepentingan 
evaluasi, diperlukan adanya laporan-laporan 
seperti terlihat pada Gambar 14. 

 

 
Gambar 14. Contoh Laporan  

 
• Kesimpulan 

Sistem e-Controlling setelah dilaksanakan 
selama dua tahun terakhir. Dari hasil di lapangan 
terlihat bahwa sistem ini telah mampu 
mempermudah proses pemerintah kota dalam 
mengelola perencanaan, monitoring, pengendalian 
dan evaluasi anggaran belanja pembangunan. 
Dengan sistem berbasis web, maka pengelolaan 
keuangan ini dapat juga mempermudah kolaborasi 
dan distribusi informasi antara pihak-pihak yang 
terkait di dalam sistem. 
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Abstrak 

Penggunaan sistem informasi di suatu perguruan tinggi saat ini sudah berkembang kearah usaha untuk 
membantu perguruan tinggi memenangkan persaingan. Setiap perguruan tinggi berlomba-lomba menciptakan 
keunggulan kompetitif dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang dibuatnya baik internal maupun 
eksternal. Penerapan sistem informasi strategik secara internal akan memiliki manfaat langsung terhadap 
perusahaan. Untuk itu perlu dibuatkan model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi 
strategik yang dapat mendukung strategi internal perguruan tinggi. Model dibuat dengan menetapkan dimensi 
dan faktor-faktor evaluasi, melalui sejumlah studi literatur serta eksplorasi model-model strategik yang cocok 
digunakan pada perguruan tinggi. Selanjutnya model akan diuji  menggunakan model Cause Effect. Sehingga 
akhirnya akan didapat  sebuah model untuk menilai apakah sistem informasi yang tersedia dapat mendukung 
strategi internal organisasi perguruan tinggi yang dibuat dengan memanfaatkan model-model statistik 
menggunakan Structural Equation Model (SEM).  
 
Kata kunci : strategi internal, sistem informasi strategik untuk perguruan tinggi, Cause Effect, SEM 

 
 
 
1. Pendahuluan  

 Penggunaan sistem informasi di suatu 
organisasi dimaksudkan untuk mempermudah tugas 
pengguna (user) sehingga dapat dicapai 
penghematan waktu, biaya, dan sumber daya dalam 
pengambilan keputusan. Organisasi / perusahaan 
dalam usahanya utuk memenangkan persaingan, 
maka organisasi tersebut harus memiliki keunggulan 
kompetitif (competitive advantage). Keunggulan 
kompetitif tersebut dapat diperoleh bila organisasi 
mampu mengimplementasikan strategi-strategi yang 
dibuatnya dengan baik. Salah satu cara yang efektif 
untuk mengimplementasikan dan mengesekusi 
strategi-strategi tersebut adalah dengan 
menggunakan sistem dan teknologi informasi yang 
strategik (Wiseman, 1988).  

 Sistem informasi yang ada diorganisasi 
harus dapat di evaluasi untuk mengetahui sejauh 
mana efektifitas dukungannya terhadap pelaksanaan 
strategi di organisasi. 

 
2. Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Dapat menjabarkan stretegi-strategi internal 

sebuah perguruan tinggi. 

b. Dapat menetapkan indkator-indikator penggerak 
strategi internal perguruan tinggi. 

c. Membangun model untuk menilai apakah sistem 
informasi yang ada dapat mendukung strategi 
internal dari perguruan tinggi. 

 
Penelitian ini masih dalam tahap pra-riset  

sehingga semua yang disampaikan merupakan 
prospek-prospek yang ingin dilakukan dan ingin 
dicapai, serta belum ada hasil-hasil yang bisa 
disampaikan. 
 
3. Pemahaman-Pemahaman   
3.1   Sistem Strategi  

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai 
tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa 
perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, 
pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi 
karyawan, divestasi, likuidasi dan “joint venture” 
(David, 2004) [1]. 

Pengertian strategi dari definisi di atas dapat 
dikatakan sebagai rencana yang disatukan, luas dan 
berintegrasi yang menghubungkan keunggulan 
strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, 
yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan 
utama dari perusahaan dapat dicapai melalui 
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pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan 
Jauch, p.9, 1989) [1]. 

Sistem Informasi Strategik, menurut Laudon 
and Laudon (1998), adalah sebagai sistem-sistem 
komputer di level manapun di organisasi yang 
merubah goal, operasi-operasi, produk-produk, jasa-
jasa, atau hubungan-hubungan lingkungan untuk 
membantu organisasi mencapai keunggulan 
kompetitifnya.  

 

3.2   Model Penerapan Strategi Internal 
Notowidigdo memperkenal model yang 

memisahkan orientasi strategi secara internal atau 
eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. 
Penerapan sistem informasi strategik secara internal 
akan memiliki manfaat langsung terhadap 
perusahaan, sedangkan secara eksternal akan 
memberi manfaat langsung kepada pelanggan dan 
secara tidak langsung kepada perusahaan. 

 Menurut model manfaat ini, sistem 
informasi strategik yang diterapkan memberikan 
beberapa manfaat internal, sebagai berikut [1]: 
1. Menyampaikan intelijen informasi (information 

intelligent delivery) 
2. Menyampaikan informasi biaya produk (product 

cost delivery) 
3. Menyampaikan informasi keorganisasian 

(organizational delivery) 
4. Menyampaikan informasi tentang biaya dan jasa 

(service cost delivery) 
 

Manfaat-manfaat eksternal yang dapat 
diberikan oleh sistem informasi strategik 
sebagaiberikut : 
1. Memberikan jasa (service delivery) 
2. Mengirimkan produk (product delivery) 
3. Menyediakan saluran distribusi (distribution 

channel delivery) 
4. Menyediakan konsep-konsep lain (other 

concepts) 
 

 
 

Gambar 1. Model Manfaat (Notowidigdo) 
 

3.3   SITU 

SITU adalah Sistem Informasi Terpadu 
Unpas, terdiri dari  Prosedur Kerja dan Perangkat 
Lunak  yang disusun berdasarkan SOP  Akademik, 
SOP SDM, SOP  Sarana dan Prasarana, serta SOP 
Keuangan  yang telah ditetapkan  rektor. 

SITU dikembangkan terkait dengan PHKI 
UNPAS 2008, yang meliputi fitur sebagaiberikut 
[4]: 
a. Colaborative Services berupa berita, forum, 

private message, poolling yang terklasifikasi 
berdasarkan  unit kerja  

b. SI Akademik  
• Pengelolaan data Master  
• Manajemen Program ( fakultas, prodi, 

program –reg/non reg)  
• Manajemen Kurikulum  
• Integrasi 
• Perwalian 
• Penanganan Mahasiswa Pindahan 
• Penjadwalan dan Penugasan Dosen 
• Pengelolaan SAP 
• Monitoring PBM  
• Evaluasi PBM 
• Pengelolaan ujian 
• Pengelolaan Nilai 
• Pengelolaan Bimbingan TA/Skripsi dan 

Sidang Sarjana 
• Pengelolaan  Kelulusan  
• Pendaftaran  Wisuda 
• Tracing Alumni  

c. SI Sarana dan Prasarana  
• Pengelolaan data master unit kerja 
• Pengelolaan data master klasifikasi sar-pra 
• Pengelolaan Inventaris sar-pra 
• Pengelolaan Pengadaan sar-pra 
• Pengelolaan  Perawatan/Pemeliharan  sar-

pra 
• Pengelolaan  ATK 
• Pengelolaan Penghapusan sar-pra 

d. SI SDM 
• Pengelolaan data master 

Pegawai(Dosen/Karyawan) 
• Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala 
• Pengelolaan Transaksi  Pegawai 

(pendidikan, pelatihan, jabatan struktural, 
mutasi, data keluarga) 

• Pengelolaan  Transaksi khusus Dosen 
(kenaikan jabatan fungsional, karya dosen, 
riwayat penugasan, riwayat penelitian, 
riwayat pengabdian masyarakat) 

e. SI Keuangan 
• Pengelolaan  Master Biaya dan Potongan  
• Pengelolaan  Penerimaan Pembayaran  DP 

dan DPP dari mahasiswa  
• Pencatatan  Pencairan  DP dan DPP ke 

mahasiswa 
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Tujuan dari diimplementasikannya SITU 
adalah untuk  

1. Secara umum meningkatkan Tata Kelola 
Organisasi  

2. Secara khusus : 
a. mengintegrasikan data dari fakta operasional 

mengenai akademik, SDM, Sarana dan 
Prasarana, serta Keuangan . Sehingga dari data 
tersebut penyusunan evaluasi diri berbasis data 
untuk berbagai level bisa dilakukan dengan cepat 
dan mudah  

b. meningkatkan akses informasi maupun layanan 
bagi para stakeholder  

c. meningkatkan brand-image UNPAS sebagai 
sebuah institusi pendidikan  terkemuka 

 
4. Penetapan Indikator Strategik 

Indikator-indikator strategi internal perguruan 
tinggi yang diamati akan diambil dari Restra salah 
satu perguruan tinggi di Jawa Barat.  

Langkah penetapan indikator adalah : 
a. Mengelompokkan semua strategi pada renstra, 

berdasarkan deliverable pada model 
Notowidigdo. 

b. Menetapkan semua indikator yang mungkin dari 
hasil pengelompokan di bagian 4.a. 

 
Pemetaan indikator-indikator dari strategi internal 
perguruan tinggi terhadap model strategi internal 
Notowidigdo, masih dalam pengerjaan. 
 
5. Penetapan Faktor-Faktor Evaluasi 

Pada penelitian ini dibatasi variabel ukurnya 
adalah kualitas sistem, kualitas informasi, dan 
manfaat strategi internal bagi perguruan tinggi, 
dengan model pengukuran seperti nampak pada 
gambar 2 [1]. 

 

 
 
Gambar 2. Model Evaluasi SI Untuk Strategik Internal 
 
 
Gambaran model juga diinspirasi dari model Delon-
mclean [2]. 

Indikator yang dipergunakan pada setiap 
variabel pengujian adalah sebagai berikut : 
a. Indikator Pada Variabel System Quality  

Indikator pembentuk variabel System Quality 
didapat dari beberapa sumber seperti nampak pada 
tabel 1. 
 

Tabel 1. Indikator System Quality 
Kode Indikator Sumber 
SQ1 kemudahan untuk 

digunakan (ease of use) 
 

SQ2 kemudahan untuk diakses 
(system flexibility) 

 

SQ3 kecepatan akses (response 
time) 

 

SQ4 ketahanan dari kerusakan 
(reliability) 

 

SQ5 keamanan sistem 
(security) 

 

b. Indikator Pada Variabel Information Quality 
Indikator pembentuk variabel Information 

Quality didapat dari beberapa sumber seperti 
nampak pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Indikator Information Quality 
Kode Indikator Sumber 
IQ1 Keakuratan (Accuracy) Bailey dan Pearson 

(1983) IQ2 Tepat Waktu (Timeliness) 
IQ3 Lengkap (Completeness) 
IQ4 Keterkaitan (Relevancy) Pitt dan Watson, 

1997 IQ5 Nilai (Value) 
IQ6 Manfaat 
IQ7 Urgensi 

 
 

c. Indikator Pada Variabel Proses Inovasi 
Indikator pembentuk variabel Invormation 

Inteligent didapat dari renstra unpas yang 
disesuaikan dengan pola-pola pemahaman Proses 
Inovasi dari referensi [5]. Detail indikator nampak 
pada tabel 3. 
 
Tabel 3. Indikator Proses Inovasi 

No Kelompok Indikator 

1 Proses Inovasi Pembukaan program studi baru 

Pembukaan jenjang baru 

Program kelas jarak jauh 

Program kampus jarak jauh 

Program gelar ganda 

 
 
d. Indikator Pada Variabel Proses Operasi 

Indikator pembentuk variabel Proses Operasi 
didapat dari renstra unpas yang disesuaikan dengan 
pola-pola pemahaman Proses Operasi dari referensi 
[5], seperti pada tabel 4. 
 
Tabel 4. Indikator Proses Operasi 

No Kelompok Indikator 

1 Proses Operasi Sertifikasi Institusi 

Rasio jumlah lulusan 
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Rata-rata Lama Studi 

Pencapaian sasaran 

Rata-rata IPK 

Rata-Rata SKS/Mahasiswa 

Kinerja Dosen 

Biaya mahasiswa per tahun 

Uang kuliah 

Sumbangan Pembangunan 

Tingkat Putus Sekolah 

Utilisasi Ruangan 

Peringkat Akreditasi 

Lindungan Lingkungan 

Teknologi Informasi 

e. Indikator Pada Variabel Proses Layanan 
Purna Jual 
Indikator pembentuk variabel Proses Layanan 

Purna Jual didapat dari renstra unpas yang 
disesuaikan dengan pola-pola pemahaman Proses 
Layanan Purna Jual dari referensi [5], seperti 
nampak pada tabel 5. 
 
Tabel 5. Indikator Proses Layanan Purna Jual 

No Kelompok Indikator 

1 Proses Layanan 
Purna Jual 

Pencarian Pekerjaan 

Kesempatan Rekrutmen 

Fasilitas Bagi Alumni 

Jaringan Alumni 

 
6. Model Pengujian 

Diuraikan pada sub ini tentang  persiapan 
pengujian, berupa variabel penelitian yang 
digunakan, populasi sampel, dan teknik 
pengumpulan data, serta metode analisis yang akan 
dipergunakan. 
 
6.1  Variabel Penelitian  
 Variabel  dalam  penelitian  ini  
diklasifikasikan  ke  dalam  variabel  eksogen dan 
endogen. Variabel eksogen terdiri atas kualitas 
sistem dan kualitas informasi, sedangkan  variabel  
endogen  adalah manfaat nilai-nilai strategi. 

Persepsi  responden terhadap indikator-
indikator setiap variabel dimensi pengukuran diukur 
dengan skala Likert 1 sampai dengan 5.  
 
6.2    Populasi, Sampel, Metode Pengumpulan  
         Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah responden 
yang memiliki kriteria sebagai : 
a. manajer atau para pengambil keputusan di setiap 

unit kerja yang berkaitan, atau  
b. para staf, dosen, dan mahasiswa yang menjadi 

pengguna 
 

Metode  pengambilan  sampel  yang  
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah secara  non  
probabilitas  yaitu convenience  sampling.  
Convenience  sampling merupakan  metode  
pengambilan  sampel  yang  dilakukan  dengan  
memilih  sampel secara  bebas  sekehendak  peneliti.  
Metode  pengambilan  sampel  ini  dipilih  untuk 
memudahkan  pelaksanaan  riset  dengan  alasan  
bahwa  jumlah  populasi  yang diteliti  tidak  
diketahui  sehingga  terdapat  kebebasan  untuk  
memilih  sampel  yang paling cepat dan murah. 
Sampel disebar menggunakan fasilitas Web 
sederhana di jaringan internet. 

Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  
primer  yang  merupakan  data penelitian  yang  
diperoleh  langsung  dari  sumbernya  (Sekaran, 
2003).  Sumber  data dalam penelitian ini adalah 
sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner 
yang dijawab oleh responden melalui web site 
sampling. 
 
6.3   Metode Analisis  

Metode analisis berisi pengujian-pengujian 
data yang diperoleh dari hasil jawaban responden  
yang  diterima,  prosedur  analisis  dalam  penelitian  
ini  adalah  sebagai berikut [3] : 
a. Uji Validitas 
b. Uji Reliabilitas 
c. Statistik Deskriptif 
d. Uji Hipotesis 
 

7. Langkah-Langkah Membuat Model 
 

Langkah Ke-1 :  

Mengembangkan Model  
Model dikembangkan menggunakan Structural 

Equation Model (SEM) yang merupakan  sebuah 
confirmatory  technique  yang dipergunakan untuk 
menguji hubungan kausalitas dimana perubahan satu 
variabel  diasumsikan  menghasilkan  perubahan  
pada  variabel    lain.   

Konstruk  dan  dimensi-dimensi  yang  akan  
diteliti  dari  model  teoritis  telah disajikan pada 
tabel 1 s/d 6 sebelumnya. 
 
Langkah  Ke-2  :   

Membuat Hubungan Kausalitas 
Model kerangka teoritis yang sudah dibangun 

selanjutnya ditransformasikan ke dalam bentuk 
diagram alur untuk menggambarkan hubungan 
kausalitas  dari  konstruk  tersebut.  Dalam  
penelitian  ini,  terdapat  dua  konstruk eksogen dan 
1 konstruk endogen. Diagram alur dapat dilihat pada 
gambar 2. 

Konstruk  eksogen  kualitas  sistem  
dipostulasikan  berpengaruh  positif  terhadap  
Manfaat Strategik.  Konstruk  eksogen  kualitas  
informasi  dipostulasikan  berpengaruh positif  
terhadap  Manfaat Strategik.  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

 
Langkah  Ke-3  :   

Melakukan konversi  diagram  alur  ke  dalam  
serangkaian  persamaan struktural dan spesifikasi 
model pengukuran. 
 
Langkah  Ke-4  :   

Melakukan pemilihan  matriks  input  dan  teknik  
estimasi  atas  model yang dibangun. Teknik 
estimasi yang digunakan dalam membangun model 
adalah : 
a. Confirmatory Factor Analysis  

Pengujian  unidemensionalitas  dari  konstruk  
eksogen  dan  konstruk endogen digunakan teknik  
confirmatory factor analysis.  

Penelitian  ini  hanya  melakukan  uji  
signifikansi  bobot  faktor  yang dilakukan 
menggunakan dua tahap analisis yaitu :  
• Nilai Lamda atau Loading factor 
• Bobot Faktor 
b. Structure Equation Model  

Langkah selanjutnya melakukan analisis  full 
model untuk  melihat  kesesuaian  model  dan  
hubungan  kausalitas  yang  dibangun dalam model 
yang diuji. Adapun pengujian-pengujian ini 
dilakukan secara dua macam, yaitu:  
• Uji kesesuaian model  

Indeks kesesuaian model, goodness of fit yang 
digunakan disajikan dalam tabel 6. 

 
Tabel 6.  Kriteria Goodness of Fit Index 
No Goodness of Fit Index  Cut off value 
1 χ2 (Chi-square) Diharapkan kecil  
2 Significanced Probability  ∝=df  
3 RMSEA ≤ 0,08  
4 GFI ≥ 0,90  
5 AGFI ≥ 0,90 
6 CMIN/DF  ≤ 2,00  
7 TLI ≥ 0,95  
8 CFI ≥ 0,95 

 
Jika tingkat signifikansi terhadap chi-square 
yaitu p ≥ 0,05 maka model ini sesuai dengan data 
atau fit terhadap data yang tersedia. 

• Uji kausalitas 
Pengujian hipotesa mengenai kausalitas yang 
dikembangkan dalam model ini, dilakukan 
pengujian hipotesa nol yang menyatakan bahwa 
koefisien regresi antara hubungan adalah sama 
dengan nol guna menerima hipotesis alternatif 
yang menyatakan diterimanya kausalitas dalam 
model melalui uji t yang lazim dalam model 
regresi. 

Langkah Ke-5 :  
Menilai problem pada identifikasi 
 

Masalah identifikasi pada prinsipnya adalah 
mengenai masalah ketidakmampuan model yang 
dikembangkan menghasilkan estimasi yang unik.  

Beberapa indikasi masalah identifikasi yaitu : 1.) 
standar eror yang besar untuk satu atau beberapa 
koefisien, 2.) adanya varians eror yang negatif, 3.) 
korelasi yang tinggi antara koefisien. Jika setiap kali 
estimasi dilakukan muncul masalah identifikasi, 
maka sebaiknya model dipertimbangkan ulang 
dengan mengembangkan lebih banyak konstruk. 
 
Langkah Ke-6 :  
Evaluasi model 
 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap 
kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai 
kriteria goodness of fit. Pertama adalah 
mengevaluasi asumsi SEM. Asumsi-asumsi yang 
harus dipenuhi antara lain : 

 

a. Ukuran sampel 
 

b. Evaluasi atas terpenuhinya asumsi normal data 
c. Evaluasi atas munculnya outliers, univariate 

outliers 
d. Evaluasi atas multicolinearity dan singularity 
e. Evaluasi atas kriteria goodness of fit (uji 

kesesuaian) 
f. Tahap akhir : Uji Reliabilitas 
 
Langkah Ke-7 : Interpretasi dan modifikasi model 
Modifikasi dilakukan dengan mengamati 
standardize residualis yang dihasilkan oleh model 
tersebut. Batas keamanan untuk jumlah residual 
adalah ±2,58 dengan signifikansi 5% (Hair et al, 
1998). Nilai residual ≥2,58 menunjukkan adanya 
problem error yang substansial untuk sepasang 
indikator. 
 
8. Rencana Pengukuran 
Penelitian ini masih dalam progress pengerjaan, dan 
dapat disampaikan langkah-langkah berikutnya  
yang akan dilakukan adalah : 
a. Membuat kuestioner yang nantinya dibagikan 

kepada responden seperti tercantum pada 
bagian 6.2 tentang Populasi, Sample dan 
Metode Pengumpulan Data 

b. Memasukkan data hasil kuestioner ke model 
SEM yang telah dibuat, menggunakan aplikasi 
AMOS v18.0. 

c. Menjalankan langkah-langkah uji mulai 
Langkah ke-4 seperti dijelaskan pada bagian 6. 

d. Membuat simpulan dari Hipotesis H1 dan H2 
yang telah diuji menggunakan model SEM. 

    
9. Penutup 

Model  yang dibangun diharapkan  
memberikan gambaran  yang  komprehensif  bagi  
konsep  keberhasilan  SITU dalam mendukung 
stretegi internal. Variabel-variabel  yang  terdapat  
dalam model  ini  didukung  oleh  item-item  yang 
cukup banyak dan terperinci.  

Penelitian ini mencoba membuat model bagi 
pengukuran keberhasilan SITU untuk mendukung 
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strategi internal yang dilihat hanya dari 3 konstruk 
saja yaitu Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan 
Manfaat bagi Strategi Internal. Dengan  
menggunakan  confirmatory  technique,  penelitian  
ini  mencoba  untuk menguji setiap hipotesa (H1 & 
H2) 

Hasil sementara yang diperoleh dari proses 
analisis tersebut adalah:  
a. System quality dapat dijelaskan melalui variabel 

kemudahan untuk digunakan (ease of use), 
kemudahan untuk diakses (system flexibility), 
kecepatan akses (response time), ketahanan dari 
kerusakan (reliability), dan keamanan sistem 
(security). 

b. Information  quality  dapat  diukur  melalui  
variabel  Keakuratan (Accuracy), Tepat Waktu 
(Timeliness), Lengkap (Completeness), 
Keterkaitan (Relevancy), Nilai (Value), 
Manfaat, dan Urgensi 

c. Manfaat-manfaat Strategis, dijelaskan melalui  
variabel-variabel Proses Inovasi, Proses 
Operasi, dan Proses Layanan Purna Jual.  

d. Hipotesa H1 Konstruk  eksogen  kualitas  sistem  
dipostulasikan  berpengaruh  positif  terhadap  
Manfaat-manfaat Strategis.   

e. Konstruk  eksogen  kualitas  informasi  
dipostulasikan  berpengaruh positif  terhadap  
Manfaat-manfaat Strategis.  

 
Dengan  teridentifikasikannya  faktor-faktor  di  

atas,  diharapkan  hasil  penelitian  ini dapat 
memberikan kontribusi bagi prospek penelitian 
selanjutnya, yaitu untuk menguji setiap hipotesis 
(H1 & H2) sesuai keberpengaruhan kontruk eksogen 
terhadap kontruk endogennya.  
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Abstrak 

Game playing adalah salah satu sistem kecerdasan buatan (AI). Untuk permasalahan pada permainan yang 
berbasis pada giliran pemain, salah satu algoritma yang dapat digunakan adalah alpha-beta pruning yang 
diimplementasikan pada game tree algoritma minimax. Dengan konsep utama untuk mengurangi jumlah node 
yang dievaluasi dalam pencarian menggunakan algoritma minimax [1]. Dalam hal ini, permainan reversi dapat 
menggunakan algoritma ini karena permainan dapat diimplementasikan dalam sebuah tree (struktur data). Tree 
memiliki cabang-cabang yang terdiri dari node yang akan menyatakan nilai yang selanjutnya akan digunakan 
dalam menentukan langkah terbaik dari permainan. Nilai tersebut didapat dari proses evaluasi terhadap segala 
kemungkinan yang terjadi pada tiap perubahan keping dari papan permainan reversi. Nilai evaluasi ini berkisar 
antara minus tak hingga sampai tak hingga. Beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi nilai pada 
permainan reversi ini, diantaranya adalah dengan mengevaluasi jumlah langkah yang dapat dilakukan oleh 
pemain pada tiap kali kesempatan, memperkecil kemungkinan dari keping pemain yang berbatasan dengan petak 
kosong dan penguasaan pada posisi-posisi pojok dari papan permainan [2]. 
 
Kata kunci : reversi, othello, kecerdasan buatan, sbe,  minimax,  alpha-beta pruning,  depth first search 
 
 
1. Pendahuluan  

Pada permainan reversi beberapa faktor utama 
yang diperlukan dalam memperbesar kemenangan 
yang dapat diperoleh, yaitu dengan mengevaluasi 
nilai yang didapat dari tiap perubahan keping atau 
disk pada papan permainan dan pencarian nilai 
terbaik dari hasil evaluasi yang telah dilakukan[4]. 
Adapun beberapa cara yang dapat digunakan dalam 
proses evaluasi, antara lain mobility, potential 
mobility atau frontier dan penguasaan corner. Proses 
evaluasi ini disebut juga dengan fungsi evaluasi. 
Terdapat juga metode untuk memaksimalkan 
algoritma game play. Salah satu metode terbaik 
dalam pencarian nilai terbaik adalah minimax alpha-
beta pruning. 
 
2. Reversi 

Reversi atau lebih dikenal dengan nama 
Othello adalah permainan papan berukuran 8x8. 
Permainan ini ditemukan oleh salah satu dari kedua 
orang Inggris ini, Lewis Waterman atau John W. 
Mollett pada tahun 1883. Permainan ini melibatkan 
2 orang pemain, yang satu adalah pion hitam, yang 
lain adalah pion putih. Tujuan dari permainan ini 
adalah menguasai sebanyak – banyaknya petak 
papan permainan dengan pion yang dimiliki pemain. 
Cara bermainnya adalah pemain akan berusaha 

mendominasi pion lawan dengan cara mengapitnya 
dengan pion pemain. Pion – pion lawan yang terapit 
akan diubah menjadi warna pemain, sesuai garis 
horizontal, vertikal, maupun diagonal. Pemenang 
permainan ini adalah yang memiliki pion terbanyak 
di papan. 

Ada beberapa aturan yang harus diikuti, sehingga 
tidak semua kotak bisa ditempati oleh pion-pion 
pemain. Aturan dari permainan reversi ini antara 
lain: 
 Permainan dimulai dengan 2 pion hitam 
dan 2 pion putih di tengah papan. 
 Giliran pemain masing-masing 1 kali  
 Kotak yang dapat ditempati pion, haruslah 
bisa mendominasi pion lawan. Jika tidak, berarti 
pemain saat ini tidak diperbolehkan meletakkan 
pionnya di kotak tersebut. 
 Pemain bisa saja pass(memberikan 
gilirannya kepada lawan), jika tidak ada kotak yang 
dapat ditempati oleh pionnya. Dengan kata lain, 
pemain lain mendapat giliran 2 kali berturut-turut. 
 
3. Game Playing  

Teori game playing berisi mengenai metode-
metode pencarian minimax. Pencarian minimax 
merupakan pencarian nilai terbaik dari nilai-nilai 
evaluasi yang didapat dari berbagai macam cara 
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untuk menghitung nilai evaluasi tersebut. Pencarian 
ini bekerja dengan cara menelusuri segala 
kemungkinan yang terjadi pa
melakukan pencarian untuk beberapa langkah [6]. 
Berbagai macam metode yang dapat digunakan 
dalam pencarian minimax, salah satu di antaranya 
adalah alpha-beta pruning. 
 
3.1 Minimax 

Minimax adalah suatu algoritma yang umum 
digunakan dalam game playing. Algoritma ini 
membuat pengecekan seluruh kemungkinan yang 
ada pada node sampai akhir permainan dengan depth 
first search. Pengecekan tersebut akan menghasilkan 
pohon solusi permainan yang berisi semua 
kemungkinan tersebut. Algoritma  minimax ini 
bekerja secara rekursif. Pseudocode minimax dapat 
dilihat pada Fig. 4.  

Algoritma minimax dimulai ketika kondisi 
permainan saat ini, menjadi root. Root ini 
memperdalam ply dengan memperluas 
kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dari 
kondisi root, ini disebut sebagai child node, 
demikian seterusnya. Memperluas satu kali berarti 
memperdalam sebanyak satu kedalaman. Kedalaman 
algoritma minimax dapat diatur maksimalnya. 
Misalnya diatur dengan dua kedalaman, maka pada 
ujung kedalaman node diberikan nilai dengan
perhitungan fungsi evaluasinya. Bisa dilihat pada 
Gambar 1. 

Gambar 1.  Minimax dengan dua kedalaman
 

Pada saat berada di kedalaman ganjil, alpha
beta mengambil nilai maksimum. Tujuannya untuk 
mencari kemungkinan langkah terbaik yang akan 
dipilih oleh kecerdasan buatan komputer. Sedangkan 
pada saat berada di kedalaman genap, alpha
mengambil nilai minimum. Tujuannya untuk 
mencari kemungkinan langkah terburuk yang akan 
dipilih oleh lawan. Penentuan nilai pada kedalaman 
genap dapat dilihat pada Gambar

Semua strategi lawan akan dihitung dengan 
algoritma yang sama dan seterusnya. Ini berarti, 
pada langkah pertama komputer akan menganalisis 
seluruh pohon permainan. Dan untuk setiap 
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untuk menghitung nilai evaluasi tersebut. Pencarian 
ini bekerja dengan cara menelusuri segala 
kemungkinan yang terjadi pada papan dengan 
melakukan pencarian untuk beberapa langkah [6]. 
Berbagai macam metode yang dapat digunakan 
dalam pencarian minimax, salah satu di antaranya 

Minimax adalah suatu algoritma yang umum 
aying. Algoritma ini 

membuat pengecekan seluruh kemungkinan yang 
ada pada node sampai akhir permainan dengan depth 
first search. Pengecekan tersebut akan menghasilkan 
pohon solusi permainan yang berisi semua 
kemungkinan tersebut. Algoritma  minimax ini 

erja secara rekursif. Pseudocode minimax dapat 

Algoritma minimax dimulai ketika kondisi 
permainan saat ini, menjadi root. Root ini 
memperdalam ply dengan memperluas 

kemungkinan yang bisa didapat dari 
but sebagai child node, 

demikian seterusnya. Memperluas satu kali berarti 
memperdalam sebanyak satu kedalaman. Kedalaman 
algoritma minimax dapat diatur maksimalnya. 
Misalnya diatur dengan dua kedalaman, maka pada 
ujung kedalaman node diberikan nilai dengan 
perhitungan fungsi evaluasinya. Bisa dilihat pada 

 
Gambar 1.  Minimax dengan dua kedalaman 

Pada saat berada di kedalaman ganjil, alpha-
beta mengambil nilai maksimum. Tujuannya untuk 
mencari kemungkinan langkah terbaik yang akan 

kecerdasan buatan komputer. Sedangkan 
pada saat berada di kedalaman genap, alpha-beta 
mengambil nilai minimum. Tujuannya untuk 
mencari kemungkinan langkah terburuk yang akan 
dipilih oleh lawan. Penentuan nilai pada kedalaman 
genap dapat dilihat pada Gambar 2. 

Semua strategi lawan akan dihitung dengan 
algoritma yang sama dan seterusnya. Ini berarti, 
pada langkah pertama komputer akan menganalisis 
seluruh pohon permainan. Dan untuk setiap 

langkahnya, komputer akan memilih langkah yang 
membuat lawan mendapatka
minimum, dan membuat komputer itu sendiri 
mendapatkan keuntungan paling maksimum. 
Penelusurannya dapat dilihat pada Gambar 3. 

Keuntungan yang didapat dengan 
menggunakan algoritma minimax yaitu mampu 
menganalisis segala kemungkinan 
untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Salah 
satu kerugiannya adalah membutuhkan sumber daya 
yang sangat besar untuk menangani komputasi 
pencarian pohon solusi, yang pada setiap geraknya 
memiliki variasi yang banyak sekali.

Gambar 2.  Pencarian Nilai Minimum pada Minimax
 

Gambar 3. Penelusuran Minimax

Gambar 4.  Pseudo Code Algoritma Minimax

3.2 Alpha-Beta Pruning
Alpha-Beta Pruning adalah metode yang 

digunakan untuk mengurangi jumlah node yang 
perlu dicek dalam algoritma minimax. Algoritma ini 
akan memotong (pruning) node yang memiliki nilai 
yang lebih buruk dari node yang telah diperiksa 
sebelumnya. Ilustrasi pemo
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langkahnya, komputer akan memilih langkah yang 
membuat lawan mendapatkan keuntungan paling 
minimum, dan membuat komputer itu sendiri 
mendapatkan keuntungan paling maksimum. 
Penelusurannya dapat dilihat pada Gambar 3.  

Keuntungan yang didapat dengan 
menggunakan algoritma minimax yaitu mampu 
menganalisis segala kemungkinan posisi permainan 
untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Salah 
satu kerugiannya adalah membutuhkan sumber daya 
yang sangat besar untuk menangani komputasi 
pencarian pohon solusi, yang pada setiap geraknya 
memiliki variasi yang banyak sekali. 

 
Pencarian Nilai Minimum pada Minimax 

 
Gambar 3. Penelusuran Minimax 

 
Gambar 4.  Pseudo Code Algoritma Minimax 

 
Beta Pruning 
Beta Pruning adalah metode yang 

digunakan untuk mengurangi jumlah node yang 
perlu dicek dalam algoritma minimax. Algoritma ini 
akan memotong (pruning) node yang memiliki nilai 
yang lebih buruk dari node yang telah diperiksa 

Ilustrasi pemotongan dapat dilihat pada 
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gambar 8 dan fungsi alpha-beta pruning dapat dilihat 
pada gambar  9.  

Metode alpha-beta pruning menggunakan 
algoritma minimax. Akan tetapi ditambahkan dua 
variabel baru, yaitu alpha dan beta. Kedua variabel 
ini digunakan sebagai pembanding untuk 
perhitungan fungsi evaluasi. Perbedaan antara 
algoritma minimax biasa dengan minimax alpha
beta pruning yaitu variable alpha dan beta ini bisa 
menjadi penentu apakah anak dari kondisi tersebut 
perlu dilakukan pemeriksaan  atau tidak.

Untuk pemberian nilai alpha dan beta pada 
kondisi root, beta diberikan nilai tidak terhingga dan 
alpha diberikan minus tidak terhingga, dapat dilihat 
pada gambar 5. Kemudian minimax memperluas 
child. Misalnya sampai kedalaman 4. Jadi 
perhitungan dimulai pada k
Minimax membandingkan apakah nilai beta yang 
awalnya tak terhingga, dengan nilai fungsi evaluasi. 
Jika nilai fungsi evaluasi lebih kecil atau sama 
dengan nilai beta, maka nilai parent nya diisi dengan 
nilai fungsi evaluasi. Selanjutnya dil
perbandingan dengan child lain. Jika nilai child lain 
lebih kecil, berarti nilai beta diisi dengan nilai child 
lain itu. Jika tidak lebih kecil, berarti nilai child lain 
diabaikan. Begitu seterusnya dilakukan hingga 
semua anak ditelusuri. Ilustrasi 
Fig. 6 dan Fig. 7. Pemotongan(pruning) dilakukan 
apabila besar alpha lebih besar atau sama dengan 
beta, maka semua sisa anak dibawahnya tidak perlu 
dilakukan pengecekan. 

 

Gambar 5.  Root pada alpha
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beta pruning dapat dilihat 

beta pruning menggunakan 
algoritma minimax. Akan tetapi ditambahkan dua 
variabel baru, yaitu alpha dan beta. Kedua variabel 

pembanding untuk 
perhitungan fungsi evaluasi. Perbedaan antara 
algoritma minimax biasa dengan minimax alpha-
beta pruning yaitu variable alpha dan beta ini bisa 
menjadi penentu apakah anak dari kondisi tersebut 
perlu dilakukan pemeriksaan  atau tidak. 

k pemberian nilai alpha dan beta pada 
kondisi root, beta diberikan nilai tidak terhingga dan 
alpha diberikan minus tidak terhingga, dapat dilihat 
pada gambar 5. Kemudian minimax memperluas 
child. Misalnya sampai kedalaman 4. Jadi 
perhitungan dimulai pada kedalaman genap. 
Minimax membandingkan apakah nilai beta yang 
awalnya tak terhingga, dengan nilai fungsi evaluasi.  
Jika nilai fungsi evaluasi lebih kecil atau sama 
dengan nilai beta, maka nilai parent nya diisi dengan 
nilai fungsi evaluasi. Selanjutnya dilakukan 
perbandingan dengan child lain. Jika nilai child lain 
lebih kecil, berarti nilai beta diisi dengan nilai child 
lain itu. Jika tidak lebih kecil, berarti nilai child lain 
diabaikan. Begitu seterusnya dilakukan hingga 
semua anak ditelusuri. Ilustrasi dapat dilihat pada 
Fig. 6 dan Fig. 7. Pemotongan(pruning) dilakukan 
apabila besar alpha lebih besar atau sama dengan 
beta, maka semua sisa anak dibawahnya tidak perlu 

 
Gambar 5.  Root pada alpha-beta pruning 

 

Gambar 6.  Perhitungan

Alpha-beta pruning tetap menggunakan jalur
jalur yang dibuka dan diperluas oleh minimax. Oleh 
karena itu, tetap saja ada kemungkinan terjadi kasus 
terburuk, dimana sama sekali tidak terjadi pruning. 
Sehingga metode alpha-beta pruning tidak
Di lain sisi, bisa juga terjadi kasus terbaik. Dimana 
pada saat minimax menelusuri jalur kiri (awal) 
disana telah terjadi banyak pruning. Kondisi ini 
sangat menguntungkan, karena bisa mempercepat 
pencarian nilai terbaik.  

Gambar 7.  Penentuan beta pada kedalaman genap
 

Gambar 8.  Penelusuran Alpha
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Gambar 6.  Perhitungan alpha dan beta 
 

beta pruning tetap menggunakan jalur-
jalur yang dibuka dan diperluas oleh minimax. Oleh 
karena itu, tetap saja ada kemungkinan terjadi kasus 
terburuk, dimana sama sekali tidak terjadi pruning. 

beta pruning tidak berguna. 
Di lain sisi, bisa juga terjadi kasus terbaik. Dimana 
pada saat minimax menelusuri jalur kiri (awal) 
disana telah terjadi banyak pruning. Kondisi ini 
sangat menguntungkan, karena bisa mempercepat 

 
eta pada kedalaman genap 

 
Gambar 8.  Penelusuran Alpha-Beta Pruning 
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Gambar 9.  Pseudo Code Algoritma Alpha Beta 

Pruning 
Keuntungan menggunakan algoritma ini adalah 

mampu mengurangi pemeriksaan ke cabang pohon 
permainan, sehingga mengurangi waktu 
pemeriksaan. Untuk membuat pemeriksaan dapat 
lebih efektif, yaitu dengan memperdalam pohon 
permainan untuk memperoleh node yang lebih 
menjanjikan. Efektivitas dari Alpha-Beta Pruning 
sangat bergantung pada urutan anak-anak yang 
dikunjungi. Ada dua cara yang membuat alpha-beta 
pruning menjadi algoritma yang tangguh, yaitu [10]: 
 Bisa melihat beberapa ply (kedalaman) ke 
depan hingga diperoleh keadaan yang stabil 
 Mampu melakukan pencarian sekunder 
dengan proses Book moves. Proses ini dilakukan 
dengan mencari langkah-langkah yang telah terbukti 
kualitasnya. 

 
Metode ini lebih efektif, karena hanya perlu 

mengetahui nilai dari alpha dan beta. Sehingga 
untuk melakukan proses, dibutuhkan memory yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan metode minimax 
[9]. 
 
4. Fungsi Evaluasi 

Fungsi evaluasi digunakan untuk mengetahui 
kualitas dari masing-masing lokasi di papan. Fungsi 
evaluasi disebut juga SBE (Static Board Evaluator). 
Setelah kualitas diketahui, hasil SBE ini dijadikan 
sebagai fungsi heuristik bagi algoritma alpha-beta 
pruning. 

 
Gambar 10.  Pseudocode Algoritma Alpha Beta 

Pruning 
 

Rumus perhitungan SBE terdapat pada Fig. 10, 
dimana :  
 opponentValidMoves = jumlah langkah sah 
yang dimiliki player 
 validMoves = jumlah langkah sah yang 
dimiliki AI 
 color  = giliran AI atau player 
 forfeitWeight = bobot settingan tingkat 
kesulitan AI untuk forfeit 
 forfeit = Membiarkan lawan tanpa langkah 
yang bisa dilakukan, memaksanya untuk kehilangan 
gilirannya, memberikan AI keuntungan besar untuk 
dapat bergerak dua (atau lebih) kali berturut-turut. 
 mobilityWeight = Ini adalah ukuran 
seberapa banyak bergerak AI dapat membuat 
langkah vs berapa banyak lawan dapat membuat 
langkah. Mirip dengan kehilangan, tujuannya adalah 
untuk mengurangi pilihan lawan sekaligus 
memaksimalkan AI sendiri. 
 frontierWeight = bobot settingan tingkat 
kesulitan AI untuk frontier. frontier (perbatasan) 
adalah biji perbatasan (lokasi a2-a7, b1-g1, h2-h7, 
b8-g8). Memiliki sejumlah besar biji perbatasan 
akan, secara umum, memberikan mobility yang 
lebih besar kepada lawan  pada giliran berikutnya. 
Sebaliknya, memiliki biji perbatasan lebih sedikit 
berarti lawan akan memiliki mobility terbatas di 
kemudian hari. Skor ini mencerminkan jumlah biji 
perbatasan AI vs lawan. 
 BlackFrontierCount() = memanggil fungsi 
untuk hitung frontier biji hitam 
 WhiteFrontierCount() = memanggil fungsi 
untuk hitung frontier biji putih 
 stabilityWeight = bobot settingan tingkat 
kesulitan AI untuk frontier. stability (stabilitas) 
adalah biji stabil. biji di pojok stabil (a1,h1,a8,g8), 
mereka tidak pernah bisa terkepung. Selama 
permainan berlangsung, biji lainnya akan menjadi 
stabil juga. Skor stability ini mencerminkan jumlah 
biji stabil AI vs lawan 
 score = perbedaan antara jumlah biji AI di 
papan vs jumlah biji lawan. 
 WhiteSafeCount() = fungsi untuk hitung 
biji putih yang tidak bias dikuasai lagi 
 BlackSafeCount() = fungsi untuk hitung 
biji hitam yang tidak bias dikuasai lagi 
 PriorityWeight = bobot perhitungan 
prioritas langkah 
 PriorityValue = Nilai prioritas langkah 
yang dicocokkan dengan data prioritasnya. 
 
5. Hasil Eksperimen 

Hasil eksperimen berisi uji coba algoritma 
minimax alpha-beta pruning yang ditandingkan 
denngan pemain lain. Hasil eksperimen berupa 
kemenangan dan jumlah skor. Jumlah skor diambil 
dari jumlah disk pada saat kondisi permainan 
berakhir. 

Tabel 1 
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Uji Coba Alpha-Beta Pruningg 

N
o 

Hita
m 

Putih 
Skor Pe

men
ang 

Hit
am 

Put
ih  

1 Steve
n A 

AI 40 24 Stev
en 
A 

2 AI Steven A 28 36 Stev
en 
A 

3 AI Steven A 37 27 AI 
4 Deep 

Gree
n AI 

AI  38 26 Dee
p 
Gre
en 
AI 

5 AI Reversi 
Free AI 

39 25 AI 

 
6. Penutup 

Berdasarkan penjelasan algoritma minimax dan 
alpha-beta pruning dapat disimpulkan bahwa 
algoritma minimax merupakan algoritma yang 
cukup efektif dalam mencari solusi terbaik untuk 
game play permainan reversi. Akan tetapi memiliki 
kekurangan dalam penggunaan memory dan waktu 
yang agak boros. Apabila algoritma tersebut 
dimodifikasi dengan ditambahkan alpha-beta 
pruning, maka kekurangannya bisa teratasi. 
Sehingga bisa memperdalam ply tanpa 
memboroskan memory dan waktu. Oleh karena itu 
algoritma alpha-beta pruning bisa dikatakan sebagai 
algoritma game play yang cukup tangguh dan juga 
tidak terlalu susah untuk dimengerti. 
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Abstrak 

Semakin tingginya persaingan di bidang industri membutuhkan langkah-langkah yang kreatif untuk dapat 
bertahan terhadap persaingan tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan event-event pameran yang ada. 
Dengan menggunakan teknologi Augmented Reality diharapkan dapat memberikan gambaran secara pasti dan 
jelas pada perusahaan yang membutuhkan stand pameran, sehingga perusahaan tersebut secara maksimal dapat 
men-display produk-produk yang dimilikinya. Teknologi Augmented Reality dapat dibuat ke dalam sebuah 
aplikasi yang dapat dijalankan pada berbagai perangkat komputer seperti Personal Computer, netbook, notebook, 
dan sebagainya. Aplikasi berbasis Augmented Reality dapat menampilkan objek 3 dimensi pada layar komputer, 
dengan menggunakan bantuan webcam dan marker yang telah diatur serta dicetak. Aplikasi  berbasis Augmented 
Reality dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memvisualisasikan sebuah benda atau produk yang dibuat 
terlebih dahulu objek 3 dimensi yang menyerupai benda nyatanya. 
 
Kata kunci : augmented reality, stand pameran, marker 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perkembangan bidang industri sudah sangat 
luas saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari 
variatifnya berbagai jenis produk yang dihasilkan 
oleh perusahaan-perusahaan di bidang tersebut. 
Kondisi ini menimbulkan tingkat persaingan yang 
semakin meningkat. Oleh karena itu, salah satu 
faktor penting dan dapat dikatakan sebagai ujung 
tombak suatu perusahaan dalam menghadapi 
persaingan tersebut adalah marketing atau bagian 
penjualan. Selain menerapkan sistem direct selling, 
tidak sedikit juga perusahaan yang menerapkan 
sistem penjualan melalui event-event pameran untuk 
meningkatkan penjualan produk dari masing-masing 
perusahaan.  

Banyak faktor  yang dapat mempengaruhi 
kesuksesan suatu perusahaan yang memanfaatkan 
event-event pameran dalam memperkenalkan 
produk-produknya. Diantaranya, kenyamanan stand 
pameran yang disediakan oleh perusahaan tersebut 
untuk konsumen. Kemudian faktor lainnya yang 
mempengaruhi adalah tepatnya tata letak produk-
produk yang berada pada stand pameran, dimana 
setiap produk dari masing-masing perusahaan 
memiliki ukuran dan karakteristik yang berbeda-

beda. Oleh karena itu perusahaan harus 
mempersiapkan stand pameran yang sesuai pada saat 
melaksanakan pameran.  

Dengan adanya teknologi berbasis Augmented 
Reality yang dijadikan sebagai sebuah aplikasi yang 
dapat diimplementasikan sebagai alat bantu untuk 
media visualisasi contoh-contoh stand pameran, 
perusahaan yang membutuhkan jasa stand pameran  
dapat memperoleh gambaran secara pasti dan jelas 
dari bentuk serta kondisi stand pameran sebenarnya. 
Disinilah peran aplikasi berbasis Augmented Reality 
yang dapat dimanfaatkan agar perusahaan tidak 
salah dalam memilih jenis stand pameran. 

Cara kerja aplikasi berbasis Augmented Reality 
yaitu memanfaatkan webcam yang difungsikan 
sebagai alat input untuk mendeteksi marker. Setelah 
marker terdeteksi objek 3 dimensi yang telah dibuat 
akan ditampilkan pada layar komputer. 
 
2. Stand Pameran dan Augmented Reality 
 
2.1. Pameran 
 

Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha 
jasa pertemuan antara produsen dan pembeli. Namun 
pengertian pameran lebih jauh adalah suatu kegiatan 
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promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, 
kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam 
bentuk menampilkan display produk kepada calon 
relasi atau pembeli. Adapun macam pameran itu 
adalah : show, exhibition, expo, pekan raya, fair, 
bazaar, atau pasar murah. 
2.2. Stand Pameran 
 

Stand pameran merupakan suatu tempat atau 
ruangan yang berada di dalam lokasi pameran dan 
dirancang dengan menggunakan partisi-partisi 
beserta benda-benda interior lainnya seperti meja, 
kursi, dan sebagainya untuk menampilkan semua 
hasil karya atau produk yang dipamerkan. 
 
2.3. Augmented Reality 
 

Augmented reality (AR) atau dalam Bahasa 
Indonesia disebut realitas tertambah adalah 
teknologi yang menggabungkan benda maya 2 
dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah 
lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-
benda maya tersebut dalam waktu nyata (real-time). 
Benda-benda maya berfungsi menampilkan 
informasi yang tidak dapat diterima oleh manusia 
secara langsung. Hal ini membuat realitas tertambah 
berguna sebagai alat untuk membantu persepsi dan 
interaksi penggunanya dengan dunia nyata. 
Informasi yang ditampilkan oleh benda maya 
membantu pengguna melaksanakan kegiatan-
kegiatan dalam dunia nyata. 
 
2.4. Marker 
 

Marker based tracking biasanya merupakan 
ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam 
tebal dan latar belakang putih. Komputer akan 
mengenali posisi dan orientasi marker dan 
menciptakan dunia virtual 3 dimensi yaitu titik (0, 0, 
0) dan 3 sumbu yaitu X,Y, dan Z. 
 
3. Perancangan Aplikasi 
 

Pembuatan aplikasi ini dirancang dalam 3 
tahapan utama, yakni :  

1. Analisa masalah yang terdiri dari studi 
literatur, yang bertujuan untuk mempelajari 
dasar teori dari literatur mengenai Augmented 
Reality, OpenSpace 3D, dan Blender. 
Selanjutnya diuraikan kebutuhan yang 
diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini.  

2. Perancangan dalam pembuatan program. 
Tahap perancangan dimulai dari perancangan 
model objek 3 dimensi dengan menggunakan 
software Blender dan diakhiri dengan 
perancangan marker yang akan digunakan 
nantinya.  

3. Implementasi pembuatan program, dimulai 
dari instalasi software yang dibutuhkan 

sampai program jadi. Lalu program tersebut 
diuji cobakan. 

Untuk detailnya diuraikan dalam alur pelaksanaan. 
 
 
 
3.1. Alur Pelaksanaan 
 

 
Gambar 1. Alur Pelaksanaan 

 
Keterangan gambar : 

• Start merupakan awal pelaksanaan 
• Studi Literatur merupakan tahap mempelajari 

dasar-dasar teori dari literatur mengenai 
Augmented Reality, OpenSpace3D, dan 
Blender. 

• Analisis Kebutuhan  merupakan tahap 
inventarisasi kebutuhan, yang termasuk di 
dalamnya berupa hal-hal yang berkaitan dengan 
desain dan bentuk stand pameran. 

• Pembuatan Objek 3 dimensi merupakan tahap 
pembuatan objek-objek 3 dimensi yang 
diperlukan dengan menggunakan software 
Blender. 

• Proses Export merupakan tahap mengubah file 
objek-objek 3 dimensi berekstensi .blend 
menjadi file berekstensi .mesh. 

• Perancangan Aplikasi merupakan tahap 
pembuatan aplikasi dengan menggunakan 
objek-objek yang telah dibuat. 

• Perancangan Marker merupakan tahap 
pengaturan marker-marker yang digunakan 
serta peletakan posisi setiap marker. 

• Proses Uji Coba merupakan tahap pengujian 
aplikasi yang telah dibuat. Jika masih ada 
kesalahan, akan diperbaiki kembali pada tahap 
perancangan aplikasi. Jika sudah tidak ada 
kesalahan, pelaksanaan selesai. 

• End merupakan akhir pelaksanaan. 
 
3.2. Pembuatan Objek 3 Dimensi 
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Keseluruhan proses pembuatan objek 3 dimensi 
stand pameran dilakukan pada software Blender 
dengan menggunakan proses-proses dasar modeling 
3 dimensi, seperti : 
• Translate untuk perpindahan objek 
• Rotate untuk memutar objek 
• Scale untuk pembesaran/pengecilan objek 
• Extrude untuk menambah perpanjangan objek 
• Add Mesh untuk menambahkan objek baru. 
• Loop Cut and Slide untuk menambah garis pada 

objek 
• Delete untuk menghapus objek 
• Smooth untuk memperhalus objek. 
• Duplicate untuk memperbanyak objek yang 

sama 
• Subdivide untuk menambah garis pada 

permukaan objek yang dipilih secara merata 
• Join untuk menggabungkan 2 objek atau lebih 
• Material untuk pemberian warna objek. 
 

Dari kombinasi dasar-dasar proses modeling 3 
dimensi dari sebuah objek kubus (Cube) dapat 
dibentuk hingga menjadi sebuah objek stand 
pameran, seperti yang ditampilkan pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Objek 3D Stand Pameran 

 
Begitu juga dengan objek tombol-tombol, 

dibuat dengan menggunakan kombinasi dasar-dasar 
proses modeling 3 dimensi, seperti yang ditampilkan 
pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Objek 3D Tombol-Tombol 

 
3.3. Export Objek 
 

Objek-objek yang telah dibuat pada software 
Blender tidak dapat langsung digunakan pada 

software OpenSpace3D, karena software 
OpenSpace3D hanya dapat menggunakan file .mesh 
sebagai objeknya. Oleh karena itu, file yang 
dihasilkan oleh software Blender, yang berupa 
.blend, perlu dilakukannya proses export agar objek-
objek yang dibuat pada software Blender dapat 
digunakan pada software OpenSpace3D. Proses 
export objek membutuhkan software tambahan atau 
addons yaitu OGRE Exporter, sehingga dapat 
menghasilkan file export berekstensi .mesh. 
 
3.4. Perancangan Aplikasi 
 

Untuk perancangan aplikasi digunakan 
software OpenSpace3D, yaitu sebuah editor atau 
scene manager objek tiga dimensi yang bersifat 
open source dengan menggunakan OGRE sebagai 
Graphic Rendering. 
Langkah-langkah perancangan aplikasi 
OpenSpace3D : 
1. Jalankan software OpenSpace3D, yang tampilan 

awalnya dapat dilihat pada gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Tampilan Awal OpenSpace3D 

 
2. Import file .mesh serta material pendukungnya, 

yaitu dengan cara klik kanan pada bagian Scene 
yang terdapat di Scene tree area lalu pilih Add 
mesh. Pastikan direktori-direktori yang berisi 
file .mesh berada pada direktori OpenSpace3D 
(berada di dalam sistem). 

 
Gambar 5. Proses Import Objek 

 
3. Objek yang diimport biasanya berukuran besar, 

sehingga harus diatur ukuran objek tersebut agar 
dapat ditampilkan dengan baik pada saat 
aplikasi dijalankan, yaitu dengan cara klik 
kanan pada objek lalu pilih Set scale. 
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Gambar 6. Set Scale Objek 

 
4. Kemudian objek yang telah diatur ukurannya 

harus dimodelkan menggunakan dummy. 
Fungsinya adalah agar objek tersebut dapat 
dipanggil ketika pembuatan interaksi terhadap 
objek yang ingin ditampilkan, caranya yaitu klik 
kanan pada bagian Scene lalu pilih Add dummy 
dan setelah itu masukkan objek tersebut ke 
dalam dummy. 

 
 

 
Gambar 7. Penambahan Dummy 

 
5. Setelah itu tambahkan AR capture dan AR 

marker dengan cara klik kanan pada bagian 
Scene editor kemudian pilih input → AR 
capture dan AR marker yang digunakan untuk 
mengkalibrasi kamera dan penentuan marker. 
Tujuan dari kalibrasi kamera dan penentuan 
marker adalah untuk menghitung tingkat 
distorsi dari sebuah lensa kamera yang 
digunakan agar image yang dihasilkan 
mendekati image ideal dan pusat model objek 
akan muncul tepat ditengah marker. 

 
Gambar 8. AR Capture 

 

 
Gambar 9. AR Marker 

 
6. Langkah selanjutnya adalah membuat interaksi 

terhadap objek yang akan ditampilkan. 
Pemberian interaksi dilakukan dengan membuat 
sebuah instance atau fungsi. 

 
Gambar 10. Pengaturan Instance 

 
7. Perancangan aplikasi stand pameran selesai 

sampai disini. Untuk dapat menggunakan 
aplikasi ini perlu dibuat perancangan marker 
setelah itu dicetak dengan menggunakan 
printer. 
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Gambar 11. Hasil Akhir Perancangan Aplikasi 

 
3.5. Perancangan Marker 
 

Marker yang disediakan pada software 
OpenSpace3D 0.2.6a berjumlah 1024 totalnya 
dimulai dari marker nomor 0 hingga marker nomor 
1023, tetapi marker yang akan dipergunakan pada 
aplikasi ini hanya 5 buah marker yaitu marker 
nomor 0, 1, 2, 3, dan 4. Marker nomor 0 
dipergunakan untuk menampilkan objek utama yaitu 
objek stand pameran, marker nomor 1 dipergunakan 
untuk menampilkan objek tombol Zoom + 
(perbesar), marker nomor 2 dipergunakan untuk 
menampilkan objek tombol Zoom – (perkecil), 
marker nomor 3 dipergunakan untuk menampilkan 
objek tombol Kiri, dan marker nomor 4 
dipergunakan untuk menampilkan objek tombol 
Kanan. 
 Untuk mendapatkan marker yang 
diinginkan hanya perlu memilih Marker id yang 
berada pada AR marker kemudian klik Save. 

 
Gambar 12. Menyimpan Marker 

 
Bentuk akhir perancangan marker dapat dilihat pada 
gambar 13. 

 
Gambar 13. Hasil Akhir Perancangan Marker 

 
4. Uji Coba Aplikasi  
 

Tahap akhir untuk memastikan bahwa aplikasi 
yang dibuat dapat berjalan dengan baik yaitu tahap 
uji coba aplikasi. Gambar 14 merupakan tampilan 
hasil uji coba aplikasi stand pameran berbasis 
Augmented Reality yang telah dibuat. 

 
Gambar 14. Hasil Uji Coba Aplikasi 

 
5. Kesimpulan 
  
 Pembuatan aplikasi untuk Personal 
Computer, notebook, atau netbook berbasis 
Augmented Reality dapat diimplementasikan sebagai 
media visualisasi yang lebih interaktif dan kreatif 
pada perancangan sebuah contoh stand pameran. 
Dengan menggunakan teknologi berbasis 
Augmented Reality dapat dibuat aplikasi yang dapat 
menampilkan  replika 3 dimensi dari sebuah stand 
pameran yang dapat digunakan sebagai salah satu 
alternatif visualisasi untuk perusahaan-perusahaan 
yang ingin menggunakan jasa stand pameran. 
Dengan demikian pihak perusahaan tersebut dapat 
memperoleh informasi secara pasti dan jelas dari 
bentuk serta kondisi stand pameran asli yang 
nantinya akan digunakan oleh perusahaan tersebut.  
 Untuk pembuatan aplikasi ini, spesifikasi 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Spesifikasi perangkat keras dari netbook yang 
digunakan : 

• Netbook seri Acer Aspire One 722 
• Prosesor AMD Dual-Core 1.0 GHz 
• Memori RAM DDR3 2GB 
• VGA Shared ATI  Radeon 858 MB 
• Webcam VGA Acer 
• Harddisk 320 GB 

Perangkat lunak yang digunakan adalah: 
• Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 32-bit 
• Blender 2.62 
• Blender 2.49b 
• OpenSpace3D versi 0.2.6a 
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Abstrak 

Kebutuhan media telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi sebagian 
masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Berbagai kemudahan dan kemutakhiran teknologi ditawarkan 
pada produk-produk smartphone. Kehadiran Smartphone BlackBerry di masyarakat bukanlah hal yang baru, dan 
hampir semua kalangan mengetahui handphone tersebut. Berbagai layanan ditingkatkan baik pada teknologinya 
maupun pada layanannya untuk mendapatkan konsumen yang loyal pada produk smartphone Blackberry. Untuk 
itu produsen perlu mengetahui pandangan konsumen pada produk smartphone Blackberry dengan model TAM. 
Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan mengumpulan data guna mengetahui pandangan konsumen pada produk 
smartphone Blackberry. Aplikasi ini dibuat melalui tahap identifikasi masalah, perancangan tampilan aplikasi, 
perancangan database dan  perancangan keluaran yang diharapkan. Aplikasi ini dibuat berbasis web dengan 
menggunakan software PHP dan MySQL untuk databasenya. Keluaran yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah 
grafik yang menggambarkan jawaban dari para responden dan database yang bisa di oleh lebih lanjut dengan 
media lain.  
  
Kata kunci : aplikasi, kueioner, pandangan konsumen, smartphone  
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Kebutuhan media telekomunikasi saat ini 
sudah menjadi kebutuhan yang dianggap penting 
bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat 
perkotaan. Berbagai kemudahan dan kemutakhiran 
teknologi ditawarkan pada produk-produk 
smartphone. Kehadiran Smartphone BlackBerry di 
masyarakat bukanlah hal yang baru, dan hampir 
semua kalangan mengetahui handphone tersebut. 
Berbagai layanan ditingkatkan baik pada 
teknologinya maupun pada layanannya untuk 
mendapatkan konsumen yang loyal pada produk 
smartphone Blackberry. 

Mulai tahun 2009 BlackBerry banyak diminati 
dan dicari. Dengan semakin banyak perusahaan yang 
menawarkan layanan sejenis mengakibatkan 
ketatnya persaingan, maka perusahaan Blackberry 
merasa perlu untuk mempertahankan pelanggannya. 
Oleh karena itu, Blackberry membuat langkah jitu 
dalam menciptakan handphone yang 
mengedepankan aspek fungsional. Dimana layanan 
Blackberry ini memungkinkan mengakses data, 

mencari lokasi-lokasi penting, menyimpan suatu 
data pekerjaan. 

 
BlackBerry adalah perangkat genggam nirkabel 

yang memiliki kemampuan layanan push e-mail, 
telepon selular, sms, faksimili Internet, menjelajahi 
internet dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya.  
 

Persaingan antara produsen smartphone tidak 
bisa dielakan lagi. Berbagai cara dilakukan produsen 
untuk mendapatkan konsumen yang loyal, untuk itu, 
guna meningkatkan pelayanan kepada konsumen 
BlackBerry, produsen perlu mengetahui pandangan 
konsumen pada layanan BlackBerry. maka penulis 
membuat aplikasi kuesioner.   

Aplikasi kuesioner, yang dibuat menggunakan 
software PHP dan MySQL, untuk mempermudah 
mendataan pandangan konsumen pada layanan, 
Jumlah pertanyaan yang akan dimasukan ke dalam 
kuesioner adalah dua puluh pertanyaan, dimana 
jawaban yang disediakan SS ( sangat setuju ) hingga 
STS ( Sangat Tidak Setuju ). Hasil dari kuesioner 
akan dimunculkan pada halaman admin dengan 
memperlihatkan presentase jawaban koresponden 
yang sudah di bagi ke dalam kategori - kategori dan 
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disajikan dalam bentuk grafik batang. Selain itu data 
yang disimpan dalam database dapat angsung 
digunakan untuk dianalisis lebih lanjut dengan alat 
analisis lainnya.  
 

Kuesioner yang dikembangkan dalam aplikasi 
ini mengacu ada teori Technology Acceptance Model 
(TAM) david [3] memberikan informasi atau hasil 
yang sangat umum saja tentang minat dan perilaku 
pemakai sistem dalam menerima sistem teknologi 
informasi. TAM hanya menjelaskan alasan mengapa 
pemakai menggunakan system, yaitu keyakinan 
akan kemudahan (perceived ease of use) dan 
keyakinan akan kemanfaatan (perceived usefulness). 
Dengan demikian diharapkan dapat diketahui 
pandangan konsumen pada teknologi smartphone.  

Tahap-tahap pembuatan aplikasi kuesioner 
pandangan konsumen smartphone adalah Tahap 
Perencanaan, Tahap Analisis, Tahap Perancanaan 
dan Tahap Implementasi. 

 
 
 
 
Tahap Perencanaan 
 
 
 
Tahap Analisis 
 
 
 
 
 
Tahap Perancangan  
 
 
 
Tahap Implementasi 
 

Gambar 1. Tahap Metodologi Penelitian  
 

Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi 
masalah dan kebutuhan dari calon pengguna dengan 
melakukan wawancara. Hasil dari kegiatan ini 
adalah mengetahui kebutuhan data dan informasi 
sesuai dengan sistem yang akan di kembangkan. 
Mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 
dengan materi penelitian juga dilakukan pada tahap 
ini.  

Tahap kedua adalah analisis yang 
mendefinisikan kebutuhan informasi,  dimana 
informasi yang didapat dianalisis sehingga di 
perolah gambaran data-data yang harus 
dikumpulkan. Proses berikutnya adalah 
mengumpulkan data-data yang sesuai dengan hasil 
analisis.  

Tahap perancangan terbagi menjadi dua 
kegiatan yaitu tahap perancangan aplikasi dan tahap 

peracangan database. Pada perancangan aplikasi 
dilakukan pembuatan struktur navigasi dan 
perancangan tampilan, sedangkan pada perancangan 
database dibuat dengan membuat entity relation 
diagram.   

Tahap implementasi dilakukan dengan 
menterjemahkan hasil rancangan yang telah dibuat 
kedalam bahasa pemrograman. Bagian akhir dari 
tahap ini dilakukan ujicoba pada calon pengguna. 

 
2. Perancangan Aplikasi.  

Pada rancangan aplikasi terdapat beberapa 
susunan rancangan yaitu rancangan navigasi, 
rancangan tampilan, rancangan database dan 
rancangan flowchart. 

 
2.1 Rancangan Navigasi Aplikasi Kuesioner 

Aplikasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu 
bagian administrator atau admin dan halaman untuk 
responden. Rancangan navigasi dibuat hanya untuk 
admin, sementara responden hanya diberikan … 
tampilan yang terurut.  

Gambar 2. Navigasi Admin 
Aplikasi kuesioner 

 
Struktur yang dibuat menggunakan jenis 

navigasi campuran dimana navigasinya 
menggunakan model struktur heirarki, linier dan non 
linier.  

 
2.2 Rancangan Tampilan Navigasi Aplikasi 

Kuesioner 
Perancangan tampilan merupakan bagian 

penting dari sebuah aplikasi dibuat dengan tampilan 
sederhana namun tetap menarik agar mudah 
dimengerti dan mudah digunakan. Tampilan yang 
akan dibuat pada aplikasi kuesioner ini adalah 
perancangan masukan, keluaran untuk user dan 
perancangan untuk admin. 
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Gambar 3. Rancangan Halaman   
Pengisian Kuesioner 

 
Perancangan Masukan User, untuk masukan 

user terdapat sebuah halaman pengisian kuesioner 
dimana akan berisi daftar pertanyaan kuesioner yang 
diajukan beserta radio button untuk user memilih 
jawaban sesuai dengan tingkat skala kesetujuan user 
terhadap pertanyaan yang diberikan. Dalam halaman 
kuesioner tersebut terdapat lima belas pertanyaan. 
Setelah user memilih tingkat kesetujuan terhadap ke 
lima belas pertanyaan tersebut maka user menekan 
tombol “Selesai”.  

Perancangan Halaman Admin, halaman admin 
adalah bagian yang cukup penting dalam aplikasi 
ini. Halaman admin digunakan untuk menampung 
nilai dari jawaban yang telah diisi koresponden. 
Selain itu halaman admin juga digunakan untuk 
mengedit pertanyaan. Rancangan halaman untuk 
admin terdapat enam rancangan, yaitu halaman 
Login Admin, halaman Menu admin yang terdiri 
dari tiga link yaitu Pertanyaan, Hasil kuisioner dan 
Logout, halaman Pertanyaan, halaman Tambah 
Pertanyaan, halaman Edit Pertanyaan dan halaman 
Hasil kuesioner dalam bentuk diagram batang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Rancangan tampilan 
Tambah pertanyaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Rancangan tampilan 
Input pertanyaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 6. Rancangan tampilan 
Edit pertanyaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Rancangan tampilan 
Hasil Kuesioner 

 
2.3 Rancangan Basisdata  

 
Basis data yang digunakan untuk membuat 

Aplikasi Kuesioner ini mencakup tiga tabel, yaitu 
tabel admin, tabel kategori dan tabel pertanyaan.  

 
Tabel 1. Tabel Admin 

Nama Field Tipe 
Data 

Size Keterangan 

Username Varchar 20 Primary key 
Password Varchar 20  

 
Tabel 2. Tabel Kategori 

Nama Field Tipe 
Data 

Size Keterangan 

Id_Kategori Int 2 Primary key 
Nama_Kategori Varcar 20  

 
Tabel 3. Tabel Pertanyaan 

Nama Field Tipe 
Data 

Size Keterangan 

Id_Pert Varchar 5 Primary key 
Pertanyaan Varchar 300  
Id_Kategori Int 2  
SS Int 3  
S Int 3  
CS Int 3  
TS Int 3  
STS Int 3  
Juml_penduduk Number 14  

 
Basis data, yang dibuat untuk perangkat 

spasialnya, dibuat dengan menggunakan perangkat 
lunak MySQL.  

 
3. Pembuatan Aplikasi  

 
Ada dua tahap dalam pembuatan Aplikasi 

Kuesioner, yaitu proses pembuatan basisdata dengan 

Administrator 

Tambah Pertanyaan 
Jumlah Pertanyaan = 2 

NO Kategori Pertanyaan Action 

Pertanyaan 

Form Input Pertanyaan 

No  

Pertanyaan  

Kategori  � 

Pertanyaan 

Form Edit Pertanyaan 

No  

Pertanyaan  

Kategori  � 

Kategori  :                            �  

 

Hasil Kuesioner 

Kategori : AAAAAAAAA 

% % % % % 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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menggunakan MySQL dan pembuatan tampilan 
dengan PHP yang berada dalam satu perangkat 
lunak XAMPP.  

 
Perintah untuk membuat tabel pertanyaan 

adalah sebagai berikut : 
 

CREATE TABLE pertanyaan ( 
No int(5) not null primary key, 
Id_kategori int(2) not null, 
Pertanyaan varchar(300) not null, 
Ss int(5) not null, 
S int(5) not null, 
Cs int(5) not null, 
Ts int(5) not null, 
Sts int(5) not null); 
 

Perintah yang serupa dilakukan untuk dua tabel 
lainnya sesuai dengan basisdata yang telah 
dirancang.  
 

Semua rancangan tampilan dibuat dengan 
menggunakan perangkat lunak PHP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Halaman Pengisian Kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Halaman Tambah /Edit pertanyaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 7. Halaman Hasil Kuesioner 
 

4. Kesimpulan  
 

Aplikasi kuesioner telah berhasil dibuat dan 
dijadikan salah satu alternatif yang dapat digunakan 
sebagai alat bantu untuk menganalisis suatu 
masalah, dengan hasil dari kuesioner langsung 
ditampilkan dalam bentuk grafik. Selain itu 
basisdata yang dibuat dengan MySQL juga dapat 
langsung digunakan untuk mengolah data dengan 
alat olah data statistik.  

 
 Proses pembuatan Aplikasi ini diawali dengan 

melakukan telaah kuesioner untuk melihat 
pandangan pengguna smartphone, kemudian 
dirancang basisdata dan tampilan yang diharapkan. 
Tahap berikutnya adalah membuat basisdata dengan 
MySQL dan implementasi program dengan 
menggunakan perangkat lunak PHP.  

 
Aplikasi ini diharpkan dapat membantu para 

peneliti, khususnya bidang pemasaran untuk 
melalukan survei pandangan konsumen pada suatu 
produk dengan cara mengganti katagori dan 
pertanyaan sesuai dengan kebutuhan survei. Bagi 
Produsen smartphone aplikasi ini dapat langsung 
digunakan untuk melakukan survei pandangan 
konsumen pada teknologi smartphone.  
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Abstrak 

Perguruan tinggi diakui sebagai salah satu pilar pembangunan masyarakat. Berlandaskan semangat Tri Dharma 
Perguruan Tinggi (PT) yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta  pengabdian kepada 
masyarakat, sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi 
pengembangan kehidupan masyarakat suatu negara.  Untuk menjalankan kegiatan tersebut, dibutuhkan dana 
yang tidak sedikit sehingga tidak jarang perguruan tinggi swasta dengan dukungan dana minim mengalami 
kesulitan dalam melakukan proses kegiatan operasionalnya tersebut.  Hadirnya teknologi cloud computing saat 
ini dapat menjadi sebuah solusi dalam mendukung kegiatan operasional perguruan tinggi. Tantangannya adalah 
bagaimana perguruan tinggi mengadopsi teknologi baru tersebut. Strategi yang tepat perlu dilakukan untuk 
proses adopsinya, sehingga cloud computing dapat menjadi salah satu solusi efisiensi biaya. Pemetaan 
keselarasan bisnis dengan strategi TI harus dilakukan, pemilihan provideroutsource berbasis cloud service perlu 
ditentukan. Enterprise Architecture merupakan pendekatan logis yang komprehensif untuk merancang dan 
mengimplementasikan sistem secara bersama-sama yang meliputi suatu infrastruktur manajemen, 
pengklasifikasian, pendefinisian, dan rancangan koneksitas yang diwujudkan dalam bentuk model dan gambar 
serta memiliki komponen utama berupa arsitektur bisnis, arsitektur informasi (data), arsitektur aplikasi, dan 
arsitektur teknologi. TOGAF merupakan salah satu model Enterprise Architectureyang dapat digunakan untuk 
proses pemetaan strategi adopsi cloud computing di perguruan tinggi. 
 
Kata kunci : TOGAF ADM, Cloud Computing, Perguruan Tinggi. 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan teknologi 
internet yang terus bergerak dengan cepat, isu 
tentang layanan Cloud Computing (CC) pun terus 
ramai dibicarakan berbagai kalangan. Berdasarkan 
beberapa acuan artikel yang menyebutkan berbagai 
manfaat diterapkannya teknologi CC, telah 
mendorong berbagai organisasi untuk mencoba 
melakukan adopsi teknologi tersebut.  Beberapa 
manfaat teknologi CC bagi organisasi yang umum 
dijelaskan diantaranya adalah, dapat dicapainya 
efisiensi biaya, meningkatkan Return On Investment 
(ROI) dan cash flow, fleksibilitas dalam menambah 
kapasitas komputasi, kemudahan untuk monitoring 
&server management, meningkatkan ketersediaan 
data (availability), sehingga orang TI akan lebih 
banyak memikirkan pengembangan, dan kemudahan 
karena aksesnya dapat dilakukan secara remote. Hal 
ini akan berdampak terhadap peningkatan 
keberhasilan suatu Perguruan Tinggi. 

Merujuk juga pada Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) yang diperkenalkan oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI), bahwa 
salah satu standar mutu yang harus diperhatikan 
perguruan tinggi adalah masalah biaya dan sistem 
informasi. Maka dari itu, dinilai perlu sebuah 
peruruan tinggi dapat membuat sebuah strategi 
dalam upaya menekan biaya operasional 
pendidikannya, dan hal ini dapat dilakukan salah 
satunya dengan dimanfaatkannya layanan sistem 
informasi berbasis Cloud Computing. 

Agar Cloud Computing dapat  dimanfaatkan 
bagi kepentingan pengembangan organisasi, 
pemodelan arsitekturnya perlu dibuat sebagai media 
komunikasi bagi stakeholder dalam organisasi 
tersebut. Melalui sebuah arsitektur akan tergambar 
model praktis pengembangan sebagai arahan 
pengembangan dengan lingkup yang  jelas, termasuk 
persyaratan apa yang harus dipenuhi, sehingga 
penetapan keputusan memilih arsitektur yang tepat 
untuk diadopsi dapat dihasilkan dengan baik. 
Terlebih jika Cloud Computing yang akan diadopsi 
juga akan digabungkan dengan arsitektur enterprise 
yang telah atau akan dikembangkan oleh perguruan 
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tinggi tersebut. Dalam makalah ini akan dilakukan 
pemetaan adopsi layanan 
Computingmenggunakan TOGAF ADM, serta 
memberikan gambaran strategi adopsi 
Computingbagi perguruan tinggi berdasarkan 
layanan-layanan vendor yangada saat ini.
2. TOGAF ADM dan Cloud Computing

Perkembangan arsitektur dalam bidang 
informatika menjadi sesuatu yang menarik untuk 
dikaji saat ini. Banyak terdapat referensi yang  
membahas tentang apa itu arsitektur, tentunya 
dengan sudut pandang masing-
sumber menyatakan bahwa definisi arsitektur adalah 
pengorganisasian yang fundamental dari suatu 
sistem yang terdiri dari beberapa komponen, relasi 
yang terjadi antara komponen dan 
lingkungannya, serta prinsip-prinsip yang digunakan 
sebagai petunjuk dalam disain dan evolusinya [1]. 
Arsitektur dalam bidang informatika bermakna 
sebagai cetak biru yang dikembangkan, 
dilaksanakan, dipelihara, dan digunakan untuk 
menjelaskan dan membimbing bagaimana organisasi 
TI dan unsur-unsur manajemen informasi bekerja 
sama secara efisien untuk mencapai misi organisasi

Selanjutnya guna pembahasan yang lebih 
komprehensif, perlu diketahui juga apa itu Arsitektur 
Enterprise (Enterprise Architecture
merupakan salah satu disiplin dalam dunia 
Teknologi Informasi (TI).  Satu definisi menyatakan 
bahwa EA adalah basis aset informasi strategis, yang 
menentukan misi, informasi dan teknologi yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan misi, dan proses 
transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru 
sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan 
misi.[2] 

Awal kemunculan EA adalah untuk mengatasi 
dua masalah, yaitu: 
1. Kompleksitas sistem, organisasi mengeluarkan 

biaya cukup besar untuk membangun sistem 
teknologi informasi. 

2. Keselarasan bisnis, organisasi banyak 
mengalami kesulitan untuk menyelaraskan 
peningkatan sistem teknologi informasi dengan 
kebutuhan bisnis. 
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Gambar 1. TOGAF ADM
Tahun 2007 menandai peringatan 20 tahun 

arsitektur enterprise,sejumlah metodologi arsitektur 
enterprise muncul, dan sekitar 90% menggunakan 
satu dari 4 metodologi yang mendominasi, yaitu 
Zachman Framework for Enterprise Architectures, 
The Open Group Architecture Framework/TOGAF  
(Gambar 1), The Federal Enterprise 
Architecture/FEA, dan Gartner 
framework. 

Besarnya nilai manfaat yang dirasakan atas 
diterapkannya EA pada suatu organisasi bisnis, 
mendorong para pengelola perguruan tinggi untuk 
menerapkan EA bagi kemajuan institusinya. 
Perguruan Tinggi didefinisikan sebagai jenjang 
pendidikan setelah pendidikan menengah yang 
mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 
magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan 
oleh pendidikan tinggi.[7]  Perguruan tinggi dapat 
berbentuk akademi, politeknik, sek
institut, atau universitas. Perguruan tinggi 
berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program 
akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Konsep teori selanjutnya a
Computing (CC). The U.S National Institute of 
Standards and Technology (NIST), menyatakan 
bahwa CC adalah “a pay-per
available, convenient, on-
a shared pool of configurable computing resou
(e.g.., network, servers, storage, applications, and 
services) that can be rapidly provisioned and 
released with minimal management effort or service 
provider  interaction. This  cloud  model   promotes 
availability and is comprised of five key 
characteristics, three delivery models and four 
deployment models.”[4]  Menurut NIST (Gambar 2), 
jenis layanan CC dapat dikategorikan kedalam 
layanan Cloud Infrastructure as a Service, Cloud 
Platform as a Service, dan Cloud Software as a 
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oleh pendidikan tinggi.[7]  Perguruan tinggi dapat 
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Konsep teori selanjutnya adalah tentang Cloud 
(CC). The U.S National Institute of 

Standards and Technology (NIST), menyatakan 
per-use model for enabling 
-demand network access to 

a shared pool of configurable computing resources 
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availability and is comprised of five key 
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[4]  Menurut NIST (Gambar 2), 
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Cloud Infrastructure as a Service, Cloud 

Platform as a Service, dan Cloud Software as a 
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Service, sedangkan model pengembangan CC dapat 
dikategorikan menjadi model pengembangan 
Private, Community, Public, dan 

 

Gambar 2. Cloud Computing Architecture
 
3. Kegiatan Utama Perguruan Tinggi

Seperti yang telah diamanatkan pada Undang
Undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, perguruan tinggi merupakan 
institusi pendidikan tinggi yang memiliki 3 kegiatan 
utama (Tri Dharma Perguruan Tinggi).  

Pertama, perguruan tinggi dapat bertindak 
menjadi institusi penyelenggara kegiatan pendidikan 
baik yang bersifat keilmuan, vokasi maupun profesi. 
Kegiatan utama pada proses pendidikan adalah 
diselenggarakannya aktifitas belaj
yang melibatkan proses interaksi antara dosen dan 
mahasiswa dengan menggunakan semua bahan 
sumber belajar yang dimikinya. Berbagai metode 
pembelajaran telah banyak digunakan untuk 
mendukung tersampaikannya bahan kuliah yang 
diberikan dosen bagi para mahasisnya.  

Metode yang umum digunakan disebut dengan 
istilah metode Teacher Centre Learning
dengan karakteristik dosen menjadi aktor yang 
dominan pada proses penyampaian materi, sehingga 
kadang terkesan sebagai aktifitas pembelajaran sa
arah.  Metode lain yang terus berkembang bahkan 
dianggap paling tepat untuk kondisi pembelajaran 
saat ini adalah Student Centre Learning
Pada metode ini, justru mahasiswa yang dituntut 
memiliki peran aktif dalam proses belajar sementara 
itu dosen lebih banyak bertindak sebagai fasilitator 
saja.  Untuk mendukung kegiatan proses belajar 
dengan menggunakan metode SCL diperlukan 
dukungan layanan teknologi informasi.  Salah satu 
dukungan teknologi informasi yang sering 
digunakan untuk mendukung kegiat
adalah contoh penerapan konsep pembelajaran  
learning (Gambar 3). Pada fasilitas 
tersebut dosen dengan mahasiswa akan dapat 
melakukan interaksi pembelajaran tanpa dibatasi 
oleh waktu dan letak geografis. 
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Gambar 3. e-Learning Architecture
 
Kedua, perguruan tinggi harus melakukan 

kegiatan penelitian, baik yang dilakukan oleh para 
mahasiswa ataupun oleh dosennya.  Salah satu 
tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah 
untuk dapat memberikan masukan pemahaman 
konsep teori baru atau bahkan pengayaan temuan hal 
praktis baru bagi penyelesaian suatu permasalah 
yang ada.  Berdasarkan skema pendanaannya, 
kegiatan penelitian ini bisa diperoleh dari dana hibah 
penelitian yang disediakan oleh pemerintah atau bisa 
juga diperoleh dari pihak sponsor seperti 
perusahaan.  Beberapa perguruan tinggi bahkan ada 
yang secara khusus menetapkan strateginya menjadi 
sebuah “research university”
mata masyarakat. 

Ketiga, perguruan tinggi harus melaksanakan 
kegiatan pengabdian kepada msayarakat.  Hal ini 
didasari pada kenyataan bahwa di negara manapun, 
pendidikan tinggi diakui sebagai salah satu pilar 
pembangunan masyarakat.  Oleh karena itu 
perguruan tinggi berkewajiban, melakukan aplikasi 
atau penerapan keilmuannya pa
kehidupan masyarakat.  Salah satu penerapannya 
dapat bersumber dari hasil proses penelitian yang 
telah dilakukan.   Beberapa jenis kegiatan bisa 
dilakukan oleh para mahasiswa atau dosen dalam 
kaitannya dengan kegiatan pengabdian masyarak
ini.  Bagi para mahasiswa biasa dikenal ada sebuah 
istilah Kuliah Kerja Nyata (KKN).  Untuk 
mendukung kegiatan administrasi pengabdian 
masyarakat dan penelitian,  beberapa perguruan 
tinggi mendirikan sebuah organisasi yang biasa 
dikenal dengan nama Lemb
Pengabdian Masyarakat (LPPM).

 
4. Standar Mutu dalam SPM Internal PT

Pada proses pelaksanaan kegiatan operasional 
suatu perguruan tinggi, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (Dikti) telah menetapkan 
beberapa standar mutu yang harus diperh
suatu institusi Perguruan Tinggi sebagai bentuk 
penerapan Sistem Penjaminan Mutu (Gambar 4).  
Standar  Mutu minimal yang ditetapkan Dikti yang 
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Learning Architecture 

, perguruan tinggi harus melakukan 
kegiatan penelitian, baik yang dilakukan oleh para 
mahasiswa ataupun oleh dosennya.  Salah satu 
tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah 
untuk dapat memberikan masukan pemahaman 

sep teori baru atau bahkan pengayaan temuan hal 
praktis baru bagi penyelesaian suatu permasalah 
yang ada.  Berdasarkan skema pendanaannya, 
kegiatan penelitian ini bisa diperoleh dari dana hibah 
penelitian yang disediakan oleh pemerintah atau bisa 

roleh dari pihak sponsor seperti 
perusahaan.  Beberapa perguruan tinggi bahkan ada 
yang secara khusus menetapkan strateginya menjadi 

“research university” guna pencitraannya di 

, perguruan tinggi harus melaksanakan 
ngabdian kepada msayarakat.  Hal ini 

didasari pada kenyataan bahwa di negara manapun, 
pendidikan tinggi diakui sebagai salah satu pilar 
pembangunan masyarakat.  Oleh karena itu 
perguruan tinggi berkewajiban, melakukan aplikasi 
atau penerapan keilmuannya pada berbagai sektor 
kehidupan masyarakat.  Salah satu penerapannya 
dapat bersumber dari hasil proses penelitian yang 
telah dilakukan.   Beberapa jenis kegiatan bisa 
dilakukan oleh para mahasiswa atau dosen dalam 
kaitannya dengan kegiatan pengabdian masyarakat 
ini.  Bagi para mahasiswa biasa dikenal ada sebuah 
istilah Kuliah Kerja Nyata (KKN).  Untuk 
mendukung kegiatan administrasi pengabdian 
masyarakat dan penelitian,  beberapa perguruan 
tinggi mendirikan sebuah organisasi yang biasa 
dikenal dengan nama Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM). 

Standar Mutu dalam SPM Internal PT 
Pada proses pelaksanaan kegiatan operasional 

suatu perguruan tinggi, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (Dikti) telah menetapkan 
beberapa standar mutu yang harus diperhatikan oleh 
suatu institusi Perguruan Tinggi sebagai bentuk 
penerapan Sistem Penjaminan Mutu (Gambar 4).  
Standar  Mutu minimal yang ditetapkan Dikti yang 
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terangkum pada Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI) meliputi delapan aspek kajian, yaitu :

1) Standar Isi 
2) Standar Proses 
3) Standar Kompetensi Lulusan
4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5) Standar Sarana dan Prasarana
6) Standar Pengelolaan 
7) Standar Pembiayaan 
8) Standar Penilaian Pendidikan [3]

Gambar 4. Sistem Penjaminan Mutu
 
Selain delapan standar minimal yang disebutkan 

diatas, sebuah perguruan tinggi dapat menambahkan 
kriteria-kriteria standar lainnya yang dinilai penting 
bagi kemajuan organisasi PT masing
Penetapan kriteria standar lain yang dipilih tersebut 
dapat disebut sebagai sebuah proses melampaui 
standar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif 
(Gambar 5).   

Gambar 5. Perluasan SPM
 
Sebagai contoh, untuk meningkatkan tingkat 

penyediaan informasi bagi stakeholder
tinggi dapat menambahkan standar
Dengan ditambahkannya standar sistem informasi 
yang dijalankan, perguruan tinggi dapat berharap 
akan terjadi proses penyajian informasi yang akurat, 
relevan dan tepat waktu sebagai hasil dari 
diterapkannya proses pengolahan data berbasi
komputer. 

 
5. Model Arsitektur Perguruan Tinggi

Secara umum hampir di seluruh perguruan 
tinggi yang ada di Indonesia, model proses bisnis 
yang dijalankannya akan memiliki tingkat kesamaan 
yang sangat tinggi.  Semua itu didasari karena 
seluruh perguruan tinggi akan menginduk pada 
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terangkum pada Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI) meliputi delapan aspek kajian, yaitu : 

Standar Kompetensi Lulusan 
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Standar Sarana dan Prasarana 

Standar Penilaian Pendidikan [3] 

 
Gambar 4. Sistem Penjaminan Mutu 

Selain delapan standar minimal yang disebutkan 
diatas, sebuah perguruan tinggi dapat menambahkan 

kriteria standar lainnya yang dinilai penting 
bagi kemajuan organisasi PT masing-masing.  
Penetapan kriteria standar lain yang dipilih tersebut 

disebut sebagai sebuah proses melampaui 
standar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

 
Gambar 5. Perluasan SPM 

Sebagai contoh, untuk meningkatkan tingkat 
stakeholder, perguruan 

tinggi dapat menambahkan standar sistem informasi.  
Dengan ditambahkannya standar sistem informasi 
yang dijalankan, perguruan tinggi dapat berharap 
akan terjadi proses penyajian informasi yang akurat, 
relevan dan tepat waktu sebagai hasil dari 
diterapkannya proses pengolahan data berbasis 

Model Arsitektur Perguruan Tinggi  
Secara umum hampir di seluruh perguruan 

tinggi yang ada di Indonesia, model proses bisnis 
yang dijalankannya akan memiliki tingkat kesamaan 
yang sangat tinggi.  Semua itu didasari karena 

gi akan menginduk pada 

kegiatan Tri Dharma yang dipersyaratkan oleh 
undang-undang.   

Beberapa kegiatan proses bisnis utama dan 
pendukung yang dijalankan oleh lingkungan 
perguruan tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Proses Utama 

a) Penerimaan Mahasiswa 
b) Penyelanggaraan Pendidikan & Pengajaran 

(Proses BM) 
c) Pelayanan Administrasi Akademik
d) Pengelolaan Perpustakaan
e) Pengelolaan Laboratorium
f) Pengembangan Kurikulum
g) Pengelolaan Kegiatan Penelitian
h) Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
i) Pembinaan Kegiatan 

2) Proses Pendukung 
a) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
b) Pengelolaan Sarana dan Prasarana
c) Pengelolaan Keuangan
d) Pengelolaan Sistem Informasi
Seluruh kegiatan proses bisnis (Gambar 9) yang 

dijalankan tersebut harus dikelola dengan baik, 
sehingga pencapaian sasaran yang diinginkan oleh 
setiap perguruan tinggi dengan visinya masing
masing dapat diraih dengan cepat.

 
6. Model Arsitektur Cloud Computing versi 

Provider 
Untuk memberikan gambaran tentang arsitektur 

Cloud Computing yang akan diterapkan di 
perguruan tinggi, berbagai pilihan arsitektur akan 
dijelaskan dari berbagai provider
Cloud Computing.  Setiap 
karakteristik keunggulan dan kelemahan masing
masing, oleh karena itu perlu ditetapkan
yang paling sesuai untuk suatu perguruan tinggi 
yang akan menerapkan teknologi tersebut.  Beberapa 
model arsistektur Cloud Computing
oleh provider, diantaranya IBM 
Architecture (Gambar 6) Oracle 
Architecture (Gambar 7) serta contoh 
dari Google (Gambar 8) dan 
Microsoft (Gambar 9). 

Gambar 6. IBM Cloud Computing Architecture
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kegiatan Tri Dharma yang dipersyaratkan oleh 

Beberapa kegiatan proses bisnis utama dan 
pendukung yang dijalankan oleh lingkungan 
perguruan tinggi dapat diuraikan sebagai berikut: 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 
Penyelanggaraan Pendidikan & Pengajaran 

Pelayanan Administrasi Akademik 
Pengelolaan Perpustakaan 
Pengelolaan Laboratorium 
Pengembangan Kurikulum 
Pengelolaan Kegiatan Penelitian 
Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 
Pembinaan Kegiatan Mahasiswa 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Pengelolaan Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Keuangan 
Pengelolaan Sistem Informasi 

Seluruh kegiatan proses bisnis (Gambar 9) yang 
dijalankan tersebut harus dikelola dengan baik, 

apaian sasaran yang diinginkan oleh 
setiap perguruan tinggi dengan visinya masing-
masing dapat diraih dengan cepat. 

Model Arsitektur Cloud Computing versi 

Untuk memberikan gambaran tentang arsitektur 
yang akan diterapkan di 

perguruan tinggi, berbagai pilihan arsitektur akan 
provider penyedia layanan 

.  Setiap provider memiliki 
karakteristik keunggulan dan kelemahan masing-
masing, oleh karena itu perlu ditetapkan pilihan 
yang paling sesuai untuk suatu perguruan tinggi 
yang akan menerapkan teknologi tersebut.  Beberapa 

Cloud Computing yang ditawarkan 
, diantaranya IBM Cloud Computing 
(Gambar 6) Oracle Cloud Computing 
(Gambar 7) serta contoh Cloud Service 

dari Google (Gambar 8) dan Cloud Service dari 

 
Cloud Computing Architecture 
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Gambar 7. Oracle Cloud Computing Architecture
 

 

 
7. Metode Adopsi Arsitektur 

pada EA Perguruan Tinggi
Agar proses adopsi penerapan arsitektur 

teknologi cloud dapat dilakukan dengan mudah pada 
sebuah EnterpriseArchitecture di perguruan tinggi, 
salah satu model yang bisa digunakan adalah dengan 
menggunakan model TOGAF ADM (Gambar 10).

Terdapat empat jenis arsitektur TOGAF yang 
didisain untuk mendukung pemetaan layanan 
perguruan tinggi yang akan digunakan, yaitu:
1. Arsitektur  Bisnis, berperan  sebagai  

bagi  komponen-komponen  lain  dari arsitektur  

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

 

 

 
Cloud Computing Architecture 

Gambar 8. Cloud Service
 
Berdasarkan beberapa model pilihan yang 

diberikan oleh provider
beberapa perbedaan masing
diberikan.  Sebagai contoh 2 
berkomitment menyediakan layanan berbasis 
untuk pendidikan adalah Mi
live@edu, dan Google dengan 
Education dapat menjadi satu pilihan dalam 
menerapkan cloud computing

Gambar 9. Cloud Service Google untuk pendidikan 

Metode Adopsi Arsitektur Cloud Computing 
pada EA Perguruan Tinggi 
Agar proses adopsi penerapan arsitektur 

dapat dilakukan dengan mudah pada 
di perguruan tinggi, 

salah satu model yang bisa digunakan adalah dengan 
menggunakan model TOGAF ADM (Gambar 10). 

Terdapat empat jenis arsitektur TOGAF yang 
didisain untuk mendukung pemetaan layanan 
perguruan tinggi yang akan digunakan, yaitu: 

, berperan  sebagai  ”guide”   
komponen  lain  dari arsitektur  

enterprise dan mendefinisikan  strategi  bisnis,  
tata kelola, organisasi dan proses bisnis.  
Arsitektur  Bisnis  dapat  bertindak  sebagai  
motivator  dalam  mengembangkan rencana
rencana bisnis, teknologi, penggunaan aplikasi 
dan implementasi. 

2. Arsitektur  Data, Ar
untuk menetapkan kebutuhan sistem aplikasi 
yang digunakan untuk mengelola sekumpulan 
entitas data atau mengelola informasi.

3. Arsitektur  Aplikasi
aplikasi utama yang akan digunakan dalam 
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Cloud Service Microsoft (live@edu) 

Berdasarkan beberapa model pilihan yang 
provider, tampak dengan jelas 

beberapa perbedaan masing-masing layanan yang 
diberikan.  Sebagai contoh 2 provider yang telah 
berkomitment menyediakan layanan berbasis Cloud 
untuk pendidikan adalah Microsoft  dengan layanan 
live@edu, dan Google dengan GoogleApps for 

dapat menjadi satu pilihan dalam 
cloud computing pada perguruan tinggi. 

 

dan mendefinisikan  strategi  bisnis,  
tata kelola, organisasi dan proses bisnis.  
Arsitektur  Bisnis  dapat  bertindak  sebagai  
motivator  dalam  mengembangkan rencana-
rencana bisnis, teknologi, penggunaan aplikasi 

, Arsitektur data digunakan 
untuk menetapkan kebutuhan sistem aplikasi 
yang digunakan untuk mengelola sekumpulan 
entitas data atau mengelola informasi. 
Arsitektur  Aplikasi, sebagai definisi jenis 
aplikasi utama yang akan digunakan dalam 
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mengelola data dan menyediakan satu  
untuk aplikasi  sistem  yang  akan dibangun,  
interaksi,  dan hubungan mereka ke proses 
bisnis utama dari organisasi.  

4. Arsitektur  Teknologi,  sebagai definisi 
teknologi yang akan digunakan untuk 
penyediaan lingkungan aplikasi dalam 
mengelola data dan sebagai alat dalam 
mendukung bisnis. Mendeskripsikan  perangkat  
lunak dan  perangkat  keras  yang  diperlukan 
untuk  mendukung  penyeba
data,  dan  jasa aplikasi.  Termasuk infrastruktur  
TI,  middleware, jaringan, komunikasi, proses, 
standar, dan lain sebagainya.
Berdasarkan gambar 10 terlihat bahwa TOGAF 

ADM dapat digunakan sebagi panduan proses 
melakukan adopsi cloud yang ditawarkan oleh 
provider.  Secara garis besar proses dapat dilakukan 
dengan memotret kondisi existing
di perguruan tinggi untuk selanjutnya dipetakan 
dengan kebutuhan yang akan datang, sehingga akan 
tercipta kondisi layanan baru deng
layanan cloud dari provider yang terpilih. Misalnya 
jika akan menggunakan layanan 
arsitektur aplikasi kita tentukan provider
menyediakan layanan tersebut. 

Proses pemilihan provider 
dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang ada, 
salah satunya misalnya adalah mengenai biaya yang 
harus dikeluarkan pada saat akan mengadopsi 
cloudservice tersebut. Untuk kondisi biaya, 
Google atau Microsoft mungkin dapat menjadi 
solusi terbaik untuk sementara, hal ini dikarenakan 
mereka telah memberikan komitmenya untuk 
meberikan layanan cloud secara gratis.  Contoh 
layanan yang dapat diberikan oleh 
Microsoftlive@edu berbasis cloud
dengan layanan Windows Live-
layanan GoogelDocs yang diberikan Google untuk 
membuat dan menyimpan dokumen pada 
yang  ditawarkannya.Sharing pekerjaan kolaborasi 
dapat dilakukan dengan aplikasi yang 
ditawarkannya. 

 

Gambar 10. Metode Adopsi Cloud menggunakan 
TOGAF ADM
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mengelola data dan menyediakan satu  blueprint  
untuk aplikasi  sistem  yang  akan dibangun,  
interaksi,  dan hubungan mereka ke proses 
bisnis utama dari organisasi.   

sebagai definisi platform 
teknologi yang akan digunakan untuk 
penyediaan lingkungan aplikasi dalam 
mengelola data dan sebagai alat dalam 
mendukung bisnis. Mendeskripsikan  perangkat  
lunak dan  perangkat  keras  yang  diperlukan 
untuk  mendukung  penyebaran  dari  bisnis,  
data,  dan  jasa aplikasi.  Termasuk infrastruktur  

, jaringan, komunikasi, proses, 
standar, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan gambar 10 terlihat bahwa TOGAF 

ADM dapat digunakan sebagi panduan proses 
yang ditawarkan oleh 

.  Secara garis besar proses dapat dilakukan 
existing layanan yang ada 

di perguruan tinggi untuk selanjutnya dipetakan 
dengan kebutuhan yang akan datang, sehingga akan 
tercipta kondisi layanan baru dengan dibantu 

yang terpilih. Misalnya 
jika akan menggunakan layanan cloud pada 
arsitektur aplikasi kita tentukan provider mana yang 

Proses pemilihan provider cloud dapat 
dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang ada, 
salah satunya misalnya adalah mengenai biaya yang 
harus dikeluarkan pada saat akan mengadopsi 

tersebut. Untuk kondisi biaya, provider 
Google atau Microsoft mungkin dapat menjadi 

rbaik untuk sementara, hal ini dikarenakan 
mereka telah memberikan komitmenya untuk 

secara gratis.  Contoh 
layanan yang dapat diberikan oleh 

cloud adalah SaaS 
-nya.  Atau contoh 

yang diberikan Google untuk 
membuat dan menyimpan dokumen pada repositori 

pekerjaan kolaborasi 
dapat dilakukan dengan aplikasi yang 

Gambar 10. Metode Adopsi Cloud menggunakan 
TOGAF ADM 

8. Kesimpulan 
Hadirnya teknologi 

bermanfaat untuk proses mengurangi pengeluaran 
biaya operasional yang dikeluarkan oleh sebuah 
perguruan tinggi.  Pengguunaan layanan sistem 
informasi berbasis cloud
operasional pendidikan dapat juga menjadi sebuah 
peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan 
mutu yang dilakukan pada perguruan tinggi. Hal ini 
didasari pemikiran bahwa dengan adanya sistem 
layanan berbasis cloud
tentunya dapat dihasilkan dengan tingkat 
keakuratan, kecepatan serta tingkat relevansi yang 
baik.  Untuk dapat melakukan proses adopsi 
teknologi cloud pada arsitektur 
perguruan tinggi, TOGAF Architectural 
Development Method (TOGAF ADM) dap
menjadi sebuah pilihan framework
untuk menghasilkan sebuah arsitektur masa depan 
dari sebuah pengembangan arsitektur saat ini sebuah 
perguruan tinggi. 
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Abstrak 

Dansguardian adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan  filtering konten web yang tidak 
diinginkan seperti pornografi, kekerasan, terorisme dan hal-hal lainnya yang bisa ditentukan oleh pemilik 
jaringan. Dansguardian dimanage oleh admin jaringan melalui ssh ataupun webmin. Kekurangan ssh adalah 
relatif sulit digunakan karena berbasis teks, sementara webmin relatif kurang aman karena membutuhkan 
pembukaan port baru yang bisa meningkatkan vulnerabilitas.Sumberdaya smartphone memunculkan peluang 
yang bisa digunakan untuk mamfasilitasi aplikasi yang bisa digunakan untuk managemen dansguardian  secara 
mudah dan aman. IRServer adalah aplikasi yang menggunakan koneksi ssh untuk melakukan komunikasi dengan 
aplikasi dansguardian untuk kemudian dilakukan parsing data untuk diolah dalam antarmuka yang akan 
memudahkan pengguna untuk memanage server dansguardian.Fungsi manajemen dansguardian yang berhasil 
dibuat dalam aplikasi IrServer adalah start dansguardian, stop dansguardian, restart dansguardian, melihat status 
dansguardian, tambah, hapus dan melihat konten diizinkan maupun tak diizinkan. Kelebihan aplikasi ini adalah 
membuat  manajemen terasa lebih mudah tanpa harus memasuki terminal linux terlebih dahulu, tidak perlu 
membuka port tambahan yang bisa meningkatkan vulnerabilitas sistem karena memanfaatkan port ssh yang 
sudah ada serta meningkatkan mobilitas admin dansguardian karena berjalan diatas platform android. 
 
Kata kunci : contet filtering, mobile, manajemen, android 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Kebebasan dalam akses internet harus dibatasi, 

ini sangat penting karena pengguna internet 
kebanyakan dari pemuda dan remaja yang 
merupakan generasi penerus bangsa, dengan 
menggunakan aplikasi dansguardian, akan dibuat 
sebuah server untuk menyaring konten yang diakses 
oleh pengguna internet, sehingga pengguna internet 
tidak dapat membuka konten-konten yang sudah 
diblokir oleh dansguardian, tentunya konten - konten 
yang tidak berpendidikan dan kurang baik. 

Tetapi tidak semua orang mahir dalam 
menggunakan dansguardian, karena dansguardian 
berjalan di Sistem Operasi (SO) linux dan 
menggunakan terminal dalam manajemennya. Oleh 
karena itu, untuk memudahkan manajemen 
dansguardian, diperlukan sebuah aplikasi yang antar 
mukanya mudah dipelajari dan digunakan. 

 Teknologi yang semakin berkembang, 
menjadikan gaya hidup mobile, sehingga pekerjaan 
beberapa orang dilakukan secara teleworker. Salah 
satu sistem operasi berbasis mobile yang banyak 

digunakan adalah Android, maka akan sangat 
berguna apabila terdapat aplikasi yang berjalan di 
sistem operasi Android untuk mengendalikan 
dansguardian. 
 
2. Landasan Teori 

 
2.1 Dansguardian 

 
Dansguardian merupakan sebuah software 

yang dirancang untuk mengontrol user saat 
mengakses sebuah website, kontrol yang dilakukan 
berupa filtering konten - konten yang masuk dari 
internet ke dalam jaringan lokal, dansguardian hanya 
dapat diinstall dan dikonfigurasikan pada sistem 
operasi berbasis unix. 

Dansguardian berjalan pada sisi server yang 
berada diantara jaringan internet dan jaringan lokal, 
paket - paket yang datang dari internet akan 
melewati pemeriksaan terlebih dahulu oleh 
dansguardian sebelum sampai ke client, sehingga 
client yang terhubung ke server dansguardian harus 
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mengikuti aturan yang telah diberikan oleh 
dansguardian. 
 

 
 

2.2 Web Content Filtering 
 

Dansguardian tidak hanya melakukan filtering 
terhadap konten tertentu, melainkan juga dapat 
melakukan filtering terhadap konten yang terdapat di 
dalam website tertentu, ini merupakan salah satu 
keunggulan dansguardian dibandingkan aplikasi 
filtering yang lainnya. Ketika yang dibuka konten 
tentang kesehatan tetapi terdapat gambar yang 
kurang baik, maka dansguardian akan melakukan 
pemblokiran terhadap gambarnya saja. Tetapi 
kekurangan dansguardian dalam hal pengenalan 
konten bannedphraselist ataupun exceptionphrase- 
list, contohnya konten facebook dan wordpress yang 
diblok secara otomatis oleh dansguardian, maka dari 
itu perlu adanya konten yang dimasukkan ke dalam 
exceptionphraselist agar konten tersebut dapat 
dibuka oleh client. 

 
2.3 Proxy 

 
Proxy memiliki 3 fungsi utama yaitu 

connection sharing, filtering dan caching. Dalam 
suatu jaringan lokal yang terhubung ke jaringan lain 
atau internet, pengguna tidak langsung berhubungan 
dengan jaringan luar atau internet, tetapi harus 
melewati suatu gateway, yang bertindak sebagai 
batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. 
 
2.4 Android  
 

Android adalah sistem operasi untuk telepon 
seluler yang berbasis linux. Android menyediakan 
platform terbuka bagi para pengembang buat 
menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 
digunakan oleh bermacam peranti bergerak. 
Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., 
pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk 
ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, 
dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium 
dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 
telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 
Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 

 
3. Metode Penelitian 

 
3.1 Analisis Masalah 

 
Untuk melakukan manajemen terhadap server 

dansguardian, seorang administrator jaringan harus 
terhubung langsung dengan server dansguardian 
baik itu mendatangi server ataupun dengan ssh 
melalui device lain. Manajemen yang dilakukan 
biasanya menambahkan dan mengurangi konten 

yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan serta 
start, stop dan restart server. Dalam hal ini, seorang 
admin harus melakukan manajemen melalui terminal 
linux dan tidak bisa sembarangan orang dapat 
melakukannya (lihat gambar 1). Ini dapat 
menyulitkan beberapa pihak yang ingin 
menggunakan layanan dansguardian terutama yang 
tidak memliki dasar jaringan komputer, misalnya 
orang tua yang ingin menggunakan layanan 
dansguardian agar anaknya terhindar dari konten 
konten yang tidak mendidik. 
 

 
Gambar 1. Dansguardian Tanpa Android 

 
Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan,  

maka diperlukan sebuah solusi yang lebih efektif 
agar sistem pemblokiran website menggunakan 
dansguardian bisa dijalankan dengan lebih mudah. 
Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu 
menggunakan teknologi Android. 

 
 

Gambar 2. Dansguardian Dengan Menggunakan 
Perantara Android 

 
Gambar 2 di atas adalah desain dansguardian 

apabila ditambahkan teknologi Android. Dengan 
desain ini, administrator jaringan akan dimudahkan 
dalam pengaturan dansguardian server terutama 
dalam melakukan manajemen dansguardian tersebut. 
Kemudahan yang disediakan dengan adanya 
penambahan teknologi Android yaitu untuk 
memasuki server yang dijembatani ssh, 
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administrator jaringan cukup mengetahui ip server 
dan password server untuk memulai terhubung 
dengan server dansguardian, kemudian admin hanya 
melakukan manajemen dengan aplikasi Android 
yang sudah dikembangkan, sehingga admin tidak 
perlu melakukan perintah linux. 
 
3.2 Gambaran Umum Sistem 
 

Implementasi mekanisme jaringan lokal akan 
terhubung langsung dengan jaringan internet. 
Topologi yang digunaan seperti pada gambar 2. 
Jaringan akan terbagi menjadi dua bagian yaitu 
komputer sebagai gateway yang bertugas sebagai 
penghubung jaringan LAN ke internet dan komputer 
client sebagai penguji untuk mengakses web server 
yang berada di dalam internet.  

Komputer gateway di dalamnya terdapat 
dansguardian server yang terhubung dengan admin 
melalui aplikasi dalam smartphone Android. 
Komputer inilah yang nanti akan memberikan aturan 
Web Content Filtering terhadap jaringan lokal yang 
terdiri dari satu buah client. Komputer ini 
menggunakan dua interfaces yaitu: 

a) Wlan1 adalah interfaces yang terhubung 
dengan jaringan internet, dengan alamat 
IPv4 dinamis ( mendapatkan Ip address dari 
DHCP server yang tersedia), ini sebagai 
penghubung antara server dansguardian 
dengan smartphone Android.  

b) Eth0 adalah interfaces yang terhubung 
dengan jaringan lokal dengan alamat IPv4 
yang biasanya statik, tetapi untuk pengujian 
akan menggunakan ip dinamis dari server 
dhcp. 

Komputer client membutuhkan aplikasi web 
browser yang bertugas sebagai penguji sistem. 
Komputer ini memiliki satu buah interfaces eth0 
yang akan diberikan IPv4 dinamis yang berada 
dalam satu IP jaringan dengan interfaces eth0 yang 
dimiliki komputer gateway. Hal ini bertujuan agar 
client mendapatkan koneksi internet karena 
komputer gateway bertugas untuk melakukan 
routing paket yang diminta oleh komputer client. 
Selain itu, web browser yang ada di dalam client 
harus diatur agar paket data yang client kirim dapat 
melalui dansguardian server terlebih dahulu. 

 
3.2.1 Desain Alur Data dan Proses Aplikasi 

 

 

 
Gambar 3. Alur Sistem Manajemen Dansguardian 

Melalui Android 
Gambar 3 menggambarkan bagaimana alur 

sistem dengan menggunakan aplikasi Android. 
Seorang admin jaringan melakukan manajemen 
melalui aplikasi yang sudah diinstall dalam 
smartphone Android. Dimana dalam aplikasi ini 
akan diminta untuk memasukkan ip address dan 
password server dansguardian agar terhubung ke 
server dengan keamanan ssh. Setelah terhubung, 
maka secara otomatis admin akan langsung 
berhubungan dengan interfaces yang dapat 
melakukan manajemen dansguardian, sehingga 
koneksi internet client akan menggunakan aturan 
yang sudah ada dalam server dansguardian. 
 
3.2.2 Manajemen Dansguardian yang dapat 

dilakukan 
 

Aplikasi Android yang dibuat diberi nama 
IrServer, manajemen yang dapat dilakukan melalui 
IrServer tidak sebanyak yang dapat dilakukan admin 
yang langsung terhubung ke server dansguardian 
melalui terminal, layanan yang dapat dilakukan 
antara lain: 

 
a) Start Dansguardian  

Untuk menjalankan servis dansguardian, 
sehingga client yang terhubung harus mengikuti 
aturan server dansguardian. 

b) Stop Dansguardian 
Untuk menghentikan servis dansguardian, 
sehingga aturan server dansguardian tidak 
berlaku terhadap client. 

c) Restart Dansguardian 
Untuk menghentikan servis dansguardian dan 
menjalankannya kembali. 

d) Tambah Konten Tak Diizinkan 
Menambah konten yang di blokir oleh 
dansguardian, yang kemudian langsung update 
ke dalam file /etc/dansguardian/lists/banned-
phraselist dalam server dansguardian. 

e) Tambah Konten Diizinkan 
Menambah konten yang awalnya di blokir 
dansguardian, kemudian dikarenakan tidak 
mengandung sesuatu yang tidak baik, maka 
konten yang ditambahkan tersebut dapat diakses 
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client, yang kemudian langsung update ke 
dalam file /etc/dansguardian/lists/exception-
phraselist yang berada di dalam server 
dansguardian. 

f) Delete Konten Tak Diizinkan 
Menghapus konten yang sudah di 
bannedphraselist sebelumnya oleh admin 
jaringan, yang kemudian dapat langsung 
otomatis terhapus dari dalam file /etc/dans-
guardian/lists/bannedphraselist dalam server 
dansguardian. 

g) Delete Konten Diizinkan  
Menghapus konten yang sudah di 
exceptionphraselist sebelumnya oleh admin 
jaringan, yang kemudian dapat langsung 
otomatis terhapus dari dalam file /etc/dans-
guardian/lists/exceptionphraselist dalam server 
dansguardian. 

 
3.2.3 Tingkat Keamanan 
 

Masalah keamanan yang mungkin timbul 
adalah jika pemilik Android memiliki aplikasi 
IrServer, dan memiliki ip address serta password 
server dansguardian, selain itu keamanan yang 
diberikan sudah baik, karena koneksi antara admin 
jaringan Android dengan server dansguardian 
menggunakan ssh, yaitu protokol jaringan yang 
memungkinkan pertukaran data melalui saluran 
aman antara dua perangkat jaringan. Terutama 
banyak digunakan pada sistem berbasis linux dan 
unix untuk mengakses akun shell, SSH dirancang 
sebagai pengganti Telnet dan shell remote tak aman 
lainnya, yang mengirim informasi, terutama kata 
sandi, dalam bentuk teks sederhana yang 
membuatnya mudah untuk dicegat. Enkripsi yang 
digunakan oleh SSH menyediakan kerahasiaan dan 
integritas data melalui jaringan yang tidak aman 
seperti internet. SSH menggunakan kriptografi kunci 
publik untuk mengotentifikasi komputer remote dan 
biarkan komputer remote untuk mengotentifikasi 
pengguna, jika perlu. SSH biasanya digunakan untuk 
login ke mesin remote dan mengeksekusi berbagai 
perintah. SSH menggunakan client-server model,  
yang menggunakan standar TCP port 22. 
 
4. Implementasi Sistem 

 
4.1 Pembuatan Program Shell 

 
Agar bisa langsung melakukan perintah 

terhadap server dansguardian, harus dibuat beberapa 
program shell agar dapat langsung dieksekusi oleh 
aplikasi IrServer, program shell tersebut diantaranya 
adalah : 
a) add_allow.sh 

Program ini dibuat untuk menambah situs yang 
diperbolehkan ke dalam file exceptionphraselist 
(file berisi situs yang awalnya diblokir, tetapi 

kemudian dicabut dari pemblokirannya), 
sehingga situs yang awalnya diblokir oleh 
dansguardian, dapat dibuka dan diakses oleh 
client dansguardian. 

b) add_banned.sh 
Program ini dibuat untuk menambah konten 
yang tidak diperbolehkan ke dalam file 
bannedphraselist (file berisi konten yang 
diblokir), sehingga semua situs yang memiliki 
konten didalam file tersebut akan secara 
otomatis diblokir oleh server dansguardian. 

c) rm_allow.sh 
Program ini dibuat untuk menghapus situs yang 
diperbolehkan dari dalam file 
exceptionphraselist, sehingga situs tersebut 
diblokir kembali. 

d) rm_banned.sh 
Program ini dibuat untuk menghapus konten 
yang tidak diperbolehkan dari dalam file 
bannedphraselist, sehingga konten tersebut 
dapat diakses kembali. 

 
4.2 Pembuatan Aplikasi IrServer  
 

Beberapa skrip yang dibutuhkan pada aplikasi 
IrServer adalah: 
a) Skrip Menambah Konten pada Halaman 

Diizinkan 
b) Skrip Menghapus Konten pada Halaman 

Diizinkan 
c) Skrip Lihat Konten pada Halaman Diizinkan 
d) Skrip Tombol dan Proses pada Halaman Tak 

Diizinkan 
e) Skrip Tombol dan Proses pada Halaman Utama 

 
4.3 Aplikasi IrServer  

 
Berikut adalah beberapa halaman dari aplikasi 

IrServer yang berhasil dibuat: 
a) Tampilan awal IrServer 

Merupakan tampilan awal IrServer, daftar 
server kosong ketika belum ada server yang 
ditambahkan sebelumnya, ketika akan 
menambahkan server baru, user hanya 
melakukan klik di tulisan Tambah Unit Server, 
kemudia.n masuk ke tampilan Tambah Unit 
Server 

b) Tampilan Menambahkan Data Server 
Merupakan tampilan menambahkan unit server, 
user memberikan informasi server yang akan 
ditambahkan, diantaranya nama unit server, Ip 
address server, Port SSH, username server dan 
yang terakhir password server. User klik tombol 
simpan untuk menyimpan data, atau klik batal 
untuk membatalkan tambah unit server(lihat 
gambar 4). 
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Gambar 4. Tampilan Menambahkan Server 
c) Tampilan Setelah Satu Server 

Ditambahkan 
Merupakan tampilan awal yang sudah 
ditambahkan server pada langkah sebelumnya. 

d) Tampilan Utama IrServer 
Merupakan tampilan utama IrServer, untuk 
memasuki tampilan ini, user melakukan klik 
pada server yang sudah ditambahkan di menu 
awal, pada halaman ini, sudah terdapat menu 
untuk melihat status server dansguardian, 
mematikan server dansguardian, menjalankan 
server dansguardian, dan melakukan restart 
server dansguardian (lihat gambar 5). 
 

 
 

Gambar 5. Tampilan Utama IrServer 
 

e) Pertanyaan Ketika akan Memproses 
Status 

Merupakan tampilan pertanyaan ketika akan 
melihat status dansguardian, ya jika ingin 
melanjutkan, tidak jika ingin membatalkan. 

f) Tampilan Ketika Menunggu Satu 
Proses Selesai 

Merupakan tampilan ketika menunggu hasil dari 
status dansguardian 

g) Tampilan Ketika Server Tersebut 
Aktif dan Memberikan Informasi 
Status Dansguardian 

Merupakan tampilan ketika sudah mendapatkan 
informasi status server, server tedeteksi hidup 
ketika status hidup dan berwarna hijau, jika 
mati, maka status mati dan berwarna merah 

h) Tampilan Ketika Ingin Menghapus 
Unit Server, Masuk Halaman 
Diizinkan dan Masuk Halaman Tak 
Diizinkan 

Merupakan tampilan untuk menghapus server, 
masuk halaman diizinkan dan masuk halaman 
tak diizinkan 

i) Tampilan Halaman Diizinkan 
Merupakan tampilan Halaman Diizinkan, yaitu 
Halaman untuk manajemen situs situs yang 
masuk dan keluar dalam file 
exceptionphraselist, konten yang diizinkan 
akses dimasukkan dalam form tambah konten, 
kemudian klik tambah, ketika ingin menghapus, 
user memasukkan konten yang sudah ada dalam 
form hapus konten, kemudian klik hapus dan 
user hanya klik tombol lihat isi jika ingin 
melihat konten apa saja yang sudah 
ditambahkan (lihat gambar 6). 
 

 
 

Gambar 6. Tampilan Halaman Diizinkan 
 

j) Tampilan Halaman yang Tak 
Diizinkan 

Merupakan tampilan Halaman Tak Diizinkan, 
yaitu Halaman untuk manajemen situs situs 
yang masuk dan keluar dalam file 
bannedphraselist, konten yang tak diizinkan 
akses dimasukkan dalam form tambah konten, 
kemudian klik tambah, ketika ingin menghapus, 
user memasukkan konten yang sudah ada dalam 
form hapus konten, kemudian klik hapus, dan 
user hanya klik tombol lihat isi jika ingin 
melihat konten apa saja yang sudah 
ditambahkan (lihat gambar 7). 
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Gambar 7. Tampilan Halaman Tak Diizinkan 
 

k) Tampilan Pertanyaan Ketika akan 
Menghapus isi dari dalam File 

Merupakan tampilan untuk konfirmasi apakah 
user benar-benar menghendaki penghapusan 
file. 
 

l) Halaman Ketika Akan Menghapus 
Seluruh Unit Server 

Merupakan tampilan untuk konfirmasi apakah 
user benar-benar menghendaki penghapusan 
seluruh unif server. 
 

5. Kesimpulan  
 

Sistem manajemen jarak jauh Web Content 
Filtering menggunakan Android telah berhasil 
dibangun sesuai dengan perencanaan dan 
perancangan. Sistem bekerja untuk mengendalikan 
server dari jauh. Antarmuka aplikasi Android 
mempermudah user dalam manajemen dansguardian 
seperti start, stop, restart, cek status, serta memanaje 
daftar konten yang diizinkan maupun tak diizinkan 
seperti tambah, hapus dan lihat konten. 
 
6. Penelitian mendatang 
 

Pada masa yang akan mendatang aplikasi ini 
diharapkan dapat dikembangkan menjadi aplikasi 
yang bisa digunakan untuk memanaje layanan-
layanan lain dalam sebuah server dengan 
memperhitungkan usabilitas yang lebih baik 
sehingga kompleksitas manajemen server menjadi 
jauh lebih mudah digunakan oleh lebih banyak 
administrator jaringan dari yang pemula hingga yang 
ahli.  
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Abstrak 

Ijazah merupakan suatu dokumen dalam satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang 
diakreditasi oleh pemerintah. ijazah diberikan kepada pelajar dan mahasiswa yang telah dinyatakan “LULUS” 
oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Umumnya Ijazah digunakan oleh seseorang sebagai syarat untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, dewasa ini 
banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentu 
merugikan pihak perusahaan karena mereka tertipu dengan menerima karyawan yang tidak kompeten. Untuk 
mengatasi hal ini, dibutuhkan sistem pengecekan keaslian ijazah yang terstruktur, terintegrasi dan 
terkomputerisasi. Dengan rancangan aplikasi pengecekan keaslian ijazah, perusahaan bisa terhindar dari 
penipuan yang dilakukan oleh pelamar pekerjaan dengan melakukan pengecekan keaslian dari ijazah yang 
diterima. Penulis menggunakan pemodelan berorientasi objek dengan menggunakan pemodelan Unified Model 
Language (UML) dalam merancang sistem pengecekan keaslian ijazah berbasis web. Tujuan dari penulisan ini 
adalah untuk memecahkan masalah dengan rancangan sistem terkomputerisasi. Hasil dari penulisan ini 
menunjukkan rancangan sistem pengecekan keaslian ijazah berbasis web dan rancangan tampilan aplikasi 
pengecekan keaslian ijazah. Diagram yang digunakan dalam sistem informasi ini yaitu: Use Case Diagram, Class 
Diagram dan Activity Diagram. 
 
Kata kunci : asli, ijazah, UML. 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Ijazah merupakan bukti seseorang yang telah 
menyelesaikan masa pendidikannya. Ijazah 
diberikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta 
didiknya yang telah dinyatakan "Lulus". Ijazah yang 
sah atau asli adalah ijazah yang dikeluarkan oleh 
satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh 
pemerintah. Jenis ijazah yang dimiliki oleh 
seseorang dikelompokkan berdasarkan jenjang 
pendidikannya, yaitu SD, SMP, SMA, Pendidikan 
Tinggi. Saat ini ijazah merupakan dokumen penting 
yang digunakan sebagai syarat seseorang untuk 
melamar pekerjaan. Dengan persaingan untuk 
mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif di 
Indonesia. Sekarang ini terdapat banyak masyarakat 
Indonesia yang melakukan pemalsuan ijazah. 
Tujuannya tentu untuk mendapatkan pekerjaan yang 
layak atau untuk menduduki jabatan yang tinggi. Hal 
ini tentu merugikan pihak perusahaan karena mereka 
tertipu dengan menerima karyawan yang tidak 
kompeten. 

Masalah pemalsuan ijazah ini dapat diatasi 
dengan membangun sistem pengecekan keaslian  
ijazah berbasis web. Untuk membangun sistem 
informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dibutuhkan rancangan sistem yang baik. Penulisan 

ini membahas rancangan sistem pengecekan keaslian  
ijazah berbasis web dan menampilkan rancangan 
tampilan aplikasi untuk penegecekan keaslian ijazah. 
Penulis menggunakan Unified Modeling Language 
(UML) dalam menggambarkan operasional sistem 
yang penulis rancang. Langkah yang dilakukan 
penulis dalam membuat penulisan ini adalah 
mengumpulkan informasi prosedur pengecekan  
keaslian ijazah, membuat use case diagram, 
membuat class diagram, membuat activity diagram 
dan membuat rancangan tampilan aplikasi untuk 
pengecekan keaslian ijazah. Penulisan ini bertujuan 
untuk membuat rancangan yang berguna untuk 
bahan acuan pembuatan sistem pengecekan keaslian 
ijazah. 
 

2. Landasan Teori 
 

2.1. Sistem Informasi 
 

Sistem informasi merupakan suatu sistem dalam 
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi 
yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 
suatu organisasi serta menyediakan laporan – 
laporan yang dibutuhkan[3]. 
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2.2. HTML 
 
HTML adalah singkatan dari HyperText 

Markup Languange. HTML merupakan bahasa 
standar untuk membuat dokumen web. HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) merupakan protokol 
yang digunakan untuk mentransfer data dari web 
server ke web browser yang ditulis dengan format 
HTML. Suatu dokumen diformat dalam bentuk 
HTML berguna untuk menciptakan halaman dan 
dokumen yang dapat disajikan pada Web[1]. 

 
2.3. MySQL 
 

Basis data merupakan kumpulan informasi  
yang disimpan di dalam komputer  secara sistematik 
sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu 
program komputer  untuk memperoleh informasi 
dari basis data tersebut.  

MySQL merupakan aplikasi pengolah basis data 
yang bersifat open source. My SQL memungkinkan 
penggunanya untuk memodifikasi pada source 
codenya untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi. 
MySQL banyak digunakan karena kehandalannya, 
yaitu: tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang 
besar untuk aplikasinya dan mudah digunakan pada 
database server serta performansi querinya yang 
sangat cepat dan jarang bermasalah. 

 
2.4. Unified Modeling Language 
 

UML merupakan bahasa standar pemodelan 
visual (visual modeling) yang bekerja dalam object-
oriented untuk menentukan, memvisualisasikan, 
mengkonstruksi, dan mendokumentasikan elemen-
elemen informasi yang terdapat dalam sistem 
software[5]. UML terdiri dari diagram-diagram yang 
menggambarkan permasalahan maupun solusi dari 
permasalahan suatu model[2]. Diagram yang umum 
ada dalam pemodelan dengan UML, diantaranya: 
Use case diagram, Activity diagram, Class diagram, 
Sequence diagram, Object diagram, Collaboration 
diagram, Statechart diagram, Component diagram, 
Deployment diagram. Penulis menggunakan 3 jenis 
diagram dalam menggambarkan operasional sistem 
yang penulis rancang, yaitu: Use Case Diagram, 
Class Diagram dan Activity Diagram. 

Use case diagram adalah diagram yang 
menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. 
Use case diagram menjelaskan dan menerangkan 
kebutuhan yang diinginkan pengguna. Use case 
menerangkan hal “apa” yang dikerjakan sistem, 
bukan “bagaimana” sistem mengerjakannya. 
Penamaan use case biasanya menggunakan kata 
kerja[4]. 

Class diagram menggambarkan tipe-tipe dari 
objek da1am sistem dan berbagai macam relasi antar 
objek-objek tersebut. Sebuah class terdiri dari objek 
dengan atribut yang sama, operasi, relasi dan 
semantik. Atribut adalah properti dari suatu objek, 
sedangkan relasi adalah periIaku dari objek[3]. Class 

diagram menggambarkan keadaan (atribut) suatu 
sistem dan menawarkan layanan untuk 
memanipulasi keadaan tersebut (metode).  

Activity Diagram adalah diagram yang 
menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 
yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing 
alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi dan 
bagaiman mereka berakhir. Activity diagram tidak 
menggambarkan behavioural internal sebuah sistem 
dan interaksi antar subsistem secara eksak, tetapi 
lebih menggambarkan pada proses-proses dan jalur-
jalur aktivitas dari level atas secara umum. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Langkah penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat rancangan umum mengenai 
prosedur sistem pengecekan keaslian ijazah 
secara online 

2. Membuat Use Case Diagram 
3. Membuat Class Diagram 
4. Membuat Activity Diagram 
5. Membuat rancangan tampilan aplikasi 
 

3.1. Prosedur Pengecekan Keaslian ijazah 
 

Ijazah dikategorikan berdasarkan jenjang 
pendidikan yang terdiri dari: Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 
Pendidikan Tnggi. Aplikasi ini dapat digunakan oleh 
semua pengguna internet yang ingin melakukan 
pengecekan terhadap keaslian ijazah. Khususnya 
bagi perusahaan yang ingin mengecek ijzah dari 
calon karyawannya. Adapun prosedur dalam 
menggunakan aplikasi sebagai berikut: 

1. Pengunjung memasukkan 
nomor ijazah yang ingin dicek 
keasliannya. 

2. Sistem akan menampilkan 
keterangan singkat mengenai 
ijazah dan pemiliknya, jika 
nomor ijazah yang 
dimasukkan terdaftar atau jika 
nomor ijazah tersebut asli. 

3. Jika keterangan ijazah sudah 
ditampilkan, pengunjung 
dapat mengetahui daftar 
ijazah yang dimiliki oleh 
pemilik ijazah dengan 
mengklik nama yang 
ditampilkan pada halaman 
web. 

4. Ketika nama pemilik ijazah 
yang dicari diklik, maka 
sistem akan menampilkan 
semua daftar ijazah yang 
dimiliki oleh pemilik nomor 
ijazah tersebut. 

 
3.2. Rancangan sistem dengan menggunakan use 

case diagram 
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Berikut ini merupakan use case diagram yang 

menunjukkan interaksi antara actor dengan sistem 
pengecekan keaslian ijazah: 

 
Gambar 1. Use case diagram sistem pengecekan 

keaslian ijazah 
 

Use case pada Gambar 1 menggambarkan 
bagaimana sistem pengecekan ijazah berbasis web 
berjalan. Pada use case diagram terdapat dua aktor 
utama, yaitu: Admin dan Pengguna.  

Hal yang pertama dilakukan oleh Admin adalah 
memasukkan data ijazah asli yang telah disahkan 
oleh pihak Kementrian Pendidikan Nasional, lalu 
data tersebut akan dikelola oleh admin. Admin juga 
bertugas mengelola konten-konten yang 
terdapatpada aplikasi 

Selanjutnya aktivitas yang dilakukan pengguna 
ketika membuka aplikasi ini adalah memasukkan 
nomor ijazah yang dicari, lalu jika ijazah tersebut 
asli maka sistem akan menampilkan keterangan 
ijazah seperti nama lengkap peserta didik pemilik 
ijazah, tempat tanggal lahir, nomor ijazah yang 
diinginkan dan nama lembaga pendidikan (sekolah 
atau universitas) yang mengesahkan. Selanjutnya 
sistem akan menampilkan data lengkap dan 
kumpulan ijazah dari pemilik ijazah tersebut, apabila 
pengguna mengklik nama lengekap pemilik ijazah 
yang ditampilkan oleh aplikasi. 

 
3.3. Rancangan sistem dengan menggunakan 

class diagram 
 

Berikut merupakan class diagram dari 
rancangan sistem pengecekan keaslian ijazah yang 
penulis bentuk: 

 
Gambar 2. Class diagram sistem pengecekan 

keaslian ijazah 
 

Pada class diagram diatas terdapat tiga buah 
class yaitu Admin, Ijazah dan Pengunjung. Dimana 
class Admin memiliki atribut berupa name, 
username dan password, lalu class Ijazah memiliki 
atribut berupa nomor ijazah, nama pemilik, tempat 
tanggal lahir peserta didik, tempat disahkannya 
ijazah, tanggal pengesahan, lembaga pendidikan 
yang mengesahkan dan jenjang pendidikan, serta 
class ijazah juga memiliki method update(), insert(), 
delete() dan view(). Terakhir adalah class 
Pengunjung yang memiliki atribut berupa nomor 
ijazah. 

 
3.4. Rancangan sistem dengan menggunakan 

activity diagram 
 
Berikut merupkana rancangan sistem yang 

penulis jelaskan dengan menggunakan activity 
diagram: 
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Gambar 3. Activity diagram – Pemasukkan data oleh 
admin 

 
Activity diagram  pada gambar 3 menjelaskan 

aktivitas pemasukan data ijazah asli yang admin 
terima dari Kemendiknas. sebelum memasukkan 
data ijazah ke dalam database sistem, admin 
diharuskan untuk log-in terlebih dahulu karena tidak 
sembarang pengguna yang dapat memasukkan data 
ijazah asli  ke dalam database sistem. 

 

 
Gambar 4. Activity diagram – Pengecekan keaslian 

ijazah 
Activity diagram pada gambar 4 menjelaskan 

aktivitas pengecekan keaslian ijazah dengan 
memasukkan nomor ijazah pada aplikasi. Jika nomor 
ijazah tersebut asli maka sistem akan 
menampilkannya pada halaman aplikasi. Pada sistem 
ini pengguna tidak hanya dapat mengetahui 
keterangan ijazah yang dicek keasliannya, melainkan 
pengguna juga dapat mengetahui daftar ijazah yang 
dimiliki oleh pemilik ijazah tersebut. 

 
3.5. Rancanangan tampilan aplikasi verivikasi 

ijazah 
 
Berikut ini beberapa contoh rancangan tampilan 

aplikasi pengecekan ijazah yang penulis buat: 

 
Gambar 5. Tampilan halaman awal aplikasi 
Gambar 5 merupakan rancangan halaman awal 

dari aplikasi pengecekan keaslian ijazah. Pada 
halaman awal pengguna langsung dapat melakukan 
pengecekan keaslian ijazah dengan memasukkan 
nomor ijazah  pada kolom pencarian. Pada halaman 
awal aplikasi juga terdapat beberapa link yang dapat 
menampilkan informasi yang berkaitan dengan 
daftar ijazah. Selain itu, pada halaman awal juga 
ditampilkan beberapa berita terkini yang terkait 
dengan masalah pendidikan. 

 

 
Gambar 6. Tampilan halaman hasil pencarian nomor 

ijazah 
 

Jika nomor ijazah yang dimasukkan oleh 
pengguna ternyata asli maka sistem akan 
menampilkan halaman seperti gambar 6. Pengguna 
dapat mengklik nama lengkap yang tertera pada 
halaman hasil pencarian nomor ijazah untuk 
menampilkan daftar ijazah yang dimiliki oleh nama 
tersebut. 
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Gambar 7. Tampilan halaman daftar ijazah pemilik 

nomor ijazah 
 

Pengguna dapat mengetahui daftar ijazah yang 
dimiliki oleh pemilik nomor ijazah dengan mengklik 
nama yang terlihat pada gambar 6, maka akan 
muncul informasi mengenai keaslian dan daftar 
ijazah yang dimiliki oleh pemilik nomor ijazah. 

 

 
Gambar 8. Tampilan halaman informasi 

 
Gambar 8 menggambarkan bahwa Pengguna 

dapat mengetahui informasi dan mendownload 
informasi yang berkaitan dengan ijazah. Dengan 
mengklik salah satu link yang diinginkan 

 
4. Kesimpulan 
Sistem pengecekan keaslian ijazah merupakan 

sebuah aplikasi berbasis web yang menampung dan 
memberikan informasi mengenai daftar ijazah asli 
dari semua lembaga pendidikan di Indonesia dari 
jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga 
Pendidikan Tinggi. Diharapkan dari hasil rancangan 
ini akan dihasilkan sistem informasi yang akan 
memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, 
khususnya perusahaan-perusahaan dalam melakukan 
pengecekan terhadap keaslian ijazah. Sehingga 
dengan adanya sistem ini diharapkan tindak 
pemalsuan ijazah di Indonesia dapat berkurang. 

Perancangan sistem pengecekan keaslian ijazah 
berbasis web, penulis jelaskan dengan pemodelan 
UML dengan menggunakan use case diagram, class 
diagram dan activity diagram.  Sistem ini melibatkan 
2 aktor, yaitu: Admin dan pengguna. Perancangan 

yang lebih terperinci dapat diterapkan dengan 
menggunakan 9 diagram guna 
mengimplementasikan dalam wujud nyata dengan 
menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya 
dan MySQL sebagai databasenya. 
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Abstrak 

Model jaringan syaraf tiruan (ANN) telah banyak digunakan untuk memecahkan  masalah di 
berbagai aplikasi. Salah satunya adalah persoalan invers problem pada proses identifikasi. Salah satu 
persoalan identifikasi adalah penentuan parameter fisis sebuah bahan konduktor yang dijadikan sebagai 
indikator sebuah anomali dalam bahan tersebut.  Identifikasi anomali konduktor  dimulai dengan mencari 
bagian non-konduktif pada permukaan konduktor tersebut. Menemukan dan mengklasifikasikan bagian  
yang non-konduktif pada konduktor telah menjadi motivasi dalam berbagai aplikasi tomografi. Salah satu 
metoda tomografi adalah melalui injeksi arus pada proses pemberian variabel luminisennya. Pemberian 
arus injeksi dapat menentukan seberapa representatif arus tersebut bisa digunakan sebagai variabel 
luminisen. Berbagai konfigurasi arus injeksi telah dicoba untuk mendapatkan variabel pengamatan yang 
bisa direkonstruksi untuk mendapatkan bagian non-konduktif. Sehingga, tujuan dari makalah ini adalah 
untuk memberikan analisis konfigurasi  arus injeksi yang harus diberikan agar diperoleh profil difusi arus 
yang cukup representatif. Tiga konfigurasi arus dengan asumsi difusi arus tertentu akan dicoba dalam 
makalah ini, yaitu single trace dengan single ground, single trace dengan multiground, dan single trace-
single ground dengan extended node. ANN akan digunakan pada proses invers untuk mendapatkan 
komposisi bagian  non-konduktif dari distribusi medan magnet yang teramati. Hasil simulasi  
menunjukkan bahwa profil arus single trace dengan multiground menunjukkan hasil yang lebih baik.  

Kata kunci : Artifisial neural invers, profil arus injeksi, identifikasi anomali, distribusi medan magnet 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Pemeliharaan kondisi peralatan merupakan 
prosedur yang harus dilakukan dalam setiap 
industri. Setiap indusrti yang menggunakan 
logam ,yang bersifat konduktor,  sebagai 
komponennya telah menjadikan prosedur ini 
sebagai isu penting yang harus selalu 
diperhatikan. Identifikasi anomali adalah salah 
satu parameter proses monitoring yang 
dilakukan untuk mengukur kehandalan 
komponen peralatan yang digunakan.  

Beberapa proses monitoring telah 
dilakukan secara manual melalui pengamatan 
secara visual atau melalui sebuah perangkat 
perekam sehingga diperoleh gambar objek 
identifikasi. Analisis sinyal gambar ini 
kemudian dilakukan untuk mengetahui kondisi 
suatu objek [6]. Tetapi pengamatan visual atau 
analisis gambar hanya memberikan informasi 

tentang lokasi dan bentuk anomali secara fisik. 
Sedangkan anomali yang terjadi kemungkinan 
muncul tanpa disertai perubahan secara fisik 
pada objek. Sehingga identifikasi harusnya 
dapat memberikan informasi berupa nilai suatu  
parameter fisis dari objek tersebut.  

Untuk mengidentifikasi objek yang 
bersifat konduktif  maka dapat dilakukan 
dengan mengamati sifat-sifat kelistrikan dan 
kemagnetan dari objek tersebut. Salah satu 
parameter yang banyak digunakan adalah 
konduktivitas listrik. Sehingga identifikasi 
ditujukan untuk mendapatkan distribusi 
konduktivitas dari objek tersebut. 
Ketidakhomogenan nilai konduktivitas dapat 
dijadikan sebagai indikator terhadap anomali 
yang terjadi. Ini dimungkinan karena anomali 
yang terjadi dapat diindikasikan sebagai 
perubahan nilai konduktivitas objek relatif 
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terhadap bagian lain yang memiliki nilai 
konduktivitas yang seragam. 

Untuk mendapatkan distribusi 
konduktivitas tersebut dapat dilakukan dengan 
memberikan variabel luminisen pada objek dan 
kemudian mengamati variabel fisis lain yang 
muncul akibat pemberian stimulus tersebut. 
Untuk bahan yang bersifat konduktif, pemberian 
arus listrik pada objek dapat mengakibatkan 
munculnya medan magnet di sekitar objek 
tersebut. Dengan  menganalisis distribusi medan 
magnet yang teramati maka kita dapat 
memprediksi pola aliran arus dalam objek. Jika 
terdapat anomali atau  bagian non-konduktif 
pada objek maka jejak aliran arus pada bagian 
tersebut menjadi hilang [3-5].Ini disebabkan 
anomali dapat merubah nilai distribusi 
konduktivitas dari objek tersebut [3]. 

Pengukuran medan magnet akan  
memberikan informasi mengenai jejak aliran  
arus dalam  konduktor [2].  Sehingga pemberian 
arus injeksi,  yang akan berdifusi ke dalam 
konduktor, akan mempengaruhi seberapa 
representatif distribusi medan magnet yang 
teramati dapat dijadikan sebagai variabel untuk 
merekonstruksi distribusi konduktivitas objek. 
Artifisial Neural Network (ANN) digunakan 
untuk merekonstruksi komposisi bagian-bagian 
non-konduktif pada objek yang menimbulkan 
distribusi medan magnet tersebut. 

Oleh karena itu,tujuan dari makalah ini 
adalah memberikan analisis profil arus injeksi, 
yang harus diberikan sebagai variabel  
luminisen, agar diperoleh distribusi medan 
magnet yang cukup representatif. Pada makalah 
ini, simulasi akan dilakukan pada objek yang 
dibagi menjadi 9 elemen dalam pola array 
elemen 3 x 3. Sedangkan distribusi medan 
magnet juga diambil melalui perhitungan medan 
magnet  di 9 titik pengamatan. 

Berbagai konfigurasi arus injeksi akan 
dicoba untuk mendapatkan variabel pengamatan 
yang bisa direkonstruksi untuk mendapatkan 
bagian non-konduktif. Tiga konfigurasi arus 
dengan asumsi difusi arus tertentu akan 
dipaparkan dalam makalah ini, yaitu single 
trace dengan single ground, single trace dengan 
multiground, dan single trace-single ground 
dengan extended node. ANN akan digunakan 
pada proses invers untuk mendapatkan 
komposisi bagian  non-konduktif dari distribusi 
medan magnet yang teramati.  

 
2. Perhitungan distribusi medan 

magnet 
 
Medan magnet merupakan kuantitas fisis 

yang banyak digunakan dalam berbagai metoda 
pengukuran. Dalam berbagai aplikasi medan 
magnet yang digunakan berasal dari magnet 

permanan atau arus listrik yang mengalir [2]. 
Dalam identifikasi menggunakan metoda ijeksi 
arus maka medan magnet yang teramati berasal 
dari difusi arus yang diinjeksikan tersebut. 

Perhitungan besarnya medan magnet yang 
berasal dari aliran arus dapat ditentukan dengan 
menggunakan hukum Biot-Savart sebagai 
berikut 

2

ˆ

4 r

rxdli
B o
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π
µ

 (1) 

 
dimana 
 
µoadalah permeabilitas vakum 
iadalah arus listrik 
dl  adalah elemen panjang konduktor 
r adalah jarak elemen arus ke titik pengamatan 
 

Dalam makalah ini, distribusi medan 
magnet diperoleh dari distribusi arus yang 
didekati dengan pola aliran arus berbentuk garis 
lurus dalam segmen-segmen tertentu. Sehingga 
perhitungan medan magnetnya dapat 
dirumuskan sebagai berikut. 
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Vektor elemen medan magnet dalam ruang 
menjadi 
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Jika distribusi medan magnet dihasilkan oleh 
beberapa garis arus maka 
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Melalui perhitungan ini maka dapat dibuktikan 
bagaimana pendekatan garis arus dapat diambil 
untuk mewakili difusi arus yang mengalir dalam 
permukaan konduktor. Berikut ini adalah hasil 
perhitungan distribusi medan magnet oleh difusi 
arus menyebar dan distribusi arus oleh 
pendekatan garis arus. 
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Gambar  1. Distribusi medan magnet oleh pola arus 
pendekatan 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa  
distribusi medan magnet oleh pola  difusi arus 
menyebar memiliki pola gambar yang sama 
dengan distribusi medan magnet oleh pola 
pendekatan arus garis dengan jarak pengamatan 
lebih jauh (r = 10 cm). Sehingga pendekatan 
pola difusi arus menyebar dapat didekati dengan 
sekumpulan pola garis-garis arus. 

 
3. Pendekatan asumsi difusi arus 
 

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, 
maka dapat ditunjukkan bahwa sebuah aliran 
arus yang menyebar mengikuti lintasan 
polarisasi beda potensial dapat didekati oleh 
sebuah lintasan arus lurus diantara kedua titik 
beda potensial tersebut (sumber arus dan 
ground). Dengan kata lain sebaran difusi arus 
dapat dianggap didominasi oleh sebuah arus 
yang mengikuti garis lurus diantara kedua titik  
beda potensial tersebut. Jika diantara kedua titik 
beda potensial tersebut terdapat bagian yang 
non-konduktif maka lintasan  garis lurus ini bisa 
dibelokkan dan dipecah menjadi segmen-
segmen garus lurus parsial.  

Melalui konsep pendekatan ini maka 
injeksi arus dapat dibagi dalam beberapa 
konfigurasi yaitu single trace dengan single 
ground  dan single trace dengan multiground 
Berikut gambaran kedua konfigurasi tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(a)                                 (b) 

 
Gambar 2. (a). Single ground (b). Multiground 

 
Pada gambar 2.a, arus diinjeksikan pada 

titik sumber S dalam permukaan yang memiliki 
dua buah elemen yang non-konduktif. 
Pemberian arus injeksi dilakukan dari sisi kiri 
permukaan dan sisi bawah permukaan. Untuk 
sisi kiri hanya terdapat satu titik sumber (titik 
sumber harus berada ditengah sisi setiap 
elemen). Arus yang diinjeksikan akan berdifusi 
menyebar menuju titik ground G. Namun 
sebaran aliran arus tersebut dapat diwakili 
dengan sebuah aliran garis lurus antara S dan G. 
Dengan konfigurasi ini selanjutnya distribusi 
medan magnet di 9 titik (r  cm di atas elemen) 
dihitung. Perhitungan distribusi medan magnet 
ini diulang kembali untuk konfigurasi S dan G 
yang lain, yaitu mengikuti dua garis vertikal 
sehingga diperoleh 3 buah distribusi medan 
magnet. Ketiga distribusi ini kemudian 
digabung untuk mendapatkan distribusi medan 
magnet total. 

Hal yang sama dapat dilakukan pada profil 
injeksi dengan multiground, seperti gambar 2.b.  
Pada profil multiground ini, perhitungan medan 
magnet untuk setiap injeksi dilakukan dengan 
melibatkan tiga buah aliran garis lurus. Dari 
pola difusi arus pada profil ini, sekilas dapat 
diprediksi bahwa pola difusi ini lebih 
menjangkau setiap elemen konnduktif dalam 
permukaan konduktor tersebut 

 
4. Model Neural Networks  

 
Model ANN digunakan untuk 

merekonstruksi komposisi bagian non-konduktif 
melalui pengamatan distribusi medan magnet. 
Sehingga besarnya medan magnet di 9 titik 
pengamatan berkaitan erat dengan komposisi 
bagian non-konduktif. Kedua besaran ini akan 
menjadi pasangan input-output pada proses 
pengenalan pola dengan ANN.  

Input dari model ANN adalah nilai medan 
magnet dari 9 titik pengamatan dan output dari 
model ANN merupakan 9 elemen permukaan 
konduktor.Dengan demikian posisi model ANN 
dalam sistem identifikasi ini dapat digambarkan 
sebagai berikut. 
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Gambar 3.Posisi ANN dalam persoalan invers 
 

Dalam makalah ini, trainning akan 
dilakukan menggunakan metoda 
backpropagation dengan perubahan bobot 
mengguakan algoritma conjugate gradient. 
Fletcher-Reeves (‘traincgf’) dipilih dalam setiap 
perubahan bobotnya di setiap epoch. Dalam 
simulasi untuk mendapatkan model ANN ini 
digunakan kemungkinan model dengan satu 
hidden layer. 

 
5. Simulasi  
 

Tahap pertama dalam simulasi ini adalah 
pembentukan pasangan data input-output. 
Pasangan data ini tidak lain merupakan 
distribusi medan magnet yang dihasilkan oleh 
arus injeksi yang berdifusi pada permukaan 
konduktor dengan komposisi bagian non-
konduktif tertentu. Pasangan data dibentuk 
untuk setiap profil arus injeksi yang akan 
digunakan. Untuk profil arus single trace  
dengan single ground maupun multiground, 
simulasi penentuan distribusi medan magnet 
merupakan nilai medan magnet pada 9 titik 
pengamatan. Sedangkan profil single trace-
single ground dengan extended node merupakan 
profil single trace dengan single ground melalui 
penambahan jumlah node yang sekaligus 
menambah jumlah elemen permukaan. Berikut 
ini adalah beberapa hasil simulasi penentuan 
pasangan data untuk single trace-single ground 
dengan extended node. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.Beberapa pola pasangan data 
 

Dalam simulasi ini, 34 pola data yang 
merepresentasikan komposisi-komposisi bagian 
non-konduktif, beserta distribusi medan 
magnetnya,  digunakan sebagai data belajar 
untuk membentuk model ANN. Sedangkan  10 
data  lain digunakan sebagai data ujinya. Data 
input yang merepresentasikan medan magnet 
dinyatakan dalam bilangan real yang 
ternormalisasi. Sementara itu, data output yang 
merepresentasikan komposisi elemen non-
konduktif dinyatakan dalam bilangan biner. 
Bagian yang bersifat konduktif (kondisi normal) 
didefinisikan bernilai 1 sedangkan bagian non-
konduktif (kondisi anomali) didefinisikan 
bernilai 0. 

Simulasi dilakukan untuk ketiga profil arus 
injeksidengan hasil simulasi sebagai berikut. 

 

Struktur 

100  
epoch 

500  
epoch 

1000 epoch 

Eb Eu Eb Eu Eb Eu 

single 
groundre

solusi 
3x3  

9_18_9 
 

16,2 22,9 11,9 21,1 9,4 21,3 

Multi-
groundre

solusi 
3x3    

9_18_9 
 

13,6 23,1 9,5 29,6 6,1 34,7 

Single 
ground   

extendinj
eksi  6x6    
36_72_3

6 
 

13,8 37,1 12,5 56,1 12,8 56,9 

Eb = Error belajar (dalam %) 
Eu = Error uji (dalam %) 
 

Tabel 1Hasil simulasi ANN 
 

Hasil di atas menunjukkan bahwa single 
trace dengan multiground menghasilkan 
nilai terkecil dalam error belajarnya. Hasil 
ini menunjukkan bahwa pasangan data 
memiliki konvergensi yang lebih baik. 
Secara fisis,  ini menunjukkan bahwa single 
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trace dengan multigroundbisa menghasilkan 
difusi arus injeksi yang lebih representatif. 
Sedangkan nilai error yang masih besar 
dapat dikurangi dengan penambahan jumlah 
pasangan data yang digunakan. 
 
6. Kesimpulan 

 
ANN dapat digunakan untuk 

merekonstruksi distribusi konduktivitas 
permukaan konduktor melalui pengamatan 
distribusi medan magnet. 

Profil arus injeksi dengan single trace- 
multiground memberikan difusi arus injeksi 
yang lebih representatif. 
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Abstrak 

Aplikasi komputer telah bergeser dari komputasi biasa ke aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan. Salah satu 
konsep kecerdasan adalah memprogram komputer agar mampu mengenali wajah seseorang untuk digunakan 
dalam proses absensi. Proses absensi karyawan dilakukan pada komputer server yang terhubung dengan Arduino 
Board. Karyawan dapat melakukan absensi dengan mamasukkan nomor karyawan pada keypad, kemudian 
menghadap ke kamera untuk proses pengenalan wajah. Jika hasil pengenalan wajah sama dengan nomor 
karyawan yang dimasukkan, maka proses absensi berhasil dan menyimpan hasil absensi masuk atau keluar ke 
dalam basis data. Untuk mendaftarkan data diri, data wajah karyawan serta pembuatan laporan rekapitulasi 
absensi karyawan, dapat dilakukan pada komputer client tetapi penyimpanan data tetap dilakukan pada komputer 
server. Dari hasil penelitian didapat bahwa persentase pengenalan benar berdasarkan pose wajah adalah 96% 
dari 8 sample karyawan, dikarenakan setiap pose wajah menghasilkan nilai eigen yang berbeda. Selain itu jika 
intensitas cahaya saat melakukan pendaftaran wajah berbeda dengan saat absensi juga mempengaruhi tingkat 
kebenaran, dikarenakan kondisi terang dan gelap akan menghasilkan pixel yang berbeda sehingga penghitungan 
nilai eigen menjadi berbeda pula. 
 
Kata kunci : Arduino, Client Server, C#,  Eigenfaces, Sistem Absensi, Pengenalan Wajah 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Aplikasi komputer telah bergeser dari 
komputasi biasa ke aplikasi yang memiliki 
kecerdasan buatan. Salah satu konsep kecerdasan 
adalah memprogram komputer agar mampu 
mengenali wajah seseorang. Dimana wajah tersebut 
nantinya dapat digunakan untuk melakukan absensi. 
Juga halnya dengan perkembangan aplikasi 
mikrokontroler yang semakin mempermudah dan 
membantu aktifitas manusia dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Proses absensi karyawan masih banyak yang 
dilakukan dengan cara manual yaitu dengan 
menandatangi pada selembar kertas, hal ini 
memungkinkan karyawan dapat menitip absen 
kepada karyawan lain, selain itu pengumpulan data 
(rekapitulasi) absensi membutuhkan waktu yang 
lama. 
 
2. Sistem Absensi 

Secara umum jenis-jenis absensi dapat 
dikelompokan menjadi dua, yaitu absensi manual 
dan absensi non manual (dengan menggunakan  

alat). Absensi manual adalah cara pengentrian 
kehadiran yang biasanya dilakukan dengan 
menandatangani pada selembar kertas. Sedangkan 
absensi non manual adalah suatu cara pengentrian 
kehadiran dengan menggunakan sistem 
terkomputerisasi, bisa menggunakan kartu dengan 
barcode, finger print dan sebagainya. 

Dengan berkembangnya teknologi informasi, 
absensi kini dapat dilakukan dengan wajah. Ini 
dikarenakan setiap wajah manusia mempunyai ciri 
biometrik. Dan saat ini banyak algoritma yang telah 
dikembangkan untuk dapat mengenali wajah 
seseorang, antara lain adalah Principal Component 
Analysis (PCA), Independent Component Analysis 
(ICA), Linear Discriminant Analysis (LDA), 
Evolutionary Pursuit (EP), Elastic Bunch Graph 
Matching (EBGM), Kernel methods, Trace 
transform, 3-D Morphable Model, 3-D Face 
Recognition, Bayesian Framework, Support Vector 
Machine (SVM), Hidden Markov Models (HMM). 
Diantara beberapa algoritma tersebut Principal 
Component Analysis (PCA) adalah yang paling 
sering digunakan karena mudah dalam 
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pengembangannya. Saat ini Principal Component 
Analysis (PCA) atau Eigenface sudah dikembangkan 
dan disertakan kedalam library computer vision 
seperti OpenCV. 

Sistem absensi menggunakan wajah pada 
umunya dibuat berdiri sendiri (stand alone) sehingga 
kurang efisien dalam pengolahan data absensi. 
Dengan memanfaatkan jaringan komputer dan 
sistem mikrokontroler maka dapat dibuat sebuah 
sistem absensi menggunakan wajah yang datanya 
dapat diolah secara efisien walau tanpa layar 
monitor sekali pun. 

 
2.1 Eigenf aces 

Eigenfaces adalah salah satu algoritma 
pengenalan wajah yang berdasarkan pada Principle 
Component Analysis (PCA) yang dikembangkan di 
MIT. Algoritma Eigenface secara keseluruhan cukup 
sederhana. Training Image direpresentasikan dalam 
sebuah vektor flat (gabungan vektor) dan digabung 
bersama-sama menjadi sebuah matriks tunggal. 
Eigenvector kemudian diekstraksi dan disimpan 
dalam file temporary atau database. Training image 
kemudian kemudian diproyeksikan dalam feature 
space, dinamai  face space yang ditentukan oleh 
eigenvektor. Adapun algoritmanya adalah sebagai 
berikut [1]: 

1. Penyusunan Flatvektor 
Langkah pertama adalah menyusun seluruh 

training image menjadi 1 matriks tunggal. Misalnya 
image yang disimpan berukuran H x W piksel dan 
jumlahnya N buah. Maka dimiliki flatvector dengan 
dimensi N x (H x W). Contoh seperti berikut : 
Misalnya di dalam training image terdapat 2 image 
dengan ukuran 3 x 3 piksel maka nilai 
eigenvectornya adalah 2 x 9. 
 

 
Gambar 2.1 : Penyusunan Flatvector 

 
2. Penghitungan Raat Flatvector 

Dari flatvector yang diperoleh, jumlahkan 
seluruh barisnya sehingga didapat matriks berukuran 
1 x (H x W), setelah itu bagi matriks tersebut dengan 
jumlah N image untuk mendapatkan rataan 
flatvector. 

 
Gambar 2.2 : Penghitungan rataan flatvector 

 
3. Tentukan nilai eigenface 

Dengan menggunakan rataan flatvector, 
selanjutnya menghitung eigenface untuk matriks 
flatvector yang disusun sebelumya. Caranya adalah 
dengan mengurangi baris – baris pada matriks 
flatvector dengan rataan flatvector. Jika didapat nilai 
minus ganti nilai tersebut dengan 0. 

 
Gambar 2.3 : Penghitungan Eigenface untuk 

Trainingface 
 

4. Proses Identifikasi 
Jika diberikan citra yang akan diidentifikasi 
(testface), maka langkah identifikasinya adalah 
sebagai berikut : 
Kalkulasi nilai eigenface untuk matriks testface 
dengan cara yang sama dengan penentuan eigenface 
untuk trainingface. 

 
Gambar 2.4 : Penghitungan Nilai Eigenface untuk 

Testface 
 

 
Gambar  2.5 : Proses identifikasi input image 

testface 
 

2.2 Haar-Like Feature 
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Secara umum, Haar-Like Feature digunakan 
dalam mendeteksi objek pada gambar digital. Nama 
Haar merujuk pada suatu fungsi matematika (Haar 
Wavelet) yang berbentuk kotak, prinsipnya sama 
seperti pada fungsi Fourier. 

Haar-like feature memproses gambar dalam 
kotak-kotak, dimana dalam satu kotak terdapat 
beberapa pixel. Per kotak itu pun kemudian di-
proses dan didapatkan perbedaan nilai (threshold) 
yang menandakan daerah gelap dan terang. Nilai – 
nilai inilah yang nantinya dijadikan dasar dalam 
image processing [2].  
 
2.3 Emgu CV 

Dengan EmguCV, fungsi-fungsi dalam 
OpenCV bisa dipanggil melalui bahasa 
pemrograman yang compatible dengan .NET seperti 
C#, VB, dan VC++. Keuntungan menggunakan 
EmguCV yang paling utama adalah library ini 
sepenuhnya ditulis dengan C# yang mana tentunya 
lebih aman karena pembuatan object atau reference 
di-manage oleh garbage collector. OpenCV 
merupakan library yang paling terkenal dan paling 
banyak digunakan hingga saat ini. 
 
2.4 C# 

C# merupakan sebuah bahasa pemrograman 
yang berorientasi objek yang dikembangkan oleh 
Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka 
.NET Framework. 
Bahasa pemrograman C# dibuat sebagai bahasa 
pemrograman yang bersifat general purpose (untuk 
tujuan jamak), berorientasi  objek, modern, dan 
sederhana. C# ditujukan agar cocok digunakan untuk 
menulis program aplikasi baik dalam sistem client-
server (hosted system) maupun sistem tertanam 
(embedded system), mulai dari program aplikasi 
yang sangat besar yang menggunakan sistem operasi 
yang canggih hingga kepada program aplikasi yang 
sangat kecil. 
 
2.5 Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-board 
yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring 
platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan 
elektronik dalam berbagai bidang. Hardwarenya 
memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya 
memiliki IDE sendiri dengan bahasa pemrograman 
C, tetapi bahasa ini sudah dipermudah menggunakan 
fungsi-fungsi yang sederhana sehingga pemula pun 
bisa mempelajarinya dengan cukup mudah [10]. 
Contoh Program: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Keypad 

Keypad sering digunakan sebagi suatu input 
pada beberapa peralatan yang berbasis 
mikrokontroller. Keypad sesungguhnya terdiri dari 
sejumlah saklar, yang terhubung sebagai baris dan 
kolom. Agar mikrokontroler dapat melakukan scan 
keypad, maka port mengeluarkan salah satu bit dari 
4 bit yang terhubung pada kolom dengan logika low 
“0” dan selanjutnya membaca 4 bit pada baris untuk 
menguji jika ada tombol yang ditekan pada kolom 
tersebut. Maka selama tidak ada tombol yang 
ditekan, mikrokontroler akan melihat sebagai logika 
high “1” pada setiap pin yang terhubung ke baris. 

 
Gambar 2.9 : Rangkaian dasar keypad 4x4 

 
2.7 LCD Karakter 

Modul LCD Karakter dapat dengan mudah 
dihubungkan dengan mikrokontroler. LCD yang 
digunakan mempunyai lebar display 2 baris 16 
kolom atau biasa disebut sebagai LCD Karakter 
2x16, dengan 16 pin konektor, yang didefinisikan 
seperti tabel 2.1. 
Tabel 2.1 : Nama dan Fungsi Pin LCD Karakter 
2x16 

 
Pin 

 
Nama 

 
Fungsi 

1 Vss Ground voltage 
2 Vcc +5V 
3 VEE Contrast voltage 
4 RS Register Select 

0 = Instruction Register, 

#define LED_PIN 13 

void setup () { 

pinMode (LED_PIN, OUTPUT); }    // enable pin 

13 for digital output 

void loop () { 

digitalWrite (LED_PIN, HIGH);  // turn on the LED 

delay (1000);                  // wait one second (1000 

milliseconds) 

digitalWrite (LED_PIN, LOW);   // turn off the 

LED 

delay (1000); }                  // wait one second 
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1 = Data Register 
5 R/W Read / Write 

0 = Read, 1 = Write 
6 E Enable 

0 = Start to lacth data to 
LCD character 
1 = Disable 

7 DB0 LSB 
8 DB1 - 
9 DB2 - 
10 DB3 - 
11 DB4 - 
12 DB5 - 
13 DB6 - 
14 DB7 MSB 
15 BPL Back Plane Light 
16 GND Ground voltage 

 
 
3. Perencanaan dan Pembuatan Sistem 

 
3.1 Skematik Sistem 

“Sistem Absensi Karyawan Berbasiskan 
Pengenalan Wajah Menggunakan C# Dan 
Arduino ” ini terdiri atas aplikasi client dan aplikasi 
server, dimana keduanya akan terhubung melalui 
jaringan komputer. Selanjutnya aplikasi server akan 
terhubung dengan Arduino Board untuk pemasukan 
data saat melakukan proses absensi menggunakan 
keypad, LCD Karakter dan buzzer. Dan kedua 
aplikasi tersebut dilengkapi dengan webcam, pada 
aplikasi client webcam digunakan untuk pemasukan 
citra wajah yang akan disimpan pada komputer 
server, serta pada aplikasi server webcam digunakan 
untuk proses absensi karyawan. Untuk selengkapnya 
dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.1 Perencanaan dan skema sistem 

 
Penjelasan dari masing – masing perangkat sistem 
adalah sebagai berikut: 

1. Webcam atau web camera, digunakan 
untuk menangkap citra dalam hal ini wajah 
karyawan. Webcam dihubungkan ke 
komputer melalui USB port. Webcam pada 

komputer client ditujukan untuk 
menangkap wajah karyawan untuk 
pemasukan data ke dalam basis data wajah, 
sedangkan webcam pada komputer server 
digunakan untuk menangkap wajah 
karyawan untuk proses absensi. 

2. Komputer client, digunakan untuk 
melakukan pemasukan data diri karyawan, 
data wajah karyawan yang akan disimpan 
pada komputer server. Juga digunakan 
untuk melakukan perubahan data karyawan, 
pengecekan dan pembuatan laporan 
rekapitulasi absensi karyawan. 

3. Komputer server, digunakan untuk 
menyimpan data diri karyawan ke dalam 
basis data, menyimpan data wajah, 
melakukan proses pendeteksian dan 
pengenalan wajah saat melakukan absensi. 

4. Jaringan komputer, komputer server dan 
komputer client terhubung ke dalam 
jaringan komputer menggunakan media 
transmisi kabel. Koneksi basis data 
menggunakan SQL Server 2008 yang 
terhubung melalui TCP Port 1433. 

5. Arduino Board, digunakan sebagai 
pengontrol dan pengendali masukan yang 
diberikan keypad, kemudian menampilkan 
masukan tersebut ke dalam LCD Karakter 
16x2 serta mengatur keluaran pada buzzer. 
Arduino Board juga menghubungkan 
masukan dan keluaran tersebut dengan 
komputer server yang dihubungkan melalui 
USB Port. 

6. Keypad, digunakan untuk memberikan 
masukkan angka yang dimaksudkan untuk 
memasukkan nomor karyawan untuk proses 
absensi yang selanjutnya akan dikirim ke 
komputer server. 

7. LCD Karakter, digunakan untuk 
menampilkan data yang dimasukkan 
melalui keypad ke dalam layar juga untuk 
menampilkan data yang dikirim oleh 
komputer server. 

8. Buzzer, digunakan sebagai penghasil suara 
dari setiap penekanan tombol yang 
dilakukan pada keypad juga sebagai 
penghasil suara jika saat proses absensi 
terjadi kesalahan data. 
 

3.2 Perancangan Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak menjelaskan 

tentang gambaran atau rancangan cara kerja alat 
yang dituliskan dalam bentuk program. Pada 
perancangan ini program dituliskan dengan dua 
bahasa pemrograman yaitu bahasa pemrograman C# 
yang terdiri atas program client dan server yang 
dirancang pada Microsoft Visual C# Express dan 
bahasa C untuk Arduino yang dirancang 
menggunakan Arduino 0023. 
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3.2.1 Program Client 

Program aplikasi client dirancang 
menggunakan bahasa pemrograman C#. Aplikasi ini 
dirancang untuk melakukan pendaftaran 
(pemasukan) data diri, data wajah karyawan dan 
pembuatan laporan absensi karyawan. Data diri 
karyawan akan tersimpan pada komputer server 
melalui koneksi SQL Server 2008 dan data wajah 
karyawan akan disimpan pada komputer server 
dengan cara melakukan share folder pada komputer 
server. 
 
3.2.2 Program Server 

Program aplikasi server dirancang 
menggunakan bahasa pemrograman C#. Aplikasi ini 
dirancang untuk melakukan proses absensi. Untuk 
proses absensi ID Karyawan dimasukkan melalui 
Arduino Board, kemudian dikirim ke aplikasi server 
untuk diproses. 
 
4. Implementasi Sistem 

Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap, 
yaitu pengujian persiapan awal seperti koneksi 
jaringan client server, file sharing, koneksi SQL 
Server 2008 dalam jaringan dan koneksi Arduino 
Board dengan komputer server. Setelah pengujian 
tersebut dilakukan maka dapat dilakukan pengujian 
secara keseluruhan. 
 
4.1 Pengujian Koneksi Jaringan Client Server 

Pada pengujian ini dilakukan tes koneksi antara 
komputer client dengan server apakah terhubung 
dengan baik. Pengujian dilakukan dengan 
mengetikkan perintah ping 192.168.100.1 pada 
command prompt di komputer client dan ping 
192.168.100.2 di komputer server. 

 
Gambar 4.1 : Pengujian koneksi jaringan dari server 

ke client 

 
Gambar 4.2 : Pengujian koneksi jaringan dari client 

ke server 

Selanjutnya dilakukan pengujian sharing folder di 
komputer server agar komputer client dapat 
membaca dan menulis data wajah pada komputer 
server. Folder yang di-share oleh komputer server 
diberi nama “FotoKaryawan”. 

 
Gambar 4.3 : Pengujian folder sharing 

 
4.2 Pengujian Koneksi SQL Server 2008 Dalam 

Jaringan 
Pada pengujian ini dilakukan tes koneksi dari 

SQL Server 2008 komputer client ke SQL Server 
2008 komputer server 
(KRISMANSILALAHI\SQLSERVER), agar 
komputer client dapat mengakses basis data yang 
terdapat di komputer server. Untuk User name = 
admin dan Password = admin123. 

 
Gambar 4.4 : Pengujian koneksi SQL Server 

2008 dalam jaringan 
 

4.3 Pengujian Koneksi Komuter Server dengan 
Arduino Board 
Pada sistem ini, arduino board dikonfigurasi 

menggunakan COM1 dengan baudrate sebesar 9600 
bps. Pengujian dilakukan menggunakan 
Hyperterminal. 
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Gambar 4.5 : Pengujian koneksi komputer server 

dengan arduino board 
 
4.4 Pengujian Keseluruhan dan Cara 

Pengoperasian 
Pengujian keseluruhan dan cara pengoperasian 

“Sistem Absensi Karyawan Menggunakan Wajah 
Berbasis Client Server Dengan C# Dan Arduino” 
dapat dijelaskan seperti berikut: 

1. Langkah pertama yang harus dilakukan 
adalah menambahkan data diri dan data 
wajah karyawan melalui aplikasi komputer 
client (selanjutnya disebut program client). 
Untuk dapat menjalankan program client 
terlebih dahulu harus melakukan proses 
autentikasi. Pada proses autentikasi 
masukkan Username = admin dan 
Password = admin, data autentikasi ini 
nantinya dapat diubah setelah melakukan 
login. Setelah melakukan proses autentikasi 
maka akan muncul jendela utama 
(selanjutnya disebut Form Utama). 

 

 
Gambar 4.6 : Jendela Autentikasi 

 

 
Gambar 4.7 : Jendela Form Utama 

 
Kemudian untuk menambahkan data karyawan 

klik menu Karyawan – Tambah Karyawan atau 
dapat melakukan penekanan kombinasi tombol 

keyboard dengan menekan Ctrl + T . Data diri dan 
data wajah karyawan nantinya akan disimpan ke 
komputer server melalui jaringan komputer, pada 
langkah ini terlebih dahulu masukkan data diri 
seperti  ID Karyawan, Nama Lengkap, Tanggal 
Lahir dan Jenis Kelamin lalu lakukan penambahan 
wajah karyawan dengan melakukan klik pada 
tombol “Simpan Foto”. Penyimpanan foto karyawan 
dilakukan sebanyak 5 kali, dengan posisi wajah 
menghadap lurus kedepan, menghadap ke kanan 
sedikit, ke kiri sedikit, menghadap ke atas dan ke 
bawah sedikit dengan ketentuan mata karyawan 
tetap menghadap ke kamera dan selama wajah masih 
dapat dideteksi oleh program. 

 
Gambar 4.8 : Penambahan data karyawan 

2. Setelah penambahan data karyawan, 
selanjutnya dapat melakukan pengujian 
apakah data diri karyawan benar sudah 
tersimpan dalam basis data di komputer 
server dan apakah wajah karyawan yang 
terdeteksi oleh kamera merupakan wajah 
yang sesuai dengan identitas karyawan. 
Pengujian ini dilakukan dengan dua tahap 
yaitu pengujian data diri dan data wajah. 
Untuk melakukan pengujian data diri 
apakah sudah tesimpan dalam basis data 
dapat melakukan klik pada menu 
Karyawan – Lihat Data Karyawan, 
sementara untuk pengujian data wajah 
dapat melakukan klik pada menu Simulasi 
Pengenalan Wajah. 

 
Gambar 4.9 : Hasil penambahan karyawan pada 

Form Lihat Data Karyawan 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

 
Gambar 4.10 : Simulasi pengenalan wajah 

karyawan 
 

3. Langkah selanjutnya adalah mencoba 
melakukan absensi. Proses absensi 
dilakukan di komputer server. Dalam hal 
ini proses absensi karyawan tidak 
membutuhkan layar monitor dan keyboard 
komputer karena sistem ini sudah 
menggunakan LCD Karakter 16x2 dan 
keypad 4x4. Untuk melakukan absensi, 
karyawan harus memasukkan ID masing – 
masing melalui keypad yang terhubung 
dengan Arduino Board. ID yang dientri 
akan tampil pada layar LCD Karakter dan 
dikirim ke komputer server untuk diproses. 
Fungsi tombol keypad yang digunakan 
pada sistem ini adalah sebagai berikut : 
- Tombol 0 s/d 9 : digunakan untuk 

mengentri angka 0 s/d 9. 
- Tombol A : digunakan untuk mengirim 

data ke komputer setelah memasukkan 
ID Karyawan (tombol ini dianggap 
sebagai Enter). 

- Tombol B : digunakan untuk 
menghapus data ketika terjadi 
kesalahan saat memasukkan data. 
Tombol ini akan menghapus data 
secara satu persatu (tombol ini 
dianggap sebagai Backspace). 

- Tombol C : digunakan untuk 
melakukan pembatalan saat mengentri 
ID Karyawan (tombol ini dianggap 
sebagai Cancel) 

- Tombol D, * dan # : tidak digunakan. 

 
Gambar 4.11 : Entri ID Karyawan 

 
Setelah ID Karyawan dimasukkan, tekan tombol A 
untuk mengirim ke komputer server untuk 
menentukan apakah ID Karyawan yang dimasukkan 
terdapat dalam basis data, setelah di temukan maka 
program server akan mengirimkan data nama 
karyawan tersebut ke Arduino Board untuk 
ditampilkan pada LCD Karakter. 

 
Gambar 4.12 : Data yang dikirim komputer tampil 

pada LCD Karakter 
 

4. Langkah selanjutnya adalah mengentri 
wajah pada kamera. Program server akan 
mendeteksi area wajah dan mengenali 
wajah untuk menentukan apakah wajah 
tersebut sesuai dengan data wajah 
karyawan yang bersangkutan. Jika hasilnya 
benar maka secara otomatis karyawan akan 
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melakkan abensi masuk atau keluar. Jika 
hasilnya salah maka absensi dihitung gagal. 

 
Gambar 4.13 : Hasil absensi ditampilkan pada LCD 

Karakter 
 

5. Untuk pembuatan laporan rekapitulasi 
absensi karyawan dapat dilakukan di 
komputer client. Pembuatan laporan yang 
disediakan pada sistem absensi ini hanya 
laporan per bulan. Dengan format laporan 
per karyawan atau semua karyawan. 
Pembuatan laporan dapat dilakukan dengan 
melakukan klik pada menu Karyawan – 
Lihat Absensi Karyawan atau dapat 
menekan kombinasi tombol Ctrl + A pada 
keyboard. 

 
Gambar 4.14 : Jendela Data Absensi Karyawan 

 
Pencetakan laporan dilakukan pada default printer. 
Sehingga untuk mengatur default printer dapat 
dilakukan pada menu Pengaturan – Printer. Hasil 
cetak laporan rekapitulasi absensi karyawan seperti 
gambar berikut: 

 
Gambar 4.15 : Hasil cetak laporan rekapitulasi 
absensi semua karyawan bulan September 2012 

 

 
Gambar 4.16 : Hasil cetak laporan rekapitulasi 
absensi per karyawan bulan September 2012 

 
4.5 Pengujian berdasarkan Pose Wajah 
Sistem absensi karyawan diujicoba dengan 
penyimpanan data karyawan sebanyak 8 orang dan 
masing – masing karyawan memiliki 5 foto wajah 
yang berarti terdapat 40 foto wajah karyawan 
didalam basis data wajah. Alasan setiap karyawan 
memiliki 5 foto wajah dikarenakan pada saat proses 
absensi, posisi wajah karyawan mungkin berbeda 
dengan saat pendaftaran data karyawan sehingga 
agar didapat hasil yang akurat. Adapun 5 pose yang 
digunakan pada sistem absensi ini adalah posisi 
normal menghadap ke kamera, posisi wajah 
menghadap ke kanan sedikit, posisi wajah 
menghadap ke kiri sedikit, posisi wajah menghadap 
ke atas sedikit dan posisi menunduk sedikit. Dengan 
ketentuan mata tetap menghadap ke kamera. 
Pengamatan dilakukan dengan 24 kali absensi 
(absen masuk dan absen keluar) dari 8 karyawan 
yang dilakukan secara acak. Untuk total pengenalan 
wajah benar sebanyak 23 kali dan total pengenalan 
wajah salah 1 kali. Maka persentase pengenalan 
benar dan pengenalan salah adalah: Hasil � Jumlah dikenaliTotal pengamatan  100 % 

 Benar � 23
24  100 % � 96 % 

Salah � 1
24  100 % � 4 % 
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Dari gambar berikut pose wajah juga sangat 
mempengaruhi tingkat akurasi pengenalan wajah, 
dikarenakan setiap pose wajah menghasilkan matriks 
yang berbeda. Untuk itu dilakukan penyimpanan 5 
pose wajah untuk mengurangi tingkat kesalahan. 

 
Gambar 4.17 : Grafik pengamatan berdasarkan pose 

wajah 
 
4.6 Pengujian berdasarkan Intensitas Cahaya 

Kondisi pencahayaan adalah bagian yang sangat 
penting dalam proses absensi, dikarenakan kondisi 
terang dan gelap akan menghasilkan pixel yang 
berbeda sehingga penghitungan nilai eigen menjadi 
berbeda pula. 

Tabel 4.1 : Pengamatan berdasarkan intensitas 
cahaya 

Daya 
Lampu TL 
(Watt) 

 
Jumlah 
Pengamatan 

Pengenalan 
Benar Salah 

5 14 10 4 
14 14 14 0 
18 14 14 0 

 
4.7 Pengujian menggunakan Kacamata 
Penggunaan kacamata normal ternyata tidak 

mempengaruhi hasil pengenalan wajah, ini 
dikarenakan pada saat pengenalan wajah, area wajah 
akan diubah kedalam kondisi grayscale dan 
dilakukan equalize sehingga kacamata normal 
nantinya tidak akan kelihatan. Sedangkan jika 
menggunakan kacamata hitam maka sistem tidak 
dapat mendeteksi wajah pada kamera dikarenakan 
sistem tidak dapat mendeteksi area mata. 

Tabel 4.2 : Pengujian menggunakan kacamata 

 
5. Kesimpulan 
 
Setelah dilakukan perancangan, pembuatan, 
pengujian serta menganalisa proses dan hasil absensi 
karyawan maka dapat dituliskan kesimpulan seperti 
berikut: 

a. Sistem absensi karyawan dapat bekerja 
dengan baik jika semua karyawan 
terdaftar dalam basis data. Basis data 
yang dimaksud terdiri atas dua bagian 
yaitu basis data untuk data diri 
(digunakan SQL Server 2008) dan basis 
data untuk data wajah (tersimpan dalam 
satu folder). 

b. Intensitas cahaya sangat mempengaruhi 
hasil pengenalan benar. Ketika dilakukan 
pengujian dengan kondisi cahaya yang 
berbeda – beda menghasilkan data yang 
kurang tepat. 

c. Pose wajah saat melakukan absensi juga 
sangat mempengaruhi tingkat 
pengenalan benar. Untuk itu dilakukan 
penambahan sebanyak 5 pose wajah 
yang berbeda saat pendaftaran karyawan 
agar hasil pengenalan salah dapat 
dihindari. 

d. Sistem absensi karyawan tersebut dapat 
diaplikasikan ke perusahaan yang 
berskala menengah ke bawah dengan 
jumlah karyawan yang tidak terlalu 
banyak, karena belum dilakukan 
pengujian untuk skala besar. 

 
6. Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat dituliskan untuk 
pengembangan sistem absensi karyawan ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Sistem absensi yang telah dibuat hanya 

menggunakan satu unit komputer server dengan 
satu kamera dan satu buah sistem 
mikrokontroler (Arduino), untuk kedepannya 
kemungkinan komputer server dapat 
mengontrol beberapa kamera dan 
mikrokontroler sehingga proses absensi dapat 
dilakukan di beberapa tempat. 

b. Penggabungan beberapa algoritma pengenalan 
wajah sehingga hasil absensi menjadi lebih 
akurat. 
Manajemen penyimpanan foto wajah dan data 
karyawan sehingga mengurangi kesalahan saat 
penghapusan data karyawan. 
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Abstrak 

Rangkaian Integrator merupakan bagian paling utama dari ADC single slope, karena pada bagian ini, akan 
ditentukan seberapa besar kecepatan  ADC yang akan dirancang.  Rangkaian integrator harus didesain secara 
presisi, karena kurang tepatnya penentuan komponen, akan mengakibatkan data yang dihasilkan tidak akurat. 
Terdapat tiga komponen utama pada rangkaian Integrator, yaitu Op Amp, RC dan Sampling/Hold. Metode yang 
digunakan dalam desain adalah eksperimen dengan simulasi Mentor Graphic. Terdapat tiga tahapan desain, 
pertama perancangan Op Amp, kedua penentuan nilai RC dan ketiga perancangan Sample and Hold. Dari hasil 
simulasi didapatkan penguatan terbuka op amp adalah 73,2 dB, CMR – 3,2 volt untuk V- dan  3.3 volt untuk V+, 
tegangan swing – 3,27 volt untuk V- dan  3.29 volt untuk V+. Rangkaian integrator didesain untuk mencuplik 
sampel frekuensi hingga 1 MHz, dengan level amplitudo 3,3Volt. 
 
Kata kunci : Ramp, ADC, Frekuensi, Op amp, Sampling, Integrator 
 
 
 
1. Pendahuluan [Times New Roman 10, bold] 

Salah satu tipe ADC yang cukup terkenal 
adalah fast integrating single slope ADC. ADC ini 
kebanyakan dipakai pada voltmeter digital, kamera, 
dan perangkat instrumentasi. Kelebihan ADC tipe 
single slope adalah rangkaiannya cukup sedarhana, 
sehingga bisa dibuat desain layout seoptimal 
mungkin. Disamping sederhana, ADC ini memiliki 
resolusi paling tinggi di kelasnya. Kelemahan dari 
ADC tipe ini adalah cukup lambat terhadap respon 
masukan, hal ini disebabkan ADC harus mencacah 
sebanyak 2N kali cacahan per siklus.  

Komponen utama ADC Single Slope adalah 
rangkaian Integrator. Kurang tepatnya perhitungan 
penentuan nilai komponen, akan mengakibatkan eror 
yang cukup signifikan pada outputnya, sehingga 
diperlukan prosentase error yang seminimal 
mungkin pada desainnya. Blok diagram rangkaian 
ADC diperlihatkan pada gambar dibawah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Blok diagram ADC [1] 

Set awal adalah rangkaian akan diberikan 
tegangan sampling sebesar 1 us yang berguna untuk 
mereset counter, latch dan mulai mengaktifkan 
switch integrator dan S/H. Pada saat yang 
bersamaan, S/H akan mencuplik sinyal input sebesar 
1 V. Saat itu pula, tegangan integrator mulai naik 
hingga level Vref. Apabila Vin nilainya sama 
dengan Vintegrator, maka komparator akan menutup 
atau berlogika 0. Saat itu pula clock akan dicacah 
sebanyak 2N kali dan hasilnya di latch. Output D0 – 
D7 akan menampilkan nilai biner dari level input 
yang dicuplik oleh S/H. 
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Gambar 2. Output komparator 
(a). Posisi latch Vin 

   (b). Clock sebesar 2N 
 
Dari gambar 2a dapat dilihat, bahwa tegangan 

integrator (Vc) akan naik secara linier sesuai dengan 
persamaan : 

 

Vc = 
6go M ®JI�. ��%

L  

 

Vc = 
#,)�.%

go           (1) 

 
Ketika nilai Vc sama dengan Vin, maka 

komparator akan menutup dan data akan di latch. 
Tepat saat itu, clock akan mencacah sesuai dengan 
persamaan : 

 

tc = 
#?�
½�a  TCLK         (2) 

 

Karena VLSB sama dengan ®JI� 23,  maka 

persamaan 2 dapat ditulis kembali : 
 

tc = 
#?�#NcO  2N.TCLK         (3) 

 
Dengan melihat persamaan 1, maka nilai Vc 

dapat ditentukan lagi sebagai berikut  
 

Vc = 
#?�

go.�PQR
  2N                      (4) 

 
N adalah nilai bit yang dipakai ADC untuk 

menunjukkan besarnya resolusi. Semakin besar nilai 
N, maka resolusi ADC akan semakin bagus. 

 
2. Desain Operational Amplifier 

Fungsi op-amp  pada rangkaian integrator 
adalah untuk membangkitkan gelombang ramp. 
Spesifikasi op-amp pada rangkaian tersebut. 
[Lisha.L,2007, 
Boaz.S.T,2004, Xin Jiang,2003,  B.Razawi,2001, 
G.Palmisano,2001, J.Baker,1998]   
• Gain Open Loop (AoL)   = 2N+2 V/V 
• Gain Open Loop (dB) = 20.Log 2N+2 V/V[3] 
• Gain Close Loop (AcL)  = 2 V/V 
• Frekuensi Unity (ƒu)     = 0,22(N + 1) ƒclock [4] 
    

Gambar 3 memperlihatkan diagram rangkaian 
Op-amp. Penguat differensial (M1-4) menyediakan 
dua masukan membalik dan tak membalik yang 
menyebabkan noise dan offset. Penguatan tinggi 
(high gain M6-7) hampir mirip dengan gerbang not 

bila op-amp menggerakkan beban rendah maka 
diikuti oleh stage penyangga (buffer),  arus bersama 
(IM5) disediakan oleh rangkaian cermin arus [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Rangkaian 2 stage Op amp. 

 
Op-amp ideal mempunyai karakteristik, 

penguatan mode terbuka tak terhingga (AoL= ~), 
penguatan mode tertutup (Buffer= AcL) = 1, 
impedansi masukan tak terhingga (RIN = ~Ω), 
impedansi keluaran hampir sama 0 (R0 ≈ 0Ω), Lebar 
pita penguatan (GBW=~), besar Vout = AV(V+-V-), 
dengan Av digunakan disain pada penguatan mode 
terbuka (AoL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Schematic Op Amp 
 
Pada gambar 4 diatas, M1 dan M2 berfungsi 

sebagai penguat masukan input differensial, M5-M7 
berfungsi sebagai pembangkit tegangan bias (Vb), 
M8 berfungsi sebagai current source, M9 dan M10 
berfungsi sebagai buffer, sedangkan M3 dan M4 
berfungsi sebagai cermin arus (current mirror). 
Kapasitor Cp berfungsi sebagai jalur umpan balik 
negatif, yaitu untuk menambah efek miller yang 
sudah ada karena keberadaan kapasitor parasit. 
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Tegangan Op amp adalah catu simetrik dengan nila
3,3 volt pada VDD dan -3,3 volt pada VSS

Fungsi cermin arus sebagai sumber arus bias 
bagi komponen MOS untuk pengendali atau 
penggerak atau juga dapat sebagai cermin  arus 
sumber dengan arus kendali, misal Iref = Iout, pada 
gambar 5. 

 

(a) 

(b) 
 

Gambar 5. Rangkaian cermin arus
(a) Schematic

(b) Norton ekuivalent
 

IG = 0, ID = Iref, ID2 = ID1, maka Iout

Ix = Vx+gmVx, V1 = Vx, Ix = Iref 
Apabila ukuran M1 sama dengan M2, maka
 

Iout = Iref, cermin_arus        jika  S
 
Jika ukuran M1 tidak sama dengan M2, maka
 

Iout = Iref   
qB/½Bq6/½6                 

 
Dari gambar 3, dapat diberikan analisa 

penguatan transconductance sebagai berikut :
Penguatan stage 1 
 

AV1 = 
��6,B�*|B:�*|S = 

B���|| ;T
 
Penguatan stage 2 
 

AV2 = 
��X�*|X:�*|M = 

���-X ;T
 
Dimana : 
gds = parameter transconductance drain to source
λ = parameter length chanel modulation

Untuk mendesain Opamp dua stage seperti 
pada gambar 4, dapat dimulai dengan langkah desain 
sebagai berikut : 
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Tegangan Op amp adalah catu simetrik dengan nilai 
3,3 volt pada VSS 

Fungsi cermin arus sebagai sumber arus bias 
bagi komponen MOS untuk pengendali atau 
penggerak atau juga dapat sebagai cermin  arus 
sumber dengan arus kendali, misal Iref = Iout, pada 

 

 

5. Rangkaian cermin arus 
Schematic 

Norton ekuivalent 

out = Iref      (5) 
      (6) 

Apabila ukuran M1 sama dengan M2, maka 

SqB½B U= Sq6½6 U  
ukuran M1 tidak sama dengan M2, maka 

    (7) 

Dari gambar 3, dapat diberikan analisa 
penguatan transconductance sebagai berikut : 

��6,BTB:TS=       (8) 

��XTX:TM=     (9) 

gds = parameter transconductance drain to source 
 = parameter length chanel modulation 

Untuk mendesain Opamp dua stage seperti 
engan langkah desain 

• Menentukan besar transconductance 
gm1,2 deangan asumsi GBW = 
600MHz supaya dapat menjangkau 
periode sampling dan multiplaying.

gm2 = GBW*2π*Cc, dengan Cc=0,25pF dan 
CL=1,15pF. 
gm2 = 952,47 µA/V 
Karena gm2 = gm1, maka 
melewati kedua komponen M1 dan M2 adalah 
sama, yaitu ID1 = ID2 = I

• Untuk menentukan ukuran M3, M4 
dan M5 menggunakan input CMR 
dengan transistor berada pada daerah 
saturasi VDS

 

ID3 = ID4 = 4 µA = 
V+
B

 

 bÅr e3,4 = 6,4 

 
Jika L3,4 = 0,35 µm maka W
 

• Untuk mencari lebar W, 
menggunakan V
ID7=ID6 = 224 µA, maka dapat 
dilakukan perhitungan kembali 
sehingga akan menghasilkan

 

bq
½ e7 = 147, untuk L

didapatkan W7 = 51 µm. 
Karena ID7 = ID6 = 224 µA, maka nilai W/L 
untuk M6 dapat dihitung sebagai berikut :
(VGS+VTHP)6 = (VGS+V
 

ID6 = 
V+
B

q
B½ (VGS6+V

 

bq
½ e6 = 35,6 untuk L

didapatkan W6 = 12,5 µm. 
 

3. Desain rangkaian Integrator
Berdasar pada gambar 1 di atas, maka dapat 

dicuplik rangkaian Integrator sebagai berikut :
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Menentukan besar transconductance 
gm1,2 deangan asumsi GBW = 
600MHz supaya dapat menjangkau 
periode sampling dan multiplaying. 

π*Cc, dengan Cc=0,25pF dan 

Karena gm2 = gm1, maka arus drain yang 
melewati kedua komponen M1 dan M2 adalah 

= ISS/2 
Untuk menentukan ukuran M3, M4 
dan M5 menggunakan input CMR 
dengan transistor berada pada daerah 

DS>VGS-VTH, dimana  

V+ q
B½ (VGS3,4+VTHP)

2 

= 0,35 µm maka W3,4 = 2,2 µm 

Untuk mencari lebar W, 
menggunakan VGS5=VGS7 dengan 

= 224 µA, maka dapat 
dilakukan perhitungan kembali 
sehingga akan menghasilkan 

= 147, untuk L7 = 0,35 µm, maka 

= 51 µm.  
= 224 µA, maka nilai W/L 

untuk M6 dapat dihitung sebagai berikut : 
+VTHP)4 = 0,627 Volt 

+VTHP)
2  sehingga 

= 35,6 untuk L6 = 0,35 µm, maka 

= 12,5 µm.  

rangkaian Integrator  
Berdasar pada gambar 1 di atas, maka dapat 

dicuplik rangkaian Integrator sebagai berikut : 
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Gambar 6. Rangkaian Integrator 
 
Rangkaian Integrator digunakan untuk 

membangkitkan gelombang ramp dengan frekuensi 
clock fCLK sebesar 1 MHz. Resolusi dari ADC 
adalah 4 bit. Dengan asumsi bahwa tegangan 
maksimum input dari S/H adalah sama dengan 
tegangan ramp yang dihasilkan, maka berdasarkan 
persamaan 4, didapat : 

Vc = 
#?�go.�PQR

  2N 

 
Sehingga, RC = 16µ 
 
Nilai tc dapat ditentukan berdasarkan pada 

persamaan 3 
 

tc = 
#?�#NcO  2N.TCLK  

 
Tegangan input Vin adalah periodik dan 

kontinu. Untuk tegangan Vin = 2 Volt, maka nilai tc 
seperti pada gambar 2b dapat dihitung sebagai 
berikut :  

 

tc =  
B
6 2S.10-6 

 
tc = 4.10-2 s. 
 

4. Hasil simulasi dan pembahasan 
Simulasi yang dilakukan terhadap desain 

rangkaian op-amp 2 stage menggunakan perangkat 
lunak mentor graphic dengan teknologi AMS 
0,35µm CMOS proses. Simulasi dititikberatkan pada 
karakteristik op-amp yang diaplikasikan ke dalam 
ADC Single Slope. 

 
4.1. Pengujian AoL, PM, CMR dan Swing Opamp  

 Skema pengujian AoL (Amplification Open 
Loop) dan PM (Phase Margin) diberikan seperti 
pada gambar dibawah : 
 

 
Gambar 7, Rangkaian uji AoL dan PM [2] 

 
Dari gambar diatas, Vin diberikan tegangan 3.3Vpp 
dan VOS adalah DC sweep dari 0-2 V. 
 

 
 

Gambar 8. Hasil AoL dan PM 
Dari hasil simulasi didapatkan penguatan 

terbuka sebesar 62,64 dB dan PM sebesar 400.  
Semua op-amp mempunyai  batasan pada jangkauan 
tegangan operasi kerjanya. Batasan CMIR (common 
mode input range) adalah batasan skala jangkauan 
tiap masukan opamp. Di luar batasan tersebut 
menyebabkan keluaran distorsi atau terpotong, pada 
gambar 9 rangkaian uji CMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Rangkaian uji CMR 
 

Hasil simulasi rangkaian CMR diberikan 
seperti pada gambar 10. 
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Gambar 10. Hasil uji CMR dengan input DC 
 

Dari hasil simulasi didapat nilai CMR- = -3,07 
volt dan CMR+ = 2,51 volt. 
Keluaran tegangan swing adalah maksimal tegangan 
puncak keluaran op-amp dapat hasilkan  sebelum 
tegangan terpotong. Tegangan ini tergantung 
tegangan kerja op-amp (VDD atau VSS), pada 
gambar 11 rangkaian uji tegangan swing keluaran 
op-amp. 
 

 
 

Gambar 11. Rangkaian uji tegangan Swing 
Hasil simulasi rangkaian uji tegangan swing 

diberikan seperti pada gambar 12. 

 
 

Gambar 12. Output tegangan Swing 
Didapatkan tegangan swing V+ = 3 volt dan 
tegangan swing V- = -3.29 volt. Tegangan swing 
dan CMR cenderung ke level negatip. Hal ini 
disebabkan faktor resistansi internal opamp terhadap 
VSS lebih besar daripada resistansi internal terhadap 
VDD. Mengingat tegangan supply VDD = +3,3 volt 

hingga -3,3 volt, maka nilai level yang dihasilkan 
sudah masuk dalam range. 
4.2. Pengujian Integrator  

Rangkaian integrator diperlihatkan seperti pada 
gambar 6. Resolusi ADC 4 bit, sehingga N=4. Untuk 
frekuensi clock 1 MHz, dihasilkan nilai RC = 16 µ. 
Hasil simulasi rangkaian integrator diperlihatkan 
pada gambar 13 dibawah : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 13. Rangkaian integrator dan S/H 
Tegangan puncak integrator sebesar 1,9 volt. 

Terdapat selisih antara tegangan integrator dengan 
tegangan referensi. Selisih tegangan 2,0 – 1,9 = 0,1 
volt. Selisih ini disebabkan pengaruh Ron pada 
switch transistor. Karena power supply rangkaian 
integrator -3,3 volt hingga +3,3 volt, maka selisih 
tegangan 0,1 volt, tidak mempengaruhi rangkaian.  

 
Gambar 14. Gabungan integrator dan S/H 
 
Periode integrator yang dihasilkan 1 µs. Hal ini 

sesuai dengan masukan clock input, yaitu 1 MHz. 
Untuk aplikasi ADC, output integrator akan 
dijadikan masukan komparator dan akan 
dibandingkan dengan output Sample and Hold.  

Tegangan sampling selain dijadikan sebagai 
tegangan picu switch transistor, juga dijadikan 
sebagai reset pada register ADC. 
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Abstrak 

Estimasi ukuran perangkat lunak merupakan salah satu titik kritis pada proyek pengembangan perangkat lunak. 
Estimasi ini kemudian dijadikan dasar pembuatan rencana manajemen proyek perangkat lunak, seperti 
perencanaan jadwal, sumber daya dan anggaran. Ketidakakuratan estimasi dapat menyebabkan pengelolaan 
manajemen proyek perangkat lunak tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.  Saat ini terdapat banyak teknik 
estimasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.  Salah satu teknik estimasi yang bersifat kuantitatif dan 
dapat mencerminkan fungsionalitas perangkat lunak adalah pendekatan Function Point (FP). Pendekatan ini 
didasarkan pada perhitungan berapa banyak fungsionalitas yang harus disediakan sistem/perangkat lunak.  
Fungsionalitas sendiri mengacu pada semua masukan, keluaran, file, algoritma serta interaksi yang harus 
dilakukan oleh perangkat lunak untuk satu modul atau unit antarmuka yang ditampilkan atau dioperasikan 
kepada user.  
Pada tulisan ini, akan dibahas secara ringkas pendekatan perhitungan ukuran perangkat lunak menggunakan 
metoda Function Point yang kemudian dicoba diterapkan pada perancangan suatu aplikasi yaitu aplikasi portal 
Distro Bali.  Hasil penerapan menunjukkan bahwa pendekatan FP dapat digunakan untuk estimasi ukuran 
perangkat lunak, dan angka yang diperoleh dapat diterapkan untuk melakukan estimasi lain seperti estimasi 
biaya, waktu dan sumber daya. Keakuratan hasilnya sangat bergantung pada ketelitian pendefinisian proses dan 
perancangan antarmuka pada saat identifikasi kebutuhan atau desain aplikasi, serta tergantung juga pada 
pengalaman manajer proyek dalam menghadapi kasus sejenis. 
 
Kata kunci : Function Point, Estimasi, Ukuran, Perangkat Lunak. 
 
1. Pendahuluan 
 

Estimasi ukuran perangkat lunak atau sistem 
informasi merupakan salah satu titik kritis untuk 
estimasi pengerjaan perangkat lunak secara 
keseluruhan.  Estimasi ini dijadikan landasan  
berbagai perencanaan seperti perencanaan anggaran, 
jadwal dan sumberdaya.  Estimasi yang tidak akurat 
mengakibatkan kerugian baik kepada pihak 
pengembang perangkat lunak maupun user karena 
tidak terpenuhinya kualitas yang diharapkan.  

Meskipun penting, proses estimasi ini tidak 
mudah.  Terdapat berbagai pendekatan yang sudah 
pernah diajukan dan digunakan secara luas, baik 
yang berdasarkan pendekatan kualitatif maupun 
kuantitatif.  Setiap pendekatan memiliki kelebihan 
dan kekurangan dan untuk penerapannya harus 
dilihat berdasarkan karateristik perangkat lunak itu 
sendiri.  Pada beberapa proyek pengembangan 
perangkat lunak, seringkali pendekatan tersebut 
tidak dapat diterapkan, karena untuk menerapkannya 
juga dibutuhkan estimasi awal. Pendekatan SLOC 

misalnya, yang mengandalkan pada jumlah baris 
kode program (line of codes) memiliki kelemahan 
berupa kemungkinan tidak seragamnya hasil jika 
digunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu, pada paper ini akan dibahas 
salah satu pendekatan yang menggabungkan 
estimasi kuantitatif dengan kualitatif, dengan 
pendekatan berdasarkan banyaknya fungsionalitas 
yang ditawarkan oleh satu perangkat lunak atau 
sistem informasi. 

 
2. Estimasi Function Point 

 
Estimasi merupakan tahapan penting pada 

perencanan proyek pengembangan perangkat lunak. 
Estimasi meliputi estimasi jadwal, biaya dan sumber 
daya.  Beberapa metoda yang populer digunakan 
untuk estimasi pada pengembangan perangkat lunak 
antara lain : 
• Wideband Delphi 
• Cocomo 
• SLIM 
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• SEER-SEM Parametric Estimation of Effort, 
Schedule, Cost, Risk (based on Brooks Law) 

• Function Point Analysis 
• Proxy Based Estimation (PROBE) (from the 

Personal Software Process) 
• The Planning Game (from Extreme 

Programming) 
• Program Evaluation and Review Technique 

(PERT) 
• Analysis Effort method 

Function point merupakan salah satu metoda 
estimasi yang populer. Teknik estimasi function 
point bertujuan menghitung atau memperkirakan 
berapa banyak yang akan didapat atau dibayar oleh 
klien, misalnya laporan, tampilan, data, dan lain-
lain.  Dalam perkembangannya, function point telah 
menjadi salah satu ukuran produktivitas 
pengembangan software.  

Wikipedia mendefinisikan Function Point 
Analysis (FPA) sebagai metoda standar ISO untuk 
mengukur besarnya fungsionalitas sistem informasi. 
Ukuran fungsionalitas sistem ini mencerminkan 
jumlah fungsionalitas yang sesuai dan diperlukan 
oleh klien untuk mendukung pekerjaannya. Ukuran 
ini tidak bergantung pada jenis teknologi yang 
dipergunakan dalam implementasi sistem tersebut. 
Hasil akhir pengukuran berupa angka nominal 
functional point (FP)(misalnya sistem A memiliki 
300 FP). 

Estimasi FP dapat digunakan untuk : 
1. Memperkirakan biaya pengembangan perangkat 

lunak 
2. Memperkirakan anggaran pemeliharaan 

berdasarkan portofolio aplikasi 
3. Mengetahui produktivitas proyek setelah proyek 

berakhir. 
Secara umum, terdapat beberapa jenis 

perhitungan  FP, yaitu : 
• Development Project Function Point Count, 

yaitu FP yang dihitung selama siklus 
pengembangan perangkat lunak, dari 
requirement hingga implementasi. Umumnya, 
tipe FP ini digunakan sebagai baseline estimasi 
kinerja proyek secara keseluruhan. 

• Enhancement Project Function Point Count, 
yaitu FP yang dihitung dalam rangka 
peningkatan kualitas atau fitur produk, setelah 
produk perangkat lunak diimplementasikan.  

• Application Function Point Count, yaitu FP 
yang dihitung berdasarkan fitur aplikasi yang 
sudah berjalan. Hasilnya dapat digunakan untuk 
estimasi waktu pemeliharaan, baseline bagi 
perubahan aplikasi dan lain-lain. 

Function point dihitung berdasarkan pada 5 
parameter yaitu : 
1. Input : tampilan, form, kotak dialog, dan pesan-

pesan lain yang diperlukan user atau aplikasi lain 
untuk mengubah data pada aplikasi. 

2. Output : tampilan, laporan, grafik, atau pesan 
yang dihasilkan oleh aplikasi untuk digunakan 
oleh user atau aplikasi lain. Output dapat berupa 
proses, kombinasi atau rangkuman data 
kompleks dan dapat juga dalam format yang 
kompleks. 

3. Inquiries: kombinasi input/output yang 
dihasilkan oleh input dalam bentuk output 
sederhana dan singkat. Hasil inquiry misalnya 
berupa hasil pencarian data.  Inquiry biasanya 
berupa pemanggilan data dari database dan 
berupa format data sederhana. 

4. Logical Internal files : merupakan data user atau 
kontrol informasi yang dikendalikan total oleh 
aplikasi. File logical dapat berupa file flat atau 
table tunggal dalam database relasional. 

5. External interface files : file yang dikendalikan 
oleh aplikasi lain tetapi diperlukan oleh aplikasi.  
External interface file dapat berupa sekelompok 
data logical atau kontrol informasi yang keluar 
dan masuk ke aplikasi. 
 
Secara garis besar, elemen-elemen FP dapat 

dilihat pada Gambar 1.  
 

 
 

Gambar 1. Elemen-elemen pada Perhitungan 
Function Point 

 
Secara garis besar, perhitungan FP dapat 

dilakukan dalam 3 tahap yaitu : 
1. Menghitung Unadjusted FP, yaitu menghitung 

FP berdasarkan 5 parameter (input, output, 
inquiries, internal logical file, dan external 
interface file) 

2. Menghitung Value Adjustment Factor, 
memperkirakan dampak atau pengaruh 
fungsionalitas software berdasarkan rating 
individu atas kompleksitas aplikasi  dan 
karakteristik kinerja secara keseluruhan seperti 
sistem, input, output dan kompleksitas aplikasi. 

3. Menghitung FP, memperkirakan ukuran 
perangkat lunak berdasarkan fungsionalitasnya 
dan menggunakannya sebagai dasar untuk 
estimasi lainnya. 

Untuk setiap faktor unadjustment FP dilakukan 
estimasi atau pembobotan (weighting factor - WF) 
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atas tingkat kompleksitas elemen tersebut.  Hasil 
function point untuk setiap factor didapat dengan 
cara mengalikan jumlah item pada masing-masing 
kategori elemen dengan WF.  Misalnya, jika ditemui 
ada 5 input, dengan WF diberi rating 4 (average), 
maka nilai FP untuk elemen External Input adalah : 
FP (EI) = 5 x 4 = 20 
Secara singkat, perhitungan Unadjustment FP dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Perhitungan Unadjustment Function Point 
 

Parameter Count 
Weighting Factor 

Total 
Low Avrg High 

External 
Input 

 x 3 4 6 =  

External 
Output 

 x 4 5 7 =  

External 
Inquiries 

 x 3 4 6 =  

Internal 
Logical 
Files 

 x 7 10 15 =  

External 
Interface 
Files 

 x 5 7 10 =  

Total Unajusted FP =  
 
Value Adjustment Factor (VAF) merupakan estimasi 
individu atas dampak aplikasi terhadap lingkungan 
sekitar, baik terhadap pekerjaan, infrastruktur 
hardware, dan perilaku user.  Untuk setiap faktor, 
individu diminta memberikan rating berupa skor 
antara 0 hingga 5, dengan nilai setiap skor sebagai 
berikut : 0-tidak berpengaruh, 1-insidental, 2- 
moderate, 3- Rata-rata, 4-Penting, 5-Esensial. 
Faktor-faktor yang dinilai meliputi kompleksitas 
sistem, kompleksitas input / output dan kompleksitas 
aplikasi.  Faktor-faktor tersebut dicoba diungkapkan 
dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut : 
1. Berapa banyak fasilitas komunikasi data yang 

tersedia. 
2. Bagaimana fungsi distribusi dan pengolahan data 

dikelola 
3. Apakah user memerlukan respond time/ 

throughput dari sistem 
4. Seberapa berat beban penggunaan platform 

hardware yang ada 
5. Seberapa sering transaksi dieksekusi 
6. Berapa persentase informasi dientrikan secara 

online 
7. Apakah aplikasi sudah dirancang agar 

mendukung efisiensi user 
8. Berapa banyak file logical internal yang 

dimodifikasi pada transaksi online 
9. Apakah aplikasi banyak memuat perhitungan 

matematis yang rumit 
10. Apakah aplikasi dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan banyak pihak 

11. Seberapa sulit proses instalasi dan konversi data 
12. Seberapa efektif proses otomatisasi startup, 

backup dan recovery? 
13. Apakah aplikasi dirancang untuk diterapkan di 

berbagai organisasi/lokasi 
14. Apakah aplikasi dirancang untuk memfasilitasi 

perubahan 
 
Untuk setiap faktor FAP, dilakukan adjustment 
berupa pemberian nilai yang didasarkan oleh 
karakteristik masing-masing faktor.  Sebagai contoh, 
untuk faktor : 
Multiple site : Apakah aplikasi dirancang untuk 
digunakan di berbagai lokasi / organisasi ? 
Pedoman pemberian skor : 
 0 : Pada saat user requirement tidak  direncanakan 
untuk digunakan di berbagai lokasi 
1 : Kebutuhan multiple site muncul ketika tahapan 
desain, dan aplikasi dirancang hanya dapat beropersi 
pada lingkungan hardware/software yang identik. 
…. 
…. 
5  : Dokumentasi dan dukungan teknis sudah 
disiapkan dan diuji untuk mendukung agar aplikasi 
dapat berjalan di berbagai lokasi dengan kondisi 
lingkungan hardware/software yang berbeda-beda. 
 
Total nilai diatas dijumlahkan menjadi Value 
Adjustment Factor (VAP) 
Perhitungan Function Point akhir diperoleh melalui 
persamaan : 
 
FP = Unadjusted FP + (0.65  + 0.01 x VAP )       
(1) 
 
3. Penerapan Metoda Function Point untuk 

Mengukur Ruang Lingkup Aplikasi Portal 
Distro Bali 

 
Metoda Function Point di atas kemudian akan 
dicoba digunakan untuk melakukan estimasi ukuran 
aplikasi Portal Distro Bali. Aplikasi ini dirancang 
untuk digunakan oleh berbagai pihak dan bersifat 
sebagai media yang menjembatani antara para 
pengusaha Distro (pengusaha pakaian jadi khas anak 
muda) dan para calon konsumennya.  Tujuan 
dibuatnya aplikasi ini untuk memudahkan para 
pengusaha Distro mempromosikan produknya dan 
memudahkan para calon konsumen mencari 
informasi tentang distro melalui satu aplikasi.  Tabel 
2 menunjukan fungsionalitas sistem berdasarkan 
peranan pengguna.  
 
Tabel 2. Fungsionalitas Aplikasi Portal Distro Bali 
Berdasarkan Jenis User 

User Fungsionalitas No 

Admin 
Validasi Member 1 

Validasi member baru 2 
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Validasi konten 3 

Member 

Kelola profil 4 

Kelola konten 5 

Kelola konten promo 6 

kelola pesanan 7 

Konsumen 

Registrasi 8 

Pilih distro 9 

Pilih konten 10 

Mengirim Pesan 11 

Memilih konten promo 12 

 
Cara kerja aplikasi portal ini secara sederhana dapat 
diuraikan sebagai berikut : 

1. Setiap pengusaha distro dapat 
mempublikasikan usahanya setelah 
terdaftar. Pendaftaran dapat dilakukan 
secara online dan pihak pengelola portal 
(admin) akan melakukan validasi proses 
pendaftaran. 

2. Setelah terdaftar, pihak pengelola distro 
akan diberikan 3 jenis konten yaitu profil 
usaha (identitas perusahaan, nama toko, 
alamat dan lain-lain),  produk (catalog 
produk), dan konten promo (jika ada 
program promosi khusus di distro tersebut). 

3. Konsumen atau calon konsumen dapat 
menjelajahi portal dengan mengunjungi 
setiap distro yang terdaftar, melihat catalog, 
membaca program promo atau menuliskan 
pesan kepada pemilik toko. 

4. Pesan yang dituliskan kemudian dapat 
diteruskan kepada pemilik toko melalui 
SMS gateway (opsional), atau dapat dibuka 
langsung melalui fasilitas inbox. 

5. Admin berhak memoderasi konten-konten 
yang dianggap tidak layak. Pemilik toko 
yang sering melakukan pelanggaran konten 
dapat diberi sanksi berupa akunnya yang 
dinon-aktifkan. 

Gambar 2.a dan 2.b menunjukkan rancangan menu 
untuk pengguna berupa pengelola distro yang sudah 
menjadi member dan pengelola portal 
 

 
Gambar 2.a. Rancangan Menu Pengelola Distro 

 
 

Gambar 2.b. Rancangan Menu Pengelola Portal 
 
Gambar 3 menunjukan contoh salah satu rancangan 
antarmuka aplikasi Portal Distro Bali 

 
Gambar 3. Rancangan Antarmuka Edit Katalog 
 
Sebagai contoh perhitungan Function Point, akan 
dilakukan perhitungan pada tampilan Edit Katalog 
seperti pada Gambar 3. 
 
Menghitung Unadjusted Function Point : 

• Input eksternal :  Pada tampilan Edit 
Katalog, semua masukan berupa tombol, 
seluruhnya ada 7 tombol.  Tingkat inputan 
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termasuk kategori rendah (ringan). Total 
skor input eksternal = 7x3 = 21 

• Output external : terdiri atas info profil 
perusahaan : 6 (address + gambar), Catalog 
produk : 10, dan identitas user : 1, total 
output : 17. Tingkat output juga ringan, 
maka total skor output eksternal adalah : 

• Total output :  17 x 4 = 68 
• Inquiry : 0 
• ILF :  3, yaitu data profil, catalog dan 

tanggal sistem.Tingkat ILF ringan, 
sehingga total skor ILF = 3 x 7  = 21 

• EIF : tidak ada  
 
Total Unadjusted FP = 110 
 
Perhitungan Value Adjusted Function Point agar 
lebih mudah disajikan dalam bentuk tabel seperti 
pada contoh di Tabel 3. 
 
Tabel 3. Perhitungan Value Adjusted Function Point 
untuk Aplikasi Portal Distro Bali. 
 
No Faktor Analisis Skor 
1 Komunikasi 

data 
Aplikasi dirancang 
berbasis web, maka ada 
komunikasi data antara 
client – server  

1 

2 Pengolahan 
data 
terdistribusi 

Aplikasi berbasis web 
memungkinkan 
pengolahan data 
terdistribusi 

1 

3 Performance Aplikasi harus bersifat 
interaktif dan langsung 
memberikan respon 
terhadap masukan user,   

1 

4 Perlu 
konfigurasi 
yang rumit 

Aplikasi berbasis web 
dibuat dapat berjalan 
dengan berbagai 
browser yang ada, tidak 
memerlukan pengaturan 
khusus 

0 

5 Transaction 
rate 

aplikasi ini akan 
digunakan beberapa kali 
dalam seminggu, 
bahkan dapat beberapa 
kali dalam sehari 

3 

 Online data 
entry : 

Semua data catalog 
dientrikan manual  

5 

 End-user 
efficiency  

Aplikasi harus mudah 
digunakan 
kemungkinan pengguna 
dapat berasal dari 
berbagai kalangan 

3 

…. …… ……….. …. 
…. …… ……….. …. 
 Operational 

ease 
Aplikasi tidak memiliki 
fasilitas backup dan 

2 

recovery, kecuali dari 
database 

 Multiple site Aplikasi dapat 
digunakan dari berbagai 
tempat 

3 

 Perubahan 
fasilitas 

Aplikasi mungkin saja 
berubah dalam kurun 1 
tahun ke depan, akibat 
perubahan tingkat 
kebutuhan pengguna. 

2 

 Total 18 
 
Berdasarkan hasil perhitungan terhadap Unadjusted 
Function point dan Value Adjusted Function point, 
didapat nilai function point untuk modul di atas 
sebagai berikut (untuk kasus satu tampilan edit 
katalog): 
 
FP = 110 x  (0.65 + 0.01 x 18) = 91 
 
Perlu diperhatikan bahwa nilai FP di atas dihitung 
untuk satu tampilan saja. Untuk keseluruhan 
aplikasi, harus dilakukan perhitungan atas setiap 
modul, seperti contoh pada tabel 4. 
 
Tabel 4. Perhitungan Unadjusted FP untuk Aplikasi 
Portal Distro Bali 
 

No
.F I 

W
F O 

W
F Q 

W
F 

IL
F 

W
F 

To
tal 

1 2 3 1 4 1 3 1 7 20 

2 2 3 1 4 0 3 1 7 17 

3 3 4 3 4 1 3 2 7 41 

4 8 3 
2
0 4 2 3 1 7 

11
7 

5 
1
2 4 4 4 1 3 1 10 77 

6 
1
2 4 6 4 1 3 1 10 85 

7 5 3 2 5 1 3 1 7 35 

8 2 3 5 4 0 3 1 7 33 

9 4 3 4 4 1 3 1 10 41 

10 4 3 5 4 1 3 1 10 45 

11 5 3 3 5 1 3 2 10 53 

12 5 3 2 4 0 3 1 7 30 
Total 
  

59
4 

 
Keterangan : 
No. F : nomor fungsi yang akan diukur nilai FP, 
mengacu pada daftar fungsionalitas seperti pada 
tabel 2. 
I, O, Q, dan ILF : masing-masing untuk elemen 
input, output, inquiry dan internal logic file. 
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Sedangkan EIF tidak ada (aplikasi tidak memiliki 
interaksi dengan file eksternal). 
WF : Weighted Factor, yang diestimasi berdasarkan 
kompleksitas masing-masing elemen. 
Kolom Total diperoleh dengan menjumlahkan 
seluruh hasil perkalian I, O, Q, dan ILF dengan 
masing-masing WF. 
 
Berdasarkan perhitungan unadjusted FP, diperoleh 
nilai akhir untuk seluruh fungsionalitas aplikasi 
sebesar 594.  Estimasi VAP dapat dilakukan satu 
kali karena bersifat mengacu kepada satu aplikasi, 
bukan kepada setiap fungsionalitas / modul, 
sehingga hasil akhir perhitungan FP untuk aplikasi  
aplikasi Portal Distro adalah : 
 
FP (Portal Distro) = 594 x (0.65 + 0.01 x 18) = 493 
 
Setelah didapat hasil estimasi FP untuk aplikasi di 
atas, selanjutnya dapat digunakan untuk estimasi 
lainnya, misalnya asumsikan satu orang programmer 
dapat mengerjakan  3 function point dalam sehari, 
maka untuk pengerjaan seluruhnya dibutuhkan 
sekitar  164 hari jika menggunakan 1 programmer 
atau sekitar 55 hari jika menggunakan 3 
programmer. 
Estimasi FP juga dapat digunakan untuk melakukan 
estimasi biaya, misalnya jika satu programmer 
dibayar Rp. 90.000,- /hari, maka 1 FP = Rp. 30.000.- 
Maka total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan 
program sekitar Rp.14.790.000,- 

Ketepatan hasil estimasi function point sangat 
bergantung pada kejelian dalam menghitung elemen-
elemen function point di setiap modul dan ketepatan 
estimasi adjusted factor.  Hal ini dapat dilakukan 
jika dokumentasi kebutuhan sistem (user 
requirement) dibuat terinci, rancangan dan skenario 
antarmuka juga dibuat dengan detil dan sistem analis 
atau manajer proyek sudah memiliki pengalaman 
yang memadai. Meskipun demikian, seorang pemula 
juga dapat menggunakan metoda function point 
untuk melakukan estimasi yang mungkin hasilnya 
jauh lebih akurat daripada estimasi menggunakan 
intuisi atau membandingkan dengan proyek yang 
sejenis. 
 
4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil implementasi metoda estimasi FP 
pada kasus pengembangan aplikasi Distro Bali, 
didapat beberapa hal menarik sebagai berikut : 
1. Function Point merupakan salah satu metoda 

yang praktis dan terukur untuk menentukan 
besar/kecilnya suatu perangkat lunak, dengan 
mempergunakan parameter baik yang dapat 
diukur dengan mudah (unadjusted FP) maupun 
yang bersifat estimasi (Value Adjusted FP), 
sehingga pengukuran kompleksitas ataupun 
besar/kecilnya perangkat lunak dapat lebih 

representative karena melibatkan faktor internal 
dan eksternal. 

2. Hasil implementasi metoda estimasi FP pada 
perancangan aplikasi Portal Distro Bali 
menunjukkan nilai akhir FP sebesar 493.  Nilai 
FP ini dapat digunakan untuk melakukan 
estimasi biaya, waktu pengerjaan ataupun 
perencanaan sumberdaya.   

3. Keakuratan hasil estimasi melalui pendekatan 
FP tergantung pada ketepatan estimasi tingkat 
kompleksitas masing-masing elemen 
(menentukan Weighted Factor ataupun 
menaksir skor untuk setiap elemen pada VAP).  
Ketepatan estimasi ini biasanya dapat diperoleh 
dengan dokumentasi identifikasi kebutuhan 
yang rinci atau pengalaman manajer proyek 
pada pekerjaan sejenis. 
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Abstrak 

Tidak sedikit investasi yang dikeluarkan untuk membangun dan mengembangkan SI/TI di organisasi. Dengan 
kondisi ini, identifikasi kejelasan manfaat bisnis atas investasi yang ditanamkan merupakan hal penting untuk 
dapat dikuantifikasi secara menyeluruh yang meliputi finansial dan non-finansial. Penelitian ini dilakukan untuk 
dapat melihat proses kuantifikasi manfaat bisnis pada dua proyek investasi TI di UIN Malang. Metodologi yang 
digunakan bersifat kualitatif dan pengujian kualitas menggunakan validitas internal. Model klasifikasi manfaat 
bisnis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ranti’s Generic IS/IT Business Value. Melalui model 
Information Economics (IE) dapat diketahui detil kuantifikasi manfaat bisnis atas kedua proyek tersebut secara 
finansial dan non-finansial.Sebagai simpulan, kuantifikasi manfaat bisnis TI dapat digunakan sebagai salah satu 
alat bantu prioritasi implementasi inventasi TI bagi pengambil keputusan di organisasi. 
 
Kata kunci : manfaat bisnis, identifikasi, kuantifikasi, investasi TI, Ranti’s Generic IS/IT Business Value, 
Information Economics 
 
1. Pendahuluan 

Setiap organisasi yang melakukan inventasi 
cukup signifikan tentu memiliki ekspektasi manfaat 
yang setara dengan investasi tersebut dikemudian 
hari [1]. Seperti halnya organisasi lain, tidak sedikit 
investasi yang dikeluarkan oleh sebuah perguruan 
tinggi dalam membangun dan mengembangkan TI. 
Karena itu sudah sepantasnya bila perguruan tinggi 
juga memiliki ekspektasi dan mampu melakukan 
analisis manfaat yang menjadi ekspektasinya  
tersebut atas investasi yang akan atau telah 
dilakukannya.  

Dari pengamatan yang dilakukan dalam 
penelitian ini, terdapat beberapa investasi TI baik 
rutin maupun insidentil yang dilakukan setiap tahun 
dan menjadi bagian dari perencanaan strategis 
pengelola TI UIN Malang, yaitu  Lembaga 
Pengelola Sistem Informasi (LPSI). Namun 
demikian, hingga saat ini belum pernah ada 
dokumentasi identifikasi dan analisis manfaat bisnis 
yang menyeluruh atas investasi TI yang 
dilakukannya tersebut. Permasalahan inilah yang 
akan dipaparkan pada penelitian ini. 

Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi dan 
analisis manfaat bisnis terhadap 2 investasi TI yang 
dilakukan oleh LPSI, yaitu Sistem Digital Arsiparis 
dan Customer Relationship Management (CRM), 
Identifikasi yang dilakukan mengacu pada Ranti’s 
Generic IS/IT Business Value. Sedangkan analisis 

biaya-benefit yang dilakukan menggunakan 
Information Economics (IE).  
2. Definisi dan Klasifikasi dan Proses 

Kuantifikasi Manfaat Bisnis  
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 

definisi manfaat bisnis dan klasifikasinya.  
 
2.1 Definisi dan Klasifikasi Manfaat Bisnis 

Manfaat bisnis dari Sistem Informasi/ 
Teknologi Informasi (SI/TI) didefinisikan sebagai 
kontribusi SI/TI untuk meningkatkan kinerja bisnis 
organisasi [2].  

Secara sederhana, manfaat bisnis SI/TI 
diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu tangible, 
intangible, atau diantara keduanya, yaitu quasi 
intangible [2, 3].  

 
2.2 Ranti’s Generic IS/IT Business Value 

Ranti membuat tabel klasifikasi manfaat bisnis 
dari SI/TI pada penelitiannya melalui studi kasus 
yang dilakukan di Indonesia [1, 5, 6, 7]. Ranti 
menyimpulkan bahwa terdapat 13 kategori manfaat 
bisnis yang dibagi dalam 73  sub-kategori dari SI/TI. 
Dari tabel Ranti’s Generic IS/IT Business Value ini, 
identifikasi manfaat bisnis dari SI/TI yang dibangun 
dan dikembangkan pada sebuah organisasi dapat 
diidentifikasi secara menyeluruh termasuk 
didalamnya terdapat sedikitnya 3 manfaat bisnis 
SI/TI yang unik bila dibandingkan dengan negara 
berkembang lainnya [1].  
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2.3 Kuantifikasi Manfaat Bisnis Menggunakan 

Information Economic 
IE mulai diperkenalkan oleh Marilyn Parker 
dan Robert Benson dari IBM Research Center 
Los Angeles dan Washington State University. 
Penentuan dampak ekonomi yang terjadi akibat 
penggunaan TI di dalam sebuah organisasi 
diidentifikasi oleh IE melalui hasil kinerja 
implementasi TI yang diterapkan [6]. Dalam 
melakukan perhitungan, IE melakukan 
pendekatan dari sisi finansial dan non-finansial 
yang meliputi domain bisnis dan teknologi. 
Mengenai IE tersebut, Benny Ranti 
menjelaskan bahwa “IE adalah varian dari 
perhitungan analisis biaya dan manfaat (Cost 
and Benefit Analysis/CBA) yang dirancang 
untuk menghitung manfaat intangible tertentu 
dan ketidakpastian yang ditemukan dalam 
sebuah proyek TI [5].  
IE mempertahankan perhitungan ROI 

sederhana dalam menghitung manfaat dan biaya 
yang dapat langsung ditentukan melalui perhitungan 
CBA. Perhitungan ini dilakukan dalam menentukan 
manfaat finansial. Namun, proses pengambilan 
keputusan didasarkan pada tingkat skor yang 
dihasilkan dari teknik penilaian faktor intangible 
serta resiko-resikonya yang terkait dengan investasi 
TI. Penilaian ini termasuk dalam kategori 
kuantifikasi manfaat non-finansial.  
 

Proses kuantifikasi non-finansial pada IE 
dilakukan dengan memberikan penilaian sesuai 
dengan tabel kerja (worksheet) IE pada setiap bagian 
dari setiap domain, yaitu domain bisnis dan 
teknologi. Penilaian juga diberikan pada hasil 
penentuan model corporate value, yaitu dengan 
memberikan pembobotan untuk pengisian IE 
scorecard yang sesuai dengan model corporate 
value yang paling mendekati.  

 
3. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian 
ini bersifat kualitatif dengan desain studi kasus 
tunggal dan pengujian kualitas menggunakan 
validitas internal [10]. Obyek penelitian adalah LPSI 
UIN Malang. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan meliputi: 1) Mempelajari dokumen atau 
laporan yang ada; 2) Melakukan wawancara dengan 
pihak terkait dengan obyek penelitian; 3) 
Komunikasi dengan pihak terkait pada obyek 
penelitian melalui media email; 4) Melakukan 
observasi di lokasi penelitian. 

Hasil pengumpulan data manfaat bisnis yang 
diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai 
dengan kelompoknya. Hasil akhir dari identifikasi 

tersebut kemudian dipetakan pada Ranti’s Generic 
IS/IT Business Value.  

Setelah manfaat bisnis dapat diklasifikasikan, 
selanjutnya dilakukan identifikasi penilaian 
signifikansi kuantifikasi finansial yang didapatkan 
atas manfaat bisnis tersebut, yang dilanjutkan 
dengan penentuan metrik perhitungannya. 

Metoda IE kemudian digunakan sebagai acuan 
dalam kuantifikasi manfaat bisnis secara finansial 
dan non-finansial. Hasil dari perhitungan dengan 
menggunakan IE scorecard inilah yang menjadi 
hasil akhir kuantifikasi manfaat bisnis proyek yang 
dimaksud. 
 
4. Pembahasan 
4.1 Tentang Sistem Digital Arsiparis dan CRM 

LPSI sebagai lembaga yang bertugas untuk 
membangun dan mengembangkan sistem informasi 
yang berada di lingkungan UIN Malang 
merencanakan, membangun, dan melakukan 
implementasi proyek Sistem Digital Arsiparis (SDA) 
dan Customer Relationship Management (CRM). 

Cakupan dari SDA adalah seluruh arsip yang 
berada dilingkungan organisasi baik arsip yang 
berkaitan dengan kegiatan administratif pendidikan, 
ataupun arsip-arsip penelitian yang terdapat di 
organisasi. Untuk CRM cakupannya adalah seluruh 
customer organisasi, baik calon mahasiswa, 
mahasiswa, donatur, dan yang lainnya. 
 
4.2 Identifikasi Manfaat Bisnis 
 

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, 
sebagai langkah selanjutnya dilakukan proses 
penafsiran dan pengelompokan terhadap manfaat 
bisnis dari obyek penelitian. Dari hasil penafsiran 
dan pengelompokan tersebut kemudian dilakukan 
pemetaan pada Ranti’s Generic IS/IT Business 
Value. Setelah itu dilakukan identifikasi penilaian 
apakah manfaat bisnis tersebut memiliki nilai 
kuantifikasi finasial yang signifikan atau tidak. 
Untuk dapat melakukan kuantifikasi finansial semua 
manfaat bisnis yang memiliki nilai signifikan 
tersebut selanjutnya nantinya akan dilakukan 
perhitungan return on investment (ROI) atas manfaat 
bisnis tersebut.  

 
4.2.1 Identifikasi Manfaat Bisnis untuk SDA 

Seperti pada penjelasan sebelumnya, 
identifikasi manfaat bisnis sebuah proyek akan 
dipetakan pada Ranti’s Generic IS/IT Business 
Value. Analisis dan penjabaran hasil identifikasi atas 
manfaat bisnis yang memiliki nilai relevan dan 
signifikan adalah sebagai berikut. 

1. Kategori Mengurangi/menekan biaya (dari), 
dengan sub kategori Biaya operator (RCO-03). 

2. Kategori Mempercepat proses (dari), dengan 
sub kategori Proses persiapan data (APR-04). 
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3. Kategori Mengurangi resiko (dari), dan sub 
kategori Kehilangan data (RRI-05). 

4. Kategori Meningkatkan layanan internal (dari), 
dan sub kategori Layanan bersama (IIS-01). 

5. Kategori Menghindari biaya (dari), dengan sub 
kategori Biaya kehilangan dan penundaan 
(ACO-03). 
 

4.2.2 Identifikasi Manfaat Bisnis untuk CRM 
Untuk proyek CRM analisis dan penjabaran 

hasil identifikasi atas manfaat bisnis yang memiliki 
nilai relevan dan signifikan adalah sebagai berikut.  

1. Kategori Meningkatkan pendapatan (yang 
disebabkan oleh ), dengan sub kategori 
Meningkatkan pendapatan lain-lain (IRE-05). 

2. Kategori Meningkatkan keakuratan (dari), 
dengan sub kategori analisis (IAC-02). 

3. Kategori Meningkatkan layanan eksternal 
(dari), dan sub kategori Kepuasan pelanggan 
(IES-05). 

4. Kategori Meningkatkan image (disebabkan 
oleh), dan sub kategori Meningkatkan mutu 
layanan (IIM-01). 

5. Kategori Meningkatkan layanan internal (dari), 
dan sub kategori Layanan bersama (IIS-01). 

 
4.3 Kuantifikasi Finansial 

Setelah penafsiran manfaat bisnis dilakukan, 
kemudian dilakukan proses pemilihan metrik atas 
manfaat tersebut. Setelah pemilihan metrik yang 
tepat didapatkan, proses kuantifikasi finansial dapat 
dilakukan dengan menggunakan ROI (Return on 
Investment) sesuai dengan yang dijabarkan dalam 
Information Economic. 

 
4.3.1 Kuantifikasi Finansial SDA 

Kuantifikasi finansial SDA dibagi menjadi 2 
bagian, yaitu kuantifikasi benefit awal SDA dan 
kuantifikasi ROI untuk SDA. 

Kuantifikasi finansial atas benefit awal 
umumnya dikaitkan dengan pendapatan yang 
didapat dari implementasi proyek tersebut. Dalam 
hal ini, implementasi SDA tidak diarahkan untuk 
mendapatkan benefit awal tersebut, sehingga tidak 
terdapat benefit awal atas implementasi SDA ini. 

Sebelum dilakukan kuantifikasi ROI terlebih 
dahulu dilakukan identifikasi dan penentuan metrik 
yang digunakan untuk menghitung ROI tersebut. 
Untuk SDA, seluruh manfaat bisnis yang relevan 
dan sigfnifikan, yaitu RCO-03, APR-04, RRI-05, 
IIS-01, dan ACO-03, ditentukan bahwa metrik 
kuantifikasinya adalah terjadinya pengurangan SDM 
pengelola arsip. Hal ini karena pada saat sebelum 
SDA diimplementasikan, kondisi seluruh manfaat 
bisnis diatas dipenuhi dengan menempatkan SDM 
yang cukup yang memiliki peran sebagai arsiparis 
pada tiap bagian besar yang memproduksi arsip, 
yaitu rektorat dan fakultas.  

Dari seluruh manfaat bisnis yang relevan dan 
sigfnifikan untuk SDA, yaitu RCO-03, APR-04, 
RRI-05, IIS-01, dan ACO-03, diidentifikasi bahwa 
semuanya memiliki metrik kuantifikasi yang sama. 
Mengacu pada Ranti’s Generic IS/IT Business 
Value, bila terdapat kondisi demikian maka hanya 
kuantifikasi metrik tersebut hanya dilakukan satu 
kali terhadap salah satu diantara sub-kategori 
manfaat bisnis tersebut. Dengan demikian metrik 
kuantifikasi ROI untuk SDA adalah pengurangan 
SDM pengelola arsip atau arsiparis. Tabel 1 berikut 
menunjukan rekapitulasi kuantifikasi finansial untuk 
SDA secara keseluruhan. 

 
Tabel 1. Kuantifikasi Finansial SDA 
 Tahun1*  Tahun2* Tahun3* Total* 
Investasi 50   50 

Benefit Awal - - - - 
Benefit RCO-
03, APR-04, 
RRI-05, 
ACO-03, IIS-
01 

12 12 12 36 

Total Benefit 12 12 12 36 
Operasional  10 10 20 
Net Benefit  
(Total Benefit – 
Operational) 

12 2 2 16 

*dalam juta rupiah 
 

Dengan demikian, kuantifikasi finansial SDA 
atau Enhanced Simple ROI secara keseluruhan 
adalah: 
 
Enhaced Simple ROI = (Total Net Benefit/3) x 

100% 
Investasi Awal 

 
 = (16/3) x 100% 
           50 

 
 = 10,67% 
 

Hasil akhir perhitungan ROI dengan 
memperhitungkan nilai ekonomis yang diperoleh 
dari penggunaan Tabel Manfaat Bisnis TI Generik 
Ranti menunjukkan bahwa nilai ROI yang diperoleh 
adalah sebesar 10.67%. Dengan mempergunakan 
tabel skoring IE sesuai tabel 2, maka skor untuk 
investasi ini adalah 1, yaitu dalam rentang nilai 1% 
hingga 299%. 

 
 Tabel 2. Simple ROI Score 

Score Simple ROI 
0 Zero or Less 
1 1% to 299% 
2 300% to 499% 
3 500% to 699% 
4 700% to 899% 
5 over 
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4.3.2 Kuantifikasi Finansial CRM 
Seperti halnya kuantifikasi SDA, kuantifikasi 

finansial CRM juga hanya menghitung kuantifikasi 
ROI karena nilai kuantifikasi benefit awal 
diasumsikan 0.  

Detil kuantifikasi ROI atas benefit yang 
didapatkan atas implementasi SDA ditunjukan pada 
tabel L.2 pada lampiran. 

Tabel 3 berikut menunjukan rekapitulasi 
kuantifikasi finansial untuk CRM secara 
keseluruhan. 
 
Tabel 3. Kuantifikasi Finansial CRM 
 Tahun1*  Tahun2* Tahun3* Total* 
Investasi 50 30 10 90 

Benefit Awal - - - - 
Benefit IAC-
02, IIS-01 

14 14 14 42 

Benefit IRE-
05, IES-05, 
IIM-01 

100 205 315 620 

Total Benefit 114 219 329 662 
Operasional  10 10 20 
Net Benefit  
(Total Benefit – 
Operational) 

114 209 319 642 

*dalam juta rupiah 
 

Dengan demikian, kuantifikasi finansial CRM 
atau Enhanced Simple ROI secara keseluruhan 
adalah: 
 
Enhaced Simple ROI = (Total Net Benefit/3) x 

100% 
Investasi Awal 

 
 = (642/3) x 100% 
           90 

 
 = 237,8% 
 

Hasil akhir perhitungan ROI dengan 
memperhitungkan nilai ekonomis yang diperoleh 
dari penggunaan Tabel Manfaat Bisnis TI Generik 
Ranti menunjukkan bahwa nilai ROI yang diperoleh 
adalah sebesar 124,8%. Dengan mempergunakan 
tabel skoring Information Economic sesuai tabel 2, 
maka score untuk investasi ini adalah 1, yaitu dalam 
rentang nilai 1% hingga 299%. 
 
4.4 Kuantifikasi Non-Finansial 

Sesuai dengan IE, kuantifikasi manfaat non-
finansial ditinjau dari 2 domain, yaitu domain bisnis 
dan domain teknologi. Domain bisnis terdiri dari 
strategic match, competitive advantage, 
management information, competitive response, dan 
project or organization risk [3]. Sedangkan domain 
teknologi terdiri dari definitional uncertainty, 
technical uncertainty, strategic IS architecture, dan 
IS infrastructure risk [3] IT. Pada sub bagian ini 
akan dilakukan pembahasan kuantifikasi non-

finansial pada masing-masing domain tersebut untuk 
SDA dan CRM. 
 
 
4.4.1 Kuantifikasi Non-Finansial pada Domain 

Bisnis 
Analisis domain bisnis untuk SDA dan CRM 

adalah sebagai berikut. 
1. Strategic match (SM);  

Dengan mengacu pada tabel worksheet 
strategic match maka SDA diidentifikasi 
memperoleh nilai 2 karena meskipun tidak 
memiliki relasi langsung dengan strategic 
goals namun merupakan sistem awal untuk 
mencapai strategic goals organisasi. 
Sedangkan untuk CRM diidentifikasi 
memperoleh nilai 4 karena berelasi 
langsung dengan sebagian dari strategic 
goal. 

2. Competitive advantage (CA);  
SDA diidentifikasi memperoleh nilai 1, 
sedangkan CRM diidentifikasi memperoleh 
nilai 3 karena pekerjaan ini dapat menjalin 
data akses antar bagian dan memberikan 
peningkatan efisiensi yang diukur pada 
kinerja kompetitif. 

3. Management information (MI);  
Pada bagian ini, SDA diidentifikasi 
memperoleh nilai 4 karena berelasi dengan 
MISCA pada masa datang. Sedangkan pada 
CRM diidentifikasi memperoleh nilai 5 
karena berelasi dengan MISCA dimulai 
pada saat ini. 

4. Competitive response (CR);  
Pada bagian ini SDA juga diidentifikasi 
memperoleh nilai 2 karena pekerjaan ini 
dapat saja ditunda meski dapat memberikan 
akibat pada biaya SDM. Sedangkan pada 
CRM diidentifikasi memperoleh nilai 4 
karena berpotensi menimbulkan kerugian 
bagi organisasi. 

5. Project or organization risk (OR);  
Pada bagian ini SDA dan CRM 
diidentifikasi memperoleh nilai 1 karena 
keduanya tidak memiliki contingency plans 
dan management champion. 

 
4.4.2 Kuantifikasi Non-Finansial pada Domain 

Teknologi 
Analisis domain teknologi untuk SDA dan 

CRM adalah sebagai berikut. 
1. Definitional uncertainty (DU);  

Pada bagian ini SDA diidentifikasi 
mendapatkan nilai 1, sedangkan CRM 
diidentifikasi memperoleh nilai 3. 

2. Technical uncertainty (TU);  
Pada bagian ini SDA diidentifikasi 
memperoleh nilai 1,75 sebagai nilai rata-
rata karena keahlian staf perlu beberapa 
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keahlian baru, namun managemen sama 
sekali tidak memiliki keahlian ini (3), 
perangkat keras telah tersedia namun 
dengan aplikasi yang baru (1), telah 
terdapat beberapa software namun butuh 
pemrograman yang kompleks (1), dan 
beberapa aplikasi telah tersedia namun 
membutuhkan modifikasi sesuai dengan 
kebutuhan (2). Hal serupa juga 
diidentifikasi terhadap CRM. 

3. Strategic IS Architecture (SA);  
Mengacu pada worksheet SA (tabel L.6 
pada lampiran), SDA diidentifikasi 
mendapatkan nilai 1 karena meskipun 
tercantum dalam cetak biru LPSI namun 
prioritasi proyek tidak didefinisikan. 
Sedangkan untuk CRM mendapatkan nilai 
5 karena proyek ini menjadi awalan untuk 
proyek lain didalam cetak biru orgranisasi. 

4. IS infrastructure risk (IR);  
Pada bagian ini SDA diidentifikasi 
memperoleh nilai 0 karena dapat 
menggunakan layanan dan fasilitas yang 
telah ada. Sedangkan pada CRM 
diidentifikasi memperoleh nilai 3 karena 
terdapat beberapa perubahan dan investasi 
awal dan integrasi berikutnya. 

 
5. Hasil 
5.1 Corporate Values 

Saat ini UIN Malang sedang melakukan 
pengembangan bisnisnya dari Institutional 
Establishment and Academic Reinforcement menjadi 
Regional Recognition and Reputation. Salah satu 
strategi yang dilakukan dalam mencapai hal ini 
adalah dengan mejadikan TI sebagai salah satu 
motor untuk dapat menggerakkan perubahan dan 
pengembangan yang dilakukan. Karena itu untuk 
menunjang pengembangan bisnis tersebut 
dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. 

Bila ditinjau dari aspek bisnis, dengan 
dicanangkannya pengembangan menuju regional 
reputation maka UIN Malang berupaya untuk 
melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai 
institusi di kawasan regional. Aspek bisnis yang kuat 
ini tercermin dengan semakin meningkatnya jumlah 
kerjasama bisnis dengan berbagai institus di 
kawasan regional dan juga meningkatnya jumlah 
mahasiswa asing dari kawasan regional. 

Jika ditinjau dari aspek teknologi, untuk 
dapat mencapai tujuan bisnis tersebut diatas, salah 
satu upaya yang dilakukan UIN Malang adalah 
dengan melakukan perubahan status Pusat Komputer 
(PusKom) menjadi sebuah lembaga yang diberi 
nama LPSI (Lembaga Pengembangan Sistem 
Informasi). Pembentukan LPSI tersebut dapat 
dikatakan sebagai cerminan keseriusan UIN Malang 
dalam menjadikan TI sebagai motor penggerak 

perubahan dan pengembangan yang dilakukan di 
UIN Malang. 

Mengacu pada IE serta berdasarkan tinjauan 
atas perspektif bisnis dan teknologi diatas, maka 
corporate value UIN Malang diidentifikasi lebih 
dekat berada pada kuadran Strategic bila 
dibandingkan dengan kuadran lain seperti tampak 
pada gambar 2. Dengan demikian, maka komposisi 
bobot yang digunakan untuk perhitungan IE 
scorecard akan mengacu pada nilai bobot Corporate 
Value Strategic Quadrant, dalam hal ini tentu 
disesuaikan dengan karakteristik UIN Malang 
sebagai lembaga pendidikan. Nilai bobot tersebut 
tampak pada tabel 5 berikut ini. 

 
Tabel 5. Pembobotan IE Scorecard untuk 

corporate value Strategicquadrant 
Domain Likely 

Value 
Resulting 
Weight 

BUSINESS DOMAIN  

A.  Return On Investment (ROI)  Medium 2 

B.  Strategic Match   High 4 

C.  Competitive Advantage  Highest  6 

D.  Management Information   Medium 2 

E.  Competitive Response  High  4 

F.  Project or Organization Risk  Low     -1 

TECHNOLOGY DOMAIN 

H.  Definitional Uncertainty    Medium -2 

I.  Technical Uncertainty  Low  -1 

G.  Strategic IS Architecture  Low  1 

J.  Infrastructure Risk   Low    1 

Total Value   20 

Total Risk & Uncertainty -4 

 
 
5.2 Information Economic Scorecard 
 

Perhitungan IE scorecard untuk proyek SDA 
mendapatkan  nilai 33 dan risiko -4,75 sehingga nilai 
akhirnya adalah 28,25. Untuk proyek CRM 
memperoleh nilai 70 dengan nilai risiko -8,75 dan 
nilai akhirnya adalah 61,25. Detil penilaian tersebut 
terdapat pada tabel 6 berikut. 
Tabel 6. Information Economic Scorecard untuk 

proyek SDA dan CRM 
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6. Kesimpulan dan Saran 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 
1. IE dapat digunakan sebagai salah satu metoda 

yang dapat digunakan dalam melakukan 
kuantifikasi atas manfaat bisnis suatu investasi 
TI secara finansial dan non finansial. 

2. Berdasarkan pada Ranti’s Generic IS/IT Business 
Value sedikitnya terdapat 9 kategori manfaat 
bisnis yang terdiri dari 21 sub-kategori pada 
investasi Sistem Digital Arsiparis (SDA). Namun 
demikian hanya terdapat 5 sub-kategori manfaat 
bisnis yang memiliki nilai relevan dan signifikan 
untuk kemudian dilakukan kuantifikasi secara 
detil. 

3. Pada investasi Customer Relationship 
Management (CRM) sedikitnya terdapat 11 
kategori yang terdiri dari 32 sub-kategori 
manfaat bisnis yang dapat diidentifikasi. Namun 
demikian hanya terdapat 5 sub-kategori manfaat 
bisnis yang diidentifikasi memiliki nilai relevan 
dan signifikan. 

4. Hasil penilaian akhir dengan menggunakan IE 
atas SDA dan CRM menunjukan bahwa CRM 
memiliki nilai lebih tinggi dari SDA. 

5. Dengan penilaian ini dapat dilakukan 
pemeringkatan atas kedua investasi TI tersebut 
dalam hal prioritasi implementasi keduanya. 

6. Meninjau pada kesesuaian strategis (strategic 
alignment) antara bisnis dengan TI di organisasi, 
Meskipun kedua jenis proyek TI dalam 
penelitian ini secara sederhana dapat dirasakan 
perbandingan prioritasinya, dalam penelitian ini 
dibahas lebih detil cara melakukan kuantifikasi 
kedua proyek tersebut baik secara finansial dan 
non finansial. 

7. Dari keseluruhan proses kuantifikasi finansial 
atas sebuah investasi TI yang telah dilakukan,  
hal tersulit yang dirasakan adalah penentuan 
metrik kuantifikasi manfaat bisnis tersebut.  

 
Saran dari penelitian ini terhadap penelitian 

selanjutnya adalah: 
1. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal 

yang hanya menggunakan satu organisasi saja, 
sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi 
terhadap organisasi lain terlebih lagi bahwa 
setiap organisasi memiliki keunikan masing-
masing dalam melakukan penilaian.  

Karena itu diharapkan terdapat penelitian 
lanjutan dengan jenis industri yang sama pada 
organisasi yang berbeda, sehingga dapat 
memperkaya penelitian, dan bisa didapatkan pola 
manfaat bisnis investasi TI dengan organisasi  
sejenis di Indonesia.  

2. Penelitian ini tidak membahas lebih lanjut 
mengenai faktor lain yang dapat menjadi fokus 
dalam proses pengambilan keputusan tersebut 
seperti budaya organisasi, pendefinisian tujuan, 
atau strategi yang dipilih dalam pengambilan 
keputusan. Dengan demikian diharapkan terdapat 
penelitian lain yang membahas hal ini sehingga 
akan terdapat acuan lengkap pada semua faktor 
dalam proses pengambilan keputusan atas suatu 
investasi TI yang akan dilakukan pada sebuah 
organisasi sejenis.  
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ABSTRAK 

 
Algoritma k-NN (k-NN Tradisional) dalam melakukan pengklasifikasian terhadap suatu dokumen 

dilakukan dengan menentukan sejumlah nilai k similaritas antara dokumen uji dengan dokumen latih. Ketika 
penetapan nilai k terlalu kecil, akurasi hasil klasifikasi akan lebih rendah karena terpengaruh dengan noise. 
Sebaliknya efek noise dapat dikurangi dengan menetapkan nilai k-values yang tinggi, akan tetapi akurasi menjadi 
rendah karena hasil pengklasifikasian lebih terpengaruh dengan kategori yang memiliki jumlah dokumen latih 
lebih besar. Untuk mengatasi kelemahan pada k-NN tradisional ini, pada penelitian ini telah diterapkan Improved 
K-Nearst Neighbors yang melakukan proporsi terhadap nilai k yang digunakan disesuaikan dengan jumlah 
dokumen pada tiap-tiap kategori. Hasil uji coba sistem menunjukkan bahwa sistem berhasil mengklasifikasi 
berita teks bahasa Indonesia mempunyai kinerja (F-Measure) 3.09% lebih baik seiiring dengan variasi nilai k 
yang digunakan dibandingkan dengan menggunakan algoritma k-NN. 

 
Kata kunci : Klasifikasi dokumen, k-NN, Improved K-NN 

 
1. Pendahuluan 

Pengklasifikasian teks merupakan salah satu 
cabang ilmu dari text mining, yang melakukan 
klasifikasi secara otomatis terhadap suatu dokumen 
teks bebas yang belum didefinisikan sebelumnya[10].  

Salah satu algoritma yang digunakan dalam 
melakukan pengklasifikasian dokumen adalah k-
Nearest Neighbors (k-NN). Pada saat dilakukan 
proses pengklasifikasian dengan algoritma k-NN (k-
NN traditional) dilakukan perhitungan nilai 
similaritas antara dokumen uji dengan semua 
dokumen latih. Kemudian diambil similaritas  
sejumlah nilai k dengan dokumen uji. Kinerja sistem 
sangat dipengaruhi oleh nilai k yang ditetapkan [5]. 
Karena distribusi dokumen latih pada setiap kategori 
tidak sama (beberapa kategori memiliki jumlah 
dokumen latih lebih banyak dibandingkan kategori 
lainnya) maka ketika ditetapkan nilai k yang terlalu 
kecil, menghasilkan akurasi yang rendah karena hasil 
pengklasifikasian dokumen uji akan lebih 
terpengaruh dengan noise[3]. Sedangkan menurut 
Baoli [2]  penetapan nilai k yang tinggi memang 
dapat mengurangi efek noise dalam 
pengklasifikasian, tetapi membuat akurasi menjadi 
rendah karena hasil pengklasifikasian dokumen uji 
lebih terpengaruh dengan kategori yang memiliki 
jumlah dokumen latih lebih besar.  

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka 
dalam penelitian ini diterapkan algoritma Improved k-
Nearest Neighbors dalam klasifikasi dokumen berita 

berbahasa Indonesia. Algoritma ini melakukan 
perubahan dengan mengatur besar/kecilnya nilai k 
sesuai dengan jumlah koleksi dokumen latih yang 
dimiliki kategori tersebut. Sebelumnya algoritma ini 
telah berhasil diterapkan pada [2] untuk dokumen 
berbahasa China dan menunjukkan kestabilan dalam 
akurasi.  Sedangkan untuk dokumen berbahasa 
Indonesia penelitian mengenai algoritma Improved k-
NN pernah dilakukan oleh Christiana [4] dimana 
dilakukan pengelompokkan menggunakan algoritma 
k-means clustering terhadap hasil peringkasan 
dokumen latih yang letaknya dekat dengan batas 
kategori. Hanya saja pada penelitian tersebut tidak 
melakukan perubahan dalam cara penetapan  k-values 
pada proses kategorisasinya. 

Sistematika paper ini disusun sebagai berikut : 
setelah bagian pendahuluan ini akan didiskusikan 
tinjaun pustaka, metode dan perancangan, hasil uji 
coba dan pembahasan serta ditutup dengan 
kesimpulan dan saran. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Pengklasifikasian Teks 

Pengklasifikasian teks merupakan suatu proses 
otomatis melakukan pengurutan terhadap sekumpulan 
dokumen ke dalam suatu ketegori atau kelas [7]. 
Dalam prosesnya  diberikan sekumpulan kelas dan 
koleksi dokumen yang berfungsi sebagai dokumen 
latih untuk ditentukan modelnya. Berdasarkan model 
yang diperoleh, suatu dokumen uji akan ditentukan 
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klasnya. Semua dokumen latih maupun dokumen uji 
melalui tahap preproses sebagaimana pada gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Skema Preprocessing 
 

1. Tokenizing 
Proses pemenggalan susunan term dari suatu 

kalimat menjadi kumpulan token, mengubah semua 
huruf pada token dalam kalimat menjadi huruf kecil 
(case folding) dan dihilangkannya karakter selain 
huruf seperti angka dan tanda baca. Karakter angka 
dan tanda baca dianggap sebagai delimiter atau 
pemisah. 

 
2.  Filtering   

Proses menghilangkan term yang tidak 
mendeskripsikan sesuatu misal : di, adalah, sebagai 
dengan menggunakan daftar stoplist. Stoplist adalah 
sekumpulan kata yang tidak mempunyai relevansi 
terhadap dokumen namun seringkali muncul dalam 
sebuah dokumen.  

 
3.  Stemming  

Proses untuk mencari kata dasar suatu kata 
dengan cara mereduksi inbuhan awalan dan atau 
akhiran. Salah satu metode yang digunakan dalam 
proses stemming adalah Porter Stemmer. Algoritma 
ini dibuat oleh M.F. Porter pada tahun 1980. 
Mekanismenya algoritma ini melakukan 
penghilangan akhiran morphological dan infleksional 
yang umum dari bahasa Inggris. Selanjutnya 
ailgoritma ini diadaptasi oleh Fadillah Z[9]. Tala pada 
tahun 2003 untuk stemming bahasa Indonesia.  

 
4.  Pembobotan (Term Weighting) 

Term hasil stemming selanjutnya ditentukan 
bobotnya menggunakan metode Length Term 
Collection (LTC). Metode ini merupakan bentuk 
normalisasi Term Frequency-Invers Document 
Frequency (TF-IDF). Perhitungan pada metode ini 
menggunakan nilai logaritma dari frekuensi 
kemunculan term. Pembobotan dengan metode ini 
menggunakan persamaan 1[8]. 

 Á?,� =  ¾6: Wâ+¾%�8,õÂÂ∗ �-X8,õ
0∑ Y¾6: Wâ+¾%��,õÂÂ∗ �-X�,õZ�6�$V

       (1) 

Dimana, 
Á?,� = bobot term i pada dokumen j 
��?,� = frekuensi term i pada dokumen j 
��~,� = frekuensi term k pada dokumen j 
¡¼�~,� = invers dokumen frekuensi term k pada 

dokumen j 
¡¼�?,� = invers dokumen frekuensi term i pada 

dokumen j 
t = jumlah semua term yang terdapat di 

dokumen j 
 
5. Model Ruang Vektor (Vector Space Model) 

Dokumen direpresentasikan sebagai fitur vektor 
dari frekuensi kemunculan term pada semua 
dokumen menggunakan matriks term frequency 
sebagaimana pada gambar 2 [6].  

 
     $6            $B        . .      $u [N[\:[^ _  

[NN [\N . . [QN[N\ [\\ . . :: : . . :
[N` [\` . . [Q`a 

 
Gambar 2 .Matriks term-document 

 
2.2. Algoritma k-Nearest Neighbors 

Algoritma k-Nearest Neighbors (k-NN) 
merupakan algoritma yang memiliki ketangguhan 
dalam mengelola dokumen latih dalam jumlah yang 
besar dan memiliki banyak noise. Cara kerja 
algoritma ini adalah dengan memilih dokumen latih 
sejumlah nilai k  yang letaknya terdekat dari 
dokumen uji. Kategori dokumen latih yang paling 
banyak muncul/ditemui pada sejumlah k terdekat, 
nantinya dipilih sebagai kategori dokumen uji 
tersebut. Tahapan algoritma ini adalah sebagai 
berikut [1]: 
1. Menghitung nilai kemiripan (cosine similarity) 

antara dokumen uji dengan semua dokumen latih 
menggunakan persamaan 2. 
 �ux¾�, ��Â = ∑ �8*õ8�8$V

0¾∑ �8�8$V Â� 0¾∑ *õ8�8$V Â�           (2) 

 Dimana,  
��   : dokumen latih ke z 
� : dokumen uji yang akan diukur 

kedekatannya dengan ��   
� . ��  : perkalian vektor antara dokumen 

uji � dengan dokumen latih �� 
|�| b��b : perkalian antara akar dari jumlah 

kuadrat vektor dokumen uji � 
dengan  akar dari jumlah kuadrat 
vektor dokumen latih �� 

 
2.3. Kelemahan Algoritma k-Nearest Neighbors 

Pada algoritma k-NN proses pengklasifikasian 
dilakukan dengan menggunakan nilai k yang sama 
pada semua kategori, tanpa memperhitungkan jumlah 
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dokumen latih yang dimiliki oleh setiap kategori. 
Sedangkan distribusi dokumen latih dalam data latih 
tidak sama, yaitu terdapat beberapa kategori y ang 
memiliki jumlah dokumen latih yang lebih banyak 
daripada kategori yang lain.  

Ketika nilai k yang ditetapkan terlalu kecil, maka 
akan menghasilkan akurasi yang rendah. Hal ini 
disebabkan karena hasil kategori akan lebih 
terpengaruh dengan noise[3]. Sedangkan menurut 
Baoli [2] apabila nilai k yang ditetapkan terlalu tinggi 
di satu sisi akan mengurangi efek noise tetapi di sisi 
lain akan membuat akurasi menjadi rendah. Hal ini 
disebabkan karena hasil kategori dokumen uji lebih 
dipengaruhi pada kategori yang memiliki jumlah 
dokumen latih yang lebih besar. 

Kelemahan ini dapat diatasi dengan melakukan 
analisa dari hasil percobaan dengan berbagai variasi 
k-values (cross-validation). Namun metode ini 
memiliki running time dan biaya komputasi sangat 
tinggi. 

 
2.4 Algoritma  Improved k-Nearest Neighbors   

Algoritma Improved k-Nearest Neighbors 
melakukan modifikasi dalam penentuan nilai k. 
Dalam algoritma ini penetapan nilai k bervariasi 
tergantung besar-kecilnya jumlah dokumen latih yang 
dimiliki kategori tersebut. Sehingga ketika nilai k 
semakin tinggi, hasil kategori tidak terpengaruh pada 
kategori yang memiliki jumlah dokumen latih yang 
lebih besar. Penetapan nilai k pada algoritma ini 
menggunakan persamaan 3 dengan terlebih dahulu 
mengurutkan secara menurun hasil dari persamaan 2 
pada tiap-tiap kategori.  

 
2.4.1 Penetapan Proporsi Nilai k Baru  

Pada algoritma Improved k-Nearest Neighbors, 
nilai k yang baru disebut dengan n. Untuk 
menghitung nilai n digunakan persamaan 3  pada 
setiap kategori. 

 v �  Ï ~ ∗3;}�=
ñµTc3¾}õÂ | �¶6..3deÑ  (3) 

Dimana, 
v : k-values yang baru 
s : k-values yang ditetapkan 
\;K�= : Jumlah dokumen latih dikategori/kategori 

m maxc\¾K�Â | z = 1. . \}e : Jumlah dokumen latih 
terbanyak dari semua 
kategori 

 
2.4.2. Pemilihan Kategori pada Improved k-
Nearest Neighbors   

Penentuan kategori atau kelas suatu dokumen uji 
pada algoritma Improved k-Nearest Neighbors 
dilakukan dengan membandingkan kemiripan 
dokumen uji dengan dokumen latih pada tiap 
kategori. Kemiripan dokumen X dengan dokumen 

latih �� pada sejumlah top n tetangga pada suatu 
kategori dihitung menggunakan persamaan 4.  

 f;g = =  hij k�/k  ∑  lQk¾g ,m`Â f¾m`,�kÂm` ∈ Pn� � �oo;�k=
∑  lQk¾g ,m`Â m` ∈ Pn� � �oo ;�k= 

    (4) 

Dimana,  
y(X)           :  probabilitas dokumen � menjadi 

anggota kategori (K�= 
Sim(X,dj)   : kemiripan antara dokumen X 

dengan dokumen latih dj 
top n KNN : top n tetangga seperti pada 

persamaan 3 yang menyatakan 
similaritas terbesar/tertinggi. 

     

Æ¾�� , K�Â =  �1, ��  ∈  K�
0, ��  ∉  K�

� 
 

Nantinya dokumen uji � masuk ke dalam 
kategori yang memiliki nilai  Æ;�= paling besar. 

 
2.5 Evaluasi 

Dalam melakukan evaluasi akurasi dari algoritma 
Improved k-Nearest Neighbors, diperlukan 
pertimbangan dari hasil perhitungan  precision, recall 
dan F1 Measure.  

 
2 Metodologi dan Perancangan 
3.1 Analisis Data 

Sumber data yang digunakan  dalam pengujian 
sistem pada penelitian ini berasal dari situs berita 
online berbahasa Indonesia 
http://www.mediaindonesia.com. Pemilihan situs ini 
didasarkan pada kenyataan bahwa situs tersebut 
merupakan situs berita online yang paling sering 
dikunjungi dan menyediakan RSS Feed untuk 
kategori beritanya. 
 
3.2 Pembentukan Classifier Algoritma  Improved k-
Nearest Neighbors 
1. Hitung kemiripan dokumen uji dengan semua 

dokumen latih menggunakan persamaan 2. 
2. Kelompokkkan hasil kemiripan berdasarkan 

kategorinya. 
3. Hitung nilai k yang ditetapkan sehingga 

didapatkan nilai k yang baru (n) untuk setiap 
kategori menggunakan persamaan 3.  

4. Tentukan kategori dokumen dokumen uji 
berdasarkan nilai terbesar hasil perhitungan 
persamaan 4. 

 

 
Gambar 3. Perancangan Proses  

 
4.   Hasil uji coba dan  Pembahasan 
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Evaluasi sistem dilakukan dengan 
membandingkan hasil kategori dari dua algoritma, 
yaitu algoritma k-NN  dan algoritma Improved k-NN 
terhadap sejumlah data sebagaimana pada tabel 1.  

 
 
 
 
Tabel 1. Distribusi Dokumen Percobaan 

Kategori Dokumen 
Latih 

Dokumen 
Uji 

Ekonomi 40 12 
Hiburan 60 18 
Humaniora 30 9 
Iptek 30 9 
Mancanegara 50 15 
Megapolitan 40 12 
Olahraga 50 15 
Politik 100 30 
Sepakbola 50 15 
Jumlah 450 135 

 
4.1 Hasil Evaluasi 

Terdapat dua dua macam percobaan untuk 
evaluasi sistem. Percobaan pertama menggunakan 
metode K-NN dan kedua menggunakan metode 
Improved K-NN yang menyertakan perhitungan 
proporsi terhadap penggunaan nilai k dan proporsi 
pada nilai similarity. Percobaan dilakukan 
menggunakan 13 parameter nilai k dari k = 2, dan 
selanjutnya digunakan kelipatan k = 5, hingga  k = 
60. Hasil klasifikasi dari semua variasi nilai k pada 
K-NN dan IK-NN masing-masing dapat dilihat pada 
tabel 2 dan tabel 3. 
 

Tabel 2.  Hasil Pengklasifikasian dengan k-NN 

 
 

Tabel 3. Hasil Pengklasifikasian dengan 
Improved k-NN 

 
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 

menggunakan Improved k-NN, membuktikan bahwa 
seiring dengan meningkatkan nilai k yang digunakan, 
jumlah dokumen yang dikategorikan benar oleh 
sistem lebih besar daripada dibandingkan dengan  k-
NN  terutama pada kategori yang memiliki jumlah 
koleksi dokumen latih yang lebih kecil(Humaniora 
dan Iptek). 

Evaluasi tidak hanya dinilai dari jumlah 
dokumen uji yang dikenali secara benar oleh sistem 
akan tetapi juga dihitung nilai F-Measure untuk 
menyeimbangkan pengaruh nilai precision dan recall. 
Nilai F-Measure Rata-Rata yang digunakan untuk 
mengetahui prosentase akurasi yang dihasilkan oleh 
algoritma Improved k-NN dibandingkan algoritma k-
NN dapat dilihat pada tabel 4.  

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa dengan 
algoritma Improved k-NN  hasil akurasi cenderung 
lebih stabil dibandingkan dengan k-NN tradisional 
seiiring dengan meningkatnya nilai k yang digunakan.  
Representasi dalam bentuk grafik dapat dilihat pada 
gambar 4. 

Tabel 4.  Nilai F-Measure Rata-Rata 

Nilai  k k-NN Improved 
k-NN 

2 0.9526 0.9526 

5 0.9636 0.9617 

10 0.9496 0.9528 

15 0.9517 0.9491 

20 0.9397 0.9491 

25 0.9332 0.9435 

30 0.9282 0.9491 

35 0.9282 0.9530 

40 0.9059 0.9585 

45 0.8925 0.9585 

50 0.8876 0.9585 

55 0.8876 0.9585 

60 0.8809 0.9585 

Rata 2 0.9232 0.954092 
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Gambar 4.  Grafik Nilai F-Measure 

Dari garik nilai rata-rata F-Measure sebagaimana 
pada gambar 4 menunjukkan bahwa hasil evaluasi 
dengan algoritma k-NN semakin menurun seiiring 
dengan meningkatnya k-values yang digunakan, 
yakni pada k = 15 sebesar 0.9517 dan terus menurun  
menjadi 0.8809  ketika k = 60. Sedangkan 
penggunaan algoritma Improved k-NN menunjukkan 
sedikit ada penurunan seiiring dengan meningkatnya 
nilai k yang digunakan, yaitu ketika k = 15 sampai  k 
= 25. Akan tetapi terjadi peningkatan mulai dari  k = 
30 hingga k = 60.  

Berdasarkan pada Tabel 4. Nilai F-Measure 
Rata-Rata menunjukkan Algoritma Improved k-NN  
memiliki F-Measure rata-rata sebesar 3.09% lebih 
baik dibandingkan algoritma k-NN. 

 
3 Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
1. Dalam mengatasi permasalahan penurunan 

akurasi pada kategori yang memiliki jumlah 
koleksi dokumen latih yang lebih kecil, pada 
Algoritma Improved k-NN dilakukan proporsi 
penggunaan nilai k yang besarnya disesuaikan 
dengan jumlah dokumen latih pada setiap 
kategori. 

2. Hasil evaluasi menunjukkan dengan Algoritma 
Improved k-NN memiliki performa sistem (F-
Measure) 3.09% yang lebih baik dibandingkan 
dengan Algoritma k-NN. Nilai k optimal 
diperoleh pada k=5 dengan prosentase dokumen 
yang dikategorikan benar oleh sistem sebesar 
96,17%. 
 

5.2 Saran 
Dalam penelitian ini terdapat bagian yang masih 

belum dieksplorasi secara mendalam dan dapat 
dijadikan bahan dalam penelitian lebih lanjut, yaitu 
dibutuhkan variasi data latih untuk dokumen berita 
berbahasa Indonesia dalam rentang waktu yang lama. 
Sehingga berita yang didapatkan memiliki variasi 
berita yang lebih luas. 
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Abstrak 

Proses pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi merupakan proses mendapatkan dan 
menggunakan informasi mengenai mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi khususnya jurusan teknik 
informatika untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi. Sebuah 
perguruan tinggi harus mengambil keputusan yang tepat mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi, bila hal ini 
dilakukan dengan baik dan benar akan menjamin hasil pemilihan yang berkualitas dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Sistem pendukung keputusan berperan dalam membantu pihak perguruan tinggi 
khususnya jurusan teknik informatika untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada penelitian ini telah dibuat 
sebuah perangkat lunak Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi yang berfungsi 
membantu pihak perguruan tinggi khususnya jurusan teknik informatika dalam mengambil keputusan yang tepat 
dengan menggunakan model use case. Fungsi utama perangkat lunak ini adalah mengolah data-data pemilihan 
mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi.Perangkat lunak ini diimplementasikan dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Dhelpi, dan untuk database menggunakan paradox.  
 
Kata Kunci  : Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, Beasiswa, Use Case, Delphi 

 
 
Bab  I  PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 

Kemampuan mengambil keputusan yang cepat 
dan cermat merupakan kunci keberhasilan 
dalam persaingan global di masa sekarang dan 
yang akan datang. Perkembangan teknologi 
informasi memungkinkan dilakukannya 
pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan 
cermat. Integritas perangkat keras, perangkat 
lunak dan proses keputusan tersebut 
menghasilkan sistem pengambilan keputusan 
yang akurat.  
Oleh karena itu, pengelola lembaga pendidikan 
dituntut untuk semakin profesional, melakukan 
persaingan dalam iklim dan cara yang wajar 
sehingga tidak merugikan lembaga pendidikan 
yang bersangkutan, pemerintah, dan 
masyarakat. Bahkan dapat memberikan 
kepuasan  yang tinggi bagi pelanggan dalam 
hal ini adalah mahasiswa, selain fasilitas jasa 
berkualitas yang diberikan, pihak universitas 
juga perlu memberikan penghargaan bagi 
mahasiswa berprestasi yaitu dalam bentuk 
beasiswa. Hal ini sebagai motivasi bagi 
mahasiswa untuk semakin berprestasi. Maka 

universitas membutuhkan sarana untuk 
mendukung suatu bentuk keputusan 
menentukan mahasiswa dengan prestasi tingkat 
bagaimana yang layak diberikan beasiswa. 
 

1.2 Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
dapat didefinisikan masalah yang akan di 
angkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemberian beasiswa ini 
berpengaruh terhadap prestasi 
mahasiswa? 

2. Apakah semua mahasiswa dengan 
tingkat nilai memuaskan layak 
mendapatkan beasiswa ? 
 

1.3  Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari langkah-langkah berikut : 
a. Tahap Insepsi 

Tahap insepsi atau tahap awal dari Unifed 
Process meliputi komunikasi pelanggan dan 
kegiatan perencanaan.Use case membantu 
mengindentifikasi ruang lingkup proyek 
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dan memberikan dasar untuk perencanaan 
proyek. 

b. Tahap Elaborasi 
Tahap elaborasi menyambung komunikasi 
denganpelanggan dari tahap awal dan mulai 
kegiatan pemodelan. Elaborasi memurnikan 
dan memperluas use case awal yang 
dikembangkan sebagai bagian dari tahap 
awal dan memperluas represenatsi 
arsitektur. 

c. Tahap Konstruksi 
Tahap konstruksi identik dengan kegiatan 
konstruksi untuk proses software generik. 
Menggunakan model arsitektur sebagai 
input, tahap konstruksi mengembangkan 
komponen perangkat lunak yang akan 
membuat setiap use case operasional bagi 
pengguna akhir. 

d. Tahap Transisi 
  Tahap transisi meliputi tahap akhir dari 

kegiatan konstruksi generik dan bagian 
pertama dari kegiatan penyebaran 
generik.Software diberikan kepada end user 
untuk pengujian dan umpan balik pengguna 
baik laporan dan perubahan yang 
diperlukan. 

e. Tahap Produksi  
      Tahap produksi bertepatan dengan kegiatan 

penyebaran atau pendistribusian.Selama 
tahap ini, penggunaan terus menerus 
perangkat lunak dimonitor dan laporan 
kerusakan dan permintaan untuk perubahan 
dan evaluasi. 

 
Bab II DASAR TEORI 
2.1    Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan adalah bagian 
dari sistem informasi yang berbasis komputer, 
termasuk sistem berbasis 
pengetahuan(manajemen pengetahuan) yang 
dipakai untuk mendukung pengambilan 
keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah 
perusahaan. 
Tahapan-tahapan pengambilan keputusan: [1] 

a.    Pendefinisian masalah. 
b.    Mengumpulkan data atau informasi 

yang relevan. 
c.    Mengolah data menjadi informasi dalam 

bentuk grafik atau tulisan. 
d.    Menentukan alternatif atau solusi dalam 

bentuk presentasi. 
Tujuan dari Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK): [1] 

1.    Membantu manajer membuat keputusan 
untuk menyelesaikan masalah semi-
terstruktur. 

2.    Mendukung manajer dalam mengambil 
keputusan. 

3.    Meningkatkan efektivitas pengambilan 
keputusan. 

4.    Mendukung semua langkah proses 
pengambilan keputusan dan memberikan 
fasilitas interaksi di antara   langkah-
langkah tersebut. 

Kegunaan Sistem Pendukung Keputusan : [5] 
1.    Mampu mendukung pencarian solusi 

dari masalah yang kompleks. 
2.    Respon cepat pada situasi yang tak 

diharapkan dalam kondisi yang berubah-
ubah. 

3.    Meningkatkan kontrol kerja manajemen 
dan kinerja manajemen. 

4. Menghemat biaya. 
5. Keputusan lebih cepat. 
6. Meningkatkan efektivitas manajerial. 
7.    Meningkatkan produktivitas analisis. 

 
2.2    Pemodelan Menggunakan UML 

Pemodelan (modeling) adalah proses 
merancang piranti lunak (software) sebelum 
melakukan pengkodean (coding). Membuat 
model dari sebuah sistem yang kompleks 
sangatlah penting, karena kita tidak dapat 
memahami sistem secara menyeluruh.Semakin 
kompleks sebuah sistem, semakin penting pula 
penggunaan teknik pemodelan yang baik. 
Terdapat sejumlah model proses seperti 
:waterfall, incremental, evolutionary, 
component based, dan unifed process. [4] 
Unifed process merupakan proses yang bersifat 
“use-case driven”, arsitektur-sentris, iteratif 
dan merupakan proses perancangan perangkat 
lunak bersifat incremental sebagai kerangka 
kerja untuk metode UML dan kakas kembang 
yang akan digunakan. [4] 
UML (Unifed Modeling Language) adalah 
sebuah bahasa yang telah menjadi standar 
dalam industri untuk visualisasi, merancang 
dan mendokumentasikan sistem piranti 
lunak.UML menawarkan sebuah standar untuk 
merancang model sebuah sistem. Secara 
konsep dasar, UML mendefinisikan beberapa 
diagram sebagai berikut: 

1.    Use Case Diagram 
Use Case merupakan sebuah teknik 
digunakan dalam pengembangan sebuah 
software dan sistem informasi untuk 
menangkap kebutuhan fungsioanal dari 
sistem yang bersangkutan, Use Case 
menjelaskan interaksi yang terjadi antara 
‘aktor’-inisiator dari interaksi sistem itu 
sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah 
Use Case direpresentasikan dengan urutan 
yang sederhana.  

2.    Class Diagram 
Class adalah sebuah spesifikasi objek, 
yang memiliki atribut/properti dan 
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layanan/fungsioanal (metode/fungsi). 
Class Diagram menggambarkan struktur 
dan deskripsi kelas, peckage dan objek 
beserta hubungan satu sama lain, seperti 
containment, pewaris, Atribut, dan  

3.    Activity Diagram 
Diagram ini menggambarkan berbagai 
aktivitas dalm sistem yang sedang 
dirancang, mulai dari titik awal, melalui 
kondisi (decision) yang mungkin terjadi, 
kemudian sampai titik terakhir. Diagram 
ini juga mampu menggambarkan proses-
proses parallel yang mungkin terjadi pada 
beberapa eksekusi. Diagram ini tidak 
menggambarkan perilaku/proses internal 
sebuah sistem maupun interaksi antar 
subsistem, tetapi lebih menggambarkan 
proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 
secara umum.  

4.    Sequence Diagram 
Diagram ini menggambarkan interaksi 
antar objek di dalam dan disekitar sistem 
(termasuk pengguna, display, dan 
sebagainya) berupa message yang 
digambarkan terhadap waktu. Sequence 
diagram terdiri atas dimensi vertikal 
(waktu) dan dimensi horizontal (objek-
objek yang terkait). Digunakan untuk 
menggambarkan skenario atau rangkaian 
langkah-langkah yang dilakukan sebagai 
respon dari sebuah event untuk 
menghasilkan output tertentu.Diawali dari 
sebuah aktivitas tertentu, kemudian 
berproses mengikuti urutan tertentu, yang 
bisa terlihat melalui message antar 
objeknya. 

 
Bab III PEMBAHASAN DAN PERANCANGAN 

Dalam pembuatan sistem ini, sistem yang 
dibangun mempuyai peranan antara lain 
sebagai berikut : 
1. Sistem Dapat Mengolah 

(Menyimpan, Mengubah dan 
menghapus) data - data  pemohon  ( 
mahasiswa), dan data beasiswa yang 
di inputkan ke dalam sistem. 

2. Sistem Dapat Mengolah 
(Menyimpan dan Mengubah) nilai 
skoring pada parameter-parameter 
analisis yang ada pada sistem, yang 
akan digunakan sebagai penentuan 
pemberian beasiswa kepada 
pemohon (mahasiswa). 

3. Sistem dapat melakukan proses 
analisis berdasarkan parameter 
masukan dan mengeluarkan 
penilaian keseluruhan beserta suatu 
referensi dalam mengambil 
keputusan untuk pemberian 

beasiswa kepada pemohon 
(mahasiswa). 

4. Sistem dapat mencetak data 
rekomendasi dari sistem tentang 
hasil pemohon (mahasiswa) yang 
menerima beasiswa. 

5. Sistem dapat mencetak rekap data 
pemohon (mahasiswa) yang 
mendapatkan beasiswa. 

 Dalam pelaksanaannya pemilihan 
mahasiswa berprestasi ini menggunakan 
beberapa persyaratan yang nantinya akan 
dinilai. Persyaratan tersebut diberikan oleh 
Universitas kepada mahasiswa sebagai 
penentuan dalam pemberian beasiswa. Adapun 
persyaratan tersebut yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa adalah : surat keterangan aktif 
kuliah, surat keterangan tidak mampu dari 
lurah setempat, nilai IPK semester terakhir atau 
kartu hasil study. 
 Karena sistem ini menggunakan model use 
case, maka aktivitas yang bisa dikerjakan pada 
saat analisis adalah menetakan use case serta 
melengkapinya dengan skenario dan kebutuhan 
sistem. Hasil dari model use case adalah 
sesuatu yang membentuk komponen-
komponen, antarmuka dan hubunganya yang 
nantinya dapat di implementasikan secara 
langsung kedalam bentuk code.  
Pengguna sistem diklasifikasikan dalam 
beberapa kategori, selain unutk membedakan 
sub sistem yang digunakan juga mengantisipasi 
terhadap kemungkinan penggunaan sistem oleh 
yang tidak berwewenang. Pengguna sistem 
juga bisa disebut sebagai Actor seperti terlihat 
pada gambar berikut: 

 
 
 
 
  
      Mahasiswa 
 
                                                                          
                                                                         Admin 
  
       Operator 
                            Gambar 1. Use Case Diagram  
 

Kasus yang akan diambil dalam pengembangan 
sistem adalah pendataan mahasiswa. Terdapat  
beberapa buah tabel yang akan digunakan yaitu 
tabel penerima_beasiswa, tabel  beasiswa, tabel 
mahasiswa, tabel persyaratan, tabel penilaian, 
tabel jurusan, tabel variable_parameter dan 
tabel parameter penilaian. 
Berikut disajikan relasi antar tabel dari basis 
data yang akan digunakan dalam 
pengembangan aplikasi ini : 

Registrasi dan 

Pengurusan 

Beasiswa 

Pencarian 

informasi 

Pendaftara

n Beasiswa 
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Gambar  2. Class Diagram 

 
Proses penetuan pemberian beasiswa dimulai 
dari pemohon (mahasiswa) melengkapi berkas 
persyaratan permohonan penerimaan beasiswa, 
kemudian oleh pegawai BAAK dilakukan  
pengecekan kelengkapan berkas persyaratan 
permohonan, apabila berkas permohonan  yang 
dimasukkan lengkap maka data pemohon 
(mahasiswa) akan disimpan ke dalam database, 
setelah itu sistem akan melakukan proses 
seleksi, dimana sistem akan membandingkan 
diantara semua pemohon (mahasiswa), untuk 
memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang 
paling layak menerima beasiswa. Setelah itu 
akan ada laporan penerimaan beasiswa, dan 
laporan tersebut akan diberikan kepada Biro 
Keuangan dan akan diteruskan kepada Rektor. 

 

 
Gambar 3. Activity Diagram 

 
Proses pemberian beasiswa dimulai dari 
pengisian kelengkapan persyaratan beasiswa 
oleh pemohon (mahasiswa). Berkas - berkas 
yang harus dilengkapi adalah data administrasi 
persyaratan permohonan, dan data pemohon 
(mahasiswa).  
Bagi pemohon (mahasiswa) yang belum 
memasukan persyaratan dengan lengkap dapat 
melengkapi kembali persyaratannya. 
Sedangkan bagi pemohon (mahasiswa) yang 

sudah melengkapi persyaratannya, akan 
dilakukan proses penentuan pemberian 
beasiswa melalui seleksi dengan 
membandingkan data pemohon (mahasiswa) 
dengan data pemohon (mahasiswa) lainnya, 
dengan cara melakukan pembobotan serta 
perhitungan nilai faktor menggunakan kriteria 
– kriteria yang telah ditentukan. 
Dengan proses seleksi ini akan diperoleh 
rangking dari masing – masing pemohon 
(mahasiswa). Dimana pemohon (mahasiswa) 
yang memiliki nilai tertinggi atau rangking 
tertinggi, merupakan mahasiswa yang paling 
membutuhkan beasiswa sehingga paling layak 
mendapatkan beasiswa.  
 

 
Gambar 4. Alur Proses Keputusan 

 
Bab IV IMPLEMENTASI 

Implementasi adalah tahap dimana sistem siap 
dibangun, dalam hal ini tahap pemrograman. 
Pada pemrograman berbasis prosedur, sebuah 
program besar dibagi menjadi prosedur - 
prosedur. Tiap prosedur didefinisikan tugasnya. 
Kemudian dalam program dilakukan 
pemangilan prosedur - prosedur tersebut untuk 
mengerjakan tugas yang dibebankan 
kepadanya. 
Software pengolah basis data yang digunakan 
adalah Database Paradox. Berikut tabel-tabel 
yang dibangun menjadi basis data sistem: 

 
1. Tabel Beasiswa 

                               Tabel 1. Tabel Beasiswa 

 
 
2. Tabel Jurusan 

                              Tabel  2. Tabel Jurusan 
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3. Tabel Mahasiswa 
                    Tabel  3. Tabel Mahasiswa 

 
 

4. Tabel Parameter_Nilai 
            Tabel  4 Tabel Parameter_Nilai 

 
 
5. Tabel Variabel_Parameter  

Tabel 5.  Tabel Variabel_Parameter 

 
 
6. Tabel Persyaratan 

Tabel 6.  Tabel Persyaratan 

 
 
7. Tabel Penilaian 

Tabel 7.  Tabel Penilaian 

 
 
8. Tabel Penerima_Beasiswa 

Tabel 8. Tabel Penerima_Beasiswa 

 
 

Setelah selesai merancang sistem dan 
mengimplementasikan basis data, maka sesuai 
rancangan yang telah dibangun, menggunakan 
bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Berikut tampilan aplikasi yang telah dibangun: 
1. Data Beasiswa 

 
Gambar 5. Form Data Beasiswa 

2. Data Jurusan 

 
Gambar 6. Form Data Jurusan 

3. Data Parameter Penilaian 

 
             Gambar 7. Form Data Parameter Penilaian 

4.  Set Variabel Parameter Penilaian 

 
Gambar 8. Form Set Variabel Parameter 

Penilaian 
 
Bab  V HASIL PENGUJIAN 

Pengujian perangkat lunak sistem dilakukan 
dengan menguji tiap-tiap use case yang 
didefenisikan pada analisa use case. Pengujian 
ini dilakukan secara black box, yaitu 
dengan hanya memperhatikan masukan ke 
sistem dan keluaran dari sistem. Pengujian 
yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi : 

1.    Pengujian use case pendaftaran beasiswa. 
2. Pengujian use case registrasi dan           

pengurusan baesiswa. 
3.   Pengujian use case informasi beasiswa. 
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Setiap item pengujian terdiri atas keterangan-
keterangan sebagai berikut: 

1. Deskripsi uji, yaitu deskripsi tentang 
tujuan dilakukannya pengujian serta 
dekripsi global pengujian. 

2.   Prosedur pengujian, yaitu urutan langkah 
yang ditempuh untuk melakukan 
pengujian. 

3. Masukan, yaitu masukan atau input yang 
diberikan penguji pada sistem. 

4. Keluaran yang diharapkan, yaitu keluaran 
yang diharapkan untuk setiap masukan 
yang diberikan oleh penguji. 

5. Hasil yang didapat, yaitu respon yang 
dikelurkan sistem untuk setiap masukan 
yang diberikan oleh penguji. 

Data hasil pengujian berisi hasil-hasil 
pengujian terhadap setiap use case yang 
akan diuji. Berikut ini adalah hasil 
pengujian terhadap use case Registrasi dan 
pengurusan beasiswa: 
1.   Form data mahasiswa (pemohon) 

Dalam form ini terdapat beberapa 
inputan yang harus di isi mengenai 
informasi mahasiswa . Terdapat juga 
tombol untuk menyimpan, batal dan 
keluar dan terlihat seperti gambar di 
bawah ini : 

 
           Gambar  9. Form Data Mahasiswa (Pemohon) 

2.   Form pengecekan persyaratan 
Dalam form ini dilakukan pengecekan 
persyaratan untuk mendapatkan beasiswa 
yang harus di penuhi oleh mahasiswa guna 
melengkapi data administrasi oleh pegawai 
tata usaha seperti terlihat pada gambar 
dibawah ini: 

 
     Gambar 10. Form Pengecekan Persyaratan 

3.   Form seleksi penerima beasiswa 
Dalam form ini mahasiswa yang sudah 
mendaftar sebagai penerima beasiswa dan 
telah memenuhi persyaratan akan dilakukan 

penyeleksian untuk mengetahui mahasiswa 
mana saja yang lolos sebagai penerima 
beasiswa dan dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini : 

 
Gambar 11. Form Perangkingan dan Seleksi  

Penerima Beasiswa 
 
Bab VI  PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Sistem pendukung keputusan berbasis 
komputer ini dapat menjadi alternatif untuk 
dijadikan media penyebaran informasi dan 
pelayanan bagi mahasiswa dalam rangka 
pemberian beasiswa kepada mahasiswa. 
Dengan menggunakan sistem ini pengguna 
langsung dapat menentukan mahasiswa 
mana yang pantas untuk mendapatkan 
beasiswa dengan lebih efektif dan efisien. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan 
balck box dapat dilihat bahwa perangkat 
lunak sistem pelayanan sudah berjalan 
dengan baik sesuai dengan yang 
diharapkan.  

2. Saran 
Adapun saran  yang ingin dikemukakan  
agar resiko kehilangan data dapat terhindar 
maka perlindungan terbaik adalah dengan 
membuat backup file secara teratur 
terhadap data yang telah ada. 
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Abstrak 

Banyaknya jumlah website yang ada di dunia maya saat ini memaksa masing-masing website untuk saling 
berkompetisi dalam meningkatkan page rank pada hasil pencarian search engine, terutama Google, yang 
digunakan oleh mayoritas pengguna internet di seluruh dunia, guna mendapatkan jumlah kunjungan yang tinggi. 
Sebagai upaya mencapainya, lazim digunakan beberapa teknik khusus yang dikenal dengan istilah Search 
Engine Optimization (SEO). Di sisi lain, faktor kemudahan dalam membangun dan mengelola website 
menjadikan content management system (CMS) salah satu pilihan utama bagi banyak kalangan. Joomla 
merupakan salah satu yang paling banyak dipilih. Pada makalah ini, dilakukan evaluasi atas beberapa teknik 
SEO yang diimplementasikan pada website berbasis Joomla. Teknik yang dievaluasi meliputi terbagi dua, yakni 
On Page SEO (Meta Title Tag, Meta Description Tag, Meta Keyword Tag, Keyword Density, dan Pretty 
Permalink) dan Off Page SEO (Backlink dan Google+1). Proses evaluasi dilakukan selama kurang lebih dua 
bulan pada sebuah website uji yang dibangun menggunakan Joomla dan dikelola secara khusus untuk memenuhi 
kebutuhan penelitian. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa ketujuh teknik tersebut dapat diimplementasikan 
dengan baik pada website berbasis Joomla. Enam diantaranya terbukti memberikan hasil yang cukup signifikan. 
Selain itu, ditemukan juga bahwa Off Page SEO secara umum memberi pengaruh lebih signifikan dibandingkan 
On Page SEO.  
 
Kata kunci: Website, page rank, search engine, SEO, Joomla 
 
 
1. Pendahuluan 

Era globalisasi memungkinkan semua orang di 
berbagai belahan dunia untuk bertukar informasi 
dengan lebih cepat tanpa batasan waktu dan wilayah 
lagi. Penetrasi internet yang semakin kuat, baik itu 
di negara maju dan lebih-lebih lagi di negara 
berkembang [1] adalah salah satu alasan di baliknya. 
Salah satu teknologi yang memungkinkan cepatnya 
proses pertukaran informasi dapat dilangsungkan 
adalah teknologi web, di mana siapapun; entah itu 
perusahaan, organisasi, lembaga pemerintahan, 
hingga perseorangan, dapat menyajikan informasi 
yang dapat dikonsumsi siapapun di belahan dunia 
manapun dengan membangun sebuah website. 

Pertumbuhan website yang  semakin pesat 
mengakibatkan semakin sulit bagi pengguna internet 
untuk menghafalkan seluruh website yang akan 
dikunjungi untuk mendapatkan informasi yang ingin 
dia cari. Selain menambahkan beberapa website 
penting yang dikunjungi secara rutin ke dalam 
bookmark, cari lain untuk mencari informasi dengan 
mudah di internet adalah dengan menggunakan 
bantuan search engine atau mesin pencari online. 

Seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat [2]  
di mana pengguna search engine meningkat dua kali 
lipat dalam rentang 2002-2008, pengguna search 
engine di seluruh dunia pun semakin bertambah 
dengan pesat.  

Per Oktober 2012, Google merupakan search 
engine yang paling banyak digunakan di seluruh 
dunia dengan porsi pemakaian sebesar 81,76% dari 
seluruh pengguna search engine di dunia, terpaut 
sangat jauh dengan Bing (8,41%) di posisi kedua 
dan Yahoo (6,78%) di posisi ketiga [3]. 
Sementara itu, pada Maret 2012 tercatat setidaknya 
644.275.754 buah website aktif yang dapat diakses 
oleh siapapun di seluruh dunia [4]. Tentu bukan 
perkara mudah bagi siapapun untuk mencari 
informasi yang ia butuhkan jika dihadapkan pada 
pilihan website sebanyak itu tanpa adanya bantuan 
fasilitas pencarian yang dapat diandalkan.  

Pengguna search engine tentu ingin 
mendapatkan informasi yang paling relevan dengan 
kata kunci pencarian yang ia masukkan. Oleh 
karenanya, penyedia layanan search engine seperti 
Google pun mencoba menyajikan informasi yang 
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serelevan mungkin dengan algoritma tertentu yang 
dapat melakukan perankingan website berdasarkan 
kata kunci yang dimasukkan oleh penggunanya. Di 
sisi lain, para pemilik website tentu saja 
menginginkan agar website yang dimilikinya 
dikunjungi oleh banyak pengguna internet, terutama 
yang menjadi sasaran informasi yang disajikan pada 
website tersebut. Banyaknya jumlah website yang 
ada berdampak pada banyaknya website lain yang 
kemungkinan memiliki informasi yang tidak jauh 
berbeda, dengan kata lain ada banyak website yang 
bersaing untuk mendapatkan kunjungan dari 
pengguna internet.  

Cara terbaik untuk meningkatkan kunjungan 
pada suatu website adalah dengan meningkatkan 
visibilitas website tersebut. Suatu website dikatakan 
memiliki visibilitas yang bagus apabila website 
tersebut memiliki page rank yang baik pada hasil 
pencarian menggunakan mesin pencari online atau 
lebih dikenal dengan istilah Search Engine Result 
Page (SERP). Berawal dari kebutuhan untuk 
meningkatkan visibilitas website itulah kemudian 
muncul beberapa teknik optimasi yang dikenal 
dengan istilah Search Engine Optimization (SEO) 
[5]. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengevaluasi pengaruh dari beberapa teknik SEO 
dalam meningkatkan visibilitas suatu website bagi 
para pengguna search engine di seluruh dunia. 
Penelitian ini dilakukan pada website yang dibangun 
dengan menggunakan Content Management System 
(CMS) Joomla dengan menggunakan search engine 
Google. 
 
2. Joomla CMS 

Joomla adalah sebuah open source Content 
Management Sytem (CMS) berbasis PHP dan 
MySQL yang dikembangkan oleh lembaga non-profi 
asal Amerika Serikat, Open Source Matters, Inc. [6]. 
Joomla merupakan salah satu dari tiga besar CMS 
yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, 
dengan prosentase sebesar 8,8% dari seluruh pangsa 
pasar website berbasis CMS [7]. Salah satu 
keunggulan Joomla adalah kesederhanaannya jika 
dibandingkan dengan CMS lain seperti Drupal, 
namun dengan kemampuan untuk membangun 
website yang lebih kompleks dibandingkan CMS 
terpopuler di dunia, Wordpress [8]. Dengan berbagai 
kelebihan itulah, Joomla banyak digunakan oleh 
beberapa lembaga, baik pemerintahan, non-
pemerintahan, perguruan tinggi, hingga perusahaan 
komersial untuk membangun website resminya, 
seperti yang tampak pada gambar 1.  

 
3. Search Engine Optimization 

Search Engine Optimization (SEO) adalah 
sekumpulan teknik yang dirancang khusus untuk 
meningkatkan page rank suatu website pada SERP. 

 
Gambar 1. Contoh website UNRIC yang dibangun 

dengan menggunakan Joomla CMS 
 

3.1 Teknik SEO 
Secara umum, teknik SEO dapat dibagi 

menjadi dua metode utama, yakni On Page SEO dan 
Off Page SEO. On Page SEO adalah teknik 
menambahkan atau mengubah konfigurasi-
konfigurasi tertentu pada website yang akan 
dioptimasi, adapun Off Page SEO adalah teknik-
teknik yang dilakukan untuk mengoptimasi page 
rank suatu website tanpa mengubah konfigurasi 
apapun dari website yang bersangkutan. Masing-
masing search engine memiliki algoritma tersendiri 
dalam melakukan pengindeksan dan perangkingan 
website sehingga sangat dimungkinkan hasil 
pencarian menggunakan kata kunci yang sama 
berbeda antara search engine yang satu dengan yang 
lainnya.  

 
3.2 Teknik SEO yang Dievaluasi 

Pada penelitian ini, digunakan lima buah teknik 
On Page SEO, yakni:  

• Title Tag: Pemasangan beberapa baris kode 
HTML yang akan dimunculkan di bar judul 
pada bagian atas web browser, namun tidak 
dimunculkan di dalam halaman website. 
Contoh penerapan title tag pada bagian 
header suatu website dapat dilihat pada 
gambar 2. 
 

 
<Head> 
 <Title Meta> Tag  Optimization: 
 Title and Meta  Description 
 Tag Optimization </Title> 
</Head> 
 

Gambar 2. Teknik Title Tag 
 

• Meta Description Tag: Pemasangan 
beberapa baris kalimat memberikan 
ringkasan singkat tentang isi halaman web 
tanpa dimunculkan di dalam halaman web 
tersebut.  
 

• Meta Keyword Tag: Pemasangan beberapa 
beberapa kata kunci mengenai isi halaman 
web tanpa dimunculkan di dalam halaman 
web tersebut.  
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• Keyword Density: Prosentase dari berapa 
kali sebuah keyword atau frase muncul 
dalam sebuah halaman web dibandingkan 
dengan total dari semua kata yang ada pada 
halaman tersebut 

 

• Pretty Permalink: Penggunaan permanent 
hyperlink (permalink) yang disusun 
sedemikian rupa sehingga menjadi mudah 
dibaca oleh manusia sekaligus lebih mudah 
dikenali oleh search engine. Contoh 
permalink pada website berbasis Joomla 
dapat dilihat pada gambar 3. 
 

 
http://www.unric.org/en/about-unric 
 

Gambar 3. Contoh pretty permalink pada 
website berbasis Joomla 

 
Adapun untuk teknik Off Page SEO, digunakan 

dua buah teknik, yakni:  
 
• Backlink: Pemasangan link (tautan) ke 

website yang akan dioptimasi pada 
beberapa website lainnya. 
 

• Google+1: Perekomendasian suatu website 
untuk meningkatkan page rank-nya pada 
SERP Google dengan cara menekan tombol 
Google+1 pada website yang bersangkutan. 
Pada dasarnya teknik ini adalah teknik 
varian dari teknik Backlink yang dikemas 
dengan bantuan  jejaring sosial Google+. 
 

4. Metode Evaluasi 
Untuk mengevaluasi ketujuh teknik SEO yang 

akan diteliti, penulis terlebih dahulu mencari sebuah 
keyword phrase yang akan ditetapkan sebagai target 
optimasi, dalam hal ini dipilihlah keyword phrase 
“gadget comparison review”. Frase tersebut dipilih 
karena tingkat persaingan yang relatif masih rendah, 
ditunjukkan dengan hasil pencarian pada search 
engine Google menunjukkan angka yang relatif 
kecil, yakni berkisar pada angka 12.000.000 hasil 
pencarian. 

Langkah selanjutnya adalah dengan 
membangun sebuah website berbasis Joomla yang 
dihosting pada sebuah top level domain yang 
memiliki relasi dengan keyword phrase yang 
dijadikan target, dalam hal ini adalah 
http://www.gadgetcomparisonreview.com yang 
tampilannya dapat dilihat pada gambar 4. Website 
tersebut dikelola secara rutin dengan menambahkan 
konten secara reguler selama kurang lebih satu 
bulan, serta menambahkan sebuah sitemap (peta 
situs) seperti yang terlihat pada gambar 5 agar 
website dapat segera terindeks oleh Google search 

engine sebelum proses evaluasi ketujuh teknik SEO 
dilakukan pada website uji ini. 

 

 
Gambar 4. Tampilan Website untuk Evaluasi Teknik 

SEO 
 

 
Gambar 5. Tampilan sitemap website untuk 

mempercepat proses pengindeksan awal oleh Google 
search engine. 

 
Setelah website terindeks dan memiliki page 

rank yang cukup stabil, maka tahapan selanjutnya 
adalah melakukan pemasangan ketujuh teknik SEO 
secara bergantian selama 4-7 hari atau setelah page 
rank terlihat stabil. Proses dilanjutkan dengan 
pengamatan dampak pencabutan teknik optimasi 
pada page rank dengan durasi yang kurang lebih 
sama. Proses ini dilakukan berulang untuk ketujuh 
teknik SEO yang diujikan. Keseluruhan proses 
pengujian ketujuh teknik SEO memakan waktu 
sekitar dua bulan. Adapun detil teknik optimasi yang 
dilakukan dapat dilihat pada masing-masing sub-bab 
berikut. 

 
4.1 Teknik Title Tag 

Pada penelitian ini, teknik title tag 
diimplementasikan pada website uji dengan 
menambahkan kode HTML seperti yang tampak 
pada gambar 6 di bagian header file index.php. 
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<?php 
If (@$_REQUEST[‘view’] !=’frontpage’) { 
 $document =& 
 JFactory::getDocument(); 
 $document->setTitle($document-
 >getTitle().” – Gadget Comparison 
 Review”); 
}?>  

 

Gambar 6. Teknik Title Tag yang digunakan pada 
website uji 

 
4.2 Teknik Meta Description Tag 

Adapun teknik meta description tag 
diimplementasikan pada website uji dengan 
menambahkan deskripsi website pada variabel 
$MetaDesc di dalam file configuration.php seperti 
yang tampak pada gambar 7 berikut ini. 

 
 
Var $MetaDesc = ‘gadget comparison review is a 
website where you can find find latest gadget 
comparison, reviews, news and rumors’ 
 

Gambar 7. Teknik Meta Description Tag yang 
digunakan pada website uji 

 
4.3 Teknik Meta Keyword Tag 

Seperti halnya Meta Description Tag, teknik 
Meta Keyword Tag juga dilakukan dengan cara 
mengedit file configuration.php, namun kali ini yang 
ditambahkan hanya beberapa kata kunci, bukan satu 
kalimat utuh lagi, pada variabel $MetaKeys seperti 
yang dapat dilihat pada gambar 8. 

 
 

Var $MetaKeys = ‘gadget,comparison,reviews,news, 
rumor,android,iOS,blackberry,tizen,windowsphone’ 

 

Gambar 8. Teknik Meta Keyword Tag yang 
digunakan pada website uji 

 
4.4 Teknik Keyword Density 

Pada teknik ini, keyword phrase yang telah 
ditentukan, yakni “gadget comparison review” dan 
“comparison and review” dimunculkan sebanyak 
satu kali, sementara “comparison” dimunculkan 
sebanyak dua kali  pada masing-masing artikel yang 
telah disusun dengan panjang berkisar 150-200 kata. 
Dengan demikian, didapatkan prosentase 
kemunculan keyword sebesar 1-3% dari keseluruhan 
isi website. Gambar 9 menunjukkan salah satu 
contoh artikel yang disusun dengan mengakomodasi 
teknik keyword density di dalamnya. 
 
4.5 Teknik Pretty Permalink 

Untuk mengatur pretty permalink pada website 
berbasis Joomla, perlu dilakukan dua hal, yakni 
menghidupkan fitur Search Engine Friendly URLs 
dan Use Apache mod_rewrite pada bagian SEO 
Settings di menu Site Global Configuration dengan 
terlebih dahulu mengubah nama file htaccess.txt 
menjadi .htaccess. Permalink bawaan Joomla, 

seperti yang tampak pada gambar 10, akan berubah 
menjadi pretty permalink, seperti yang tampak pada 
gambar 11, jika konfigurasi telah berhasil dilakukan 
dan web server tempat di mana website tersebut di-
hosting mendukung fitur Apache mod_rewrite. 

 

 
Gambar 9. Contoh penggunaan teknik Keyword 

Density pada website uji 
 

 
http://gadgetcomparisonreview.com/index.php?opt
ion=com_multicategories&view=article&id=55:htc-
windows-phone-8x-and-8s-quick-
preview&catid=25:reviews&Itemid=3 
 

Gambar 10. Teknik Title Tag yang digunakan pada 
website uji 

 
 
http://gadgetcomparisonreview.com/news/55-htc-
windows-phone-8x-and-8s-quick-preview 
 

Gambar 11. Teknik Title Tag yang digunakan pada 
website uji 

 
4.6 Teknik Backlink 

Pada teknik ini, semakin tinggi page rank 
website yang memberi backlink, maka semakin 
bagus posisi website yang diberi backlink tersebut. 
Sebagai contoh, satu backlink dari situs ternama 
seperti Yahoo lebih baik daripada ribuan backlink 
dari situs-situs yang tidak mempunyai page rank 
alias belum terindeks. Adapun backlink yang 
digunakan pada penelitian ini berasal dari tujuh 
website (gambar 12) yang telah memiliki masing-
masing satu page rank. 

 
 

1. www.androidappsdownload.net   
2. www.vidisonic.com   
3. www.sensorzine.com   
4. www.simplecircuitdiagram.com   
5. www.pdfdownloadlibrary.com   
6. www.autowiringdiagram.com  
7. www.freecircuitdiagram.com   
 

Gambar 12. Daftar website lain yang digunakan 
untuk memberikan backlink pada website uji 

 
 
 

4.7 Teknik Google+1 
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Teknik ini dilakukan dengan cara 
menambahkan tombol Google+1 pada website uji. 
Pada CMS Joomla, tombol ini dapat dimunculkan 
dengan menambahkan modul Google+1 yang dapat 
diunduh secara gratis pada Joomla! Extension 
Directory di alamat www.extension.joomla.org. 
Modul yang telah diunduh harus kembali diunggah 
dan diinstall pada website uji sehingga tombol 
Google+1 dapat dimunculkan di bagian manapun 
yang dikehendaki di dalam website, seperti yang 
terlihat pada gambar 13 di mana tombol 
dimunculkan di bagian bawah website. Teknik ini 
akan bekerja dengan baik apabila semakin banyak 
unique visitors yang menekan tombol Google+1 
yang telah disediakan, di mana pada penelitian ini, 
unique visitors yang digunakan berjumlah 24 buah. 

 

 
Gambar 13. Teknik Google+1 yang digunakan pada 

website uji 
 

Variabel yang diamati pada masing-masing 
proses pengujian adalah page rank website pada 
SERP Google pada tiga waktu yang berbeda, yakni 
1) sebelum teknik dipasang,  2) setelah teknik 
dipasang, dan 3) setelah teknik yang telah terpasang 
dihapus. Pergerakan posisi page rank pada masing-
masing teknik SEO akan menunjukkan seberapa 
signifikan pengaruh suatu teknik SEO yang diujikan.  

 
5. Hasil Evaluasi 

Proses pengujian ketujuh teknik SEO 
dilakukan pada website uji  
http://www.gadgetcomparisonreview.com dalam 
kurun waktu Agustus – September 2012. Adapun 
hasil capaian yang didapat untuk ketujuh teknik SEO 
pada SERP Googla dapat dilihat pada tabel 1 dan 
gambar 14 berikut. 
Tabel 1. Hasil page rank website uji untuk ketujuh 

teknik SEO yang dievaluasi 
 

Nama Teknik Kondisi 
Awal 

Teknik 
Dipasang 

Teknik 
Dihapus 

Title Tag 442 218 > 1000 
Meta Desc. Tag > 1000 47 529 
Meta Keyword Tag 529 534 > 1000 
Keyword Density > 1000 61 689 
Pretty Permalink 69 2 3 
Backlink 689 23 726 
Google+1 726 4 69 

 

 
Gambar 14. Perbandingan hasil evaluasi ketujuh 

teknik SEO yang diujikan 
 

Berkaca dari hasil yang didapat, tampak dari 
ketujuh teknik SEO yang diujikan, hanya teknik 
Meta Keyword Tag yang tidak tampak berkontribusi 
positif pada kenaikan page rank website uji. Hal ini 
sesuai dengan petunjuk SEO dari Google yang lebih 
menyarankan untuk memberikan deskripsi website 
secara lengkap daripada sekedar menuliskan 
beberapa keyword yang relevan dengan website 
yang bersangkutan [9]. Dengan kata lain, 
penggunaan Meta Description Tag lebih disarankan 
daripada  Meta Keyword Tag, sebagaimana tampak 
pada hasil yang didapa pada penelitian ini. Jika 
dibandingkan dengan teknik-teknik On Page SEO 
lainnya, tampak bahwa Meta Description Tag dan 
Keyword Density merupakan dua teknik yang 
memberikan peningkatan page rank paling tinggi, 
bahkan kedua teknik ini masih dimungkinkan untuk 
memberi hasil yang lebih baik lagi apabila pemilihan 
deskripsi dan penyelipan keyword pada isi website 
dioptimalkan lebih baik lagi. 

Sementara itu, pada teknik Off Page SEO, 
tampak Google+1 memberikan hasil yang lebih baik 
daripada teknik Backlink yang dipasang pada tujuh 
website lainnya. Hal ini dikarenakan ketujuh website 
yang memberikan backlink belum memiliki page 
rank tinggi sebagaimana yang dimiliki oleh 
Google+. Namun demikian, tampak hasil yang 
didapat masih lebih baik jika dibandingkan dengan 
teknik-teknik On Page SEO yang sama-sama 
diujikan pada penelitian ini. 

Satu hal yang perlu dicatat dari hasil yang 
didapat adalah bahwa naik-turunnya page rank 
website uji tidak serta merta terjadi hanya karena 
penerapan teknik SEO yang dilakukan pada 
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penelitian ini. Faktor eksternal seperti teknik 
optimasi yang dilakukan oleh website-website 
lainnya juga memberikan pengaruh dalam 
pergerakan page rank website uji. Namun demikian, 
dampak yang muncul dari faktor ini telah 
diminimalisasi dengan pemilihan keyword phrase 
dengan tingkat persaingan yang tidak terlalu tinggi. 

Kemudian daripada itu, pada penelitian ini, 
selain pengamatan posisi page rank website uji pada 
SERP Google, telah dilakukan pula pengamatan 
posisi pada dua search engine lainnya, yakni Bing 
dan Yahoo. Namun demikian, pemilihan keyword 
phrase yang tidak memiliki tingkat persaingan tinggi 
berakibat pada begitu mudahnya website uji untuk 
selalu mendapatkan posisi 3 besar pada SERP Bing 
dan Yahoo. Dengan demikian, hasil yang didapatkan 
menjadi kurang relevan untuk dibandingkan dengan 
pergerakan posisi yang terjadi pada SERP Google. 
 
6. Penutup 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah 
dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa ketujuh teknik SEO yang paling lazim 
digunakan dapat diimplementasikan dengan baik 
pada website berbasis Joomla dengan enam 
diantaranya memberi pengaruh cukup signifikan 
pada kenaikan page rank website yang 
bersangkutan. Selain itu, ditemukan juga hasil 
bahwa secara umum teknik Off Page SEO dapat 
memberikan hasil yang lebih baik dari teknik On 
Page SEO, bahkan dapat ditingkatkan lebih jauh lagi 
dengan menambahkan kuantitas dan kualitas tautan 
yang diberikan pada website yang bersangkutan.  

 
6.2 Saran 

Penelitian ini telah berhasil melakukan evaluasi 
pada beberapa teknik SEO berbeda pada website 
berbasis CMS Joomla dengan menggunakan search 
engine Google. Namun demikian, masih ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat 
diketahui hal-hal lain yang juga tak kalah 
pentingnya, misalkan dengan melakukan pengujian 
dengan menggunakan target keyword yang memiliki 
tingkat persaingan lebih ketat sehingga dapat 
diperoleh hasil yang lebih mendekati kebutuhan riil 
di lapangan.  

Selain itu, penggunaan keyword yang lebih 
tinggi tingkat persaingannya juga memungkinkan 
penelitian untuk melibatkan search engine lain 
semisal Yahoo dan Bing. Selanjutnya, penelitian 
juga dapat dilanjutkan dengan melakukan evaluasi 
pada  kombinasi beberapa teknik SEO sekaligus. 
Terakhir, teknik-teknik SEO yang ada juga dapat 
diujikan pada beberapa CMS yang lain sehingga 
hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil yang telah 
diperoleh dari penelitian ini. Dengan informasi-
informasi tambahan yang bisa didapat, penelitian ini 
dapat memberikan kontribusi penting dalam 

meningkatkan visibilitas dari website-website 
berbasis Joomla. 
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Abstrak 

Penderita  penyakit jantung dan stroke semakin meningkat, dimana sebagian besar penderitanya adalah 
orang-orang yang berada pada usia produktif. Salah satu cara untuk mengatasi penyakit tersebut adalah dengan 
melakukan diet sehat dengan mengatur kalori melalui cara food combining. Diet sehat dengan cara food 
combining  dapat dilakukan dengan sebuah alat bantu berupa aplikasi perangkat lunak berbasis android. Aplikasi 
food combining pengaturan kalori ini dirancang dan dibangun menggunakan metode backward chaining dengan 
framework Eclipse Helios IDE for Java, bahasa pemrograman Java dan  database SQL. Dari hasil proses uji coba 
ditemukan bahwa metode backward chaining dapat diterapkan pada pembuatan aplikasi food combining untuk 
pengaturan  kalori, dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan user untuk mendapatkan menu makanan adalah 1,50 
menit. Aplikasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu aplikasi untuk user dan admin. Aplikasi untuk user 
digunakan untuk mendapatkan kombinasi menu makanan sedangkan untuk admin digunakan untuk penambahan 
data makanan sehat. 
 
Kata kunci : backward chaining, food combining, pengaturan kalori, android 
 
1. Pendahuluan  

Menurut survey yang pernah dilakukan di kota-
kota besar, orang dalam usia produktif (20-40 tahun) 
banyak menderita penyakit jantung koroner dan 
stroke. Untuk mengatasi hal tersebut, dunia medis 
menganjurkan pengaturan pola makan agar asupan 
nutrisinya terkontrol (diet). Diet yang populer untuk 
pengaturan kalori adalah dengan metode food 
combining. Metode ini bertujuan mengatur asupan 
makanan yang sesuai dengan mekanisme alamiah 
tubuh (sistem pencernaan) agar tidak terjadi 
penumpukan kelebihan zat makanan karena proses 
metabolisme tubuh lebih efisien. Berdasarkan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Awang 
Hendrianto tentang aplikasi pemilihan makanan 
sehat berbasis SMS dengan metode K-nearest 
neighbor [3], maka dimungkinkan untuk dibuat 
sebuah penelitian yang menerapkan sistem 
pendukung keputusan dalam pemilihan food 
combining dengan metode backward chaining 
berbasis android. Penggunaan metode backward 
chaining ini dipilih karena aplikasi yang akan dibuat 
hanya menghasilkan sedikit kesimpulan dengan 
berdasarkan pada banyak premis, selain itu metode 
backward chaining ini hanya fokus pada goal.  

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai setelah 
melakukan penelitian adalah aplikasi ini dapat 
digunakan oleh para pengguna smart phone android 
untuk memberikan kombinasi menu makan yang 

sehat untuk mengatur kalori yang dibutuhkan oleh 
user. 

 
 

2. Tinjaun Pustaka 
2.1. Backward Chaining  

Suatu perkalian inferensi yang menggabungkan 
suatu permasalahan dengan solusinya disebut 
dengan rantai (chain). Suatu rantai yang dilintasi 
dari suatu hipotesa kembali ke fakta yang 
mendukung hipotesa tersebut adalah backward 
chaining. Cara lain menggambarkan backward 
chaining adalah dalam hal tujuan yang dapat 
dipenuhi dengan pemenuhan sub tujuannya [4].  
Menurut Giarattano dan Riley dalam runut balik, 
penalaran dimulai dengan tujuan merunut balik ke 
jalur yang akan mengarahkan ke tujuan tersebut[7]   
Runut balik disebut juga sebagai goal-driven 
reasoning, merupakan cara yang efisien untuk 
memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai 
masalah pemilihan terstruktur. Tujuan dari inferensi 
ini adalah mengambil pilihan terbaik dari banyak 7 
kemungkinan[4]. Menurut Schnupp metode inferensi 
ini cocok digunakan untuk memecahkan masalah 
diagnosis. Dalam metode ini, pendekatan yang 
dimotori tujuan (goal-driven). Dalam pendekatan ini 
pelacakan dimulai dari tujuan, selanjutnya dicari 
aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk 
kesimpulannya. Selanjutnya proses pelacakan 
menggunakan premis untuk aturan tersebut sebagai 
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tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan 
baru sebagai kesimpulannya. Proses berlanjut 
sampai semua kemungkinan ditemukan [5]. Langkah 
- langkah perancangan sistem dengan menggunakan 
metode backward chaining [4]:  

a) Dengan membuat dependency diagram, 
dependency diagram menunjukkan faktor-
faktor kritis, pertanyaan yang diinputkan, 
rules, values, dan rekomendasi yang 
dihasilkan.  

b) Pereduksian rule, rule ini dibuat 
berdasarkan dependency diagram yang 
sudah terbentuk.  

 

 
Gambar 1. Proses Backward Chaining 

(Sumber : Kusrini.2006) 
 
2.2. Food Combining  

Food Combining adalah salah satu metode diet 
yang saat ini sedang populer di kalangan 
masyarakat. Dimana diet dilakukan dengan cara 
mengombinasikan menu-menu makanan sehat yang 
dapat memenuhi kebutuhan kalori yang dibutuhkan. 
Metode ini bertujuan mengatur asupan makanan 
yang sesuai dengan mekanisme alamiah tubuh 
(sistem pencernaan) agar tidak terjadi penumpukan 
kelebihan zat makanan karena proses metabolisme 
tubuh lebih efisien [1]. Bahan makanan adalah 
segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang 
diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi 
konsumsi manusia termasuk bahan tambahan 
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari 
atau pembuatan makanan dan minuman [1].  
Energi yang berada di dalam tubuh kita 
dipergunakan untuk a) melakukan pekerjaan 
eksternal, b) melakukan pekerjaan internal dan untuk 
mereka yang masih tumbuh, dan c) keperluan 
pertumbuhan, yaitu untuk sintesis senyawa-senyawa 
baru. Setiap makanan tidak sama banyaknya dalam 
menghasilkan energi, padahal manusia harus 
mendapatkan sejumlah makanan tertentu yang setiap 
harinya untuk menghasilkan energi, terutama untuk 
mempertahankan proses kerja tubuh dan 
menjalankan kegiatan-kegiatan fisik. Cara-cara 
menentukan kebutuhan kalori menggunakan teori 
RBW (Relative Body Weight) atau sering disebut 
dengan teori berat badan relative [2]. 
 
RBW = (BB (Kg) / (TB(Cm) – 100 )) x 100 %  (1) 
 

BB = Berat Badan  
TB = Tinggi Badan  
 
Dengan ketentuan :  

a. Kurus jika RBW < 90%  
b. Normal jika RBW = 90 – 100 %  
c. Gemuk jika RBW > 110 % atau kurang 120 %  
d. Obesitas Ringan RBW 120 – 130 %  
e. Obesitas Sedang RBW 130 – 140 %  
f. Obesitas Berat RBW > 140 %  

Kebutuhan kalori:  
a. Orang Kurus BB x 40 – 60 Kalori  
b. Orang Normal BB x 30 Kalori  
c. Orang Gemuk BB x 20 Kalori  
d. Orang Obesitas BB x ( 10 – 15 ) Kalori 

Berikut ini adalah contoh beberapa kandungan kalori 
dalam bahan makanan per 100 gram. 
 
Tabel 1. Kandungan Kalori Bahan Makanan per 100 

gram 
(Sumber: Untoro, 2008) 

 
Nama Kalori Nama Kalori 

Beras giling  360  Jagung  307  
Kentang  83  Tahu  68  
Tempe  149  Ikan segar  113  
Ayam  302  Udang segar  91  
Daging kambing  154  Bayam  36  
Daging sapi  207  Daun 

melinjo  
99  

Telur ayam  162  Telor bebek  189  
Kacang panjang  44  Kangkung  29  
Kol  24  Daun 

pepaya  
79  

Tomat  20  Wortel  40  
Wortel  40  Gula pasir  364  

 
3. Metode Penelitian  

Pembuatan serta pengembangan aplikasi  
menggunakan metode prototyping,  dimana proses 
pembuatan aplikasi diawali dengan pengumpulan 
data yang dibutuhkan, perancangan, pembuatan 
aplikasi, testing dan implementasi. Secara rinci, 
tahapan penelitian yang dilakukan meliputi a)studi 
literatur dengan mengumpulkan data melalui survei 
dan  mempelajari konsep-konsep yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan penelitian. b) Perancangan, yang 
meliputi rancangan dependency diagram, merancang 
fungsi-fungsi di dalam aplikasi yang dituliskan 
dalam sebuah pseudocode, merancang Graphic User 
Interface (GUI). c) Melakukan coding atau membuat 
script code program sesuai dengan yang sudah 
dibuat dalam pseudocode. (d) Pengujian, dilakukan 
dalam 2 tahap yaitu meninjau ulang aplikasi yang 
dibuat, apakah sudah sesuai dengan user 
requirement yang semestinya serta apakah aplikasi 
dapat berjalan dengan baik dan pencarian 
kekurangan program dan bug. e). Analisa Data 
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dengan menguji coba aplikasi apakah tidak 
ditemukan bug  pada aplikasi yang dibangun.  
a. Perancangan Dependency diagram  
Dependency Diagram dibuat untuk menentukan 
faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan 
menu makanan. Dependency diagram untuk aplikasi 
sistem pemilihan food combining dapat dilihat pada 
gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Rancangan Dependency Diagram 

 
b. Backward Chaining  
Proses metode backward chaining di bawah ini 
menjelaskan tentang hubungan antar proses 
bagaimana menu makanan didapatkan. Dimana 
program menerima input dari user berupa umur, 
berat badan, dan tinggi yang kemudian data tersebut 
diolah untuk dengan menggunakan rule rumus 1 
untuk mendapatkan kategori gizi. Kategori gizi yang 
sudah didapatkan digunakan untuk menghitung 
kalori yang dibutuhkan oleh user. Setelah kalori 
didapatkan maka menu makanan dicari dan 
ditentukan dimana dari kombinasi tersebut jumlah 
kalori totalnya sama dengan kalori yang seharusnya 
dibutuhkan oleh user. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Proses Metode Backward Chaining 
 

c. Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan interaksi antara sistem 
dengan actor yang ada pada aplikasi. Berikut ini 
adalah gambaran dari use case diagram aplikasi 
pemilihan food combining. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Use Case Diagram Aplikasi Pemilihan 
Food Combining 

d. Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan proses bisnis 
dan urutan proses dalam aplikasi food combining 

 
Gambar 5.  Activity Diagram Aplikasi Food 

Combining 
 
Proses yang terdapat pada aplikasi food combining 
diawali oleh user, dengan menginputkan data-data 
yang diminta lalu data-data tersebut diproses oleh 
sistem untuk mendapatkan hasil kalori yang 
dibutuhkan oleh user. Setelah itu user membuat 
pilihan, jika tidak maka aplikasi selesai, jika ya 
maka sistem akan men-generate menu makanan 
sesuai dengan kebutuhan kalori dari user. Setelah 
menu muncul, user akan menentukan untuk 
menyimpan menu tersebut atau tidak. Jika user 
memutuskan untuk menyimpan menu makanan 
tersebut maka sistem akan mengunduh menu serta 
menyimpannya dan aplikasi selesai. 
 
e. Sequence Diagram 
Sequence diagram adalah suatu diagram yang 
menggambarkan interaksi antar obyek dan 
mengindikasikan komunikasi diantara obyek-obyek 
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tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian 
pesan yang dipertukarkan oleh obyek-obyek yang 
melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. 

 
Gambar 6. Sequence Diagram Login 

 
Sequence diagram login pada gambar 6 
menunjukkan proses login user untuk masuk ke 
dalam aplikasi/sistem. User akan men-trigger 
method login, dengan memasukkan password. 
Setelah itu kontrol akan melakukan query ke tabel 
User . Jika password sesuai kontrol akan 
memberikan konfirmasi login sukses kepada user 
melalui LoginPage. 
 

 
Gambar 7. Sequence Diagram Mendapatkan Menu 

 
Sequence diagram mendapatkan menu pada gambar 
7 menggambarkan proses user mendapatkan 
kombinasi menu makanan pada aplikasi pemilihan 
food combining. Saat sistem menampilkan 
getmenupage, maka method GetKalori akan 
dijalankan dan akan mengirimkan data pada kontrol, 
yang kemudian berdarakan perhitungan method 
tersebut didapatkan hasil kalori. Hasil kalori ini akan 
dipakai saat user menggunakan method 
AmbilMenuFC. Dimana data kalori diproses oleh 
kontrol dan kontrol akan melakukan query untuk 
mendapatkan kombinasi menu makanan yang 
kemudian hasil dari query tersebut ditampilkan 
kepada user. 

 
Gambar 8. Sequence Diagram Mengunduh Menu 

 
Sequence diagram mengunduh menu pada gambar 8 
di atas menjelaskan tentang proses pengunduhan 
menu food combining. Proses ini diawali dengan 
pemanggilan method UnduhMenu, dari method 
tersebut maka kontrol akan melakukan query 
GetMenuFC ke TabelMenu. Proses ini akan 
mengembalikan konfirmasi pengunduhan kepada 
user melalui MenuFCPage. 

 
Gambar 9. Sequence Diagram Tambah Pangan 

 
Sequence diagram tambah pangan mendeskripsikan 
tentang proses penambahan pangan. Dimana proses 
penambahan itu diawali dengan dijalankannya 
method AddDataPangan(), kemudian berdasarkan 
data-data yang didapat kontrol melakukan query 
UpdatePangan ke tabel Pangan. Proses akan diakhiri 
dengan dimunculkannya konfirmasi penambahan 
pangan melalui TambahMenuPage. 
 
f. Class Diagram 
Class diagram adalah salah satu diagram UML yang 
merupakan deskripsi group dari obyek-obyek 
dengan properties, behaviour, relationship dengan 
obyek lain dan juga semantik. Class diagram dari 
sistem pemilihan food combining ditunjukkan oleh 
gambar 10. 

 
Gambar 10. Class Diagram aplikasi pemilihan food 

combining 
 

Gambar class diagram pada gambar 10 di atas 
menunjukkan terdapat tiga class dalam sistem 
pemilihan food combining. Class User dengan 
attribute _id dan password, dimana class ini 
memiliki method addUser(). Class Menu dengan 
attribute kalori,waktu,nama makanan, class Menu 
ini memiliki dua method yaitu getMenu() dan 
UnduhMenu(). Class Pangan memiliki beberapa 
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attribute yaitu _id, nama, kalori, jenis, jumlah, flag. 
Class pangan memiliki method addPangan(). 
Hubungan antar class tersebut adalah sebagai 
berikut. Class User memiliki relasi one to many 
terhadap class Menu, yang memiliki arti satu user 
dapat memiliki lebih dari satu menu. Class Pangan 
memiliki relasi one to many terhadap class Menu, 
dimana satu pangan dapat masuk ke dalam banyak 
menu. 
 
g. Component Diagram 
Component diagram terdiri dari satu atau beberapa 
diagram component, sebuah diagram component 
menggambarkan bagaimana relasi antara component 
yang satu dengan yang lainnya. Component 
menggambarkan sebagian potongan secara fisik dari 
implementasi suatu sistem, mencakup software code 
(source, binary, atau executable). Component 
diagram aplikasi pemilihan food combining dapat 
dilihat pada gambar 11 

 

 
Gambar 11. Component diagram aplikasi pemilihan 

food combining 
 

Gambar component diagram menjelaskan hubungan 
atau relasi antar component dalam aplikasi 
pemilihan food combining. Dari gambar di atas 
terdapat tiga component pada aplikasi pemilihan 
food combining, yaitu DBAdapter, AlmagHolder, 
dan AlmagAdapter. DBAdapter adalah component 
yang berisi tentang semua yang berkaitan dengan 
database, mulai dari koneksi ke database dan query-
query yang dilakukan untuk mendapatkan data dari 
database. AlmagAdapter adalah component yang 
bertugas menjadi layout inflater dari cursor ke 
dalam list view. Sedangkan AlmagHolder adalah 
component yang berupa adapter untuk menampilkan 
data yang sudah diambil dari database ke dalam 
sebuah list view. Dari gambar di atas dapat 
dijelaskan bahwa component AlmagHolder dan 
component AlmagAdapter bergantung pada 
component DBAdapter. Dimana AlmagAdapter dan 
AlmagHolder tidak dapat dikompilasi sebelum 
DBAdapter selesai dikompilasi. Selain itu 
component AlmagAdapter juga bergantung pada 

AlmagHolder, dapat diartikan bahwa component 
AlmagAdapter ini bergantung pada dua component, 
dimana AlmagAdapter tidak dapat dikompilasi 
sebelum DBAdapter dan AlmagHolder selesai 
dikompilasi. 

 
4. Hasil dan Implementasi  

Sequence diagram dan Class diagram yang telah 
dirancang diimplementasikan ke dalam aplikasi 
android. Terdapat empat sequence yang 
diimplementasikan yaitu sequence Login, Sequence 
mendapatkan menu,  sequence mengunduh menu 
dan sequence tambah pangan. Dari keempat 
sequence ini terdapat 3 object yang dapat digunakan 
sebagai class yaitu class User, Pangan dan Menu. 
Class-class ini digunakan dalam implementasi 
aplikasi food combining. Hubungan ketiga class ini 
dapat dilihat pada class diagram seperti yang terlihat 
pada gambar 10.  

Aplikasi food combining dimulai dengan 
memilih icon aplikasi food combining. Ketika 
aplikasi dijalankan akan muncul halaman sign up. 
Setelah user melakukan sign up, user akan masuk ke 
aplikasi untuk memasukkan data-data user yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan menu makanan. 

 
Gambar 12. Tampilan halaman data user aplikasi 

food combining 
 
Pada halaman ini user akan diminta untuk 
memasukkan data-data user, meliputi : jenis 
kelamin, umur, berat badan, tinggi badan. Setelah 
user menekan tombol ok, aplikasi akan 
menampilkan halaman hasil hitung. 
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Gambar 13. Tampilan halaman hasil hitung 

aplikasi food combining 
 

Halaman hasil hitung ini menampilkan hasil 
perhitungan berat badan relatif user, kategori gizi 
user, dan kebutuhan kalori user. Kemudian untuk 
mendapatkan menu makanan yang sesuai dengan 
kebutuhan kalorinya, user harus menekan tombol 
Ok. 

 
Gambar 14. Tampilan halaman menu food 

combining aplikasi food combining 
 
Dalam mengimplementasikan aplikasi ini 
dibutuhkan spesifikasi minimal perangkat keras 
handphone RAM 256MB,  CPU: 600MHz, Internal 
Storage 158MB. Sedangkan spesifikasi minimal 
Software handphone adalah Sistem Operasi Andorid 
Version 2.1. 
 
Pengujian 

Proses pengujian keakuratan aplikasi bertujuan 
untuk mengetahui data yang dihasilkan sebuah 
aplikasi akurat dan sesuai dengan aturan yang ada 

dalam menentukan kombinasi makanan. Uji 
keakuratan aplikasi dilakukan dengan mencocokkan 
jumlah kalori dari kombinasi makanan yang 
dihasilkan oleh aplikasi dengan jumlah kalori yang 
dibutuhkan berdasarkan hasil perhitungan dengan 
menggunakan menggunakan rumus RBW (Relative 
Body Weight). Proses pengujian dilakukan dengan 
melakukan survey kepada user dengan memasukan 
data-data daari beberapa user yang berbeda, 
kemudian mencocokkan hasil kombinasi 
makanannya dengan hasil perhitungan kalori yang 
dibutuhkan berdasarkan data-data user tersebut. 
Tabel hasil pengujian keakuratan aplikasi dapat 
dilihat pada tabel 2 

 
Tabel 2. Tabel hasil pengujian keakuratan 

aplikasi 

 
 
5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. penggunaan metode backward chaining dalam 

mencari kombinasi menu makanan dapat 
diterapkan pada pembuatan aplikasi pemilihan 
food combining untuk mengatur kalori berbasis 
android.  

2. Waktu rata-rata yang dibutuhkan user untuk 
mendapatkan menu makanan menggunakan 
sistem ini adalah 1,50 menit, dengan catatan 
semua informasi yang dibutuhkan telah tersedia.   
 

Daftar Pustaka: 
[1]  Gunawan, Andang. 2006. Food Combining 

Makanan Serasi. Jakarta : Gramedia. 
[2]  Hartono, Andry. 2006. Terapi Gizi dan Diet 

Rumah Sakit. Jakarta : Penerbit Buku 
Kedokteran EGC 

[3] Hendrianto, Awang. 2008. Pengembangan 
Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Makanan Sehat Berbasis SMS. 
Skripsi. Yogyakarta: UPN Veteran  

[4]    Kusrini. 2006. Sistem Pakar Teori dan Aplikasi 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

Yogyakarta: Penerbit Andi. 
[5]   Kusini. 2008. Aplikasi Sistem Pakar Menentu-

kan Faktor Kepastian Pengguna Dengan 
Metode Kuantifikasi Pertanyaan. Yogyakarta: 
Penerbit Andi. 

[6]  Untoro, Rahmi. 2008. Diet Sehat Diabetes 
Melitus. Transpor, XX(4): 60-62. 

[7]   Rilley, Giarratano J.C. 1996. Expert Systems : 
Principles and Programming. USA: PWS 
Publishing Co. 

 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

Makalah Nomor: KNSI-343 
 
SIMULASI RANGKAIAN DIGITAL MESIN PENJUAL KOPI DENGA N 

XILINX 
 

Ayu Astariatun 1, Nelly Sulistyorini2, Hartono Siswono3 
 

1,2,3 Teknik Elektro, Teknologi Industri, Universitas Gunadarma 
Jl. Margonda Raya 100, Depok, West Java, Indonesia 

1 ayu.astariatun@gmail.com, 2 nelnelly16@yahoo.com, 3 hartono@staff.gunadarma.ac.id     
 
 
 

Abstrak 

“Rangkaian Digital Mesin Penjual Kopi” merupakan rangkaian digital yang dirancang untuk membuat vending 
machine yang dapat mengeluarkan 3 pilihan kopi, yaitu kopi dengan rasa “original”, “vanilla” dan “cappucino” 
dengan memasukkan uang Rp.5000,-. Rangkaian ini dirancang menggunakan gerbang logika dan D flip-flop 
dengan melalui beberapa tahap diantaranya: identifikasi masalah, state diagram, tabel kebenaran, K-map, IFL 
(Input Forming Logic), OFL (Output Forming Logic), simulasi dan analisa. 
 
Kata kunci : Identifikasi Masalah, Simulasi, State Diagram 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Seiring berkembangnya zaman, teknologi 
sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. 
Dengan adanya teknologi, kehidupan manusia 
menjadi mudah dan praktis. Salah satu teknologi 
yang berpengaruh di zaman modern ini adalah 
vending machine, yaitu mesin penjual makanan atau 
minuman ringan secara praktis. Dengan adanya 
mesin ini dapat menghilangkan fungsi kasir, karena 
pembeli cukup memasukkan uang ke dalam mesin 
dan memilih makanan atau minuman yang ingin 
dibeli, kemudian mesin otomatis akan mengeluarkan 
makanan atau minuman yang diinginkan. 

Teknologi yang sedang populer ini 
menginspirasi penulis untuk membuat “Simulasi 
Rangkaian Digital Mesin Penjual Kopi”, yang 
bertujuan untuk memudahkan semua orang dalam 
menikmati kopi hangat dengan praktis. Terutama 
dalam lingkungan perkantoran dan perkuliahan yang 
membutuhkan hal-hal serba praktis. Piranti ini 
memiliki 3 pilihan yang juga sebagai keluaran yaitu 
: Kopi rasa original, kopi rasa vanilla dan kopi rasa 
cappucino, dengan harga sebesar Rp.5000,-. 
 
2. Teori 

2.1 Gerbang Logika IC Digital 
Gerbang Logika adalah rangkaian dengan satu 

atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya 
menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi 
atau tegangan rendah.  

2.1.1 Gerbang AND 
Gerbang AND adalah gerbang logika di 

mana hasil dari jalan keluarnya (output) ditentukan 

oleh hasil perkalian pada jalan masukan gerbang 
tersebut. Jika A dan B adalah input dan Y adalah 
output gerbang AND, maka didapat persamaan 
berikut :  Y = A . B. 
Dan kemungkinan hasil tabel kebenaran yang 
didapat adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 2.1 Tabel Kebenaran Gerbang AND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Gambar Gerbang AND 
 

2.1.2 Gerbang NOT 
Gerbang NOT adalah gerbang logika yang 

berfungsi untuk mengubah nilai pada jalan masukan 
menjadi nilai komplemennya, oleh karena itu 
gerbang logika ini dapat disebut juga sebagai 
pembalik atau inverter. Jadi nilai pada jalan keluaran 
ini berlawanan dengan nilai masukannya, berikut ini 
adalah tabel kebenaran dan gambar simbol gerbang 
NOT  : 

 
 
 
 

A

B
Y

A B Y

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1
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Tabel 2.2 Tabel Kebenaran Gerbang NOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Gerbang NOT 
 

2.1.3 Gerbang OR 
Gerbang OR adalah gerbang logika dimana 

hasil dari keluarannya (output) ditentukan oleh hasil 
penambahan pada masukan (input) gerbang tersebut. 
Jika A dan B sebagai masukan dan Y sebagai hasil 
dari keluaran maka persamaan yang didapat adalah, 
Y = A + B. 
 

Tabel  2.3 Tabel Kebenaran Gerbang OR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3  Gerbang OR 
 

2.2 Flip-Flop D 
 

Flip-flop D (delay = tunda) merupakan flip-
flop yang dapat mencegah nilai D mencapai nilai 
keluaran sampai berlangsungnya pulsa clock. Flip-
flop D sering kali disebut juga sebagai flip-flop 
tunda, nama ini menggambarkan operasi unit ini. 
Apapun bentuk input pada input data (D), input 
tersebut akan tertunda selama satu pulsa detak untuk 
mencapai output normal (Q). Data dipindahkan ke 
output pada transisi detak Low ke High. 

 

 
Gambar 2.4  Lambang Logika D Flip-Flop 

 

2.3 State Machine 
State machine merupakan konstruksi logika 

yang digunakan untuk mendefinisikan sifat sistem 
yang sederhana. State machine menggunakan 
kombinasi latch dan gerbang logika untuk sistem 
yang mempunyai memori. State machine di 
gambarkan dengan state diagram yang didefinisikan 
dari state transition table. Contoh state machine 
yang sederhana dapat dilihat pada gambar 2.3 

 
 

Gambar 2.5 Moore Machine 

 
Gambar 2.6  Mealy Machine 

 
2.4 Output Forming Logic 

Output forming logic hampir sama dengan 
translasi pada counter akan tetapi Output forming 
logic mempunyai fungsi lebih untuk perancangan 
yang glitch-free dan digunakan untuk masukan yang 
lebih kompleks ke suatu dekoder yang merupakan 
basis rangkaian digital berdasarkan output. 

Sebagai contoh penggunaan 3 bit sebagai 
kombinasi output dimana 3 bit membangkitkan 
(generate) single output atau multiple output. 
Counter mod 6 glitch free dengan keluaran sederetan 
angka 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 dapat dibuat dengan 
menentukan output forming logic dengan 
menggunakan peta karnaugh (karnaugh map). 

Beberapa rangkaian untuk membangkitkan 
pulsa untuk output forming logic dapat dilihat pada 
gambar 2.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S
B

D
S

B

S
E

D
S

E

D
D

S
E



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7 Rangkaian Untuk Membangkitkan Pulsa 
Untuk Output Forming Logic 

Definisi-definis transisi state : 
• SB  :  State Beginning 
• SE  :  State End 
• DSB :  Delayed State Beginning 
• DSE :  Delayed State End 
• DDSE :  Double Delayed State End 
 
3. Perancangan Sistem 

Proses perancangan yang harus dilakukan 
yaitu, pertama membuat pengidentifikasian masalah, 
dimana bagian tersebut menentukan input dan output 
dari rangkaian. Kemudian dilakukan 
pengidentifikasian keadaan (state) dan dilanjutkan 
dengan penggambaran diagram keadaan (state 
diagram). Dari state diagram dapat ditentukan table 
kebenaran. Dengan bantuan K-map dapatlah 
dibentuk persamaan aljabar Boolean tersederhana 
untuk sebagai masukan pada D Flip-flop atau 
disebut sebagai Input Forming Logic (IFL), setelah 
menentukan gelombang inputnya dapat ditentukan 
Output Forming Logic (OFL). 
 

3.1 Identifikasi Masalah 
Permasalahan pada mesin penjual kopi dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 
 

• input 
� Tidak ada kegiatan  : TA 
� Memasukkan uang Rp 5.000,- :  D 
� Uang Kembali  :  E 
� Memilih kopi original  :  F 
� Memilih kopi cappucino :  G 
� Memilih kopi vanila  :  H 
 

• output 
� uang kembali  : W 
� kopi original   : X 
� kopi cappucino  : Y 
� kopi vanilla   : Z 

 
3.2 Identifikasi State / Keadaan : 
1. Keadaan a :     

- Tidak ada kegiatan, kembali ke keadaan a. 
- Memasukkan uang Rp.5000,-. 

2. Keadaan b :  
- Tidak ada kegiatan, kembali ke keadaan b 

- Minta uang kembali 
ke keadaan c. 

- Memilih kopi 
original ke keadaan 
d. 

- Memilih kopi 
cappucinno ke 
keadaan e. 

- Memilih kopi vanilla 
ke keadaan f. 

3. Keadaan c :  
- Mengeluarkan uang kembali, kembali ke 

keadaan a 
4.   Keadaan d :  

- Mengeluarkan kopi original, kembali ke 
keadaan a. 

5.  Keadaan e :  
- Mengeluarkan kopi cappucinno, kembali ke 

keadaan a 
6.  Keadaan f :  

- Mengeluarkan kopi vanilla, kembali ke 
keadaan a. 
 

3.3 Diagram Keadaan (State Diagram) 
 

 
Gambar 3.1 Diagram Keadaan 

 
3.4 Table Kebenaran Rangkaian 
Dan tabel kebenarannya adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.1 Tabel Kebenaran Keseluruhan Dari 
Rangkaian 
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3.5  Pembentukan Input Forming Logic (IFL) 
DA : 

 
 
DB : 

 
 
DC : 

 
Dengan menggunakan K-map maka diperoleh Input 
Forming Logic sebagai berikut: 
DA = A’B’C (F+H) 
DB = A’B’C (E+G) 
DC = ( A’B’C (E' F' G' H' + E + F) + (A’B’C’D) 
 
3.6 Penentuan Output Forming Logic (OFL) 
Output forming logic kali ini yang dipilih adalah 
gelombang “ ↑ SB ↓ SE” karena rangkaian untuk 
menghasilkan output forming logic ini sederhana, 
yaitu hanya menggunakan gerbang AND dan OR. 
 

 
Gambar 3.2  Rangkaian Pembangkit Pulsa OFL ↑ 

SB ↓ SE 
 
4. Implementasi Sistem 

4.1 Schematic Editor 
Membuat rangkaian sesuai persamaan yang 

diperoleh dari Output Forming Logic : 

 
Gambar 4.1 Rangkaian Schematic Editor 

 
Dalam rangakaian ini menggunakan D flip-flop 
dengan inputan D E F G H dan ouput A B C W X Y 
Z,  

• Pada D flip-flop A, masukannya berupa 
A’B’C (F+H) 

• Pada D flip-flop B, masukannya berupa 
A’B’C (E+G) 

• Pada D flip-flop C, masukannya berupa ( 
A’B’C (E' F' G' H' + E + F) + (A’B’C’D) 

• Pada output W bernilai 011 yaitu A’BC 
• Pada output X bernilai 101 yaitu AB’C 
• Pada output Y bernilai 010 yaitu A’BC’ 
• Pada output Z bernilai 100 yaitu AB’C’ 

 
4.2 Simulasi Rangkaian 

Sebelum mensimulasikan rangkaian 
schematic editor kita harus menentukan jalur dari 
diagram keadaan  atau state diagram. 

a
000

f
100

c
011

b
001

d
101

e
010

W ↑ SB ↓ SE Z ↑ SB ↓ SEY ↑ SB ↓ SEX ↑ SB  ↓ SE

D

TA

HE

GF

TA

 Gambar 4.2 Diagram Keadaan 
 
Dari state diagram tersebut kita buat jalur agar dapat 
menentukan nilai 1 dan 0 pada input-input ketika 
mensimulasikan rangkaian schematic editor, berikut 
jalur yang didapat dari state diagram tersebut:  

 
Gambar 4.3 Jalur Rangkaian 

 
Keterangan: 

⇒ Jalur pertama,  
Dimulai dari keadaan a, pertama saat di keadaan 

a terjadi looping yaitu kembali lagi ke keadaan a 
karena tidak ada kegiatan,  selanjutnya dari keadaan 
a menuju keadaan b dimana menjadikan masukan D 
bernilai 1 dan masukan-masukan yang lain (E F G 
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H) bernilai 0, kemudian kembali lagi ke state b 
(looping) karena tidak ada kegiatan, berawal dari 
keadaan b lagi menuju ke keadaan c dimana 
menjadikan masukan E bernilai 1 dan masukan-
masukan yang lain bernilai 0 yang mana 
menghasilkan keluaran W kemudian kembali 
keadaan a. 

⇒ Jalur kedua, 
Kembali dimulai dari keadaan a, dan 

menjalankan jalur sampai keadaan  b sama seperti 
jalur pertama, kemudian dari keadaan b menuju 
keadaan d dan menjadikan masukan F bernilai 1 dan 
masukan lain bernilai 0 yang mana menghasilkan 
keluaran X kemudian kembali ke keadaan a. 

 
⇒ Jalur ketiga, 
Berawal dari keadaan a lagi dan kembali 

menjalankan jalur sampai keadaan  b sama seperti 
jalur pertama, kemudian dari keadaan b menuju 
keadaan e dan menjadikan masukan G bernilai 1 dan 
masukan lain bernilai 0 yang mana menghasilkan 
keluaran Y kemudian kembali ke keadaan a. 

⇒ Jalur keempat, 
Berawal dari keadaan a lagi dan kembali 

menjalankan jalur sampai keadaan  b sama seperti 
jalur pertama, kemudian dari keadaan b menuju 
keadaan e dan menjadikan masukan H bernilai 1 dan 
masukan lain bernilai 0 yang mana menghasilkan 
keluaran Z kemudian kembali ke keadaan a. 

Setelah mendapatkan jalur, memberikan nilai 
logika 0 atau 1 pada input-input, seperti pada 
gambar sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.4 Ketentuan Nilai Logika Input Pada 

Simulasi 
 

Setelah memberi nilai 1 atau 0 pada input, 
simulasi dijalankan dan hasilnya seperti gambar 
sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5 Simulasi Rangkaian 

 
Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa 

rangkaian telah dirancang dengan benar karena 
outputnya berupa sekuens : 

 
Gambar 4.6 Hasil simulasi 

 
5. Kesimpulan 

Proses perancangan dan hasil analisa dari 
rangkaian mesin penjual kopi ini sesuai dengan hasil 
yang diharapkan saat perancangan. Maka simulasi 
rangkaian mesin penjual kopi ini berfungsi dengan 
baik. 
 
6. Saran 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisa sampai 
selesainya penulisan ini, maka untuk melengkapi 
kekurangan perancangan rangkaian dan simulasi 
disarankan :  
Rangkaian ini dapat dibuat secara sederhana dan 
praktis dengan menggunakan program xillinx. 
Karena xillinx dapat menerjemahkan schematic 
editor menjadi VHDL ( Very High Density 
Language ) yang berguna untuk memprogram FPGA 
( Field Programmable Gate Array ). 
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Abstrak 

Jurusan Teknik Informatika Universitas Siliwangi Tasikmalaya memerlukan media informasi mengenai Profil 
Jurusan dan Laboratorium.Selain digunakan untuk kegiatan pengenalan jurusan secara digital, juga digunakan 
sebagai media promosi dan repository.Meskipun internet sangat efektif untuk penyebaran informasi, aplikasi 
berbasis multimedia yang dikemas dalam bentuk kepingan Compact Disk (CD)dirasa menjadi media yang tepat 
dalam menyebarkan informasi secara personal. Untuk membangun produk multimedia yang berkualitas, selain 
melibatkan elemen-elemen multimedia sehingga produk memiliki sifat interaktif, menarik, dinamis dan mudah 
digunakan, juga harus melalui proses rekayasa multimedia yang baik. Dalam makalah ini dibangun suatu 
prototype informasi digital berbasis multimedia menggunakan metodologi pembangunan multimedia versi 
Luther-Sutopomengenai profil Jurusan dan LaboratoriumTeknik Informatika Universitas Siliwangi dengan 
memanfaatkan Rich Multimedia Application. 
 
Kata kunci : Multimedia, Luther-Sutopo, Informasi digital 
 
 
1. Pendahuluan 

Dilatarbelakangi oleh keterbatasan waktu yang 
diberikan kepada Jurusan saat acara penerimaan 
mahasiswa baru untuk memberikan paparan 
pengenalan Jurusan dan Laboratorium kepada 
mahasiswa baru jurusan Teknik Informatika, 
menyebabkan perlu dipikirkan cara lain untuk 
kebutuhan tersebut. Selain mengunakan media 
internet untuk penyebaran informasi, cara lain yang 
terpikirkan adalah mengemas informasi kedalam 
suatu media interaktif berupa produk multimedia. 

Produk multimedia banyak digunakan disegala 
bidang. Hal ini dikarenakan bahwa penyampaian 
informasi melalui produk multimedia lebih 
interaktif, efektif, dan efisiendibandingkan dengan 
proses penyampaian informasi secara konvensional. 
Produk multimedia yang baik harus melibatkan 
elemen-elemen multimedia yaitu teks, image, suara, 
animasi, video dan interaktivitas sehingga produk 
multimedia menjadi lebih interaktif dimana 
pengguna terlibat langsung dengan informasi yang 
ingin diketahui melalui navigasi-navigasi yang telah 
disediakan sesuai dengan teori dari multimedia. 

Konsep yang digunakan dalam media informasi 
ini adalah konsep Media Pembelajaran. Harapan 
yang ingin dicapai selain mendapatkan informasi 
menyeluruh mengenai profil jurusan, yaitu 
terjadinya interaksi antara pengguna dimana 
aktivitas yang dilakukan dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan pengguna 
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 
pada diri pengguna untuk memahami informasi yang 
diberikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam 
makalah ini akan dibahas mengenai tahapan-tahapan 
pembuatan prototype digital informasi dengan 
menggunakan metodologi pembangunan versi 
Luther-Sutopo. Teknik Rich Multimedia Application 
digunakan dengan alasan untuk mendapatkan produk 
multimedia yang bersifat dinamis. 
2. Multimedia 

Dalam buku Multimedia: Making It Work, Tay 
Vaughan mendefinisikan multimedia sebagai 
“Multimedia is a any combination of text, art, sound, 
and video delivered to you by computer or other 
electronic or digitally manipulated means 
[1]”.Definisi tersebut menjelaskan bahwa 
multimedia merupakan gabungan dari beberapa 
elemen hingga membentuk menjadi satu kesatuan 
aplikasi yang mengandung informasi 
didalamnya.Kerangka bangun suatu sistem 
multimedia tidak bisa dipisahkan dari elemennya, 
yaitu: Text, Image, Audio, Animation, 
Video,danInteractivity. 

Ada tiga jenis multimedia yaitu: 1) Multimedia 
Linier dimana pengguna hanya sebagai penonton 
dan menikmati produk multimedia yang disajikan 
mulai dari awal hingga akhir; 2) Multimedia 
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Interaktif dimana pengguna memiliki kendali untuk 
dapat mengontrol elemen-elemen multimedia; 3) 
Multimedia Hiperaktif dimana terdapat struktur link 
yang dapat menghubungkan elemen-elemen 
multimedia yang ada. 
3. Versi Luther-Sutopo 

Ada 6 (enam) tahapan dalam metodologi 
pembangunan multimedia berdasarkan versi Luther-
Sutopodimana pengerjaan produk multimedia 
diawali dari concept, design, material collecting, 
assembly, testing dan distribution [2].Keenam 
tahapan ini harus dilakukan secara berurutan dalam 
pelaksanaannya seperti yang diperlihatkan pada 
gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Tahapan Versi Luther-Sutopo 

1) Concept, yaitu tahapan untuk menentukan 
tujuan, mengidentifikasi pengguna, jenis 
produk, dasar aturan, ukuran dan target yang 
ingin dicapai. 

2) Design, yaitu tahapan pembuatan spesifikasi 
mengenai arsitektur program, style, antarmuka, 
dan elemen-elemen pendukung. Tahapan ini 
menyarankan pengerjaan spesifikasi dilakukan 
serinci mungkin karena akan berpengaruh 
ditahapan selajutnya. 

3) Material Collecting, yaitu tahapan 
pengumpulan elemen-elemen atau bahan sesuai 
kebutuhan produk multimedia yang dikerjakan 
seperti image, foto, animasi, video dan audio. 
Tahapan ini kadang dikerjakan secara paralel 
dengan tahap Assembly. 

4) Assembly, yaitu tahapan penggabungan semua 
material kedalam proyek berdasarkan pada 
tahapan desain seperti storyboard, dan struktur 
navigasi. 

5) Testing, yaitu tahapan pengujian produk yang 
telah dibuat untuk melihat kemungkinan 
kesalahan. Alpha test dilakukan oleh 
pengembang, setelah itu dilakukan Beta test 
yang melibatkan pengguna akhir. 

6) Distribution, yaitu tahapan dimana produk 
dikemas dalam suatu media penyimpanan untuk 
didistribusikan ke pengguna akhir. Tahapan ini 
juga disebut tahapan evaluasi sebagai masukan 
bagi tahapan concept untuk proyek selanjutnya. 

4. Rich Multimedia Application 

Aplikasi multimedia awalnya bersifat statis, 
yang artinya isi informasi yang disajikan tidak dapat 
berubah [3].Data yang digunakan umumnya berupa 
teks, video, grafik dan gambar yang tersimpan 
permanen dalam program sehingga informasi 
tersebut hanya dapat digunakan dalam satu 
informasi yang sudah ditetapkan artinya data 
tersebut tidak dapat diolah (update) secara langsung. 

Kemajuan teknologi multimedia Adobe Flash 
dan database, khususnya XML(eXtensible Markup 
Language), membawa pengaruh terhadap 
perkembangan teknik-teknik dalam membangun 
aplikasi multimedia.Integrasi antara aplikasi Adobe 
Flash dan database XML mampu membuat aplikasi 
multimedia menjadi bersifat dinamis yang berarti 
informasi yang disampaikan dapat di-update tanpa 
harus mengganti file mentahnya (*.fla).Integrasi ini 
dapat membuat aplikasi multimedia yang lebih 
dinamis [3]. 
5. Konsep VISUALS 

Pemilihan materi-materi yang digunakan 
sebagai komponen produk prototype berdasarkan 
tahapan di dalam mengolah dan menyajikan materi 
pembelajaran ke dalam media berbasis ICT. Materi-
materi yang terkumpul disajikan dengan bahasa 
yang sederhana dan komunikatif dilengkapi dengan 
komponen-komponen multimedia lainnya dengan 
memperhatikan konsep VISUALS [4], yaitu: 
1) Visible atau mudah dilihat, yaitu materi yang 

disajikan secara visual terlihat jelas, tingkat 
keterbacaan tinggi, resolusi/ketajaman grafis 
tinggi, mengandung satu makna. 

2) Interestingatau menarik, yaitu isi  pesan  sesuai  
dengan  kebutuhan  audien, tampilan  baik  dan  
memikat  sehingga  menimbulkan  rasa  ingin  
tahu,  dan berusaha menjaga kelangsungan 
proses komunikasi/interaksi/ belajar. 

3) Simpel atau sederhana, yaitu pesan terfokus, 
pemilihan kata/ huruf/ gambar tidak mengubah 
makna pesan, bahasa dan tampilan lugas. 

4) Usefulatau berguna, yaitu sesuai dengan 
kebutuhan  audien  dan  tujuan pembelajaran 
maupun hasil belajar yang diinginkan. 

5) Accurateatau tepat, yaitu isi  pesan  mem-
punyai  makna  yang  tepat,  sesuai  dengan  
kebutuhan,  penyampaiannya  cermat,  didasar-
kan pada  sumber  yang  dapat  dipertanggung 
jawabkan  

6) Legitimate atau benar, yaitu isi pesan  benar,  
disusun  secara  logis,  mengikuti kaidah 
keilmuan, dan masuk akal. 

7) Structure atau terstruktur, yaitu rangkaian  
pesan  disampaikan  secara  sistematis,  dengan 
urutan-urutan yang logis dan mudah dipahami. 
 

6. Pembangunan Prototype 
Pembangunan prototype informasi digital ini 

menggunakan pendekatan 6 (enam) tahapan dalam 
metodologi pembangunan multimedia berdasarkan 
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versi Luther-Sutopo yang terdiri dari 
material collecting, assembly
distribution. 

Pada tahapan concept dilakukan pendefinisan 
tujuan dimana produk mutlimedia dimaksudkan 
untuk menyampaikan informasi mengenai Profil 
Jurusan dan Laboratorium Teknik Informa
Universitas Siliwangi Tasikmalaya.Selain itu, pada 
tahapan ini dilakukan pula pendefinisian kebutuhan 
data dan sistem.Kebutuhan data yang diperlukan 
untuk memenuhi material collecting
adalah data profil jurusan, data profil laboratorium, 
data dosen, data mahasiswa, data organisasi 
kemahasiswaan.Data-data tersebut dalam bentuk 
data text, image, foto, video, dan data lainnya sesuai 
kebutuhan.Sedangkan untuk kebutuhan sistem, 
diperlukan dukungan teknologi berupa perangkat 
keras dan perangkat lunak komputer.Adapun 
perangkat keras yang dibutuhkan adalah CPU 
dengan dukungan perangkat multimedia lain seperti 
Kamera Digital dan Camcorder. Perangkat lunak 
yang dibutuhkan dan digunakan dalam pembuatan 
produk multimedia yaitu sistem operasi Microsoft 
Windows, Macromedia Flash CS4 Versi.10, Adobe 
PhotoShop CS4 untuk desain grafis, image, dan 
pengolahan foto,Adobe Audition Ver.1.5 untuk 
pengolahan data suara dan Video Maker untuk 
proses editing video, dan  Notepad++ sebagai editor 
file XML.Tahapan ini dijelaskan melalui deskripsi 
konsep pada Tabel 1 sebagai berikut:
 
Tabel 1. Deskripsi Konsep 

Judul  : Profil Jurusan dan Laboratorium Teknik 
Informatika UNSIL Tasikmalaya 
Audiens : Mahasiswa, Dosen dan Umum
Durasi  : Tidak terbatas  
Teks : Tampilan teks diambil dari data XML
Image : Gambar dan foto (*.png dan *.jpg)
Audio : Instrumen dengan format *.mp3
Animasi : Animasi 2D efek transisi (*.swf)
Video : Video format *.flv 
Interaktifitas :  Tombol dan Link 

 
Pada tahapan design dilakukan pembuatan 

storyboard  berupascene-scene 
menudan sub menu sesuai dengan konsepawal yang 
diinginkan. Storyboard yang dihasilkan pada 
tahapan ini dapat dilihat dan dijelaskan pada tabel 2. 
Pada tahapan desain ini ditentukan pul
navigasi yang akan digunakan. Struktur navigasi 
model Komposit menjadi pilihan dengan alasan 
bahwa pengguna diarahkan dapat melakukan 
navigasi secara bebas/non linier, tetapi dibatasi oleh 
presentasi linier dan informasi kritis berupa text, 
image, foto, video yang terorganisasi secara logis 
dalam suatu hirarki.  
Tabel 2. Storyboard Ringkas 

Scene 1 : Opening 
Scene 2 : Tampilan Informasi Menu Utama dengan 
menu pilihan Home, Info, Kontak, Jurusan, 
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rdiri dari concept,design, 
assembly, testing dan 

dilakukan pendefinisan 
tujuan dimana produk mutlimedia dimaksudkan 
untuk menyampaikan informasi mengenai Profil 
Jurusan dan Laboratorium Teknik Informatika 
Universitas Siliwangi Tasikmalaya.Selain itu, pada 
tahapan ini dilakukan pula pendefinisian kebutuhan 
data dan sistem.Kebutuhan data yang diperlukan 

material collecting diantaranya 
adalah data profil jurusan, data profil laboratorium, 
ata dosen, data mahasiswa, data organisasi 

data tersebut dalam bentuk 
data text, image, foto, video, dan data lainnya sesuai 
kebutuhan.Sedangkan untuk kebutuhan sistem, 
diperlukan dukungan teknologi berupa perangkat 

unak komputer.Adapun 
perangkat keras yang dibutuhkan adalah CPU 
dengan dukungan perangkat multimedia lain seperti 
Kamera Digital dan Camcorder. Perangkat lunak 
yang dibutuhkan dan digunakan dalam pembuatan 
produk multimedia yaitu sistem operasi Microsoft 

indows, Macromedia Flash CS4 Versi.10, Adobe 
PhotoShop CS4 untuk desain grafis, image, dan 
pengolahan foto,Adobe Audition Ver.1.5 untuk 
pengolahan data suara dan Video Maker untuk 
proses editing video, dan  Notepad++ sebagai editor 

elaskan melalui deskripsi 
konsep pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Profil Jurusan dan Laboratorium Teknik 

Mahasiswa, Dosen dan Umum 

Tampilan teks diambil dari data XML 
Gambar dan foto (*.png dan *.jpg) 
Instrumen dengan format *.mp3 

Animasi 2D efek transisi (*.swf) 

 

dilakukan pembuatan 
 tampilan dari setiap 

menudan sub menu sesuai dengan konsepawal yang 
diinginkan. Storyboard yang dihasilkan pada 
tahapan ini dapat dilihat dan dijelaskan pada tabel 2. 
Pada tahapan desain ini ditentukan pula struktur 
navigasi yang akan digunakan. Struktur navigasi 
model Komposit menjadi pilihan dengan alasan 
bahwa pengguna diarahkan dapat melakukan 
navigasi secara bebas/non linier, tetapi dibatasi oleh 
presentasi linier dan informasi kritis berupa text, 

e, foto, video yang terorganisasi secara logis 

Tampilan Informasi Menu Utama dengan 
menu pilihan Home, Info, Kontak, Jurusan, 

Laboratorium, Dosen, Mahasiswa dan Penelitian.
Scene 3 : Tampilan Informasi Kontak
Scene 4 : Tampilan Informasi Info
Scene 5 : Tampilan Informasi Jurusan dengan submenu 
Sejarah, Peminat, Kurikulum, KP
dan Kompetensi. 
Scene 6 :Tampilan Informasi Laboratorium dengan 
submenu Profil Lab, Instruktur, Syarat, Fasilitas, dan 
Aturan. 
Scene 7 : Tampilan Informasi Dosen dengan submenu 
Profil Dosen, Dosen Wali dan Dosen Pembina. 
Scene 8 : Tampilan Informasi Mahasiswa dengan 
submenu Daftar Mahasiswa, Himpunan, Kegiatan, 
Prestasi, dan Wadah Alumni.
Scene 9 : Tampilan Informasi Penelitian dengan 
submenu Penelitian Dosen, Kerja Praktek dan Tugas 
Akhir. 
Scene 10 : Tampilan Informasi Foto Gall
Scene 11 : Tampilan musik pada playlist mp3

 
Pada tahapan material collecting

pengumpulan materi yang akan digunakan sebagai 
konten informasi mengenai Profil Jurusan dan 
Laboratorium Teknik Informatika berbentuk Teks 
yang diambil dari data pada file XML, image, foto, 
audio, video dan animasi.Kamera Digitalk dan 
Camera Recorder (Camcorder) digunakan untuk 
merekam obyek-obyek yang dibutuhkan.Tahapan ini 
dilakukan secara paralel dengan tahapan 
untuk menggabungkan beberapa obyek menjad
obyek yang utuh. 

Pada tahapan testing 
setelah dirasa semua komponen telah di 
gabungkan.Uji coba produk yang dilakukan oleh 
pengembang(alpha test) dengan tujuan untuk 
melihat apakah produk yang dihasilkan dapat 
berjalan dengan baik dan untuk mencari/menemukan 
kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama 
uji coba sehingga dapat diusulkan perbaikan. 
Pengujian yang dilakukan oleh pengguna/ 
audiens(beta test) dengan cara memperlihatkan hasil 
produk kepada pengguna yang dipilih
identitas yang berbeda baik dari jenis kelamin, usia 
dan statusnya dilingkungan jurusan dan 
laboratorium. Uji coba ini dilanjutkan dengan 
penilaian dengan dua komponen penilaian yaitu 
aspek desain informasi dan aspek komunikasi 
visual.Untuk hasil validitas akhir dapat dilihat pada 
tabel 3, dan dengan skor penilaian diambil dari 
jumlah perhitungan nilai. Formula untuk penilaiaan 
aspek adalah sebagai berikut:

 

 
Hasil penilaian yang dilakukan terhadap responden 
untuk kedua aspek yaitu aspek desain 
aspek komunikasi visual dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 3. Kategori Tingkat Validitas

Jumlah Skor Penilaian 
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Laboratorium, Dosen, Mahasiswa dan Penelitian. 
Tampilan Informasi Kontak 
Tampilan Informasi Info 
Tampilan Informasi Jurusan dengan submenu 

Sejarah, Peminat, Kurikulum, KP-TA, KKN, Aturan 

Tampilan Informasi Laboratorium dengan 
Instruktur, Syarat, Fasilitas, dan 

Tampilan Informasi Dosen dengan submenu 
Profil Dosen, Dosen Wali dan Dosen Pembina.  

Tampilan Informasi Mahasiswa dengan 
submenu Daftar Mahasiswa, Himpunan, Kegiatan, 
Prestasi, dan Wadah Alumni. 

Tampilan Informasi Penelitian dengan 
submenu Penelitian Dosen, Kerja Praktek dan Tugas 

Tampilan Informasi Foto Gallery. 
Tampilan musik pada playlist mp3 

material collecting dilakukan 
pengumpulan materi yang akan digunakan sebagai 
konten informasi mengenai Profil Jurusan dan 
Laboratorium Teknik Informatika berbentuk Teks 

pada file XML, image, foto, 
audio, video dan animasi.Kamera Digitalk dan 
Camera Recorder (Camcorder) digunakan untuk 

obyek yang dibutuhkan.Tahapan ini 
dilakukan secara paralel dengan tahapan assembly 
untuk menggabungkan beberapa obyek menjadi satu 

testing dilakukan uji coba produk 
setelah dirasa semua komponen telah di 
gabungkan.Uji coba produk yang dilakukan oleh 

) dengan tujuan untuk 
melihat apakah produk yang dihasilkan dapat 

an baik dan untuk mencari/menemukan 
kesalahan yang mungkin terjadi selama 

uji coba sehingga dapat diusulkan perbaikan. 
Pengujian yang dilakukan oleh pengguna/ 

) dengan cara memperlihatkan hasil 
produk kepada pengguna yang dipilih dengan 
identitas yang berbeda baik dari jenis kelamin, usia 
dan statusnya dilingkungan jurusan dan 
laboratorium. Uji coba ini dilanjutkan dengan 
penilaian dengan dua komponen penilaian yaitu 
aspek desain informasi dan aspek komunikasi 

aliditas akhir dapat dilihat pada 
tabel 3, dan dengan skor penilaian diambil dari 
jumlah perhitungan nilai. Formula untuk penilaiaan 
aspek adalah sebagai berikut: 

 

Hasil penilaian yang dilakukan terhadap responden 
untuk kedua aspek yaitu aspek desain informasi dan 
aspek komunikasi visual dapat dilihat pada tabel 4. 
Tabel 3. Kategori Tingkat Validitas 

 Interpretasi 
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1,00 – 1,75 Kurang 
1,76 – 2,50 Cukup 
2,51 – 3,25 Baik 
3,26 – 4,00 Sangat Baik 

 
Tabel 3.Skor Penilaian 

Aspek Penilaian Skor  
1. Aspek Desain Informasi 
a Sederhana dan Menarik 3,3 
b Relevansi Tujuan Informasi 3,1 
c Ketepatan Pengguna Strategi Informasi 3,0 
d Interaktivitas 3,2 
e Kedalaman Informasi 2,9 

Jumlah 15,5 
Rata-rata 3,1 

2. Aspek Komunikasi Visual 
a Mudah Dioperasikan 3,4 

b 
Kreatif dalam Penuangan Ide dan 
Gagasan 

3,1 

c Audio/Suara (tobol dan backsound) 3,1 
d Visual (layout desain) 3,1 
e Media bergerak (Animasi) 2,8 

Jumlah 15,5 
Rata-rata 3,1 

 
Berdasarkan hasil peniliaian yang telah dilakukan 
dapat diketahui apakah produk yang telah dibuat 
layak untuk diproduksi/didistribusikan atau 
tidak.Kelayakan suatu produk dapat diukur dengan 
menggunakan nilai kategori tingkat validitas yang 
diambil dari hasil nilai akhir pada uji kelayakan 
produk. Hasil perhitungan untukpenilaian  aspek 
desain informasi dan aspek komunikasi visual 
didapat nilai 3,1 dengan interpretasi “Baik”. Dengan 
asumsi bahwa produk dapat dinyatakan layak untuk 
diproduksi apabila hasil dari penilaian dilapangan 
memperoleh tingkat validitas “sangat baik, baik atau 
cukup”, maka dapat disimpulkan bahwa produk 
multimedia tersebut layak untuk diproduksi. 

Tahapan distribution dilakukan setelah produk 
dinyatakan layak untuk diproduksi maka langkah 
terakhir yaitu melakukan pengemasan dengan data 
produk disimpan kedalam bentuk CD yang dapat 
dioperasikan secara autoplay pada sebuah komputer 
dengan menggunakan CD-ROM. Hasil akhirnya 
adalah produk sesuai dengan parameter rekayasa 
perangkat lunak. 

Jika ditinjau dari sudut pandang rekayasa 
perangkat lunak, hasil akhir dari pembangunan 
produk multimedia ini sudah memenuhi harapan dan 
sesuai dengan kriteria rekayasa perangkat lunak, 
parameter yang harus dipenuhi dalam 
rekayasa/pengembangan produk multimedia yang 
baik yaitu reliable atau handal, usable atau mudah 
digunakan, maintainable atau dapat dipelihara dan 
dikelola dengan mudah, tepat dalam memilih jenis 
tools untuk pengembangannya, mudah dalam 
eksekusi, memiliki dokumentasi program yang 
lengkap, efektif dan efisien dalam pembuatan 
maupun penggunaan.  

 
Gambar 2. Prototype hasil implementasi 

 
7. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, 
dapat disimpulkan bahwa pembuatan produk 
multimedia dengan menggunakan model Luther-
Sutopo dalam setiap proses tahapannya lebih teratur. 
Konten informasi yang diberikan sesuai dengan 
konsep awal yaitu untuk memberikan informasi 
terkait Jurusan dan Laboratorium Teknik 
Informatika. Proses pembaharuan data dapat 
dilakukan tanpa harus membongkar file flash-nya 
karena pembaharuan data dapat dilakukan langsung 
pada file XML. Produk ini dapat digunakan dalam 
jangka waktuyang lama selama informasinya masih 
relevan.Produk ini dapat digunakan baik oleh 
mahasiswa maupun umum dan produk ini dikemas 
kedalam Compact Disk yang dapat dijalankan 
langsung secara Autoplay pada komputer dengan 
menggunakan CD-ROM. 

Untuk menjalankan produk multimedia ini 
sebaiknya menggunakan layar dengan resolusi 
minimum 1024 x 768 pixel. Karena perubahan data 
tidak dapat dilakukan secara langsung dari CD, 
maka jika akan melakukan perbaharuan data semua 
file yang ada pada CD tersebut harus dipindahkan 
terlebih dahulu kedalam komputer. Apabila ada 
penambahan data atau proses rekayasa ulang maka 
ukuran file keseluruhan harus disesuaikan dengan 
kapasistas CD. 
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[1] Vaughan, T., (2004), Multimedia: Making it 

Work Sixth Edition-Terjemahan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta. 
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[3] Sunyoto, A., (2010), Adobe Flash + XML = 
Rich Multimedia Application, Andi Publisher,  
Yogyakarta. 
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Abstrak 

Kata terbaik pada judul makalah ini mengisyaratkan bahawa hanya ada satu makalah yang dianggap 
sebagai makalah terbaik. Untuk itu, presisi penilaian menjadi hal yang mutlak. Profile matching merupakan 
metode yang cara kerjanya adalah mencari objek yang profilnya mendekati profil yang diinginkan. Fuzzifikasi 
merupakan salah satu proses yang terdapat pada sistem fuzzy. Fuzzifikasi akan mendapatkan nilai analog sebagai 
masukan dan menghasilkan nilai fuzzy (membership degree) dari nilai  analaog tersebut sebagai keluarannya. 
Dengan menggunakan  fuzzifikasi, nilai  yang akan diperoleh akan memiliki presisi yang baik, mengingat bahwa 
nilai membership degree dapat diatur tingkat presisinya. Model yang dibangun akan menggunakan beberapa 
kriteria, yaitu kriteria ide, pembahasan dan metodologi, pustaka, dan penulisan.  Masing-masing kriteria 
memiliki bobot yang berbeda dan beberapa subkriteria.   

Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa model yang telah dibuat dengan Profile matching dan 
fuzzifikasi dapat menghasilkan bobot masing-masing makalah dengan presisi yang baik, sehingga pemilih dapat 
memilih sebuah makalah yang dianggap terbaik, sesuai dengan kriteria dan profil yang diinginkan.  
 
Kata kunci :   model, makalah terbaik,  nilai subkriteria 
 
 
1. Pendahuluan  

Pemilihan makalah terbaik pada sebuah 
seminar merupakan salah satu apresiasi yang dapat 
diberikan oleh pihak penyelenggara kepada  peserta 
seminar. Selain itu, pemilihan makalah terbaik  
dapat menjadi salah satu dorongan kepada para 
pemakalah untuk dapat berkarya dengan lebih baik. 
Pemilihan makalah menuntut objektifitas, baik dari 
sisi kriteria maupun penilaian yang   digunakan. 
Penilaian objek pada metode Profile matching 
biasanya menggunakan  kelompok nilai, yang 
nantinya akan digunakan untuk memperoleh selisih 
gap dan menghasilkan bobot nilai. Kelemahan 
pengelompokkan nilai terletak pada tidak ada 
perbedaan antara nilai yang terdapat pada batas 
bawah dengan nilai yang terletak pada batas atas di 
kelompok nilai tertentu, walaupun memiliki selisih 
yang jauh. Hal ini dapat diatasi dengan 
menggunakan fuzzifikasi. Fuzzifikasi akan 
menghasilkan membership degree yang dapat 
membedakan antara nilai dalam satu kelompok nilai.  

Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah 
model yang dapat menghasilkan nilai dengan presisi 
yang baik. Penggunaan fuzzifikasi merupakan salah 
satu solusi yang dipilih. Nilai dengan presisi yang 
baik dapat memudahkan pemilihan makalah terbaik, 
mengingat kata “terbaik” semestinya hanya 
diperoleh oleh satu makalah. 

 
2. Dasar Teori 

Model merupakan salah satu pembeda antara 
sistem informasi dengan sistem pendukung 
keputusan. Model didefinisikan sebagai representasi 
atau formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu 
sistem nyata, atau penyederhanaan dari gambaran 
sistem yang nyata [4]. 

Profile matching adalah sebuah mekanisme 
pengambilan keputusan dengan mengasumsikan 
bahwa terdapat dingkat tingkat variabel prediktor 
yang ideal yang harus dimiliki oleh objek yang akan 
dinilai, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi 
atau dilewati. Pada prinsipnya  metode ini akan 
mencari objek  yang sedekat mungkin dengan 
dengan profil yang sudah ditentukan. Hal tersebut 
diimplementasikan dengan pemberian bobot gap. 
Bobot gap akan bernilai semakin besar jika objek 
semakin  mendekti profil yang diinginkan dan 
sebaliknya, bobot gap akan berniali semakin kecil 
jika objek semakin jauh dari profil yang diinginkan 
[2]. 

Tahap perhitungan yang diperlukan pada profil 
matching sebagai berikut : 
1. Pemetaan gap. Pemetaan gap dapat dilakukan 

dengan rumus  gap = profil objek - profil yang 
diinginkan. Semakin kecil nilai gap nya semakin 
besar bobot yang diperoleh.  

2. Perhitungan dan pengelompokan core factor dan 
secondary factor. 
Langkah selanjutnya setelah menentukan bobot 
nilai gap untuk tiap kriteria adalah 
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mengelompokkan subkriteria yang ada menjadi 2 
kelompok yaitu core factor dan secondary 
factor. Setelah subkriteria dikelompokkan 
selanjutnya adalah menghitung nilai core factor 
dan secondary factor. Rumus untuk menghitung 
core factor adalah :  

            

 NCF=
∑ dP;
V,
�,
Y,… =

∑ qP                      (1) 

  
Keterangan :  
NCF    : Nilai rata-rata core factor 
NC(x1, x2, x3,…) : Jumlah total nilai core factor 
kriteria x1, x2, x3,… 
IC   : Jumlah item core factor 

 
Rumus untuk menghitung secondary factor 
adalah : 

      

NSF = 
∑ d¢;
V,
�,
Y,… =

∑ q¢                       (2) 

  
Keterangan :  
NSF : Nilai rata-rata secondary factor 

 NS(x1, x2, x3,…) : Jumlah total nilai secondary 
factor kriteria x1, x2, x3,… 

 IS : Jumlah item secondary factor 
3. Perhitungan nilai total 

Nilai masing-masing factor dari tiap kriteria akan 
digunakan untuk menghitung nilai total  kriteria. 
Nilai total kriteria dihitung berdasarkan 
persentase dari core dan secondary factor. 
Rumus untuk perhitungan nilai total adalah : 

 
N(x1,x2,x3,…) = (x)% NCF(x1,x2,x3,…) + 
(x)% NSF(x1,x2,x3,…)                             (3) 

 
Keterangan : 
NCF(x1, x2, x3,…) : Nilai rata-rata core factor 
kriteria x1, x2, x3,… 
NSF(x1, x2, x3,…) : Nilai rata-rata secondary 
factor kriteria x1, x2, x3,… 
N(x1, x2, x3,…) : Nilai total kriteria x1, x2, 
x3,… 
(x)% : Persentase nilai yang diberikan 

4. Melakukan perangkingan 
Hasil akhir dari proses profil mathing adalah 
melakukan perangkingan terhadap kandidat yang 
diajukan dengan rumus : 
 
    Rangking = (x)% N1+(x)%N2+(x)%N3  (4)    (3.4)                    
 
Keterangan : 
N1  : Nilai kriteria1 
N2  : Nilai kriteria2 
N3  : Nilai kriteria3  
(x)% : Persentase nilai yang diberikan 
 

Setelah setiap kandidat mendapatkan nilai akhir, 
maka bisa ditentukan peringkat atau rangking 
sesuai dengan total nilai yang diperoleh masing -
masing kandidat. 

 
Sistem Fuzzy 

Sistem  fuzzy digunakan karena pada boolean 
logic pilihan yang ada hanya 2, yaitu   0 dan  1 saja, 
sehingga tidak memiliki ketelitian yang baik. 
Perbedaan fuzzy dengan  boolean logic dapat 
diilustrasikan  pada gambar 1. Pada gambar 1, saat 
suhu berada di 75o maka  sistem boolean logic tidak 
dapat mengambil keputusan karena batas  kondisi 
dingin < 75o dan kondisi panas >  75o,  namun pada  
fuzzy suhu 75o dapat dinyatakan dengan 0,50 dingin 
dan 0,50 panas. Pengambilan   nilai  0,05 berasal 
dari proses  fuzzifikasi.  

 
 

Gambar 1. Perbedaan booelan logic dan fuzzy 
(sumber : IE, Tim dan Purwahyudi, Igit) 

 
Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi  merupakan salah satu proses yang 
terdapat pada sistem fuzzy [1]. Proses ini berfungsi 
untuk  merubah suatu besaran analog menjadi fuzzy 
input, yaitu berupa membership degree. 
Penggambaran fuzzifikasi dapat dilihat pada gambar 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Proses  fuzzifikasi 
(sumber : IE, Tim dan Purwahyudi, Igit) 

Crisp 

Fuzzifikasi 

fuzzy 

Input 

membership 

function 
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Proses fuzzifikasi  dimulai dengan suatu 
besaran analog yang dimasukkan sebagai input. 
Input tersebut  akan dimasukkan pada batas 
scope/domain sehingga input tersebut dapat 
dinyatakan dengan label  tertentu dengan 
membership degree tertentu  pula. 

Gambar 3 memperlihatkan beberapa istilah 
yang digunakan pada proses fuzzifikasi. 
 

 
Gambar 3. Istilah pada fuzzifikasi 

(sumber : IE, Tim dan Purwahyudi, Igit) 
 
1. Degree of membership 

Fungsi dari degree of membership adalah untuk 
memberikan bobot pada suatu input yang telah 
diberikan. Input yang berupa nilai crips akan 
dapat dinyatakan dengan nilai fuzzy.  

2. Scope/domain 
Merupakan suatu batasan dari kumpulan input 
tertentu. Misalnya suhu dingin berkisar dari 60 
sampai 80 derajat, suhu panas berkisar dari 70 
sampai 90 derajat. 

3. Label 
Label adalah kata-kata yang diberikan untuk 
memberikan suatu keterangan pada 
scope/domain. Contohnya panas, dingin,  cukup,  
baik,   sangat baik,  dan   sebagainya. 

4. Membership function 
Membership function merupakan suatu bentuk 
bangun yang merepresentasikan suatu batas dari 
scope/domain. 

5. Crisp input 
Crisp input  merupakan nilai analog yang 
diberikan untuk  mencari  degree of membership. 

6. Universe of discourse 
Universe of discourse merupakan batas input 
yang  diperbolehkan dalam si stem fuzzy yang di 
rancang. Batas ini berbeda dengan batas 
scope/domain. Universe od di scourse  adalah 
batas semua  input yang akan diberikan, 
sedangkan scope/domain adalah suatu batas yang  
menentukan bahwa input tersebut dinyatakan 
panas, dingin, baik, dan sebagainya. 

Contoh dari proses fuzzifikasi ditunjukkan pada 
gambar 4.  
 

 
Gambar 4. Contoh proses fuzzifikasi 

(sumber : Kusumadewi,  S., dkk) 
 

Misalkan dimiliki variabel umur yang dibagi 
menjadi 3 kategori, yaitu: 

Muda jika umur < 35 tahun 
Parobaya jika 35 ≤ umur ≤ 55 tahun 
Tua jika umur > 55 tahun 

Maka apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 
satu hari, maka ia dikatakan Muda (µMuda(35 tahun – 
1 hari)=1) atau Tidak Parobaya (µParobaya(35 tahun – 
1 hari)=0). Namun jika seseorang berusia 35 tahun 
maka ia dikatakan Parobaya (µParobaya (35) =1)atau 
Tidak Muda (µMuda(35)=0). Dari sini dapat dikatakan 
bahwa pemakaian himpunan klasik untuk 
menyatakan variabel umur kurang bijaksana, adanya 
perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan 
perbedaan kategori yang cukup signifikan.  
Fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan pada 
variabel umur dapat diberikan sebagai berikut, 
 

µMuda (x) = 

 1 ; x ≤ 25 
 45-x 

; 25 ≤ x ≤ 45 
 20 
 0 ; x ≥ 45 

    

µParobaya(x) = 

 0 ; x ≤ 35 atau x ≥ 55 
 x - 35 

; 35 ≤ x ≤ 45 
 10 
 55 - x 

; 45 ≤ x ≤ 55 
 10 

 
 
 

   
 

µTua (x) = 

 0 ; x ≤ 45 
 x – 45 

; 45 ≤ x ≤ 65 
 20 
 1 ; x ≥ 65 

 
 Dengan  fungsi keanggotaan tersebut maka 
jika seseorang berumur 40 tahun maka orang 
tersebut termasuk dalam himpunan Muda dengan 
µmuda(40) = 0,25, dan dia juga termasuk dalam 
himpunan Parobaya dengan µparobaya(40) = 0,5. 
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3. Perancangan Model 
3.1 Kriteria, subkriteria dan profil makalah 

Langkah awal pada pembuatan model yang 
menggunakan metode Profile matching adalah 
menentukan kriteria, subkriteria dan profil makalah  
terbaik  yang diinginkan. Masing-masing subkriteria 
harus memiliki faktor,  yaitu core factor atau 
secondary  factor. Faktor ini akan mempengaruhi 
bobot masing-masing subkriteria. Profil makalah 
adalah nilai yang diinginkan agar sebuah makalah 
dapat dikatakan sebagai makalah terbaik. Nilai-nilai 
inilah yang akan dibandingkan dengan nilai tiap 
makalah. Kriteria, subkriteria dan profil yang 
digunakan dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Kriteria, subkriteria dan profil makalah 

terbaik 

kriteria subkriteria faktor 
Nilai 
profil 

Ide 

Keterkaitan tema  Second 63 
 Inovasi Core 80 
Judul  Second 60 
 Rumusan  
masalah Core 83 
Kejelasan tujuan Second 72 

        

Metodo 
logi dan 
pemba 
hasan  

Kejelasan 
prosedur 
penelitian Core 83 
 Metode analisis Core 85 
 Penyajian hasil Second 70 
Kepadatan  hasil Core 60 
Ketajaman 
pembahasan Second 80 
Keterhubungan 
simpulan dengan 
tujuan Second 80 

        

Pustaka 
Sinkronisasi  Core 90 
Kemutakhiran  Second 80 

        

Penu 
lisan 

Kesesuaian 
dengan gaya 
selingkung  Core 95 
Penggunaan 
bahasa  second 82 

3.2 Penentuan Bobot 
  

Masing-masing kriteria dapat saja memiliki 
bobot yang berbeda, sesuai dengan peran dari 
masing-masing kriteria terhadap penilaian sebuah 
makalah untuk menjadi makalah terbaik. Berikut 
bobot yang diberikan untuk masing-masing kriteria, 
a. Kriteria ide, memiliki  bobot 30%. 
b. Kriteria metodologi dan pembahasan,  memiliki 

bobot 30%. 
c. Kriteria pustaka, memiliki  bobot 20%. 
d. Kriteria penulisan,  memiliki bobot 20%. 

Bobot subkriteria ditentukan dari faktor 
masing-masing  subkriteria. Jika subkriteria 
merupakan core factor maka bobot yang dimiliki 
adalah  60% dan bobot = 40% jika merupakan 
secondary factor. 

Selain bobot masing-masing kriteria dan 
subkriteria, Profile matching akan menggunakan 
bobot nilai gap. Bobot nilai gap digunakan untuk 
kepentingan perhitungan dan pengelompokkan core 
factor dan secondary factor. Bobot nilai gap yang 
digunakan pada pemodelan ini dapat dilihat pada 
tabel 2. 
 

Tabel 2.  Bobot gap  
Selisih 
(gap) 

Bobot 
(nilai) 

Keterangan 

0 5 
Tidak ada gap (kompetensi 
sesuai yang dibutuhkan 

1 4,5 
Kompetensi individu berlebih 
1 tingkat/level 

-1 4 
Kompetensi individu kurang 1 
tingkat/level 

2 3,5 
Kompetensi individu berlebih  
2 tingkat/level 

-2 3 
Kompetensi individu kurang 2 
tingkat/level 

3 2,5 
Kompetensi individu berlebih 
3 tingkat/level 

-3 2 
Kompetensi individu kurang 3 
tingkat/level 

 
Untuk fuzzifikasi akan digunakan representasi linear 
dengan label dan domain seperti yangterlihat pada 
tabel 3. Fungsi keangotaan pada representasi linear 
menggunakan persamaaan berikut, 
 

µ(x) = 

 1 ; x ≥ b 
 x – a 

; a ≤ x ≤ b              (5) 
 b – a 
 0 ; x ≤ a 

 
Keterangan : 
b = batas atas 
a = batas bawah 
 
 

Tabel 3. Label dan domain yang digunakan 

Label 
Domain 

Bobot 
Atas Bawah 

Sangat baik 100 80 4 

Baik 85 70 3 

Cukup 75 50 2 
Kurang 55 0 1 
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3.3 Nilai  akhir makalah 

Nilai akhir makalah pada Profile matching 
adalah nilai total makalah yang diperoleh dari 
persamaan  (4).   
 
4. Pembahasan  

Untuk  menguji  model yang sudah dirancang 
digunakan beberapa data yang ada pada tabel 4.  

 
Tabel 4. Nilai  makalah 

Kriteria Subkriteria 
makalah 

1 2 3 4 

Ide 

Keterkaitan 
tema  

92 77 76 45 

 Inovasi 78 65 57 87 
Judul  65 56 68 78 
Rumusan  
masalah 

40 87 90 40 

Kejelasan 
tujuan 

90 77 79 68 

    
 

   

Metodo 
logi dan 
pemba 
hasan  

Kejelasan 
prosedur 
penelitian 

77 56 65 63 

Metode analisis 95 30 49 76 
Penyajian hasil 45 86 90 77 
Kepadatan  hasil 68 95 87 94 
Ketajaman 
pembahasan 

69 76 78 97 

Keterhubungan 
simpulan 
dengan tujuan 

93 40 49 79 

    
 

   

Pustaka 
Sinkronisasi  30 78 76 77 
Kemutakhiran  58 76 79 90 

     
   

Penu 
lisan 

Kesesuaian 
dengan gaya 
selingkung  

98 64 58 64 

Penggunaan 
bahasa  

77 87 98 40 

 
Nilai-nilai tersebut akan diubah ke dalam bentuk 
fuzzy dengan menggunakan  persamaan (5)  
sehingga menghasilkan label  dan  membership 
degree yang sesuasi dengan domain yang ada. Untuk 
mempermudah perhitungan, label yang diperoleh 
akan dikonversikan ke dalam angka/bobot, seperti 
yang terdapat  pada tabel 3. Setelah  dikonversi, 
langkah selanjutnya adalah melakukan  seluruh 
langkah yang ada pada metode Profile matching. 
 
4.1 Selisih gap dan nilai makalah 

Langkah awal pada Profile matching adalah 
menghitung selisih gap antara nilai profil dengan 
nilai masing-masing makalah. Selanjutnya dari 

selisih  yang diperoleh akan dicari  bobot gap (Tabel 
2).  Pada model ini, nilai akhir subkriteria akan 
dimodifikasi dengan cara menggunakan membership 
degree hasil fuzzifikasi untuk menghitung bobot  
subkriteria tiap makalah, yaitu dengan menggunakan 
rumus berikut, 

 
nilai subkriteria = bobot selisih gap +  

(bobot selisih  gap * 
membership degree)  
                                        (6) 

 
dengan menggunakan persamaan (6) diperoleh nilai 
masing-masing subkriteria untuk tiap makalah, 
seperti yang terdapat pada tabel 5. 

  
Tabel 5. Bobot selisih gap 

Kriteria Subkriteria 
makalah 

1 2 3 4 

Ide 

Keterkaitan 
tema  

4,00 5,13 4,90 5,46 

 Inovasi 6,13 4,80 3,84 4,73 
Judul  6,40 4,96 6,88 5,37 
Rumusan  
masalah 

3,46 4,73 5,25 3,46 

Kejelasan 
tujuan 

3,75 5,13 5,60 6,88 

    
 

   

Metodo 
logi dan 
pemba 
hasan  

Kejelasan 
prosedur 
penelitian 

5,87 3,72 4,80 4,56 

Metode analisis 6,13 3,09 3,78 5,60 
Penyajian hasil 5,46 3,25 3,75 5,13 
Kepadatan  
hasil 

6,88 4,38 3,38 4,25 

Ketajaman 
pembahasan 

5,28 5,60 6,13 6,48 

Keterhubungan 
simpulan 
dengan tujuan 

5,78 3,46 3,78 6,40 

    
 

   

Pustaka 
Sinkronisasi  1,55 4,60 4,20 4,40 

Kemutakhiran  3,96 5,60 6,40 5,25 

     
   

Penu 
lisan 

Kesesuaian 
dengan gaya 
selingkung  

7,60 3,12 2,64 3,12 

Penggunaan 
bahasa  

5,87 4,73 6,65 3,46 

 
Hasil yang diperoleh akan berbeda sangat jauh 

jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh 
hanya dengan menggunakan metode profile 
matching saja. Pada Profile matching nilai 
subkriteria diperoleh dari bobot selisih gap sehingga 
untuk nilai yang memiliki label sama, walaupun 
nilainya berbeda, akan memiliki nilai subkriteria 
yang sama. Contohnya untuk subkriteria inovasi. 
Misalkan terdapat nilai profil yang diinginkan 
adalah 79, nilai subkriteria inovasi untuk makalah 1 
= 69 dan makalah 2 = 60.  Jika dilakukan fuzzifikasi 
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maka nilai 79 akan memiliki label BAIK (bobot 3) 
dengan membership degree 0,6, nilai 69 dan 60 akan 
memiliki label CUKUP (bobot 2) dengan masing-
masing membership degree  0,76 dan 0,4. Jika 
menggunakan perhitungan Profile matching maka 
bobot gap atau nilai subkriteria inovasi yang 
diperoleh untuk makalah 1 dan 2 adalah 4, karena 
memiliki bobot yang sama. Namun, jika membership 
degree digunakan dalam perhitungan (persamaan 6) 
maka nilai subkriteria inovasi yang dihasilkan untuk 
makalah 1 = 7,04 dan untuk makalah 2 = 5,6. Jika 
membership degree yang dimiliki sebuah subkriteria 
bernilai 1, maka bobot gap yang dihasilkan bernilai 
2 kali dari bobot gap yang telah ditentukan (Tabel 
2).   

Langkah berikutnya adalah menghitung nilai 
core factor dan secondary  factor  dari tiap kriteria 
dengan menggunakan  persamaan (1), (2) dan (3). 
Dari langkah  ini akan dihasilkan nilai untuk tiap 
kriteria. Berikutnya adalah menghitung  nilai total 
makalah dengan menggunakan persamaan (4). Hasil 
yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Nilai akhir makalah dengan fuzzifikasi 
Rangking Makalah Total nilai 

1 Makalah 1 5,1052 

2 Makalah 3 4,6421 

3 Makalah 4 4,6279 

4 Makalah 2 4,3821 

 
 
5. Kesimpulan 
Dari pengujian  yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa dengan memanfaatkan hasil 
fuzzifikasi untuk perhitungan nilai subkriteria, nilai 
akhir makalah yang diperoleh dapat memiliki presisi 
yang baik, sehingga tiap makalah dapat dibedakan 
dengan makalah lainnya.  
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Abstrak 

Makalah ini menyajikan sebuah usulan algoritma enkripsi citra digital yang beroperasi dalam dua ranah, yaitu 
ranah frekuensi dan ranah spasial. Enkripsi dalam ranah frekuensi dilakukan dengan teknik permutasi dan 
enkripsi dalam ranah spasial dilakukan dengan teknik substitusi. Permutasi dalam ranah frekuensi bertujuan 
untuk menyamarkan karakteristik statistik yang biasanya tidak berubah jika permutasi dilakukan dalam ranah 
spasial. Subsitusi dalam ranah spasial dilakukan dengan operasi XOR antara nilai pixel semula dan keystream. 
Dua buah chaos map digunakan dalam proses enkripsi/dekripsi, yaitu Arnold Cat Map untuk permutasi dan 
Logistic Map untuk substitusi.  Hasil eksperimen memperlihatkan algoritma tersebut dapat mengenkripsi 
sembarang citra grayscale dan citra berwarna dengan baik dan mendekripsinya menjadi citra semula. Citra hasil 
enkripsi terlihat seperti citra acak dan memiliki histogram yang datar sehingga menyulitkan kriptanalis 
mendeduksi pixel-pixel citra semula dengan melakukan analisis statistik.  
 
Kata kunci : enkripsi, citra, ranah frekuensi, ranah spasial, chaos, Arnold Cat map, Logistic Map 
 
 
 
 
 
15. Pendahuluan  
 

Citra adalah salah satu representasi informasi 
yang penting karena citra dapat menampilkan 
informasi secara visual. Penyimpanan citra di dalam 
media storage dan pengiriman citra melalui saluran 
publik (misalnya internet) rawan terhadap 
pengaksesan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki 
otoritas. Solusi untuk masalah ini adalah dengan 
mengenkripsi citra. Mengenkripsi citra artinya 
menyandikan cira ke dalam bentuk visual yang tidak 
bermakna.  

Algoritma enkripsi konvensional yang sudah 
ada, misalnya DES, AES, RC4, RSA, Blowfish, dan 
sebagainya tidak cocok digunakan untuk 
mengenkripsi citra digital, karena citra digital 
memiliki karakteristik yang unik yang 
membedakannya dengan data tekstual. Citra 
umumnya memiliki kapasitas data yang besar 
sehingga algoritma enkripsi konvensional 
membutuhkan volume komputasi yang besar. Selain 
itu, sebuah pixel di dalam citra digital berkorelasi 
dengan delapan pixel tetangganya, sedangkan pada 
data tekstual sebuah karakter hanya berkorelasi 
dengan karakter sebelum dan sesudahnya. Karena 

karakteristik yang unik itu, maka algoritma enkripsi 
untk citra perlu didesain secara khusus.  

Penelitian mengenai algoritma enkripsi citra 
menjadi topik riset yang menarik. Secara umum 
algoritma enkripsi yang sudah dikembangkan 
peneliti dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar: 
(1) algoritma enkripsi selektif non-chaos; (2) 
algoritma enkripsi selektif dan non selektif yang 
berbasis chaos [1]. Algoritma selektif artinya hanya 
mengenkripsi sebagian elemen citra namun efeknya 
keseluruhan citra terenkripsi. Adapun chaos menjadi 
topik penelitian yang intensif karena aplikatif untuk 
persoalan keamanan data/informasi. 

Enkripsi citra dapat dilakukan dalam ranah 
spasial, ranah frekuensi, atau gabungan keduanya. 
Dua teknik dasar di dalam enkripsi citra adalah 
permutasi dan substitusi. Permutasi bertujuan 
mengacak posisi pixel-pixel tetapi tidak mengubah 
nilainya, sedangkan substitusi mengganti nilai pixel 
dengan nilai yang baru, biasanya merupakan hasil 
operasi XOR antara nilai pixel dengan kunci rahasia. 

Karena permutasi dalam ranah spasial tidak 
mengubah nilai pixel, maka histogram plain-image 
dan cipher-image  tetap sama. Kriptanalis dapat 
menggunakan histogram yang sama tersebut untuk 
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mendeduksi pixel-pixel dari plain-image melalui 
analisis frekuensi. Oleh karena itu, biasanya  
permutasi diikuti dengan substitusi untuk membuat 
cipher-image yang teracak dan berbeda nilai pixel-
pixel-nya dengan plain-image semula. 

Untuk lebih meningkatkan keamanan algoritma, 
permutasi sebaiknya dilakukan di dalam ranah 
frekuensi. Hasil permutasi dalam ranah frekuensi 
menghasilkan citra baru yang memiliki karakteristik 
berbeda dengan citra semula. Hal ini ditandai oleh 
histogram citra hasil permutasi yang berbeda secara 
signifikan dengan citra plain-image. Gambar 1 
memperlihatkan contoh sebuah citra yang diacak 
masing-masing dalam ranah spasial dan dalam ranah 
frekuensi [2]. Pengacakan menggunakan sebuah 
chaos map yaitu Arnold Cat Map.  Permutasi dalam 
ranah spasial menghasilkan cira acak yang 
histogramnya tidak berubah, sedangkan permutasi 
dalam ranah frekuensi menghasilkan citra acak yang 
histogramnya berbeda dari citra semula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.  Atas: citra ‘bird’ dan histogramnya; Tengah:  hasil 
iterasi ACM terhadap citra ‘bird’ dalam ranah spasial dan 
histogramnya’; Bawah: hasil iterasi ACM terhadap citra ‘bird’ 
dalam ranah frekuensi dan histogramnya [2]. 

 
Makalah ini mempresentasikan sebuah usulan 

algoritma enkripsi kombinasi ranah frekuensi dan 
ranah spasial. Mula-mula pixel-pixel citra 
dipermutasi dalam ranah frekuensi dengan sebuah 
chaos map, lalu hasilnya  ditransformasi kembali ke 
dalam ranah spasial. Selanjutnya dilakukan proses 
substitusi nilai pixel dengan nilai baru yang 
diperoleh dari hasil operasi XOR nilai yang lama 

dengan keystream yang dibangkitkan dari chaos map 
yang lain. Permutasi dalam ranah frekuensi 
didasarkan pada algoritma yang dipresentasikan di 
dalam [2].   

 
 

16. Usulan Algoritma 
Misalkan I adalah citra plain-image yang 

berukuran N × N (catatan: citra harus berukuran 
persegi karena chaos map yang digunakan untuk 
permutasi beroperasi dalam modulo N. Jika ukuran 
citra bukan persegi, maka perlu ditambahkan baris-
baris atau atau kolom-kolom pixel dummy agar 
ukurannya menjadi persegi).  
 
2.1  Algoritma Enkripsi 

Rincian algoritma enkripsi adalah sebagai 
berikut: 
 
Step 1: Tranformasikan I  ke ranah frekuensi dengan 
transformasi DCT berikut:  
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Step 2: Pindai koefisien-koefisien DCT di dalam 
matriks C dengan algoritma zig-zag sebagaimana 
yang diterapkan dalam proses kompresi JPEG 
(Gambar 2), lalu ekstraksi elemen-elemen AC pada 
sub-band low frequency sebanyak r2 elemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 

Gambar 2.  Pemindaian zig-zag 

Mengapa hanya elemen AC pada sub-band low-
frequency yang dipilih karena informasi visual yang 

DC AC

ACAC

AC
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penting seperti kerangka obyek ditentukan oleh sub-
band low frequency, sedangkan informasi detil 
gambar ditentukan oleh sub-band high frequency. 
Dengan mengenkripsi hanya elemen-elemen AC 
pada sub-band low frequency, maka informasi visual 
di dalam citra menjadi “rusak” sehingga citra 
menjadi tidak dapat dikenali lagi  [2].  
Step 3: Permutasikan r × r elemen AC yang terpilih 
dengan Arnold Cat Map (ACM) sebanyak m kali. 
Persamaan ACM adalah sebagai berikut: 
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     (2) 
Parameter ACM yaitu b, c, dan jumlah iterasi m 
berperan sebagai kunci rahasia. Setelah permutasi, 
tempatkan kembali hasil transformasi ACM ke 
dalam matriks C. 
 
Step 4: Terapkan Inverse Discrete Cosine 
Transform (IDCT) berikut pada matrik C untuk 
memperoleh  citra hasil permutasi dalam ranah 
spasial: 
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Step 5: Misalkan P = {pi}, i = 1, 2, …, N2, adalah 
pixel-pixel citra hasil Step 4. Enkripsikan pi dengan 
keystream ki  dengan operasi XOR sebagai berikut: 

 iii kpc ⊕=          (4) 

yang dalam hal ini C = {ci}, i = 1, 2, …, N2, adalah 
pixel-pixel citra terenkripsi (cipher-image).  
 
Kesytream ki dibangkitkan dari sebuah chaos-map 
bernama Logistic Map. Persamaan Logistic Map 
adalah 

    xi + 1 = µ xi (1 – xi)        (5) 

yang dalam hal ini 0 ≤ xi ≤ 1, i = 0, 1, 2, ...., dan µ 
adalah laju pertumbuhan yang nilainya di dalam 
selang (0, 4]. Logistic Map akan bersifat chaos 
bilamana 3.5699456 ≤ µ ≤ 4 [3]. Nilai awal (seed) 
iterasi (x0) dan µ berperan sebagai kunci rahasia. 

Mengingat nilai-nilai acak dari Logistic Map 
adalah bilangan riil, sedangkan keystream harus 
integer, maka harus dilakukan transformasi menjadi 
integer. Metode transformasi yang sederhana 
diusulkan di dalam [4] dengan persamaan sebagai 
berikut: 

0,10),( ≠∗= xxsizexT count       (6) 

Peubah count dimulai dari 1 dan bertambah 1 hingga 
x ∗ 10count > 10size – 1. Pasangan garis ganda di dalam 
persamaan (6) menyatakan operasi pemotongan.  
Contohnya, bila xi = 0.003176501 dan size = 4, maka  

 0.003176501 ∗ 106 = 3176.501 > 103 

kemudian ambil bagian integer-nya sebagai berikut: 

 3176501.3176 =  

Hasil ini menjadi keystream.  Namun, karena nilai-
nilai pixel berada di dalam [0, 255], maka keystream 
terlebih dahulu di-modulus-kan dengan 256. Jadi, 
pada contoh ini ki = 3176 mod 256 = 104.  
  
2.2  Algoritma Dekripsi 

Algoritma dekripsi merupakan kebalikan dari 
algoritma enkripsi. Mula-mula citra didekripsi dalam 
ranah spasial dengan melakukan operasi XOR antara 
pixel-pixel citra terenkripsi (cipher-image) dengan 
keystream, menggunakan persamaan 

 iii kcp ⊕=        (7) 

Selanjutnya, hasil dekripsi ditransformasi ke ranah 
frekuensi dengan DCT, lalu lakukan de-permutasi 
terhadap koefisien-koefisien AC pada sub-band low 
frequency yang terpilih  dengan invers Arnold Cat 
Map berikut: 
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Terakhir, terapkan IDCT untuk memperoleh citra 
plain-image semula. Perlu diperhatikan karena DCT 
adalah lossy transformation, maka citra hasil 
dekripsi tidak persis sama dengan citra semula. 
 
17. Eksperimen dan Pembahasan Hasil 
  

Algoritma enkripsi citra di atas diprogram 
dengan kakas Matlab. Dua buah citra uji citra uji 
standard digunakan di dalam eksperimen,  masing-
masing sebuah citra grayscale dan sebuah citra 
berwarna, semuanya berukuran 512 × 512 pixel. 
Citra grayscale ‘couple’ diperlihatkan pada Gambar 
3, sedangkan citra berwarna ‘goldhill’ diperlihatkan 
pada Gambar 4. 

Satu set kunci rahasia yang digunakan di dalam 
eksperimen adalah (b, c, m, x0, µ, r) = (127, 89, 5, 
0.375, 3.9998, 300). Tiga nilai pertama menyatakan 
parameter Arnold Cat Map, dua nilai berikutnya 
menyatakan parameter Logistic Map, dan parameter 
terakhir menyatakan ukuran matriks koefisien AC. 
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Gambar 3.  Citra grayscale ‘couple’ (plain-image) 

 
Gambar 4.  Citra berwarna ‘goldhill’ (plain-image) 

Hasil-hasil eksperimen terhadap kedua citra 
masukan di atas dituliskan pada bagian di bawah ini. 

 
3.1  Hasil Enkripsi dan Dekripsi 

Gambar 5 memperlihatkan citra ‘couple’ yang 
sudah dienkripsi (cipher-image). Citra hasil enkripsi 
menyerupai citra acak (random image) dan sudah 
tidak dapat dikenali lagi. 

 

  

Gambar 5.  Hasil enkripsi citra ‘couple’ (cipher-image) 

 
Hasil dekripsi terhadap ctra pada Gambar 5 

mendapatkan kembali citra ‘couple’ semula (plain-
image). Gambar 6 adalah citra ‘couple’ hasil 
dekripsi dengan PSNR = 46.3006 dB. PSNR (peak-
signal-to-noise-ratio) dihitung dengan rumus 








×=
rms

b
PSNR 10log20 , yang dalam hal ini b adalah 

sinyal puncak (= 255 untuk citra grayscale)  dan rms 
adalah singkatan dari  root mean square. 

 
Gambar 6.  Hasil dekripsi citra ‘couple’ (PSNR = 46.3006 dB) 

Gambar 7 adalah hasil enkripsi citra ‘goldhill’ 
(cipher-image). Citra tersebut terlihat seperti citra 
acak dengan campuran tiga komponen warna (red, 
green, blue).  Pada Gambar 8 diperlihatkan hasil 
dekripsi terhadap citra ‘goldhill dengan PSNR = 
33.9975 dB.  Nilai PSNR ini masih di atas 30 dB 
(batas kualitas citra yang dapat ditoleransi). 
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Gambar 7.  Hasil enkripsi citra ‘goldhill’ (cipher-image) 

 
3.2  Histogram Citra 

Dalam bidang pengolahan citra, histogram 
merupakan properti citra yang penting. Sebuah 
histogram citra menggambarkan distribusi nilai 
pixel-pixel di dalam citra tersebut. Sumbu-x 
menyatakan nilai-nilai pixel (0 sampai 255) 
sedangkan sumbu-y menyatakan jumlah pixel (atau 
frekuensi kemunculan pixel) yang memiliki nilai 
tertentu .  

 
Gambar 8.  Hasil dekripsi citra ‘goldhill’ (PSNR = 33.9975 dB) 

 
Dalam kriptanalisis, penyerang menggunakan 

berbagai informasi dari cipher-image yang 
dienkripsi untuk menemukan kunci atau mendeduksi 
pixel-pixel di dalam plain-image, salah satunya 
adalah histogram citra. Dengan menganalisis 

frekuensi kemunculan nilai pixel di dalam 
histogram, penyerang dapat menemukan hubungan 
antara pixel-pixel di dalam plain-image dan cipher-
image.   
 
 

 
(a) 

 
(a) 
 

Gambar 9.  (a) Histogram plain-image dari citra ‘couple’;  
(b) Histogram cipher-image dari citra ‘couple’ 

Untuk menghambat penyerang melakukan 
analisis statistik, maka algoritma enkripsi yang 
bagus seharusnya menghasilkan cipher-image yang 
memiliki histogram  berbeda secara signifikan 
dengan histogram plain-image. Dengan kata lain, 
histogram cipher-image tidak memiliki kemiripan 
secara statistik dengan histogram plain-image. Pada 
citra yang normal, histogram plain-image biasanya 
memperlihatkan lembah dan bukit, maka pada 
cipher-image histogramnya seharusnya datar (flat) 
sehingga tidak memberikan informai bermanfaat 
bagi kriptanalis. Bentuk histogram citra yang datar 
menggambarkan pixel-pixel di dalam cipher-image 
terdistribusi secara uniform.  

Gambar 9(a) memperlihatkan histogram citra 
‘couple’, sedangkan Gambar 9(b) memperlihatkan  
histogram cipher-image. Histogram cipher-image 
tampak datar yang berarti frekuensi kemunculan 
pixel yang bernilai 0 – 255 adalah relatif seragam.  

Histogram untuk citra berwarna dibuat terpisah 
masing-masing untuk komponen warna (red, green, 
dan blue). Gambar 10(a) sampai 10(c) adalah 
histogram citra ‘goldhill’ (plain-image) untuk setiap 
kanal warna RGB, sedangkan Gambar 10(d) sampai 
10(f) adalah histogram masing-masang kanal warna 
pada cipher-image-nya. Seperti pada citra 
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sebelumnya, histogram citra cipher-image 
bentuknya  relatif datar,  dengan kata lain pixel-pixel 
di dalam cipher-image terdistribusi secara uniform. 

 

(a) Red (plain-image)  
(d) Red (cipher-image) 

(b) Green (plain-image) (e) Green (cipher-image) 

(c) Blue (plain-image) (f) Blue (cipher-image) 

 

Gambar 10. (a)-(c) Histogram citra ‘goldhill’ (plain-image) 

untuk masing-masing kanal RGB; dan (d)-(f) histogram 

cipher-image untuk setiap kanal 
 

Eksperimen di atas berhasil memperlihatkan 
pixel-pixel di dalam cipher-image memiliki 
distribusi yang relatif uniform sehingga tidak 
memberikan informasi yang berguna bagi kriptanalis 
untuk melakukan serangan menggunakan analisis 
frekuensi. Bentuk histogram yang relatif datar 
menunjukkan bahwa algoritma enkripsi yang 
diusulkan ini memiliki tingkat keamanan yang 
bagus.  

  
18. Kesimpulan 

 
Sebuah usulan algoritma enkripsi citra digital 

berbasis chaos yang beroperasi dalam gabungan 
ranah frekuensi dan ranah spasial telah 
dipresentasikan.  Hasil eksperimen memperlihatkan 
citra hasil enkripsi sudah tidak dapat dikenali lagi 
karena menyerupai citra acak. Citra hasil enkripsi 
memiliki histogram yang relatif datar sehingga 
menyulitkan kriptanalis melakukan analisis statistik 
untuk mendeduksi kunci atau pixel-pixel di dalam 
citra semula.  
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Abstrak  

Lombok sebagai tujuan wisata kedua setelah Bali karena mempunyai potensi wisata yang menarik, potensi 
kultur/budaya masyarakat yang banyak ragamnya. Kedua potensi ini bila digabungkan/dikolaborasi akan 
menjadi suatu daya tarik luar bisa bagi wisatawan yang akan berkunjung. Didukung dengan sistem informasi 
promosi berbasis multimedia sebagai salah satu media promosi yang menarik,  maka Lombok akan menjadi 
tujuan wisata nomor satu. Dengan sistem informasi yang berbasis multimedia akan menyajikan informasi yang 
menarik dan nyata karena dilengkapi dengan video dan audio. Sistem mutlimedia pariwisata dan budaya 
Lombok dikemas dalam bentuk CD dan DVD sehingga mudah dibawa dan didistribusikan kepada wisatawan 
baik lokal maupun manca negara. Pemerintah mencanangkan target 1 juta wisatawan, maka dengan 
meningkatnya jumlah wisatawan tersebut akan berdampak pada peningkatan perokonomian masyarakat Lombok 
dan pendapatan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik surve dan 
pengembangan sistemnya menggunakan teknik SDLC (System Development Life Cycle)/waterfall. Penelitian ini 
akan memberikan keluaran yang berupa Sistem Multimedia (CD Interaktif) sebagai media promosi Pariwisata 
dan Budaya Masyarakat Lombok. Sistem ini memberikan informasi yang lengkap kepada para wisatawan  baik 
yang berhubungan dengan informasi jenis-jenis wisata, Akomodasi, transportasi, event terjadwal dan berita-
berita terbaru tentang pariwisata. Dengan penerapan Sistem multimedia ini akan membantu Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata dalam mempromosikan pariwsata dan Budaya Masyarakat Lombok. 
 
Kata kunci : Kultur, wisata, Lombok, informasi, multimedia 

________________________________________________________________________________________________________ 

1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang  

Propinsi NTB adalah propinsi yang memiliki 
aset daerah yang luar biasa, khususnya di bidang 
pertambangan non migas, pariwisata dan pertanian. 
Di bidang pembangunan pariwisata, Pulau Lombok 
telah menjadi salah satu tujuan kunjungan wisata 
kelas dunia.  Pemerintah Daerah  mencanangkan 
program Visit Lombok Sumbawa 2012 yang telah 
diresmikan pada tanggal 6 Juli 2009 oleh Presiden 
Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang 
Yudhoyono. Demi mensukseskan program tersebut 
Pemerintah Daerah tengah menyiapkan   sarana 
prasarana berupa dibangunnya Bandara Internasional 
Lombok (BIL) beserta infrastruktur pendukungnya 
yang diperkirakan rampung pada tahun 2010.  

Hasil seni ukir “Cukli”, kesenian “Gendang 
Beleq”, tenun “Sasak”, desa adat “Sade”, Taman 
Narmada, Pantai Senggigi dan Gili Trawangan adalah 
beberapa aset kultur dan lokasi wisata yang memiliki 
daya jual tinggi bagi pariwisata di Lombok. 
Kolaborasi aset kultur/budaya dan pariwisata 
merupakan suatu paket yang mempunyai kekuatan 
luar bisa sebagai daya tarik bagi wisatawan baik local 
maupun manca Negara. Dengan kolaborasi tersebut 

wisatawan dapat menerima informasi yang lengkap 
dan menyeluruh tentang potensi budaya dan 
pariwisata di Lombok. Namun kekayaan aset 
kultur/budaya dan pariwisata di Lombok belum 
dikemas dan terdata secara digital. Data dan informasi 
budaya yang berorientasi produk seperti yang 
diproduksi di lokasi sentra industri seni masyarakat 
Lombok masih dikelola secara manual dan 
terdesentralisasi di masing-masing kabupaten kota. 
Media promosi aset kultur pun sangat terbatas dan 
kurang dikemas dengan baik. Akibatnya akses kepada  
informasi aset kultur/budaya masyarakat Lombok, 
baik cetak maupun elektronik tidak mudah diperoleh. 
Dengan kurang dikenalnya hasil karya seni 
masyarakat Lombok di dunia luar berakibat pada 
terbatasnya hasil pemasaran karya seni tersebut.  

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 
diatas dibutuhkan dukungan sumber daya yang kuat 
dan komprehensif, salah satunya adalah dukungan 
data dan informasi aset kultur/budaya dan pariwisata  
yang menjadi satu kesatuan produk Paket Wisata 
lengkap yang akan dijual ke manca negara.  Dengan 
dibuatnya CD Interaktif promosi pariwisata dan 
budaya masyarakat Lombok diharapkan dapat 



 

 

 

 

membantu menyelesaikan masalah terbatasnya media 
promosi wisata dan budaya di Lombok. 

 
 
 

1.2. Tujuan  
Penelitian ini dilakukan dalam rangka kolaborasi 
pengembangan sistem konvensional tradisional  aset 
kultur/budaya dan pariwisata masyarakat Lombok 
kedalam sistem repositori digital. Ada beberapa 
tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Mendukung visi-misi Gubernur NTB dalam 

memajukan potensi pariwisata dan kebudayaan 
masyarakat NTB. 

2. Terbentuknya CD Interaktif profil wisata dan 
kultur masyarakat Lombok sebagai media 
Promosi berbasis multimedia yang bisa 
didistribusikan pada wisatawan yang berkunjung 
ke Lombok. 

3. Pemberdayaan hasil karya seni dan adat istiadat 
melalui UKM 

4. Meningkatkan pencitraan bahwa Lombok sebagai 
pulau  Pariwisata yang sejalan dengan program 
pemerintah Visit Lombok -Sumbawa 2012 
 

1.3. Kultur Masyarakat Pulau Lombok 
Banyak sekali aset kultur masyarakat pulau 

Lombok yang masih belum diberdayakan pemerintah 
untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat 
Lombok. Tercatat lebih dari 58 aset kultur masyarakat 
pulau Lombok yang terinventarisir 20 tahun terakhir, 
(sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, 
2009) termasuk yang mendekati kepunahan seperti :   
- Teater rakyat Cupak-Gerantang; -Kemedi Rudat; -
Seni pandang dengar Cepung; -Seni tabuh Barong 
Tengkok; -Musik genggong (produk seni tradisi etnis 
Sasak Lombok) dan lain-lain. 

Pada tahun-tahun sebelum tahun 1980 sangat 
popular dan sering dipertunjukkan dimasyarakat. Dari 
ke 58 aset kultur ada yang berorientasi produk seni 
dan bernilai ekonomis tinggi seperti : -Seni ukir 
Cukli; -Seni gerabah Banyumulek; -Tenun 
sasak/sukarare; -Topeng Kayu Labu Api; -Seni ketak 
dan lain-lain 

Sentra industri seni tersebut tersebar di daerah 
Lombok, dan menjadi bagian hidup lebih dari 10.000 
perajin. Daerah yang paling banyak terdapat sentra 
industri seni Lombok terpusat di tiga desa sentra, 
yaitu Desa Banyumulek di Lombok Barat, Desa 
Penujak di Lombok Tengah, dan Desa Masbagik 
Timur di Lombok Timur. Belum lagi ribuan perajin 
lainnya yang menyediakan atribut dan variasi 
gerabah, satu di antaranya berupa anyaman rotan 
ketak. Di sisi lain, lebih dari separuh perajin adalah 
kaum perempuan, mulai dari remaja sampai nenek-
nenek. 

Dari 11 dusun di desa ini, sentra gerabah tersebar 
diempat dusun, yaitu di Banyumulek Barat, 
Banyumulek Timur, Gubug Baru, dan Muhajirin. Di 

sekitar dusun itu berkembang penganyaman rotan dan 
pengusaha artshop. Menurut Sarbini Azhari, Kepala 
Desa Banyumulek dari sekitar 11.700 warga desanya, 
sekitar 3.000 warga menjadi perajin gerabah. Desa 
Banyumulek mulai dikenal luas sebagai desa perajin 
gerabah dan mengalami booming pesanan handicraft 
itu sejak tahun 1990-an. (Dadang : 2006) 

Topeng kayu Labu Api juga merupakan salah 
satu hasil seni kerajinan masyarakat Lombok dan 
bagian dari satu komoditi andalan ekspor Nusa 
Tenggara Barat. Ketrampilan membuat Topeng kayu 
merupakan pekerjaan turun menurun. Dengan 
pembinaan yang intensif, dan terobosan baru dalam 
inovasi rancangan serta peningkatan kualitas dan 
kuantitas pemasaran diharapkan dapat menaikkan 
hasil produksi, dan menembus pasar ekspor. (Dadang 
: 2007)  
 
1.4.. Pulau Lombok 
 Pulau Lombok menjadi bagian dari Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan memiliki Ibu kota provinsi 
yaitu Mataram. Secara demografis populasi penduduk 
berkisar 3.722.123 jiwa (data 2007) dengan 
kepadatan penduduk 616 jiwa/kmÂ². Penduduk 
pribumi bersuku Sasak. Tetapi di pulau Lombok 
terdapat beberapa suku pendatang dari berbagai 
daerah seperti suku Bali, Jawa, dan lainnya. Suku 
Sasak adalah penduduk asli yang menduduki pulau 
Lombok berjumlah sebanyak 2.6 juta orang (85% 
total penduduk Lombok). Mereka mempunyai 
hubungan dengan orang Bali dari segi budaya dan 
bahasa. 

 Pulau Lombok yang memiliki luas 473.780 
hektare ini tak hanya menyimpan kekayaan wisata 
alam semata. Lombok termasuk provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan pulau ini sendiri dibagi menjadi 
Lima Daerah Tingkat II: 
1. Kota Mataram; 2. Kabupaten Lombok Barat; 

3.Kabupaten Lombok Tengah; 4.Kabupaten 
Lombok Timur; 5.Kabupaten Lombok Utara 
 Pulau Lombok 80% penduduknya sebagai  suku 

Sasak, yaitu suku bangsa yang masih dekat dengan 
suku bangsa Bali, tetapi sebagian besar memeluk 
agama Islam. Sisa penduduk lainya  adalah orang 
Bali, Jawa, Tionghoa dan Arab 

 
1.5. Pariwisata Lombok 
 Lombok dalam banyak hal mirip dengan Bali, 
dan pada dasawarsa tahun 1990-an mulai dikenal 
wisatawan mancanegara. Banyak orang menyebut, 
Lombok merupakan Pulau Bali kedua. Pantainya 
bersih, ombaknya besar, tenang, dan eksotis. Melihat 
berbagai kelebihan yang dimiliki Lombok, maka 
banyak yang menjadikan Lombok sebagai pilihan 
tujuan wisatawan lokal dan wisata asing / 
mancanegara. 
 Kelebihan Lombok bukan hanya dari potensi 
kekayaan alamanya saja, tapi juga kebudayaan, 
transportasi yang dekat dengan bali serta keramahan 
penduduknya. Tempat wisata yang dimiliki pulau 



 

 

 

 

Lombok cukup banyak jenis dan ragamnya 
diataranya :- Pantai Senggigi; - Gili Air ; - Gili Meno; 
- Gili Trawangan; - Pantai Kuta, - Senaru ( Air 
Terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep ); - Tetebatu; - 
Sukarare (tenun sasak); - Rambitan/Sade (rumah 
tradisional suku Sasak) 
 
1.6. Multimedia 
 Kata Multimedia muncul dari penggunaan lebih 
dari satu macam media secara bersamaan. Pada awal 
tahun 1978, Nicholas seorang ilmuwan dari MITS 
Media Laboratory, menjelaskan bahwa 
penggabungan dari penyiaran dengan radio, media 
cetak, dan industri komputer  merupakan suatu media 
yang nantinya akan mempengaruhi kelangsungan  
teknologi komunikasi dan informasi. Saat ini, hal itu 
menjadi suatu kenyataan, dimana personal computer 
(pc) sekarang dapat menawarkan berbagai macam 
media yang digunakan secara bersamaan. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa 
multimedia  adalah suatu kata yang terdiri dari kata 
multi  (multus), yang berarti banyak, dan kata medium 
yang berarti media. Jadi multimedia dapat diartikan 
sebagai penggunaan lebih dari satu  macam media 
untuk menyampaikan pesan atau informasi.  
 Multimedia sendiri sekarang banyak 
berhubungan dengan sistem digital. ”Multimedia 
digital merupakan suatu bidang pengintegrasian teks, 
gambar, animasi, bunyi, dan media-media lain yang 
dikawal oleh komputer dimana setiap perintah boleh 
diwakilkan, disimpan, dipindahkan dan diproses 
secara digital”, (Fluckiger, 1995). 
 
1.7. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah 
penelitian survey, yaitu mengambil sampel dari 
populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpul data (singarimbun, 1989) metodologi 
dalam perancangan sistem menggunakan System   
Development Life Cycle (SDLC) yang terdiri dari : 
Analisis, Disain, Pengkodean, Testing, dan 
Implementasi. Metode SDLC biasa disebut juga 
metode dengan pendekatan air terjun (waterfall), 
(Mcleod, 1996). 
 
1.8. Hasil dan Pembahasan 
 Peneliti dalam melakukan penelitian 
didasarkan pada metode SDLC, yang diawali dengan 
fase Analisis. Fase ini peneliti melakukan analisis 
kebutuhan perangkat lunak. Kegiatan difokuskan 
pada memahami sifat program yang dibangun, 
memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk 
kerja, dan antarmuka (interface) yang diperlukan. 
Bentuk kegiatanya yaitu : 
-  Mencari dan membaca buku-buku literatur tentang 

Multimedia, sejarah pulau Lombok, kepariwisataan, 
sistem informasi dan lain-lain. 

-  Mengumpulkan dan perancangan data-data yang 
dibutuhkan, misalnya: teks,    gambar (image), 
suara, video, dan lain-lain. 

- Melakukan wawancara tentang desain yang lagi 
trend maupun yang sudah ada. 

- Melakukan wawancara tentang pariwisata Lombok 
pada instansi terkait. 

 Fase Desain peneliti melakukan kegiatan 
yang berfokus pada tiga atribut sistem yaitu : Disain 
Interface, Storyboard sistem, dan Arsitektur 
Perangkat Lunak. Pada tahap disain interface peneliti 
melakukan disain antar muka yang relevan dengan 
tema pariwisata dan budaya masyarakat Lombok. 
sedangkan pada tahap Storyboard peneliti melakukan 
rancangan alur cerita sistem multimedia pariwisata 
dan budaya masyarakat Lombok. kemudian yang 
terakhir pada tahap aristektur perangkat lunak peneliti 
melakukan verifikasi pernagkat lunak yang digunakan 
untuk membangun sistem (Authoringtoll) dan juga 
sepesifikasi minimal perangkat lunak yang 
digunakan.  
Fase berikutnya adalah pengkodean, fase ini peneliti 
menterjemahkan fase desain kedalam bentuk bahasa 
mesin yang bisa dibaca dengan menggunakan 
software programming, maupun software pembangun 
multimedia (authoring).  
Testing; pada fase ini peneliti melakukan pengujian 
yang berfokus pada logika internal perangkat lunak, 
memastikan semua pernyataan sudah diuji dan pada 
eksternal fungsional, yaitu mengarahkan pengujian 
untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan 
memastikan bahwa input yang dibatasi akan 
memberikan hasil aktual yang sesuai dengan hasil 
yang dibutuhkan. Apabila hasil testing dirasa 
memenuhi keinginan pengguna maka sistem 
diimplementasikan/diterapkan.  

Tahap Implementasi sistem, adalah tahap 
penerapan dari sistem dan sistem ini dikemas dalam 
format CD dan DVD sehingga mudah dibawa dan 
didistribusikan. Untuk dapat menjalankan sistem ini 
diperlukan sistem operasi minimal windows XP, dan 
hardware dengan sepesifikasi minimal generasi 
Pentium IV. Sistem ini dibuat dalam format file 
Executable dan autorun sehingga sistem ini bisa 
langsung berjalan/digunakan tanpa perlu adanya 
installasi terlebih dahulu. 
Sistem Multimedia Pariwisata dan budaya masyarakat 
lombok ini sebelum dibangun terlebih dahulu dibuat 
storyboard. Pembuatan storyboard dimaksudkan 
untuk memberikan runtutan alur sistem yang akan 
dibuat, dan berfungsi untuk memudahkan 
pengembang melakukan pembangunan sistem.  
Storyboard Sistem Informasi pariwisata dan budaya 
masyarakat Lombok untuk Kabupaten Lombok Utara 
dapat dilihat pada gambar 1.8.1. 



 

 

 

 

 
Gambar 1.8.1. Storyboard Sistem Multimedia pariwisata dan budaya Lombok 

  

Menu No. 
/material 

& Duration 

Interface Menu/Sub Menu  Video/Audio/Narration 

Gili Trawangan 
Duration : 
00:00:15 
 

Gili dalam bahasa Lombok berarti Pulau Kecil, di Lombok 
dan Sumbawa banyak terdapat Gili-Gili. Namun ada tiga 
gili yang sudah memiliki daya tarik yang sudah terkenal di 
Mancanegara yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili 
Air yang merupakan gugusan pulau kecil dan berlokasi di 
sebelah Utara Pulau Lombok tepatnya di Kecamatan 
Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Lokasinya sekitar 20 
km dari kota Mataram dan dari kawasan Senggigi lebih 
dekat lagi bahkan dapat menyusuri jalan yang berbatasan 
dengan bibir pantai selat Lombok yang indah akan 
menyajikan panorama alam yang luar biasa antara 
keindahan alam pegunungan, persawahan, dan kawasan 
pantai. Untuk menuju pulau ini kita dapat menggunakan 
sampan dan speed boat yang disediakan oleh masyarakat 
setempat baik dari Bangsal, Teluk Kodek, Teluk Nara 
bahkan dari Senggigi juga ada dengan tarif relatif murah. 
 

Pusuk 
Duration : 
00:00:10 

 

Pusuk (bhs.Sasak) berarti puncak adalah suatu wilayah 
dataran tinggi yang berada dipunggung bukit kaki Gunung 
Rinjani dengan panorama yang indah dengan hawa sejuk 
dalam balutan hutan tropis dengan berbagai vegetasi 
hujan/pohon khas Lombok. Wisatawan disuguhkan dengan 
pemandangan yang sangat menakjubkan, karena dari 
tempat ini kita dapat memandang 3 (tiga) Gili yakni Gili 
Trawangan, Gili Air dan Gili Meno yang diiringi suara 
kicauan burung  khas Lombok yang merdu. 
Pusuk terletak diperbatasan antara Lombok Barat dan 
Lombok Utara dan menjadi jalur yang digunakan para 
wisatawan untuk menuju lokasi-lokasi indah di Pulau 
Lombok bagian utara antara lain 3 (tiga) Gili tersebut 
diatas, Air Terjun Sendang Gila, Lokasi Lombok Kosaido 
Golf Course, dan beberapa hotel berbintang serta untuk 
menuju pintu barat jalur pendakian Gunung Rinjani di 
Senaru. 

Sendang Gila 
Duration : 
00:00:10 

 

Air Terjun Sendang Gila (baca Gile) berada tepat di kaki 
gunung Rinjani, lokasinya di desa Senaru kecamatan Bayan 
kabupaten Lombok Utara dengan perjalanan 2 jam 
berkendara dari kota Mataram.  
Panorama yang disajikan di lokasi ini sangat indah dimana 
terdapat air terjun yang sangat indah dengan 3 susun yang 
keluar deras dari berbagai celah hijaunya hutan tropis 
gunung Rinjani. Di sepanjang jalan menuju lokasi Sendang 
Gila kita akan menikmati kicauan burung menjadikan 
hiburan menarik. Beningnya aliran sungai di sepanjang 
perjalanan membuat kita ingin segera tiba di bawah air 
terjun sendang Gila.  
 



 

 

 

 

Penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan 
sebuah sistem multimedia pariwisata dan budaya 
masyarakat lombok. Adapun tampilan sistem tersebut 
seperti terlihat pada gambar 1.8.2 menu utama. 

 
Gambar 1.8.2 Menu Utama 

 
Menu Utama terdiri dari 7 menu yaitu menu 

Home, Jelajah Lombok, Event, Souvenir, Sarana 
Umum, Kuliner, dan Kontak. Nama menu tersebut 
berfungsi sebagai menu tombol, dan harus melalui 
aksi klik dengan mouse untuk melihat isi menu. 

Menu jelajah Lombok pengunjung akan 
dihadapkan pada ikon peta pulau Lombok yang 
berfungsi sebagai tombol untuk bisa melihat isi menu, 
seperti terlihat pada gambar 1.8.3 berikut ini. 

 

 
Gambar 1.8.3 Menu Jejalah lombok 

 
Gambar peta Lombok tersebut terbagai dalam 4 

daerah wisata yaitu KLU  (Kabupaten Lombok 
Utara), Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok 
Timur. Apabila daerah tersebut di klik maka akan 
dihadapkan pada detail wisata daerah tersebut, seperti 
terlihat pada gambar 1.8.4. 

 
Gambar 1.8.4. Menu Gili Trawangan 

 
Gambar 1.8.5. Detail Wisata Gili Trawangan 

 
Menu Event, berisi tentang kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan pariwisata yang digelar 
oleh para pelaku usaha wisata maupaun pemerintah 
dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan budaya 
provinsi NTB. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk 
menarik minat wisatawan datang ke Lombok maupun 
untuk menaikkan penjualan produk-produk kerajinan 
khas Lombok. Kegiatan tersebut bisa berupa kegiatan 
terjadwal maupun kegiatan yang tidak terjadawal 
seperti, festival mutiara, festival gendang beleq, 
peresean dan lain-lainya. 

Menu Souvenir berisikan sub-sub menu tentang 
cinderamata khas Lombok yang mempunyai cukup 
banyak jenis cideramata, seperti, Gerabah 
Banyumulek, Cukli, Ketak, tenun Sasak, dan lain-
lain. dari masing-masing sub menu dilengkapi dengan 
videonya sehingga pengunjung dapat melihat bentuk 
aslinya. 

Menu sarana umum, menyajikan informasi 
tentang fasilitas umum yang tersedia baik dilokasi 
sekitar tempat wisata maupun lokasi terdekat dengan 
tempat wisata. sarana umum tersebut seperti, Mesin 
ATM, Puskesmas/rumah sakit, taxi, money changer 
dan lain-lain. 

Menu Kuliner menyajikan informasi terkait 
makanan khas mayarakat lombok, yang bisa diperoleh 
dengan mudah. Makanan khas Lombok yang 



 

 

 

 

disajikan seperti Ayam Pelecing, Ayam Taliwang, 
Celorot, Sate Ikan, Bebalung dan lain-lain. 

 
2. KESIMPULAN DAN SARAN 
2.1. Kesimpulan 

Penelitian ini akan memberikan keluaran yang 
berupa Sistem Multimedia (CD Interaktif) sebagai 
media promosi Pariwisata dan Budaya Masyarakat 
Lombok. Sistem ini memberikan informasi yang 
lengkap kepada para wisatawan  baik yang 
berhubungan dengan informasi jenis-jenis wisata, 
Akomodasi, transportasi, event terjadwal dan berita-
berita terbaru tentang pariwisata. Dengan penerapan 
Sistem multimedia ini akan membantu Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dalam mempromosikan 
pariwsata dan Budaya Masyarakat Lombok. Sistem 
ini dikemas dalam format CD dan DVD sehingga 
mudah dibawa dan didistribusikan.  

 
2.2. Saran 

Dalam penerapan sistem ini diperlukan dukungan 
dari semua pihak baik pemerintah dalam hal ini 
Disnas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar),  
Masyarakat dan juga STMIK Bumigora selaku 
lembaga yang mengusulkan. Oleh sebab itu 
diperlukan kerjasama instansi terkait agar tujuan 
program ini bisa tercapai. Kesiapan SDM yang 
mengoperasikan, sarana infrastruktur menjadi faktor 
utama dalam kelancaran program ini. 
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Abstrak 

 
Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar yang memeluk agama Islam, dan hal ini juga dibarengi 
dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara konsumerisme teknologi terbesar setelah china. Dan Android 
merupakan platform yang saat ini mulai menjadi trend Mobile Operating System di Indonesia selain iOS, 
Blackberry, dan Windows Phone. Banyak aplikasi yang berbasis android yang telah beredar dipasaran dunia 
maya yaitu di market atau google play, mulai dari aplikasi pendidikan, perniagaan, permainan hingga sosial 
networking. Bahkan aplikasi android juga telah berkembang pada aplikasi pembelajaran baik berupa yang 
berbentuk game edukasi maupun aplikasi e-learning. Tetapi tidak banyak yang memanfaatkan android ini untuk 
membangun sebuah aplikasi yang berbasis keislaman padahal pengguna android khususnya umat islam semakin 
hari selalu bertambah hal ini terbukti dengan angka penjualan kuartal I tahun 2012 ini yang telah meningkat 56% 
dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2012 (sumber: Indoandroid.com akses 30 Nopember 2012).  

Android dan Islam tentunya adalah merupakan hal yang sangat berbeda, tetapi ada kedekatan bahkan 
sangat dekat yaitu tidak dapat dipungkiri pengguna android terbesar di Indonesia adalah umat Islam. Untuk lebih 
mendekatkan bahkan agar masyarakat ini semakin paham dengan agamanya maka sangat diperlukan sebuah 
rancangan aplikasi berbasis android dimana aplikasi ini nantinya memuat tentang aktifitas keislaman (islamic 
activity aplication) yang setiap hari seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam rancangan aplikasi ini 
berbentuk edukasi pembelajaran sehari-hari tentunya sesuai syariah Islam.  

Dalam membangun aplikasi ini, digunakan aplikasi pemrograman menggunakan eclipse dengan database 
menggunakan MySql. Aplikasi ini juga berbasis web dimana admin dapat mengelola data materi yang ada pada 
aplikasi Islamic Activity pada halaman web admin. Sehingga, materi dan data yang tersedia pada aplikasi ini 
akan terus ter-update dan terkelola dengan baik. 
 
Kata kunci:  Aplikasi pembelajaran, android, islamic activity  
 
 
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Dalam perkembangannya, android merupakan 

salah satu system operasi yang paling popular. 
Banyaknya developers yang turut mengembangkan 
system tersebut membuat perkembangannya terus 
meningkat. Minat masyarakat akan penggunaan 
android pun cukup tinggi. 

Disisi lain, Islam merupakan agama mayoritas 
yang menjadi kepercayaan banyak masyarakat 
Indonesia. Namun, masih sedikit media digital untuk 
mempelajari ilmu agama, khususnya tentang 
keislaman. Untuk mengimbangi hal tersebut, perlunya 
suatu media pembelajaran yang mempelajari tentang 
keagamaan. 

Sebagai system operasi yang sedang popular 
saat ini, android bisa menjadi salah satu media untuk 
menyalurkan system pembelajaran yang menarik 
terkait dengan ilmu keagamaan. Masyarakat bisa 
dengan mudah mengakses serta mempelajari media 
tersebut sehingga dalam proses belajar akan menjadi 

lebih mudah pula. Kurangnya minat masyarakat akan 
belajar tentang keagamaan bisa menjadi suatu kendala 
tersendiri apalagi dengan media pendukung proses 
pembelajaran yang seperti itu-itu saja. Hal tersebut 
memperkuat akan opini agar dengan pengemasan 
media pembelajaran yang menarik, inovatif dan 
kreatif, diaharapkan dapat menambah minat 
masyarakat untuk belajar tentang keagamaan, 
khususnya tentang agama Islam. 

 
1.2. Tujuan 

Dalam paper ini akan mengulas tentang 
rancang bangun pembuatan aplikasi sistem 
pembelajaran (e-learning) keIslaman dengan berbasis 
android yaitu Islamic Activity. 

 
1.3. Batasan Masalah 

Penyajian content dalam aplikasi ini adalah 
merujuk pada aktifitas kegiatan ke Islaman, rukun 
Iman dan rukun Islam, serta kegiatan-kegiatan 
keseharian yang berdasarkan syariah Islam.  



 

 

 

 

 
1.4. DASAR TEORI 

Android adalah system operasi yang berbasis 
Linux yang biasa digunakan dalam smartphone 
maupun PC Tablet. Android menyediakan platform 
terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 
aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 
bermacam peranti bergerak. 

Sistem pembelajaran elektronik atau e-
pembelajaran atau dalam bahasa Inggris disebut 
dengan E-learning adalah cara baru dalam proses 
belajar mengajar. E-learning merupakan dasar dan 
konsekuensi logis dari perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi. Dengan e-learning, peserta 
ajar (learner atau murid) tidak perlu duduk dengan 
manis di ruang kelas untuk menyimak setiap ucapan 
dari seorang guru secara langsung. E-learning juga 
dapat mempersingkat jadwal target waktu 
pembelajaran, dan tentu saja menghemat biaya yang 
harus dikeluarkan oleh sebuahprogram studi atau 
program pendidikan. 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated 
Development Environment) untuk mengembangkan 
perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua 
platform (platform-independent). Berikut ini adalah 
sifat dari Eclipse: 
� Multi-platform : Target sistem operasi Eclipse 
adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-
UX dan Mac OS X. 
� Multi-language: Eclipse dikembangkan dengan 
bahasa pemrograman Java, akan tetapi Eclipse 
mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa 
pemrograman lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, 
Perl, PHP, dan lain sebagainya. 
� Multi-role : Selain sebagai IDE untuk 
pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan 
untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat 
lunak, seperti dokumentasi, test perangkat lunak, 
pengembangan web, dan lain sebagainya. 

Eclipse pada saat ini merupakan salah satu 
IDE favorit dikarenakan gratis dan open source, yang 
berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman 
perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari Eclipse 
yang membuatnya populer adalah kemampuannya 
untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan 
komponen yang dinamakan plug-in. 
 
2. METODE PENELITIAN  

Metodologi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode waterfall yaitu memecah sebuah 
proyek berdasarkan aktifitas, untuk membuat 
perangkat lunak, terlebih dahulu harus melakukan 
kegiatan tertentu, yaitu seperti rekayasa dan 
pemodelan sistem, analisis kebutuhan perangkat 
lunak, desain, pengkodean (coding), pengujian dan 
pemeliharaan (maintenance). Aktivitas yang terdapat 
pada metode waterfall tampak pada Gambar 1. 
 

 

 
1. Rekayasa dan Pemodelan Sistem / Informasi 

(System / Information Engineering and 
Modeling). 

Langkah ini merupakan analisa terhadap 
kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini 
bisa malakukan sebuah penelitian, wawancara atau 
study literatur.. Tahap ini menekankan pada masalah 
pengumpulan kebutuhan pengguna pada tingkatan 
sistem dengan mendefinisikan konsep sistem beserta 
interfaces yang menghubungkannya dengan 
lingkungan sekitar. Hasil akhir dari tahap ini adalah 
spesifikasi sistem. 
2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software 

Requirements Analysis). 
Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan 

ke perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan 
pengumpulan kebutuhan elemen-elemen di tingkat 
perangkat lunak (tahap ini biasanya disebut juga 
“software requitment analysis”). Tahap ini juga 
menyusunan proses, data, aliran proses dan hubungan 
antar data yang paling optimal untuk menjalankan 
proses bisnis dan memenuhi kebutuhan pengguna 
sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. Hasil akhir 
dari tahap ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat 
lunak. 
3. Desain Sistem (System Design) 

Desain sistem merupakan tahap penyusunan 
proses, data, aliran proses dan hubungan antar data 
yang paling optimal untuk menjalankan proses bisnis 
dan memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan 
hasil analisa kebutuhan. Dokumentasi yang dihasilkan 
dari tahap desain sistem ini antara lain : System Flow, 
Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship 
Diagram (ERD). 
4. Penulisan Program (Coding) 

Pada tahap ini dilakukan implementasi hasil 
rancangan ke dalam baris- baris kode program yang 
dapat dimengerti oleh mesin (komputer). 
5. Testing 

Setelah perangkat lunak  selesai 
diimplementasikan, pengujian dapat segera dimulai. 
Pengujian terlebih dahulu dilakukan pada setiap 
modul. Jika setiap modul selesai diuji dan tidak 
bermasalah, modul-modul tersebut segera di 
integrasikan (dikompilasi) sehingga membentuk suatu 
perangkat lunak yang utuh. kemudian dilakukan 
pengujian di tingkat perangkat lunak yang 
memfokuskan pada masalah masalah logika internal, 
fungsi eksternal, potensi masalah yang mungkin 



 

 

 

 

terjadi dan pemeriksaan hasil (apakah sudah sesuai 
dengan permintaan). 
6. Support/Maintenance 

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk 
memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat telah 
sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat 
dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. 
Dalam masa operasional sehari-hari, suatu perangkat 
lunak mungkin saja mengalami kesalahan atau 
kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi nya 
(error atau bugs) atau pemilik bisa saja meminta 
peningkatan kemampuan (jumlah atau kualitas) 
perangkat lunaknya pada pengembangnya. Dengan 
demikian kedua faktor ini menyebabkan perlunya 
perangkat lunak diperihara (maintenace). 
 

3. PERANCANGAN  
3.1. Desain Arsitektur 

 
Home 
 Dasar-dasar 
  Hukum-hukum Islam 
  Istilah-Istilah 
 Rukun Iman 
  Arti 
  Rukun Iman 
  Hal yang menyebabkan hilangnya Iman 
 Rukun Islam 
  Arti 
  Rukun Islam 
 Kegiatan 
  Bersuci 
  Berwudlu 
  Tayamum 
  Adab Makan 
  …. 
About 
Help 
 
3.2. Desain Context Diagram 

 
1. Level 0 

Mencari Data

Data Tampil

Input Data Kegiatan

Input Data Rukun Islam

Input Data Rukun Iman

Input Data Dasar Islam 0

Islamic Activity

+

admin pengguna

 
2. Level 1 

Mencari Data
Data Kegiatan

Data Rukun Iman

Data Rukun Islam

Data Dasar Dasar Islam

Data Tampil

Input Data Kegiatan

Input Data Rukun Iman

Input Data Rukun Islam

Input Data Dasar Islam

admin
pengguna

1

Manajemen 
Dasar Dasar 

Islam

2

Manajemen 
Rukun Islam

3

Manajemen 
Rukun Iman

4

Manajemen 
Kegiatan

5

Pencarian Data

+

 
3. Level 2 

Data Data Kegiatan

Mencari Data
pengguna

1

Pencarian Data 
Kegiatan

1
Database 
Kegiatan  

 
 
3.3. Alur Aplikasi 

Dalam perancangan ini, akan dibagi menjadi 
dua actor yaitu pengguna dan admin. Berikut 
penjelasan mengenai alur dari penggunaan aplikasi 
ini: 
1. Pengguna 

Pengguna adalah actor yang dapat mengakses 
aplikasi ini. Pengguna dapat mencari materi-materi 
yang tersedia pada aplikasi ini. Sebelum membaca 
materi terkait, terdapat beberapa macam pilihan 
didalamnya, sehingga pengguna agar dapat lebih 
fokus dalam pemilihan materinya. 
2. Admin 

Admin merupakan actor yang memiliki level 
tertinggi dalam aplikasi ini. Sebagai admin, dapat 
merubah dan menambah materi yang ada. Untuk 
mengakses sebagai admin, diperlukan web 
application untuk memanajemen aplikasi tersebut. 

 
 

3.4. Desain Interface 

       
 

Gambar 1.  

Tampilan Awal 

Gambar 2.  

Tampilan Menu 



 

 

 

 

 
 
 
 
4. KESIMPULAN 

 
 Aplikasi “Islamic Activity” merupakan 

sebuah rancangan aplikasi edukasi berbasis android. 
Aplikasi ini nantinya berisi kumpulan ilmu tentang 
Islam dan kegiatan seorang muslim, aplikasi ini 
diakses secara online. Adapun manfaat yang bisa 
diperoleh yaitu bisa memberikan edukasi atau 
pendidikan tentang keislaman serta kegiatan seorang 
muslim dalam kehidupan sehari-hari. 
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Abstrak 

Bahan kimia merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan dalam berbagai bidang. Di dalam industri maju 
sekarang ini kebutuhan bahan baku sangat diperlukan untuk mempercepat proses produksi baik untuk industri 
makanan dan minuman, otomotif, konveksi, minyak dan gas serta industri yang lain. Salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang penjualan bahan kimia dengan standard tertentu adalah PT. Gloria Alpha Primapastika yang 
mempunyai pelanggan hampir 70% berada di luar pulau Jawa. SMS merupakan salah satu fasilitas yang terdapat 
pada handphone yang banyak digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat Aplikasi Mobile Sistem Penjualan Tunai Bahan-bahan Kimia pada PT. Gloria Alpha Primapastika, 
dengan mempergunakan SMS (Short Message Service) gateway sebagai basisnya. Dengan aplikasi mobile yang 
dibenamkan dalam handphone akan mempermudah pelanggan untuk melakukan Daftar, Pesan Barang, Ubah 
Pesanan, Batal Pesanan, Batal Perbarang, Konfirmasi Pesanan, Bayar Pesanan, Cek Status Pesanan, Info Harga 
Barang, Info Katalog, Info Dyamic dan Dynamic Request cukup dengan mengirimkan SMS dengan format 
tertentu ke server yang secara otomatis akan direply oleh server tersebut dengan SMS yang berisi informasi yang 
diinginkan oleh pengirim sesuai dengan kode-kode yang diterima server. Aplikasi ini menggunakan sistem 
operasi Windows dengan bahasa pemrograman Java yang menggunakan database MySQL. 
 
Kata kunci : SMS gateway, bahan kimia, mobile 
 
 
1. Pendahuluan 

PT Gloria Alpha Primapastika merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam bidang trading atau 
penjualan peralatan laboratorium, bahan kimia dan 
bahan baku makanan. Pelanggan pada perusahaan 
tersebut saat ini berasal dari berbagai daerah di 
seluruh Indonesia bahkan sebagian besar berasal dari 
luar pulau Jawa. Saat ini, perusahaan tersebut hingga 
saat ini masih menggunakan metode manual dalam 
hal penyampaian informasi kepada pelanggan yaitu 
melalui media fax, email dan direct call. Mengingat 
pelanggan perusahaan tersebut bukan hanya berasal 
dari dalam kota, melainkan tersebar hingga ke luar 
pulau Jawa dan bahkan saat ini pelanggan dari PT 
Gloria Alpha Primapastika hampir 70% berada di 
luar pulau Jawa maka proses tersebut di atas sangat 
tidak efektif dan effiesien. PT. Gloria Alpha 
Primapastika saat ini hanya mempunyai 2 orang staff 
di bagian penjualan dan mempunyai 4 buah line 
telepon yang disediakan untuk bagian penjualan 
dalam melayani pelanggan. Permasalahan muncul 
apabila 4 line telepon berdering secara bersamaan 
maka ada 2 pelanggan yang harus menunggu untuk 
dilayani.  

Permasalahan tersebut pada akhirnya juga 
mengakibatkan penyebaran informasi mengenai data 
barang atau bahan kimia yang ada, status pesanan 
dan lain-lain menjadi terhambat. Solusi untuk 
menyelesaikan permasalahan diatas yaitu dengan 
dibuatnya aplikasi mobile sistem penjualan tunai 
dengan mempergunakan teknologi SMS (Short 
Message Service) Gateway dan menggunakan sistem 
operasi Windows dengan bahasa pemrograman Java 
yang menggunakan database MySQL..  

Metode yang digunakan dalam pengembangan 
aplikasi mobile sistem penjualan tunai bahan-bahan 
kimia ini adalah Waterfall Model / The Linear 
Sequential Model, di mana langkah-langkahnya 
adalah identifikasi kebutuhan, perancangan aplikasi, 
pembuatan aplikasi dan pengujian aplikasi. Proses 
identifikasi dilakukan dengan cara melakukan 
wawancara kepada pihak PT. Gloria Alpha 
Primapastika dan melakukan observasi langsung 
untuk dapat melihat kegiatan yang dilakukan pada 
PT. Gloria Alpha Primapastika dalam melakukan 
penjualan bahan-bahan kimia. Selain melakukan 
wawancara dan observasi, langkah yang juga 



 

 

 

 

dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka 
terkait dengan aplikasi yang dibuat.  

Langkah selanjutnya adalah melakukan 
perancangan aplikasi yang disesuaikan dengan hasil 
identifikasi kebutuhan. Tahapan berikutnya adalah  
pembuatan aplikasi dan pengujian aplikasi agar 
didapat aplikasi mobile yang sesuai dengan kondisi 
PT. Gloria Alpa Primapastika 
 
2. Landasan Teori 
2.1 SMS (Short Message Service) 

Menurut M.Shalahuddin, Rossa A.S. (2010 : 
245) Short Message Service (SMS) adalah sebuah 
layanan yang dilaksanakan oleh ponsel untuk 
mengirim ataupun menerima pesan pendek. Ada 
beberapa karakteristik SMS yang penting, antara 
lain:  
a. Sebuah pesan singkat yang terdiri dari 160 
karakter yang mencakup huruf atau angka.  
b. Pesan SMS dijamin sampai atau tidak sama sekali 
selayaknya e-mail, sehingga jika terjadi kegagalan 
sistem atau hal lain yang menyebabkan SMS tidak 
diterima akan diberikan informasi (report) yang 
menyatakan SMS gagal dikirim.  
c. Berbeda dengan fungsi call (panggilan), sekalipun 
saat mengirim SMS dan handphone tujuan tidak 
aktif bukan berarti pengiriman SMS akan gagal. 
Namun SMS akan masuk ke antrian dulu selama 
batas waktu yang ditentukan (time-out). SMS akan 
dikirim jika handphone sudah aktif.  
d. Bandwidth yang digunakan rendah  

Keuntungan atau manfaat SMS bagi para 
penggunanya antara lain adalah mampu mengirim 
dan menerima pesan, baik pesan standar, notifikasi, 
ataupun peringatan, dengan biaya yang jauh lebih 
murah. Selain itu penyampaian pesan terjamin, 
handal, dan memiliki tingkat kegagalan kirim yang 
sangat kecil sehingga pesan kemungkinan besar 
akan sampai pada tujuan.  

Sedangkan untuk fungsionalitas yang canggih, 
SMS memberikan beberapa keuntungan tambahan 
bagi para penggunanya, yaitu pengiriman pesan ke 
nomor tujuan yang banyak dan berbeda dapat 
dilakukan pada waktu yang relatif sama. 
 
2.2 Cara Kerja SMS (Short Message Service) 

Dalam sistem SMS, mekanisme pengiriman 
short message dari satu terminal ke terminal yang 
lain dapat dilakukan berkat adanya SMSC (Short 
Message Service Center), atau disebut juga dengan 
MC (Message Center). SMSC merupakan sebuah 
perangkat yang melakukan tugas administrator and 
forward traffic short message.  

 
Gambar  1. Mekanisme Pengiriman SMS 

 
Ketika pengguna mengirim SMS, berarti pesan 
tersebut dikirim (administrator) ke server SMS 
(SMSC) melalui jaringan seluler yang tersedia, 
meliputi tower BTS (Base Transceiver Station) yang 
menangani komunikasi pengguna, lalu ke BSC 
(Base Station Controller), lalu menuju MSC (Mobile 
Switching Center), yang kemudian pesan tersebut 
akan dilanjutkan ke SMSC untuk disimpan. SMSC 
inilah yang bertanggung jawab untuk mengirim 
pesan SMS tersebut (Forward) ke nomor telepon 
tujuan.  

SMSC akan mengecek apakah ponsel tujuan 
sedang aktif atau tidak. Bila ponsel sedang tidak 
aktif, maka pesan akan tetap disimpan di SMSC 
dengan batas maksimum waktu tunggu (validity 
period) untuk kemudian akan dikirimkan ke ponsel 
tujuan jika ponsel tujuan sudah aktif Ketika pesan 
SMS telah terkirim dan diterima oleh SMSC, 
pengirim akan menerima pesan singkat (konfirmasi) 
bahwa pesan telah terkirim (message sent). 

Semua SMS yang dikirim atau diterima 
sebenarnya telah mengalami pengolahan 
sebelumnya. Teks yang kita ketikkan diubah ke 
dalam format PDU (Protocol Data Unit), teks diolah 
sedemikian rupa sehingga akhirnya dapat diterima 
dan dibaca oleh penerima, dengan menggunakan  
perintah yang dikenal dengan Perintah AT (AT 
Command). AT Command merupakan suatu perintah 
yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 
terminal (handphone atau modem GSM) melalui 
gerbang serial komputer. Dengan menggunakan 
perintah AT, dapat diketahui dari kondisi terminal, 
seperti mengirim pesan, membaca pesan, menambah 
item pada daftar telepon, mengetahui satu vendor 
dari handphone yang digunakan, mengecek 
kekuatan sinyal, mengecek kekuatan battery dan 
sebagainya. 

Tabel  7. Beberapa Perintah AT. 
Perintah 

AT 
Fungsi 

 AT   Mengecek Koneksi HP ke PC 
 AT+CSQ  Mengetahui kualitas sinyal 

 AT+CGSN 
 Mengetahui imei / serial 
number handphone 

 T+CMGD  Menghapus pesan 

 T+CMGF  Format pesan 



 

 

 

 

 T+CMGL 
 Membaca pesan masuk, 0: 
belum terbaca; 1: terbaca 

 T+CMGR 
 Membaca pesan menurut 
lokasi pesan di memori 

 T+CMGS  Mengirim pesan 

 AT+CNMI 
 Mendeteksi SMS baru 
otomatis 

 AT+CPMS  Pemilihan target memori 
 

Pada PDU Pengirim (Mobile Orginated) SMS 
yang dikirim oleh terminal masih dalam bentuk teks, 
sedangkan pada pengiriman ke SMSC harus dalam 
bentuk PDU, oleh karena itu, terminal handphone 
mengubah format text ke PDU (encodec). Skema 
SMS PDU pengirim telah diatur oleh ETSI sebagai 
berikut:  

 
Gambar  2. Skema Format SMS PDU Pengirim 

 
SMS PDU Penerima (MobileTerminated) adalah 
terminal menerima pesan yang masuk dari SMSC ke 
handphone dalam format PDU. Setelah pesan 
diterima dalam format PDU, handphone akan 
melakukan pengkodean pesan (decodec) menjadi 
format teks. Cara pengkodean format PDU sudah 
diatur dan distandarkan oleh ETSI, sebagai berikut: 

 
Gambar  3. Skema Format SMS PDU Penerima 

 
2.3 Bahasa Pemrograman Java 

Sebagai sebuah platform, Java terdiri atas dua 
bagian utama yaitu Java Virtual Machine (JVM) dan 
Java Application Programming Interface (Java 
API). Selain itu Sun membagi arsitektur Java 
menjadi tiga bagian, antara lain Java Enterprise 
Edition (JEE), Java Standard Edition (JSE) dan 
Java Micro Edition (JME). Menurut M.Shalahuddin, 
Rossa A.S. (2010:2) JEE yaitu kelompok dari 
beberapa API dari Java. JEE juga dibuat untuk 
membuat aplikasi yang kompleks/teknologi yang 
berjalan di server, tapi faktanya JEE juga mencakup 
teknologi yang dapat digunakan di semua lapisan 
dari sebuah sistem informasi. Sedangkan JSE adalah 
inti dari bahasa pemrograman Java. JDK (Java 
Development Kit) adalah salah satu tools dari JSE 
mengompilasi dan menjalankan program Java. 
Kategori ini digunakan untuk menjalankan dan 
mengembangkan aplikasi-aplikasi Java pada level 
PC (Personal Computer).  

JME adalah lingkungan pengembangan yang 
didesain untuk meletakkan perangkat lunak Java 
pada barang elektronik beserta perangkat 
pendukungnya. Kategori ini digunakan untuk 
menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi 
Java pada handheld device atau perangkat-perangkat 

elektronik beserta pendukungnya, seperti 
handphone, pager, palm, PDA, dan pocket PC. 
 
2.4 Database MySQL 

Menurut Abdul Kadir (2008:2), MySQL 
(dibaca: mi-se-kyu-el) merupakan software yang 
tergolong sebagai DBMS (Database Management 
System). MySQL merupakan database server dimana 
pemrosesan data terjadi di server, dan client hanya 
mengirimkan data serta meminta data. Oleh karena 
pemrosesan terjadi di server sehingga pengaksesan 
data tidak terbatas. 

 
 

3. Rancangan Basis Data dan Aplikasi  
3.1 Rancangan Basis Data 

Pada pembuatan aplikasi Server SMS Gateway 
diperlukan sebuah rancangan basis data yang 
menyimpan seluruh data, dalam hal ini adalah yang  
terkait dengan penjualan tunai bahan-bahan kimia. 
Berikut ini gambar ERD (Entity Relationship 
Diagram) untuk aplikasi SMS Gatewaynya. 

 

 
Gambar  4. ERD (Entity Relationship Diagram) 

 
Dari hasil analisa ERD di atas, maka beberapa tabel 
yang terbentuk dapat dilihat pada tabel-tabel di 
bawah ini : 
 

Tabel  8. Tabel Pelanggan 
id_plgn nm_plgn almt_plgn no_telp 

PK    
 

Tabel  9. Tabel Pesan 
no_pesan id_plgn tgl_pesan status 

PK FK   
 

Tabel  10. Tabel Barang 
id_barang nm_barang harga stock 

PK    
 
3.2 Rancangan Layar Server SMS Gateway 



 

 

 

 

Berikut contoh beberapa rancangan layar untuk 
server SMS Gateway untuk program aplikasi mobile 
sistem penjualan seperti di bawah ini : 

 
Gambar  5. Rancangan Layar Form SMS SERVER – 

Tab Kontrol Koneksi 
 

Gambar  6. Rancangan Layar Form SMS SERVER – 
Tab SMS Masuk 

 
3.3 Rancangan Layar Mobile Application Client 
 

Berikut contoh beberapa rancangan layar untuk 
Mobile Application Client untuk program aplikasi 
mobile sistem penjualan seperti di bawah ini :  

 

 
Gambar  7. Rancangan Layar Menu Utama 
 

 
Gambar  8. Rancangan Layar Form Pesan Barang 

 

 
3.4 Flowchart dan Algoritma 

Berikut ini adalah flowchart dari menu utama 
untuk administrator : 

 
Gambar  9. Flowchart menu utama administrator 

 
Berikut ini adalah algoritma dari menu utama 

administrator : 
1. Tampilkan Menu Utama, Enable menu Master, 

menu Transaksi, menu Server dan menu Help 
2. input pilih 
3. if pilih=File Then 
4.    Tampilkan Menu File 
5.    Tampilkan semua submenu File kecuali Login 
6.    input pilih 
7.    if pilih=Logout Then 
8.       menuju Menu Utama 
9.    else if pilih=Keluar Then 
10.       Finish 
11.    else 
12.       kembali ke baris 2 
13.    end if 
14. else if pilih=Master Then 
15.    input pilih 
16.    if pilih=Pelanggan Then 
17.       masuk ke form Pelanggan  
18.    else if pilih=Barang Then 
19.       masuk ke form Barang    
20.    else if pilih=Administrator 
21.       masuk ke form Administrator 
22.    else 
23.       kembali ke baris 2 
24.    end if 
25. else if pilih=Transaksi Then 
26.    input pilih 
27.    if pilih=Pesanan Then 
28.       masuk ke form Pesanan 



 

 

 

 

29.    else if pilih=Faktur Then 
30.       masuk ke form Faktur 
31.    else if pilih=Surat Jalan Then 
32.       masuk ke form Surat jalan 
33.    else 
34.       kembali ke baris 2 
35.    end if 
36. else if pilih=Server Then 
37.    input pilih 
38.    if pilih=Dynamic Request Then 
39.       masuk ke form Dynamic Request 
40.    else if pilih=SMS Server Then 
41.       masuk ke form SMS Server    
42.    else 
43.       kembali ke baris 2 
44.    end if 
45. else if pilih=Help Then 
46.    input pilih 
47.    if pilih=About Then 
48.       masuk ke form About       
49. else  
50.    kembali ke baris 2 
51. end if 

 
4. Implementasi dan Analisa Program 

Pada tahap implementasi ini dilakukan 
pengujian dan analisa dari program aplikasi ini agar 
dapat diketahui apakah aplikasi ini telah sesuai 
dengan tujuan pembuatannya. Analisa yang 
dilakukan juga dapat dijadikan sebagai bahan 
masukan dalam perbaikan aplikasi ini di masa 
datang. 

 
4.1 Tampilan Layar Mobile Application Client 

 
Berikut contoh tampilan layar dari server SMS 

Gateway sebagai berikut :  

 
Gambar  10. Tampilan layar form pesanan 

 
Sedangkan contoh tampilan layar dari Mobile 

Application Client sebagai berikut : 

 
Gambar  11. Tampilan layar form menu utama pada 

client 
 
4.2 Pengujian Program 

Pengujian aplikasi ini dilakukan dengan 
spesifikasi hardwarenya adalah Laptop Toshiba 
Satellite M200, PC Pentium core 2 Duo Centrino 
(1.80 GHz), RAM / Memori 2 GB,  harddisk 160 
GB, Handphone (Sony Ericsson K770i). sedangkan 
spesifikasi Software (perangkat lunak) yang 
dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik 
adalah Sistem Operasi Microsoft Windows 7 
Professional, Netbeans IDE 7.1, Java jdk 1.6, Java 
Communication Port (Java COMM API) V 2.0 dan 
MySQL sebagai database server 

 
4.3 Analisa Aplikasi 

Pada aplikasi mobile ini perlu dilakukan 
evaluasi program untuk menganalisa hasil yang 
dicapai. Dan dalam evaluasi tersebut ditemukan 
beberapa kelebihan dan kekurangan program yang 
ditemui. 

Kelebihan program ini adalah aplikasi ini 
memiliki antar muka yang user friendly, dapat 
menerima pesan dan membalasnya secara otomatis 
sesuai dengan requestnya. Kemudian administrator 
dapat menyebarkan informasi mengenai bahan-
bahan kimia kepada pelanggan menggunakan 
fasilitas broadcast. Pada sisi pelanggan, pelanggan 
dapat dengan mudah melakukan pengecekan 
pengiriman barang pesanan melalui Cek Pemesanan 
dimana Pelanggan dapat mengetahui informasi 
kapan barang pesanan di kirim, waktu pengiriman, 
jasa eskpedisi yang digunakan dan nomor resi. 

Selain memiliki kelebihan, tidak dapat 
dipungkiri bahwa aplikasi ini juga memiliki 
kekurangan. Kekurangan dari aplikasi mobile ini 
adalah kelancaran proses terkirim dan diterimanya 
suatu SMS dari/ke server tergantung pada 
layanan/jaringan operator yang digunakan.  

 
5.  Kesimpulan 

Dari hasil analisa terhadap masalah dan 
aplikasi yang dikembangkan, maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu dengan adanya aplikasi berbasis 
SMS ini memudahkan pelanggan untuk berinteraksi 



 

 

 

 

dengan pihak PT. Gloria Alpha Primapastika, 
terutama dalam memperoleh informasi harga barang, 
stock barang, cek pesanan, melakukan pemesanan 
barang, ubah pesanan dan menginformasikan 
pembayaran pesanan secara lebih praktis, cepat dan 
effisien tanpa harus berkomunikasi langsung dengan 
bagian penjualan. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju dan modern saat ini mempengaruhi pola dan 
cara kerja khususnya yang dirasakan adalah teknologi komputer yang perkembangannya sangat cepat dan 
memiliki arti penting dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak dalam pelayanan masyarakat seperti 
Puskesmas. Puskesmas Pondok Aren adalah sebuah organisasi pelayanan kesehatan mandiri yang bertanggung 
jawab pada wilayah kerjanya. Puskesmas ini bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang didalamnya 
terdapat kegiatan pengadaan obat. Untuk membantu dan mengawasi kegiatan pengadaan obat tersebut, maka 
diperlukan dukungan sistem yang dapat  mempermudah kegiatan operasional pada Puskesmas. Tujuan dari 
penelitian ini adalah merancang sistem pengadaan obat serta mengaplikasikannya dalam bentuk sistem 
informasi. Penelitian ini menggunakan UML (Unified Modelling Language) sebagai salah satu teknik pemodelan 
sistem. Implementasi penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio 2005 dengan 
database yang digunakan adalah Microsoft Access 2000. Hasil dari penelitian ini adalah berupa rancangan sistem 
informasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja petugas bagian pengadaan obat.  
 
Kata kunci : sistem informasi, pengadaan obat, puskesmas 
 
 
 
20. Pendahuluan  
 Pada era globalisasi sekarang ini mendorong 
manusia untuk selalu bekerja dengan cepat dan tepat 
namun efektif dan efisien. Hal ini mendorong 
manusia untuk mengembangkan teknologi yang 
tepat guna untuk membantu dalam melakukan 
aktivitas sehari-hari seperti teknologi komputer. 
Sistem komputerisasi saat ini telah menjadi bagian 
penting di segala bidang kehidupan, termasuk 
bidang kesehatan. Puskesmas sebagai salah satu 
organisasi pelayanan kesehatan mandiri juga 
berfikiran hal yang serupa. Pesatnya pertumbuhan 
pada sektor kesehatan seperti puskesmas saat ini 
membuat organisasi tersebut dituntut untuk dapat 
memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini 
bertujuan untuk menjaga mutu dan menjaga 
kepercayaan pasiennya. Pengadaaan obat yang baik 
pada suatu puskesmas tidak hanya dinilai dari 
banyaknya jumlah obat dan kelengkapan obat yang 
dimiliki puskesmas tersebut, tetapi juga harus 
didukung oleh sistem yang diterapkan baik dalam 
administrasi maupun laporannya. Salah satu bagian 
penting dari sebuah puskesmas adalah bagian 

gudang obat. Bagian inilah yang berhubungan 
langsung dengan pengadaan obat pada puskesmas, 
sehingga bagian ini dituntut untuk memahami 
bagaimana permasalahan teknis yang terjadi serta 
sistem administrasi yang diterapkan. Permasalahan 
yang terjadi pada sistem berjalan antara lain 
kesulitan dalam pencarian data yang masih 
tersimpan dalam bentuk berkas-berkas, sering terjadi 
kesalahan dalam proses perhitungan stok atau 
pencatatan data stok, telatnya informasi mengenai 
stok obat yang ada di Gudang serta pembuatan 
laporan pemakaian dan permintaan obat yang 
membutuhkan waktu relatif lama. Dengan melihat 
kondisi ini sangat diperlukan suatu sistem yang 
terkomputerisasi untuk dapat memaksimalkan 
kinerja petugas dalam mengelola pengadaan obat. 
Untuk membantu menyelesaikan permasalahan 
tersebut, peneliti memberikan alternatif rancangan 
sistem informasi pengadaan obat yang sesuai dengan 
keinginan Puskesmas. Tujuan dari penelitian ini 
adalah memberikan solusi dalam membangun 
rancangan sistem informasi pada proses pengadaan 



 

 

 

 

obat sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan dalam hal pengadaan obat.  
 
21. Tinjauan Pustaka 
21.1 Konsep Dasar Sistem  
 Menurut Jogiyanto H.M (2003 : 34), 
menyatakan bahwa sistem dapat didefinisikan 
dengan pendekatan  prosedur dan dengan 
pendekatan komponen. Pendekatan sistem yang 
menekankan pada prosedurnya mendefinisikan 
sistem sebagai berikut : “sistem adalah kumpulan 
dari prosedurprosedur yang mempunyai tujuan 
tertentu ”.  
 Pendekatan sistem yang menekankan pada 
komponen mendefinisikan sistem sebagai : “sistem 
adalah kumpulan dari komponen-komponen yang 
saling berhubungan satu dengan yang lainnya 
membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 
tertentu ”.  [1] 
 
21.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi merupakan hal yang sangat penting 
bagi suatu organisasi. Kualitas informasi yang 
didapat akan berbanding lurus dengan kualitas 
keputusan yang diambil oleh pihak manajemen pada 
suatu organisasi. Menurut Lonnie D. Bentley dan 
Jeffrey L. Whitten (2007:21) informasi adalah [2]: 

“Data yang telah diolah menjadi sebuah 
bentuk yang berarti bagi penerimanya dan 
bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini 
atau mendatang”. 

 
21.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menurut O’Brien dan Marakas (2008 : 4) [3] 
sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur 
dari orang-orang, hardware, software, jaringan 
komunikasi, sumber daya data, prosedur kebijakan 
data yang menyimpan, membetulkan, mengubah, 
dan menyebarkan informasi dalam sebuah 
organisasi. 

Menurut Laudon (2007 : 14) [4], Sistem 
informasi dapat didefinisikan sebagai seperangkat 
komponen yang saling berhubungan yang 
mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 
mendistrbusikan informasi yang mendukung 
pengambilan keputusan serta pengendalian dalam 
suatu organisasi 
 
21.4 Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah 

sebuah “bahasa” yang telah menjadi standar dalam 

industri untuk visualisasi, merancang, dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML 

menawarkan sebuah standar untuk merancang 

model sebuah sistem [5]. 
Dengan menggunakan UML kita dapat 

membuat model untuk semua jenis aplikasi 

perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat 
berjalan pada perangkat keras, sistem operasi dan 
jaringan manapun, serta ditulis dalam bahasa 
pemrograman apapun. 

Tujuan utama UML diantaranya adalah untuk: 
1. Menggunakan model yang siap pakai, bahasa 

pemodelan visual yang ekspresif untuk 
mengembangkan dan saling menukar model 
dengan mudah dan dimengerti secara umum. 

2. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas 
dari bahasa pemrograman dan proses rekayasa. 

3. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang 
terdapat dalam pemodelan. 

 Dalam memodelkan sistem, diagram UML 
yang digunakan adalah activity diagram, use case 
diagram , dan class diagram. 
 
21.5 Pengertian  Puskesmas 

Menurut Depkes 2004, Puskesmas adalah unit 
kegiatan teknis dinas kesehatan Kabupaten/Kota 
yang bertanggung jawab menyelenggarakan 
pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja. 

Adapun fungsi Puskesmas adalah sebagai pusat 
pengerak pembangunan berwawasan kesehatan, 
pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat 
pelayanan kesehatan tingkat pertama. [6] 
 
21.6 Pengertian  Pengadaan Obat 

Pengadaan merupakan usaha dan kegiatan 
untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah 
ditetapkan dalam fungsi perencanaan dan penetuan 
kebutuhan. Kegiatan dari pengadaan ini meliputi 
proses pelaksanaan rencana pengadaan dari fungsi 
perencanaan dan penentuan kebutuhan serta rencana 
pembiayaan dari fungsi pengangaran.  

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 
adalah upaya pemenuhan kebutuhan obatdan 
perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah 
dan mutu yang telah direncanakansesuai kebutuhan 
pembangunan kesehatan. Pengadaan merupakan 
proses untuk  penyediaan obat yang dibutuhkan di 
unit pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2008). 
 Fungsi pengadaan adalah merupakan usaha-
usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi 
kebutuhan operasional yang telah ditetapkan di 
dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan 
(dengan peramalan yang baik), maupun 
penganggaran. Sedangkan tujuan pengadaan obat 
adalah agar tersedianya obat dengan jenis dan 
jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu 
yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat 
diperlukan. [7] 
 
22. Metodologi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
jenis studi kasus yang memusatkan perhatian pada 
suatu kasus secara intensif dan mendetail.  



 

 

 

 

 Berikut adalah tahapan-tahapan dalam 
penelitian yang digambarkan dalam bentuk kerangka 
berfikir: 

Gambar 1. Kerangka Fikir Penelitian 
 
1. Pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti 

melakukan wawancara langsung ke Bagian 
Pengadaan Obat yang bertugas menangani 
persediaan obat untuk mengetahui proses yang 
sedang berjalan, masalah yang sedang dihadapi 
serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan proses persediaan obat di 
Puskesmas. 

2. Mempelajari dan menganalisa sistem berjalan, 
pada tahapan ini peneliti mempelajari serta 
menganalisa proses serta dokumen yang sedang 
berjalan untuk mengetahui gambaran 
keseluruhan sistem yang berjalan. 

3. Menganalisa kebutuhan sistem usulan, pada 
tahapan ini peneliti melakukan analisa kebutuhan 
sistem usualan dengan mengacu ke sistem 
berjalan. 

4. Merancang sistem usulan, berdasarkan urutan 
tahapan yang sebelumnya peneliti merancang 
sistem usulan sesuai dengan kebutuhan serta 
permasalahan yang ada di Puskesmas 

5. Pengujian sistem, peneliti melakukan pengujian 
sistem untuk mengetahui apakah program 
aplikasi yang diusulkan menghasilkan keluaran 
yang diinginkan dan sesuai dengan fungsi dari 
program aplikasi tersebut. 

 
23. Hasil dan Pembahasan 
23.1 Profil Organisasi 

 Puskesmas Pondok Aren adalah salah satu 
lembaga pemerintah dibidang pelayanan kesehatan 
mandiri yang bertanggung jawab pada wilayah 
pemerintah kabupaten tangerang yang bertugas 
melayani bidang kesehatan masyarakat tangerang 
sekitarnya. Istilah mandiri dalam pengertian 
puskesmas hanya sebatas kemandirian menentukan 
kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan (namun 
tidak termasuk dalam pembiayaan kegiatan). 

Puskesmas Pondok Aren berdiri pada 1999 
Sejak berdiri hingga sekarang, Puskesmas Pondok 
Aren telah banyak mengalami perbaikan-perbaikan 
dalam pelayanan terutama pelayanan kesehatan 
masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Pada 
Puskesmas Pondok Aren terdapat beberapa petugas. 
Dalam hal ini proses pengadaan obat pada 

Puskesmas Pondok Aren adalah Petugas Gudang 
Obat. 

 
23.2 Struktur Organisasi 

Dalam suatu kelembagaan pemerintah struktur 
organisasi merupakan kerangka kerja yang 
menunjukkan suatu bentuk atau pola tatap dari kerja 
antara kedudukan dan peranan dalam suatu 
lingkungan tertentu. Dengan adanya struktur 
organisasi yang baik, maka fungsi-fungsi 
manajemen akan dapat dijalankan dengan baik. 

Berikut ini struktur organisasi pada Puskesmas 
Pondok Aren yang dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini : 

 
Gambar 2. Struktur Organisasi 

 
23.3 Uraian Prosedur Sistem Berjalan 

Berikut ini adalah uraian prosedur sistem 
berjalan yang tergambarkan dalam bentuk activity 
diagram.  
1. Proses Permintaan Obat  

a. Permintaan Obat ke Gudang Obat 
 

 
Gambar 3. Activity Diagram Permintaan Obat 

ke Gudang Obat 
b. Permintaan Obat ke Gudang 

Farmasi Kota 
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Gambar 4. Activity Diagram Permintaan Obat 

ke Gudang Farmasi Kota 
 

2. Proses Penerimaan Obat  
 

 
Gambar 5. Activity Diagram Penerimaan Obat 

 
3. Proses Pembuatan Laporan 

 
Gambar 6. Activity Diagram Pembuatan 

Laporan 
 

23.4 Analisa Sistem Usulan 
23.4.1 Kebutuhan Sistem 

Adapun kebutuhan-kebutuhan yang 
harus dipenuhi oleh sistem yang akan 
dirancang antara lain: Pengentrian data obat, 
Pencetakan Permintaan Obat ke Gudang 
Farmasi (LPLPO), Pengentrian Bukti Barang 
Keluar dari Gudang Farmasi (SBBK GFK), 
Pengentrian Permintaan Obat dari Apotek 
(LPO), Pencetakan Bukti Barang Keluar ke 
Apotek (SBBK APT), Pencetakan Laporan 
Pengeluaran Obat, Pencetakan Laporan 

Permintaan Obat dan Pencetakan Laporan 
Penerimaan Obat. 
 Kebutuhan-kebutuhan sistem diatas 
digambarkan dalam diagram UML berbentuk 
use case diagram. Adapun bentuk use case 
diagram-nya adalah sebagai berikut:  

 

 
Gambar 7. Use Case Diagram File Master 

 

 
Gambar 8. Use Case Diagram File Transaki 

 

 
Gambar 9. Use Case Diagram Laporan 

 
23.4.2 Rancangan Class Diagram 
 Setelah mendapatkan gambaran 

dari kebutuhan sistem maka tahap 

selanjutnya adalah merancang konsep 

basis data yang terorganisir dalam suatu 

kesatuan basis data yang utuh. Rancangan 

database tersebut digambarkan dalam 

bentuk Class Diagram. 

 Class Diagram yang diusulkan untuk 

sistem pengadaan obat adalah sebagai 

berikut: 
 



 

 

 

 

 
Gambar 10. Class Diagram 

 
 
 
 

23.4.3 Rancangan Layar 
 Saat sistem informasi ini dijalankan 
maka akan langsung masuk pada menu utama 
dari sistem informasi pengadaan obat. Berikut 
ini adalah tampilan awal dari menu utama 
Sistem Informasi Pengadaan Obat Pada 
Puskesmas Pondok Aren: 
 

 
Gambar 11. Menu Utama Sistem Informasi 

Pengadaan Obat 
 

 Menu yang terdapat pada menu utama 
dari sistem informasi ini adalah Menu Master, 
Menu Transaksi, Laporan dan Keluar. Jika user 
ingin memasukkan data obat bisa memilih 
Menu Master, kemudian pilih menu Entri Data 
Obat. Berikut adalah tampilannya: 
 

 
Gambar 12. Menu Entri Data Obat 

 
 Selain menu Entri Data Obat, user bisa 
menginput permintaan obat yang berasal dari 
Bagian Apotik. Berikut ini adalah tampilannya: 
 

 
Gambar 13. Menu Entri LPO (Lembar 

Permintaan Obat)  
 

 Untuk membuat SBBK (Surat Bukti Barang 
Keluar) sebagai bukti pengeluaran obat yang 
ditujukan ke Bagian Apotek, user bisa memilih 
menu Cetak SBBK. Tampilannya adalah sebagai 
berikut: 
 

 
Gambar 14. Menu Cetak SBBK (Surat Bukti 

Barang Keluar) 
 
 Jika user ingin mengajukan permintaan obat ke 
Bagian Gudang Farmasi Kota, user bisa memilih 
menu Entri LPLPO. Berikut ini adalah tampilannya: 
 



 

 

 

 

 
Gambar 15. Menu Entri LPLPO (Laporan 

Pemakaian dan Permintaan Obat)  
 

 Untuk membuat laporan, user bisa memilih 
menu Laporan yang didalamnya terdapat menu 
untuk mencetak laporan pengeluaran obat, laporan 
permintaan obat dan laporan penerimaan obat. 
Berikut adalah contoh tampilan layar untuk 
mencetak laporan permintaan obat dan cetak laporan 
pengeluaran obat: 
 

 
Gambar 16. Menu Cetak Laporan Permintaan 

Obat 
 

 
Gambar 17. Menu Cetak Laporan  

Pengeluaran Obat 
 
 
23.5 Pengujian Sistem  
 Setelah melakukan desain dan implementasi, 
tahap selanjutnya adalah pengujian sistem informasi. 
Pengujian sistem informasi ini dilakukan dengan 
menggunakan metode Black Box Testing. Metode ini 
dilakukan dengan cara memberikan sejumlah 
masukkan (input) pada program aplikasi pengadaan 
obat yang kemudian diproses sesuai dengan 
kebutuhan fungsionalnya. Sebagai contoh pada 

menu Entri Data Obat, dimasukkan sejumlah inputan 
kemudian dilakukan penyimpanan. Jika ada data 
yang jumlah digit ataupun tipe datanya tidak sesuai 
maka data yang diinputkan belum berhasil tersimpan 
ke database. Selain pada tombol simpan, pengujian 
dilakukan ke seluruh tombol yang ada di menu 
tersebut seperti tombol Ubah, Hapus, Batal dan 
Keluar untuk mengetahui apakah tombol-tombol 
tersebut sudah berjalan baik sesuai dengan 
fungsinya. Sedangkan untuk tombol cetak, dilakukan 
uji coba dengan memberikan sejumlah data 
kemudian dilakukan pencetakan, apakah hasil 
cetakan tersebut sudah benar dan sesuai dengan 
kebutuhan dari user. Jika dari hasil uji coba tersebut 
masih belum benar dan sesuai dengan kebutuhan 
fungsional maka program aplikasi tersebut masih 
terdapat kesalahan.  
 
24. Kesimpulan 
 Setelah mempelajari masalah yang dihadapi 
dan juga solusi pemecahan masalah yang 
ditawarkan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, antara lain : 
a. Penerapan sistem komputerisasi dapat 

menampilkan informasi stok obat dengan cepat 
sehingga dapat membantu petugas pengadaan 
obat untuk menentukan obat apa saja yang harus 
segera diminta ke Gudang Farmasi Kota.  

b. Penerapan sistem komputerisasi dapat 
meminimalkan kesalahan dalam proses 
permintaan obat yang ditujukan ke Bagian 
Gudang Farmasi Kota maupun proses 
pengeluaran obat yang ditujukan ke Bagian 
Apotik. 

c. Sistem komputerisasi dapat meminimalkan 
kesalahan yang disebabkan karena human error. 

d. Sistem Komputerisasi sangat mendukung proses 
kerja seperti penyimpanan data, sehingga dengan 
mudah dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan. 

e. Sistem komputerisasi dapat membantu petugas 
gudang obat dalam mengambil keputusan yang 
tepat karena dapat memberikan informasi yang 
akurat, relevan dan tepat waktu. 

f. Secara keseluruhan, sistem dapat menjadi 
optimal dalam aktualitas dan keakuratan karena 
penggunaan sistem yang terkomputerisasi. 
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Abstrak 

Teknologi dapat memberikan kemudahan terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu 
teknologi yang banyak dibutuhkan adalah aplikasi sistem monitoring, dimana sistem ini dapat memonitor hasil 
input dari sebuah proses transaksi. Dengan sistem monitoring, banyak keputusan dapat diambil dengan cepat dan 
tepat setelah melewati proses analisis data hasil monitoring. 
PT. Gerai Terpadu Indonesia sebagai konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah melalui kementrian ESDM akan 
melakukan sistem pendistribusian LPG 3kg secara tertutup di beberapa wilayah di Indonesia. Pihak Konsultan, 
dalam kegiatan distribusi memiliki tanggung jawab dalam mengontrol dan memonitoring distribusi. Dalam 
kegiatan ini tentunya dukungan teknologi informasi akan sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengontrol 
pendistribusian agar LPG 3kg tersebut sampai ke masyarakat yang berhak, yaitu dengan membangun aplikasi 
sistem monitoring yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman C# dengan IDE Microsoft 
Visual Studio 2010 dan DBMS PostgreSQL 8.4 menjadi basis data distribusi LPG 3kg. 
Dengan menerapkan sebuah sistem monitoring Distribusi LPG 3kg pada PT. Gerai Terpadu Indonesia, maka 
penggunaan dan konsumsi LPG 3kg oleh masyarakat dapat dimonitoring secara langsung oleh pihak perusahaan 
yang tentunya akan diserahkan kepada pemerintah negara Repulik Indonesia melalui Kementrian Energi dan 
Sumber daya Mineral (ESDM) untuk membantu pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang 
terkait dengan distribusi LPG 3kg. 
 
Kata kunci : aplikasi sistem monitoring,  pengontrolan distribusi LPG   
 
 
1. Pendahuluan  
Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 26 
Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian 
Liquified Petroleum Gas, sistem pendistribusian 
LPG Tertentu dilaksanakan secara tertutup. Yang 
dimaksud LPG Tertentu dalam Permen tersebut 
adalah LPG tabung 3 Kg yang saat ini disubsidi oleh 
pemerintah. LPG Tertentu ini digunakan oleh rumah 
tangga dan usaha mikro yang berhak sesuai  dengan 
kriteria yang di tetapkan Pemerintah. Dalam sistem 
pendistribusian tertutup ini pembelian isi ulang LPG 
tertentu oleh rumah tangga dan usaha mikro yang 
berhak dilakukan dengan menggunakan kartu 
kendali melalui Penyalur dan/ atau sub Penyalur 
yang ditunjuk. Dengan demikian, transaksi 
pembelian isi ulang LPG tertentu oleh kelompok 
masyarakat yang tidak berhak dapat diminimalisir. 
PT. Gerai Terpadu Indonesia sebagai konsultan yang 
ditunjuk oleh pemerintah melalui kementrian ESDM 
akan melakukan sistem pendistribusian LPG 3 Kg 
secara tertutup di beberapa wilayah di Indonesia. 
Pihak Konsultan, dalam kegiatan distribusi LPG 3 

Kg secara tertutup memiliki tanggung jawab dalam 
mengontrol dan memonitoring distribusi LPG 3 kg. 
Dalam kegiatan ini tentunya dukungan teknologi 
informasi akan sangat dibutuhkan sebagai alat untuk 
mengontrol pendistribusian agar LPG 3 kg tersebut 
sampai ke masyarakat yang berhak. Pihak Konsultan 
harus selalu memonitor data yang ada untuk 
nantinya menyarankan pemerintah melalui 
kementrian ESDM ke arah yang lebih baik dalam 
mengambil kebijakan terkait dengan LPG 3 kg.  

Masalah yang timbul dalam penelitian 
berdasarkan latar belakang yang ada, antara lain 
sebagai berikut: 
• Bagaimana membuat sistem aplikasi monitoring 

transaksi distribusi LPG 3 kg secara tertutup 
dengan cepat dan akurat. 

• Bagaimana membuat sistem aplikasi yang 
mampu menampilkan data dengan aman, dalam 
arti pengguna yang hanya berkepentingan yang 
akan dapat memonitoring data yang menjadi 
kebutuhan atau hak dari pengguna tersebut. 



 

 

 

 

• Bagaimana menampilkan data kedalam sebuah 
format file yang mudah diolah, seperti microsoft 
office excel.  

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa 
salah satu solusi dari permasalahan di atas adalah 
dengan membangun Sistem monitoring di 
lingkungan konsultan berdasarkan data transaksi 
yang masuk dari distributor. Diharapkan sistem 
monitoring ini dapat dilakukan secara kontinu, 
traceable dan auditable sehingga memudahkan 
dalam mengambil keputusan atau membuat 
kebijakan serta dapat dijadikan sebagai dasar 
pelaporan oleh manajemen PT. Gerai Terpadu 
Indonesia kepada pihak pemberi kerja yaitu 
kementrian ESDM. 
 Untuk menyelesaikan masalah yang sudah 
dipaparkan di atas, penulis  menggunakan metoda 
Waterfall Model, hal ini dikarenakan model ini 
paling banyak dijadikan suatu acuan pada suatu 
pengembangan perangkat lunak. Waterfall Model 
adalah suatu daur hidup klasik (The Oldest Life 
Cycle Model) yang dijadikan acuan pada 
pengembangan suatu perangkat lunak yang 
mempunyai tahapan sebagai berikut: 
a.   Identifikasi Masalah 

Melakukan studi kasus dengan cara 
mengumpulkan data dan mengidentifikasi 
masalah-masalah yang dihadapi, terutama dalam 
proses distribusi Gas LPG 3 Kg yang tidak 
merata pada wilayah tertentu. Dalam sistem 
pendistribusian tertutup ini pembelian isi ulang 
LPG tertentu oleh rumah tangga dan usaha mikro 
yang berhak dilakukan dengan menggunakan 
kartu kendali melalui Penyalur dan/ atau sub 
Penyalur yang ditunjuk. Dengan demikian, 
transaksi pembelian isi ulang LPG tertentu oleh 
kelompok masyarakat yang tidak berhak dapat 
diminimalisir. Kemudian data hasil transaksi 
distribusi LPG 3 kg terdapat pada basis data 
server tidak dapat di monitoring dengan cepat 
dan tepat oleh manajemen, sehingga proses 
analisis data dan pelaporan ikut terhambat.  

b.   Rumusan Masalah 
Merumuskan permasalahan yang ada dengan 
cara meninjau langsung ke PT. Gerai Terpadu 
Indonesia mengetahui masalah yang sedang 
terjadi dan mencari solusi beserta pemecahan 
masalahnya. Masalah yang terjadi pada PT. 
Gerai Terpadu Indonesia adalah data hasil 
transaksi distribusi LPG 3kg yang terdapat pada 
basis data server tidak dapat di monitoring 
dengan cepat dan tepat oleh manajemen, 
sehingga proses analisis data dan pelaporan ikut 
terhambat. Selain itu kondisi jaringan internet 
yang kurang stabil dapat menggangu proses input 
atau transfer data pada sistem basis data yang 
dikhawatirkan dapat mempengaruhi kondisi data 
pada basis data.  

c.   Merancang Aplikasi Sistem Monitoring 
Distribusi LPG 3Kg 
Membuat gambaran mengenai aplikasi yang 
nantinya akan dibuat berdasarkan masalah yang 
ada. Rancangan Aplikasi dibuat dengan 
merancang basis data terlebih dahulu kemudian 
membuat rancangan layar dari aplikasi beserta 
flowchart dan algoritma.  

d.   Membuat program Aplikasi Sistem Monitoring 
Distribusi LPG 3Kg 
Setelah merancang aplikasi yang dibuat, metode 
selanjutnya adalah mulai membuat program 
tentang Aplikasi Sistem Monitoring Distribusi 
LPG 3Kg. sistem monitoring ini menggunakan 
DBMS PostgreSQL versi 8.4 dan bahasa 
pemrograman C# dengan IDE Microsoft Visual 
Studio 2010.  

e.   Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi Sistem 
Monitoring Distribusi LPG 3Kg  
Setelah program Monitoring dibuat, selanjutnya 
adalah melakukan uji coba terhadap program 
yang telah dibuat, serta mengevaluasi program 
tersebut bila masih ada kesalahan atau 
kekurangan. 
 

2. Dasar Teori 
Sistem Monitoring 

Sistem monitoring merupakan proses untuk 
mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. 
Biasanya data yang dikumpulkan adalah data real 
time, baik data yang diperoleh dari sistem yang hard 
real-time maupun sistem yang soft real-time. Sistem 
yang real-time merupakan sebuah sistem dimana 
waktu yang diperlukan oleh sebuah komputer dalam 
memberikan stimulus ke lingkungan eksternal 
adalah sesuatu yang vital. Artinya sistem yang real-
time menjalankan suatu pekerjaan dengan batasan 
waktu tertentu (deadline). Di dalam batasan waktu 
tersebut, suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan 
benar atau bahkan sebaliknya. 

Sistem yang berjalan pada hard real-time 
mengharuskan suatu pekerjaan terselesaikan dengan 
benar. Hal ini disebabkan karena output yang tidak 
dihasilkan tepat waktu dan benar dapat 
menyebabkan terjadinya hal yang buruk. Hal ini 
sering terjadi pada embedded system untuk kontrol 
suatu benda seperti pesawat terbang, mesin jet, dan 
yang lainnya. Sementara itu, sistem yang soft real-
time tidak mengharuskan suatu pekerjaan 
terselesaikan dengan benar. Seperti halnya sistem 
pada multimedia dimana tidak akan memberikan 
pengaruh yang begitu besar terhadap output yang 
dihasilkan apabila untuk beberapa batasan waktu 
yang telah ditetapkan terjadi kehilangan data. 
Namun hal tersebut umumnya masih bisa 
ditoleransi. 

Secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem 
monitoring terbagi ke dalam tiga proses besar, yaitu: 
• Pengumpulan data monitoring, 



 

 

 

 

• Analisis data monitoring, dan 
• Menampilkan data hasil monitoring. 

 

 
Gambar 41.  Proses di dalam sistem monitoring 

Pengumpulan data dilakukan dari sumber data 
yang ingin diperoleh mengenai informasi mengenai 
dirinya seperti network traffic, informasi mengenai 
hardware, dan sebagainya. Proses analisis data 
merupakan proses pemilihan data dari sejumlah data 
yang telah terkumpul atau bisa berupa manipulasi 
data sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. 
Tahapan menampilkan data hasil monitoring dapat 
berupa sebuah tabel, gambar maupun grafik. Data 
yang ditampilkan akan menjadi informasi yang 
berguna dalam pengambilan keputusan atau 
kebijakan terhadap sistem yang sedang berjalan. 

Aksi yang terjadi dalam sebuah data 
monitoring berbentuk service, yaitu proses yang 
berjalan terus menerus pada waktu interval tertentu. 
Proses yang dijalankan dapat berupa pengumpulan 
data dari objek yang dimonitor, atau melakukan 
analisa yang dari data yang telah diperoleh dan 
menampilkannya. Setiap proses yang terjadi dapat 
memiliki interval waktu yang berbeda. 
Framework 2.0 

Microsoft .NET Framework adalah sebuah 
komponen yang dapat ditambahkan ke sistem 
operasi Microsoft Windows atau yang telah 
terintegrasi ke dalam Windows.Kerangka kerja ini 
menyediakan sejumlah besar solusi program untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum suatu 
program baru dan mengatur eksekusi program-
program yang ditulis secara khusus untuk 
framework ini. Gambar berikut menunjukan 
arsitektur .Net Framework. 

 
Gambar 42.  Arsitektur .Net Framework 2.0 
.NET Framework dibuat dengan tujuan 

pengembangan berbagai macam aplikasi serta 
menjalankan aplikasi generasi mendatang termasuk 
pengembangan aplikasi XML Web Services. 

. 

3. Permasalahan dan Strategi Pemecahan 
Masalah 

Analisa Masalah 
PT. Gerai Terpadu Indonesia Berdiri sejak 

tahun 2009, dengan pemikiran Luhur dan Mulia dari 
Founding Father,  GTI merupakan perusahaan 
nasional terdepan dalam jasa manajemen subsidi, 
distribusi produk, pemberdayaan dan pembinaan 
Masyarakat dan Usaha Mikro, pemberi solusi 
pembiayaan dan transaksi pembayaran yang terpadu 
dalam suatu Sistem Integrasi Gerai Indonesia (SIGI). 

Aktivitas yang  telah dilakukan oleh group 
usaha adalah : 
• Manajemen subsidi LPG 3 kg.  
• Fasilitasi manajemen atas 5000 warung 

tradisional yang berada di 8 kabupaten/kota, 
yaitu: Pekanbaru, Sumedang, Kota Semarang, 
Surakarta, Purbalingga, Kota Malang, 
Kabupaten Malang dan Kota Batu. Warung 
tersebut akan selalu tumbuh hingga mencapai 
lebih dari 150.000 Warung Induk dan 
Warung Satelit. 

• Fasilitasi pemberdayaan masyarakat sekitar 
warung tradisional (Komunitas) dengan anggota 
komunitas sejumlah ± 300 KK di setiap 
warung tradisional atau ±1.500.000 KK. 

• Merekrut dan melatih 200 sarjana terbaik 
lokal, sebagai karyawan untuk melakukan tugas 
pendampingan bagi warung dan komunitasnya 
(sebagai Agent of Change)  dan 300 AOC 
Lokal  yang terdiri dari pemuda/tokoh 
masyarakat yang berpengaruh. Secara bertahap 
akan bertambah membangun Kerjasama 
Strategis dengan 7 Universitas Terkemuka di 
Indonesia dan Individu yang berniat Memberi 
dan Berbagi dalam pemberdayaan Masyarakat. 
 
Masalah yang terjadi pada PT. Gerai Terpadu 

Indonesia adalah data hasil transaksi distribusi LPG 
3kg yang terdapat pada basis data server tidak dapat 
di monitoring dengan cepat dan tepat oleh 
manajemen, sehingga proses analisis data dan 
pelaporan ikut terhambat. Selain itu kondisi jaringan 
internet yang kurang stabil dapat menggangu proses 
input atau transfer data pada sistem basis data yang 
dikhawatirkan dapat mempengaruhi kondisi data 
pada basis data.  
 
Strategi Pemecahan Masalah 

Dengan sistem aplikasi monitoring transaksi 
yang dibangun, diharapkan manajemen dapat 
menerima dan melihat secara langsung data hasil 
transaksi distribusi LPG 3kg secara tertutup melalui 
sebuah aplikasi desktop. Dengan aplikasi ini 
diharapkan pada saat pengambilan atau 
menampilkan data transaksi tidak mempengaruhi 
sistem input yang sedang berjalan secara online pada 
sistem basis data di server. Untuk itu pihak 
manajemen yang berhak terhadap data transaksi 



 

 

 

 

tersebut dapat melihat dan mendapatkan data 
transaksi distribusi LPG 3kg secara tertutup dengan 
mudah, cepat dan tepat sehingga mempercepat 
proses analisis data dan pelaporan terhadap pihak 
yang berkepentingan untuk melihat data hasil 
analisis dan laporan. 
 
Rancangan Aplikasi Monitoring Distribusi LPG 
3kg 
Rancangan Basis Data 

Proses kerja pada sebuah sistem Monitoring, 
rancangan basis data merupakan hal yang menjadi 
sangat penting. Sebab jika terjadi kesalahan pada 
sistem perancangan basis data dapat menyebabkan 
hal-hal yang sangat mengkhawatirkan bagi analisis 
data dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang 
tersebut antara lain adalah kelambatan sistem pada 
saat melakukan query data ataupun file basis data 
akan menjadi sangat besar dan tentunya berpengaruh 
pada sistem komputer tempat basis data berada. 

Aplikasi yang dikembangkan ini menggunakan 
sebuah basis data sebagai sarana tempat menyimpan 
data-data kepentingan perusahaan yang dibutuhkan 
untuk kelangsungan proses sistem. Dan dalam 
pembuatan basis data tersebut dibutuhkan beberapa 
rancangan hingga akhirnya basis data tersebut dapat 
berfungsi secara maksimal.  Berikut ini adalah 
rancangan yang dibuat. 

 

Gambar 3. ER – Diagram (Entity 
Relationship Diagram) 

 
Rancangan Layar Aplikasi Monitoring Distribusi 
LPG 3kg 
Tampilan layar menu utama 

Gambar berikut merupakan rancangan tampilan 
menu utama yang menjadi tampilan utama dari 
aplikasi monitoring distribusi LPG 3kg secara 

tertutup. Jika ingin menampilkan Form preview data 
maka klik pada tombol-tombol menu di bagian atas 
form menu utama. Form menu utama ini juga 
menampilkan waktu sesuai dengan waktu yang ada 
di sistem komputer. 

 
Gambar 4. Tampilan layar menu utama 

 
Flowchart Menu Utama 
Flowchart berikut merupakan alur proses dari menu 
utama aplikasi. Pada proses ini, pengguna dapat 
memilih aktivitas yang ingin dilakukan melalui 
menu-menu yang tersedia, seperti; monitoring 
transaksi berdasarkan waktu, wilayah, sub penyalur 
atau pengguna. Jika pengguna ingin keluardari menu 
utama dapat melalui menu Exit. 
 



 

 

 

 

 
 

Gambar 5 : Flowchart Menu Utama 
 
Algoritma Menu Utama 

Algoritma di bawah ini menjelaskan 
bagaimana proses pada form menu utama. Pada 
proses ini, pengguna dapat menampilkan form-form 
lain dari menu-menu yang ada hingga tampil 
aplikasi monitoring transaksi. 

 
1. Tampil Form Menu Utama 
2. Input Action 
3. If Action = Transaksi by waktu Then 
4. Tampil Form Transaksi by waktu 

5. 
Else If Action = Transaksi by wilayah 
Then 

6. Tampil Form Transaksi by wilayah 

7. 
Else If Action = Transaksi by sub agen 
Then 

8. Tampil Form Transaksi by sub agen 

9. 
Else If Action = Transaksi by pengguna 
Then 

10. Tampil Form Transaksi by pengguna 
11. Else If Action = Exit Then 
12. Tampil Dialog Form exit 

13. Input Action 
14. if Action = Yes Then 
15. Tampil Form Login 
16. Else 
17. Tampil Form Menu 
18. End If 
19. Else 
20. Tampil Form Menu 
21. End If 

 
4. Implementasi dan Evaluasi Program  

Aplikasi monitoring transaksi pada sistem 
distribusi LPG 3kg secara tertutup ini hanya 
digunakan oleh manajemen PT. Gerai Terpadu 
Indonesia untuk memantau aktifitas distribusi LPG 
3kg yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan 
pertimbangan pemerintah dalam menentukan 
anggaran LPG 3kg bersubsidi. Sebagian besar menu 
yang terdapat dalam aplikasi ini merupakan hasil 
query data yang ditampilkan melalui sistem aplikasi 
berbasis desktop. Dengan demikian untuk 
mengoperasikan aplikasi ini maka pengguna terlebih 
dahulu meng-install aplikasi ini pada komputer 
dengan sistem operasi Windows. Untuk 
menjalankan aplikasi ini perlu adanya beberapa 
software pendukung seperti contoh .Net Framework 
2.0, dan tentunya juga harus didukung dengan 
hardware yang kompatibel. 
Implementasi Program 

Implementasi sistem berguna untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang telah dibuat dapat 
berjalan sesuai dengan perancangan, serta tepat pada 
tujuan kegunaannya. Oleh karena itu, program harus 
diuji terlebih dahulu kemampuannya agar dapat 
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pada 
saat implementasi nantinya. 

Aplikasi pada sistem monitoring transaksi LPG 
3kg pada PT. Gerai Terpadu Indonesia dikatakan 
berjalan dengan baik ketika aplikasi dapat diinstal 
tanpa harus mengganggu sistem aplikasi lain yang 
terdapat pada komputer tersebut dan tentunya dapat 
menghasilkan data sesuai dengan harapan dan 
kriteria yang diinginkan oleh manajemen. 
Tampilan Layar Form Transaksi berdasarkan 
waktu 

Form ini biasa digunakan oleh menejemen 
untuk melihat jumlah transaksi pada hari-hari 
tertentu, sehingga output dari tampilan ini ada 
jumlah transaksi. Kolom jumlah yang terdapat di 
kanan tombol preview akan menampilkan jumlah 
transaksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Sedangkan untuk mengetahui detail dari transaksi 
tersebut dapat dilihat pada datagridview yang 
mendominasi sebagian besar tampilan pada form ini. 



 

 

 

 

 
Gambar 6 : Tampilan layar Form transaksi 

berdasarkan waktu 
Tampilan Layar Form Transaksi berdasarkan 
wilayah 

Tampilan layar form ini akan memberikan 
keluaran berupa jumlah data transaksi pada wilayah 
tertentu. Untuk menampilkan jumlah data transaksi 
pada datagridview maka terlebih dahulu kita harus 
memilih wilayah yang akan ditampilkan datanya. 

 
Gambar 7 : Tampilan Layar Form Transaksi 

berdasarkan wilayah 
Tampilan Layar Form Transaksi berdasarkan 
sub Penyalur 
Pada Tampilan layar form transaksi berdasarkan sub 
penyalur/ sub agen, data yang akan di tampilkan 
dalah data transaksi yang terjadi pada sub penyalur/ 
sub agen yang kita pilih. Sehingga menejemen dapat 
mengetahui sub penyalur/ sub sub agen mana yang 
aktif melakukan transaksi atau bahkan sama sekali 
tidak melakukan transaksi.  

 
Gambar 8 : Tampilan layar Form Transaksi 

berdasarkan sub penyalur 

Tampilan Layar Form Transaksi berdasarkan 
pengguna 

Pada tampilan layar form transaksi berdasarkan 
pengguna, menejemen akan dapat menampilkan data 
transaksi setiap pengguna yang terdaftar. Seperti 
halnya pada form tampilan layar form transaksi sub 
penyalur/ sub agen, maka pada proses untuk 
menentukan pengguna yang akan kita tampilkan 
datanya, terlebih dahulu kita memilih wilayah 
dimana pengguna tersebut terdaftar melalui 
combobox-combobox pada groupbox pilih wilayah. 

 

 
Gambar 9 : Tampilan layar Form Transaksi 

berdasarkan pengguna 
Evaluasi Program 

Evaluasi program merupakan salah satu hal 
yang perlu dilakukan dalam setiap pengembangan 
sistem aplikasi, guna menganalisa dan mengetahui 
hasil yang telah dicapai oleh aplikasi yang 
dikembangkan. Didalam aplikasi transaksi pada 
sistem distribusi LPG 3kg secara tertutup yang 
dikembangkan ini secara singkat ini, ternyata setelah 
dilakukan proses evaluasi terhadap program untuk 
menganalisa hasil yang telah dicapai, ditemukan 
beberapa kelebihan dan kekurangan program yang 
dapat dilihat dari beberapa kondisi dan situasi. 
Adapun kekurangan dan kelebihan aplikasi transaksi 
pada sistem distribusi LPG 3kg secara tertutup, 
antara lain adalah: 
Kelebihan Program 
• Aplikasi berbentuk GUI (Graphical User 

Interface) memudahkan admin/pengguna dalam 
pengoperasiannya. 

• Memiliki tampilan yang cukup menarik 
sehingga pengguna tidak cepat jenuh dalam 
mengoperasikan aplikasi ini. 

• Mudah dalam proses install aplikasi. 
• Aplikasidapat dengan mudah dioperasikan oleh 

user. 
Kekurangan Program 
• Semakin terasa berat dalam menampilkan data 

seiring bertambahnya jumlah record dalam basis 
data. 

• Tidak adanya indikator pada saat melakukan 
pemrosesan data, sehingga pengguna tidak 
dapat melihat estimasi waktu yang dibutuhkan 
oleh sistem dalam mengolah data. 



 

 

 

 

• Kurang proteksi terhadap pengguna sistem 
aplikasi, sehingga masih ada pengguna yang 
tidak berkepentingan terhadap data dalam satu 
wilayah tertentu, tetapi dapat melihat data atau 
informasi yang terdapat pada wilayah tersebut.  

 
5. Penutup 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan mulai 
dari pengumpulan data dan informasi, pemecahan 
masalah, hingga pengembangan serta pemanfaatan 
aplikasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 
• Dengan adanya aplikasi transaksi pada sistem 

distribusi LPG 3kg secara tertutup, maka data 
transaksi dapat dengan mudah di lihat secara 
langsung. 

• Dapat dengan cepat dan mudah menjawab 
pertanyaan-pertanyaan singkat seputar jumlah 
transaksi. 

• Dapat dengan cepat dan memonitoring 
konsumsi LPG 3kg oleh masyarakat. 

• Dapat dengan mudah mengetahui produktifitas 
sub penyalur/ sub agen dalam melakukan 
distribusi LPG 3kg secara tertutup. 
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Abstrak 
 

Proses pembelajaran yang sering dilaksanakan  di dalam kelas adalah  metode pengajaran dengan cara 
menerangkan materi. Hal ini menyebabkan metode belajar siswa menjadi terbatas yaitu siswa hanya duduk, 
diam, baca, mendengar dan mencatat , akibatnya siswa hanya dapat membayangkan bagaimana bentuk dan 
visualisasi dari materi secara abstrak. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu proses 
pembelajaran, dan isi pengajaran. Permasalahan yang ada saat    proses belajar mengajar dapat mendorong 
lahirnya berbagai inovasi atau alternative media pembelajaran berbantuan computer.  Salah satu media 
pembelajaran yang dikembangkan adalah  Virtual Class (V-Class). V-Class  sebagai salah satu sarana alternatif 
dalam proses pembelajaran berbasis web yang berupa suplemen/tambahan  dari aplikasi  pembelajaran e-
learning.  Aplikasi V-Class  yang akan dibuat diharapkan  dapat sebagai alternatif media pembelajaran tambahan, 
selain buku sehingga   mempermudah proses belajar  mengajar, bahkan  berguna sebagai sarana  komunikasi 
antar mahasiswa dengan dosen maupun antar mahasiswa. Untuk membuat aplikasi  V-Class  tersebut  melalui 
beberapa tahapan  yaitu menganalisa serta mengidentifikasi suatu  masalah agar diperoleh kebutuhan  aplikasi, 
merancang database dan tampilan input output, pembuatan program menggunakan PHP, MySQL, dan 
implementasi. Keluaran dari aplikasi virtual class berupa materi pembelajaran yang dapat diakses secara online. 
Kata kunci : Virtual Class,  Media, Pembelajaran, Website, Online  
 
 
 
1. Pendahuluan   

Pada umumnya metode pembelajaraan yang 
dilakukan oleh pengajar/dosen berupa kuliah 
mimbar di depan  kelas. Pengajar menerangkan 
materi pengajaran  yang disesuaikan dengan Satuan 
Acara Perkuliahan (SAP), dan siswa menyimak 
materi yang disampaikan atau dapat juga mencatat 
materi-materi penting yang disampaikan pengajar. 
Media pembelajaran lainnya dapat menggunakan 
transparansi dengan bantuan proyektor dan   
memberikan fotocopy materi. Selama proses belajar 
berlangsung yaitu saat pengajar sedang menjelaskan 
materi di depan kelas ada sebagian siswa yang 
kurang memperhatikan, biasanya melakukan hal – 
hal diluar kegiatan belajar seperti, bermain 
handphone, mengobrol, membaca majalah atau buku 
selain buku pelajaran, tidur, melamun dan lain-lain. 
Ini semua  dapat menghambat proses belajar, 
akibatnya pemahaman materi menjadi kurang 
dipahami. Pengajarpun menjadi lebih mudah emosi 
bila ada yang tidak memperhatikan.   

Proses belajar seperti ini terkadang kurang 
sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.  
Terkadang juga dengan terbatasnya  media atau alat 

bantu pengajar dalam segala bentuk yang digunakan 
untuk proses penyaluran informasi atau 
penyampaian materi dalam proses belajar mengajar. 
Segala permasalahan yang ada saat proses 
pengajaran dapat mendorong lahirnya berbagai 
inovasi atau alternative dalam teknologi 
pembelajaran.  Salah satu   inovasi  proses belajar 
adalah dengan bantuan teknologi pemrograman 
berbasis web yang diaplikasikan kedalam virtual 
class (V-Class). V-class lebih tepat ditujukan sebagai 
media pembelajaran tambahan selain buku dan 
transparansi. V-class dapat juga ditujukan sebagai 
usaha untuk membuat sebuah transformasi belajar 
mengajar di lembaga pendidikan yang berbentuk 
digital dan dijembatani oleh teknologi Internet. 
Tujuan dibuatnya aplikasi V-Class adalah 
mengembangkan media pengajaran berbasis web, 
untuk memudahkan dan mengefektifkan proses 
belajar mengajar. Pembuatan aplikasi virtual class 
ini melalui beberapa tahapan yaitu analisa masalah, 
merancang database dan tampilan input output, 
pembuatan program menggunakan PHP, MySQL, 
dan implementasi. Keluaran dari aplikasi V-Class 



 

 

 

 

berupa materi pembelajaran yang disajikan secara 
menarik dan dapat diakses secara langsung. 

 
2. Virtual Class Sebagai Implementasi E-

learning 
E-learning adalah  segala penggunaan 

teknologi internet dan web untuk menciptakan 
pengalaman belajar. E-learning dapat dilihat sebagai 
suatu pendekatan yang inovatif untuk dijadikan 
sebuah desain media penyampaian yang baik, 
terpusat pada pengguna, interaktif dan sebagai 
lingkungan belajar yang memiliki berbagai 
kemudahan bagi siapa saja, dimana saja dan kapan 
saja (Horton, 2003). Metode yang digunakan untuk 
menyampaikan bahan ajar di e-Learning antara lain 
ASynchrounous e-Learning. Penerapan dari 
metode aSynchonous e-learning dikemas ke 
dalam bentuk : 
a. CD interaktif, penerapan ini dapat dilakukan 

secara online berbasis web maupun offline dalam 
bentuk CD.  CD interaktif berbasis online yang 
diterapkan hanya menyediakan fasilitas 
pembelajaran secara online sehingga siswa hanya 
belajar secara mandiri tanpa adanya bantuan dari 
pengajar langsung.  

b.  E-Book, sebagai pengganti buku yang dikemas 
dan dapat diakses secara online 

c. Virtual Class sebagai  salah satu implementasi e-
learning yang memungkinkan mahasiswa 
melakukan kegiatan belajar tidak hanya tatap 
muka langsung dengan dosen/pengajar tetapi 
dapat juga belajar melalui media internet. V-
Class  sebagai ruang atau tempat tersendiri 
didunia maya/internet (online),  dalam jaringan 
internet  dengan bantuan perangkat computer dan 
multimedia yang dapat digunakan pengajar untuk 
mendukung pembelajaran siswa (Hernawo 
T,2007). Aplikasi V-Class merupakan suplemen/ 
tambahan media pembelajaran elektronik yang  
berbasis web. Media ini  sebagai alat penyaji 
informasi isi materi pelajaran, latihan.  Materi 
pembelajaran yang akan disajikan di V-Class 
seharusnya dikemas dan disajikan secara 
menarik sehingga siswa tidak mudah jenuh pada 
saat mengakses V-Class.  

Kegiatan yang dilakukan selama 
menerapkan  V-Class adalah mahasiswa dapat 
menempati kelas dengan jadwal kuliah tertentu 
dan kelasnya yang khusus disediakan untuk 
pembelajaran secara virtual serta  dilengkapi 
dengan peralatan lainnya. Dengan V-class ada   
interaksi antara mahasiswa dengan dosen yang 
dilakukan ditempat terpisah dengan syarat waktu 
belajar tetap disepakati bersama.  Sedangkan 
kegiatan yang dilakukan pengajar dalam sistem 
virtual class, (Aristo, 2008).  

       Sedangkan kegiatan yang dilakukan 
mahasiswa antara lain absen secara online 
menggunakan web yang disediakan, 

mengerjakan evaluasi secara online, berinteraksi 
dengan dosen secara audio visual dan atau 
menggunakan chatting. 

 
3. Aplikasi Virtual Class  

Pembuatan v-class terdiri dari beberapa 
tahapan yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem 
dengan cara survey, wawancara ke pihak para 
pengajar, institusi. Kebutuhan sistem v-class antara 
lain:  
1. Infrastruktur e-Learning : Infrastruktur e-
Learning dapat berupa personal computer (PC), 
jaringan komputer, internet dan perlengkapan 
multimedia. Untuk user (siswa), spesifikasi minimal 
perangkat keras yang dibutuhkan untuk dapat 
menjalankan   aplikasi virtual class   adalah sebagai 
berikut : Pentium 4, Memori 256MB, Hardisk 
40GB, VGA card 256MB, Koneksi internet. 
Sedangkan Spesifikasi minimal perangkat keras 
yang dibutuhkan dalam tahap pembuatan adalah 
sebagai berikut : Processor : Pentium ® Dual Core 
CPU @1.10GHz., Memory RAM : 3.0 GB, Mobile 
intel Grapgics media accelerator  X3100,   Printer 
Termasuk didalamnya peralatan teleconference 
apabila memberikan layanan synchronous learning 
melalui teleconference. 
2. Sistem dan Aplikasi e-Learning: Sistem 
perangkat lunak yang mem-virtualisasi proses 
belajar mengajar konvensional.  Perangkat Lunak 
yang digunakan  dalam tahap pembuatan adalah, 
browser (Mozilla Firefox v.17),  XAMPP sebagai 
web server , Sistem Operasi yang Windows XP2, 
Macromedia Dreamweaver CS3 sebagai web editor 
MySQL Sebagai server database, Adobe photoshop 
CS2 
3. Konten e-Learning: Konten dan bahan ajar yang 
ada pada e-Learning system (Learning Management 
System). Konten dan bahan ajar.   
4. Actor yang ada dalam pelaksanakan e-Learning 
yaitu instruktur yang membimbing,  siswa yang 
menerima bahan ajar dan administrator yang 
mengelola administrasi dan proses belajar mengajar. 
5. Database terdiri dari Data Mahasiswa, Dosen, 
Mata Kuliah , Konsultasi Tanya, Konsultasi Jawab. 

  
B. Perancangan dalam pembuatan Virtual Class 
dimulai dengan menentukan  
1. Rancangan Struktur Navigasi seperti  :   
 



 

 

 

 

 
Gambar 1. Struktur Navigasi  
 
Rancangan selanjutnya adalah merancang 

tampilan atau interface/antar muka  yang sangat 
berhubungan langsung dengan user atau yang akan 
muncul dilayar monitor dan disesuaikan dengan 
struktur navigasi. Rancangan ini diperlukan agar 
terlihat menarik dan mudah dimengerti oleh 
pengguna.   

 
2. Rancangan Aplikasi Virtual Class 

Perancangan Aplikasi  v-class dengan 
menggunakan UML  (Unified Modeling Language) 
a>Actor.  Sistem Informasi dilakukan oleh dua actor 
yaitu Dosen dan Mahasiswa. 

 
  Gambar 2. Dosen dan Mahasiswa. 

 
b>Use Case Sistem Informasi Virtual Class 
Kegiatan yang dilakukan oleh para actor terlibat 
dalam system informasi virtual class tergambar 
pada use case berikut. 
 

 
Gambar 3. Kegiatan  Actor Dosen /Mahasiswa. 
 
c>Collaboration Diagram Sistem Login 
Kegiatan secara berurutan yang dilakukan oleh 
Dosen maupun Mahasiswa sebelum membuka 
aplikasi virtual class. 

 

 
Gambar 4. Login Actor Dosen /Mahasiswa 

 
d> Collaboration Diagram Sistem Informasi Virtual 
Class untuk Dosen 
Kegiatan yang dilakukan oleh dosen secara 
berurutan dalam aplikasi virtual class. 
 

 
Gambar 5. Kegiatan  Dosen Untuk Dosen 

 
e>Collaboration Diagram Sistem Informasi Virtual 
Class untuk Mahasiswa 
Kegiatan yang dilakukan oleh dosen secara 
berurutan dalam aplikasi. virtual class 
 

 
Gambar 6. Kegiatan  Dosen Untuk Mahasiswa 

 
C. Rancangan  Database Virtual Class  

    Aplikasi V-Class ini sangat membutuhkan 
database sebagai tempat untuk menyimpan materi 
pembelajaran.  Berikut ini akan diuraikan mengenai 
struktur dari tabel yang digunakan untuk virtual 
class  adalah sebagai berikut  
Tabel-tabel yang digunakan dalam pembuatan 
aplikasi V-Class. 

Dosen Mahasiswa

Konsultasi

Dosen

(f rom Actors)

Login Dosen

Upload

Ubah Materi Hapus Materi Tambah Materi

Logout

<<include>>

Materi

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Jawab Konsultasi

<<include>>

Login Mahasiswa

<<include>>

Download

<<extend>>

Konsultas i

<<include>>

Diskus i

Mahasiswa

(f rom Actors)

 : Buka Login

 : Dosen

 : Mahasiswa

 : Layar Login

 : Input Login  : Periksa Login  : Mhs

 : Dosen

 : Konfirmasi Login

 : Buka Aplikasi

1: Buka Login( )

2: Buka Login( )

3: Buka Layar Login( )

4: Input Data Login( )

12: Buka Aplikasi( )

5: Periksa Login( ) 6: Buka Data Mhs( )

7: Ambil Data Mhs( )

8: Buka Data Dosen( )
9: Ambil Data Dosen( )10: Data Login( )

11: Informasi Login( )

 : Ubah Materi

 : Dosen

 : Buka Aplikasi

 : Layar Aplikasi Dosen

 : Logout

 : Buka Upload  : Layar Upload  : Hapus Materi

 : Tambah Materi

 : Mata Kuliah

 : Buka Konsultasi  : Layar Konsultasi  : Liat Tanya Konsultasi  : K. Tanya

 : Ambil Tanya : Jawab Konsultasi

 : Simpan Jawab  : K. Jawab

 : Materi

 : Update Materi

1: Buka Aplikasi Dosen( )

2: Buka Layar Aplikasi Dosen( )

11: Buka Konsultasi( )

3: Buka Upload( )

4: Buka Layar Upload( )

5: Ubah Materi( )

7: Hapus Materi( )

9: Tambah Materi( )

6: Edit Materi( )

8: Delete Materi( )

10: Add Materi( )

20: Open Materi( )

12: Buka Layar Konsultasi( ) 13: Liat Tanya Konsultasi( )

17: Jawab Konsultasi( )

14: Open K.Tanya( )

15: Open K.Tanya( )16: Ambil K.Tanya( )

18: Simpan Jawab( )
19: Save K.Jawab( )

21: Update Materi( )

 : Buka Download

 : Mahasiswa

 : Buka Aplikasi Mahasiswa

 : Layar Aplikasi Mahasiswa

 : Logout

 : Layar Download  : Ambil Materi

 : Mata Kuliah

 : Taruh Pertanyaan : Buka Konsultas i  : Layar Konsultasi  : Simpan Pertanyaan

 : K. Tanya

 : Buka Diskusi  : Layar Diskusi  : Informasi DIskusi

 : Materi  : Update Materi

1: Buka Aplikasi Mahas iswa( )

2: Buka Layar Aplikasi Mahasiswa( )

15: Logout( )

3: Buka Download( )

7: Buka Konsultasi( )

12: Buka Diskusi( )

4: Buka Layar Download( ) 5: Ambil Materi( )

6: Open Materi( )

16: Open Materi( )

10: Simpan Pertanyaan( )8: Buka Layar Konsultasi( ) 9: Isi Pertanyaan( )

11: Save Pertanyaan( )

13: Buka Layar Diskusi( ) 14: Informas i Diskus i( )

17: Update Materi( )



 

 

 

 

 
 
Gambar 7. Tabel-tabel database  
  

 
 
 
 

3. Hasil Implementasi 
Langkah terakhir adalah implementasi  v-class. 

Dalam menerapkan aplikasi V-Class harus 
memperhatikan beberapa hal yaitu ketersediaan 
software dan hardware pendukung yang dibutuhkan, 
tersedianya  jaringan pendukung yang memadai, 
kebijakan yang mendukung pelaksanaan V-Class. 
Selain itu pada tahap implementasi sudah harus   
dibuat benar-benar sesuai dengan rancangan 
sebelumnya, baik dalam  pengaturan gambar, 
konten, dan tampilan.  Kemudian menerapkan 
proses upload file ke suatu tempat atau hosting yaitu 
mentransfer file-file situs yang telah dibuat ke suatu 
server di internet, dengan tujuan agar situs dapat 
diakses semua siswa dimanapun yang terhubung 
dengan internet. Tempat yang digunakan untuk 
meletakkan file-file situs di internet disebut server 
hosting atau web hosting. Terdapat dua jenis web 
hosting, yaitu web hosting yang gratis dan web 
hosting komersial. Aplikasi V-Class ini  
menggunakan web hosting gratis misalnya bernama 
misal http://www.000webhost.com/. Adapun 
langkah langkah menggunakan web hosting tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Sebelum menggunakan webhost ini dianjurkan 
untuk meregistrasi terlebih dahulu. Setelah selesai 
registrasi langkah selanjutnya membuat domain baru 
yang akan digunakan selanjutnya. Domain yang 
digunakan website v-class ini yaitu diberinama 
missal vclasssbd. webuda.com  
b. Setelah itu klik Go to CPanel di bawah kolom 
action. Kemudian pilih File Manager pada kolom 
>>files. Bila diminta untuk memasukkan password 
kembali, masukkan password.  
c. Pilih Public_Html pada kolom name, kemudian 
masukkan (browse) data website vclass dari 
C:\xampp\htdocs\vclass yang sudah dirubah 
formatnya menjadi .zip.  

d. Setelah memasukkan data pada file manager 
dilanjutkan dengan memasukkan data pada 
phpMyAdmin pada kolom software/services di 
tampilan home webhost. Kemudian pilih 
EnterphpMyAdmin di kolom phpMyAdmin. Setelah 
itu import database, tetapi sebelumnya database 
yang akan diimport harus terlebih dahulu diekspor 
dengan format .zip. Proses export database ini dapat 
dilakukan pada http://localhost/xampp/ . 
e. Setelah semua proses upload data selesai pada 
webhost, selanjutnya akan dibuat domain untuk 
alamat website v-class ini. Domain yang digunakan 
yaitu co.cc yang merupakan domain gratis. Masa 
aktif domain ini adalah 1 tahun. Sama seperti 
webhost langkah awal yang dilakukan yaitu 
registrasi. Nama domain yang digunakan yaitu 
http://vclass-sbd.co.cc/,  setelah itu pilih setup lalu 
isi pada kolom URL yaitu vclasssbd. webuda.com. 
Pada kolom page title isi vclass-sbd dan pada frame 
pilih URL hiding (Hide Real Address). Setelah ini 
website v-class sudah dapat diakses melalui internet 
dengan tampilan sebagai berikut : 
 

 
Gambar 8 Tampilan Login Siswa 
 

 
Gambar 9 Tampilan Pendaftaran Anggota Baru 
 

 
Gambar 10 Tampilan Download Materi 
 



 

 

 

 

 
Gambar 11 Tampilan Konsultasi Materi 
 

 
Gambar 12 Tampilan Diskusi 
 

 
Gambar 13 Tampilan Jawaban  
 

 
  Gambar 14 Tampilan Login Admin/ Dosen 
 

 
Gambar 15 Tampilan Pendaftaran Admin/Dosen 
 

 
 Gambar 16 Tampilan Daftar MataKuliah Admin/ 
Dosen 
 

 
Gambar 17 Tampilan Materi Matakuliah 
Admin/Dosen 
 

 
Gambar 18 Tampilan Konsultasi Jawab 
Admin/Dosen 
 
4. Kesimpulan 

 Aplikasi V-Class sebagai salah satu media 
pembelajaran elektronik secara online, yang 
diharapkan dapat  mempermudah siswa berinteraksi 
dengan materi pembelajaran bahkan interaksi antara 
siswa dengan pengajar maupun sesama siswa.  
Siswa juga dapat saling berbagai informasi atau 
pendapat mengenai materi pembelajaran. Pengajar 
dapat menempatkan bahan-bahan pelajaran dan 
tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 
didalam v-class. Sehingga siswa dapat mengkases 
materi belajar  tanpa ada keterbatasan ruang dan 
waktu, bahkan dapat mengulang materi sesuai 
keinginan siswa tanpa adanya tekanan dari pengajar. 
Siswa juga diharapkan dapat menyerap materi yang 
dipelajari dengan baik. Selain men-download materi 
pembelajaran, user (siswa) juga dapat berkonsultasi/ 
bertanya dengan pengajar materi tersebut.  Website 
vclass yang ada diharapkan  cukup dapat  membantu 
peningkatan pembelajaran di dalam kelas. 
 Pembuatan V-class ini diharapkan  
menghasilkan alternatif sebuah sistem pembelajaran 
yang lebih atraktif, mudah, dan fleksibel melalui 
pemanfaatan teknologi komputer dan internet. V-



 

 

 

 

Class dapat diterapkan dalam proses belajar 
mengajar serta bertujuan untuk memudahkan siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar walaupun siswa 
tidak hadir di dalam kelas. Sistem ini didukung 
dengan fasilitas manajemen kuis atau ujian,  
manajemen nilai, forum diskusi dan chatting. 
Aplikasi V-class ini diharapkan dapat dikembangkan 
lebih jauh  
dengan menggunakan animasi maupun suara agar 
lebih menarik siswa dalam belajar. 
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Abstrak 
 

Pada era globalisasi sekarang ini kebutuhan manusia terhadap teknologi informatika  semakin kompleks, 
sehingga manusia selalu termotivasi untuk menemukan inovasi terbaru dalam mempermudah memecahkan 
solusi masalah dalam pekerjaannnya. Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang akhir-akhir ini 
paling sering terjadi di kota Medan. Namun hal yang paling disayangkan adalah belum tersedianya sebuah 
sistem yang disediakan oleh pemerintah kota Medan yang difungsikan secara khusus sehingga mampu 
menginformasikan bahwa bencana banjir akan datang. Dari masalah tersebut penulis mengangkat judul 
“Membangun Aplikasi Sistem Peringatan Bencana Banjir Berbasis Terminal Kontrol Terpusat Dan SMS”.  
Aplikasi ini merupakan simulasi yang akan melakukan pengawasan terhadap tinggi debet air di wadah air 
(permodelan sungai). Jika ketinggian air sudah lewat ambang batas aman, maka sistem sensor akan memberikan 
informasi ke komputer untuk mengaktifkan alarm dan mengirimkan sms ke nomor-nomor tertentu yang telah 
didaftarkan kedalam database sistem. 
 
Kata kunci :  Sistem peringatan Bencana Banjir, VB. Net 2008, My SQL, SmsGateway, Terminal Kontrol  

Terpusat 

 
 
1. Pendahuluan 
Pada era globalisasi sekarang ini kebutuhan 
manusia semakin kompleks, sehingga manusia 
selalu termotivasi untuk menemukan inovasi 
terbaru dalam mempermudah memecahkan solusi 
masalah dalam pekerjaannnya. Komputer adalah 
salah satu inovasi manusia untuk membantu dalam 
mengatasi kesulitan di bidang data untuk 
pemecahan masalah, agar dapat terselesaikan 
dengan cepat, tepat dan akurat. 
Perkembangan teknologi komputer mampu 
menjawab hampir semua kebutuhan manusia dalam 
melakukan pekerjaan sehari-hari. Beragam aplikasi 
muncul dengan beragam fungsi, aplikasi semacam 
ini sering disebut sebagai aplikasi terapan karena 
langsung mengacu pada pemenuhan kebutuhan 
manusia sehari-hari. Aplikasi ini umumnya muncul 
karena adanya suatu permasalahan, sehingga 
penggunaanya menjadi khusus. 
Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam 
yang akhir-akhir ini paling sering terjadi di kota 
Medan. Namun hal yang paling disayangkan adalah 
belum tersedianya sebuah sistem yang disediakan 
oleh pemerintah kota Medan yang difungsikan 
secara khusus sehingga mampu menginformasikan 
bahwa bencana banjir akan datang, sehingga 
masyarakat dapat dengan tanggap untuk 
menghadapi bencana banjir dan kerugian akibat 
bencana banjir bisa diminimalisir. 

Aplikasi ini merupakan simulasi yang akan 
melakukan pengawasan terhadap tinggi debet air di 
wadah air (permodelan sungai). Jika ketinggian air 
sudah lewat ambang batas aman, maka sistem 
sensor akan memberikan informasi ke komputer 
untuk mengaktifkan alarm dan mengirimkan sms ke 
nomor-nomor tertentu yang telah didaftarkan 
kedalam database sistem. 
 
1.1.  Tujuan Penelitian 
Beberapa tujuan dari pembuatan penelitian ini  
adalah  sebagai berikut : 

a. Membuat model simulasi untuk 
menggambarkan simulasi sebuah aplikasi 
sistem peringatan bencana banjir berbasis 
terminal kontrol terpusat dan sms.  

b. Menghasilkan sebuah sistem simulasi yang 
mampu menggambarkan model simulasi 
sebagaimana yang tersebut dalam point 
“a” di atas. 

c. Sebagai gambaran untuk implementasi real 
aplikasi, yang dapat  digunakan untuk 
mengetahui kapan banjir akan datang, hal 
ini dikarenakan sistem/aplikasi khusus 
dibuat untuk mendeteksi dan mampu 
memberikan informasi akan adanya tanda-
tanda yang mengindikasikan bahwa banjir 
akan datang. 

 
2.    Tinjauan Pustaka  



 

 

 

 

2.1. Defenisi Komputer 
Kata komputer berasal dari bahasa Latin 
computare, yang berarti menghitung. Komputer 
adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan 
dapat menerima informasi input digital, kemudian 
memprosesnya sesuai dengan program yang 
tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output 
berupa informasi. 

Komputer sebagai mesin penghitung dan 
pengolah memiliki tiga elemen yang saling 
berkaitan yaitu : 
a. Perangkat keras (hardware), adalah segala 

peralatan yang berwujud fisik. Contoh: 
monitor, keyboard, CPU dan lain-lain. 

b. Perangkat lunak (software), adalah program 
yang berisi instruksi / perintah yang 
dimengerti oleh komputer.  Mesin komputer 
yang terdiri dari jutaan komponen elektronik 
tidak dapat melakukan kegiatannya tanpa 
adanya software. Melalui software inilah kita 
bisa meminta komputer untuk menghitung, 
menggambar, menghasilkan suara, dan lain 
sebagainya. Contoh: Ms. Word, Photoshop 
dan Corel Draw. 

c. Pengguna (brainware), yaitu orang yang 
mengoperasikan komputer. 

 
2.2. Port Serial / RS-232 
Ada dua cara komunikasi data serial, yaitu 
komunikasi data serial secara Sinkron dan 
komunikasi data serial secara Asinkron. Pada 
komunikasi data serial sinkron, clock dikirimkan 
bersama sama dengan data serial, sedangkan 
komunikasi data serial asinkron, clock tidak 
dikirimkan bersama data serial, tetapi dibangkitkan 
secara sendiri-sendiri baik pada sisi pengirim 
(transmitter) maupun pada sisi penerima  
(receiver). Pada IBM PC kompatibel port serialnya 
termasuk jenis asinkron. Komunikasi data serial 
dikerjakan oleh UART (Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter). IC UART dibuat khusus 
untuk mengubah data paralel menjadi data serial 
dan menerima data serial yang kemudian diubah 
kembali menjadi data paralel. IC UART  8250 dari 
intel merupakan salah satunya. 
Selain berbentuk IC mandiri, berbagai macam 
mikrokontroler ada yang dilengkapi UART, 
misalnya keluarga mikrokontroler MCS51 
(termasuk AT89C2051).  
Pada UART, kecepatan pengiriman data (baud rate) 
dan fase clock  pada sisi transmitter dan pada sisi 
receiver harus sinkron. Untuk itu diperlukan 
sinkronisasi antara transmitter dan receiver. Hal ini 
dilakukan oleh bit ‘Start’ dan bit ‘Stop’. Ketika 
saluran transmisi dalam keadaan idle, output UART 
adalah dalam keadaan logika ‘1’. Ketika transmitter 
ingin mengirimkan data, output UART akan diset 
lebih dulu ke logika ‘0’ untuk waktu satu bit. Sinyal 
ini pada receiver akan dikenali sebagai sinyal 
‘Start’ yang digunakan untuk mensinkronkan fase 

clocknya sehingga sinkron dengan fase clock 
transmitter. Selanjutnya, data dirimkan secara 
serial dari bit paling rendah (bit 0) sampai bit 
tertinggi. Selanjutnya, akan dikirim sinyal ‘Stop’ 
sebagai akhir dari pengiriman data serial. Cara 
pemberian kode data yang disalurkan tidak 
ditetapkan secara pasti. ).  
 
Berikut ini adalah contoh pengiriman huruf “A” 
dalam format ASCII (atau sama dengan 41 heksa 
atau 1000001 biner) tanpa bit paritas. 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Pengiriman hufur “A” tanpa bit 
paritas 

 
Kecepatan transmisi (baud rate) dapat dipilih bebas 
dalam rentang tertentu. Baud rate yang umum 
dipakai adalah 110, 135, 150, 300, 600, 1200, 2400, 
dan 9600 (bit/perdetik). Dalam komunikasi data 
serial, baud rate dari kedua alat yang berhubungan 
harus diatur pada kecepatan yang sama. Selanjutnya 
harus ditentukan panjang data (6,7 atau 8 bit), 
paritas (genap, ganjil, atau tanpa paritas), dan 
jumlah bit “Stop” (1, 1 ½ , atau 2 bit). 
 
2.3. Karakteristik Sinyal Port Serial  
Standar sinyal komunikasi serial yang banyak 
digunakan adalah Standar RS232 yang 
dikembangkan oleh Electronic Industry Association 
and the telecommunications Industry Association 
(EIA/TIA) yang pertama kali dipublikasikan pada 
tahun 1962. Ini terjadi jauh sebelum IC TTL 
populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungan 
sama sekali dengan level tegangan IC TTL. Standar 
ini hanya menyangkut komunikasi data antara 
komputer (Data Terminal Equipment-DTE) dengan 
alat-alat pelengkap komputer (Data Circuit-
Terminating Equipment-DCE). Standar RS232 
inilah yang biasa digunakan pada port serial IBM 
PC kompatibel. 
Standar sinyal serial RS232 memiliki ketentuan 
level tegangan sebagai berikut : 
1. Logika ‘1’ disebut ‘mark’ terletak antara -3 Volt 

hingga -25 Volt. 
2. Logika ‘0’ disebut ‘space’ terletak antara +3 

Volt hingga + 25 Volt. 
Daerah tegangan antara -3 Volt hingga + 3 Volt 
adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang 
tidak memiliki level logika pasti sehingga harus 
dihindari. Demikian juga, level tegangan lebih 
negatif dari -25 Volt atau lebih positif dari +25 Volt 
juga harus dihindari karena tegangan tersebut dapat 
merusak line driver. 
 
2.4. Pengontrol dan Peralatan 



 

 

 

 

Pengontrol  adalah Pengendali (Dendy Sugono ; 
Kamus Besar Bahasa Indonesia ; 2008 : 686). 
Peralatan  adalah perkakas yang digunakan dapat 
mendukung manusia dalam menyelesaikan 
pekerjaan.  
 
2.5. Microcontroller ATMega 8535  
Mikrokontroler adalah sebuah sistem 
microprosesor dimana di dalamnya sudah terdapat 
CPU, ROM, RAM, I/O, Clock dan peralatan 
internal lainnya yang sudah saling terhubung dan 
terorganisasi (teralamati) dengan baik oleh pabrik 
pembuatnya dan dikemas dalam satu chip yang siap 
pakai. Sehinga kita tingal memprogram isi ROM 
sesuai aturan penggunaan oleh pabrik yang 
membuatnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  PIN ATMega 8535 
 

2.6. Rangkaian Sistem Minimum 
Rangkaian sistem minimum adalah rangkaian 
minimal dimana chip mikrokontroler dapat bekerja 
(running). Chip AVR ATmega dilengkapi dengan 
osilator internal sehingga, untuk menghemat biaya 
(cost), tidak perlu menggunakan kristal/resonator 
eksternal untuk sumber clock CPU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Skematik CHIP ATMega8535 
 
2.7. Handphone Nokia 3310 
Nokia 3310 adalah sebuah band telepon selular 
GSM900/1800 ganda. Dirilis pada kuartal keempat 
tahun 2000, menggantikan Nokia popular 3210. 
Nokia 3310 memiliki banyak fitur termasuk utilitas, 
seperti kalkulator, stopwatch, alarm, game dan 
fungsi pengingat. Nokia 3310 populer untuk sms, 
karena memungkinkan pesan yang panjang tiga kali 
ukuran sms standar yaitu 459 karakter. Ponsel ini 

juga memiliki panggilan suara untuk panggilan 
cepat nomor yang dipilih. Ponsel ini juga 
dilengkapi dengan MBUS dan FBUS, yaitu metode 
komunikasi yang digunakan dalam ponsel Nokia 
untuk transmisi data, layanan, dan penyesuaian. 
Metode MBUS hanya menggunakan satu pin, yaitu 
metode half-duplex yang digunakan juga dalam 
ponsel Nokia yang lebih tua. Dengan MBUS 
memungkinkan untuk antar muka dengan hampir 
semua ponsel Nokia untuk tujuan pelayanan dan 
penyesuaian. FBUS merupakan solusi baru dan 
menawarkan kecepatan tinggi full-duplex link 
komunikasi antara telepon dan komputer. 
Pelayanan dan operasi penyesuaian  yang dilakukan 
melalui MBUS FBU. 
 
3.    Analisis Masalah Dan Rancangan Program 
3.1. Analisis Masalah 
Sub bab ini berisikan tentang analisa sistem yang 
akan dibangun. Sub bab ini membahas teknik 
pemecahan masalah yang menguraikan sebuah 
sistem menjadi bagian-bagian komponen dengan 
tujuan mempelajari seberapa baik bagian-bagian 
komponen tersebut bekerja dan berinteraksi. 
Tujuan dari fase analisis adalah memahami dengan 
sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan 
mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi 
kebutuhan tersebut. Untuk mempermudah analisis 
sistem dalam menentukan kebutuhan secara 
lengkap, maka penulis membagi kebutuhan sistem 
kedalam dua jenis yakni,  kebutuhan fungsional dan 
kebutuhan nonfungsional. 
 
3.2. Analisa Kebutuhan Fungsional  
Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang 
berisi proses-proses apa saja yang nantinya 
dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga 
berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada 
dan dihasilkan oleh sistem. Berikut kebutuhan 
fungsional yang terdapat pada sistem yang 
dibangun : 
1. Sensor Banjir yang dirancang harus mampu 

melakukan pendeteksian ketinggian air dalam 
wadah. 

2. Komputer harus mampu berkomunikasi dengan 
transistor-transistor 5 switch untuk melakukan 
proses pembacaan data, dan komputer harus 
mampu mendistribusikan data pembacaan 
tersebut melalui sms gateway ke nomor-nomor 
yang dituju. 

3. Aplikasi secara integratif harus mampu untuk 
bekerja secara terdistribusi, dimana hasil data 
dari sistem komputer akan disampaikan ke 
nomor handphone pengguna tertentu yang telah 
didaftarkan kedalam sistem. 

 
3.3. Analisa Rangkaian Power Supply (PSA) 
Rangkaian PSA yang dibuat terdiri dari satu 
keluaran, yaitu  (+) 12 volt.  keluaran (+) 12 volt 



 

 

 

 

digunakan untuk suplai tegangan ke seluruh 
rangkaian. Rangkaian tampak seperti gambar 4 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Rangkaian Power Supply (PSA) 
 
Trafo  merupakan trafo stepdown yang berfungsi 
untuk menurunkan tegangan dari 220 volt AC 
menjadi 12 volt AC. Kemudian 12 volt AC akan 
disearahkan dengan menggunakan 2 buah dioda, 
selanjutnya 12 volt DC akan diratakan oleh 
kapasitor 3300 µF. 
 
3.4. Analisa  Rangkaian Driver Serial 
Rangkaian untuk komunikasi serial dengan 
menggunakan ICMAX232 diperlihatkan pada 
gambar di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Rangkaian Driver Serial 
 

Bagian ini berfungsi untuk meregulasi tegangan 5 
volt, input rangkaian ini adalah power supplay 12 
volt, tegangan tersebut akan langsung dihubungkan 
dengan resistor 1 k ohm dan LED sebagai indikator 
bahwa tegangan telah masuk atau belum. 
Selanjutnya dihubungkan ke saklar, yang berfungsi 
untuk memutuskan tegangan ke rangkaian 
berikutnya. Regulator tegangan 7805 berfungsi 
untuk meregulasi tegangan 12 volt tersebut menjadi 
tegangan 5 volt. IC 7405 berfungsi sebagai gerbang 
NOT yang akan membalikkan logika low pada 
input RS232 menjadi logika high. 
 
3.5. Sensor ketinggian air 
Sensor Ketinggian Air didasarkan pada transistor-
transistor 5 switch. Masing-masing diaktifkan pada 
drive LED yang sesuai, ketika basis dipasok dengan 
arus melalui air melalui probe elektroda. Satu probe 
elektroda (F) dengan 6V AC ditempatkan di bagian 
bawah wadah. Berikutnya probe ditempatkan 
secara bertingkat  di atas probe bawah. Saat air 
naik,  basis dari transistor masing-masing mendapat 

sambungan listrik ke 6V AC melalui air dan probe 
yang sesuai. Yang pada gilirannya membuat 
transistor menyalakan LED dan menunjukkan 
tingkat air. Ujung-ujung probe dihubungkan ke titik 
yang sesuai dalam rangkaian seperti ditunjukkan 
dalam diagram rangkaian. Tegangan AC digunakan 
untuk mencegah elektrolisis pada probe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Sensor Ketinggian Air 
 

3.6. Blok Diagram Sistem 
Pada tahap awal perancangan sistem yang 
dilakukan adalah perancangan diagram blok. Blok 
diagram merupakan penyederhanaan dari rangkaian 
yang menyatakan hubungan berurutan dari satu 
atau lebih rangkaian yang memiliki kesatuan kerja 
tersendiri. Diagram blok aplikasi yang dirancang 
adalah seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 
 

 
 

Gambar 7. Diagram Blok Aplikasi  
 

Keterangan gambar 7 : 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
4.    Hasil dan Uji Coba 
4.1. Tampilan Hasil Hardware 
Berikut adalah tampilan dari hardware yang 
dirancang dalam aplikasi sistem peringatan bencana 
banjir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Tampilan Hardware 
 

Hardware di atas merupakan hardware simulasi 
aplikasi sistem peringatan bencana banjir berbasis 
terminal kontrol terpusat dan sms. Terlihat pada 
gambar Gambar 4.1, aplikasi ini terdiri dari wadah 
air sekaligus pengukur ketinggian level air, 
handphone nokia 3310 sebagai pengirim sms 
gateway, dan adaptor sebagai sumber tegangan. 
 
4.2. Tampilan Hasil Pada Aplikasi Sistem 
Peringatan Bencana Banjir 
Aplikasi ini memiliki 4 tingkat level ketinggian air, 
yang digunakan untuk mengetahui tinggi debit air 
pada wadah. Lempengan yang diletakkan didalam 
wadah berfungsi sebagai detonator level ketinggian 
air, karena ketinggian debit air dapat berubah 
sewaktu-waktu tanpa diketahui. Pada aplikasi ini, 
ketika air pada wadah mulai naik, maka aplikasi 
akan langsung berhubungan dengan rangkaian 
apabila air sudah mengenai lempengan-lempengan 
detonator. Lempengan yang terkena air akan 
menghasilkan arus listrik, kemudian arus tersebut 
akan mengoperasikan relay sesuai dengan 
lempengan yang terkena air. Kemudian relay 
memberikan arus atau kondisi 1 pada sistem 
minimum, setelah itu sistem minimum akan 
memberikan informasi kekomputer dan akan 
menampilkan  ketinggian levei air pada aplikasi 
tersebut (berupa warna hijau pada label level 
ketinggian air). Apabila air sudah melewati ambang 
batas aman maka sistem minimum akan 
memberikan informasi ke komputer dan aplikasi ini 
akan memerintah sistem minimum untuk 
mengaktifkan alarm dan mengirimkan sms-sms ke 
nomor tujuan.(lihat gambar 9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Form Utama 
 

4.3.  Tampilan Form Penerima SMS 
Form Penerima SMS ini berfungsi untuk 
menambah atau menghapus data penerima sms. 
Data yang diinputkan berupa nama dan nomor 
handphone penerima sms. Data yang telah 
diinputkan secara otomatis akan disimpan dalam 
database. (terlihat pada gambar 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Form Penerima SMS 
 

Pada form ini berfungsi menampilkan laporan 
berupa status air berbahaya yang tersimpan di 
database. Form ini juga memiliki tools seperti, 
Export Report, Print Report, Zoom, dan Find Text. 
(terlihat pada gambar 11) 
 
 
 
 

a. Komputer  : Sebuah komputer yang 
dijadikan pusat kendali dan 
monitoring 

b. Sensor Banjir : Sensor utama yang 
mendeteksi ketinggian air di 
wadah 

c. Rangkaian 
Alarm 

: Rangkaian alarm untuk 
memberikan tanda bahaya 

d. SMS gateway : Sebuah sistem SMS gateway 
yang akan memberikan 
informasi ke HP client apabila 
terjadi bahaya banjir 

e. HP Client : HP client yang akan menerima 
informasi akan adanya bahaya 
banjir 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 11. Tampilan Rancangan Form 
Laporan Status Air Berbahaya 

 
Tampilan ini menunjukkan bahwa sms telah 
diterima oleh penerima sms  yang telah di 
masukkan nomornya kedalam database aplikasi 
sistem peringatan bencana banjir. (lihat gambar 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12. Tampilan Hasil Penerima SMS 

 
5.    Kesimpulan dan Saran 
5.1. Kesimpulan 
Setelah merancang dan mengimplementasikan 
sistem peringatan bencana banjir berbasis terminal 
kontrol terpusat dan sms, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini merupakan simulasi yang akan 

melakukan pengawasan terhadap tinggi debet 
air di wadah air. Jika ketinggian air sudah 
lewat ambang batas aman (level 4), maka 
sistem sensor akan memberikan informasi ke 
komputer untuk mengaktifkan alarm dan 
mengirimkan sms ke nomor-nomor tertentu 
yang telah didaftarkan kedalam database 
sistem. 

2. Sistem dibangun dengan alat bantu 
pengembangan menggunakan VB.Net 2008 
sebagai tools pemrograman dan MySQL versi 5 
sebagai aplikasi pendukung basis data. 

 
5.2. Saran 
Beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan 
dalam mengembangkan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Diharapkan kedepannya (penelitian 
selanjutnya) antarmuka aplikasi lebih baik lagi 
menggunakan aplikasi web / aplikasi mobile, 
sehingga kondisi ketinggian air dapat dilihat 
dimanapun dan kapanpun oleh setiap orang 
yang mengaksesnya. 

2. Mengingat port serial sudah jarang ditemukan 
pada komputer-komputer terbaru, diharapkan 
interfacing alat kedepannya tidak lagi 
menggunakan USB to serial converter. Tetapi 
langsung berkomunikasi dengan port USB, 
sehingga proses komunikasi data langsung 
dilakukan dari komputer ke alat, tidak lagi 
diterjemahkan oleh converter. 
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Abstrak 

 
Gedung merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan manusia. Pengelolaan perangkat elektronik yang 
dilakukan secara konvensional (manual) kadang tidak berfungsi dengan baik akibat kelalaian manusia. Building 
Management System (BMS) dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang ada. BMS yang ada saat ini 
biasanya masih bersifat terpusat (centralized). Penulis mencoba untuk mengembangkan BMS yang awalnya 
terpusat menjadi tidak terpusat (decentralized) dengan menambahkan perangkat remote yang bersifat mobile. 
Teknologi jaringan menggunakan ZigBee, yaitu teknologi wireless yang dikembangkan berdasarkan pada 
standar IEEE 802.15.4. ZigBee memiliki karakteristik: low-data rate, portability, flexibility, fast equipment 
setup, dan wiring time-cost saving. Hal ini yang membuat ZigBee cocok untuk digunakan dalam BMS. Dari 
berapa penelitian yang dilakukan, skema ini lebih fleksibel dibandingkan dengan centralized BMS  dan dapat 
berfungi dengan baik selama masih berada di dalam Personal Arena Network (PAN).  

 
Kata kunci : ZigBee, building management system, sistem manajemen gedung, remote control, remote 
monitoring 

 
Pendahuluan  

Gedung sebagai salah satu bagian penting dari 
kehidupan manusia mimiliki berbagai fungsi, 
diantaranya yaitu sebagai tempat tinggal, tempat 
melakukan kegiatan usaha, kegiatan sosial maupun 
kegiatan khusus [1]. Manajemen yang dilakukan 
secara konvensional terhadap perangkat gedung 
khususnya perangkat elektronik seperti lampu, pintu, 
AC, kadang menyebabkan pemborosan energi 
sebagai akibat dari kelalaian manusia  [2]. 

Dari masalah diatas, maka gedung 
membutuhkan suatu sistem pemantauan dan 
pengendalian terhadap perangkat elektronik yang 
terpasang di dalamnya. Sistem ini biasanya dikenal 
dengan nama Building Management System (BMS)  
[3]. 

Desain BMS yang diterapkan bersifat tidak 
terpusat (decentralize) secara wireless dengan 
menggunakan teknologi ZigBee. Hal ini bertujuan 
agar manajemen gedung dapat dilakukan di mana 
saja, tanpa harus terpusat pada suatu lokasi tertentu. 

  
Teknologi yang Digunakan 

Sistem yang diterapkan yaitu sistem 
manajemen gedung yang berbasis ZigBee (IEEE 

802.15.4). Teknologi wireless lebih cocok 
digunakan pada BMS karena memiliki beberapa 
kelebihan dibandingkan dengan kabel, yaitu: 
portability, flexibility, fast equipment setup, dan 
wiring time-cost saving [4]. 

ZigBee sendiri dipilih untuk diterapkan pada 
BMS karena mampu membentuk jaringan mesh 
dengan penggunaan data rate yang relatif kecil (low-
data rate), sehingga mampu berfungsi dalam periode 
yang lebih lama dibandingkan Wi-Fi ataupun 
Bluetooth dengan hanya memperoleh energi dari 
dry-cell battery  [5]. Tabel 2.1 menampilkan 
perbedaan ZigBee dengan Wi-Fi dan Bluetooth. 

 
Tabel 0.11Perbedaan Umum Protokol Bluetooth, 

ZigBee, dan Wi-Fi [6] [7] 
Standard Bluetoot

h 
ZigBee Wi-Fi 

IEEE spec 802.15.1 802.15.4 802.11a/b/g 

Application 
focus 

Cable 
replacem
ent 

Monitorin
g & 
controllin
g 

Web, email, 
video 

Frequency 
band 

2.4 GHz 868/915 
MHz; 2.4 

2.4 GHz; 5 
GHz 



 

 

 

 

GHz 
Max signal 
rate 

1 Mbps 250 Kbps 54 Mbps 

Nominal TX 
power 

0-10 
dBm 

(-25)-0 
dBm 

15-20dBm 

Channel 
Bandwidth 

1 MHz 0.3/0.6 
MHz; 2 
MHz 

22 MHz 

Battery life 1-7 days 100-
1000+ 
days 

0.5 - 5days 

Network size 8 65000  2007 
Transmission 
range 

1-10+ m 1-100 + m 1-100 m 

 
Model Jaringan 

Jaringan ZigBee merupakan sebuah ad-hoc 
yang disebut Personal Area Network (PAN). Ad-hoc 
adalah sekumpulan perangkat wireless yang 
membentuk sebuah jaringan tanpa penggunaan 
jaringan infrastruktur [8] (Gambar 3.1). Dalam satu 
PAN, sebuah modul ZigBee (selanjutnya disebut 
ZigBee node) dapat terhubung dengan satu atau 
beberapa ZigBee node. Komunikasi antar ZigBee 
dilakukan secara multi-hop communication. 

 
Gambar 3.43 Gambaran umum jaringan pada 

BMS dengan menggunakan ZigBee. 
 
Ada tiga jenis perangkat ZigBee yang masing-

masing memiliki fungsi berbeda di dalam jaringan 
[9], yaitu: 
• ZigBee Coordinator : berfungsi 

menginisialisasi sebuah PAN dan bertanggung 
jawab atas keseluruhan jaringan. 

• ZigBee Router : untuk menemukan rute terbaik 
ke alamat tujuan. Dengan adanya ZigBee 
router, maka area cakupan sebuah PAN dapat 
diperluas. 

• ZigBee end-device : terhubung dengan sebuah 
router atau coordinator untuk mengirimkan 
paket informasi. 
Setiap ZigBee node memiliki 64-bit extended 

unique identifier (EUI) yang ditetapkan oleh IEEE 

dan biasa disebut sebagai extended address  [5]. 
Alamat ini unik, dan tidak ada dua ZigBee yang 
memiliki EUI sama. Selain extended address, 
ZigBee juga akan memperoleh short address ketika 
bergabung dengan sebuah PAN. 

Pada penerapannya, setiap panel kontrol di 
setiap ruangan akan dihubungkan dengan sebuah 
ZigBee router. Tujuannya adalah untuk membangun 
dan memperluas jaringan ZigBee di dalam gedung. 
Setiap panel kontroler dibedakan berdasarkan EUI 
dari  ZigBee yang terhubung. Untuk remote device, 
setiap perangkat dihubungkan dengan sebuah 
ZigBee end-device dengan mempertimbangkan 
bahwa penggunaan daya pada ZigBee end-device 
lebih kecil dibandingkan dengan ZigBee router. 

 
Desain Sistem 

Sistem manajemen gedung terdiri atas 2 sub-
sistem, yaitu hardware dan software [10]. Hardware 
pada BMS meliputi ZigBee devices, remote device 
(mobile device) dan panel kontroler (static) yang 
terhubung dengan perangkat elektronik seperti 
lampu, sensor dan alarm (Gambar 4.1).  

 

 
Gambar 0.44 Arsitektur remote building 

management system 
 
Setiap ruangan memiliki sebuah panel 

kontroler yang dihubungkan dengan sebuah modul 
ZigBee. Panel ini berfungsi untuk mengatur setiap 
perangkat di dalam ruangan. Remote device juga 
dipasangkan dengan sebuah ZigBee yang digunakan 
untuk memantau dan mengendalikan kondisi setiap 
perangkat yang terhubung dengan panel kontroler. 
Software meliputi program pada panel kontroler dan 
aplikasi pada remote device yang digunakan untuk 
pemantauan dan pengendalian perangkat di dalam 
ruangan. 

Dengan adanya aplikasi, maka pengguna dapat 
dengan mudah mengirim perintah dari remote device 
ke panel kontroler via jaringan ZigBee (PAN). 
Setelah panel kontroler mengeksekusi perintah yang 
dikirim dari remote device maka panel kontroler 
akan mengirim kembali kondisi perangkat elektronik 
pada saat itu juga (Gambar 4.2). 



 

 

 

 

 
Gambar 0.45 Flowchart proses pemantauan dan 

pengendalian pada BMS  (Timex, 2012) 
  
Pengguna remote device dibedakan menjadi 

dua, yaitu: normal user (operator) dan 
Administrator. Operator hanya dapat mengakses 
panel kontroler dan perangkat elektronik yang 
terpasang di dalam gedung sesuai dengan hak yang 
telah diberikan oleh Administrator. Administrator 
memiliki hak akses untuk manajemen user, 
manajemen panel kontrol, dan maintenance (gambar 
4.3). 

 

 
Gambar 0.46 Use case aplikasi 

 
Penelitian Sebelum Pengembangan Aplikasi 

Dilakukan sejumlah penelitian untuk 
memaksimalkan fitur pada aplikasi yang akan 
dikembangkan pada remote monitoring dan 
controlling pada BMS, yaitu: 
Penelitian ZigBee Handover 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari nilai 
indikator ZigBee ketika melakukan handover 
berdasarkan jumlah status NACK (No 
Acknowledgment) yang diterima.  Nilai indikator 
NACK akan menunjukkan berapa nilai maksimal 
NACK yang masih bisa diterima ketika melakukan 
handover. Apabila nilai indikator melebihi nilai 
yang ditentukan, maka remote device tersebut dapat 
dianggap berada diluar area network. 

Sebagai lingkungan kontrol, kuat sinyal ZigBee 
yang terhubung ke remote device terlebih dahulu 
diatur menjadi 20dBm. Dengan kuat sinyal seperti 
itu, maka jarak maksimal transmisi yang dapat 
dijangkau oleh ZigBee pada remote device adalah 
5m[5]. Jarak antara dua panel kontroler yang 
masing-masing terhubung dengan ZigBee router 
diatur menjadi 8m (Gambar 5.1). 

 

 
Gambar 0.47 Penelitian ZigBee handover 

 
Dengan pengaturan seperti di atas, apabila 

ZigBee pada remote device dipindahkan dari posisi 
A ke posisi B, maka ZigBee tersebut seharusnnya 
akan mengalami hondover. Penelitian dilakukan 
dengan cara polling informasi status lampu sambil 
melakukan perpindahan dari posisi A ke posisi B. 
Proses polling akan berhenti apabila jumlah NACK 
yang diatur sama dengan jumlah NACK yang 
diterima. Apabila proses polling berhenti meskipun 
remote device belum berada pada posisi B, maka 
penelitian dilakukan beberapa kali dengan menaikan 
nilai indikator NACK hingga proses polling tetap 
berhasil dilakukan meskipun remote device 
dipindahkan dari posisi A ke posisi B. 

Berikut adalah hasil dari penelitian yang 
dilakukan:  

 
Tabel 0.12 Hasil Penelitian ZigBee Handover 

 
 
Dari tabel di atas, maka jumlah NACK yang dapat 
digunakan untuk mengindikasikan bahwa ZigBee 
masih dalam keadaan handover adalah 4 kali status 
NACK diterima. Apabila NACK yang diterima telah 
melebihi 4, maka ZigBe akan dianggap berada di 
luar area jaringan.  
Penelitian Waktu Network Scanning 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
berapa lama waktu maksimal yang dibutuhkan oleh 
ZigBee pada saat melakukan network scanning. 
Penelitian dilakukan dengan cara melakukan 
network scanning sebanyak 10 kali pada ZigBee 
yang terhubung dengan notebook. Akses ke ZigBee 
dari notebook menggunakan program Terminal v1.9 
(Com Port Development Tool). Berikut adalah hasil 
penelitian waktu network scanning: 

user 

Remote 

device 

Panel controller 

Electronic devices  

Monitoring 



 

 

 

 

 
Tabel 0.13 Hasil penelitian waktu network 

scanning 

 
Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa 

untuk melakukan network scanning diperlukan 
waktu maksimal selama 9.4 detik. 

 
Desain Apliasi pada Remote Device 

Pada saat implementasi, penulis menggunakan 
perangkat Friendly ARM Mini2440 sebagai remote 
device. Mini2440 merupakan sebuah low-cost 
ARM9 single board computer (SBC) yang memiliki 
performance/cost ratio yang tinggi [11]. Selain itu, 
perangkat ini mendukung Linux Operating System 
dan berbagai peripheral yang mempermudah 
pengembangan dan penggunaan. 

Aplikasi yang akan digunakan pada Friendly 
ARM Mini2440 sebagai remote device dirancang 
agar memiliki tampilan yang mudah dipelajari, 
sehingga pengguna dapat dengan mudah 
mengoperasikan fitur-fitur yang telah disediakan. 

Berikut adalah fitur-fitur yang dikembangkan 
untuk aplkasi remote device pada BMS: 

• Halaman login, diguakan untuk 
identifikasi dan autentikasi pengguna. 

• User management, meliputi membuat 
user account baru, mengubah 
password dan type user (Normal atau 
Administrator), dan menghapus user 
account. 

• Controller management, meliputi 
menambahkan dan mengurangi panel 
kontroler yang dapat diakses user, 
mengatur hak akses user terhadap 
perangkat elektronik yang terhubung 
pada panel kontroler tertentu. 

• Monitoring and controlling, yaitu 
memantau dan mengontrol perangkat 
elektronik yang ada dalam suatu 
ruangan. Perangkat elektronik tersebut 
meliputi: lampu, alarm, suhu, 
kelembaban, tingkat penerangan, 
Passive Infrared, status sensor asap. 

• Network checking, untuk mengetahui 
panel kontrol mana yang ZigBee nya 
dalam keadaan sedang tidak berfungsi. 

 
Pengujian Fitur Aplikasi 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 
fitur-fitur pada aplikasi yang dikembangkan untuk 
remote monitoring dan controlling pada BMS dapat 
berfungsi dengan benar atau tidak. Pengujian yang 
dilakukan meliputi: 

• Pengujian fitur halaman login: Pada 
halaman login, input berupa username dan 
password akan dimasukan dengan berbagai 
kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. 
Proses ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah sistem autentikasi terhadap 
pengguna sudah dapat berjalan dengan baik 
atau tidak. 

• Pengujian fitur user management: 
Pengujian dilakukan dengan cara membuat 
user account baru, mengubah password, 
mengubah type user, dan menghapus user 
account dengan berbagai kemungkinan 
kondisi yang dapat terjadi. 

• Pengujian fitur controller management: 
Pengujian dilakukan dengan menambah 
dan mengurangi hak akses user terhadap 
panel kontroler beserta perangkat elektronik 
yang terhubung dengan panel tersebut. 
Setelah itu pengujian dilanjutkan dengan 
mencoba mengakses perangkat elektronik 
yang ada. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah pengaturan yang 
dilakukan sebelumnya telah berhasil atau 
tidak. 

• Pengujian fitur monitoring and controlling: 
Pengujian dilakukan dengan cara 
membandingkan kondisi fisik perangkat 
elektronik dengan hasil monitoring yang 
ditampilkan oleh aplikasi. Pengujian ini 
dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat 
sebelum dan sesudah perangkat elektronik 
dikontrol. 

• Pengujian fitur network checking (proses 
pengujian akan dibahas pada bab 
selanjutnya) 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 
setiap fitur pada aplikasi yang dikembangkan, yaitu: 
halaman login, user management, controller 
management, monitoring & controlling dapat 
berfungi dengan benar. 

 
Pengujian Fungsi Network Checking 

Pengujian ini dilakukan untuk mengecek 
apakah fitur network checking pada aplikasi dapat 
berfungsi secara benar atau tidak. Sebelum 
pengujian dilakukan board tester diatur sehingga 
berada dalam keadaan mati. Berdasarkan referensi 
dari [12], network scanning tidak dapat dilakukan 



 

 

 

 

oleh ZigBee end device. Kemampuan ini hanya 
dimiliki oleh coordinator dan router. Oleh karena 
itu tipe ZigBee yang digunakan pada Mini2440 (tipe 
end device) terlebih dahulu diganti menjadi router.  

Pada saat pengujian  di dalam  gedung, ketika 
melakukan network checking menggunakan aplikasi 
yang dikembangkan pada Mini2440, ditemukan 3 
perangkat ZigBee yang sedamg tidak aktif (Gambar 
8.1). 

 

 
Gambar 8.48 Hasil network scanning 

 
Setelah memperoleh 3 alamat EUI yang s tidak 

aktif, kemudian dilakukan pengujian dengan 
melakukan unicast (menggunakan program terminal 
v1.9 pada komputer) ke setiap EUI tersebut untuk 
mengetahui apakah benar ketiga ZigBee tersebut 
berada dalam kondisi tidak aktif. Tabel 8.1 
menampilkan hasil dari unicast ke setiap ZigBee 
yang diperoleh sebelumnya 

 
Tabel 8.1 Hasil pengujian unicast 

 
NACK (no acknowledgment) menunjukan 

bahwa tidak ada jawaban dari ZigBee tujuan ketika 
dilakukan unicast ke ZigBee tersebut. Hal ini 
mengindikasikan bahwa ketiga ZigBee di atas tidak 
berada dalam network yang sama. 

 
Penelitian Jumlah Penggunaan Memory yang 

Digunakan oleh Aplikasi 
Penelitian ini merupakan penelitian tambahan 

yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
penggunaan memory yang digunakan oleh aplikasi 
ketika dijalankan. Penelitian dilakukan dengan 
mengambil data free memory pada saat aplikasi 
sebelum dijalankan, kemudian  dibandingkan 
dengan data free memory ketika aplikasi telah 
dijalankan. Berikut adalah hasil penelitian yang 
dilakukan: 

 

Tabel 9.14 Hasil pengujian penggunaan memory 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besar 

memory yang digunakan oleh aplikasi ketika 
dijalankan adalah sebesar 2568KB. Jika 
dibandingkan dengan memory total yang dimiliki 
oleh Friendly ARM Mini2440 yaitu 65536KB 
(64MB), maka penggunaan memory oleh aplikasi 
terbilang kecil karena hanya menggunakan 3.91% 
dari total memory yang ada. 

 
Kesimpulan 
• Proses monitoring dan controlling pada 

Building Management System (BMS) dapat 
dilakukan secara tidak terpusat (decentralize), 
yaitu dengan menambahkan perangkat remote 
device yang bersifat mobile sehingga pengguna 
dapat memantau dan mengendalikan perangkat 
elektronik di mana saja selama masih berada 
dalam PAN. 

• Dibutuhkan 4 kali notifikasi berupa NACK 
dari ZigBee untuk melakukan proses handover. 

• Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 
mengecek kondisi ZigBee dalam suatu gedung 
adalah 9.4 detik. 

• Fitur-fitur yang dikembangkan pada aplikasi 
berupa: halaman login, user management, 
controller management, monitoring and 
controlling dan network checking berfungsi 
dengan benar. 

• Jumlah memory rata-rata yang diigunakan oleh 
aplikasi sangat kecil, yaitu 2568KB. 

• Skema BMS secara decentralize  lebih fleksibel 
dan dapat berfungi dengan baik selama masih 
berada di dalam PAN.  
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Abstrak 

 
Ketidakefisienan penilaian hasil kerja karyawan bagian HES Division menjadi masalah utama pada PT. XYZ. 
Kesalahan dalam penilaian hasil kerja karyawan sering terjadi karena proses penilaian dan penghitungan bobot 
nilai yang dilakukan panitia dengan cara mengisi form-form yang telah disediakan dan menghitungnya dengan 
menggunakan calculator. Kemudian hasil penghitungan ini dimasukan kedalam file Microsoft Excel tidak 
menggunakan rumus atau formula. Sehingga sering terjadi kekeliruan dalam proses perengkingan dan output 
yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh tim penilaian. Oleh sebab itu, 
dibangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk penilaian hasil kerja karyawan dengan menggunakan empat 
metode perbandingan yaitu MPE, SAW, WP dan TOPSIS yang dapat membantu dalam menentukan 
perengkingan nilai hasil kerja karyawan. Sistem ini akan menghasilkan data keluaran berupa nilai perengkingan 
berdasarkan masing-masing metode. Sehingga akan ditemukan satu metode terbaik dalam proses perengkingan 
hasil kerja karyawan. Kekurangan yang ditemukan pada sistem ini adalah masih terdapat data yang bersifat 
statis, seperti data kriteria, sehingga data tersebut tidak bisa ditambah ataupun diubah.  
 
Kata kunci : Karyawan, Kriteria, MPE, SAW, TOPSIS, WP. 

 
 

1. Pendahuluan 
Keberhasilan sebuah perusahaan tidak lepas 

dari peran serta karyawan sebagai sumber daya 
manusia (SDM) yang menjalankan aktifitas 
perusahaan. Oleh karena itu, SDM harus dipelihara 
dan diseleksi dengan tepat agar menunjukkan kinerja 
yang baik dan optimal. Hal ini berlaku bagi 
karyawan baru maupun karyawan yang telah lama 
bekerja dalam proses pengembangan kariernya. 

Penilaian hasil kerja karyawan sering kali 
menjadi polemik, karena ada kemungkinan penilaian 
dilakukan secara subyektif terhadap seseorang 
sehingga proses tidak berjalan sebagaimana 
semestinya. PT. XYZ merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang penyedia dan perbaikan alat 
pengeboran minyak bumi. Perusahaan ini memiliki 
beberapa divisi, salah satunya adalah HES (Health, 
Environtmental and Safety) Division. Pada saat ini 
penilaian hasil kerja karyawan HES Division tidak 
memiliki kejelasan terhadap kriteria-kriteria yang 
telah ditentukan. Sehingga menimbulkan dampak 
negatif terhadap bagian HES Division, dikarenakan 
karyawan yang tidak sesuai kriteria. 

Proses penilaian dan penghitungan bobot 
kriteria dilakukan panitia dengan cara menghitung 
nilai yang telah diisi pada form yang telah 
disediakan dengan menggunakan calculator. 

Kemudian hasil penghitungan ini dimasukan 
kedalam file Microsoft Excel tanpa menggunakan 
rumus atau formula. Sehingga sering terjadi 
kesalahan dalam proses perengkingan dan output 
yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan oleh tim penilaian. 

Oleh karena itu, untuk penilaian hasil kerja 
karyawan pada bagian HES Division diperlukan 
suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang 
dapat membantu panitia dalam pengambilan 
keputusan penilaian hasil kerja karyawan. SPK ini 
dibangun dengan menggunakan metode 
Perbandingan Eksponensial (MPE), Simple Additive 
Weighting (SAW), weighted product (WP) dan 
Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution (TOPSIS). Tujuannya adalah 
menghasilkan satu alternatif keputusan obyektif, 
yang dapat membantu kerangka berfikir manusia 
dalam pengambilan keputusan yang kompleks 
berdasarkan masing-masing metode dan menemukan 
persamaan serta perbedaan disetiap metode. 

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pengambilan keputusan berdasarkan pada 

kriteria yang telah ditentukan oleh tim penilaian 
bagian HES yang terdiri dari: 
a. Kedisiplinan 
b. Kerja sama 

e. Komunikasi 
f. Inisiatif 



 

 

 

 

c. Pengetahuan 
d. Produktivitas 

g. Kehadiran 
h. Keselamatan kerja/HSE 

2. Tidak mempertimbangkan lama masa kerja 
Metode yang digunakan adalah: 

1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data merupakan tahapan yang 
paling penting dalam penelitian. Data-data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari: 
a. Studi Pustaka, mengumpulkan teori-teori 

pendukung yang bersumber dari buku, jurnal 
dan penelitian yang terkait dengan metode 
yang digunakan. 

b. Wawancara, dilakukan terhadap pihak-pihak 
terkait pada PT. XYZ. 

2. Pemilihan metode 
Metode yang digunakan Perbandingan 
Eksponensial (MPE), Simple Additive Weighting 
(SAW), weighted product (WP) dan Technique 
for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS). 

3. Analisa data 
Analisa data dengan metode MPE, SAW, WP 
dan TOPSIS. Analisa kebutuhan sistem 
menggunakan flowchart system, Entity 
Relationship Diagram (ERD), Data Flow 
Diagram (DFD), dan Kamus Data. 

4. Perancangan Antar Muka (Interface) 
Untuk mempermudah komunikasi antara sistem 
dengan pengguna, maka dirancang antar muka 
(interface) tampilan yang baik dan mudah 
dimengerti oleh pengguna. 

5. Implementasi dan pengujian 
Implementasi dan pengujian dilakukan untuk 
mengetahui cara kerja sistem dan menguji 
kelayakan kerja sistem. 

6. Kesimpulan dan saran 
Diharapkan hasil penelitian ini akan sesuai 
dengan hasil analisa dan pengujian yang 
dilakukan sehingga didapat kesimpulan sesuai 
dengan rumusan masalah dan tujuan yang akan 
dicapai, serta saran-saran yang diperlukan untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya. 

 
2. Dasar Teori 
2.1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah 
suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk 
membantu manajemen dalam mengambil keputusan 
yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi 
terstruktur dan tidak terstruktur [1]. 

Pada dasarnya SPK dirancang untuk 
mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan 
mulai dari mengidentifikasikan masalah, memilih 
data yang relevan, menentukan pendekatan yang 
digunakan dalam proses pengambilan keputusan, 
sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. 

Komponen utama SPK terdiri atas tiga yaitu: 
1. Subsistem data (database) 

Subsistem data merupakan komponen SPK 
penyedia data bagi sistem. Data dimaksud 
disimpan dalam suatu pangkalan data (database). 
Melalui pangkalan data inilah data dapat diambil 
dengan cepat. 

2. Subsistem model (model base) 
Keunikan dari SPK adalah kemampuannya 
dalam mengintegrasikan data dengan model-
model keputusan. Kalau pada pangkalan data, 
organisasi data diakukan oleh manajemen 
pangkalan data, maka dalam hal ini ada fasilitas 
tertentu yang berfungsi sebagai pengelola 
berbagai model yang disebut dengan pangkalan 
model (model base). 

3. Subsistem dialog (user system interface) 
Dalam SPK ada fasilitas yang mampu 
mengintegrasikan sistem terpasang dengan 
pengguna secara interaktif. Fasilitas atau 
subsistem ini dikenal sebagai subsistem dialog. 
Melalui subsistem dialog inilah sistem 
diartikulasikan dan diimplementasikan sehingga 
pengguna atau pemakai dapat berkomunikasi 
dengan sistem yang dirancang. 
 
Untuk membangun suatu SPK dikenal delapan 

tahapan sebagai berikut [1]: 
1. Perencanaan 
2. Penelitian 
3. Analisis 
4. Perancangan 
5. Konstruksi 
6. Implementasi 
7. Pemeliharaan 
8. Adaptasi 
 
2.2. Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 

Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 
merupakan salah satu metode untuk menentukan 
urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria 
majemuk. Teknik ini digunakan sebagai pembantu 
bagi individu pengambil keputusan untuk 
menggunakan rancang bangun model yang telah 
terdefinisi dengan baik pada tahapan proses. [2] 

 
2.2.1  Prosedur MPE 

Dalam menggunakan MPE ada beberapa tahapan 
yang harus dilakukan yaitu: 
1. Menyusun alternatif-alternatif keputusan yang 

akan dipilih. 
2. Menentukan kriteria atau perbandingan kriteria 

keputusan yang penting untuk dievaluasi. 
3. Menentukan tingkat kepentingan dari setiap 

kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria. 
4. Melakukan penilaian terhadap semua alternatif 

pada setiap kriteria. 
5. Menghitung total nilai setiap alternatif. 
6. Menentukan urutan prioritas keputusan 

didasarkan pada skor atau nilai total masing-
masing alternatif. 



 

 

 

 

 
Formulasi perhitungan total nilai untuk setiap 

alternatif dalam Metode Perbandingan Eksponensial 
adalah sebagai berikut: 
Total nilai (TNi) = 

∑
=

m

j

RKij
1

)(
TKKj ,1≤ i ≤ n         (1) 

dimana; 
TNi =  Total nilai alternatif ke-i 
RKij  = Derajat kepentingan relatif kriteria ke-j 

pada pilihan keputusan i 
TKK j =  Derajat kepentingan kriteria keputusan 

ke-j; TKKj > 0; bulat 
n =  Jumlah alternatif pilihan keputusan 
m =  Jumlah kriteria keputusan 

 
2.2.2 Keuntungan MPE 

MPE mempunyai keuntungan dalam mengurangi 
bias yang mungkin terjadi dalam analisis. Nilai skor 
yang menggambarkan urutan prioritas menjadi besar 
(fungsi eksponensial) ini mengakibatkan urutan 
prioritas alternatif keputusan lebih nyata. [2] 
 
2.3. Simple additive Weighting (SAW) 

Metode SAW sering juga dikenal dengan 
istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar 
metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot 
dari rating kinerja pada alternatif pada semua atribut 
[3]. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi 
matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 
diperbandingkan dengan semua rating alternatif 
yang ada. 
Langkah-langka dalam metode SAW : 
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci. 
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif 

pada setiap kriteria. 
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria 

(Ci), kemudian melakukan normalisasi matriks 
berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan 
jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut 
biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi 
R. Juz �

¥��
¦
��
§ �uzx��u �uz   zus� z ���y�ℎ ��Ju��� sI�v��vÕ�v

 ;�IvI�u�= 
xuvu�uz

�uz
                       zus� z ���y�ℎ ��Ju��� �u�Æ�

 ;Kwt�= 

�    
    (2) 

dengan rij adalah rating kinerja ternormalisasi 
dari alternatif Ai pada atribut i=1,2,...,m dan 
j=1,2,...,n 

4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan 
yaitu penjumlahan dari perkalian matriks 
ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga 

diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai 
alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi.  ®u �  ∑ ÁzJuzvz=1    

       (3) 
Nilai V i yang lebih besar mengindikasikan 
bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 
 

2.4. Weighted Product (WP) 
Metode WP menggunakan perkalian untuk 

menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap 
atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot 
atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya 
dengan normalisasi. Formula untuk alternative Ai 

diberikan sebagai berikut: [3] 
lQ �  ∏ /Q`[`�̀�N     
         (4) 
dengan i=1,2,….,m; dimana ∑wij  = 1.  
wij adalah pangkat bernilai positif untuk atribut 
keuntungan, dan bernilai negatif untuk atribut biaya. 
 
Formulasi relatif dari setiap alternatif, diberikan 
sebagai: 

rQ �  ∏ /Q`[`�̀�N
∏ ¾/∗̀Â[`�̀=N

            (5) 

dengan i=1,2,…,m.   
        
2.5. Technique for Order Preference by Similarity 

to Idea Solution (TOPSIS) 
TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan 

keputusan multikriteria yang pertama kali 
diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (1981). 
Metode TOPSIS didasarkan pada konsep bahwa 
alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki 
jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga 
memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. 

Solusi ideal positif didefinisikan sebagai 
jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai 
untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif-ideal 
terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk 
setiap atribut. 

Topsis mempertimbangkan keduanya, jarak 
terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi 
ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif 
terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan 
perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan 
prioritas alternatif bisa dicapai. 

Metode ini banyak digunakan untuk 
menyelesaikan pengambilan keputusan secara 
praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan 
mudah dipahami, komputasinya efisien,dan 
memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari 
alternatif-alternatif keputusan. [3] 

Secara umum prosedur TOPSIS mengikuti 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi 



 

 

 

 

Juz �  �uz
0∑ �uz2xu=1

   

         (6) 
rij = Matriks keputusan (i) (j) 

xij = Matriks keputusan (i) (j) 
dengan i=1,2,....m; dan j=1,2,....n; 

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi 
terbobot 
Y ij= wi rij 

Keterangan : 
Y ij = Matriks normalisasi terbobot (i) 
(j) 
wj  = Vektor bobot (j) 
dengan i =1,2,...,m; dan j=1,2,...,n; 

3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan 
matriks solusi ideal negatif. 
Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- 
dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot 
ternormalisasi (yij) sebagai berikut : 
A+ = (y1

+,y2
+,.....yn

+); 
A-  = (y1

-, y-,......yn
-);    

 
Dimana: 
Y j

+ adalah:  
- max yij jika j adalah atribut keuntungan. 
- min  yij jika j adalah atribut biaya. 

Y j
- adalah:  
- min yij jika j adalah atribut keuntungan. 
- max yij jika j adalah atribut biaya j:1..2..n 

4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif 
dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. 

¼u+ = 0∑ bÆuz  − Æz+e2vz=1   

          (7) 
Keterangan : 
Di

+ = Jarak alternatif Ai dengan solusi ideal 
positif 

Y ij
 = Matriks normalisasi terbobot (i) (j) 

Y j 
+ = Solusi ideal positif 

i =1,2….,m       
 
Jarak adalah alternative Ai dengan solusi ideal 
negatif di rumuskan sebagai berikut: 

¼u− = 0∑ bÆuz − Æz−e2vz=1   

          (8) 
Keterangan : 
Di

- = Jarak alternatif Ai dengan solusi ideal 
negatif 

Y ij
 = Matriks normalisasi terbobot (i) (j) 

Y j 
- = Solusi ideal negatif 

i =1,2…...m 
5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap 

alternatif 

®u = ¼u−
¼u++¼u−

            (9) 

Keterangan : 

V i = Keadaan tiap alternative terhadap solusi 
ideal positif 

Di
+ = Jarak alternatif Ai dengan solusi ideal 

positif 
Di

- = Jarak alternatif Ai dengan solusi ideal 
negatif 

i =1,2,...,m 
 

Nilai Vi yang lebih besar menunjukkan 
bahwa alternatif Ai yang akan lebih dipilih. 

 
3. Analisa 

Analisa data sistem merupakan analisa mengenai 
data masukan dan data proses yang berhubungan 
dengan pembuatan sistem. Data masukan yang 
diperlukan antara lain: 
1. Data Alternatif 

Data alternatif berisi data karyawan,dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 
Tabel 1. Data Alternatif 

No. Alternatif Nama 
Alternatif 

1. A1 xxx 
2. A2 xxx 
3. A3 xxx 

 
2. Data Kriteria 

Data Kriteria berupa variabel-variabel yang 
menjadi ukuran dalam penilaian. Untuk kriteria 
dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Data Kriteria 

No Kriteria Nama Kriteria 
1 C1 Kedisiplinan 
2 C2 Kerja sama 
3 C3 Pengetahuan 
4 C4 Produktifitas 
5 C5 Komunikasi 
6 C6 Inisiatif 
7 C7 Kehadiran 
8 C8 Keselamatan 

kerja/HSE 
 

3. Data Kepentingan Kriteria 
Terdiri dari: nilai kepentingan tiap kriteria dan 
nilai range untuk tiap kriteria. Nilai kepentingan 
kriteria merupakan nilai/kondisi untuk penilaian 
kriteria dalam penilaian, semakin penting kriteria 
tersebut maka nilainya akan semakin besar. 
Sedangkan nilai range kriteria merupakan 
nilai/kondisi untuk penilaian setiap kriteria, nilai 
range untuk setiap kriteria nantinya akan 
ditentukan oleh pihak tim penilai. 
Tabel 3. Nilai kepentingan kriteria 
No Kriteria Bobot 
1 Kedisiplinan 4 
2 Kerja sama 3 
3 Pengetahuan 3 
4 Produktifitas 3 



 

 

 

 

No Kriteria Bobot 
5 Komunikasi 2 
6 Inisiatif 2 
7 Kehadiran 4 
8 Keselamatan 

kerja/HSE 
4 

 
3.1 Analisa Perbandingan Metode 

 
3.1.1 Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 

Langkah yang dilakukan yaitu: 
1. Menyusun alternatif keputusan yang dipilih. 
2. Menentukan kriteria atau perbandingan kriteria 

keputusan yang penting untuk dievaluasi. 
3. Menentukan tingkat kepentingan dari setiap 

kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria. 
4. Melakukan penilaian terhadap semua alternatif 

pada setiap kriteria. 
5. Menghitung total nilai setiap alternatif. 
6. Menentukan urutan prioritas keputusan 

didasarkan pada skor atau nilai total masing-
masing alternatif. 

 
Tabel 4  adalah contoh kasus sederhana dalam 

penentuan penilaian untuk jabatan Bus Crew Driver. 
 
Tabel 4. Data nilai kriteria 

Kriteria 
(%) 

Alternatif(A) 
A1 A2 A3 A4 A5 

C1 7.8 4.5 6.0 5.5 2.5 
C2 6.5 6.0 8.5 6.5 5.5 
C3 7.6 5.5 7.8 7.8 6.5 
C4 8.0 6.5 6.8 7.6 6.5 
C5 5.5 7.7 7.8 6.8 5.4 
C6 6.8 4.8 6.5 5.6 6.8 
C7 7.5 5.4 7.8 7.8 6.8 
C8 6.5 7.5 8.0 5.0 4.8 

 
Tabel 5. Data Alternatif dan permasalahan kriteria 

Alter 
natif 

KRITERIA 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

A1 
7.
8 

6.
5 

7.
6 

8.
0 

5.
5 

6.
8 

7.
5 

6.
5 

A2 
4.
5 

6.
0 

5.
5 

6.
5 

7.
7 

4.
8 

5.
4 

7.
5 

A3 
6.
0 

8.
5 

7.
8 

6.
8 

7.
8 

6.
5 

7.
8 

8.
0 

A4 
5.
5 

6.
5 

7.
8 

7.
6 

7.
8 

5.
8 

7.
8 

5.
0 

A5 
2.
5 

5.
5 

6.
5 

6.
5 

5.
4 

6.
8 

6.
8 

4.
8 

Bobo
t 4 3 3 3 2 2 4 4 

Hasil penghitungan penilai menggunakan MPE 
yaitu: 

1. TN3 (A3) = 10599.70  
2. TN1 (A1) = 9952.72 
3. TN4 (A4) = 6507.32 

4. TN2 (A2) = 5163.76 
5. TN5 (A5) = 3499.07 

 
3.1.2 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Langkah yang dilakukan yaitu: 
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci. 
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif 

pada setiap kriteria. Á �  ;4,3,3,3,2,2,4,4= 

 
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria 

(Ci), kemudian melakukan normalisasi matriks 
sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. 

 
4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan 

yaitu penjumlahan dari perkalian matriks 
ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga 
diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai 
alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi. Maka 
didapatkan perangkingan sebagai berikut : 

1. V3 (A3) = 23.5387  
2. V1 (A1) = 22.7236 
3. V4 (A4) = 20.8553 
4. V2 (A2) = 18.8836 
5. V5 (A5) = 17.4325 

 
3.1.3 Metode Weighted Product (WP) 

Langkah yang dilakukan yaitu: 
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci. 
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif 

pada setiap kriteria. 
3. Menentukan nilai bobot hasil dari setiap nilai 

kepentingan kriteria. 
Á =  ;4,3,3,3,2,2,4,4= 

4. Menentukan perhitungan nilai vektor S dari 
setiap alternatif. 

5. Menentukan nilai vektor Vi yang akan digunakan 
untuk perengkingan. Sehingga didapatkan 
perangkingan sebagai berikut : 

1. V3 (A3) = 0.2304 
2. V1(A4) = 0.2219 
3. V4 (A1) = 0.2021 
4. V2 (A2) = 0.1831 
5. V5 (A5) = 0.1625 

 
3.1.4 Metode Technique For Order Preference 

By Similarity To Ideal Solusion (TOPSIS) 
Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan 

dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci. 
1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. 



 

 

 

 

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi 
terbobot Y. 

 
 Menentukan matriks solusi ideal positif dan 

solusi ideal negatif. 
 Berikutnya menentukan solusi ideal positif (A+) 

sebagai berikut: 

 
Berikutnya menentukan solusi ideal (A-) sebagai 
berikut: 

 
3. Menentukan jarak antara nilai alternatf dengan 

matriks solusi ideal positif dan negatif. 
4. Menentukan nilai preferensi untuk setiap 

alternatif. Sehinggad idapatkan perangkingan   
berikut : 

1. V3 (A3) = 0.7531 
2. V1 (A1) = 0.6932 
3. V4 (A4) = 0.5174 
4. V2 (A2) = 0.4117 
5. V5 (A5) = 0.2435 

 
Tabel 6. Perbandingan Hasil Perengkingan 4 Metode  

Alternatif 
Metode 

MPE SAW WP TOPSIS 
A1 9952.722 22.7236 0.2219 0.6932 
A2 5163.761 18.8836 0.1831 0.4117 
A3 10599.7 23.5387 0.2304 0.7531 
A4 6507.321 20.8553 0.2021 0.5174 
A5 3499.067 17.4325 0.1625 0.2435 

Dari hasil perengkingan pada tabel 6 diatas, 
maka dapat dilihat hasil akhir nilai perbandingan 
dari setiap metode. Nilai terbaik terdapat pada 
metode TOPSIS, karena metode TOPSIS membuat 
matriks keputusan ternormalisasi terlebih dahulu. 
Kemudian membuat matriks keputusan 
ternormalisasi terbobot. Lalu menentukan matriks 
solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, 
menentukan jarak antara nilai setiap alternatif 
dengan matriks solusi ideal positif dan negatif, dan 
menentukan nilai perengkingan untuk setiap 
alternatif. 

Untuk persamaan dari empat metode yang 
digunakan yaitu masing-masing metode sama-sama 
memberikan nilai alternatif yang tertinggi dalam 
menentukan nilai perengkingan. 

Sedangkan perbedaannya adalah urutan 
perengkingan dibawah nilai alternatif tertinggi, 
masing-masing metode ada yang berbeda. Kemudian 
metode MPE memiliki waktu penyelesaian tercepat 

dalam penghitungan, sedangkan metode TOPSIS 
paling lama. 

 
3.2 Perancangan Sistem 

Gambar diagram konteks terdiri atas satu 
entitas yaitu Admin.  

 
Gambar 1. Diagram Konteks 

 
Admin dalam sistem merupakan pihak tim 

penilaian pada bagian HES Division di PT. XYZ 
yang bertugas sebagai pengelola sistem untuk 
memasukkan, mengubah dan menghapus.  

Untuk Data Flow Diagram Level 1terdiri atas 
proses Data Login, Pengolahan Data Master, 
Pengolahan Analisa Metode dan Laporan. 

 

 
Gambar 2. Data Flow Diagram Level 1 

 
Pada model data aplikasi, komposisi masing-

masing objek data dan atribut yang menggambarkan 
objek terserbut serta hubungan antara masing-
masing objek data dan objek lainya dapat dilihat di 
Entity Relationship Diagram (ERD) berikut ini: 



 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Entity Relationship Diagram 
Untuk alur kerja sistem dapat dilihat pada 

flowchart berikut ini: 

 
Gambar 4. Flowchart System 

 
3.3 Rancangan Tampilan 

Rancangan tampilan antar muka menu utama 
dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Antar Muka Sistem 

 
4. Implementasi dan Pengujian 

Menu berikut ini merupakan tampilan pertama 
untuk menjalankan aplikasi. Seorang pengguna 
harus menginputkan data login dengan mengisi User 
id dan Password yang tepat untuk masuk kedalam 
Sistem pendukung keputusan untuk penilaian hasil 
kerja karyawan.  

 
Gambar 6. Menu Login 

 
Tampilan menu utama SPK dapat dilihat pada 

gambar 7 dengan fungsi proses penginputan Data 
Master, proses perengkingan ataupun Laporan. 

 
Gambar 7. Menu Utama 

 
Hasil pengujian dapat pada gambar 8. 



 

 

 

 

 
Gambar 7. Hasil Pengujian Sistem 

 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan implementasi yang 
dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian secara keseluruhan, 

implementasi SPK pada bagian HES Division 
dapat diterapkan pada bagian PT. XYZ. 

2. SPK ini dapat membantu pihak bagian HES 
Division untuk menentukan penilaian hasil kerja 
karyawan, sehingga penilaian hasil kerja 
karyawan menjadi optimal. 

3. Pada SPK ini masih terdapat beberapa form yang 
bersifat statis, seperti data kriteria, karena pada 
bagian HES Division belum ada kebutuhan untuk 
penambahan ataupun pengubahan terhadap data 
kriteria yang telah ada. 

 
5.2 Saran 

Saran untuk pengembangan sebagai berikut: 
1. Sistem ini bersifat Statis karena data kriteria 

yang gunakan dalam sistem ini tidak dapat di 
tambah oleh user, sehingga untuk pengembangan 
berikutnya dapat dibuat dalam bentuk dinamis. 

2. Dalam penghitungan nilai hasil kerja karyawan 
dengan menggunakan metode MPE, SAW, WP 
dan TOPSIS yang lebih maksimal yaitu dengan 
memilih antara metode SAW, WP dan TOPSIS, 
sedangkan metode MPE nilai yang dihasilkan 
tidak rasional. 

3. Untuk pengembangan sistem berikutnya tidak 
menggunakan empat metode ini lagi, mungkin 
dapat menggunakan metode yang lainnya. 
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Abstrak 
Banyak informasi yang dapat digali dengan mengelompokkan data transaksi penjualan milik sebuah 

perusahaan ritel, diantaranya adalah dapat mengenali kelas dari produk yang banyak terjual dan 
mengelompokkan rata-rata jumlah transaksi dalam sehari di waktu yang berbeda. Teknik yang dapat digunakan 
untuk melakukan pengelompokkan data transaksi penjualan tersebut adalah clustering. Salah satu metode 
clustering adalah Genetic K-Means Algorithm (GKA). GKA memanfaatkan mekanisme seleksi alam milik 
Genetic Algorithm (GA) dan performansi yang tinggi dari K-Means. Sebagai hasilnya GKA akan lebih cepat 
konvergen ke optimum global. Dimana akan berdampak pada pembentukan cluster yang optimal. 

Pada penelitian ini, metode clustering GKA diterapkan untuk mengenali kelas dari produk yang banyak 
terjual dan mengelompokkan rata-rata jumlah transaksi dalam sehari di waktu yang berbeda dengan 
menggunakan langkah-langkah antara lain melakukan inisialisasi populasi, menghitung nilai fitness, melakukan 
seleksi elitism, melakukan mutasi, dan melakukan clustering dengan operator k-means. Setelah dilakukan uji 
coba menggunakan evaluasi Davies–Bouldin index (DBI), algoritma GKA memiliki nilai DBI yang sama dengan 
K-Means.  
 
Kata kunci : Clustering, K-Means, Genetic K-Means Algorithm (GKA), Transaksi Penjualan. 
 
 
1. Pendahuluan 

Banyak informasi yang dapat digali dari data 
transaksi penjualan milik sebuah perusahaan ritel. 
Basis data milik perusahaan ritel berskala nasional 
dapat mencapai ukuran gigabyte tiap harinya. 
Dengan mengelompokkan data berukuran besar 
tersebut ke dalam kelas yang berbeda, berdasarkan 
beberapa karakteristik yang dimiliki, dapat 
membantu perusahaan ritel dalam mengelola proses 
bisnis mereka. Keuntungan yang didapatkan oleh 
pengusaha ritel dengan mengelompokkan data 
transaksi tersebut diantaranya adalah dapat 
mengenali kelas dari produk yang banyak terjual, 
dan mengelompokkan rata-rata jumlah transaksi 
dalam sehari di waktu yang berbeda. Dengan adanya 
pengelompokkan tersebut diharapkan dapat 
membantu pengusaha ritel dalam menanggulangi 
situasi kehabisan stok (out-of stock)[1]. 

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 
melakukan pengelompokkan data tersebut adalah 
clustering. Diperlukannya teknik clustering 
dikarenakan belum adanya standar yang baku dalam 
melakukan pengelompokkan data transaksi 
penjualan. Terdapat dua teknik utama dalam 
clustering, antara lain Hierarchical Clustering dan 
Partitional Clustering[2]. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan 
adalah Partitional Clustering karena pada beberapa 
penelitian menyebutkan bahwa teknik Partitional 

Clustering sesuai bila digunakan untuk 
mengelompokkan dataset berjumlah besar[3].  

Metode Partitional Clustering yang paling 
poluler adalah algoritma K-Means. Algoritma K-
Means ini termasuk algoritma yang sederhana, 
mudah dan didasarkan pada analisis varian[4]. 
Kelemahan utama dari algoritma K-Means ini adalah 
cluster yang dihasilkan sangat bergantung pada 
inisialisasi centroid yang dibangkitkan secara 
random, sehingga algoritma ini tidak menjamin 
dalam menemukan optimum global. Untuk itu 
diperlukan suatu mekanisme untuk sedapat mungkin 
mencapai optimum global guna meningkatkan 
kinerja clustering[5]. Dikarenakan pendekatan 
optimasi stokastik baik digunakan dalam 
menghindari optimum lokal, maka pendekatan ini 
dapat digunakan untuk menemukan solusi optimum 
global. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 
adalah Algoritma Genetik (AG/GA). Pemilihan 
metode GA ini dikarenakan GA telah terbukti dapat 
mencapai optimum global dan memiliki kinerja yang 
lebih baik jika dibandingkan dengan metode dari 
pendekatan stokastik lainnya[6].  

Untuk melakukan efisiensi penggunaan GA 
dalam berbagai aplikasi, diperlukan spesialisasi pada 
GA untuk setiap permasalahan yang sedang 
dihadapi. Spesialisasi dapat dilakukan dengan 
menerapkan hibridisasi pada GA[7]. Krishna dan 
Murty memperkenalkan metode hibrid GA untuk 



 

 

 

 

clustering yang disebut dengan Genetic K-Means 
Algorithm (GKA)[6]. Pendekatan hibrid ini 
memanfaatkan mekanisme seleksi alam milik GA 
dan performansi yang tinggi dari K-Means. Sebagai 
hasilnya, GKA akan selalu lebih cepat konvergen ke 
optimum global.[8].  

Pada penelitian ini ingin menerapkan GKA 
untuk mengenali kelas dari produk yang banyak 
terjual serta untuk mengelompokkan rata-rata 
transaksi perhari. Selain itu ingin mengukur tingkat 
validitas cluster yang dihasilkan oleh algoritma 
GKA dibandingkan algoritma K-Means bila diukur 
menggunakan evaluasi Davies–Bouldin index 

 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Clustering 

Prinsip yang digunakan adalah 
memaksimumkan homogenitas (kesamaan) dalam 
satu cluster dan memaksimumkan heterogenitas 
(ketidaksamaan) antar cluster. Tujuan utama 
melakukan clustering adalah untuk membagi 
sejumlah data yang besar dengan memberikan 
derajat keanggotaan atau dengan mengelompokkan 
sejumlah data yang memiliki kesamaan tinggi[9].  
 
2.2 Algoritma K-Means 

Prinsip utama dari K-Means adalah 
membentuk K buah prototipe atau pusat cluster 
(centroid) dengan menggunakan persamaan 1 
berikut.[10] 

                               K? = 1
v � ��

�
�¶6

                             ;1= 

 
Kemudian secara iteratif prototipe cluster ini 

diperbaiki hingga tidak terjadi perubahan yang 
signifikan pada prototipe cluster (konvergen) dengan 
menghitung jarak setiap data ke masing-masing 
centroid antar dua obyek menggunakan persamaan 
Euclidean distance 2 sebagai berikut.[10] 

                 �ut�;u, z= =  s�;�%~ − ��~=B
(

~¶6
               ;2= 

 
2.3 Genetic K-Means Algorithm 

Untuk melakukan efisiensi penggunaan 
GA(Genetic Algorithm), diperlukan spesialisasi pada 
GA untuk setiap permasalahan yang sedang 
dihadapi. Spesialisasi dapat dilakukan dengan 
menerapkan hibridisasi pada GA[6]. Krishna dan 
Murty memperkenalkan metode hibrid GA untuk 
clustering yang disebut dengan Genetic K-Means 
Algorithm (GKA). Pendekatan hibrid ini 
memanfaatkan mekanisme seleksi alam milik GA 
dan performansi yang tinggi dari K-Means. Sebagai 
hasilnya, GKA akan selalu lebih cepat konvergen ke 
optimum global[8]. 

Seperti pada GA, GKA membentuk populasi 
berdasarkan skema pengkodean solusi. Inisialisasi 

populasi dilakukan secara random dan berevolusi 
pada setiap generasi. Populasi pada generasi 
selanjutnya dibentuk dengan menerapkan operator 
genetika pada populasi saat ini. Proses evolusi 
berlangsung sampai kondisi atau kriteria 
penghentian tercapai. Pada GKA, operator K-Means 
yang merupakan salah satu langkah dari K-Means 
dipergunakan sebagai ganti crossover dan mutasi 
berbasis jarak didefinisikan secara khusus untuk 
permasalahan clustering ini untuk mengefisienkan 
solusi. Dalam GKA terdapat enam  komponen utama 
antara lain: 

 
 1.Teknik Pengkodean 

Teknik pengkodean adalah teknik untuk 
menyatakan populasi awal sebagai calon solusi suatu 
masalah ke dalam bentuk kromosom.[11].  
 
2.Inisialisasi Populasi 

 Inisialisasi populasi P(0) dipilih secara 
random. Dalam kasus ini, kemungkinan akan 
menjumpai adanya kromosom illegal.Hal ini dapat 
dihindari dengan menetapkan nilai P dengan nilai 
integer terbesar yang kurang dari n / K, dan titik data 
dipilih secara random untuk setiap cluster [6]. 
 
3.Fungsi Fitness 
 Setiap solusi dari populasi dievaluasi 
dengan menggunakan nilai fitness-nya masing-
masing. Dalam konteks ini, nilai fitness dari 

kromosom solusi �q bergantung pada Total Within-
Cluster Variation (TWCV). Karena tujuan dari 
clustering adalah untuk meminimalkan TWCV, 
kromosom solusi dengan nilai TWCV yang relatif 
kecil harus memiliki nilai fitness yang relatif tinggi. 
Persamaan yang digunakan untuk menghitung 
besarnya nilai TWCV (�;Å=) dapat dilihat pada 
persamaan 3 [6]. 
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di mana : 
�;Å=   = total within-cluster variation (TWCV) K 
= kelompok cluster 
k = berisi nilai {1, 2, …, K} 
�;~= = within-cluster variation 
n =  pola yang diberikan 
Å?~ = allele 
d = dimensi vektor dari setiap pola yang diberikan 
�?� = kumpulan pola dari n 

K~� = centroid dari k 

Fungsi fitness ;�;tq == dari kromosom tq 
dapat didefinisikan pada persamaan 4[12]. 
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di mana: �;tq = = nilai fitness 
TWCV max = nilai TWCV maksimum TWCV (Sw) 
= nilai TWCV kromosom 
Fmin = nilai fitness minimum dalam populasi 
 
4.Seleksi 

Pada penelitian ini metode seleksi yang 
digunakan adalah metode elitism. Metode elitism 
mempertahankan individu terbaik dari setiap 
generasi. Cara kerja metode ini adalah kromosom 
dengan nilai fitness terbaik akan langsung disalin ke 
populasi baru..[14]. (Mitchell, 1999). 
 
5.Mutasi 

Untuk menerapkan operator mutasi pada allele 
tq;u= yang sesuai dengan pola �? , dengan �� =
�¾�? . K�Â menjadi jarak Euclidean antara �?  dan K�, 
kemudian allele akan diganti dengan nilai yang 
terpilih secara acak sesuai dengan persamaan 5 [6] 
 

     .z =  Pr{tW;u= =  z9
=  Km�max −  �j

∑ ¾Km�max −  �jÂÐu=1
     ;5= 

di mana:  

Kñ = konstanta dengan nilai ≥ 1 

�ñµT = x���{ ��} 

�� = �¾�?. K�Â = jarak Euclidean antara �? dan K� 
 
 
6.Operator K-Means 

K-Means operator (KMO dilakukan dengan 
mengkalkulasi titik cluster (centroid) dan Pasangkan 
kembali setiap titik data pada cluster dengan pusat 
cluster terdekat dengan menggunakan Euclidean 
distance.[6] 
 
2.6.Evaluasi 

Untuk menguji akurasi dari hasil clustering 
digunakan pengukuran Davies–Bouldin index (DBI). 
Algoritma clustering yang menghasilkan cluster 
dengan nilai DBI terkecil dianggap sebagai 
algoritma terbaik berdasarkan kriteria DBI. Adapun 
persamaan yang digunakan untuk menghitung intra 
cluster diversity dapat dilihat pada persamaan 6 [15] 

                           �Ö� =   1
\ � �;K�  ,

3

?¶?
�?= B               ;6= 

dimana : 
 �Ö� = jarak antara titik data dengan centroid   
     dari cluster j 
N = jumlah data 
�;K�, ��= = jarak Euclidean distance antara titik  
     data dengan centroid. 
 

Sedangkan persamaan yang digunakan untuk 
menghitung inter cluster diversity dapat dilihat pada 
persamaan 7 [15] 
 

                       Ã�,~ =    �Ö� +  �Ö~
|K� −  K~|               ;7= 

dimana : 
Ã�,~ = jarak antara cluster j dan k 

 �Ö� = jarak antara titik data dengan centroid  
    dari cluster j 

 �Ö~ = jarak antara titik data dengan centroid  
    dari cluster k 
K� = centroid cluster j 

K~ = centroid cluster k 
Adapun persamaan untuk menghitung nilai DBI 
dapat dilihat pada persamaan 9 [15] 

                                 ¼k¡ =   1
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�
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dimana : 
DBI = Davies–Bouldin index 
M = jumlah cluster 
Ã? = nilai maksimum jarak antara cluster j dan k 
 
3. Perancangan Sistem 

Rancangan flowchart dari sistem clustering 
yang akan dikembangkan dengan menggunakan 
GKA dapat dilihat pada gambar 3. 

For i ← 0 to jumlah generasi

Finish

Start

i

Inisialisasi jumlah cluster, 

populasi (p), generasi (e), 

probabilitas mutasi, dan 

memilih opsi clustering

Inisialisasi populasi

Menghitung nilai fitness

Seleksi

Mutasi

K-means

Menghitung nilai fitness

Solusi

 
Gambar 3.Flowchart Sistem GKA 

Keterangan flowchart pada Gambar 3: 
a. Inisialisasi populasi 



 

 

 

 Melakukan representasi kromosom dan 
membentuk kromosom sejumlah 
melakukan inisialisasi pada kromosom secara 
random. 

b. Menghitung nilai fitness 
 Menghitung nilai fitness dari setiap kromosom 

yang terdapat dalam populasi.
c. Seleksi 
 Melakukan seleksi dengan metode 

berdasarkan nilai fitness yang diperoleh dari 
setiap kromosom dalam populasi.

d. Mutasi 
 Merubah nilai allele berdasarkan jarak 

centroid dari titik data yang sama.
e. K-means 
 Melakukan proses clustering 

menggunakan operator K-Means
 
4. Hasil Dan Pembahasan 
Pada penelitian ini dilakukan 2 skenario ujicoba 
yaitu : 

1. mengenali kelas dari produk yang banyak 
terjual  

2. mengelompokkan rata
transaksi dalam sehari di waktu
berbeda. 

Uji coba dilakukan pada data input dataset transaksi 
penjualan sebesar 200 data. Data ini telah 
terklasifikasikan ke dalam 2 kategori 
masing-masing sejumlah 100 data. 

Adapun hasil uji coba parameter GKA dapat 
dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4 Grafik Uji Coba Parameter GKA

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
jumlah populasi maka semakin tinggi pula peluang 
nilai fitness yang akan diperoleh.

 
4.1. Uji Coba Evaluasi DBI pada produk yang 

banyak terjual 
Pada penelitian ini digunakan algoritma 

Means sebagai pembanding untuk GKA. Algoritma 
K-Means akan menggunakan parameter GKA yang 
optimal pada kategori k. produk sebagai parameter 
input.  

Perbandingan DBI antara GKA dan 
pada kategori k. produk untuk jumlah 
dan 5 seperti terlihat pada gambar 5.
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Melakukan representasi kromosom dan 
membentuk kromosom sejumlah P, kemudian 
melakukan inisialisasi pada kromosom secara 

dari setiap kromosom 
terdapat dalam populasi. 

Melakukan seleksi dengan metode elitism 
yang diperoleh dari 

setiap kromosom dalam populasi. 

berdasarkan jarak cluster 
dari titik data yang sama. 

clustering dengan 
Means 

Pada penelitian ini dilakukan 2 skenario ujicoba 

mengenali kelas dari produk yang banyak 

mengelompokkan rata-rata dari jumlah 
transaksi dalam sehari di waktu yang 

Uji coba dilakukan pada data input dataset transaksi 
penjualan sebesar 200 data. Data ini telah 
terklasifikasikan ke dalam 2 kategori clustering yang 

masing sejumlah 100 data.  
Adapun hasil uji coba parameter GKA dapat 

 

Gambar 4 Grafik Uji Coba Parameter GKA 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

jumlah populasi maka semakin tinggi pula peluang 
yang akan diperoleh. 

Uji Coba Evaluasi DBI pada produk yang 

Pada penelitian ini digunakan algoritma K-
sebagai pembanding untuk GKA. Algoritma 

akan menggunakan parameter GKA yang 
optimal pada kategori k. produk sebagai parameter 

Perbandingan DBI antara GKA dan K-Means 
tuk jumlah cluster 2, 3, 4, 

dan 5 seperti terlihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik Perbandingan Nilai DBI GKA dan 

K-Means Kategori k. produk
Dari gambar 5 terlihat bahwa pada saat uji 

coba ini dilakukan, GKA menghasilkan nilai DBI 
yang sama dengan K-Me
nilai fitness seluruh kromosom pada populasi 
terakhir yang dihasilkan GKA telah menunjukkan 
nilai fitness yang konvergen. Sehingga 
menyebabkan hasil clustering
mengalami perubahan kembali dan memiliki hasil 
clustering yang sama dengan 

 
4.2. Uji Coba Evaluasi DBI pada Kategori k. 

transaksi 
Evaluasi DBI pada Kategori k. transaksi akan 

diujicobakan pada jumlah 
hasil uji coba program diperoleh nilai DBI pada 
kategori k. transaksi untuk jumlah 
dan 5 dapat ditunjukkan pada gambar 6 sebagai 
berikut. 

 

Gambar 6 Grafik Perbandingan Nilai DBI GKA 
Kategori k. produk

 
Pada penelitian ini digunakan algoritma 

Means sebagai pembanding untuk GKA. Algoritma 
K-Means akan menggunakan parameter GKA yang 
optimal pada kategori k. transaksi sebagai parameter 
input.  

 
Gambar 7 Grafik Perbandingan Nilai DBI GKA dan 

K-Means Kategori k. transaksi
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Gambar 5. Grafik Perbandingan Nilai DBI GKA dan 
Kategori k. produk 

Dari gambar 5 terlihat bahwa pada saat uji 
coba ini dilakukan, GKA menghasilkan nilai DBI 

Means. Hal ini dikarenakan, 
seluruh kromosom pada populasi 

terakhir yang dihasilkan GKA telah menunjukkan 
yang konvergen. Sehingga 

clustering GKA tidak 
mengalami perubahan kembali dan memiliki hasil 

ng sama dengan K-Means. 

Uji Coba Evaluasi DBI pada Kategori k. 

Evaluasi DBI pada Kategori k. transaksi akan 
diujicobakan pada jumlah cluster 2, 3, 4, dan 5. Dari 
hasil uji coba program diperoleh nilai DBI pada 
kategori k. transaksi untuk jumlah cluster 2, 3, 4, 
dan 5 dapat ditunjukkan pada gambar 6 sebagai 

 
 

Gambar 6 Grafik Perbandingan Nilai DBI GKA 
Kategori k. produk 

Pada penelitian ini digunakan algoritma K-
sebagai pembanding untuk GKA. Algoritma 

akan menggunakan parameter GKA yang 
optimal pada kategori k. transaksi sebagai parameter 

 

Gambar 7 Grafik Perbandingan Nilai DBI GKA dan 
Kategori k. transaksi 
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Dari gambar 7 terlihat bahwa pada saat uji 

coba ini dilakukan, GKA menghasilkan nilai DBI 
yang relatif sama dengan K-Means. Hal ini 
dikarenakan, nilai fitness seluruh kromosom pada 
populasi terakhir yang dihasilkan GKA telah 
menunjukkan nilai fitness yang konvergen. Sehingga 
menyebabkan hasil clustering GKA tidak 
mengalami perubahan kembali dan memiliki hasil 
clustering yang sama dengan K-Means. 

 
5. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan analisa yang telah 
dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut. 
1 Metode clustering Genetic K-Means Algorithm 

(GKA) diterapkan dengan menggunakan 
langkah-langkah yaitun : melakukan inisialisasi 
populasi, menghitung nilai fitness, melakukan 
seleksi elitism, melakukan mutasi, dan 
melakukan clustering dengan operator K-
Means. Kromosom dengan nilai fitness  yang 
paling tinggi merupakan solusi yang diperoleh. 

2 Setelah dilakukan uji coba menggunakan 
evaluasi Davies–Bouldin index (DBI) dalam 
mengenali kelas dari produk yang banyak 
terjual, algoritma GKA maupun K-Means 
memiliki nilai DBI yang sama. telah 
menunjukkan nilai fitness yang konvergen. 

3 Setelah dilakukan uji coba menggunakan 
evaluasi Davies–Bouldin index (DBI) dalam 
mengelompokkan rata-rata jumlah transaksi 
dalam sehari di waktu yang berbeda, algoritma 
GKA maupun K-Means memiliki nilai DBI 
yang relatif sama.  
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Abstrak 

 WiMAX standar IEEE 802.16e merupakan teknologi broadband wireless access yang mendukung 
mobilitas user saat melakukan komunikasi. Sistem MIMO ditambahkan pada sistem untuk meningkatkan 
kemampuan pengiriman data. Namun dalam komunikasi wireless ,kesalahan pada data yang diterima sering 
terjadi yang disebabkan oleh  gangguan, baik yang berasal dari sistem maupun dari kanal yang dilalui selama 
pengiriman berlangsung.  
Untuk  mengatasi permasalahan yang dihadapi, dibutuhkan teknik pengkodean kanal. LDPC merupakan salah 
satu jenis teknik pengkodean kanal yang sangat efektif. Penelitian ini, menganalisis pengaruh penggunaan LDPC 
terhadap performansi sistem MIMO – OFDM 2x2 skema STBC pada teknologi WiMAX standar IEEE 802.16e 
dan membandingkannya antara daerah urban, perbukitan serta rural. Selain itu, dianalisis juga pengaruh 
kecepatan user dan pengaruh nilai code rate terhadap performansi sistem di ketiga daerah. 
 Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem yang menggunakan LDPC performansinya lebih baik 
dibandingkan tanpa LDPC. Pada sistem yang menggunakan LDPC dengan code rate ½ di daerah urban pada 
target BER 10-3 nilai Eb/No yang dicapai adalah 11,4 dB sedangkan untuk sistem yang tanpa LDPC 20 dB. 
Performansi sistem yang menggunakan LDPC di kanal AWGN juga lebih baik dibandingkan di kanal Rayleigh 
yaitu dengan nilai Eb/No 9,42 dB. Selain itu, simulasi menunjukkan semakin besar nilai code rate performansi 
sistem akan lebih buruk. Terlihat ketika sistem menggunakan code rate ¾ target BER dicapai saat Eb/No 
bernilai 14,2 dB. Dan untuk kecepatan user, hasil simulasi menunjukkan bahwa kinerja sistem yang 
menggunakan LDPC masih baik, di mana untuk kecepatan 100 Km/Jam target BER tercapai pada nilai Eb/No 
13,8 dB untuk di daerah urban. Dan juga performansi sistem di daerah urban merupakan performansi terbaik 
dibandingkan daerah perbukitan dan rural, hal ini karena sistem MIMO yang memiliki karakteristik semakin 
banyak pantulan semakin baik performansinya. 
 
Kata Kunci :  WiMAX 802.16e, MIMO, OFDM, LDPC 
 
 
 
 
1.  Pendahuluan 
Low Density Parity Check Code (LDPC) 
merupakan teknik pengkodean yang termasuk pada 
kelas linear block code. LDPC menggunakan 
konsep sparse parity check matrix yaitu merupakan 
parity check yang memiliki jumlah bit ‘1’ lebih 
sedikit dibandingkan jumlah bit ‘0’[6]. 
Teknologi mobile WiMAX standar IEEE 802.16e 
ini mampu menawarkan kecepatan transfer data 
yang tinggi pada mobile devices dan cakupan area 
yang lebih luas. Standar ini juga menawarkan 
mobilitas yang tinggi bagi penggunanya. Dalam 
teknologi WiMAX 802.16e kecepatan dan kapasitas 
pengiriman data merupakan hal yang sangat 
penting. Salah satu sistem yang digunakan untuk 
meningkatakan kecepatan dan kapasitas dalam 

transmisi data adalah sistem multiple input multiple 
output (MIMO). Selain itu, kemampuan sistem 
MIMO dapat meningkatkan efisiensi frekuensi dan 
meningkatakan diversity gain. 
Pada penelitian ini dilakukan analisis performansi 
MIMO OFDM menggunakan LDPC pada 
Teknologi M 802.16e. Penelitian ini akan 
menganalisis performansi sistem MIMO-OFDM 
pada mobile WiMAX 802.16e  yang telah 
menggunakan low density parity check (LDPC) di 
beberapa jenis path profile, yaitu daerah urban, 
perbukitan dan rural yang kemudian akan 
dibandingkan performansi antara ketiga daerah 
tersebut. Selain itu, dianalisis pula pengaruh 
kecepatan user dan nilai code rate. 
 



 

 

 

2. Dasar Teori 
2.1 MIMO Multiple Input -
(MIMO) [2][7][1] 

 Teknologi multiple input 
(MIMO) merupakan teknologi multi antenna baik 
di sisi pemancar maupun di sisi penerima
ini dapat meningkatkan diversity gain
sinyal di penerima yang kualitasnya menurun akibat 
kanal multipath dapat ditingkatkan
kualitasnya. MIMO juga dapat meningkatkan 
kemampuan transfer data dan meningkatkan 
efisiensi frekuensi. Secara sederhana MIMO 
merupakan penggunaan beberapa antenna di sisi 
pemancar dan penerima. Gambar 1. merupakan 
representasi dari sistem MIMO. 

Gambar 1 Representasi model
 
Dengan menggunakan sistem MIMO 
dicapai dengan mengirimkan beberapa replika 
sinyal informasi pada kanal independent fading
sehingga akan terdapat minimal sebuah sinyal 
informasi yang yang paling baik. Sistem dengan 
antena pengirim dan n antena penerima dapat 
mencapai diversity gain maksimum sebesar 
 
2.2 Space Time Block Code (STBC)
Pada STBC (Space Time Block Code
sama dikirimkan secara pararel dengan 
berbeda. Teknik ini dapat di representasikan dengan 
matriks sebagai berikut : 

Gambar 2 Representasi matriks STBC
 

Dengan sij adalah simbol yang ditransmisikan pada 
time slot i dari antena j dengan terdapat 
nT antena transmitter, dan nR antena 
 Dengan pengkodean yang disusun dari 
beberapa simbol dalam satu ruang yang dikirim 
menggunakan teknik diversitas ruang melalui 
beberapa periode waktu maka 
suatu teknik untuk mendapatkan kualitas sinyal 
yang tinggi dengan  menggunakan teknik diversitas. 
Skema dari Teknik STBC adalah sebagai berikut :

STBC

*
1x− 0x

1x*
0x

Input

 
Gambar 3. Skema MIMO STBC 2x2

- Multiple Output 

multiple input - multiple output 
(MIMO) merupakan teknologi multi antenna baik 
di sisi pemancar maupun di sisi penerima. Teknik 

diversity gain, sehingga 
yang kualitasnya menurun akibat 

dapat ditingkatkan kembali 
juga dapat meningkatkan 

kemampuan transfer data dan meningkatkan 
efisiensi frekuensi. Secara sederhana MIMO 
merupakan penggunaan beberapa antenna di sisi 
pemancar dan penerima. Gambar 1. merupakan 

 

Representasi model sistem MIMO[2] 

Dengan menggunakan sistem MIMO diversity gain 
dicapai dengan mengirimkan beberapa replika 

independent fading, 
sehingga akan terdapat minimal sebuah sinyal 
informasi yang yang paling baik. Sistem dengan m 

antena penerima dapat 
maksimum sebesar mn. 

(STBC) [10][4] 

Space Time Block Code) data yang 
sama dikirimkan secara pararel dengan coding yang 
berbeda. Teknik ini dapat di representasikan dengan 

 
Representasi matriks STBC[5] 

adalah simbol yang ditransmisikan pada 
dengan terdapat T time slot, 

antena receiver.  
pengkodean yang disusun dari 

beberapa simbol dalam satu ruang yang dikirim 
menggunakan teknik diversitas ruang melalui 
beberapa periode waktu maka STBC merupakan 
suatu teknik untuk mendapatkan kualitas sinyal 

dengan  menggunakan teknik diversitas. 
Skema dari Teknik STBC adalah sebagai berikut : 

Decoding
STBC

Output

Skema MIMO STBC 2x2[10] 

 

Pada teknik STBC, terdapat proses 
disebut Alamouti’s Coding
pemancar kode matriksnya :� � S t�
Dengan baris menyatakan 
menyatakan space diversity.
Pada penggunaan sistem MIMO STBC 
menggunakan sejumlah antena pada pemancar (T) 
dan penerima (R) sehingga dapat menja
tingkat diversitas menjadi T x R. Misal dengan 
menggunakan 2 antena pada pemancar dan 2 antena 
pada penerima, maka sistem MIMO STBC dapat 
menyediakan tingkat diversitas yang setara dengan 
metode konvesional menggunakan 4 antena di 
penerima. 
 
2.3 Low Density Parity Check 
[6][5][3][11] 

 Low density parity check 
adalah salah satu kelas dari 
(LBC). Karakteristik LDPC memiliki matriks 
check yang jumlah bit ‘1’ lebih sedikit 
dibandingkan jumlah bit ‘0’. L
merupakan good error correcting 
performansi Shannon limit
 LDPC code  dapat direpresentasikan dalam 
bentuk matriks dan graph bipartite 
disebut Tanner graph. 

Gambar 4. Representasi LDPC dengan ukuran m x 
n (5,10) (a)Matriks parity check 

LDPC (b)Tanner graph
 
Dari matriks  H di atas, diperoleh dua nilai yaitu d
dan dv, di mana dc menyatakan jumlah bit ‘1’ pada 
baris matriks H, dan dv menyatakan jumlah bit ‘1’ 
pada kolom matriks H. Agar matriks H dapat 
dinyatakan low density 
sedangkan berdasarkan representasi dari 
graph dapat dilihat bahwa m 
menyatakan jumlah bit parity
menyatakan jumlah dalam 
representasi Tanner graph
terhubung variable node
nilai elemen dari hij=1 pada matriks H.
 Kode LDPC diklasifikasikan menjadi dua 
grup yaitu regular LDPC dan irregular LDPC. P
penelitian ini yang akan dibahas adalah 
LDPC yang dikonstruksi secara 
 
2.3.1. Regular LDPC [9] 

 

Pada teknik STBC, terdapat proses encoding yang 
Alamouti’s Coding, pada sistem dua antena 

pemancar kode matriksnya : 

S t6 tB�tB∗ t6∗U 
Dengan baris menyatakan time diversity dan kolom 

space diversity. 

Pada penggunaan sistem MIMO STBC 
menggunakan sejumlah antena pada pemancar (T) 
dan penerima (R) sehingga dapat menjanjikan 

versitas menjadi T x R. Misal dengan 
menggunakan 2 antena pada pemancar dan 2 antena 
pada penerima, maka sistem MIMO STBC dapat 
menyediakan tingkat diversitas yang setara dengan 
metode konvesional menggunakan 4 antena di 

Low Density Parity Check (LDPC) Code 

Low density parity check (LDPC) code 
adalah salah satu kelas dari linear block code 
(LBC). Karakteristik LDPC memiliki matriks parity 

yang jumlah bit ‘1’ lebih sedikit 
dibandingkan jumlah bit ‘0’. LDPC code 

good error correcting yang memiliki 
Shannon limit. 

dapat direpresentasikan dalam 
graph bipartite atau juga yang 

 
Representasi LDPC dengan ukuran m x 

parity check (2,4) regular 
Tanner graph (2,4) regular LDPC[11] 

Dari matriks  H di atas, diperoleh dua nilai yaitu dc 

menyatakan jumlah bit ‘1’ pada 
menyatakan jumlah bit ‘1’ 

pada kolom matriks H. Agar matriks H dapat 
 maka dc<<n dan dv<<m, 

sedangkan berdasarkan representasi dari Tanner 
dapat dilihat bahwa m check node 

bit parity dan n variable node 
akan jumlah dalam codeword. Dalam 

Tanner graph, check node (f i) akan 
variable node (cj) jika dan hanya jika 

=1 pada matriks H. 
Kode LDPC diklasifikasikan menjadi dua 

grup yaitu regular LDPC dan irregular LDPC. Pada 
enelitian ini yang akan dibahas adalah regular 

yang dikonstruksi secara random ones. 

 



 

 

 

 

 Sebuah kode LDPC dikatakan kode 
regular jika memiliki bobot bit ‘1’ kolom (dv) dan 
bobot bit ‘1’ baris (dc) seragam (uniform).  
  
2.3.2. Metode Encoding Lower Triangular Shape 
Based[8] 
Diketahui matriks parity check H (m x n) dan 
codeword c (1 x n), dengan nilai dari HcT=0T. 
Dengan pendekatan bentuk approximate lower 
triangular matriks parity check menjadi sebagai 
berikut : ¤ � b� k $¿ ¼ Öe                       ;1= 

Di mana, A matriks (m-g) x (n-m), B matriks (m-g) 
x g, T matriks (m-g) x (m-g), C matriks g x (n-m), 
D matriks g x g dan E matriks g x (m-g). Setiap 
matriks bersifat sparse dan matriks T merupakan 
matriks lower triangular dengan diagonalnya bit 
‘1’. 

 
Gambar 5. Model matriks parity check dalam 
bentuk approximation lower triangulation[8] 

 
 Proses encoding terbagi menjadi dua tahap 
yaitu preprocessing step dan actual encoding step 
yang akan dijelaskan sebagai berikut : 
 
Preprocessing 
Input : Matriks non-singular parity check H. 

Output : Matriks b� k $
¿ ¼ Öe yang equivalen 

dengan matriks parity check  
1. [Triangulation] Melakukan proses 

permutasi baris dan kolom sehingga 
menghasilkan matriks parity check H 
dalam bentuk approximate lower 
triangular. 

¤ = b� k $
¿ ¼ Öe 

Dengan nilai gap (g) sekecil mungkin. 
2. [Check rank]  Menggunakan Gaussian 

Elimination untuk melakukan proses 
premultiplication. Untuk mengeliminasi 
seluruh bit ‘1’ pada kanan bawah 
submatriks H menggunakan matriks 

b ¡ 0−Ö$�1 ¡e sebagai pengali di sebelah 

kiri sehingga terjadi eliminasi. 

b ¡ 0−Ö$�1 ¡e b� k $
¿ ¼ Öe

= b � k $
−Ö$−1� + ¿ −Ö$−1k + ¼ 0e                   ;2= 

Dengan −Ö$76k + ¼ bersifat non-singular dan 
untuk mengetahuinya melakukan permutasi kolom 
lagi untuk memastikannya. 
 
Encoding 
Input : Matriks parity check dalam bentuk 

b� k $
¿ ¼ Öe dengan −Ö$76k + ¼ yang bersifat 

non-singular dan sebuah vektor t ∈ ��7�. 
Ouput : Vektor K = ;t, �6, �B=;   �6 ∈ �� , �B ∈
��7� yang di mana ¤K� = 0�, dengan ¤ �b � k $�Ö$76� + ¿ �Ö$76k + ¼ 0e dan s 

merupakan sinyal informasi yang sedang 
dikirimkan sedangkan p1 dan p2 adalah paritas.  
Berdasarkan persamaan ¤K� � 0� akan dihasilkan 
persamaan berikut : �t� + k�6� + $�B� � 0                       ;3= ;−Ö$−1� + ¿=t$ + ;−Ö$−1k + ¼=�1

$ = 0   ;4= 
Untuk membuktikan kebenaran codeword yang 
dihasilkan sudah benar dapat dilakukan dengan cara ¤K� � 0�. 
 
2.3.3 Sum of Product Algorithm [3] 
Sum of product sebagai decoder dari LDPC code 
menggunakan algoritma probabilitas propagasi 
yang diimplementasikan menggunakan graf 
bipartite yang mengandung dua jenis node yaitu bit 
node dan check node. Setiap bit node berhubungan 
dengan kolom dari matriks parity check, yang juga 
merupakan bit codeword. Setiap check node 
berhubungan dengan baris pada matriks parity 
check yang direpresentasikan sebagai persamaan 
parity check.  
 

 
Gambar 6. (a) Faktor graph matriks parity check 

(b) Notasi pada algoritma sum product [3] 

 
M(l) menunjukkan kumpulan check node yang 
terhubung dengan bit node l, dalam hal ini bit “1” 
pada kolom ke-l pada matriks parity check. L(m) 
menunjukkan kumpulan bit-bit yang merupakan 
persamaan ke-m parity check, dalam hal ini posisi 
bit “1” pada baris ke-m dari matriks parity check. �y→xu , di mana i =0,1, menunjukkan peluang 
informasi dari bit node l yang dikirim ke check 
node m, mengindikasikan .;�( � u=. J�→(? , 
menunjukkan peluang informasi itu check node ke-
m yang mengumpulkan bit ke-l menjadi i. Peluang 
@ posteriori untuk sebuah bit merupakan 
perhitungan dari pengumpulan seluruh informasi 



 

 

 

 

ekstrinsik dari check nodes yang diperoleh dengan 
mengikuti prosedur iterative belief propagation. 
Untuk kode biner, sum product algorithm dapat 
dihasilkan lebih efisien jika dalam log domain di 
mana peluangnya equivalen dengan log – likelihood 
ratios (LLRs): 

r;J�→(= ≜ log `J�→(6J�→(L i                            ;5= 

r;��→(= ≜ log `��→(6��→(L i                         ;6= 

r;�(= ≜ log `�(6�(Li                              ;7= 

r;�(= ≜ log `�(6�(Li                              ;8= 

Dengan catatan bahwa �y
u adalah representasi 

likelihood bit ke-l adalah i, i=0,1. Sedangkan, 
prosedur decoding yaitu sebagai berikut : 
 
Inisialisasi 
Setiap bit node l menentukan @ posteriori LLR 
r;�6=, 
Untuk setiap posisi (m,l) dijelaskan Hml = 1, di 
mana Hml merepresentasikan posisi pada matriks 
parity check H baris ke-m dan kolom ke-l, maka 
r;�(→�= dan r;J�→(= diinisialisasi sebagai berikut : 

r;�(→�= = r;�(=danr;J�→(= =0                           ;9= 
 
1. Check to Bit 
Setiap check node m mengumpulkan seluruh 
informasi yang masuk r;�(→�=’s memperbaharui 
bit l berdasarkan informasi dari semua bit  yang 
terhubung ke check node m. r;J�→(=
� 2 tanh76 v w tanh `r;�(x→�=2 i(x∈½;�=\( z         ;10= 

2. Bit to Check 
Setiap bit node l menyebar, peluang untuk 
semuanya terhubung dengan check node, 

r;��→(= � r;�(= + � r;J,x→(=
�x∈�;(=\�              ;11= 

 
3. Check Stop Criterion 
Decoder menghasilkan peluang @ posteriori total 
untuk bit l dengan menjumlahkan informasi dari 
seluruh check node yang menghubungkan ke bit l. 

r;�(= = r;�(= + � r;J�→(=
�∈�;(=

          ;12= 

Hard decision dibuat berdasarkan L(ql) dan hasil 
decoding masukan �A diperiksa terhadap parity 

check H. Jika H�A = 0 decoder berhenti dan keluaran 

adalah �A. Namun, jika sebaliknya decoder akan 
mengulang proses 1-3, sampai iterasi maksimum. 

 
3. Model Sistem 
 Blok sistem pada penelitian ini 
ditunjukkan pada gambar berikut: 
 
 

 
Gambar 7. Blok transmitter – receiver sistem 

MIMO-OFDM menggunakan LDPC 
 

3.1   LDPC Encoding 
Flowchart proses encoding ditunjukan oleh gambar 
berikut : 

 
Gambar 8. Flowchart proses encoding regular 

LDPC 
 

 



 

 

 

 

3.2 LDPC Decoder 
 Proses decoding dilakukan dengan metode 
algoritma sum of product. Dan prosesnya 
ditunjukan oleh Gambar 9 : 

 
Gambar 9. Flowchart proses decoding LDPC 

 
3.3 Kanal Multipath Fading Rayleigh 
Kanal Rayleigh yang disimulasikan pada penelitian 
ini ditunjukkan pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Representasi Kanal Multipath Fading 
 
Di mana :S(t) = sinyal yang dikirim dari pemancar 
    τi = delay multipath 
    ai(t) = koefisien variabel Rayleigh 
    gi(t) = penguatan dari setiap multipath 
    y(t) = sinyal yang diterima 
 
 
4. Analisis Hasil Simulasi 
4.1. Analisis Pengaruh Penggunaan LDPC pada 
Kanal AWGN dan Kanal Rayleigh di Daerah 
Urban, Perbukitan dan Rural. 
  

 

Gambar 11. Grafik BER vs Eb/No perbandingan 
kinerja di daerah urban, perbukitan dan rural pada 
kanal AWGN menggunakan LDPC dengan code 

rate ½ dan tanpa LDPC pada sistem MIMO – 
OFDM 2x2 skema STBC 

 
Gambar 12. Grafik BER vs Eb/No perbandingan 
kinerja di daerah urban, perbukitan dan rural pada 
kanal Rayleigh menggunakan LDPC dengan code 

rate ½ dan tanpa LDPC pada sistem MIMO – 
OFDM 2x2 skema STBC 

 
Grafik di atas menunjukan bahwa di setiap daerah 
baik yang bekerja pada kanal AWGN maupun 
Rayleigh, sistem yang menggunakan LDPC 
performansinya lebih baik dibandingkan sistem 
yang tanpa menggunakan LDPC. Hal ini 
dikarenakan LDPC merupakan channel coding 
yang memiliki kemampuan koreksi error sehingga 
akan menjadikan performansi sistem menjadi lebih 
baik.   
Selain itu, dari hasil grafik di atas menunjukan 
bahwa performansi sistem pada kanal AWGN lebih 
baik dibandingkan dengan kanal Rayleigh. Hal ini 
dikarenakan pada sistem yang bekerja di kanal 
AWGN gangguan hanya berasal dari sistem saja, 
sedangkan untuk yang bekerja di kanal Rayleigh 
gangguan selain dari sistem tetapi juga dari kanal 
multipath yang dilalui. Dari hasil di atas juga 
menunjukan bahwa performansi sistem di kanal 
Rayleigh saat di daerah urban lebih baik 
dibandingkan dengan daerah perbukitan dan rural. 
Hal ini dikarenakan sesuai dengan karakteristik 
teknologi MIMO sebagai smart antenna yang 
memanfaatkan sinyal pantulan sebagai penguat 
sinyal utama sehingga semakin banyak pantulan 
akan semakin baik, sehingga di daerah urban paling 
baik. 
 
Tabel 1. Perbandingan kinerja pada kanal AWGN 
dan Rayleigh daerah urban, perbukitan dan rural 

menggunakan LDPC dan tanpa LDPC pada sistem 
MIMO – OFDM 2x2 skema STBC 

Daerah Kanal 
Pengkodea
n 

BE
R 

Eb/N
o 
(dB) 

Urban AWGN LDPC 10-3 9,42 



 

 

 

 

Tanpa 
LDPC 

10-3 16,4 

Rayleig
h 

LDPC 10-3 11,4 
Tanpa 
LDPC 

10-3 20 

Perbukita
n 

AWGN 
LDPC 10-3 9,53 
Tanpa 
LDPC 

10-3 16,5 

Rayleig
h 

LDPC 10-3 12,3 
Tanpa 
LDPC 

10-3 20,8 

Rural 

AWGN 
LDPC 10-3 9,72 
Tanpa 
LDPC 

10-3 16,6 

Rayleig
h 

LDPC 10-3 12,8 
Tanpa 
LDPC 

10-3 21,8 

4.2. Analisis Pengaruh Kecepatan User pada 
Sistem MIMO – OFDM Menggunakan LDPC 
pada Daerah Urban, Perbukitan dan Rural. 

 
Gambar 13. Grafik BER vs Eb/No perbandingan 

kinerja variasi kecepatan di daerah urban pada 
sistem MIMO – OFDM 2x2 skema STBC 

menggunakan LDPC code rate ½ dan tanpa 
menggunakan LDPC 

 

 
Gambar 14. Grafik BER vs Eb/No perbandingan 

kinerja variasi kecepatan di daerah perbukitan pada 
sistem MIMO – OFDM 2x2 skema STBC 

menggunakan LDPC code rate ½ dan tanpa 
menggunakan LDPC 

 
Gambar 15. Grafik BER vs Eb/No perbandingan 

kinerja variasi kecepatan di daerah rural pada 
sistem MIMO – OFDM 2x2 skema STBC 

menggunakan LDPC code rate ½ dan tanpa 
menggunakan LDPC 

 
Berdasarkan ketiga grafik di atas, terlihat bahwa 
kecepatan user sangat berpengaruh terhadap 
performansi sistem, di mana semakin tinggi 
kecepatan user maka semakin buruk kinerja sistem 
tersebut, hal ini dikarenakan semakin tinggi 
kecepatan user semakin besar juga fluktuasi yang 
terjadi pada kanal transmisi. Hal tersebut terjadi 
pada sistem yang menggunakan LDPC maupun 
tanpa menggunakan LDPC.  Namun dengan 
menggunakan LDPC sebagai channel coding yang 
mengatasi error yang terjadi secara random pada 
sistem maka performansi sistem menjadi lebih baik. 
Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 2. Perbandingan pengaruh kecepatan 
terhadap kinerja user pada sistem MIMO – OFDM 
2x2 skema STBC dengan LDPC di daerah urban, 

perbukitan dan rural untuk target BER 10-3 
Kecepatan 
User 

Eb/No (dB) 
Urban Perbukitan Rural 

0 Km/Jam 9,22 9,6 9,78 
3 Km/Jam 11,2 11,2 11,8 
20 km/jam 11,4 12,3 12,8 
40 km/jam 12,8 13 13,7 
100 
km/jam 

13,8 
14,4 

15,1 

 
Tabel 3. Perbandingan pengaruh kecepatan 

terhadap kinerja user pada sistem MIMO – OFDM 
2x2 skema STBC tanpa LDPC di daerah urban, 

perbukitan dan rural untuk target BER 10-3 
Kecepatan 
User 

Eb/No (dB) 
Urban Perbukitan Rural 

0 Km/Jam 16,4 16,3 16,5 
3 Km/Jam 17,2 17,2 17,7 
20 km/jam 20 20,8 21,8 
40 km/jam 22,5 23,2 25,9 
100 
km/jam 

24,6 25,6 30 

 



 

 

 

 

4.3. Analisis Pengaruh Nilai Code Rate pada 
Sistem MIMO – OFDM Menggunakan LDPC 
pada Daerah Urban, Perbukitan dan Rural. 
 

Tabel 4. Pengaruh nilai code rate dengan target 
BER 10-3 pada sistem MIMO OFDM 

Code rate Eb/No (dB) 
Urban Perbukitan Rural 

½ 11.4 12.3 12.8 
¾ 14.2 14.4 14.7 

 
Gambar 16. Grafik BER vs Eb/No perbandingan 
kinerja sistem menggunakan LDPC dengan  nilai 

code rate ½ dan ¾ serta tanpa menggunakan LDPC 
di daerah urban 

 
Gambar 17. Grafik BER vs Eb/No perbandingan 
kinerja sistem menggunakan LDPC dengan  nilai 

code rate ½ dan ¾ serta tanpa menggunakan LDPC 
di daerah perbukitan 

 
Gambar 18. Grafik BER vs Eb/No perbandingan 
kinerja sistem menggunakan LDPC dengan  nilai 

code rate ½ dan ¾ serta tanpa menggunakan LDPC 
di daerah rural 

 
Dari grafik dan tabel di atas terlihat bahwa coderate 
pada LDPC sangat berpengaruh. Hal ini 
dikarenakan dengan semakin kecil nilai code rate, 
bit redundan yang ditambahkan semakin banyak, 
sehingga akan memperbaiki kemampuan deteksi 
dan koreksi dibandingkan sistem dengan code rate 
yang lebih besar. 
 
5. Kesimpulan  
1.   Penggunaan teknik pengkodean LDPC pada 
sistem MIMO – OFDM 2x2 skema STBC memiliki 
performansi yang lebih baik dibandingkan dengan 
sistem yang tidak menggunakan pengkodean 
LDPC, hal tersebut berlaku di daerah urban, 
perbukitan dan rural. Untuk target BER 10- di 
daerah urban, perbukitan dan rural berturut – turut 
memiliki nilai Eb/No 11,4 dB; 12,3 dB dan 12,8 dB 
2.   Semakin cepat pergerakan user maka 
performansi sistem semakin buruk.  Pada kecepatan 
0 Km/Jam, 3 Km/jam, 20 Km/Jam, 40 Km/Jam dan 
100 Km/jam nilai Eb/No yang dicapai pada target 
BER 10-3 di daerah urban berturut – turut adalah 
9,22 dB; 11,2 dB; 11,4 dB; 12,8 dB dan 13,8 dB. 
Sedangkan untuk daerah perbukitan 9,6 dB; 11,2 
dB; 12,3 dB; 13 dB dan 14,4 dB. Dan di daerah 
rural 9,78 dB; 11,8 dB; 12,8 dB; 13,7 dB dan 15,1 
dB.  
3. Nilai code rate merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi performansi system 
semakin kecil code rate performansi sistem 
semakin baik. Pada pengamatan BER 10-3 pada 
sistem yang menggunakan code rate ½ di 
daerah urban, perbukitan serta rural memiliki 
nilai Eb/No berturut – turut 11,4 dB; 12,3 dB 
dan 12,8 dB. Sedangkan untuk yang 
menggunakan code rate ¾ Eb/No berturut – 
turut bernilai 14,2 dB; 14,4 dB dan 14,7 dB.  
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Abstrak  

 
Dokumen dalam suatu instansi atau perusahaan merupakan suatu aset yang sangat penting dalam mendukung 
tiap program kerja yang dibuat oleh organisasi tersebut. Banyaknya dokumen yang dihasilkan dalam tiap proses 
kerja menuntut instansi tersebut melakukan sistem penyimpanan dan penataan dokumen dengan baik guna 
keperluan di waktu yang akan datang. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan salah satu instansi yang 
memerlukan sistem penyimpanan dokumen yang baik, dimana mencakup aspek-aspek penyimpanan dokumen 
yang tertata rapi, tersentralisasi, dan adanya relasi antara tiap dokumen milik tiap bidang dan seksi. Solusi dari 
permasalahan ini adalah dengan menggunakan Aplikasi manajemen e-document berbasis web. Aplikasi ini 
mendukung berbagai macam manajemen dokumen diantaranya manajemen dokumen pribadi, dokumen publik, 
folder pribadi, folder publik, user, dan grup. Dalam aplikasi ini terdapat 2 jenis manajemen dokumen yaitu 
manajemen dokumen publik dan manajemen dokumen pribadi. Selain itu juga terdapat 10 fitur manajemen 
dokumen publik dan pribadi diantaranya upload, download, share, check-in, check-out, edit, view, pindah, 
hapus, dan cari. Dengan tata kelola aplikasi manajemen e-document yang seperti ini diharapkan dapat menjadi 
suatu aplikasi manajemen dokumen elektronik yang handal, tersentralisasi, aman, rapi, mudah diakses oleh antar 
pegawai dari seksi dan bidang yang berbeda dan mudahnya penyebaran dokumen  antar seksi dan bidang. 
 
Kata Kunci : manajemen, e-document, dokumen elektronik, manajemen dokumen 
 
 
 
1. PENDAHULUAN  

Dokumen dalam suatu instansi atau 
perusahaan merupakan suatu aset yang sangat 
penting dalam mendukung tiap program kerja 
yang dibuat oleh organisasi tersebut. Dalam 
proses kerja pastinya menghasilkan dokumen 
yang banyak dan beragam kriterianya.  
Banyaknya dokumen yang disimpan dalam bentuk 
konvensional menuntut instansi atau organisasi 
terkait harus mempunyai media penyimpanan real 
misal almari atau ruangan khusus / gudang 
penyimpanan dokumen.  

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam 
penataan dan sistem penyimpanan dokumen telah 
melaksanakan model penyimpanan dokumen-
dokumen secara konvensional tersebut. Di setiap 
ruangan kantor tiap bidang dan seksi selalu 
disediakan almari khusus untuk menyimpan 
dokumen-dokumen mereka. Untuk dokumen 
umum seperti surat atau laporan keluar dan masuk 
ditempatkan di ruangan Unit-IT yang mana 
ruangan ini sebagai Pusat Informasi.  

Selanjutnya untuk dokumen-dokumen milik 
pribadi baik itu seksi ataupun bidang terletak di 
tiap kantor mereka masing-masing. Tidak 
terpusatnya dokumen-dokumen di satu tempat ini 

terkadang membuat pihak-pihak dari seksi dan 
bidang lain memerlukan waktu yang cukup lama 
untuk meminta dokumen yang mereka butuhkan.  

Dengan demikian maka perlu adanya 
aplikasi manajemen dokumen. Aplikasi 
Manajemen Dokumen Elektronik (manajemen e-
document) menjadi salah satu penerapan alternatif 
solusi IT yang cukup handal untuk memecahkan 
masalah ini. Penerapan manajemen e-document 
yang didukung oleh aplikasi berbasis web 
menjadikan aplikasi manajemen e-document yang 
fleksibel, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, 
dokumen yang terpusat, mudahnya akses 
dokumen antar bidang dan seksi, dan aman. 

Beberapa manfaat dari penerapan aplikasi 
manajemen e-document ini yaitu: 

• Mempermudah adanya interaksi serta penyebaran 
dokumen yang mana akan mempermudah 
pengambilan suatu keputusan (decision 
statement), 

• Mempermudah pengendalian seluruh dokumen 
yang meliputi unggah (upload), unduh 
(download), hapus (delete), perbarui preferensi 
data (edit), pindah lokasi dokumen (move), cari 
(search), berbagi dokumen (share), unduh untuk 



 

 

 

 

editing di luar aplikasi (check-out), mengupload 
ulang dokumen yang telah diunduh untuk diedit 
(check-in) dan lihat (preview/view) hanya untuk 
beberapa format dokumen, 

• Mengurangi resiko ketidakefektifan kerja 
pegawai yang berhubungan dengan dokumen, 

• Sebagai rekam jejak kerja yang pernah dilakukan 
(review hasil kerja), 

• Mengurangi total biaya manajemen dokumen 
secara konvensional dan meningkatkan efesiensi 
ruangan penyimpanan, dan 

• Mengurangi resiko kehilangan ataupun 
kerusakan dokumen. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam merancang sistem manajemen e-
document peneliti menerapkan model 
pengembangan rekayasa perangkat lunak yang 
disebut waterfall / metode air terjun. Menurut Ian 
cSommerville dalam bukunya Software 
Engineering Edisi 6 Jilid 1 [2] Model Air Terjun 
adalah model proses pengembangan perangkat 
lunak yang dalam prosesnya lebih menerapkan 
tahapan yang konsisten dan berbentuk penurunan 
dari satu fase ke fase yang berikutnya, yang mana 
maksudnya adalah setiap tahap dari tiap proses 
harus diselesaikan terlebih dahulu sampai tuntas, 
baru kemudian melakukan proses ke tahap 
berikutnya. Terdapat 5 tahap dalam Model Air 
Terjun diantaranya penentuan dan analisis 
spesifikasi, desain sistem dan perangkat lunak, 
implementasi dan pengujian unit, integrasi dan 
pengujian sistem, dan operasi dan pemeliharaan.  

 
1. Sistem Majemen Dokumen  

Sistem Manajemen Dokumen / Document 
Management System (DMS) merupakan suatu 
program aplikasi yang pada awalnya digunakan 
hanya untuk menyimpan dan mendata hasil 
dokumen-dokumen real / cetak yang telah melalui 
proses perangkat keras scanner. Proses yang 
dilakukan oleh program ini adalah dokumen-
dokumen yang bersifat non-elektronis (hardcopy) 
dilakukan scanning oleh media scanner dan 
kemudian disimpan di aplikasi DMS yang mana 
hasil dari proses scanning adalah dokumen digital 
berbentuk images.  

Namun searah berkembangnya teknologi 
maka DMS lebih berkembang menjadi sistem 
yang lebih berdayaguna artinya bukan hanya 
sebagai tempat penyimpanan hasil scanning 
namun lebih mengarah ke dokumen elektronis 
yaitu dokumen-dokumen yang diolah dari 
software pengolah kata seperti MS. Office dan 
OpenOffice, serta dapat menyimpan format-
format file lainnya. [3]  

Seiring berkembangnya teknologi karena 
berbagai tuntutan guna mencapai manfaat yang 
semakin bisa dihandalkan untuk pemecahan 

banyak hal yang salah satunya sebagai pengontrol  
manajemen dokumen dan media digital 
penyimpanan dokumen yang sudah didukung oleh 
berbagai macam format file maka program 
tersebut selanjutnya disebut Electronic Document 
Management System (EDMS) atau Sistem 
Manajemen Dokumen Elektronik. 

 
 
2. E-Document 

E-Document adalah kependekan dari 
Electronic Document / Dokumen elektronik / 
digital yang artinya segala bentuk file digital yang 
hanya terdapat dalam bentuk / format elektronik 
seperti data yang disimpan di komputer, jaringan 
(network), back-up ke dalam Compact Disk (CD) 
ataupun DVD, atau media penyimpanan lainnya. 
Contoh bentuk dokumennya bisa berupa: email, 
voice mail, instans messages (IM), e-calender, 
audio-file, video, data-data hasil transfer 
handphone, animasi, grafik, foto, presentasi, web 
pages, dan data digital lainnya. [4] 

 
3. PEMBAHASAN 
1. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi 

Manajemen E-Document 
Dalam merancang dan membangun  tiap 

fitur yang ada dalam sistem manajemen e-
document, peneliti mendapat rujukan ide dari 
beberapa sumber informasi diantaranya dari 
penelitian 3 mahasiswa Universitas Indonesia 
dalam membangun SIM Dokumen untuk 
Fasilkom UI (pada fitur-fitur manajemen 
dokumen seperti check-out, check-in dan fitur 
lock file, manajemen grup, manajemen folder, 
level-level dari  tiap user), inspirasi dari fitur 
yang terdapat pada aplikasi file-manager 
berbasis website seperti (ajaxplorer-core-4.20, 
elfinder-2.0-rc1, dan extplorer) yang bisa 
didownload secara gratis di internet, kemudian 
untuk fitur-fitur interaktif user seperti 
manajemen pesan adalah inspirasi dari email 
serta aplikasi social network yang sekarang 
dengan booming .[3]  Untuk fitur-fitur yang 
lainnya adalah dikembangkan sendiri dengan 
mengkondisikan sesuai realita lingkungan kerja 
Dispertan Jombang melalui wawancara dan 
pengambilan data.  

Dalam aplikasi manajemen e-document 
terdapat 6 fitur manajemen yaitu: 

a. Manajemen Dokumen 
Terdapat 2 tipe dokumen dalam sistem ini 
yaitu dokumen pribadi dan publik. Dokumen 
pribadi adalah dokumen milik pribadi tiap 
user dan bersifat tertutup, hanya user yang 
memiliki dokumen tersebut yang bisa 
mengakses dokumen pribadinya.  
Dokumen publik adalah dokumen yang 
dimiliki oleh tiap seksi dan bidang, dan 



 

 

 

 

bersifat terbuka. Dokumen publik bisa 
diakses oleh seluruh pegawai dengan fitur 
download dan view di area dokumen publik 
semua pengguna (homepage). Dalam 
homepage, dokumen publik telah tersusun 
rapi sesuai bidang dan seksinya. 
Terdapat perbedaan fitur dalam manajemen 
dokumen pribadi dan publik. Fitur 
manajemen dokumen pribadi antara lain: 
unggah / upload, unduh / download, perbarui 
/ edit (update), hapus / delete, pindah / move, 
preview / view, cari / search, dan bagikan / 
share. 
Fitur manajemen dokumen publik antara 
lain: unggah / upload, unduh / download, 
perbarui / edit (update), hapus / delete, 
pindah / move, unduh untuk editing di luar 
sistem / check-out, upload untuk me-return 
dokumen yang dicheck-out yang disebut 
check-in, preview / view, cari / search, dan 
bagikan / share. Perbedaan dari kedua fitur 
ini hanyalah pada fitur check-out dan check-
in. 
Untuk mengelola dokumen, sistem telah 
mengatur adanya level-level akses tiap user 
yang mana terdapat 5 level akses. 
Penjelasannya akan dijelaskan di bagian 
selanjutnya. 

 
b. Manajemen Folder 

Terdapat 2 jenis folder yang diatur oleh 
sistem yaitu: 
• Folder Publik 

Folder publik adalah fungsinya untuk 
menyimpan dokumen publik dan 
sebagai kategori dari tiap-tiap topik 
dokumen publik. Hak akses untuk 
mengelola folder di area ini hanyalah 
admin dan moderator. Di dalam 
aplikasi e-document ini 
mengedepankan keteraturan 
penempatan dokumen yang dengan 
keteraturan folder akan memudahkan 
sistem untuk mengkategorikan 
dokumen dan pencariannya. Dokumen 
yang masuk pada folder ini akan 
diterbitkan di Homepage / Area 
Dokumen Publik All User. Dengan 
alasan itulah hak akses untuk 
mengelola folder di area publik 
hanyalah admin dan moderator. 

• Folder Pribadi 
Folder Pribadi adalah folder yang 
fungsinya sebagai tempat menyimpan 
dokumen pribadi tiap user. Dalam area 
pribadi e-document, hak akses untuk 
manajemen folder diberikan full 
kepada masing-masing anggota. Ini 
dikarenakan area pribadi adalah area 

personal atau area yang menjadi 
kepemilikan pribadi dari setiap user. 
Dokumen yang masuk dalam Folder 
Pribadi tidak akan terlihat oleh 
siapapun kecuali user yang punya 
dokumen itu sendiri. 

 
c. Manajemen User dan Level Akses 

Dalam aplikasi manajemen e-document 
terdapat 5 tipe pengguna dengan hak akses 
yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 5 tipe 
user beserta hak aksesnya dan siapa yang 
menempati posisi di tiap tipenya sebagai 
berikut: 
• Adminsitrator 

Level Administrator ditempati oleh 
Koordinator Posko/Unit IT, dengan hak 
akses : 

2.4 Manajemen folder di area publik 
yang berisi tambah, edit, hapus, dan 
pindah.  

2.5 Manajemen user yang berisi 
tambah, edit, pindah posisi, aktif & 
nonaktif dan view.  

2.6 Manajemen area publik/grup yang 
berisi tambah, edit, pindah, aktif & 
nonaktif,  dan hapus.  

2.7 Kirim dan baca pesan ke semua 
user.  

2.8 Akses cari untuk tiap manajemen.  
2.9 Input informasi di halaman login 

user, dan lihat rating upload 
dokumen publik. 

• Moderator 
Level Moderator ditempati oleh 
pegawai-pegawai yang bekerja di 
posko/unit IT Dispertan Jombang. 
Berikut ini adalah hak akses yang 
dimiliki oleh moderator:  

2.10 Manajemen folder di area publik 
yang berisi tambah, edit, hapus, dan 
pindah.   

2.11 Akses cari untuk tiap manajemen.  
2.12 Kirim dan baca pesan ke semua 

user.  
2.13 Akses cari untuk tiap manajemen.  
2.14 Input informasi di halaman login 

user, dan lihat rating upload 
dokumen publik. 

• Spesial User Level 1 
Level Spesial User Level 1 ditempati 
oleh Kepala Dinas dan Sekretaris 
Dinas. Berikut ini adalah hak akses 
yang dimiliki oleh level ini:  

2.15 Manajemen dokumen di area publik 
meliputi upload, download, view, 
edit, pindah, hapus, check-out, 
check-in, dan share ke semua 
anggota. 



 

 

 

 

2.16 Manajemen dokumen di area 
pribadi meliputi upload, download, 
view, edit, pindah, hapus dan share. 

2.17 Manajemen folder di area pribadi 
meliputi tambah, edit, hapus, dan 
pindah. 

2.18 Akses cari untuk tiap manajemen.  
2.19 Kirim dan baca pesan ke semua 

user.  
2.20 Download dokumen yang paling 

banyak diunduh oleh anggota 
sistem. 

2.21 Melihat laporan aktifitas dokumen 
dalam bentuk diagram.  

2.22 Melihat folder pribadi, dokumen 
publik dan pribadi yang baru saja 
diakses. 

2.23 Mengupload Foto, mengganti 
password, dan mengupdate 
profilnya. 

2.24 Aksi download dan View di 
halaman homepage.  

• Spesial User Level 2 
Level Spesial User Level 2 ditempati 
oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, 
Kelompok Jabatan Fungsional, 
Koordinator, dan UPTD. Hak akses 
yang dimiliki oleh level ini adalah  

2.25 Manajemen dokumen di area publik 
meliputi upload, download, view, 
edit, pindah cepat, hapus, check-
out, check-in, dan share ke 
dashboard user lain yang masih 
dalam 1  bidang. 

2.26 Manajemen dokumen di area 
pribadi meliputi upload, download, 
view, edit, pindah cepat, hapus dan 
share ke dashboard user lain yang 
masih dalam 1  bidang. 

2.27 Manajemen folder di area pribadi 
meliputi tambah, edit, hapus, dan 
pindah. 

2.28 Akses cari untuk tiap manajemen.  
2.29 Kirim dan baca pesan ke semua 

user.  
2.30 Download dokumen yang paling 

banyak diunduh oleh anggota 
sistem. 

2.31 Melihat laporan aktifitas dokumen 
dalam bentuk diagram.  

2.32 Melihat folder pribadi, dokumen 
publik dan pribadi yang baru saja 
diakses. 

2.33 Mengupload Foto, mengganti 
password, dan mengupdate 
profilnya. 

2.34 Aksi download dan View di 
halaman homepage.  

• Regular User  

Level Regular User ditempati oleh 
seluruh staff dan pegawai selain 
keempat level sebelumnya. Hak akses 
yang dimiliki oleh level ini adalah 

2.35 Manajemen dokumen di area 
pribadi meliputi upload, download, 
view, edit, pindah cepat, dan hapus. 

2.36 Manajemen folder di area pribadi 
meliputi tambah, edit, hapus, dan 
pindah. 

2.37 Akses cari untuk tiap manajemen.  
2.38 Kirim dan baca pesan ke semua 

user.  
2.39 Download dokumen yang paling 

banyak diunduh oleh anggota. 
2.40 Melihat folder pribadi, dokumen 

publik dan pribadi yang baru saja 
diakses. 

2.41 Mengupload Foto, mengganti 
password, dan mengupdate 
profilnya. 

2.42 Aksi download dan View di 
halaman homepage. 

 
d. Manajemen Grup  

Manajamen grup adalah fitur yang mengatur 
tambah bidang, tambah seksi, edit bidang 
dan seksi, pindah seksi, aktifkan dan 
nonaktifkan seksi dan hapus bidang yang 
tidak aktif. Itulah fitur yang dimiliki oleh 
manajemen grup.  
Terdapat 19 grup yang hierarkinya sudah 
disamakan dengan struktur organisasi 
Dispertan Jombang. Berikut ini adalah daftar 
grup manajemen e-document : 
1 Bidang Kepala Dinas 

I. Sub Area Kepala Dinas 
2 Bidang Kesekretariatan 

a) Sub Area Sekretaris 
b) Sub Bagian Umum 
c) Sub Bagian Keuangan 
d) Sub Bagian Penyusunan Program 

dan Laporan  
3 Bidang Produksi dan Perlindungan 

Tanaman 
1 Sub Area Produksi dan 

Perlindungan Tanaman 
2 Seksi Peningkatan Produksi Padi 

dan Palawija 
3 Seksi Perlindungan Tanaman 
4 Seksi Peningkatan Holtikultura 

4 Bidang Usaha Tani, Sarana dan 
Prasarana 
a. Sub Area Usaha Tani, Sarana dan 

Prasarana 
b. Seksi Usaha Tani dan Pemasaran 
c. Seksi Sarana dan Prasarana 
d. Seksi Pengolahan Lahan dan Air 

5 Bidang Penyuluhan 



 

 

 

 

1. Sub Area Penyuluhan 
2. Seksi Sarana dan Prasarana 

Penyuluhan 
3. Seksi Pemberdayaan Penyuluhan 
4. Seksi Kelembagaan Penyuluhan 

6 UPTD 
4.1 Sub Area UPTD 

7 Kelompok Jabatan Fungsional 
1 Sub Area Kelompok Jabatan 

Fungsional 
 

e. Manajemen Profil 
Fitur manajemen account atau setting profil 
adalah fitur tambahan dari sistem ini diluar 
manajemen dokumen. Fitur ini berguna 
untuk mengatur preferensi dari tiap 
pengguna meliputi editing nama lengkap, 
nama panggilan, alamat, no. telp, email, kota 
lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, ganti 
password dan upload foto. 
Fitur ini cukup berguna dalam view detail 
antar user yang ada pada menu anggota e-
document. 

 
f. Manajemen Pesan 

Manajemen pesan adalah fitur untuk 
mengatur masuknya pesan ke acccount user. 
Terdapat 3 fitur dalam manajemen pesan 
antara lain: tulis pesan, baca pesan, dan 
hapus pesan. Fitur ini tersedia untuk semua 
akses pengguna. 

 
2.  Sitemap Aplikasi Manajemen E-Document 

Sitemap aplikasi manajemen e-document 
yang menggambarkan berbagai fitur akses yang 
diberikan di aplikasi ini dapat dilihat pada 
lampiran 1. 

 
3. Flowchart aplikasi. 

Dalam aplikasi manajemen e-document 
terdapat berbagai macam proses di tiap 
manajemenya. Salah satu fitur yang menjadi inti 
dari pengaturan dokumen adalah fitur upload 
dokumen. Fitur ini adalah fitur yang berguna 
untuk memindah dokumen dari lokasi media 
penyimpanan pribadi (komputer user) ke server. 
Dalam teknisnya berbagai proses yang ada di 
sistem ini terdapat persyaratan-persyaratan, begitu 
juga dengan fitur upload. Berikut ini adalah 
persyaratan fitur upload dokumen baik itu publik 
maupun pribadi: 

2.2.1 Dokumen tidak boleh diupload 
tepat di dalam root default (dokumen 
publik: ../../rootpub/ dan dokumen pribadi: 
../../../server/rootpri/). 

2.2.2 Dokumen juga tidak boleh diupload 
tepat di dalam root seksi 
(../../rootpub/7585_id45) dan root pribadi 

masing-masing user 
(../../../server/rootpri/7585_id66). 

2.2.3 Tipe yang didukung oleh sistem 
adalah docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt, zip, 
rar, jpg.jpeg, png, gif, pdf, dan txt. 

2.2.4 Ukuran maksimal file dalam sekali 
upload adalah 4 MegaBytes. 

Flowchart proses upload dokumen dapat dilihat 
pada lampiran 2. 

 
4. Interface Aplikasi  

Berikut ini adalah contoh beberapa interface 
halaman di website aplikasi manajemen e-
document : 
a. Interface Login 

Halaman awal user adalah halaman login. Di 
kolom form login terdapat 3 field yang harus 
diisi oleh user dengan benar, Username, 
Password dan Kode Captcha. Interface login 
dapat dilihat pada gambar 1. 

 
 

 
b. Interface Dashboard (contoh: level Kepala 

Dinas) 
Di dashboard level akses ini terdapat tombol 
menu dan informasi-informasi diantaranya 
Menu Navbar Dashboard yang berisi 
notifikasi berupa angka, menu dropdown 
pesan baru dan dokumen baru yang dishare 
oleh user lain, dan menu akses cepat, Box 
Informasi Siapa Anda dan kalkulasi jumlah 
baik itu Dokumen Pribadi, Dokumen Publik, 
Folder Pribadi, Folder Publik yang sudah 
dibuatkan oleh Admin/Moderator untuk seksi 
Anda, berapa dokumen share baru dan pesan 
baru, 5 Tombol Menu (Manajemen 
Dokumen Pribadi, Manajemen Dokumen 
Publik, Manajemen Folder Pribadi, Setting 
Profil, dan Kotak Pesan), selanjutnya ada 
Informasi berupa Accordion Style yang berisi 
5 Folder Pribadi yang baru saja User akses 
dan Dokumen Share baru (belum user 
download), kemudian ada diagram aktifitas 
user dalam mengatur dokumen baik itu 
pribadi maupun publik yang mana 
diklasifikasikan selama 1 tahun dan per-
batang menampilkan jumlah dokumen dalam 

Gambar 1. Interface Login User 



 

 

 

 

tiap bulannya, dua kolom dibawahnya 
mengenai history dengan batasan 5 dokumen 
pribadi dan publik yang baru saja diakses 
baik itu diedit, dicheck-out, dicheck-in, 
dishare dan dipindah, selanjutnya adalah 
form kirim pesan dan informasi 5 dokumen 
publik yang paling sering didownload oleh 
user yang mana di tabel itu user langsung 
bisa juga mendownload dokumen tersebut. 
Interface dashboard dapat dilihat pada 
gambar 2. 
 

 
c. Interface Halaman Manajemen Dokumen 

Publik 
Tampilan dari halaman utama dari 
manajemen dokumen publik dapat dilihat 
pada gambar 3. 
 

 
d. Interface Homepage Dokumen Publik 

Dalam halaman homepage terdapat 5 menu 
di navigasi atas bila user masuk sebagai 
Kadin, Sekdin, Kabid, Kasi dan Koordinator 
diantaranya menu kembali ke dashboard, 
menu homepage itu sendiri, menu 
manajemen dokumen publik user, menu 
anggota e-document dan menu bantuan. Bila 
user masuk sebagai Staff, Administrator dan 
Moderator menu manajemen dokumen 
publik hilang namun menu lainnya masih 
ada. 
 

e. Interface Halaman Manajemen Folder 
Pribadi 

Manajemen folder pribadi adalah fitur 
untuk mengatur folder pribadi user. Tiap 
user mempunyai folder pribadi masing-
masing yang mana antar user tidak bisa 
melihat ataupun mengakses folder pribadi 
milik user lain. 
Tampilan dari menu halaman utama 
manajemen folder pribadi dapat dilihat pada 

gambar 4.  
 

4. Kesimpulan 
Dari hasil analis sampai implementasi 

interface, peneliti memberi kesimpulan terhadap 
sistem manajemen e-document di Dinas Pertanian 
Kabupaten Jombang sebagai berikut: 
• Program ini dapat menjadi solusi yang baik 

dalam penyimpanan dokumen secara 
elektronik di Dispertan Jombang 

• Program ini mudah digunakan oleh pegawai 
Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan 
disertai adanya fitur-fitur tambahan seperti 
manajemen pesan dan profil menjadikan 
website semakin interaktif. 
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Abstrak 
Pengetahuan dan pendidikan hal-hal yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih 
terasa bukan kebutuhan primer bagi sebagian kalangan. Padahal banyak informasi yang tidak terbatas dari media 
informasi elektronik, termasuk perkembangan ilmu dan pengetahuan yang dapat kita temukan melalui teknologi 
informasi dan komunikasi ini. 
Biasanya user mendapatkan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui sekolah-sekolah 
tempat mereka belajar. Namun terkait dengan jumlah siswa menjadikan hambatan bagi pihak sekolah dalam 
pengadaan sejumlah komputer, satu unit untuk satu siswa, karena biaya yang dikeluarkan pasti tidak sedikit. 
Salah satu solusi yang dapat diterapkan disini adalah dengan mengkloning satu unit personal computer (PC) 
sebagai master menjadi beberapa bagian unit personal computer (PC) sebagai slave. Metode ini menerapkan 
sharing resource dari perangkat inti PC yaitu processor,  memory, dan perangkat lunak yang tertanam 
didalamnya. Satu unit PC master dapat membawahi empat sampai dengan sembilan unit PC slave, dengan 
aktifitas user yang berbeda-beda tentunya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari PC master. 
Dengan menerapkan metode ini tentunya biaya yang dikeluarkan dapat ditekan sehingga pengetahuan dan 
pendidikan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat terpenuhi mulai dari pendidikan dasar. 
 
 
Kata kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Personal Computer (PC) Cloning, prosesor, user. 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Pengetahuan dan pendidikan hal-hal yang 
berkenaan dengan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) masih terasa bukan kebutuhan 
primer bagi sebagian kalangan. Padahal banyak 
informasi yang tidak terbatas dari media informasi 
elektronik, termasuk perkembangan ilmu dan 
pengetahuan yang dapat kita temukan melalui 
teknologi informasi dan komunikasi ini. Hal tersebut 
bisa saja terjadi karena harga per unit komputer yang 
terbilang cukup mahal. 

Biasanya user mendapatkan pengetahuan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui 
sekolah-sekolah tempat mereka belajar. Namun 
dengan jumlah siswa yang banyak juga tidak 
memungkinkan untuk setiap sekolah mengadakan 
sejumlah komputer karena biaya yang dikeluarkan 
pasti tidak sedikit. 

Oleh karena itu, implementasi teknologi PC 
Cloning dapat menjadi salah satu solusi akan hal ini. 
Dengan Metode PC Cloning kita dapat 
menggunakan satu unit personal computer (PC) 
untuk digunakan bersama. Misalnya saja satu unit 

PC dapat digunakan oleh empat user dengan 
aktifitas berbeda. 

Hal ini dapat bekerja dengan membagi proses 
pada prosesor sehingga nantinya prosesor dapat 
mengeksekusi perintah dari masing-masing user 
yang menjalankan proses berbeda-beda. Dengan 
begitu kita tidak membutuhkan satu prosesor untuk 
satu user. 

 
2. Sistem Komputer 

Pada dasarnya komputer dapat dilihat sebagai 
tiga elemen yaitu hardware, software, dan 
brainware. Ketiga elemen tersebut saling terkait 
membentuk kesatuan fungsional. 

 
Hardware 

Hardware atau perangkat keras merupakan 
satu unit komputer itu sendiri. Satu unit komputer 
terdiri dari Input/Output, Central Processing Unit 
(CPU), dan Memori [1]. 



 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi Proses pada Komputer
 
Proses input merupakan masukan yang 

diberikan oleh user. Dapat berupa ketikan, suara, 
dan citra. Input device (perangkat masukan) dapat 
berupa keyboard, mouse, microphone
dan lain-lain. Masukan dari user diproses pada 
central processing unit (CPU yang ada pada 
prosesor)[2]. Keluaran (output
dapat berupa data yang disimpan dalam media 
storage atau juga ditampilkan dalam bentuk tampilan 
melalui layar monitor, cetak melalui 
juga suara melalui speaker.  

Gambar 2. Port I/O pada Personal Computer
 
Media storage/memori disini adalah terdapat 

dua sifat memori yang keduanya digunakan pada 
satu proses komputasi, internal storage 
storage. Internal storage, yang terdapat pada 
register dan Random Access Memory
membantu prosesor dalam memanggil program yang 
sudah ter-install pada local disk
instruksi yang diberikan user. Sedangkan external 
storage lebih ditujukan sebagai media penyimpanan 
data seperti: hardisk, CD-ROM/DVD

 
 

Software 
Dalam menjalankan prosesnya, komputer 

membutuhkan dukungan perangkat lunak. Oleh 
perangkat lunak masukan dari user diolah menjadi 
informasi dengan mengintegrasikan perintah user 
dengan berbagai perangkat keras yang terkait. 
Perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi 
beberapa bagian diantaranya: sistem operasi, 
program utilitas, program aplikasi, dan bahasa 
pemrograman. 

 
 

Brainware 
Dalam pengeoperasian komputer dibutuhkan 

peran aktor sehingga unit komputer tersebut dapat 
berfungsi. Aktor tersebut adalah 
mengoperasikan komputer sesuai dengan kebutuhan 
user. Maka dapat dikatakan bahwa 
brainware. 

 
es pada Komputer 

merupakan masukan yang 
. Dapat berupa ketikan, suara, 

(perangkat masukan) dapat 
microphone, web camera, 

lain. Masukan dari user diproses pada 
(CPU yang ada pada 

output) yang dihasilkan 
dapat berupa data yang disimpan dalam media 
storage atau juga ditampilkan dalam bentuk tampilan 

, cetak melalui printer, atau 

 
Gambar 2. Port I/O pada Personal Computer 

/memori disini adalah terdapat 
dua sifat memori yang keduanya digunakan pada 

internal storage dan external 
, yang terdapat pada 

Random Access Memory, bertugas 
membantu prosesor dalam memanggil program yang 

local disk sesuai dengan 
. Sedangkan external 

storage lebih ditujukan sebagai media penyimpanan 
DVD-ROM [1]. 

Dalam menjalankan prosesnya, komputer 
membutuhkan dukungan perangkat lunak. Oleh 
perangkat lunak masukan dari user diolah menjadi 
informasi dengan mengintegrasikan perintah user 
dengan berbagai perangkat keras yang terkait. 
Perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi 
beberapa bagian diantaranya: sistem operasi, 
program utilitas, program aplikasi, dan bahasa 

Dalam pengeoperasian komputer dibutuhkan 
peran aktor sehingga unit komputer tersebut dapat 
erfungsi. Aktor tersebut adalah user yang 

mengoperasikan komputer sesuai dengan kebutuhan 
. Maka dapat dikatakan bahwa user adalah 

 

Gambar 3. Satu Unit Komputer secara Umum
3. Personal Computer (PC) Cloning

Memanfaatkan resource (sumber daya)
bersama-sama dengan sejumlah user merupakan 
konsep awal dari PC Cloning 
Dengan menggunakan resource
satu unit personal computer
sejumlah user dengan proses berbeda

Satu unit personal co
mainboard (tempat/soket bagi 
Dynamic Random Access Memory
Network Interface Card 
Array Card, dan port Input/Output
drive (dapat berupa CD
ROM/DVD-RW) dan power supply unit

Komponen-komponen yang ada pada satu 
personal computer tersebut dapat digunakan oleh 
user yang berbeda, hanya saja butuh penambahan 
untuk display monitor (VGA Card), 
untuk mouse dan keyboard
lupa dengan menambahkan kapasitas RAM dan 
kapasitas pada partisi hardisk disesuaikan dengan 
jumlah user. 
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Gambar 4. Ilustrasi Spesifikasi Perangkat Keras 
yang Dibutuhkan

 
Dari ilustrasi diatas terlihat bahwa 

unit terpusat pada satu PC yaitu PC 
Kemudian pengaturan yang dibutuhkan selanjutnya 
ialah mengatur kinerja resource
memori (RAM) yang digunakan, 
masing user, input/output

 

 
Gambar 3. Satu Unit Komputer secara Umum 
Personal Computer (PC) Cloning 
Memanfaatkan resource (sumber daya) secara 

sama dengan sejumlah user merupakan 
PC Cloning atau PC Sharing. 

resource (sumber daya) pada 
personal computer dapat digunakan oleh 

dengan proses berbeda-beda. 
Satu unit personal computer terdiri dari satu 

mainboard (tempat/soket bagi Processor, Double 
Dynamic Random Access Memory (DDRAM), 
Network Interface Card (NIC), Visual Graphic 

Input/Output ), hardisk, optical 
(dapat berupa CD-ROM/CD-RW, DVD-

power supply unit [3]. 
komponen yang ada pada satu 

personal computer tersebut dapat digunakan oleh 
user yang berbeda, hanya saja butuh penambahan 

(VGA Card), Interface I/O 
keyboard berupa USB Hub, tidak 

lupa dengan menambahkan kapasitas RAM dan 
kapasitas pada partisi hardisk disesuaikan dengan 

User #1

User #2

User #3

User #4

USB Hub PC 
- Mouse

USB Hub PC 
- Keyboard

 
Gambar 4. Ilustrasi Spesifikasi Perangkat Keras 

yang Dibutuhkan 

Dari ilustrasi diatas terlihat bahwa processing 
terpusat pada satu PC yaitu PC Master. 

Kemudian pengaturan yang dibutuhkan selanjutnya 
resource seperti prosesor, 

memori (RAM) yang digunakan, display masing-
put  (seperti mouse dan 



 

 

 

 

keyboard) dari masing-masing user, kapasitas 
hardisk melalui partisi supaya masing-masing user 
mendapatkan porsi yang sama. Salah satu perangkat 
lunak yang dapat mengatur hal ini adalah rangkaian 
software BeTwin[3]. 

Spesifikasi fisik tetap harus diperhitungkan 
agar masing-masing user tetap merasakan 
kehandalan fungsional PC Cloning ini seperti satu 
unit PC standalone. 

 

 
Gambar 5. Implementasi PC Cloning 

 
Untuk merancang empat user dengan empat PC 

Slave dimana satu PC Slave akan mendapatkan 
performa prosesor 32bit atau 64 bit, RAM 1 Gbyte, 
Hardisk 120 Gbyte, diperlukan satu PC Master 
dengan spesifikasi berikut, 

 
Tabel 1. Spesifikasi Perangkat Keras 

Spesifikasi Perangkat 
Keras Master yang 

Disiapkan 
Keterangan 

1 Processor 32 bit, atau 
1 Processor 64 bit 

1 PC Master 

1 Mainboard 1 PC Master 
1 Power Supply 1 PC Master 
1 RAM DDR3 kapasitas  
4 GB, PC10600/1333 
Atau 
2 RAM DDR3 kapasitas  
2 GB, PC10600/1333 

1 PC Master 

4 Hardisk 3.5” 120 GB 
SATA/ATA atau 
1 Hardisk 3.5” 500 GB 
SATA/ATA 

1 PC master 

5 Monitor 
1 PC Master, 4 
PC Slave 

4 VGA Card 
1 PC Master (on 
board), 4 PC 
Slave 

5 Mouse 
1 PC Master, 4 
PC Slave 

5 Keyboard 
1 PC Master, 4 
PC Slave 

USB Hub port lebih dari 4 
port 

Interface pada PC 
master dan PC 
Slave 

 
Selain dari spesifikasi perangkat keras 

(hardware) , spesifikasi perangkat lunak (software) 
juga diperlukan dalam perancangan PC Cloning ini. 
Yang membedakan disini adalah semua perangkat 
lunak di-install pada PC Master. Beberapa perangkat 
lunak dasar yang terdapat pada PC tertera pada tabel 
berikut, 

 
 
 
 

Tabel 2. Spesifikasi Perangkat Lunak 
Spesifikasi Perangkat 
Lunak yang Disiapkan 

Keterangan 

1 Lisensi OS Windows 
setidaknya Windows XP 

PC Master 

BeTwin 2000/XP, 
BeTwin VS 

PC Master 

1 Program Aplikasi 
Office, 

PC Master 
(Program aplikasi 
disesuaikan dengan 
kebutuhan user.) 

1 lisensi Antivirus dan 
program maintenance, 

PC Master 
(Disesuaikan dengan 
kebutuhan user) 

 
Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan 

sesuai dengan aktifitas atau kegiatan user. Dengan 
hanya membeli satu lisensi dapat digunakan oleh 
sejumlah user. 

 
4. Simpulan 

Dengan memanfaatkan metode PC Cloning 
atau PC Sharing, dari satu unit Personal Computer 
dapat dimanfaatkan bersama. Hal ini telah 
diimplementasikan pada negara-negara berkembang 
bahkan negara maju sekalipun[4]. 

Pembelajaran teknologi informasi dan 
komunikasi diharapkan tidak lagi menjadi hambatan 
dalam penyediaan infrastruktur. Karena dengan 
metode ini, sejumlah biaya yang dikeluarkan baik itu 
dalam pengadaan perangkat keras dan perangkat 
lunak dapat ditekan. 

Dengan begitu PC Cloning dapat menjadi salah 
satu solusi penyebaran informasi melalui media 
elektronik hingga kepelosok negeri. 
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ABSTRAK 

 
Desember 2008 Android mulai menjadi pemimpin sistem operasi mobile phone setelah diakuisisi oleh Google 
Inc. Seiring dengan itu kebutuhan masyarakat akan jasa ekspedisi dan pengiriman yang semakin meningkat 
membuat potensi-potensi kesalahan dalam proses pengiriman barang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. 
Keluhan-keluhan dari konsumen karena paket kirimannya belum sampai tidak bisa langsung diproses atau 
ditanggapi. Ini dikarenakan tidak adanya suatu sistem untuk memonitoring kerja kurir, seperti melihat posisi 
kurir yang sedang mengantarkan paket, kelebihandariaplikasiiniadalahmampumenampilkanposisikurirpada map 
digital danbisamenampilkanidentitaspengirim, penerimadankurir. Kurir menjelaskan alasan keterlambatan 
mereka mengirimkan paket dikarenakan mereka tidak selalu mengetahui secara pasti posisi satu per satu alamat 
tujuan paket tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu aplikasi tracking map berbasis Android yang mempunyai fitur 
utama untuk melihat posisi paket, didukung dengan fitur-fitur tambahan seperti menampilkan identitas pengirim, 
penerima, kurir, dan isi paket serta rute menuju alamat penerima paket. Dengan menggunakan metode 
pengembangan Rapid Application Development (RAD) menurut Kendall & Kendallyang terdiri dari tahap 
perencanaan syarat, workshop design, dan implementasi, aplikasi ini dirancang menggunakan UML (Unified 
Modelling Language). Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi tracking map berbasis android yang 
digunakan untuk memantau kerja kurir dengan melihat posisi paket, identitas pengirim, penerima, kurir, dan isi 
paket, serta membantu kurir dalam menjalankan tugasnya dengan menampilkan rute kurir - penerima (direction). 
Kata Kunci: Tracking, Android, Rapid Application Development (RAD), UML (Unified Modelling Language) 

 
 
 
1. Pendahuluan 
1.1. LatarBelakang 

Di zaman yang semakin berkembang ini, 
informasi tidak hanya dapat diakses melalui 
komputer, tetapi juga bisa melalui tablet PC dan 
mobile phone, khususnya smartphone. Desember 
2008 merupakan langkah besar dalam sejarah 
Android untuk menjadi pemimpin dalam sistem 
operasi untuk mobile phone setelah 14 perusahaan 
bergabung dengan Android Inc, menyusul 
perusahaan-perusahaan lainnya yang telah lebih 
dulu bergabung pada November 2007, terlebih lagi 
setelah Android Inc diakuisisi oleh Google Inc. 

Dengan demikian penggunaan perangkat keras 
dalam hal ini smartphone dengan OS Android dan 
perangkat lunak, dalam hal ini sistem aplikasi yang 
merupakan sekelompok komponen yang saling 
berhubungan, bekerjasama untuk mencapai tujuan 
bersama dengan menerima input serta 

menghasilkan output dalam proses transformasi 
yang teratur. Kumpulan dari komponen-komponen 
yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan 
yang lainnya [10]dalam setiap informasi sangat 
dibutuhkan untuk mendukung suatu pekerjaan. 
Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak 
juga berdampak terhadap bisnis atau perusahaan 
ritel yang meliputi semua kegiatan yang melibatkan 
penjualan barang atau jasa secara langsung pada 
customer[1]. Pada zaman sekarang ini 
kecenderungan untuk melakukan kegiatan jual beli 
secara online mulai menjadi suatu hal yang sudah 
biasa dilakukan di kalangan masyarakat. 
Kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan menjadi 
alasan untuk melakukan kegiatan jual beli secara 
online. Pembeli dan penjual tidak perlu bertatap 
muka untuk bertransaksi. Pada kondisi seperti 
inilah, peran jasa ekspedisi dan pengiriman menjadi 
elemen penting sebagai jalur penghubung antara 



 

 

 

 

penjual dan pembeli. Namun tidak hanya online 
shop saja yang membutuhkan peran jasa ekspedisi 
dan pengiriman, kegiatan surat menyurat, 
pengiriman barang, dan segala kegiatan lainnya 
yang membutuhkan jasa kurir pengantar paket 
dapat menggunakan jasa ekspedisi dan pengiriman. 

Secara umum jasa pengiriman barang adalah 
segala upaya yang diselenggarakan atau 
dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-
sama dalam suatu organisasi dalam memberikan 
pelayanan secara efektif dan efisien untuk 
mengirimkan suatu barang dari pengirim kepada 
penerima melalui kurir, salah satu contohnya PT. 
Citra Van Titipan Kilat atau yang lebih dikenal 
dengan TIKI. PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang pelayanan jasa pengiriman barang. Sebagai 
perintis usaha dan pionir yang sangat 
berpengalaman di bidangnya, TIKI selalu berupaya 
mengerti dan melayani sepenuh hati dengan 
mewujudkan harapan pelanggan akan keamanan, 
fasilitas, efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab 
dalam menangani setiap pengiriman. 

Namun demikian, potensi-potensi kesalahan 
dalam proses pengiriman barang dapat terjadi kapan 
saja dan dimana saja. Keluhan-keluhan dari 
konsumen kepada customer service atau admin 
pada gerai-gerai TIKI terdekat karena paket 
kirimannya belum sampai tidak bisa langsung 
diproses atau ditanggapi karena mereka pun harus 
melaporkannya lagi ke pusat atau kantor cabang 
terdekat untuk dicari data kurir yang mengantarkan 
barang tersebut. Ini dikarenakan tidak adanya suatu 
sistem yang khusus untuk memonitoring kerja 
kurir, sampai saat ini TIKI masih menggunakan 
cara dengan menelepon sang kurir jika terjadi 
keluhan atas barang yang belum sampai. Sedangkan 
di lain sisi, sebagian kurir menjelaskan alasan 
keterlambatan mereka dalam mengirimkan paket 
dikarenakan mereka tidak mengetahui secara pasti 
posisi satu per satu alamat tujuan paket yang 
menjadi tugas mereka, sehingga banyak 
menghabiskan waktu di jalan untuk sekedar 
bertanya kepada warga sekitar tentang alamat yang 
mereka tidak tahu tersebut khususnya untuk nama 
jalan-jalan kecil di Jakarta. Oleh karena itu, layanan 
penelusuran pengiriman barang (tracking) menjadi 
solusi untuk meminimalisir kesalahan proses 
pengiriman dengan cara melihat lokasi keberadaan 
barang yang dibawa oleh kurir serta dapat menjadi 
alat untuk membantu tugas kurir dalam 
mengirimkan barang. 

Suatu sistem yang dapat memantau atau 
melihat lokasi barang yang dikirim melalui map 
pada smartphone berbasis android dilengkapi 
dengan identitas kurir dapat membantu admin 
dalam memantau kerja kurir dengan melihat sudah 
sampai mana barang-barang yang dibawa oleh kurir 
tersebut, sehingga ketika ada customer yang 

menanyakan posisi paketnya, admin dapat langsung 
menjawabnya tanpa harus menghubungi kurir yang 
membawa paket tersebut. Selain itu customer dapat 
mengecek langsung keberadaan paketnya jika 
mempunyai smartphoneandroid. Aplikasi ini juga 
membantu kurir dalam memilih jarak terdekat 
kepada customer yang akan ia tuju terlebih dahulu 
dengan melihat daftar nama penerima paket yang 
diikuti dengan latitude, longitude, dan jarak dengan 
satuan kilometer yang sudah tersusun dari jarak 
terdekat sampai terjauh. Jadi jika satu kurir 
membawa lebih dari satu barang yang harus 
dikirimkan ke beberapa alamat, ia tidak perlu 
memikirkan mana yang harus ia antar terlebih 
dahulu serta dilengkapi dengan direction yang 
menampilkan rute dari posisi kurir ke alamat 
tujuan. 

Perbedaan aplikasi ini dengan aplikasi tracking 
yang ada adalah aplikasi ini mampu menampilkan 
posisi kurir pada map digital dan bias menampilkan 
identitas pengirim, penerima dan kurir. Aplikasi 
penelusuran pengiriman barang (tracking)berjudul 
“RANCANG BANGUN APLIKASI 
PENELUSURAN PENGIRIMAN BARANG 
(TRACKING) PADA JASA PENGIRIMAN 
BARANG BERBASIS ANDROID”. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah menghasilkan: 

1. Suatu aplikasi 
penelusuran pengiriman 
barang (tracking) 
berbasis android untuk 
membantu admin dalam 
me-monitoring atau 
memantau kerja kurir 
pada suatu perusahaan 
jasa ekspedisi dan 
pengiriman.Memberikan
informasi informative 
yangdapatdiaksesdengan
mudaholehkurirsehingga
bisamengeisiensiwaktu, 
biayadantenaga. 

2. Sebuah sistem yang 
informatif dan dapat 
diakses dengan mudah 
oleh para kurir 
perusahaan jasa 
ekspedisi dan 
pengiriman untuk 
membantu pekerjaan 
mereka dalam mencari 
alamat tujuan. 

3. Aplikasi monitoring 
yang terkomputerisasi 
sehingga dapat 
mengefisiensikan waktu, 



 

 

 

 

biaya serta tenaga yang 
digunakan. 

 
1.3. Identifikasi Masalah 
1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi tracking 

yang informatif sebagai media untuk admin 
memantau kerja kurir, media untuk customer 
melihat posisi paketnya, dan juga sebagai 
media pembantu kerja kurir dalam mengirim 
paket kepada customer? 

2. Bagaimana merancang dan membuat halaman 
website administrator yang diperlukan untuk 
memasukan data-data yang dibutuhkan? 

3. Apakah aplikasi ini dapat membantu kerja 
admin perusahaan jasa ekspedisi dan 
pengiriman dalam memantau kerja kurir, 
membantu kerja kurir dalam melaksanakan 
tugasnya, serta membantu customer yang ingin 
melihat posisi paketnya? 

 
 

1.4. Metodologi Penelitian 
Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan suatu teknik 
pengumpulan data atau analisis data dengan 
cara memperoleh informasi dari penelitian 
terdahulu, tanpa memperdulikan sebuah 
penelitian menggunakan data primer atau 
sekunder. 

2. Observasi 
Observasi merupakan teknik atau pendekatan 
untuk mendapatkan data primer dengan cara 
mengamati langsung obyek datanya [4]. 

3. Wawancara 
Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk 
mendapatkan data dari responden [4]. 
Wawancara dapat berupa wawancara personal 
(tatap muka langsung dengan responden), 
wawancara intersep (responden dipilih di lokasi 
umum), dan wawancara telepon.  

4. Kuesioner 
Teknik pengumpulan data melalui daftar 
pertanyaan kepada masyarakat untuk 
mengetahui minat calon pengguna aplikasi. 

 
2. LandasanTeori 

2.1. Tracking 
Tracking secara harfiah memiliki arti 

mengikuti jalan,  atau dalam arti bebasnya adalah 
suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu obyek. 
Pengertian tracking atau pemantauan dalam hal ini 
adalah kegiatan untuk memantau keberadaan obyek 
berdasarkan posisi yang didapatkan dari peralatan 
tracking. 

 
2.2. Android 

Android adalah sebuah platform pertama yang 
betul-betul terbuka dalam pengembangannya dan 
komprehensif untuk perangkat mobile, semua 
perangkat lunak yang ada difungsikan menjalankan 
sebuah device mobile tanpa memikirkan kendala 
kepemilikan yang menghambat inovasi pada 
teknologi mobile (Meier, 2008). 
 

2.3. Global Positioning System (GPS) 
GPS (Global Positioning System) adalah sistem 

satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki 
dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini 
didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 
tiga-dimensi serta informasi mengenai waktu, 
secara kontinyu di seluruh dunia tanpa bergantung 
waktu dan cuaca, bagi banyak orang secara 
simultan. Saat ini GPS sudah banyak digunakan 
orang di seluruh dunia dalam berbagai bidang 
aplikasi yang menuntut informasi tentang posisi, 
kecepatan, percepatan ataupun waktu yang teliti. 
GPS dapat memberikan informasi posisi dengan 
ketelitian bervariasi dari beberapa millimeter (orde 
nol) sampai dengan puluhan meter. 
(http://gaulwahyu.wordpress.com/2008/10/16/peng
ertian-gps/) 
 

2.4. Assisted-Global Positioning System (A-
GPS) 

A-GPS (Assisted GPS) adalah sebuah teknologi 
yang menggunakan sebuah server bantu untuk 
mempercepat waktu yang diperlukan dalam 
menentukan sebuah posisi menggunakan perangkat 
GPS.  

Dalam mode A-GPS, perangkat penerima 
seluar cukup mengambil sekilas dari sinyal satelit 
dan mentransmisikannya ke sebuah tower selular. 
Dari tower selular kemudian diteruskan ke sebuah 
server bantu yang melakukan kalkulasi yang 
diperlukan untuk menghitung sebuah position fix. 
Server itu kemudian mengirim kembali hasil 
perhitungan posisi ke perangkat selular tersebut. 

 
2.5. Google Maps 
Google Maps adalah peta online atau membuka 

peta secara online. Sekarang ini dapat dilakukan 
secara mudah melalui servis gratis dari Google, 
bahkan servis ini menyediakan API(Application 
Programming Interface) yang memungkinkan 
developer lain untuk memanfaatkan aplikasi ini di 
aplikasi buatannya. Tampilan Google Maps pun 
dapat dipilih, berdasarkan foto asli atau peta 
gambar rute saja. 
(http://jayaputrasbloq.blogspot.com/2011/06/defini
si-atau-pengertian-istilah-google.html) 

 
2.6. Unified Modeling Language (UML ) 
Unified Modelling Language (UML) adalah 

bahasa pemodelan yang digunakan untuk 
menganalisis, menspesifikasi dan mendesain 



 

 

 

 

perangkat lunak (Booch et al. 2007). Pemodelan 
sistem/perangkat lunak dilakukan dengan notasi-
notasi UML yang digambarkan secara elektronik 
(dengan bantuan komputer).  
 

2.7. MySQL 
MySQL merupakan sebuah Relational 

Database Management System(RDMS). Program 
ini bertindak sebagai server yang mengijinkan lebih 
dari satu pengguna untuk mengakses beberapa basis 
data. MySQL adalah aplikasi atau sistem untuk 
mengelola database atau manajemen data.  
 
3. Pembahasan 
3.1. AnalisisMasalah 

Potensi-potensi kesalahan dalam proses 
pengiriman barang dapat terjadi kapan saja dan 
dimana saja. Keluhan-keluhan dari konsumen 
kepada customer service atau admin pada gerai-
gerai TIKI terdekat maupun perusahaan jasa 
ekspedisi dan pengiriman lainnya karena paket 
kirimannya belum sampai tidak bisa langsung 
diproses atau ditanggapi karena mereka pun harus 
melaporkannya lagi ke pusat atau kantor-kantor 
cabang terdekat untuk dicari data kurir yang 
mengantarkan barang tersebut. 
 
3.2. AnalisisKebutuhan 

Pada tahap analisis penulis mencari data dan 
informasi yang sesuai dengan kebutuhan dari 
aplikasi juga merancang konsep dari aplikasi dan 
mencari perangkat lunak yang cocok dengan 
pembuatan aplikasi. Untuk menyelesaikan 
pembuatan sistem ini maka dilakukan perancangan 
terhadap sistem yang akan dibuat. Berikut ini 
rancangan sistem yang peneliti usulkan: 

 
Gambar 3.1.RancanganSistemUsulan. 

 
Data-data mengenai pelanggan, paket, dan 

kurir tersimpan di dalam database telusur paket 
(dbtp).  

Admin mengakses database telusur paket 
melalui web browser pada komputer. Admin dapat 
melakukan input, edit, delete pada data-data master 

seperti data admin, agen, pelanggan, transaksi dan 
transaksi detail. Admin dapat melihat paket-paket 
mana yang sedang dan sudah dikirim oleh kurir 
pada web administrator. 

Selain itu admin dan kurir mengakses data 
tersebut melalui smartphone android. Kurir dapat 
mengetahui paket mana saja yang menjadi 
tugasnya, selain itu kurir juga dapat melihat data 
pengirim dan penerima paket tersebut, adanya fitur 
direction memudahkan kurir dalam mencari suatu 
alamat penerima paket serta dapat melihat posisi-
posisi alamat para penerima paket yang menjadi 
tugasnya. Ketika kurir mengaktifkan GPS atau 
menggunakan A-GPS dan login pada aplikasi 
telusur paket, maka sistem meminta parameter 
berupa koordinat bumi (latitude dan longitude) 
pada satelit atau BTS terdekat. Setelah menerima 
parameter berupa koordinat bumi, sistem akan 
mengirimkannya ke databaseGoogle Map 
kemudian database Google Map akan membalas 
berupa data posisi kurir dan rute ke alamat tujuan 
yang ditampilkan pada map di aplikasi 
3.3. Use Case Diagram 

Use casediagram mendeskripsikan interaksi 
aktor di dalam sistem aplikasi. Use case diagram 
pada aplikasi ini terdiri dari tiga aktor, yaitu admin, 
kurir, dan pelanggan. 
 
Tabel 3.1. Tabel Identifikasi Aktor dan Use Case 

No. Aktor Deskripsi 
1 Admin Orang yang melakukan 

keseluruhan dalam aplikasi 
ini. Admin memiliki otoritas 
penuh dalam melakukan 
penambahan pada database, 
melihat, mengedit, dan 
menghapus data. Admin 
pada sistem ini dapat berupa 
karyawan suatu perusahaan 
jasa ekspedisi dan 
pengiriman yang bertugas 
melayani pelanggan pada 
saat ingin mengirim barang.  

2 Kurir Pada sistem ini, kurir 
melihat data pengirim, 
penerima, dan isi paket yang 
ditugaskan kepadanya, 
melihat rute (direction) dari 
titik tempatnya berada ke 
titik tujuan (penerima paket) 
yang telah dirancang dari 
jarak terdekat sampai 
terjauh, melihat posisi 
alamat-alamat penerima 
paket, serta melakukan 
validasi setelah paket telah 
sampai di tempat tujuan 
setelah terlebih dahulu login 
lewat perangkat android. 



 

 

 

 

3 Pelanggan Pelanggan dalam sistem ini 
adalah pengirim dan 
penerima paket. Pada sistem 
ini pelanggan hanya dapat 
melihat data pengirim paket, 
penerima paket, kurir, isi 
paket, dan posisi kurir 
setelah terlebih dahulu 
memasukan nomor resi 
lewat perangkat android.  

 
 
3.4. Activity Diagram 

Berikut ini adalah salahsatucontohactivity 
diagram di dalam sistem aplikasi 
penelusuranpengirimanbarang (tracking) 
berbasisandroid. 

 

 
 
Gambar3.2.Activity Diagram 
 
3.5. Sequence Diagram 

Berikut ini adalah salahsatucontohsequence 
diagram dalam sistem aplikasi 
penelusuranpengirimanbarang (tracking) 
berbasisandroid. 
 

 
Gambar 3.3. Sequence Diagram Masukan No. 

Resi di Android 
 
3.5. Class Diagram 

 
Gambar 3.4.Class Diagram 

 
3.6. ImplementasiPerangkatLunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada dalam 
membangun aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
Sistem operasi Microsoft Windows 7 Ultimate 64-
bit pada laptop,Java Development Kit(JDK 
1.6),Eclipse Helios,Android SDK,ADT 0.9.9,xampp. 
Adobe Photoshop CS5,Adobe Dreamweaver CS5. 
 
3.7. ImplementasiPerangkatKeras 

Perangkat keras yang digunakan pada dalam 
membangun aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Satu buah 
laptop dengan 
spesifikasi 
berikut: 

1) Processor Intel Core i5 M 460 2.53 GHz. 
2) Memory 6 GB DDR3. 
3) Harddisk 500 GB. 
4) LCD dengan resolusi 1366 x 768 pixel. 
5) VGA ATI Mobility Radeon HD 5470 1028 

Mb. 
2. Sebuah kabel 

data android 
untuk 
mentransfer file 
aplikasi dari PC 
ke 
androiddevice. 

Pilih menu paket pada halaman 
utama aplikasi android

Menampilkan form 
isian nomor resi

Masukan 
nomor resi

Menampilkan 
pesan berhasil

Menampilkan 
pesan gagal

Tekan tombol 
cari

Menampilkan 
halaman paket

Mulai

Selesai

Cek
nomor 
resi

Ya

Tidak

 : Admin, 
Pelanggan

 : Form No. 
Resi

Search tb_transaksi

1: Masukan nomor resi
2: Menghubungkan dengan database

3: Read database transaksi

4: Menampilkan database

5: Nomor resi tersedia

6: Menampilkan pesan berhasil

7: Menampilkan halaman paket anda

8: Nomor resi tidak tersedia

9: Menampilkan pesan gagal

DataPengirim
nama : String

viewDataPengirim()

DataPenerima
nama : String

viewDataPenerima()

DataKurir
nama : String

viewDataKurir()

IsiPaket
nama : String
myLati : String
myLongi : String
myKota : String
idpaket : String
idkurir : String
alldata : String

viewIsiPaket()

PosisiPaket
alldata : String
alamat : String
ktanggal : String
kjam : String
klatitude : String
klongitude : String
kidkurir : String
knamakurir : String
ktelpkurir : String

viewPosisiKurir()

Paket
resi : String

inputNoResi()

TelusurPaket

selectMenu()

LihatPosisi
myLati : String
myLongi : String
myCountry : String

viewPosisi()

DataPaket
idkurir : String

viewNoResi()
selectNoResi()

DetailPaketKurir
nama : String
myLati : String
myLongi : String
myKota : String
idpaket : String
idkurir : String
alldata : String

viewDetailPaket()
selectValidasi()

DataPaket2
id : String
idkurir : String
namatujuan : String
tgl : String
infopengirim : String
telptujuan : String
alamattujuan : String
lati1 : String
longi1 : String

selectDetailPaket()

LoginKurir
username
password

cekLogin()

LihatRute
myLati : String
myLongi : String
myKota : String

viewDirection()

Direction
myLati : String
myLongi : String
mykota : String
idkurir : String

viewNamaPenerima()
selectNamaPenerima()



 

 

 

 

3. Smartphone 
AndroidPlatfor
m 2.2 (Froyo) 
ke atas, dalam 
hal ini penulis 
menggunakan 
perangkat 
Android 
Samsung 
Galaxy 
GioPlatform 
2.3 
(Gingerbread). 

4. ImplementasipadaHandset Android 
Implementasi dilakukan pada beberapa handset 

android, yang dibutuhkan pada tahap ini adalah: 
1. Smartphone 

AndroidPlatform 2.2 
(Froyo) ke atas, dalam 
hal ini penulis 
menggunakan perangkat 
Android Samsung 
Galaxy GioPlatform 2.3 
(Gingerbread).   

2. File aplikasi dalam 
bentuk .apk. 

3. Kabel data android 
untuk mentransfer file 
aplikasi dari PC ke 
androiddevice. 

 
3.8. Implementasi Antar Muka 

Implementasi merupakan tahap dimana sistem 
siap dioperasikan pada tahap yang sebenarnya, 
sehingga akan diketahui apakah sistem yang telah 
dibuat benar-benar sesuai dengan yang 
direncanakan. 

 

 
Gambar 3.5.Tampilan Halaman Utama Aplikasi di 

Android 
 
4. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah diuraikan, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Aplikasi penelusuran pengiriman barang 

(tracking) ini berbasis android yang terhubung 
dengan website administrator yang dapat 
menampilkan identitas pengirim dan penerima 
paket, kurir, data isi paket, posisi paket dan 
penerima pada google maps, serta rute kurir 
untuk menuju alamat penerima paket pada 
google maps (direction). 

2. Website administrator telusur paket ini terdiri 
dari halaman utama, admin, agen, kurir, 
pelanggan, pemilihan kurir, proses, dan finish 
untuk memasukan data-data admin, kurir, 
pengirim dan penerima paket, isi paket, serta 
memilih kurir. Selain itu juga dapat 
menampilkan segala proses pengiriman, baik 
yang sedang proses maupun yang telah selesai 
diantar serta dapat mencatat titik temu (latitude 
dan longitude) antara kurir dengan penerima 
paket. 

3. Aplikasi penelusuran pengiriman barang 
(tracking) berbasis android ini dapat 
membantu kerja admin perusahaan jasa 
ekspedisi dan pengiriman dalam memantau 
kerja kurir, membantu kerja kurir dalam 
mengirimkan suatu paket kiriman, serta dapat 
digunakan pelanggan (customer) suatu 
perusahaan jasa ekspedisi dan pengiriman 
untuk melihat posisi paketnya. 
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Abstrak 

Pada makalah ini dibahas pengembangan aplikasi pengontrol ekson DNA Plasmodium falciparum menggunakan 
Hidden Markov Model (HMM) dengan cara mendefinisikan sejumlah n state dari ekson dan intron, 
mendefinisikan matriks transisi sebesar n x n, melakukan proses training, testing dan pengukuran akurasi. 
Sejumlah data digunakan pada saat training untuk membentuk model dan selanjutnya hasil model yang 
terbentuk diujikan dengan suatu data sekuen dan dihitung tingkat pengenalannya untuk data dengan jumlah 
ekson tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada pengujian dengan spesifik jumlah ekson diperoleh 
nilai pengenalan berbeda untuk setiap sekuen dengan jumlah ekson tertentu. Secara umum peningkatan nilai 
Coefficient Correlation (CC) disebabkan oleh peningkatan jumlah state pada model. Pada beberapa kasus 
menunjukkan bahwa hasil CC optimal untuk jumlah state tertentu. Hasil ini menunjukkan bahwa model optimal 
pada jumlah state tertentu dan memungkinkan pengembangan model akan lebih baik jika dilakukan pada 
spesifik jumlah ekson tertentu. 
 
Kata kunci : pengontrol ekson DNA, Plasmodium falciparum, HMM, CC. 
 
 
1. Pendahuluan 

Penyakit malaria pada manusia disebabkan 
oleh infeksi parasit di dalam sel gen Plasmodium 
yang ditularkan oleh vektor nyamuk Anopheles.  
Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit 
malaria pada manusia yaitu Plasmodium falciparum, 
Plasmodium vivax, Plasmodium ovale dan 
Plasmodium malariae dan 80%  penyakit malaria 
pada manusia disebabkan oleh P. falciparum dengan 
90% dari kematian disebabkan oleh P. falciparum. 
Genom inti P. falciparum memiliki panjang kurang 
lebih 25 Mb dan terdiri dari 14 kromosom dengan 
panjang bervariasi ~ 0.6-3.4 Mb [8,3].  

Serangkaian kode genetik atau gen yang 
terdapat pada setiap individu memiliki sifat tertentu 
yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Setiap 
gen disusun oleh substansi genetik yang dikenal 
sebagai asam nukleat, yaitu DNA dan Ribonucleid 
Acid (RNA). Ada 4 macam basa nitrogen yang 
ditemukan pada DNA, yaitu Adenin (A), Sitosin (C), 
Guanin (G) dan Timin (T). Keempat macam basa 
nitrogen ini menyusun DNA secara berpasangan, 
Guanin hanya dapat berpasangan dengan Sitosin 
atau sebaliknya, sedangkan Adenin berpasangan 
dengan Timin atau sebaliknya dengan struktur yang 

dikenal sebagai DNA double helix [1]. Suatu rantai 
DNA tersusun atas ekson dan intron dan ekson 
didefinisikan sebagai rangkaian kodon yang dapat 
ditranslasi  menjadi protein. Dalam suatu rangkaian 
DNA, posisi intron berada diantara dua ekson.dan 
intron harus dihilangkan saat akan ditranslasi 
menjadi protein dan kemunculan intron diawali oleh 
basa-basa GT dan diakhiri oleh basa-basa AG.  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
mengontrol ekson DNA adalah dengan metode 
Hidden Markov Model (HMM) yang memiliki 
beberapa parameter yang digunakan yaitu jumlah 
state, nilai state transisi, nilai state emisi dan 
algoritma yang digunakan untuk proses training dan 
testing yaitu algoritma Baum-Welch dan Viterbi. 
Pada penelitian ini diimplementasikan HMM untuk 
mengontrol ekson pada lingkungan pemrograman 
MATLAB dengan salah satu kinerja model yang 
dikembangkan dinyatakan dengan Correlation 
Coefficient (CC).  
 
2. Hidden Markov Model untuk mengontrol 

Ekson 
Hidden Markov Model (HMM) merupakan 

salah satu model stokastik yang terdiri atas sebuah 



 

 

 

 

sinyal (sinyal DNA) yang dimodelkan sebagai 
sebuah rantai Markov keadaan (state) terhingga dan 

sebuah observasi yang dimodelkan sesuai proses 
observasi pada rantai Markov. Menurut  

 
Gambar 1. Model HMM untuk Plasmodium falciparum [2] 

 
[4,5,6,7] beberapa garis besar dalam metoda HMM 
terdiri dari rantai Markov, elemen HMM, 
permasalahan dasar HMM dan solusi permasalahan 
dasar HMM. 

Rantai Markov (Markov Chain) merupakan 
probabilitas transisi dari satu state ke state yang lain 
yang dapat ditentukan sesuai dengan jumlah state 
dan topologi HMM yang digunakan. Rantai Markov 
pada metode HMM sesuai dengan struktur ekson 
dan intron yang terdapat pada DNA dimana letak 
ekson dan intron harus bergantian (alternately 
located) sehingga berpengaruh pula pada nilai-nilai 
state transisi yang diberikan secara acak sehingga 
akan mempengaruhi pula pada hasil kinerja model. 
Kinerja model ditentukan oleh perbandingan antara 
state estimasi hasil decoding (testing) dengan state 
asli sekuen sesuai dengan jumlah state yang di 
rancang pada struktur model. 

Struktur model HMM yang dikembangkan 
tampak pada Gambar 1. Jika dilihat dari strukturnya, 
posisi basa pada ekson menentukan nomor state 
didalam model. Untuk ekson pertama, basa-basa 
setelah urutan tertentu akan memiliki nomor state 
sama. Selanjutnya untuk basa-basa dengan nomor 
urut yang sama dari suatu ekson atau intron selain 
ekson pertama juga akan mempunyai nomor state 
yang sama.  

Akurasi model HMM dinyatakan dengan nilai 
CC yang di-rumuskan seperti pada persamaan (1) 
dibawah ini. 

 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )FNTNFPTNFNTPFPTP

FNFPTNTP
CC

+⋅+⋅+⋅+
⋅−⋅= …..(1) 

 
dimana TP: True Positif, TN: True Negatif, FP: 
False Positif dan FN: False Negatif. 

 
3. Rancangan dan Implementasi 
3.1 Rancangan 

Aplikasi pengontrol ekson dirancang dengan 
menggunakan digram alur untuk menunjukkan alur  

 
proses yang terjadi. Aplikasi dibagi kedalam 2 
subbagian, yaitu subbagian pembentuk model dan 
bagian pengujian model, Sub bagian pertama berisi 
prosedur identifikasi sekuen, mendefinisikan state, 
membaca matriks transisi, mencari matriks emisi 
distribusi basa setiap state dan proses training. Sub 
bagian ke dua yaitu bagian pengujian berisi fungsi 
testing dengan metode Viterbi dan Baum-Welch.  

Pada bagian proses testing ditambahkan fungsi-
fungsi untuk menghitung CC sehingga secara 
keseluruhan alur program tampak pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Alur program HMM untuk pengontrol 

ekson. 
 



 

 

 

 

Prosedur  identifikasi sekuen digunakan untuk 
mengidentifikasi bagian ekson dalam suatu state, 
bagian intron dari suatu state, jumlah ekson, jumlah  
intron, nama sekuen dan untai basa dari sekuen. 
Secara detail proses identifikasi terdapat pada 
Gambar 3. 

Prosedur membuat state model digunakan 
untuk memberikan nomor state pada setiap basa 
pada sekuen DNA. Basa yang diberi nomor state 
hanyalah basa yang terletak pada ekson dan intron, 
diluar itu diberi state nol. Secara detail proses dapat 
dilihat pada digram alur Gambar 3(a). Penentuan 
state dilakukan dengan memanggil fungsi set state 
yang secara detail terdapat pada Lampiran. 

Prosedur selanjutnya adalah prosedur 
pembacaan matriks transisi dengan cara prosedur 
pendefinisian matriks transisi dipisahkan dari alur 
utama program. Pembentukan matriks transisi 
dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu 
model yang akan dibangun, menentukan ukuran 
matriks, mendefinisikan elemen diagonal, dan 
menentukan nilai pada elemen-elemen transisi. 
Penjelasan secara rinci untuk fungsi pembentukan 
matriks transisi ini  terdapat dalam Lampiran. 

 
 

 
Gambar 3(a) 

 
4. Percobaan dan Analisa Hasil 

HMM untuk mengontrol ekson diimplemen-
tasikan dalam lingkungan pemrograman MATLAB 
dan pembentukan model pengontrol ekson dilakukan 
melalui dua tahap, yaitu tahap training dan tahap 

testing. Pada tahap testing, dikembangkan model 
general dengan cara memanfaatkan semua data 
sekuen untuk pembentukan model. Model yang 
dikembangkan akan bersifat general untuk 
menangani sekuen dengan sembarang  jumlah ekson.  
Kemudian pada tahap testing,pengujian dilakukan 
dengan dua tahap yaitu pada tahap pertama model 
diuji dengan data yang mengandung sekuen dengan 
sembarang jumlah ekson kemudian pada tahap 
kedua pengujian dilakukan untuk pengujian sekuen 
dengan jumlah ekson tertentu.  

 
Gambar 3 (b) 

Gambar 3. Detail proses identifikasi state. 
 

Data yang digunakan untuk uji coba adalah 
data sekuen Plasmodium falciparum pada coding 
sequence (CDS) complete yang diunduh dari 
Genbank. Data yang digunakan dalam training harus 
memenuhi 4 kriteria, yaitu CDS complete, tidak 
mengandung unsur yang tidak diketahui, bukan 
pseudogene, dan hanya mengandung satu CDS 
dalam satu sekuen. Klasifikasi data sekuen 
berdasarkan jumlah ekson terdapat pada Tabel 1 dan 
data yang digunakan paling banyak adalah data 
sekuen yang mengandung dua ekson dan yang 
paling sedikit mengandung 10 ekson. 

Hasil pengujian yang dinyatakan dengan nilai 
CC terdapat pada Tabel 2 dengan nilai CC untuk 
jumlah state model tertentu pada setiap jumlah 
ekson terdapat pada kolom yang sama. Hasil 
pengujian untuk semua jumlah state model untuk   

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

Tabel 2. Hasil pengujian model HMM umum dengan data uji jumlah ekson 
 

∑ 
state 

20 30 50 100 

∑ 
ekson 

CC Vit BW Vit BW Vit BW Vit BW 

2 0.7504 0.7439 0.7764 0.7709 0.7850 0.7804 0.7727 0.7725 
3 0.7882 0.7923 0.7979 0.7862 0.7925 0.7944 0.7922 0.7864 
4 0.6705 0.6511 0.6936 0.6862 0.7244 0.7111 0.7742 0.7842 
5 0.7869 0.7665 0.7841 0.7841 0.8236 0.7999 0.8259 0.8254 
6 0.6474 0.6436 0.6453 0.6357 0.6454 0.6353 0.7592 0.7560 
7 0.8286 0.8051 0.8367 0.8288 0.8613 0.8459 0.7659 0.7649 
8 0.6361 0.6372 0.6495 0.6472 0.5351 0.5398 0.7202 0.7336 
9 0.7785 0.7650 0.8137 0.8160 0.8138 0.8076 0.8560 0.8613 
10 0.8721 0.8795 0.8370 0.8471 0.8672 0.8580 0.5828 0.6573 

rerata 0.750967 0.742689 0.759356 0.7558 0.760922 0.752489 0.761011 0.771289 

 
Tabel 1. Jumlah sekuen tiap jumlah ekson. 

No Jumlah ekson 
DNA pada sekuen 

Jumlah 

1 2 69 
2 3 27 
3 4 13 
4 5 13 
5 6 14 
6 7 4 
7 8 4 
8 9 7 
9 10 1 

 
jumlah ekson tertentu terdapat pada suatu baris yang 
sama, berturut-turut untuk nilai CC hasil pengujian 
dengan algoritma Baum-Welch dan algoritma 
Viterbi. Secara umum dapat dikatakan dari hasil 
pengembangan model dengan metode HMM ini 
bahwa nilai CC dengan algoritma Viterbi lebih baik 
bila dibandingkan dengan nilai CC yang diperoleh 
dari pengembangan model dengan menggunakan 
algoritma Baum Welch.  Jika dikaitkan antara 
jumlah data training dengan nilai CC didapatkan 
hubungan, semakin sedikit data yang dimasukkan 
untuk proses training maka pada saat dilakukan 
proses testing dengan data yang sama hasilnya akan 
lebih baik karena proses generalisasi dilakukan 
dengan mudah atau akan sangat buruk jika sistem 
gagal melakukan generalisasi. 
 
5. Kesimpulan 

Aplikasi pengontrol ekson DNA dengan 
metode HMM ini dapat dikembangkan pada bentuk 
struktur model sekuen DNA yang memilki 
sembarang jumlah ekson. Hasil pengujian untuk data 
sekuen yang memiliki jumlah ekson tertentu 
menunjukkan adanya tingkat keberhasilan 

pembentukan model dengan menggunakan data 
training yang dibuat sehingga memberikan nilai CC 
lebih baik. 
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Lampiran 

function TR = generateTR(sz,statemodel,elemen2sm,modeltr) 
TR = zeros(sz,sz); 
 
for i=1:sz 
    for j=1:sz 
    if i==(j-1) 
        TR(i,j)= 1-(0.1+ sz*0.000001); 
    elseif i==j 
        TR(i,j)= 0.1; 
    else 
            TR(i,j)= 0.000001; 
    end 
    end 
end 
 
%set bagian awal berdasarkan model tr 
if modeltr(1)==1 
    TR(1,1)= 0.000001; 
    TR(1,2)= 1- sz*0.000001; 
elseif modeltr(1)==2 
    TR(1,1)= 0.000001; 
    TR(1,2)= 1-(0.1+ sz*0.000001); 
    TR(1,statemodel(1)+1)=0.1; 
end 
%bagian tengah 
if (modeltr(2)==1) |( modeltr(2)==3 ) 
    i= statemodel(1); 
    tmp1= TR(i,i+1); 
    tmp2= TR(i,i); 
    TR(i,i)=tmp1; 
    TR(i,i+1)=tmp2; 
end 
 
if (modeltr(2)==2) | (modeltr(2)==3 ) 
    i= statemodel(1)+ statemodel(2)- elemen2sm(3); 
     tmp1= TR(i,i+1); 
    tmp2= TR(i,i); 
    TR(i,i)=tmp1; 
    TR(i,i+1)=tmp2; 
 
end 
 
%bagian belakang 
if modeltr(3)==1 
    i=sz; 
    TR(i,i)=1-sz*0.000001; 
    TR(i-1,i)= 0.1; 
    TR(i-1,i-1)=TR(i,i)-0.2; 
    TR(i-1,statemodel(1)+1)=0.1 ; 
elseif modeltr(3)==2 
    i=sz; 
    TR(i,i)=1-sz*0.000001; 
   TR(i-1,i)= 0.05; 
    TR(i-1,i-1)=TR(i,i)-0.2+ 0.05; 
    TR(i-1,statemodel(1)+1)=0.1 ; 
end 



 

 

 

 

 
 
 

function x1=setState (cds,px1, A, A2) 
% px1= panjang x1 
%A : matrik jsps [ A1 A2 A3 A4] 
%A2 : elemen A2 [ A21 A22 A23] dimana A21+ A22 + A23 = A2 
x1 = [1, px1]; 
pj = length(cds.indices); 
for i=1:A(1)+2 

if i<=3 
  x1(i)=1; 
  else 
  x1(i)=i-2; 
        end 
    end 
x1(A(1)+3:cds.indices(2))=A(1); 
for i=2:2:pj-1 

for j=1:A2(1) 
   x1(cds.indices(i)+j)=A(1)+j; 
        end 
       for j=1:A2(3) 
   x1(cds.indices(i+1)-j) = A(1)+A(2)-(j-1); 
             

end 
       x1(cds.indices(i)+A2(1)+1 : cds.indices(i+1)-A2(3)-1)= A(1)+A(2)-A2(3); 
end 
for i=3:2:pj-1 
            x1(cds.indices(i):cds.indices(i+1))=A(1)+A(2)+A(3)-1; 
end 
x1((cds.indices(pj)-2):cds.indices(pj))=A(1)+A(2)+A(3); 
    

 
 



 

 

 

 

Makalah Nomor: KNSI-371 
 

ANALISIS PENGARUH SISTEM INFORMASI TERPADU (SITU) 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

(STUDI KASUS UNIVERSITAS X) 
 

Elfa Marnika 1, Sali Alas M2 
 

1,2Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan 
1,2 Jl. Dr. Setiabudhi No 193 Bandung 40153 

1 elfa.marnika@gmail.com , 2 sali@if-unpas.org 
 
 

ABSTRAK 
Penggunaan sistem informasi terpadu/Situ di Universitas X  yang merupakan salah satu fasilitas guna 

kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, terbukti memberikan kemudahan, banyak keuntungan dan 
manfaatnya yang sangat menunjang tugas-tugas karyawan dalam melayani dosen, mahasiswa dan pihak luar 
yang membutuhkan. Hal tersebut berarti mempunyai segi positif bagi semua pihak sehingga berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan dan dapat memberikan kualitas pelayanan kepada dosen, mahasiswa dan pihak luar 
yang membutuhkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi terpadu (SITU) 
terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap 
kinerja karyawan di Universitas X, mengetahui sejauh mana kinerja karyawan sebelum dan sesudah penggunaan 
sistem informasi, serta bagaimana pelayanan yang diharapkan user.Analisis akan menggunakan 
modelTechnology Acceptance Model(TAM) Kemudian model tersebut akan diolah dengan menggunakan SEM 
(Structural Equation Model) yang dibantu oleh aplikasi Lisrel 8.50.  
 Hasil akhir akan didapat kesimpulan pengaruh SITU terahadap kinerja karyawan dan rekomendasi-
rekomendasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 
 
Kata kunci :Pengaruh Sistem Informasi, kemudahan penggunaan, kinerja karyawan, TAM 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Penerapan Teknologi Informasi (TI) saat ini 
telah menyebar hampir di semua bidang tidak 
terkecuali di salah satu Universitas X yang 
mempunyai Sistem Informasi Terpadu (SITU). 
Universitas X sebagai institusi pengelola 
informasi merupakan salah satu bidang 
penerapan teknologi informasi yang 
berkembang dengan pesat. Perkembangan dari 
penerapan teknologi informasi bisa kita lihat 
dari perkembangan jenis informasi mengenai 
perguruan tingginya dan mengenai informasi 
akademik seperti informasi pengambilan 
matakuliah dan informasi nilai. 

Dalam SITU ini terdapat informasi yang  
harus diterima oleh mahasiswa secara tepat, 
cepat dan akurat. Untuk dapat memberikan 
informasi  secara tepat, cepat dan akurat harus 
mempunyai kinerja karyawan yang sangat 
terampil dalam mengoperasikan SITU. Disini 
Universitas X sudah terlihat mempunyai kinerja 
karyawan yang sangat terampil dan mempunyai 
sistem terpadu (SITU) yang terkadang SITU 
apabila dibuka masih terdapat kendala dalam 

penginformasian (sedang dalam perbaikan) dan 
berpengaruh pada kinerja karyawan dalam 
melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya 
dimana pekerjaan dapat selesai seperti yang 
diperkirakan, sehingga perlu diketahui dampak 
SITU terhadap kinerja karyawan yang dilihat 
dari segi keterampilan dalam mengoperasikan 
SITU segi kegunaanya dan segi kemudahan 
penggunaanya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik 
untuk mencari tahu pengaruh sistem informasi 
terpadu (SITU)terhadap kinerja karyawan. Yang 
menurut pengamatan penulis terdapat kelemahan 
dari segi penggunaannya yang mengakibatkan 
ada beberapa pekerjaan yang tidak terselesakan  
secara optimal. 

 
2. Model untuk menganalisis pengaruh system 

informasi terpadu (SITU) terhadap kinerja 
karyawan 
2.1 Kinerja  

Salah  satu  hal  yang  menjadi  bagian  
dalam  penelitian  skripsi  ini  adalah mengkaji  
dasar  teori  yang  berhubungan  dengan  topik  



 

 

 

 

yang  diambil.  Berikut  ini adalah beberapa 
teori yang akan dikaji dalam penelitian skripsi 
ini 

Kinerja merupakan hasil kerja 
seseorang atau perilaku seseorang dalam 
melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan 
kepadanya baik secara kualitas maupun 
kuantitas. 

Terdapat banyak definisi  kinerja 
menurut beberapa referensi baik itu perorangan 
maupun lembaga. berikut ini beberapa definisi 
kinerja yang menjadi acuan dalam penyusunan 
skripsi ini : 
1. Robins (2001) 

mendefinisikan kinerja karyawan  adalah 
sebagai fungsi dari interaksi antara 
kemampuan dan motivasi. 

2. Gibson (1997) 
mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari 
pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi 
seperti kualitas, efisien dan kriteria efektifitas 
kerja lainnya. 
 
2.2 Faktor penentu kinerja 

Menurut Becker dan Klimoski (1989) 
dalam Sulistiyani (2003) yang menjadi 
indikator dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Pengetahuan (knowledge),  konsep 
pengetahuan individu berorientasi 
pada intelenjensi, daya pikir dan 
penguasaan ilmu yang memberikan 
kontribusi pada seseorang di dalam 
memecahkan masalah, daya cipta 
atau menyelesaikan pekerjaan.  
Kesimpulan : Dengan pengetahuan 
yang dimiliki seorang karyawan 
diharapkan mampu melakukan 
pekerjaan dengan baik dan 
produktif.  

2. Ketrampilan ( skill),  yaitu 
kemampuan dan penguasaan teknis 
operasional mengenai bidang 
tertentu, yang bersifat kekaryaan.  
Kesimpulan : Dengan ketrampilan 
yang dimiliki seorang karyawan 
diharapkan mampu menyelesaikan 
pekerjaan.  

3. Kemampuan  (abilities), faktor ini 
terbentuk dari sejumlah kompetensi 
yang dimiliki oleh seorang 
karyawan yang meliputi 
kemampuan dan ketrampilan.  
Kesimpulan : Dengan demikian 
apabila seseorang memiliki 
ketrampilan dan pengetahuan yang 
tinggi diharapkan memiliki 
kemampuan yang tinggi pula.  

4. Kebiasaan  (attitude) dan perilaku  
(behaviour), apabila kebiasaan-

kebiasaan karyawan adalah baik, 
maka hal tersebut dapat menjamin 
perilaku kerja yang baik atau 
efektif. Misalnya, karyawan yang 
mempunyai kebiasaan tepat waktu, 
disiplin, simple, maka perilaku 
kerja juga baik, apabila diberi 
tanggung  jawab akan menepati 
aturan dan kesepakatan. 
 

 
2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 
 Model TAM ini pertama 
dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989. 
Technology Acceptance Model (TAM) adalah 
teori sistem informasi yang membuat model 
penerimaan sistem teknologi informasi yang 
akan digunakan oleh pemakai dalam penelitian 
sistem informasi untuk mengetahui reaksi 
pengguna terhadap sistem informasi(Landry 
et. Al., 2006). Model ini mengusulkan bahwa 
ketika pengguna ditawarkan untuk 
menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah 
faktor mempengaruhi keputusan mereka 
tentang bagaimana dan kapan akan 
menggunakan sistem tersebut, khususnya dalam 
hal usefulness (pengguna yakin bahwa 
kinerjanya akan meningkat dengan 
menggunakan sistem ini), ease of use 
(pengguna yakin bahwa penggunaan sistem ini 
akan membebaskan dari kesulitan, dalam artian 
sistem ini mudah digunakan). 

1. Konstruk Technology Acceptance 
Model (TAM) : 
a. Persepsi kegunaan  

Persepsi kegunaan dapat 
didefinisikan sebagai sejauh 
mana seseorang percaya bahwa 
menggunakan suatu teknologi 
akan meningkatkan kinerja 
pekerjaannya.  

b. Persepsi kemudahan 
penggunaan 
Persepsi kemudahan 
penggunaan didefinisikan 
sebagai sejauh mana seseorang 
percaya bahwa menggunakan 
suatu teknologi akan bebas dari 
usaha. 

c. Sikap terhadap perilaku / 
sikap menggunakan teknologi 
1. Sikap terhadap perilaku / 

sikap menggunakan 
teknologi didefinisikan 
sebagai perasaan positif 
atau negatif dari seseorang 
jika harus melakukan 
perilaku yang akan 



 

 

 

 

ditentukan (Davis et al, 
1989). 

2. Sikap terhadap perilaku / 
sikap menggunakan 
teknologi didefinisikan 
sebagai evaluasi pemakai 
ketertarikannya 
menggunakan sistem 
(Mathieson, 1991). 

d. Minat perilaku / minat 
perilaku menggunakan 
teknologi 
Minat perilaku / minat perilaku 
menggunakan teknologi 
didefinisikan suatu keinginan 
(minat) seseorang untuk 
melakukan suatu perilaku 
tertentu. 

e. Perilaku / penggunaan 
teknologi sesungguhnya  
1. Perilaku / penggunaan 

teknologi sesungguhnya 
adalah tindakan yang 
dilakukan seseorang. 

2. Perilaku / penggunaan 
teknologi sesungguhnya 
dalam konteks sistem 
teknologi infomasi adalah 
penggunaan sesungguhnya 
(actual use) dari teknologi.  
 

 

 
 
Gambar 49 Technology Acceptance 
Model (TAM) 

 
3. Analisis pengaruh system informasi terpadu 

(SITU) terhadap kinerja karyawan 
Dalam melakukan analisis pengaruh system 

informasi terpadu (SITU) terhadap kinerja 
karyawan diperlukan beberapa langkah-langkah 
sebagai berikut : 
a. Menentukan hipotesis  
b. Identifikasi variabel pengukuran  
c. Pengumpulan data 
d. Pengolahan data 

 
3.1 Menentukan hipotesis 

Dari model TRM (Technology Acceptance 

Model) akan dihasilkan beberapa hipotesa 
yaitu : 
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1) H1 :user dalam kemudahan 
penggunaan persepsian teknologi 
sangat berpangaruh pada kegunaan 
persepsian yang akan mengakibatkan 
H2, H3, H4, H6, dan H7 ikut 
berpengaruh dalam penggunaan 
teknologi . 

2) H2 : userdalam kegunaan persepsian 
sangat berpengaruh pada sikap 
terhadap perilaku, minat perilaku, dan 
perilaku dalam penggunaan teknologi. 

3) H3 : userdalam kegunaan persepsian 
sangat berpengaruh pada minat 
perilaku dan perilaku dalam 
menggunakan teknologi. 

4) H4 : userdalam kegunaan persepsian 
sangat berpengaruh pada perilaku 
dalam penggunaan teknologi. 

5) H5 : user dalam kemudahan 
penggunaan persepsian sangat 
berpengaruh pada sikap terhadap 
perilaku, minat perilaku serta perilaku 
dalam penggunaan teknologi. 

6) H6 : userdalam sikap terhadap 
perilaku dalam penggunaan teknologi 
sangat berpengaruh pada minat 
perilaku dan perilaku menggunakan 
teknologi.  

7) H7 : user dalam konstruk tam minat 
perilaku panggunaan teknologi sangat 
berpengaruh pada perilaku dalam 
menggunakan teknologi.  
 

3.2 Identifikasi variabel pengukuran 
Varibel-variabel pengukuran yang 

digunakan  dalam pengaruh situ terhadap 
kinerja karyawan ini dapat dilihat dari model 
pengukuran yang digunakan yaitu: 

Var. 
Teknol
ogi 

Dimensi 
Konstruk 

Variable 
kinerja 
karyawan 

PEOU PEOU1  = 
fleksibilitas 

- Skill  
-Abilities 



 

 

 

 

PEOU2  = 
kemudahan untuk 
dipelajari/dipaha
mi/digunakan 
PEOU3= 
kemudahan untuk 
berinteraksi 

PU PU1 = 
mempertinggi 
efektifitas dan 
efisiensi  
PU2  = menjawab 
kebutuhan 
informasi 
PU= 
meningkatkan 
kinerja 

Knowledge 

ATU ATU1    = rasa 
menerima 
ATU2    = rasa 
penolakan 
ATU3    = 
perasaan (afektif) 

Attitude 
 

ITU ITU1     = 
penambahan 
sofware 
pendukung 
ITU2     = 
motivasi tetap 
menggunakan 
ITU3= 
memotivasi 
kepada pengguna 
lain 

ASU ASU1    = actual 
usage 
ASU2    = 
frekuensi 
pengguna 
ASU3= kepuasan 
pengguna 

 

 
 

3.3 Pengumpulan data 
Pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara membagikan angket atau 
kuisioner kepada responden. Hasil dari angket 
atau kuisioner inilah yang berikutnya akan 
dilakukan perhitungan statistik menggunakan 
SEM (Structural Equation Model).  

Skala pengukuran merupakan 
kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 
untuk menentukan panjang pendeknya interval 
yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 
tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 
menghasilkan data kuantitatif. Skala 
pengukuran yang digunakan dalam membantu 
penelitian ini yaitu skala likert dengan jumlah 
pilihan pada jawaban lebih dari 2 pilihan 

dimana responden hanya dapat memilih satu 
pilihan saja dari jumlah pilihan yang 
disediakan. 

 
Berikut ini adalah skala likert yang 

digunakan dalam penelitian beserta nilai yang 
terdapat pada setiap pilihan yang diberikan : 

a. ( 1 ) Sangat Tidak Setuju (STS) 
b. ( 2 ) Tidak Setuju (TS) 
c. ( 3 ) Netral (N) 
d. ( 4 ) Setuju (S) 
e. ( 5 ) Sangat Setuju (SS) 

Karena besarnya  populasi yang ada di 
Universitas X ini sehingga untuk menentukan 
jumlah sampel yang akan digunakan yaitu 
menggunakan teknik pengukuran sampel 
berdasarkan Roscoe. Menurut Roscoe dalam 
buku Reasearch Methods for Business (1982 : 
253) ukuran sampel yang layak untuk 
penelitian adalah antara 30 sampai 500. 
Sehingga besarnya sampel yang digunakan 
yaitu 35difakultas yang ada di Universitas X. 
Dimana responden dalam sampel tersebut 
meliputi dosen, dan karyawan. Hal ini 
dikarenakan yang menjadi user atau pengguna 
pada system informasi terpadu (SITU). 

 
3.4 Pengolahan data 

Setelah dilakukan pengumpulan data 
dari angket dan kuisioner maka langkah 
selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan 
data ini menggunakan SEM (Srtructural 
Equation Model) dan dibantu dengan aplikasi 
Lisrel 8.50.  

Pada pengolahan data terdapat 6 
variabel dengan dengan banyak indikator 
pengukur variabel tersebut yaitu 18 (sesuai 
dengen jumlah pertanyaan yang terdapat pada 
kuisioner).  Nilai pada setiap indikator ini akan 
diolah oleh LISREL yang kemudian akan 
menghasilkan output yang akan digunakan 
yaitu : 

1) Output factor loading 
loadingmerupakan nilai yang 
menunjukan validitas indikator. 

2) T-value merupakan nilai yang 
menunjukkan hubungan setiap 
variabel. 

Dari output yang dihasilkan diatas maka 
akan dilakukan uji reabilitas dengan 
menghitung nilai construct reability dan 
variance extract untuk mengetahui 
kekonsistenan variabel teramati yang 
digunakan untuk mengukur variabel laten. 
Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk 
mengetahui hasil pengukuran tingkat 
kesiapan masyarakat dalam menggunakan 
digital library. 
 



 

 

 

 

 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, memperlihatkan 
bahwa dengan penggunaan sistem informasi 
terpadu/Situ di Universitas X  yang merupakan 
salah satu fasilitas guna kelancaran kegiatan 
proses belajar mengajar, terbukti memberikan 
kemudahan, banyak keuntungan dan manfaatnya 
yang sangat menunjang tugas-tugas karyawan 
dalam melayani dosen, mahasiswa dan pihak luar 
yang membutuhkan. Hal tersebut berarti 
mempunyai segi positif bagi semua pihak 
sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
dan dapat memberikan kualitas pelayanan 
kepada dosen, mahasiswa dan pihak luar yang 
membutuhkan. 
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ABSTRAK 
Teknologi internet semakin canggih, hal ini memberikan pengaruh terhadap upaya pembelajaran. salah satu 
media yang dapat mendukung pembelajaran yang sekarang sudah terpengaruh teknologi internet adalah adanya 
perpustakaan digital atau digital library. Dalam penerapan digital library sebaiknya di dukung oleh kesiapan 
masyarakat untuk menggunakan digital library dilingkungan organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu 
perlu dilakukan pengukuran untuk menentukan tingkat kesiapan masyarakat dilingkungan tersebut agar dapat 
diketahui bahwa implementasi digital library dapat berjalan dengan efektif. Pengukuran dapat dilakukan dengan 
model-model pengukuran, salah satunya yang digunakan yaitu model TRAM (Technology Readiness and 
Acceptance Model)yang merupakan kolaborasi antara model TRI (Technologi Readiness Index) dan TAM 
(Technology Acceptance Model). Dengan bantuan SEM (Structural Equation Model) selanjutnya akan didapat 
nilai-nilai kesiapan dari masyarakat sebagai pengguna digital library. Penelitian dilakukan di Universitas X yang 
telah mengimplementasikan digital library, dan nantinya berdasarkan hasil penelitian,akan dapat disimpulkan 
tingkat kesiapan  masyarakat di lingkungan Universitas X untuk menerima teknologi digital library. 
Kata kunci :Tingkat Kesiapan, Technology Readiness Index (TRI), SEM, Digital Library 
 

 
 
 
1. Pendahuluan 

Sistem informasi merupakan sebuah 
sistem yang menyediakan informasi secara tepat 
mengenai lingkungan dan organisasi bagi 
pengambilan keputusan (manajer). Sistem 
informasi menggunakan teknologi berbasis 
komputer yang dirancang untuk mendukung 
operasi, manajemen dan fungsi pengambilan 
keputusan suatu organisasi sehingga 
memudahkan dalam memperoleh informasi.  

Digital library  di Universitas X 
merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk 
memudahkan user dalam mendapatkan atau 
menerima informasi-informasi atau 
pengetahuan yang dapat membantu dalam 
proses pembelajaran yang sedang dilakukan. 

SistemDigital library di Universitas X 
menyimpan berbagai karya tulis ilmiah atau 
skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari 
Universitas X tersebut.  

Implementasi digital library pada 
Universitas X ternyata tidak mendapatkan hasil 
yang optimal. Hal ini terlihat dari sikap 
masyarakat (masyarakat disini meliputi dosen, 
karyawan dan mahasiswa) yang kurang siap 
terhadap implementasi digital library ini. 
sehingga informasi yang disampaikan tidak 
dapat tersampaikan secara optimal. Hal ini 

dapat  mengakibatkan sistem digital library 
yang terdapat pada Universitas X tidak berjalan 
dengan efektif. 

 
2. Model pengukuran kesiapan TRAM 

(Technology Readiness and Acceptance 
Model) 
Untuk mengukur sebuah kesiapan masyarakat 
terhadap teknologi yang baru maka digunakan 
sebuah model yaitu TRAM (Technology 
Readiness and Acceptance Model). Model ini 
merupakan kolaborasi antara model TRI 
(Technology Readiness Index) dan TAM 
(Technology Acceptance Model) 
 
2.4 Technology Readiness Index (TRI)  
 TRI ini merupakan index kesiapan user. 
TRI digunakan untuk untuk pengukuran 
terhadap penggunaan teknologi. Menurut 
penelitian Parasuraman (2000), TRI digunakan 
untuk mengukur kesiapan user dalam 
menggunakan teknologi baru dengan empat 
indikator variabel kepribadian yaitu: 

a. Optimisme (optimism), sikap pandang 
positif terhadap teknologi. Percaya 
bahwa teknologi akan meningkatkan 



 

 

 

 

kontrol, fleksibilitas, dan efisiensi 
dalam kehidupan. 

b. Inovasi (innovativeness),sikap 
tendensi untuk yang pertama 
menggunakan teknologi baru. 

c. Ketidak-nyamanan 
(discomfort),memiliki sikapsulit 
mengontrol dan cenderung kewalahan 
berhadapan dengan teknologi. 

d. Ketidak-amanan(insecurity), 
memiliki kecurigaan terhadap 
keamaanan teknologi dan alasan 
keamanan data pribadi. 
 

Parasuraman mengidentifikasi, seseorang 
yang optimis dan berinovasi serta memiliki 
sedikit rasa ketidak-nyamanan dan ketitidak-
aman akan lebih siap menggunakan teknologi 
baru. Sehingga didapatkan model pengukuran 
tingkat kesiapan masyarakat dalam 
menggunakan digital library seperti gambar 
dibawah ini. 

Dengan menggunakan TRI (Technology 
Readiness Index) akan dapat diketahui tingkat 
kesiapan masyarakat Universitas X dalam 
menggunakan teknologi baru. Dalam hal ini 
yaitu pergantian teknologi perpustakaan 
tradisional (belum memanfaatkan fasilitas 
internet dalam pengkasesannya dan file masih 
berupa dokumen kertas) menjadi perpustakaan 
digital (sebuah perpustakaan yang dapat diakses 
menggunakan fasilitas internet dalam 
pengaksesannya dan file berupa digital). 

 
2.5 Technology Acceptance Model (TAM) 
 Technology Technology 
Acceptence Model (TAM) adalah sebuah 
model penerimaan sistem teknologi informasi 
yang akan digunakan oleh pemakai. Model 
TAM (Technology Acceptence Model) ini 
dikembangkan oleh Davis et al.(1989). TAM 
menambahkan dua konstruk utama ke dalam 
model TRA yaitu : 

1. Kegunaan Persepsian(perceived 
usefulness) 

 Kegunaan persepsian didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya 
bahwa menggunakan suatu teknologi 
akan meningkatkan kinerja 
pekerjaannya. 

2. Kemudahan Penggunaan Persepsian 
(perceived ease of use) 

 Kemudahan penggunaan persepsian 
didefinisikan sebagai sejauh mana 
seseorang percaya bahwa 
menggunakan suatu teknologi akan 
bebas dari usaha. 

 
 Kedua konstruk ini berpengaruh 
kepada minat perilaku (Behavioral Intention). 
Pengguna teknologi akan mempunyai minat 
untuk menggunakan teknologi jika merasa 
sistem teknologi bermanfaat dan mudah 
digunakan 
 

 
Gambar 51Technology Acceptance 

Model (TAM) 

2.6 Technology Readiness and Acceptance 
Model (TRAM)  
 Walczuch., et.al merumuskan, apakah 
TRI bersifat enteseden terhadap penerimaan 
teknologi: apakah perilaku umum seseorang 
terhadap teknologi mempunyai akibat 
terhadap kemudahan penggunaan persepsian 
dan kegunaan persepsian terhadap teknologi 
tersebut. Maka, Walczuch., et.al 
menngkolaborasi TAM dan TRI untuk melihat 
hubungan antar variabel TRI dan TAM seperti 
gambar dibawah ini. 



 

 

 

 

 
Gambar 52Technology Readiness and 

Acceptance Model (TRAM) 

Dengan menggunakan TRAM 
(Technology Readiness and Acceptance Model) 
akan dapat diketahui : 

1. Tingkat kesiapan masyarakat Universitas 
X dalam menggunakan teknologi baru. 
Dalam hal ini yaitu pergantian teknologi 
perpustakaan tradisional (belum 
memanfaatkan fasilitas internet dalam 
pengkasesannya dan file masih berupa 
dokumen kertas) menjadi perpustakaan 
digital (sebuah perpustakaan yang dapat 
diakses menggunakan fasilitas internet 
dalam pengaksesannya dan file berupa 
digital).  

2. Tingkat kesiapan masyarakat Universitas 
X dalam menerima sistem teknologi 
informasi yang baru yaitu digital library. 

 
 

3. Analisis kesiapan masyarakat terhadap 
digital library 

Dalam melakukan analisis untuk 
menentukan tingkat kesiapan masyarakat 
Universitas X terhadap implementasi digital 
library diperlukan beberapa langkah-langkah 
sebagai berikut : 
e. Menentukan hipotesis  
f. Identifikasi variabel pengukuran  
g. Pengumpulan data 
h. Pengolahan data 

 
3.5 Menentukan hipotesis 

Dari model TRAM (Technology Readiness 
and Acceptance Model) akan dihasilkan 
beberapa hipotesa yaitu : 
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8) H1 : user yang optimis terhadap 
teknologiberkolerasi tinggi terhadap 
kegunaan persepsian 

9) H2 : user yang optimis terhadap 
sebuah teknologi berkolerasi tinggi 
terhadap kemudahan penggunaan 
persepsian. 

10) H3 : user yang berinovasi tinggi 
terhadap teknologiberkolerasi tinggi 
terhadap kegunaan persepsian 

11) H4 : user berinovasi tinggi terhadap 
sebuah teknologi berkolerasi tinggi 
terhadap kemudahan penggunaan 
persepsian. 

12) H5 : user yang memiliki 
ketidaknyaman tinggi terhadap 
teknologiberkolerasi tinggi terhadap 
kegunaan persepsian 

13) H6 : user yang memiliki 
ketidaknyaman tinggi terhadap 
sebuah teknologi berkolerasi rendah 
terhadap kemudahan penggunaan 
persepsian 

14) H7 : useryang memiliki ketidak-
amanan tinggi terhadap teknologi 
berkolerasi tinggi terhadap kegunaan 
persepsian 

15) H8 : user yang memiliki ketidak-
amanan tinggi terhadap sebuah 
teknologi berkolerasi rendah terhadap 
kemudahan penggunaan persepsian. 

16) H9 : terdapat hubungan positif antara 
kemudahan penggunaan persepsian 
dan kegunaan persepsian terhadap 
teknologi baru. 

17) H10 : terdapat hubungan 
positif antara kegunaan persepsian 
(perceived usefulness) dengan 
penggunaan aktual (actual use). 

18) H11 :  terdapat hubungan 
positif anatara kemudahan 
penggunaan persepsian dengan 
dengan penggunaan aktual (actual 
use). 

 
 

3.6 Identifikasi variabel pengukuran 
Varibel-variabel pengukuran yang 

digunakan  dalam menentukan tingkat 
kesiapan ini dapat dilihat dari model 



 

 

 

 

pengukuran yang digunakan yaitu terdapat 
empat variabel. 
Variabel-varibel tersebut adalah : 

1. Optimism  
2. Innovativeness 
3. Insecurity 
4. Discomfort  
5. Perceived Usefulness 
6. Perceived Ease of Use 

 
3.7 Pengumpulan data 

 
Pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara membagikan angket 
atau kuisioner kepada responden. Hasil dari 
angket atau kuisioner inilah yang berikutnya 
akan dilakukan perhitungan statistik 
menggunakan SEM (Structural Equation 
Model).  

Skala pengukuran merupakan 
kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 
untuk menentukan panjang pendeknya interval 
yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 
tersebut bila digunakan dalam pengukuran 
akan menghasilkan data kuantitatif. Skala 
pengukuran yang digunakan dalam membantu 
penelitian ini yaitu skala likert dengan jumlah 
pilihan pada jawaban lebih dari 2 pilihan 
dimana responden hanya dapat memilih satu 
pilihan saja dari jumlah pilihan yang 
disediakan. 

Berikut ini adalah skala likert yang 
digunakan dalam penelitian beserta nilai yang 
terdapat pada setiap pilihan yang diberikan : 

a. Sering/ Setuju/ Ya  bernilai 3 
b. Kadang-kadang / Kurang Setuju / 

Ragu-ragu  bernilai 2 
c. Tidak pernah/ Tidak Setuju / Tidak 

bernilai 1. 
Karena besarnya  populasi yang ada 

di Universitas X ini sehingga untuk 
menentukan jumlah sampel yang akan 
digunakan yaitu menggunakan teknik 
pengukuran sampel berdasarkan Roscoe. 
Menurut Roscoe dalam buku Reasearch 
Methods for Business (1982 : 253) ukuran 
sampel yang layak untuk penelitian adalah 
antara 30 sampai 500. Sehingga besarnya 
sampel yang digunakan yaitu 30 setiap 
disetiap fakultas yang ada di Universitas X. 
Dimana responden dalam sampel tersebut 
meliputi dosen, mahasiswa, dan karyawan. Hal 
ini dikarenakan yang menjadi user atau 
pengguna pada digital library adalah semua 
kalangan baik dosen, karyawan maupun 
mahasiswa. 

 
3.8 Pengolahan data 

Setelah dilakukan pengumpulan data 
dari angket dan kuisioner maka langkah 

selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan 
data ini menggunakan SEM (Srtructural 
Equation Model) dan dibantu dengan aplikasi 
Lisrel 8.50.  

Pada pengolahan data terdapat 6 
variabel dengan dengan banyak indikator 
pengukur variabel tersebut yaitu 18 (sesuai 
dengen jumlah pertanyaan yang terdapat pada 
kuisioner).  Nilai pada setiap indikator ini akan 
diolah oleh LISREL yang kemudian akan 
menghasilkan output yang akan digunakan 
yaitu : 

3) Output factor loading loading 
merupakan nilai yang 
menunjukan validitas indikator. 

4) T-value merupakan nilai yang 
menunjukkan hubungan setiap 
variabel. 

Berdasarkanoutput yang didapat maka 
akan dilakukan uji reabilitas dengan 
menghitung nilai construct reability dan 
variance extract untuk mengetahui 
kekonsistenan variabel teramati yang 
digunakan untuk mengukur variabel laten. 
Setelah itulangkah selanjutnya yang  dilakukan 
yaitu uji hipotesis, yang bertujuan untuk 
mengetahui hasil pengukuran tingkat kesiapan 
masyarakat dalam menggunakan digital 
library. 

 
 
 

4. Kesimpulan 
Dari hasil pengolahan data maka diperoleh 

hasil bahwa masyarakat di Universitas X belum 
siap untuk menggunakan digital library. Hal ini 
terlihat dari beberapa hasil uji hipotesis yang 
menunjukkan nilai yang tidak sesuai dengan 
ketentuan.  

Dengan adanya ketidaksiapan masyarakat 
di Universitas X dalam menggunakan digital 
library ini menyebabkan proses implementasi 
digital library di Universitas tersebut tidak 
berjalan dengan efektif. 
 

5. Rekomendasi 
Untuk mengatasi masalah yang terjadi 

dalam proses implementasi digital library yang 
berhubungan dengan kesiapan masyarakat di 
Universitas tersebut, maka perlu dilakukan 
adanya sosialisasi mengenai digital libraryyang 
terdapat pada Universitas X tersebut. 
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Abstrak 

Menentukan jalur kelompok keahlian adalah bukan perkara yang mudah untuk dapat mengambil keputusan jalur 
mana dipilih sesuai minat dan kemampuannya maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan untuk 
membantu dalam memberikan solusi pilihan terbaik.  
Pada penelitian ini akan diangkat suatu kasus yaitu mencari alternatif terbaik bedasarkan kriteria-kriteria yang 
telah ditentukan dengan mengggunakan model SAW (Simple Additive Weighting). Penelitian dilakukan diawali 
dengan menentukan alternatif, kriteria dan mencari nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilakukan proses 
perankingan yang akan menentukan alternatif yang terbaik. Selanjutnya adalah membuat rancangan aplikasi SPK 
dalam membantu penentuan jalur kelompok keahlian. 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, FMADM-Simple Additive Weigthing, Jalur Kelompok Keahlian 
 
 
1. Pendahuluan  

Dalam pengambilan suatu tindakan atau 
keputusan merupakan proses yang meliputi semua 
pemikiran dan kegiatan mental seseorang yang 
bermanfaat untuk membuktikan dan memperhatikan 
pilihan terbaik dari sejumlah pemilihan alternatif 
yang telah ada. Menentukan jalur kelompok keahlian 
adalah bukan perkara yang mudah untuk dapat 
mengambil keputusan jalur mana yang akan dipilih 
sesuai minat dan kemampuan. Dengan penelitian  ini 
diharapkan dapat diimplementasikan suatu sistem 
pengambilan keputusan untuk membantu tugas 
dosen wali dalam mengarahkan mahasiswa, 
mahasiswi dalam menentukan jalur yang sesuai 
dengan minat dan kemampuannya.   
 
1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang 
dikemukakan diatas, persoalan yang dapat 
diidentifikasi adalah : 
“Bagaimana  merancang  sebuah  model sistem 
pendukung keputusan untuk membantu dosen wali 
dalam membantu mahasiswa untuk menentukan 
jalur kelompok keahlian yang sesuai dengan 
kemampuan dan minat”. 
 
1.3    Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
yaitu,  Mengusulkan model sistem pendukung 
keputusan untuk penentuan jalur kelompok keahlian 
dengan menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). Yaitu untuk memberikan 

informasi tentang jalur kelompok keahlian yang 
sesuai, berdasarkan kriteria-kriteria secara cepat dan 
tepat. 
1.4    Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah pengerjaan dan penyelesaian 
penelitian dapat dilihat pada gambar flowchart 
dibawah ini :  

Gambar 1. Metodologi Penelitian 
 



 

 

 

 

 
 

2.   Landasan Teori 
2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Mann dan Watson, Sistem Pendukung 
Keputusan adalah sistem yang interaktif, membantu 
pengambilan keputusan melalui penggunaan data 
dan model-model keputusan untuk memecahkan 
masalah-masalah yang sifatnya semi terstuktur dan 
tidak terstruktur. 

Menurut (Turban, 2005), ada beberapa 
karakteristik dari SPK, di antarannya adalah sebagai 
berikut: 

1. Mendukung seluruh kegiatan organisasi 
2. Mendukung beberapa keputusan yang 

saling berinteraksi 
3. Dapat digunakan berulang kali dan bersifat 

konstan 
4. Terdapat dua komponen utama, yaitu data 

dan model 
5. Menggunakan baik data ekternal maupun 

internal 
6. Memiliki kemampuan what-if analysis dan 

goal seeking analysis 
7. Menggunakan beberapa model kuantitatif 
   

2.2 Fuzzy Multiple Atribute Decision Making 
Fuzzy Multiple Attribute Decision Making 

FMADM adalah suatu metode yang digunakan 
untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah 
alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM 
adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 
kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan 
yang akan menyeleksi alternatif yang sudah 
diberikan [SK06].  

 
2.3 Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode simple additive weighting (SAW) 
sering dikenal juga dengan istilah metode 
penjumlahan terbobot.  Menurut Fishburn (1967) 
konsep dasar metode SAW adalah mencari 
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 
alternatif pada semua atribut. Metode SAW 
membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan 
(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 
dengan semua rating alternatif yang ada [SK06]. 

Persamaan 1 merupakan persamaan untuk 
membuat normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu 
skala yang dapat diperbandingkan dengan semua 
rating alternatif yang ada. 

Atribut Keuntungan : Rij  =    Max Xij  
              Xij 
Atribut Biaya            : Rij  =    Min Xij  
                                              Xij 

Keterangan : 
Rij          = nilai rating kinerja ternomalisasi 
Xij          = nilai atribut yang dimiliki dari 

setiap criteria 
Max Xij = nilai terbesar dari setiap kriteria 

Min Xij  = nilai terkecil dari setiap kriteria 
Persamaan 2 untuk menentukan rangking 

setiap alternatif berdasarkan nilai preferensi untuk 
setiap alternatif Vi. rQ � � {`. |Q`�

`¶N
 

Keterangan : 
V i           = rangking untuk setiap alternatif 
Wj          = nilai bobot dari setiap kriteria 
Rij         = nilai rating kinerja ternormalisasi  
Min Xij  = nilai terkecil dari setiap kriteria 

Nilai V i  yang lebih besar mengindikasikan 
bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 

 
3. Analisis Sistem Pendukung Keputusan Jalur 

Kelompok Kealian Dengan Model Saw 
3.1 Deskripsi Sistem Pemilihan Jalur Keahlian 
 Pemilihan jalur keahlian di jurusan teknik 
informatika UNPAS dilaksanakan pada setiap 
semester 6 (genap). Jalur keahlian yang ada 
dijurusan teknik informatika adalah terdiri dari 4 
jalur keahlian diantaranya, Sistem Informasi, 
Teknologi Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, 
Multemedia. Selama ini penentuan pemilihan jalur 
keahlian hanya berdasarkan keputusan intuisi pribadi 
mahasiswa. Maka tidak jarang diantaranya memilih 
jalur yang tertentu karena untuk menghindari  
pemograman, dosen, analisis, hitungan dll. Tak 
jarang diantaranya mengajukan perpindahan jalur 
keahlian ditengah-tengah semester karena merasa 
tidak cocok. Pihak ketua kelompok keahlian yang 
bertugas sebagai penanggungjawab, pembuat 
kurikulum serta penelitian tidak menangani proses 
pemilihan jalur keahlian tersebut secara langsung.  
 
3.2 Langkah – Langkah dalam Penentuan Jalur 
Kelompok Keahlian dengan Menggunakan 
Metode SAW   

Langkah–langkah yang digunakan dalam 
penelitian penentuan jalur kelompok keahlian 
dengan menggunakan metode SAW adalah sebagai 
berikut : 
1) Menentukan alternatif, kriteria dan bobot.  

a. Alternatif  
Inputan untuk melakukan proses pengambilan 
keputusan dalam penentuan jalur keahlian ini 
terdiri dari 4 jalur keahlian yang menjadi 
alternatif, yaitu :  

A1 = Sistem Informasi,  
A2 = Teknologi Informasi,  
A3 = Rekayasa Perangkat Lunak,  
A4 = Multimedia. 

b. Kriteria 
Untuk menetapkan kriteria atau variabel yang 
dapat digunakan dalam menentukan jalur 
kelompok keahlian dilakukan dengan cara 
quesioner kepada mahasiswa dan dosen. 
Tahapan quesioner ini adalah sebagai berikut : 



 

 

 

 

1. Penentuan Kriteria 
Mengidentifikasi kriteria-kriteria 
sebanyak-banyaknya yang mungkin 
dapat digunakan dalam menentukan 
jalur keahlian dengan cara wawancara 
terhadap dosen KK para dosen wali 
dan mahasiswa. 

2. Observasi  
Melakukan uji coba kriteria, dengan 
mendefinisikan serta membuat 
indikator yang dapat digunakan 
sebagai nilai masukan terhadap 
kriteria. 

3. Meminta Opini Mengenai Kriteria 
Menyebarkan quesioner kepada dosen 
dan mahasiswa mengenai variabel atau 
kriteria yang tepat untuk menentukan 
jalur kelompok keahlian. 

Didapatkan tujuh kriteria yang dapat digunakan 
sebagai variabel/kriteria yang berpengaruh 
dalam menentukan jalur kelompok keahlian 
sebagai berikut: 
Tabel 1 Kriteria. 

Kriteria Keterangan 

C1 Penguasaan Terhadap Materi (Nilai/sks) 
C2 Minat (skor) 
C3 Tingkat Keaktifan Siswa (Nilai) 
C4 Tingkat Kreativitas (nilai/skor) 
C5 Tingkat Kemampuan (nilai/skor) 
C6 Penilaian Pandangan Terhadap prospek (skor) 
C7 Tingkat Kesulitan (skor) 

Kriteria diatas sewaktu-waktu bisa ditambah 
sesuai dengan kebutuhannya. Bila suatu saat 
nanti ada variabel lain yang dapat dijadikan 
sebagai kriteria pertimbangan dalam 
menentukan jalur kelompok keahlian.  
c. Bobot 
Dari  masing-masing  kriteria tersebut  akan 
ditentukan  bobot-bobotnya. Pada bobot terdiri 
dari bilangan fuzzy yang dapat dikonversikan ke 
bilangan crisp. 
 

a. Pemahaman Terhadap Materi 
Pada variabel penguasaan terhadap materi 

terdiri dari lima bilangan fuzzy, yaitu sangat 
rendah (SR), rendah (R), sedang (S) tinggi( 
T), sangat tinggi (ST) untuk masing-masing 
nilai seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut. 

Nilai Matakuliah (C 1)  Bilangan Fuzzy  

Nilai = 1 Sangat Rendah (SR) 

Nilai = 2   Rendah (R) 

Nilai = 3 Sedang (S) 

Nilai = 4 Tinggi(T) 

Nilai = 5 Sangat Tinggi (ST) 

Bilangan-bilangan fuzzy diatas 
dikonversikan ke bilangan crisp. Berdasarkan 
nilai matakuliah prasyarat maka untuk lebih 
jelas data penguasaan terhadap materi 
dibentuk dalam gambar 2 berikut ini : 

 
Gambar 2 Bilangan Fuzzy Untuk Pemahaman 

Terhadap Materi 
b. Minat 

Pada variabel minat terdiri dari empat 
bilangan fuzzy, yaitu sangat rendah (SR), 
rendah (R), tinggi (T), sangat tinggi (ST), 
seperti yang terlihat pada tabel 3 berikut. 

Minat (C 2) Bilangan Fuzzy  
Nilai <=3 Sangat Rendah (SR) 

Nilai >3 - <=6   Rendah (R) 
Nilai >6 - <=8 Tinggi (T) 

Nilai >=10 Sangat Tinggi(ST) 

Bilangan-bilangan fuzzy diatas 
dikonversikan ke bilangan crisp. Untuk lebih 
jelas data minat dibentuk dalam gambar 3. 

Gambar 3. Bilangan Fuzzy Untuk Minat 
c. Tingkat Keaktifan Siswa 

Pada variabel minat terdiri dari empat 
bilangan fuzzy, yaitu, rendah(R), sedang(S), 
tinggi(T), Sangat Tinggi(ST)  seperti yang 
terlihat pada tabel 4 berikut : 

Keaktifan Siswa 
(C3) 

Bilangan Fuzzy  

Nilai < 30  Rendah (R) 

Nilai >= 40 - <=50 Sedang(S) 

Nilai >50 - <=70 Tinggi (T) 

Nilai >70-<=100 Sangat Tinggi (ST) 

Bilangan fuzzy diatas dikonversikan ke 
bilangan crisp. Untuk lebih jelas data nilai 
keaktifan siswa dalam nilai persen dibentuk 
dalam gambar 4 berikut: 

Gambar 4 Bilangan Fuzzy Untuk Keaktifan Siswa 
d. Tingkat Kreativitas 

Pada variabel nilai persen tingkat 
kreativitas terdiri dari empat bilangan 
fuzzy, yaitu sangat rendah (SR), rendah (R), 



 

 

 

 

sedang (S), tinggi (T) seperti yang terlihat 
pada tabel 5 berikut ini : 

Tingkat Kreativitas (C 4)  Bilangan Fuzzy  
Nilai < 40 Sangat Rendah (SR) 

Nilai >= 40 - <=50   Rendah (R) 
Nilai >50 - <=70 Sedang(S) 
Nilai >70 - <=100 Tinggi (T) 

Bilangan-bilangan fuzzy diatas 
dikonversikan ke bilangan crisp. Untuk lebih 
jelas data nilai tingkat kreativitas dibentuk 
dalam gambar 5 berikut ini: 

Gambar 5 Bilangan Fuzzy untuk Tingkat Kreativitas 
e. Tingkat Kemampuan 

Pada variabel tingkat kemampuan terdiri 
dari empat bilangan fuzzy, yaitu rendah (R), 
sedang (S), tinggi (T), sangat tinggi (ST) 
seperti yang terlihat pada tabel 6 

Tingkat Kemampuan (C5)  Bilangan Fuzzy  
Nilai <=30 Rendah (R) 

Nilai >30 - <=50  Sedang (S) 

Nilai >50 - <=70 Tinggi (T) 

Nilai >70 - <=100 Sangat Tinggi(ST) 

Bilangan-bilangan fuzzy diatas 
dikonversikan ke bilangan crisp. Untuk lebih 
jelas data nilai tingkat kemampuan dibentuk 
dalam gambar 6 berikut : 

Gambar 6 Bilangan Fuzzy untuk Tingkat Kemampuan 
f. Penilaian Pandangan Terhadap Prospek 

Pada variabel Penilaian Pandangan 
Terhadap Prospek terdiri dari empat bilangan 
fuzzy, yaitu rendah(R), sedang(S), tinggi(T), 
sangat tinggi (ST) seperti yang terlihat pada 
tabel 7 berikut ini : 

Nilai Pandangan Terhadap 
Prospek (C6)  

Bilangan Fuzzy  

Nilai < 40 Sangat Rendah (SR) 
Nilai >= 40 - <=60   Rendah (R) 
Nilai >60 - <=70 Tinggi (T) 
Nilai >70 - <=100 Sangat Tinggi (ST) 

Bilangan-bilangan fuzzy diatas 
dikonversikan ke bilangan crisp. Untuk lebih 
jelas data nilai pandangan terhadap prospek 
dibentuk dalam gambar 7 berikut : 

Gambar 7 Bilangan Fuzzy untuk Pandangan Prospek 
g. Tingkat Kesulitan 

Pada variabel nilai persen Tingkat 
Kesulitan  terdiri dari empat bilangan fuzzy, 
yaitu rendah(R), sedang(S), tinggi(T), sangat 
tinggi (ST) seperti yang terlihat pada tabel 8 
berikut : 

Tingkat Kesulitan (C7)  Bilangan Fuzzy  
Nilai < 40 Sangat Rendah (SR) 

Nilai >= 40 - <=50   Rendah (R) 
Nilai >50 - <=70 Sedang(S) 
Nilai >70 - <=100 Tinggi (T) 

Bilangan-bilangan fuzzy diatas 
dikonversikan ke bilangan crisp. Untuk lebih 
jelas data nilai Tingkat Kesulitan  dibentuk 
dalam gambar 8 berikut : 

Gambar 8 Bilangan Fuzzy untuk Tingkat Kesulitan 
 

2) Langkah selanjutnya memberikan nilai 
setiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria (Cj) 
yang sudah ditentukan, dimana nilai 
i=1,2,…m dan j=1,2,…n. 
 

3) Memberikan nilai bobot (W) yang juga 
didapatkan berdasarkan nilai crisp. Dalam 
menetukan nilai bobot W dilakukan wawancara 
dengan ahli yang dianggap mengerti yaitu ketua 
kelompok keahlian maka nilai bobot W, untuk 
menentukan jalur kelompok keahlian adalah 
sebagai berikut tabel 2 nilai prefensi: 

Kriteria Bobot Nilai 
C1 Penguasaan Terhadap 
Materi  

Tinggi (T) 0.8 

C2 Minat  Tinggi (T) 0.8 
C3 Nilai Keaktifan Siswa Sedang (S) 0.6 
C4 Tingkat Kreativitas  Sedang (S) 0.8 
C5 Penilaian Pandangan 
Terhadap prospek  

Tinggi (T) 0.8 

C6 Tingkat Kemampuan  Sedang (S) 0.6 
C7Tingkat Kesulitan  Rendah (R) 0.6 

 
4) Melakukan normalisasi matriks 

(persamaaan 1) dengan cara menghitung nilai 
rating kinerja ternormalisasi (rij) dari alternatif 
Ai pada atribut Cj berdasarkan persamaan yang 



 

 

 

 

disesuaikan dengan jenis atribut (atribut benefit 
=MAKSIMUM atau atribut cost =MINIMUM). 
Apabila berupa artibut keuntungan maka nilai 
crisp (Xij) dari setiap kolom atribut dibagi 
dengan nilai crisp MAX (MAX Xij) dari tiap 
kolom, sedangkan untuk atribut biaya, nilai 
crisp MIN (MIN Xij) dari tiap kolom atribut 
dibagi dengan nilai crisp (Xij) setiap kolom. 
Dalam kasus penentuan jalur kelompok 
keahlian ini berikut tabel 10 pembagian kriteria 
sesuai dengan jenis atributnya : 
Tabel 3 Penggolongan Kiteria  

Kriteria Cost Benefit 

C1 Penguasaan Terhadap Materi   √ 

C2 Minat   √ 

C3 Nilai Keaktifan Siswa  √ 

C4 Tingkat Kreativitas   √ 

C5 Penilaian Pandangan Terhadap 
prospek  

 √ 

C6 Tingkat Kemampuan   √ 
C7Tingkat Kesulitan  √  

 
5) Melakukan proses perankingan (persamaan 

2) untuk setiap alternatif (Vi) dengan cara 
mengalikan nilai bobot (wi) dengan nilai rating 
kinerja ternormalisasi (rij). 
 

4. Perancangan  
Merancang aplikasi sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan jalur kelompok 
keahlian meliputi : 
4.1 Perancangan interaksi sistem menggunakan use 

case diagram, skenario sistem, diagram sequen. 
4.2 Perancangan basisdata dengan membuat entity 

relationship diagram (ERD). 
4.3 Perancangan kelas diagram 
4.4 Perancangan prototype antarmuka yang terdiri 

dari menetapkan critical dialog,  rancangan 
tampilan aplikasi, rancangan tampilan pesan 
 

5.  Kesimpulan 
Terdapat tingkatan kompleksitas yang dapat 

diuraikan dalam menetukan kriteria yang digunakan 
dalam penentuan jalur kelompok keahlian dengan 
menggunakan model simple additive weighting. 

 
6. Saran  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
dikembangkan kembali sehingga akan lebih beragam 
lagi kriteria-kriteria yang mungkin dapat digunakan 
dalam pengambilan keputusan. 
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Abstrak 
 

Pembelian dan seringnya penggantian peralatan TI mengakibatkan peningkatkan jumlah pembuangan 
komputer yang berdampak pada pencemaran tanah, air dan lingkungan. Pembelian sebagai bagian dari proses 
procurement, melibatkan pemasok atau produsen dan pembeli. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi 
dampak tersebut adalah dengan melakukan pertimbangan sebelum pembelian atau procurement. Green 
procurement merupakan salah satu aspek green IT yang dapat diterapkan oleh organisasi yang memiliki 
komitmen untuk mewujudkan green IT. Paper ini berisi kajian berupa pertimbangan bagi organisasi sebelum 
melakukan pembelian perangkat keras komputer. Kajian didalam paper ini lebih menekankan pada sifat dari 
peralatan TI yaitu efisiensi energi dan bahan-bahan yang dikandung oleh peralatan tersebut serta kesesuaian 
peralatan dengan kebutuhan organisasi. Tujuannya adalah membantu organisasi memilih produk dengan efisiensi 
tinggi, aman untuk dibuang pada akhir masa pemakaiannya dan sesuai dengan kebutuhan yang pada akhirnya 
menghemat pengeluaran organisasi. 
 
Kata kunci : peralatan TI, perangkat keras,efisiensi energi, green procurement, green IT 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Teknologi informasi (TI) memberi dampak 
positif dan negatif terhadap lingkungan. Setiap tahap 
dalam siklus hidup peralatan TI, mulai dari proses 
pembuatan, penggunaan sampai pembuangan 
menghasilkan dampak terhadap lingkungan.  
Pembuatan peralatan TI mengkonsumsi listrik, 
material, bahan kimia dan air yang juga 
menghasilkan bahan-bahan berbahaya. Proses 
tersebut secara langsung maupun tidak langsung 
meningkatkan emisi karbon dioksida yang 
berdampak terhadap lingkungan.  

Komputer, monitor, printer dan peralatan TI 
lainnya mengandung material berbahaya. Pembelian 
dan seringnya penggantian peralatan TI 
meningkatkan jumlah komputer yang dibuang dan 
mengakibatkan pencemaran tanah, air dan 
lingkungan. Hal ini menjadikan dampak TI terhadap 
lingkungan semakin menjadi perhatian. 
Konsekuensinya, terjadi peningkatan tekanan 
terhadap industri TI, bisnis, organisasi dan 
perorangan untuk menciptakan TI yang ramah 
lingkungan dari produksi sampai pembuangan. 

Organisasi sebagai pengguna peralatan TI 
dapat mengurangi dampak TI dengan menerapkan 

green IT. Green procurement, green manajemen, 
green use dan green disposal merupakan 
pendekatan-pendekatan yang dapat diterapkan untuk 
mewujudkan green IT. Green procurement adalah 
awal dari tanggung jawab organisasi dalam 
menerapkan green IT. 

Green procurement merupakan sebuah konsep 
yang dapat diposisikan di setiap hubungan antara 
konsumen dengan pemasok, namun isinya akan 
berbeda tergantung pada posisinya dalam rantai 
tersebut [9]. Green procurement disisi konsumen 
merupakan proses untuk memperoleh produk dan 
memilih pemasok yang memenuhi kriteria green. 
Konsumen didalam paper ini adalah organisasi dan 
perorangan sebagai pengguna peralatan TI. 

Penerapan green procurement menunjukkan 
komitmen organisasi untuk mempertimbangkan dan 
meminimalisasi dampak terhadap lingkungan dari 
aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi [11]. 
Salah satu tahap dalam green procurement adalah 
mempertimbangkan kebutuhan organisasi, sifat 
pemasok, produk yang dipasok dan biaya yang 
dikeluarkan untuk pembelian peralatan TI.  Green 
procurement dapat mendorong pemasok agar ikut 
bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan 



 

 

 

 

menyediakan peralatan TI yang memenuhi kriteria 
green ketika proses pembuatan serta proses 
penyampaiannya ke konsumen. 

Paper ini merupakan kajian yang bertujuan 
memberikan masukan untuk pertimbangan bagi 
organisasi sebagai konsumen dalam menerapkan 
green procurement. Pertimbangan procurement yang 
dibahas khusus untuk pembelian perangkat keras 
komputer yang menekankan pada sifat dari peralatan 
TI tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diharapkan dapat membantu organisasi agar dapat 
memperoleh perangkat keras komputer yang 
memenuhi kriteria green yang ditetapkan. 

Kajian dalam paper ini dimulai dengan 
pendefinisian green IT, kajian green procurement, 
standard dan regulasi mengenai green IT, kriteria 
green dan pertimbangan-pertimbangan didalam 
green procurement terkait perangkat keras TI. 
Dibagian akhir, penulis memberikan kesimpulan dan 
saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
2. Green IT 

Menurut Velte dkk. (2008), green IT memiliki 
arti yang berbeda bagi setiap orang. Jika arti green 
IT ditanyakan kepada sepuluh Chief Information 
Officer (CIO), maka akan diperoleh sepuluh jawaban 
yang berbeda. Hal tersebut kebanyakan tergantung 
pada apa yang menjadi ketertarikan CIO. Beberapa 
dari mereka mungkin mengatakan green IT berarti 
membeli teknologi yang lebih efisien daripada apa 
yang mereka miliki. Ada yang mengatakan bahwa 
green IT merupakan masalah mengurangi jumlah 
konsumsi listrik datacenter. Bagi yang lain, green IT 
berarti membeli perangkat keras komputer yang 
terbuat dari komponen yang ramah lingkungan. 
Namun yang lain lagi mungkin melihat akhir dari 
kehidupan perangkat keras dan menunjukkan bahwa 
green IT berarti pembuangan yang tepat [14]. Pada 
paper ini, definisi green IT berhubungan dengan 
membeli perangkat keras komputer yang hemat 
energi dan terbuat dari komponen yang ramah 
lingkungan sehingga aman untuk dibuang dimasa 
akhir penggunaannya. Definisi tersebut mengarah 
pada green procurement yang merupakan salah satu 
aspek green IT. 

Perspektif green IT yang digunakan dalam 
paper ini adalah green IT dari perspektif 
organisasional yang dikemukakan oleh Ambtman 
(2011). Green IT dari perspektif organisasional 
diturunkan dari perspektif siklus hidup menurut 
Molenwijk (2009) dan Murugesan (2008) yang 
terdiri dari empat aspek yaitu: green procurement, 
green management, green use dan green disposal. 
Masing-masing aspek green tersebut sangat 
mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan green 
IT [1]. Serupa dengan yang dikemukakan 
Murugesan (2008) dan Ambtman (2011), Webber 
dan  Wallace (2009) juga menyebutkan bahwa green 
computing memiliki beberapa komponen. 

Menurutnya, komponen yang utama adalah 
konsumsi energi, pembuangan peralatan dan 
pembelian peralatan yang efisien [15]. 

Semua komponen atau aspek tersebut penting 
dalam mewujudkan green IT. Pada saat menerapkan 
konsep green IT, pemahaman pada setiap tahap 
dalam siklus hidup peralatan TI merupakan hal 
penting agar organisasi bisa fokus pada masing-
masing tahap tersebut. Siklus hidup komputer dapat 
dilihat pada gambar 1 [12]. 

 
Gambar 1. Pendekatan Siklus Hidup untuk Green IT 

[12] 
 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa 
pengguna/ pelanggan harus mengambil keputusan 
yang tepat dalam pembelian baik perangkat karas 
atau perangkat lunak. Hal tersebut karena keputusan 
pembelian akan berpengaruh untuk tahap 
selanjutnya. Menurut Lakshmi, Sarwani dan Tuveera 
(2012), membuat keputusan pembelian yang ramah 
lingkungan merupakan langkah awal menuju green 
computing [7]. 

 
3. Green Procurement 
 

Graeme Philipson pada paper “A 
Comprehensive and Practical Green ICT 
Framework” didalam buku “Handbook of Research 
on Green ICT: Technology, Business, and Social 
Perspectives” mengemukakan sebuah framework 
yang mengkatagorikan green ICT menjadi empat 
pilar yaitu Equipment Lifecycle, End Use 
Computing, Enterprise and Data Center dan ICT as 
a Low Carbon Enabler. Pada masing-masing pilar 
tersebut terdapat lima tindakan yaitu: Attitude, 
Policy, Behaviour, Technology dan Metrics. Pilar 
Equipment Lifecycle dibagi menjadi tiga bagian: 
procurement, recycle & reuse dan disposal. Dari 
pembagian tersebut, procurement merupakan aspek 
yang paling penting dari Green ICT dalam hal 
menciptakan dampak keseluruhan yang 
berkelanjutan [13]. 

Procurement adalah tindakan untuk 
memperoleh atau membeli barang dan jasa [16]. 
Proses ini meliputi persiapan dan pemrosesan 
permintaan serta penerimaan akhir dan persetujuan 
pembayaran. Proses procurement sering menjadi 
bagian dari strategi perusahaan karena memiliki 
kemampuan untuk membeli bahan-bahan tertentu 
yang akan menentukan berlanjutnya operasional 
organisasi.  



 

 

 

 

Green procurement adalah aspek lain dari 
procurement yang semakin penting. Kebijakan 
green procurement bertujuan untuk membeli produk 
dengan dampak ringan atau tidak ada terhadap 
lingkungan [3]. Green procurement mendorong 
pemasok dan produk yang dipasok untuk memenuhi 
kriteria green tertentu [1].  

Terdapat dua aspek green procurement, yaitu 
sifat dari peralatan dan sifat pemasok peralatan 
tersebut [13]. Pembelian peralatan sebuah organisasi 
dapat memenuhi standar lingkungan seperti Energy 
Star dan EPEAT. Namun, pertimbangan juga harus 
diberikan untuk strategi green dan carbon footprint 
dari pemasok. Hal tersebut termasuk nilai-nilai 
lingkungan pemasok dalam perancangan dan 
pembuatan peralatan serta bagaimana kepatuhannya 
terhadap standar yang berlaku. Pertimbangan dalam 
paper ini berkaitan dengan sifat dari produk atau 
perangkat keras komputer yang akan dibeli 
organisasi.  
 
4. Standard dan Regulasi 

Salah satu yang bisa dijadikan patokan bagi 
organisasi untuk mewujudkan green procurement 
adalah kepatuhan pemasok dan produk yang dipasok 
terhadap standar dan regulasi. Standar Eropa (WEEE 
Directive dan RoHS Directive) memiliki fokus pada 
sampah elektronik dan pengendalian bahan 
berbahaya yang digunakan dalam proses pembuatan, 
sedangkan standar AS (EPEAT dan Energy Star) 
fokus pada efisiensi energi. Menurut Harmon dan 
Auseklis (2009), keempat regulasi lingkungan 
tersebut merupakan yang utama dan relevan dengan 
peralatan listrik dan elektronik [4].  

Pertimbangan yang diberikan pada paper ini 
lebih menekankan pada sifat peralatan, oleh 
karenanya, pertimbangan yang diberikan cenderung 
mengacu pada standar seperti Energy Star dan 
EPEAT. Kajian pertimbangan dalam paper ini tidak 
membahas standar WEEE Directive dan RoHS 
Directive karena standar tersebut cenderung 
berkaitan dengan sifat pemasok peralatan TI. 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai standard 
dan regulasi yang berkaitan dengan green IT.  

 
4.1 EPEAT 

Green Electronic Council  mengembangkan 
Electronic Product Environmental Assessment Tool 
(EPEAT) untuk membantu pembeli dalam 
mengevaluasi, membandingkan, dan memilih 
komputer desktop, notebook, dan monitor 
berdasarkan 51 atribut lingkungan. EPEAT juga 
membantu produsen dalam mempromosikan produk 
mereka yang ramah lingkungan [8]. Selain itu, 
EPEAT juga menyediakan serangkaian kriteria yang 
jelas, konsisten untuk merancang produk dan 
mengenali upaya produsen untuk mengurangi 
dampak lingkungan dari produk dengan mengurangi 
atau menghilangkan material yang sensitif terhadap 

lingkungan, merancang produk yang masa hidupnya 
lama dan mengurangi marerial kemasan [7]. EPEAT 
mengevaluasi produk elektronik dengan 23 kriteria 
wajib dan 28 kriteria opsional yang dikelompokkan 
kedalam delapan katagori kinerja [8]. 

EPEAT mengidentifikasi produk yang terdaftar 
dengan peringkat perunggu, perak, dan emas. 
Produk perunggu memenuhi 23 kriteria yang 
diperlukan. Produk perak memenuhi semua 23 
kriteria yang diperlukan ditambahkan setidaknya 14 
kriteria opsional, dan produk emas memenuhi 23 
kriteria yang diperlukan ditambahkan setidaknya 21 
kriteria opsional. Produsen dapat mengambil dan 
memilih diantara kriteria opsional untuk 
meningkatkan skor EPEAT mereka untuk mencapai 
tingkat yang lebih tinggi [5][8]. 

 
4.2 Energy Star 4.0 Standard 

Standar Energy Star 4.0 mengatur kinerja 
energi untuk pasokan listrik eksternal dan internal 
serta memberikan spesifikasi daya untuk konsumsi 
mode idle, sleep, dan standby pada beberapa 
perangkat yang berbeda termasuk PC, desktop, dan 
game konsul. Komputer yang memenuhi persyaratan 
ini akan menghemat energi dalam semua mode 
operasi. Peraturan untuk komputer dalam modus idle 
merupakan peraturan baru dimana sebelumnya yang 
ditangani hanya mode sleep dan standby [8]. 

 
4.3 WEEE Directive 

Waste Electrical and Electronic Equipment 
Directive (WEEE Directive) adalah directive/ arahan 
Uni Eropa mengenai WEEE dan menjadi undang-
undang pada bulan Februari 2003. Direktif 
menetapkan kumpulan, daur ulang, dan tujuan 
pemulihan untuk peralatan elektronik yang 
digunakan. Direktif menempatkan tanggung jawab 
untuk pembuangan WEEE pada produsen [4]. 

Produsen diwajibkan untuk menetapkan sebuah 
program untuk mengumpulkan WEEE. Directive 
menyatakan,“Pengguna peralatan listrik dan 
elektronik dari rumah tangga seharusnya memiliki 
kemungkinan mengembalikan WEEE setidaknya 
secara gratis." Produsen juga diharuskan untuk 
membuang, mendaur ulang, atau membarui 
peralatan dengan cara ekologi [14]. 

 
4.4 RoHS Directive 

Restriction of Hazardous Substances Directive 
(RoHS Directive) diadopsi pada bulan Februari 2003 
oleh Uni Eropa. RoHS Directive dirancang untuk 
membantu mengurangi berapa banyak sampah yang 
sebenarnya dihasilkan [4]. 

Directive membatasi penggunaan enam bahan 
berbahaya dalam pembuatan tipe tertentu dari 
peralatan elektronik: Lead, Mercury, Cadmium, 
Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls 
(PBBs) dan Polybrominated diphenyl ether (PBDE) 
[4]. 



 

 

 

 

Directive menetapkan konsentrasi maksimum 
dari bahan-bahan pada 0,1 persen (Cadmium jauh 
lebih rendah di 0,01 persen) per berat dari material 
homogen. Ini berarti bahwa berat dari elemen-
elemen ini, jika diekstraksi dari produk jadi, tidak 
dapat melebihi batas yang telah disebutkan di atas 
[4]. 

 
5. Kriteria Green Procurement 

Webber dan Wallace (2009) menyebutkan tiga 
karakteristik utama dari green technologies, yaitu (1) 
harus mengkonsumsi energi secara efisien, (2) 
kapasitas peralatan harus sesuai dengan tugasnya 
dan (3) biaya kepemilikan peralatan TI harus sudah 
termasuk biaya pengolahan ulang yang tepat. Satu 
atau beberapa karakteristik tersebut bisa berlaku 
untuk perangkat TI (komputer, printer, monitor, 
keyboard, scanner, dll) [15]. Karakteristik tersebut 
dapat digunakan sebagai kriteria untuk pembelian 
perangkat keras komputer organisasi. 

Pada paper ini, kriteria yang digunakan 
berkaitan dengan salah satu aspek procurement yaitu 
sifat peralatan. Sifat peralatan yang dimaksud yaitu 
efisiensi dalam konsumsi energi yang berkaitan 
dengan kepatuhan terhadap standar Energy Star dan 
kandungan bahan berbahaya yang berkaitan dengan 
EPEAT. Selain itu pertimbangan yang diberikan 
berkaitan dengan kesesuian dengan kebutuhan 
organisasi. Kriteria-kriteria tersebut mungkin 
memerlukan investasi biaya yang lebih besar, namun 
organisasi harus bijaksana dalam menentukan 
pilihan agar tetap bisa bertanggung jawab terhadap 
lingkungan. 
 
6. Pertimbangan didalam Green Procurement 

Peralatan TI atau perangkat keras komputer 
merupakan salah satu investasi didalam sebuah 
organisasi yang memanfaatkan TI. Pembeli dapat 
memperbaiki kinerja lingkungan dari produk dan 
jasa dengan mengekspresikan preferensi lingkungan 
melalui apa yang disebut green procurement [11].  

Procurement merupakan proses awal dari 
rangkaian siklus hidup peralatan TI seperti server, 
komputer PC, notebook, printer dan lainnya didalam 
organisasi sebagai konsumen. Procurement juga 
mempengaruhi proses-proses selanjutnya yaitu 
penggunaan dan pembuangan. Oleh karena itu, 
pembelian peralatan yang hemat energi, mudah dan 
aman untuk dibuang diakhir masa pemakaian dan 
sesuai dengan kebutuhan organisasi merupakan hal 
yang harus dipertimbangkan organisasi ketika akan 
menerapkan green IT. 

Efisiensi energi, tingkat emisi dan limbah yang 
dihasilkan merupakan sifat produk yang penting 
untuk diperhatikan. Pada bagian ini akan diberikan 
beberapa pertimbangan sebelum pembelian 
perangkat keras seperti komputer, monitor dan 
peralatan TI lainnya didalam organisasi.  

 

a. Komputer (PC desktop dan Laptop) 
Hal pertama yang perlu dipertimbangkan 

sebelum membeli komputer (PC desktop dan laptop) 
adalah mempertimbang kemungkinan untuk 
upgrade. Semua komputer bisa di-upgrade sampai 
batas tertentu. Upgrade dapat meningkatkan 
kecepatan, memori, kinerja, dan dapat 
memperpanjang umur sistem serta beberapa 
komponennya. Selain itu, untuk menghemat biaya, 
konsep reuse dengan membeli komputer bekas atau 
rebuilt merupakan hal yang layak dipertimbangkan 
[12] 

Pertimbangan selanjutnya adalah memilih 
untuk membeli PC desktop atau laptop. PC desktop 
sangat baik untuk digunakan dirumah dan kantor, 
namun PC desktop mengkonsumsi energi hingga 
enam kali lebih dari besar dari laptop. Dengan 
menggunakan pengaturan manajemen daya yang 
sesuai pada PC desktop, organisasi akan menghemat 
energi, tapi tidak mendekati jumlah yang akan 
dihemat jika menggunakan laptop [12]. 

Laptop dirancang untuk mengkonsumsi energi 
yang jauh lebih kecil daripada PC desktop, yaitu 
sebanyak 80% lebih sedikit. Selain itu, laptop 
merupakan komputer portabel. Banyak laptop dapat 
dihubungkan ke monitor berukuran penuh yang 
terpisah dan keyboard untuk digunakan di rumah 
atau di kantor [12]. 

Dari penjelasan diatas maka hal yang dapat 
dijadikan pertimbangan sebelum membeli komputer 
adalah mempertimbangkan untuk melakukan 
upgrade, reuse dan rebuild. Langkah selanjutnya 
adalah melakukan pemilihan komputer desktop  atau 
laptop dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan 
organisasi. Selain itu, organisasi sebaiknya memilih 
komputer yang mematuhi standar Energi Star. 

 
b. Monitor 

Monitor menyumbang sekitar setengah dari 
penggunaan energi PC desktop biasa [12]. 
Pertimbangan awal sebelum membeli monitor  yang 
berkaitan dengan green procurement adalah 
berhubungan dengan ukuran dan model (CRT, LCD 
atau LED) serta kepatuhan terhadap standar. 

Monitor CRT yang besar menggunakan energi 
lebih banyak (monitor 17” warna menggunakan 
energi sekitar 35% lebih banyak dari monitor 
berwarna 14”). Model monitor dengan resolusi 
tinggi mengkonsumsi energi lebih banyak dari 
model resolusi rendah [12]. Oleh karena itu, 
pertimbangan terkait ukuran dan resolusi sebaiknya 
benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan 
organisasi. 

Pertimbangan selanjutnya adalah memilih 
model monitor. Monitor CRT biasanya 
mengkonsumsi daya lebih banyak daripada monitor 
LCD. CRT juga mengandung sejumlah besar timah. 
Monitor LCD biasanya menggunakan cold-cathode 
fluorescent bulb untuk memberikan cahaya pada 



 

 

 

 

display. LED menggunakan array of light-emitting 
diodes (LED) menggantikan fluorescent bulb, yang 
dapat mengurangi jumlah listrik yang digunakan. 
Fluorescent backlights juga mengandung merkuri, 
sedangkan backlights LED tidak [2]. Oleh karena 
itu, LED merupakan pilihan yang baik karena selain 
hemat energi juga meminimalisir penggunaan bahan 
berbahaya. 

Pertimbangan selanjutnya adalah memilih 
model yang memenuhi kualifikasi Energy Star. 
Monitor dengan kualifikasi energy star 
mengkonsumsi listrik 20 sampai 60 persen lebih 
rendah dari monitor yang tidak memiliki kualifikasi 
tersebut. Organisasi akan menghemat biaya dengan 
monitor yang bersertifikasi energy star. Monitor 
dengan sertifikasi energy star akan dapat memotong 
setengah dari biaya penggunaan listrik, mengurangi 
beban pendingin, mengurangi permintaan biaya pada 
saat beban puncak dan mengurangi waktu tunggu 
booting komputer [14]. 

 
c. Printer, Scanner, All-in-Ones 

Keputusan membeli printer, scanner atau 
ataupun printer dan scanner (all-in-one) tentunya 
harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 
ketersediaan biaya. Selain itu, hal yang perlu 
diperhatikan adalah kepatuhan terhadap standar 
energy star, sehingga dapat lebih menghemat energi. 

Pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan 
model printer (printer laser jet atau ink jet printer). 
Printer laser jet menawarkan kecepatan dan kualitas 
unggul, tetapi pertimbangkan untuk mendapatkan 
high-end ink jet printer, yang biayanya jauh lebih 
murah dan mengkonsumsi 90% lebih sedikit. Ink jet 
printer tidak bisa bersaing dengan printer laser 
dalam hal kecepatan, tetapi kualitasnya cetak cukup 
baik pada model-model yang baru. Ink jet printer 
mencetak dengan baik pada kertas yang digunakan, 
sehingga dapat dicetak draf di sisi belakang dari 
kertas yang lama. Copy warna juga lebih terjangkau 
dengan ink jet printer [12]. 

Selain itu, pertimbangkan juga printer dengan 
mode duplex (mencetak pada kedua sisi kertas). Jika 
membeli sebuah printer laser, organisasi dapat 
mengurangi penggunaan energi secara substansial 
dengan meminta model yang kecepatannya lebih 
lambat [12]. 

Walaupun pilihan jatuh pada printer laser, 
sebaiknya memilih printer laser yang bersertifikasi 
energi star. Organisasi akan dapat berhemat dalam 
beberapa hal sebab untuk mendapatkan sertifikasi 
energy star, printer laser harus [14]: (1) 
menggunakan energi setidaknya 25 persen lebih 
sedikit dibandingkan printer biasa, (2) mampu 
mencetak pada kedua sisi halaman, sehingga 
menghemat kertas dan (3) menjalankan pendingin 
dan lebih awet, sehingga mengurangi biaya AC dan 
pemeliharaan. 

 

d. Kertas 
Mempertimbangkan jenis kertas yang 

digunakan juga membantu menghemat sumber daya. 
Pilihan yang baik adalah pada kertas yang bebas 
asam, 100 % didaur ulang konsumen dan bebas 
klorin. Kertas dengan 100 % didaur ulang konsumen 
mengurangi konsumsi energi sebesar 60%. 
Menggunakan kertas baru (belum pernah digunakan) 
mungkin membutuhkan biaya yang lebih sedikit, 
tetapi mengakibatkan peningkatan biaya lingkungan. 
Satu ton kertas baru menghasilkan 60 pon polusi 
udara, menggunakan 17 pohon, 7.000 galon air, dan 
3,3 meter kubik ruang tempat pembuangan akhir 
[12]. 

 
e. Media Penyimpanan (CD, Flashdisk) 

CD paling banyak digunakan untuk merekam 
data untuk backup, transfer, atau tujuan lain. Oleh 
karena itu, pertimbangkan membeli CD-RW, yang 
dapat ditulis atau digunakan berulang-ulang, 
sedangkan CD biasa hanya dapat dibakar satu kali 
[12].  Selain itu, saat ini flasdisk merupakan media 
penyimpanan yang dapat menghemat pengeluaran 
untuk pembelian CD. 

 
f. Thin Client 

Menurut Nugraha, Ismail dan Siregar (2011), 
thin client adalah jenis infrastruktur TI dimana 
komputer client hanya bisa menggunakan fungsi 
dasar seperti tampilan,  keyboard,  mouse, dan suara 
sedangkan komputer  server melakukan  pekerjaan 
berat dimana semua aplikasi yang berjalan pada 
server, akan terlihat di komputer client [10]. 

Pada jaringan komputer, thin client merupakan 
konsep atau metode yang biasa digunakan untuk 
alasan efisiensi, baik itu dari hal biaya operasional 
maupun konsumsi energi [10]. Oleh karena itu, 
pembelian thin client merupakan salah satu 
pertimbangan dalam green procurement yang 
memungkinkan organsasi menyesuaikan tugas yang 
akan diselesaikan dengan peralatan TI yang 
dibutuhkan. Selain itu, organisasi dapat menghemat 
biaya pengadaan peralatan TI, biaya energi dari 
operasional TI dan meminimalisir pembelian 
komponen-komponen peralatan TI yang juga 
berdampak dalam proses pembuangannya. 

 
g. Server 

Meningkatnya kebutuhan kapasitas komputasi 
organisasi berdampak pada penambahan jumlah 
server. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan 
beberapa hal untuk dapat mengurangi pembelian. 
Ada banyak cara yang berbeda yang dapat dilakukan 
ketika menggunakan server. Blade server 
merupakan sebuah arsitektur server yang 
menampung modul beberapa server ("blades") 
dalam chassis tunggal. Blade ini banyak digunakan 
di data center untuk menghemat ruang dan 
meningkatkan sistem manajemen.  Beberapa 



 

 

 

 

keuntungan blade server yaitu mengurangi space 
yang dibutuhkan, mengurangi konsumsi daya, 
menurunkan biaya manajemen dan 
menyederhanakan pengkabelan [14].  

Isa, S. M., (2006), mengemukakan bahwa 
konsolidasi server menggunakan virtualisasi  server 
merupakan salah satu solusi yang 
memungkinkankan sebuah server secara fisik dapat 
menjalankan beberapa mesin virtual yang masing-
masing memiliki sistem operasi dan program 
aplikasi sendiri [6]. Penerapan konsolidasi server 
menggunakan teknologi virtualisasi dapat 
menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, serta 
kemudahan dalam proses maintenance dan recovery 
[6]. Melalui konsolidasi dan virtualisasi, organisasi 
dapat mengurangi mesin yang tidak perlu atau juga 
dapat menggunakan server untuk fungsi lain yang 
baru [14]. 

 
7. Kesimpulan dan Saran  

Green procurement merupakan awal siklus 
peralatan TI yang dapat dijadikan fokus ketika ingin 
menerapkan green IT. Pertimbangan sebelum 
melakukan pengadaan perangkat keras komputer 
didalam paper ini lebih menekankan pada sifat dari 
peralatan TI yaitu efisiensi energi dan bahan-bahan 
yang dikandung oleh peralatan tersebut serta 
kesesuaian peralatan dengan kebutuhan organisasi. 
Pertimbangan tersebut dikaitkan dengan standar 
Energy Star dan EPEAT yang memang berkaitan 
dengan sifat dari peralatan TI. Pertimbangan tersebut 
dapat digunakan oleh organisasi untuk membantu 
memilih produk yang efisien, aman ketika dibuang 
pada akhir masa pemakaiannya dan sesuai dengan 
kebutuhan yang pada akhirnya menghemat 
pengeluaran organisasi. Semua hal tersebut akan 
membantu mewujudkan penerapan green IT yang 
dimulai dari lingkungan organisasi. 

Paper ini hanya membahas green procurement 
dari sisi konsumen atau organisasi sebagai pengguna 
peralatan dan produk TI. Untuk peluang penelitian 
selanjutnya dapat dilakukan kajian mengenai green 
procurement disisi pemasok atau produsen peralatan 
atau perangkat keras TI. 
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ABSTRAK 

 
Sistem keamanan gedung yang ada selama ini masih kurang sempurna hal itu bisa dilihat dari 

banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi baik ditempat umum, diperumahan semakin berkembang khususnya 
tindak kejahatan pencurian, dan perampokan.Kamera pengawas keamanan baik cctv maupun webcame 
mempunyai fungsi untuk menampilkan gambar dan video pada waktu dan tempat tertentu, seperti untuk 
kelengkapan keamanan disuatu tempat ataupun gedung perkantoran. Kamera pengawas ini banyak dipakai 
karena efektif digunakan untuk mengurangi biaya dan tenaga kerja, karena kita dapat memantau dari layar 
monitor untuk dapat melihat aktifitas dan kondisi yang terlihat melalui kamera pengawas tersebut. 

Ada banyak cara untuk melakukan monitoring terhadap kamera diantaranya dengan cara monitoring local 
menggunakan desktop atau dengan menggunakan jaringan intranet yang hanya mencakup jarak jangkau tertentu. 
Kamera pengawas cctv cendeung lebih mahal dibandingkan dengan webcame, dalam kajian ini peneliti mencoba 
membuat aplikasi monitoring ruangan dengan menggunakan webcame untuk meminimasi biaya tetapi proses 
monitoringnya menggunakan jaringan internet dengan memanfaatkan HP yang berbasis Android. 

 
Kata kunci :keamanan ruangan, monitoring, webcame, internet, android 
 
 
1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 
Beragam cara ditempuh orang untuk 

mengamankan barang-barang berharga yang 
disimpan pada suatu ruangan rumahnya, salah 
satunya adalah dengan menggunakan sebuah kunci 
gembok atau menempatkan seorang penjaga 
keamanan untuk menjaga rumah tersebut. Cara-cara 
seperti ini tentu mempunyai beberapa kelebihan dan 
kekurangan.Sistem keamanan gedung yang ada 
selama ini masih kurang sempurna hal itu bisa 
dilihat dari banyaknya tingkat kejahatan yang 
terjadi baik ditempat umum, diperumahan semakin 
berkembang khususnya tindak kejahatan pencurian, 
dan perampokan. 

Perkembangan dunia teknologi akhir-akhir ini 
begitu cepat, perkembangan tersebut meliputi 
segala aspek dalam dunia teknologi itu sendiri 
tanpa terkecuali. Berbagai macam perkembangan 
tersebut dirasakan sangat membantu manusia dalam 
menjalani kehidupan sehari-hari, mempermudah 
pekerjaan baik dalam skala kecil maupun besar, 
yang dahulu terasa sulit, dengan teknologiyang 
semakin berkembang sekarang pekerjaan yang kita 

lakukan akan semakin terbantu dan juga akan 
menjadi semakin praktis. 

Seiring berjalannya waktu dan juga teknologi 
yang terus berkembang, masa lalu yang sedikit 
membosankan tersebut lambat laun mulai terkikis. 
Sekarang banyak teknologi yang menyediakan 
fasilitas untuk “mobile” atau dengan kata lain dapat 
dibawa kemana-mana dan juga dapat diakses dari 
mana saja. Lalu dimulailah era “gadget” yang 
menggantikan era komputer zaman dulu dan 
didukung oleh semakin mudahnya akses internet ke 
setiap individu, menjadikan teknologi mobile ini 
sangat diminati dan berkembang begitu pesat. 

Salah satu kegiatan yang sangat membutuhkan 
perkembangan teknologi ini adalah keamanan, 
karena keamanan merupakan faktor utama dalam 
menjalani kehidupan, segala bentuk kenyamanan 
pasti diinginkan manusia dan bagian dari segala 
kenyamanan tersebut adalah keamanan.Salah satu 
alat untuk memperoleh kenyamanan tersebut adalah 
dengan dibuatnya kamera pengawasan yang dapat 
kita manfaatkan untuk melihat situasi ruangan atau 
tempat. 



 

 

 

 

Kamera pengawas keamanan mempunyai 
fungsi untuk menampilkan gambar dan video pada 
waktu dan tempat tertentu, seperti untuk 
kelengkapan keamanan disuatu tempat ataupun 
gedung perkantoran.Kamera pengawas ini banyak 
dipakai karena efektif digunakan untuk mengurangi 
biaya dan tenaga kerja, karena kita dapat memantau 
dari layar monitor untuk dapat melihat aktifitas dan 
kondisi yang terlihat melalui kamera pengawas 
tersebut. 

Hal itu ternyata belum membuat kita 
sepenuhnya nyaman, karena kebanyakan kamera 
pengawas yang ada hanya dapat dilihat pada layar 
monitor yang telah terhubung dengan peralatan 
pengawas tertentu.Di zaman modern seperti 
sekarang ini, saat semua orang tidak lagi dapat 
dibatasi lagi aktifitasnya, akses yang lebih mudah 
dan praktis terhadap sistem keamanan dalam 
melihat aktifitas dan kondisi yang tertangkap oleh 
kamera pengawas. Karena itulah sangat bermanfaat 
sekali jika kita dapat melihat dan mengakses apa 
yang terdapat dalam pantauan kamera pengawas 
saat kita berada pada suatu tempat tertentu yang 
sangan membutuhkan akses tersebut. Kita tidak lagi 
terpaku di suatu tempat hanya untuk mengetahui 
situasi, kondisi dan juga keadaan dari tempat yang 
ingin pantau, dengan begitu dapat menghemat 
waktu, tenaga serta biaya dalam menjalani aktifitas 
sehari hari. 

Hal ini yang dapat dilakukan oleh smartphone 
dengan system operasi android, karena jika 
handphone atau telepon genggam yang telah 
memakai system operasi android maka akses untuk 
melihat kejadian-kejadian dan kondisi yang 
terdapat dalam kamera pengawas.Akses terhadap 
audio video ataupun akses terhadap internet 
menjadi lebih mudah digunakan. System operasi 
android dapat meminimalisir kekurangan yang 
terdapat dalam handphone atau telepon genggam 
yang memakai system operasi lain karena 
mempunyai kelebihan dalam hardware maupun 
software yang dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan aplikasi dimasa sekarang dan yang 
akan datang.  

 
1.2. Permasalahan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam 
penelitian ini adalah Masalah tentang bagaimana 
membuat system monitoring keamanan ruangan 
yang bisa diakses lewat handphone Android melalui 
jaringan Internet supaya bisa dilakukan monitoring 
keamanan dimananpun dan kapanpun untuk 
mengurangi angka kejahatan dalam suatu gedung. 
 
 
 
 

1.3. Kerangka Pemikiran Pemecahan 
Masalah 

Sistem monitoring ruangan yang banyak 
dipakai sekarang dipantau dengan menggunakan 
layar monitor yang sifatnya tidak mobile dan 
menggunakan kamera CCTV yang harganya 
relative mahal, sedangkan dengan menggunakan 
smartphone dengan system operasi android maka 
monitoring kamera bisa mobile karena diapadukan 
dengan teknologi internet melalui web server dan 
menggunakan webcam denga harga yang relative 
murah. 

1.4. Tujuan Penelitian 
1. Membantu mempermudah tugas seseorang 

pengawas keamanan dengan Aplikasi 
monitoring ruangan  yang dapat diakses 
secara mobile dimana saja dan kapan saja 
menggunakan handphone. 

2. Dapat mengetahui cara membuat system 
keamanan sederhana menggunakan 
webcam untuk diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3. Mengimplementasikan keahlian teknologi 
tentang pembuatan aplikasi pada system 
operasi android. 

4. Dapat memberikan referensi kepada 
masyarakat tentang pembuatan system 
monitoring ruangan menggunakan 
webcam dan juga tentang pembuatan 
aplikasi pada system operasi android. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini 

adalah : 
a. Dalam hal pengembangan IPTEKS, yaitu 

mampu mengembangkan sebuah aplikasi 
monitoring ruangan dengan memanfaatkan 
webcam dengan biaya yang relative murah 
dibandingkan CCTV yaitu dengan cara 
mengkoneksikan webcam dengan web server 
supaya bisa diakses secara realtime melalui 
Handphone  Android 

b. Dalam Pengembangan Kelembagaan, Aplikasi 
monitoring ruangan ini bisa di 
implementasikan pada gedung FST UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengurangi 
pencurian yang selama ini terjadi. 

 
2. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA 

KONSEPTUAL  
2.1 Keamanan Ruangan 

Keamanan adalah keadaan bebas dari 
bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan 
hubungan kepada kejahatan, segala 
bentukkecelakaan, dan lain-lain. Keamanan 
merupakan topik yang luas 
termasuk keamananan nasional terhadap 
serangan teroris, keamanan komputer 
terhadap hacker, kemanan rumah terhadap 



 

 

 

 

maling dan penyelusup lainnya, keamanan 
finansial terhadap kehancuran ekonomi dan 
banyak situasi berhubungan lainnya. 

. 
 
 

2.2 Web Cam 
Web camera, atau yang biasa dikenal 

dengan webcam, adalah kamera yang 
gambarnya bisa di akses menggunakan world 
wide web (www), program instant messeging, 
atau aplikasi komunikasi dengan tampilan 
video pada PC. Webcam juga digambarkan 
sebagai kamera video digital yang sengaja 
didesain untuk sebagai kamera  dengan resolusi 
rendah. 

 
2.3 Web Server 

Web-server merupakan perangkat lunak 
yang melayani permintaan HTTP dari web-
browser dan mengirimkan kode-kode dinamis 
ke server aplikasi. Server aplikasi inilah yang 
menerjemahkan dan memproses kode-kode 
dinamis menjadi kode-kode statis HTML 
dalam suatu halaman statis yang kemudian 
dikirimkan ke browser oleh web-server. Web-
server biasanya disebut juga sebagai HTTP 
server karena basisnya menggunakan protokol 
HTTP.  

 
2.4 FTP  

FTP merupakan singkatan dari File 
Transfer Protocol. Merupakan sebuah protokol 
aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP 
Internet. File Transfer Protocol merupakan cara 
paling sederhana untuk melakukan transfer file 
antar komputer di Internet. Cara ini umumnya 
dipakai untuk mendownload file-file dari 
komputer yang bertindak sebagai server ke 
komputer lain yang bertindak sebagai klien. 
FTP juga lazim dipakai untuk mendownload 
aneka program atau aplikasi (termasuk 
distribusi Linux) ke komputer pengguna dari 
suatu server. 

 
Gambar 2.1 Sistem Kerja FTP 

 
2.5 Konsep Client Server 

Arsitektur jaringan Client Server 
merupakan model konektivitas pada jaringan 
yang membedakan fungsi computer apakah 
sebagai client atau server. Server dapat 

bertugas untuk memberikan layanan berbagi 
pakai berkasi (file server), printer (printer 
server), jalur komunikasi (server komunikasi). 
(Sutedjo et all, 2006) 

Pada model arsitektur ini, client tidak 
dapat berfungsi sebagai server, tetapi server 
dapat berfungsi sebagai client (server no-
dedicated). Prinsip kerja jaringan dengan 
arsitektur ini sangat sederhana, dimana server 
akan menunggu permintaan dari client, 
memproses dan memberikan hasilnya kepada 
client, sedangkan client akan mengirimkan 
permintaan ke server, menunggu proses dan 
melihat visualisasi hasil prosesnya. System 
Client Server ini tidak hanya diperuntukkan 
bagi pembangunan system jaringan computer 
local, melainkan juga pembangunan jaringan 
computer skala luas. System ini menggunakan 
protocol utama Transmission Control 
Protokol/Internet Protocol (TCP/IP). (Sutedjo 
et all, 2006) 

 
2.6 Android 

Google merilisAndroidpada bulan 
November 2007dengan tujuan 
menjaditempatopen sourceuntuk 
pengembangan perangkat lunakpada 
ponsel.PlatformAndroiddirilis di bawahOpen 
HandsetAlliance. Android adalahopen 
sourceponsel.sistem operasiberbasis 
kernelLinux. Sistemoperasi 
androidmemfasilitasibagi para pengembang 
untukmenulis 
kodeJavamenggunakanJavalibraries yang 
dikembangkan oleh google. (Grønli et all, 
2010) 

Android SDK (Software Development 
Kit)Android SDK adalah tools API 
(Application Programming Interface) yang 
diperlukan untuk mulai mengembangkan 
aplikasi pada platform Android menggunakan 
bahasa pemograman Java. Android merupakan 
subset perangkat lunak untuk ponsel yang 
meliputi system operasi, middleware dan 
aplikasi kunci yang direlease oleh Google. Saat 
ini disediakan Android SDK sebagai alat bantu 
dan API untuk mulai mengembangkan aplikasi 
pada platform Android menggunakan bahasa 
pemograman Java. (Safaat, 2011) 

 



 

 

 

 

Gambar 2.2 Arsitektur Android 
 
2.7 Internet 

Pada Microsoft Encyclopedia of  
Networking 2nd Edition tahun 2002, internet 
diartikan sebagai “The global public 
Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol (TCP/IP) internetwork”. Jadi 
Internet adalah gabungan dari seluruh 
komputer didunia yang di satukan oleh 
sebuah “bahasa” yang sama, adapun bahasa 
yang dimaksud adalah Transmission Control 
Protokol/Internet Protokol (TCP/IP).  

 
3. Metode pengembangan sistem 

Pengembangan sistem yang dilakukan 
menggunakan tiga tahap siklus pengembangan 
model RAD (Rapid Application Development), 
yaitu fase perencanaan syarat-syarat, fase 
perancangan sistem (Workshop Design), fase 
implementasi. Model RAD digunakan karena 
melihat dari aplikasi yang dikembangkan 
merupakan aplikasi yang sederhana dan tidak 
membutuhkan waktu yang lama, metode RAD 
adalah metode yang diperuntukkan untuk jangka 
waktu yang pendek sesuai dengan aplikasi yang 
akan dibuat.  

Adapun dalam tahap pengembangan 
sistem RAD (Rapid Application Development) ini 
terdiri dari beberapa aktivitas yang tentunya sesuai 
dengan tahapan yang telah dijabarkan pada alur 
proses pengembangan sistem. Tahapan tersebut 
yaitu: (Kendall & Kendall, 2010) 

 
3.1. Fase perencanaan syarat-syarat 
Dalam fase ini peneliti melakukan beberapa 
kegiatan diantaranya:  
1) Identifikasi masalah: Bertujuan untuk 

menjelaskan masalah yang ada, sehingga 
penelitian ini dibuat. 

2) Usulan Penyelesaian Masalah: Merupakan 
usulan penyelesaian dari masalah-masalah 
yang telah dijelaskan pada poin 1 (Identifikasi 
masalah). 

3) Analisis Aplikasi Monitoring Ruangan 
berbasis Android: Bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan Aplikasi monitoring ruangan yang 
telah ada 
 

3.2 Perancangan sistem (Workshop design) 
Pada tahap ini peneliti mendesain sistem yang 

diusulkan agar dapat berjalan dengan lebih baik. 
Tahapan yang dilakukan antara lain: 
1) Perancangan arsitektur aplikasi Monitoring 

ruangan 
2) Perancangan tampilan antarmuka (interface), 

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan 
layar tampilan, baik itu pada server (website) 
maupun pada klien (smartphone android) 

3) Pengkodean, Pada tahap ini dilakukan 
pembuatan program terhadap rancangan-
rancangan yang telah didefinisikan. Peneliti 
melakukan pengkodean aplikasi baik untuk 
aplikasi pada sisi server (website) dan aplikasi 
pada smartphone android. 

3.3 Fase Implementasi 
Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa tahap 
implementasi diantaranya :  
1) Spesifikasi Software dan Hardware, Perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak 
(software) yang dibutuhkan untuk 
menjalankan aplikasi ini. 

2) Instalasi  ke handset Android dan hosting 
server, Pada tahap ini, peneliti melakukan 
instalasi aplikasi pada smartphone android dan 
hosting aplikasi server agar dapat diakses 
secara online. 

3) Implementasi aplikasi mobile, Tahap ini 
merupakan impelementasi aplikasi mobile 
yyang telah dibuat beserta perbandingannya 
dengan Aplikai monitoring ruangan yang telah 
ada 

4) Implementasi antarmuka, Tahap ini 
merupakan desain antarmuka (user interface) 
yang digunakan sistem. 

5) Pengujian , pada tahapan ini dilakukan 
pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat, 
pada pengujian aplikasi ini peneliti 
menggunakan pengujian black box yaitu suatu 
pengujian yang berfokus pada persyaratan 
fungsional perangkat lunak. (Pressman, 2002) 

 
4. Pembahasan 
4.1.  Perancangan sistem  

Pada tahap ini peneliti mendesain sistem 
Aplikasi monitoring ruangan dengan memanfaatkan 
jaringan Internet berbasis Android. Rancangan 
arsitektur aplikasi yang akan dikembangkan oleh 
peneliti, digambarkan pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 4.1 perancangan aplikasi monitoring 

ruangan 
 

Peneliti meninjau tentang suatu keadaan ruangan 
pada gedung kampus harus ada beberapa faktor 
yang mendukung dengan penelitian ini seperti 
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halnya dalam penggunaan ruangan, pemantau 
ruangan selalu melihat kamera di suatu ruangan 
pada PC. Disini peneliti ingi
terhadap masalah tersebut dengan cara memantau 
ruangan melalui gadget android. Dengan demikian 
optimasi waktu akan terjadi, ketika kita berada 
bukan pada ruangan pemantau, kita hanya perlu 
melihat kondisi ruangan pada gadget dimanapun 
dan kapanpun, dalam cakupan lain kamera 
monitoring ini juga dapat digunakan pada saat 
ujian, jadi pengawas tidak harus berada pada 
ruangan ujian tersebut. Keistimewaan lain pada 
aplikasi ini menggunakan auto record, jadi ketika 
terjadi pergerakan atau perubaha
suatu ruangan, maka system akan merekam dengan 
automatis dan selain itu juga system ini didukung 
dengan FTP (File Transport Protocol) yang 
digunakan untuk melihat (download) hasil record  
video maupun gambar yang telah ada. Untuk 
menjadikan penelitian ini terselesaikan, kita 
membutuhkan hal-hal baik software
maupun perlengkapan lain yang akan mendukung 
penelitian ini sehingga berjalan lancar, hal
tersebut diantaranya adalah :  
1. Webcam (Web Camera)  
2. Eclipse dan SDK Android  
3. PHP  
4. Hosting internet 
5. Web server / FTP server  
6. Laptop atau Komputer  
7. Handphone Android  
 
4.2 Perancangan tampilan antarmuka (

interface) 
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Gambar 4.3 Tampilan monitoring ruangan 
pada mobile 
 

4.3 Implementasi sistem
Pada tahap ini penulis melakukan beberapa 

tahap implementasi diantaranya : 
1. Perangkat Keras 

Computer (PC), 
Smartphone Android
Camera) 

2. Perangkat Lunak : 
SDK, Adobe Dreamwaver, Xampp, Apache, 
MySQL, PHPMyAdmin, Mozila Firefox, 
Adobe Photoshop 

3. Sistem Operasi : 
Windows seven sedangkan 
mobile : Froyo 2.2 
 

4.4 Pengujian 
Pada tahap pengujian dilakukan dengan 

caraBlackbox Testing. Cara pengujian dilakukan 
dengan menjalankan aplikasi 
melalui jaringan internet berbasis Android 
kemudian melihat output
dengan hasil yang diharapkan.
 

5. Penutup 
5.1. KESIMPULAN 
Dari pembahasan yang sudah di
disimpulkan bahwa: 
Perancangan Aplikasi monitoring raungan dengan 
menngunakan jaringan internet berbasis android 
sangat efektif karena untuk mengontrol kondisi 
ruangan dari manapun kita berada dan kapanpun 
kita mau karena terkoneksi dengan j
internet. Cara kerja dari aplikasi monitoring ini 
bekerja dengan memanfaatkan Webcame sehingga 
mempunyai nilai tambah dari segi biaya 
dibandingkan dengan kamera CCTV yang relative 
lebih mahal. Aplikasi client dengan menggunakan 
HP Android akan terkoneksi dengan Web server 
dan FTP server yang memungkinkan transfer file 
dalam bentuk gambar. 
 
5.2. SARAN 

1. Perancangan Aplikasi ini masih sangat 
tergantung pada koneksi internet, karena 
yang dimonitor adalah gambar bergerak 
maka dibutuhkan koneksi internet 
bagus. 

2. Sangat baik jika ditambahkan aplikasi sms 
gateway untuk memberitahu jika ada 
grakan” yang mencurigakan pada suatu 
ruangan. 
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Abstrak 

End User Computing (EUC) adalah suatu pendekatan pengembangan sebagian atau seluruh Sistem Informasi 
(SI) berbasis komputer oleh pemakai-akhir (end-user). Pendekatan ini telah menjadi alternatif dari 
pengembangan SI tradisional yang cenderung memerlukan sumber daya lebih besar. Penelitian ini bertujuan 
mengungkapkan berbagai faktor institusional yang berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi dapat 
meletakkan keberadaan EUC ini, sehingga sesuai dengan strategi Teknologi Informasi (TI) dan bisnis organisasi. 
Faktor institusional sengaja diangkat dalam penelitian ini karena beberapa penelitian terdahulu telah 
mengungkap bahwa keberhasilan impelementasi SI tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi semata namun 
berbagai aspek non-teknikal seperti budaya, kepemimpinan ataupun institusional. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan strategi penelitian studi literatur antara berupa berbagai dokumentasi  yang berkaitan 
dengan keberadaan EUD dalam suatu organisasi.  Untuk menganalisis data/temuan penelitian, akan digunakan 
pendekatan analisis wacana (discourse analysis). Penelitian ini menemukan bahwa organisasi menggunakan 
logika institusional dan pola isomorfisme tertentu untuk membentuk dukungan institusional dalam penerapan 
EUC. 
 
Kata kunci : EUC, isomorfisme, logika institusional 
 
 
1. Pendahuluan  

Organisasi baik swasta ataupun instansi 
pemerintah lazimnya membedakan fungsi 
pengembangan dengan penggunaan sistem informasi 
[17, 21]. Menurut [17], secara tradisional, organisasi 
akan membedakan hal tersebut dengan (1) 
information-specialist sebagai pihak yang memang 
bertugas di bidang TI sejak dari perancangan sampai 
dengan evaluasi sampai dengan; (2)  end-user 
sebagai pihak yang menggunakan sistem informasi 
yang sudah disedikan oleh information-specialist. 
Pembedaan seperti ini lebih didasari pada tuntutan 
pengendalian intern organisasi dalam bentuk 
pemisahan fungsi. Namun di sisi lain, akan 
menimbulkan kelemahan antara lain fleksibilitas 
end-user dalam memanfaatkan (teknologi) informasi 
untuk mendukung tugas mereka. Pendekatan ini 
menurut [17], menimbulkan antrian (backlogs) 
dalam pemenuhan keinginan end-user karena 
keterbatasan information-specialist. Pada titik inilah 
kemudian muncul area implementasi Teknologi 
Informasi (TI) yang disebut dengan End User 
Computing (EUC).  Mengacu [17], EUC 
didefinisikan sebagai pengembangan sebagian atau 
seluruh sistem informasi berbasis komputer oleh end 
user. 

Hal lain yang juga mendorong semakin 
menguatnya keberadaan EUC merujuk [17] adalah: 
(1) meningkatnya kemampuan para end-user itu 

sendiri; (2) perangkat keras dan lunak yang harganya 
semakin terjangkau  bahkan tidak berbayar; (3) 
munculnya perangkat lunak yang menjurus kepada 
kebutuhan tertentu end-user sehingga mengurangi 
tingkat ketergantungan mereka kepada information 
specialist. Apalagi, merujuk [21], bahwa tidak 
mungkin untuk membuat suatu paket perangkat 
lunak yang telah memenuhi semua keinginan para 
(calon) penggunanya sehingga pada akhirnya 
keberadaan EUC di setiap organisasi yang 
menerapkan sistem informasi berbasis komputer 
memang harus diterima sebagai suatu keniscyaan. 
Masalahnya adalah apakah keberadaannya itu 
merpakan suatu yang strategis atau tidak? Perlu 
diatur atau tidak?  

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di 
atas, penelitian ini akan mengungkapkan hal-hal 
yang berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi 
dapat meletakkan keberadaan EUC ini agar sesuai 
dengan strategi TI dan bisnis secara keseluruhan 
organisasi? Jawabannya,  tentu saja mencakup 
berbagai sisi baik teknik (TI) ataupun non-teknis 
(organisasional, pengendalian intern, kebijakan 
pengadaan dll.). Namun penelitian ini akan 
membatasi pada aspek-aspek institusional saja.  

Mengapa faktor-faktor insitusional yang justru 
diangkat sebagai topik penelitian ini? Bukan faktor 
teknikal (TI)? Beberapa penelitian sebelumnya 
tentang implementasi TI menunjukkan bahwa 



 

 

 

 

terdapat banyak faktor di luar teknologi yang dapat 
memengaruhi kesuksesan implementasi suatu SI [23, 
24]. Penelitian yang dilakukan antara lain oleh [1, 9, 
13, 15] menunjukkan bahwa penggunaan teknologi 
informasi tidak dapat dilepaskan dari berbagai 
konteks non-teknologi seperti organisasional, 
kepemimpinan, sosial, atau budaya suatu 
organisasi/perusahaan. Penelitian [6] menemukan 
bahwa sejak awal sudah disadari bahwa pendekatan 
EUC ini mempunyai dampak bisnis yang signifikan 
namun organisasi sering tidak dapat menangkap 
peluang tersebut karena tidak memadai dalam 
menyediakan dukungan institusional.  

Berdasarkan berbagai hal tersebut maka 
penelitian ini akan menyoroti bagaimana faktor-
faktor institusional yang dapat memengaruhi 
implementasi EUC. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan strategi studi kasus. 
Sementara itu untuk analisis data/temuan penelitian 
akan digunakan teknik analisis wacana (discourse 
analysis).  

  
2. Tinjauan Teoritis 
2.1 End User Computing  

End user dalam masa awal penggunaan 
komputer di lingkunga bisnis adalah naive user 
sebagaimana diidentifikasi oleh McLean  dalam [2] 
ataupun  [11].  Pada tahap selanjutnya, kombinasi  
antara meningkatnya kebutuhan kemampuan teknis-
komputasi end user dan backlogs layanan TI 
organisasi, memperluas  batasan end user menjadi 
tidak lagi hanya sekedar naive user tetapi lebih dari 
itu. Bahkan, sampai pada tingkat di mana ia bisa 
mengembangkan sendiri aplikasi yang cukup 
kompleks untuk kepentingan pekerjaannya sendiri. 

Pada awal perkembangan konsep EUC ini 
dikenalkan, merujuk [6], ia telah mengenalkan 
tahapan penerapan EUC dalam suatu organisasi. 
Tabel 1 menguraikan bagaimana perkembangan 
penerapan EUC berdasarkan kompleksitas aplikasi 
yang dijalankan oleh end user. 

Tabel 1 
Perkembangan Penerapan EUC Berdasarkan 

Kompleksitas Aplikasi yang Dijalankan oleh End 
User  

T
ah

ap
an

 I 
Akses 

Terminal 
Interaktif 

II 
Information-
Centers dan 
Penggunaan 

PC 

III 
Integrated 
End User 

Computing 

F
un

gs
i y

an
g 

T
er

se
di

a 
 

• Penyajian 
informasi 
dari sistem 
internal 

• Pemodelan 
sederhana 

• PC dan 
Aplikasi yang 
terpisah (stand 
alone) 

• Akses 
basisdata 
melalui 
terminal 
mainframe 

• Pemodelan 
yang lebih 
kompleks 

• Koneksi PC 
ke 
mainframe/ba
sisdata  

• Akses data 
eksternal 

• Akses email 
• Pemodelan 

yang sangat 
kompleks 

Sumber: [6] 
 
Perkembangan lebih mutakhir berkaitan 

dengan bagaimana keberadaan EUC ini dalam suatu 
organisasi diungkapkan oleh [16] yang menyatakan 
bahwa: 

“... However, due to factors like complexity of 
customization, scalability of infrastructure, cost of 
deployment, limited reporting functionality of ERP 
applications, and outsourcing of support functions, 
financial data owners have to create “interim”  
systems where this data resides for storage and 
calculations. These “End User Computing 
Applications” (EUCAs) typically include Excel 
spreadsheets, Access databases, and Business 
Intelligence (BI) reports ...” 

Beberapa pakar telah mengajukan definisi yang 
berbeda tentang istilah EUC. Perbedaan tersebut 
baik berkaitan dengan istilah siapakah sebenarnya 
end user itu ataupun juga apakah penggunakan 
istilah computing itu tepat. Berkaitan dengan 
beragamnya batasan EUC ini [2] menyatakan bahwa 
perbedaan definisi tersebut terutama disebabkan oleh 
pengalaman dan situasi yang dihadapi peneliti dan 
terutama tentang bagaimana mereka mendefinisikan 
istilah end user tersebut. 

Rockart dan Flannery dalam [2, 3, 17] juga 
mencoba memberikan batasan tentang EUC ini 
dengan mengategorikannya berdasarkan tingkat 
keahlian end user dalam menggunakan komputer, 
yaitu: (1) menu-level; (2) command-level; (3) end-
user programmer; (4) functional support personel.  
Berkaitan dengan kategori ini [5] mengenal istilah 
Information Center sebagai terminologi yang secara 
khusus digunakan untuk end user tipe end-user 
programmer dan  functional support personel.   

Pada sisi yang lain beberapa peneliti 
mempermasalah kesesuaian penggunaan istilah 
computing dalam hal ini. Lieberman dkk. dalam [21] 
lebih tertarik menggunakan istilah End User 
Development. Sementara itu, [4] mengajukan istilah 
End User Software Engineering ataupun End User 
Computing Applications [16]. Dalam pandangan 
penulis, istilah End User Development, End User 
Software Engineering, atau juga  End User 
Computing Applications  ini lebih kurang sudah 
tercakup dalam kategori sebagaimana yang diajukan 



 

 

 

 

oleh Rockart dan Flannery, yang disebut sebagai 
end-user programmer. 

Merujuk berbagai pendapat tersebut di atas, 
penulis menyimpulkan bahwa status end user dapat 
diidentifikasi dari tiga sudut pandang yaitu: (1) 
keahliannya dalam menggunakan komputer; (2) 
wewenang (hak akses)-nya dalam menggunakan 
komputer; (3) pengguna dari aplikasi yang 
dikembangkannya. Misalnya seorang teller di bank 
walaupun dia mempunyai keahlian programming 
tetap saja dia (seharusnya) hanya bisa menjalankan 
menu teller  tidak bisa menjadi end-user 
programmer  terkait dengan sistem aplikasi teller 
tersebut. Namun untuk kepentingan pelaporan ad-
hoc tertentu, misalnya, dia bisa saja dia 
menggunakan  keahlian programming-nya untuk 
menggunakan perangkat spreadsheet dalam 
mempermudah pembuatan laporannya tersebut. 
Dalam konteks batasan ini, aplikasi berbasis 
spreadsheet tersebut seharusnya hanya dimanfaatkan 
oleh (departemen) si pembuatnya saja, tidak dapat 
dipergunakan oleh bagian lain. 

 
2.2 Aspek-aspek Institusional dalam Teknologi 

Informasi 
Beberapa penelitian sebelumnya telah 

mengungkapkan arti penting aspek institusional 
dalam sistem informasi ini sebagai tema 
penelitiannya. Merujuk [7], ditemukan bahwa para 
perusahaan investasi yang menerapkan Investment 
Management System (IMS) membantu 
menginstitusionalisasikan praktik tata kelola 
(governance) dalam pengelolaan investasi. 
Selanjutnya, perangkat ini berperan signifikan dalam 
membentuk isomorfisme-institusional karena bagi 
para penggunanya perangkat IMS ini berfungsi 
untuk menunjukkan kepada para pelanggannya 
bahwa perusahaan telah mempunyai tata kelola TIK 
yang baik. Kasus lain dijelaskan dalam [24] yang 
meneliti faktor institusional dalam implementasi  
enterprise system di sebuah perusahaan yang 
melibatkan 3.000 orang selama enam tahun. 
Penelitian [24] menemukan bahwa proses de-
institusionalisasi sistem lama dan 
menginstitusionalisasikan sistem baru merupakan 
salah faktor penting yang memengaruhi keberhasilan 
implementasi enterprise system di perusahaan 
tersebut. 

Teori institusional itu sendiri awalnya 
berangkat dari kajian-kajian di bidang sosiologi. 
Tulisan [22] mengungkapkan pendapat Emile 
Durkheim yang menyatakan bahwa studi sosiologi 
adalah studi tentang institusi. Penggunaan istilah 
institusi ini kemudian berkembang ke disiplin 
ekonomi, politik, hukum ataupun studi organisasi 
[8]. Selanjutnya, merujuk [20] dijelaskan bagaimana 
teori institusional digunakan dalam studi organisasi 
dan memberi perhatian yang mendalam dan 
sungguh-sungguh pada struktur sosial. Teori ini 

memperhatikan bagaimana struktur, seperti skema, 
aturan, norma dan rutin, menjadi bentuk yang 
bersifat otoritatif untuk terjadinya perilaku sosial 
dalam organisasi.  

Definisi tentang institusi ini sangat beragam. 
Penulis memilih untuk mengacu  definisi yang 
diberikan oleh [14] yang secara komprehensif 
definisi institusi ini dengan kerangka analisis 
institusional. Perlu diperhatikan bahwa kerangka 
analisis institusional definisi institusi dikaitkan 
dengan tingkat kestabilan/kepermanenan suatu 
bentuk institusi. Tabel 2 menjelaskan bahwa institusi 
sebagai norma, aturan, kebiasaan atau nilai akan 
lebih stabil/permanen dibandingkan dengan 
pengaturan institusional, demikian seterusnya. 

 
 
 

Tabel 2 
Definisi Insitusi Dalam Perspektif Analisis 

Institusional  
Tingkatan Analisis 

Institusional 
Institusi Meliputi: 

Institusi Norma-norma, 
kesepakatan, nilai-nilai, 
kebiasaan-kebiasaan 

Penataan institusional 
(institutional 
arrangements) 

Pasar, negara, korporasi, 
jaringan, asosiasi, 
masyarakat 

Bidang-bidang 
institusional 
(institutional sectors) 

Sistem keuangan, sistem 
pendidikan, sistem bisnis 

Organisasi Organisasi 
Keluaran dan kinerja Anggaran pendirian, 

keputusan administratif, 
kuantitas dan kualitas 
produk industrial 

Sumber: Hollingsworth  dalam [8] 
 
Penelitian [10] dan  [25] kemudian berturut-

turut melengkapi kajian institusional ini konsep 
isomorfisme dan logika institusional. Isomorfisme 
adalah suatu proses yang mengakibatkan suatu unit 
(organisasi) dalam suatu organizational field 
menirukan tindakan unit lain sehingga unit tersebut 
berada dalam situasi yang kurang lebih serupa. 
Sementara itu, logika institusional merupakan suatu 
konstruksi sosial dari berbagai pola yang berkaitan 
dengan praktik, asumsi, nilai, keyakinan dan aturan 
di mana para individu memproduksi dan 
mereproduksi hal-hal yang nyata, 
mengorganisasikannya dalam ruang dan waktu, dan 
menyajikannya menjadi suatu makna dalam realitas 
sosial. Merujuk definisi ini, logika institusional 
merupakan  penghubung antara agen individu 
dengan praktik-praktik dan struktur-aturan 
institusional. Logika institutional menjadikan para 
aktor dalam organisasi beperilaku dengan 
menggunakan pertimbangan rasional. Merujuk hasil 



 

 

 

 

penelitian [8], isomorfisme dan logika Institusional 
ini bersama-sama dapat memengaruhi keputusan 
suatu organisasi untuk akhirnya menerapkan layanan 
elektronik sebagai solusi bisnis dalam organisasi 
yang tersebut. 

Penelitian ini akan menggunakan teori 
institusional yang berkaitan dengan studi organisasi 
khususnya institusionalisasi, isomorfisme dan logika 
institusional untuk menganalisis mengapa dan 
bagaimana suatu organsiasi mengimplementasikan 
EUC. 

 
3. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan studi literatur berupa berbagai 
dokumentasi sistem yang berkaitan dengan 
kedudukan EUD di dalam suatu organisasi. 
Dokumentasi sistem dalam konteks ini mencakup 
berbagai dokumentasi struktur SI yang telah/sedang 
berjalan, seperti dokumen perencanaan strategis, 
implementasi, evaluasi ataupun prosedur manual 
operasional SI. 

Untuk menganalisis data hasil temuan 
penelitian, akan digunakan analisis wacana 
(discourse analysis). Mengacu [19], penulis 
pendekatan analisis wacana ini akan sesuai untuk ini 
analisis yang menitikberatkan interpretasi bahan  
tertulis berdasarkan  konteksnya. Analisis wacana 
merupakan bentuk lanjut dari analisis isi (content 
analysis). Analisis wacana lebih menekankan 
pemaknaan teks ketimbang penjumlahan unit 
kategori sebagaimana yang dilakukan dalam analisis 
isi.  

Mengacu Foucault dalam [12],  pengertian 
wacana lebih luas dari teks sebagaimana studi 
bahasa. Wacana adalah bagaimana suatu gagasan 
diproduksi atau direproduksi. Sementara itu menurut 
Hikam dalam [12] menyatakan bahwa setiap 
pernyataan sebenarnya merupakan usaha penciptaan 
makna. Analisis wacana bertujuan untuk menyibak 
tabir-tabir atas makna yang terkandung dalam 
struktur bahasa/pernyataan. Analisis wacana 
cenderung memfokuskan pada pesan laten 
(tersembunyi) dari makna suatu pesan dengan 
demikian tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai apa 
yang tampak nyata dalam teks, namun harus 
dianalisis dari makna yang tersembunyi. Mengacu 
[19],  pendekatan analisis wacana ini bersifat 
deskriptif, tidak bertujuan untuk menguji hipotesis 
atau membuktikan keabsahan teori. Analisis dalam 
pendekatan ini merupakan suatu eksplorasi atas 
konsekuensi yang muncul dari topik penelitian. 
Analisis wacana lebih menekankan pemahaman atas 
muatan, nuansa, ataupun makna dari suatu 
teks/wacana.  

Merujuk [19], dalam menggunakan pendekatan 
analisis wacana ini, sumber data penelitian dapat 
berupa dokumen/catatan yang terpublikasikan, buku 
teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan 

harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Pendekatan 
ini nantinya akan memberikan gambaran atas suatu 
topik yang berkenaan untuk kemudian 
mengemukakan berbagai implikasi yang timbul. 

Dalam konteks penelitian ini, wacana tersebut 
adalah bagaimana EUC sebagai suatu pendekatan 
dalam penggunaan teknologi informasi 
diimplementasikan suatu organisasi. Penelitian ini,  
menggunakan data sekunder  berupa berbagai 
peraturan, publikasi media massa (online/offline), 
atau dokumentasi lain yang terkait dengan topik 
penelitian. Berdasarkan tinjauan literatur dan metode 
penelitian sebagaimana yang telah dibahas, 
penelitian ini mengajukan rancangan penelitian 
sebagaimana terlihat dalam Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 

 
4. Diskusi 

Bagian ini akan mendiskusikan hasil  tinjauan 
teroitis sebagaimana telah diuraikan dengan 
menggunakan rancangan penelitian yang telah 
disusun. Diskusi akan membahas penerapan EUC 
dalam organisasi dengan membandingkan berbagai 
metodologi pengembangan/dokumentasi sistem 
ataupun ketentuan/aturan yang berkaitan dengan 
implementasi EUC dalam perspektif analisis 
wacana. Artinya, berbagai metodologi 
pengembangan/dokumentasi sistem ataupun 
ketentuan/aturan yang ada tersebut akan dianggap 
sebagai wacana. Kemudian wacana ini akan 
dianalisis dengan menggunakan proposisi-proposisi 
dalam pengembangan/implementasi SI/TI dalam 
organisasi. Diskusi akan dipertajam dengan berbagai 
hasil penelitian tentang EUC yang relevan. 

 
4.1 EUC dalam Organisasi: Logika Insitusional 

Mengacu [18], diuraikan bahwa EUC dalam 
organisasi dapat dianalogikan dengan konsep 
tentang “dark matters” dalam astronomi. Makalah 
ini menjelaksan bahwa EUC itu 

“ ...They are enormous in quantity and importance 
yet have been largely invisible to corporate IT 
departments, information systems researchers, and 
corporate management. EUC applications, 
especially spreadsheet applications, are also 
“dark” in the sense that they pose a number of 
overlooked risks for organizations, including 
errors, privacy violations, trade secret extrusions, 
and compliance violations... “ 



 

 

 

 

Mengapa situasi ini terjadi? Dalam pandangan 
penulis, dengan menggunakan perspektif 
institusionalme, karena organisasi menggunakan 
logika institusionalnya. Situasi ini merupakan usaha 
(anggota) organisasi untuk membentuk suatu 
konstruksi sosial dari berbagai pola yang berkaitan 
dengan praktik, asumsi, nilai, keyakinan dan aturan 
di mana para individu memproduksi dan 
mereproduksi hal-hal yang nyata, 
mengorganisasikannya dalam ruang dan waktu. 
Artinya, logika ini mengarah pada bagaimanapun 
organisasi memerlukan informasi sebagai bagian 
dari pengambilan keputusan bisnis di dalamnya. Jika 
dalam rantai-nilai penyajian informasi secara 
tradisional dengan memisahkan fungsi information 
specialist dengan end user mengalami stagnasi maka 
end user sebagai pihak yang memerlukan informasi 
untuk membuat keputusan bisnis akhirnya akan 
mengembangkan sendiri mekanisme tertentu yang 
mendukung proses pengambilan keputusan bisnis 
ini.  

Keberadaan EUC sebagai “dark-matters”, 
merupakan bentuk institusionalisasi konsep EUC. 
sampai dengan tingkat tertentu dipicu oleh wacana 
“harus sesuai dengan tahapan System Development 
Life Cycle (SDLC)”. Ketidaksesuaian dengan SDLC 
(ataupun metodologi pengembangan sistem lainnya) 
ini malah dapat menimbulkan permsalahan baru 
misalnya pada saat dilakukannya audit atas SI/TI  
organisasi yang bersangkutan. Sementara tuntutan 
kebutuhan informasi untuk mengelola organisasi 
tidak memungkinkan organisasi “sepenuhnya” 
memenuhi semua prasyarat pengembangan SI/TI 
sesuai dengan metodologi pengembangan yang ada. 

 
4.2 EUC dalam Organisasi: Isomorfisme 

Bagaimana suatu organisasi mengembangkan 
kebijakan yang berkaitan  dengan EUC dapat 
dipengaruhi oleh adanya tekanan-tekanan 
institusional. Merujuk [10], terdapat tiga yaitu 
tekanan institusional : (1) Tekanan-koersif yang 
bersifat memaksa organisasi untuk melakukan suatu 
tindakan tertentu (misalnya: aturan/UU); (2) 
Tekanan-normatif  yang sifatnya normatif tentang 
apa yang seharusnya oleh dilakukan oleh organisasi 
(3) Tekanan-mimetik yang bersifat mendorong 
organisasi untuk meniru apa yang telah berhasil 
dilakukan oleh organisasi lain.  

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 
9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh 
Bank Umum, misalnya, secara tegas menyatakan 
perluknya suatu bank secara tegas (eksplisit) 
mengelola pendekatan EUC ini sebagai bagian dari 
manajemen risiko teknologi informasi secara 
keseluruhan. Sementara itu di sisi lain, terdapat juga 
organisasi yang secara sukarela mengelola 
pendekatan EUC-nya sebagai bagian dari  tanpa 
harus mendapatkan tekanan yang sifatnya koersif.  

 
4.3 Pengembangan Dukungan Institusional  

Mengacu pada level analisis institusioal 
sebagaimana yang diajukan oleh Hollingsworth 
dalam  [8] maka hubungan antara level kestabilan 
institusi dengan bentuk dukungan institusi dalam 
penerapan EUC ini dapat dijelaskan dalam Tabel 3.  

Tabel 3  
Implementasi EUC dalam Perpektif Tingkatan 

Analisis Institusional 
Level Kestabilan 

Institusi 
Bentuk Dukungan Institusi 

Institusi Norma-norma, kesepakatan, 
misalnya: (1) berkaitan dengan 
sejauh mana end user boleh 
mengembangkan sendiri 
aplikasinya, penggunaan beberapa 
perangkat lunak; (2) adanya 
backlogs yang terus-menerus 
menyebabkan end-user 
menginstitusikan pandangan 
“bikin aplikasi sendiri saja, akan 
lebih cepat” 

Penataan institusional 
(institutional 
arrangements) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 
9/15/PBI/2007 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko dalam 
Penggunaan Teknologi Informasi 
oleh Bank Umum 

Organisasi Pembentukan unit pendukung 
EUC, misalnya: penyediaan meta 
data dari basisdata yang ada 

Prosedur Operasi Dokumentasi sistem yang 
mempermudah Ad- Hoc Query, 
penyediaan meta data dari 
basisdata core-system yang ada 

Diolah dengan menggunakan framework 
Hollingsworth  dalam [8] 

 
5. Penutup 

Dalam perspektif analisis wacana, 
sesungguhnya pada saat organisasi melakukan hal-
hak sebagai diuraikan di atas,  ia sedang 
mengonstruksikan suatu “makna baru”, bahwa 
bagaimana suatu metodologi secara ketat 
memberikan panduan tentang bagaimana 
pengembangan suatu SI/TI dalam organisasi, tetap 
saja kondisi aktual organisasi akan membutuhkan 
beberapa penyesuaian terhadap panduan itu. Dalam 
kaitan ini, salah satu hal yang sering dilupakan oleh 
organisasi adalah bagaimana ia mendokumentasikan 
implementasi EUC ini sehingga pada saat dilakukan 
audit SI/TI, organisasi dapat 
mempertanggungjawabkan pendekatan ini terutama 
dari sisi mekanisme pengendalian intern organisasi. 

Pendekatan EUC telah menjadi alternatif dari 
pengembangan SI tradisional yang cenderung 
memerlukan sumber daya lebih besar. Salah satu hal 
yang perlu diperhatikan dalam penerapan 
pendekatan ini adalah faktor-faktor institusional. 
Penelitian ini mengajukan suatu pola untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor institusional tersebut 
dengan menggunakan tiga perspektif-analisis: logika 
institusional, isomorfisme dan level-institusional. 
Nantinya, organisasi diharapkan dapat menggunakan 



 

 

 

 

pola ini untuk kemudian mengembangkan suatu 
kebijakan EUC yang aligned dengan keseluruhan 
strategi TI dan bisnis organisasi. 
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Abstrak 
Tulisan ilmiah ini berisi tentang pembahasan esensi penjaminan mutu perangkat lunak (software quality 
assurance-SQA) pada proses pengembangan produk perangkat lunak. Cakupan materi yang akan dibahas 
mengikuti jawaban untuk pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana penjaminan mutu produk perangkat lunak. 
Selain itu, tulisan ilmiah ini juga membahas tentang pentingnya dokumentasi dalam penjaminan mutu produk 
perangkat lunak dan mengenai SQA dalam konteks pengembangan produk perangkat lunak. 
 
Kata kunci : pengembangan produk perangkat lunak, penjaminan mutu perangkat lunak, SQA, analisis 
kebutuhan, dokumentasi perangkat lunak 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Sejak NATO Science Committee mengadakan 
konferensi rekayasa perangkat lunak (NATO 
Software Engineering Conference) di Jerman pada 
tahun 1968 [1, 2], istilah software engineering 
(rekayasa perangkat lunak) mulai muncul selama 
lebih dari empat dekade sebagai sebuah disiplin 
rekayasa baru dalam pengembangan perangkat 
lunak. Beberapa perguruan tinggi seperti Universitas 
Carnegie Mellon bahkan telah mendirikan satu 
institut sendiri untuk mempelajari tentang disiplin 
rekayasa perangkat lunak yang dinamakan Software 
Engineering Institute (SEI) sejak tahun 1984 [3].  

Disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak masih 
tergolong muda dan belum matang [2], beberapa 
kasus kegagalan teknologi informasi yang 
menyebabkan kerugian hingga 2 juta milyar dolar 
pada proyek teknologi informasi Bandar Udara 
Internasional Denver di tahun 1995 telah 
memunculkan ketertarikan dan kecaman publik akan 
mutu perangkat lunak [4]. Profesional di bidang 
penjaminan mutu perangkat lunak (software quality 
assurance – SQA) meyakini jika diterapkan sistem 
penjaminan mutu perangkat lunak yang tepat pada 
awal pelaksanaan proyek, kegagalan proyek tersebut 
dapat dihindari atau setidaknya kerugian dapat jauh 
dikurangi. Untuk itu, perlunya ada metode 
penjaminan mutu perangkat lunak yang dapat 
diterima oleh industri perangkat lunak [4]. Tulisan 
ilmiah ini membahas tentang apa, mengapa dan 

bagaimana proses penjaminan mutu produk 
perangkat lunak yang diambil dari beberapa 
referensi. Selain itu, dibahas pula tentang proses 
analisis kebutuhan perangkat lunak dan SQA dalam 
pengembangan produk perangkat lunak.  
 
2. Perangkat Lunak, Mutu dan Penjaminannya 

Sebelum membahas bagaimana penjaminan 
mutu perangkat lunak (software quality assurance), 
perlu dibahas terlebih dahulu konsep dasar tentang 
perangkat lunak, dan mutu perangkat lunak untuk 
memahami secara komprehensif tentang topik ini. 

 
2.1 Perangkat Lunak - Definisi 

Tom DeMarco dalam Pressman [5, p. 36] 
mendefnisikan perangkat lunak sebagai (1) instruksi-
instruksi (program-program komputer) yang ketika 
dieksekusi menyediakan fitur, fungsi dan 
performans yang diinginkan; (2) struktur data yang 
memungkinkan program-program tersebut untuk 
cukup memanipulasi informasi; dan (3) dokumen-
dokumen yang mendeskripsikan operasi dan 
penggunaan program. Menurut definisi di atas, 
perangkat lunak setidaknya terdiri atas instruksi-
instruksi (program komputer/kode program), 
struktur data, dan dokumentasi.  

Definisi lainnya juga menyatakan hal yang 
tidak jauh berbeda dengan yang dinyatakan 
DeMarco di atas, Galin [4, p. 15] mengutip definisi 
yang digunakan oleh IEEE tentang perangkat lunak, 



 

 

 

 

yaitu sebagai program komputer, prosedur, dan 
dokumentasi terkait dan data yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan sistem komputer. Definisi IEEE di 
atas membatasi bahwa yang disebut perangkat lunak 
haruslah mencakup (1) program komputer, (2) 
prosedur-prosedur, (3) dokumentasi, (4) data yang 
dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem perangkat 
lunak tersebut. 

Adapun yang disebut dengan program 
komputer, Wang [2, p. 15] mengartikannya sebagai 
kode pada sebuah bahasa pemrograman secara fisik 
atau algoritma ditambah tipe data secara lojik. Ia pun 
mengambil definisi yang lebih luas dari dua definisi 
perangkat lunak sebelumnya, Wang mendefinisikan 
perangkat lunak sebagai artifak intelektual yang 
menyediakan suatu solusi untuk aplikasi komputasi 
yang dapat diulangi, yang memungkinkan tugas-
tugas yang ada saat ini untuk dikerjakan lebih 
mudah, lebih cepat, dan lebih cerdas atau 
menyediakan aplikasi-aplikasi inovatif untuk 
industri dan kehidupan sehari-hari. 

Dari definisi-definisi di atas, penulis sepakat 
dengan definisi yang dibuat oleh Wang yang penulis 
lihat lebih umum maupun definisi oleh Tom 
DeMarco dan IEEE yang penulis lihat lebih spesifik 
menyebutkan komponen-komponen penyusun 
perangkat lunak, karena pada dasarnya perangkat 
lunak adalah sebuah hasil karya intelektual yang 
dibuat untuk menyelesaikan masalah ataupun 
mempermudah pekerjaan di dunia nyata yang  
idealnya perangkat lunak itu memiliki kode 
program, struktur data, data yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikannya serta dokumentasi perangkat 
lunak tersebut guna pengembangan lebih lanjut di 
kemudian hari.  

 
2.2 Mutu Perangkat Lunak - Definisi 

Setelah mendefinisikan perangkat lunak, 
selanjutya definisi mutu perangkat lunak (software 
quality) perlu lebih tegas didefinisikan. Dalam 
bukunya, Software Quality Assurance from Theory 
to Implementation, Galin [4, p. 24] mengutip definisi 
mutu perangkat lunak IEEE sebagai (1) derajat yang 
menunjukkan sistem, komponen, ataupun proses 
yang memenuhi requirements (requirements) 
tertentu; (2) derajat yang menunjukkan sistem, 
komponen, atau proses yang memenuhi kebutuhan 
(needs) atau harapan pelanggan atau pengguna. 

Definisi Pressman menyatakan hal yang 
hampir senada dengan definisi IEEE di atas, dimana 
Pressman juga menjadikan pemenuhan requirements 
baik itu fungsional maupun performans menjadi 
tolok ukur utama, definisi mutu perangkat lunak 
menurut Pressman adalah sebagai berikut (4 p. 462): 
Mutu perangkat lunak didefinisikan sebagai 
pemenuhan requirements (requirements) fungsional 
dan performans tertentu, standar-standar 
pengembangan yang terdokumentasikan secara 
eksplisit, dan karakteristik-karakteristik implisit 

yang diharapkan dari seluruh perangkat lunak yang 
dikembangkan secara profesional. 

Wang [2, p. 928] memberikan definisi yang 
lebih umum. Menurut Wang mutu perangkat lunak 
adalah sekumpulan karaketeristik internal dan 
eksternal yang melekat dari suatu sistem perangkat 
lunak yang menunjukkan keuntungan relatif 
terhadap sistem serupa atau menunjukkan 
pemenuhan terhadap suatu standar. 

 
2.3 Penjaminan Mutu Perangkat Lunak – 

Definisi dan Tujuan 
Pada subbab ini definisi dan tujuan dari 

penjaminan mutu perangkat lunak (software quality 
assurance - SQA) dibahas. Definisi SQA menurut 
IEEE dalam Galin [4, p. 26] adalah (1) pola yang 
terencana dan sistematis dari seluruh aksi yang 
dibutuhkan untuk menyediakan kepercayaan yang 
cukup bahwa suatu barang atau produk memenuhi 
requirements teknis yang telah ditetapkan; (2) 
Sekumpulan aktivitas yang dirancang untuk 
mengevaluasi proses yang dengannya produk-
produk dikembangkan atau diproduksi. Berlawanan 
dengan pengawasan mutu (quality control). 

Menurut Galin definisi ini masih belum 
mencakup isu-isu tentang perawatan (maintenance), 
jadwal (timetable) dan anggaran (budget). Oleh 
karena itu Galin [4, p. 27] mengusulkan definisi 
SQA perluasan dari definisi IEEE sebagai 
sekumpulan aksi sistematis, terencana yang 
dibutuhkan untuk menyediakan kepercayaan yang 
cukup bahwa proses pengembangan perangkat lunak 
atau proses perawatan produk sistem perangkat 
lunak memenuhi requirements teknis fungsional 
yang telah ditetapkan serta dengan requirements 
manajerial tentang ketepatan jadwal dan beroperasi 
dalam batasan anggarannya. 

Galin membedakan tujuan penjaminan mutu 
perangkat lunak berdasrkan orientasinya, yaitu yang 
berorientasi proses dan berorientasi produk. 
Selebihnya, tujuan penjaminan mutu perangkat 
lunak menurut Galin adalah sebagai berikut [4, p. 
29]: (1) menjamin tingkat kepercayaan yang dapat 
diterima, bahwa perngkat lunak akan sesuai dengan 
requirements teknis fungional. (2) mefnjamin 
tingkat kepercayaan yang dapat diterima bahwa 
perangkat lunak akan sesuai dengan requirementes 
manajerial dari jadwal dan anggaran yang tersedia, 
(3) memprakarsai dan mengelola aktivitas-aktivitas 
untuk peningkatan dan efisiensi yang lebih besar 
dari pengembangan perangkat lunak dan aktivitas-
aktivitas SQA. 

Dari tujuan penjaminan mutu di atas, dapat kita 
ambil kesimpulan bahwa ketika terdapat suatu 
pengembangan produk perangkat lunak, maka hal 
yang paling utama dari implementasinya di lapangan 
adalah adanya requirements yang jelas dari klien. 
Baik itu requirements teknis, manajerial, maupun 
tenggat waktu/jadwal dan anggaran yang disediakan 



 

 

 

 

oleh klien. Oleh karena itu, penggunaan 
dokumentasi requirements yang baik menjadi suatu 
kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh penyedia 
(provider) produk perangkat lunak agar mutu dari 
produk perangkat lunak yang dihasilkan dapat 
terukur pencapaiannya. 

Hal inilah yang menurut penulis menjadi inti 
dari penjaminan mutu pada konteks pengembangan 
produk perangkat lunak. Yaitu, melihat sejauh mana 
perusahaan penyedia produk perangkat lunak 
menyediakan dokumentasi-dokumentasi produknya, 
dimulai dari dokumentasi spesifikasi kebutuhan 
produk perangkat lunak, dokumentasi perencanaan, 
perancangan, implementasi hingga dokumentasi 
perawatan produk perangkat lunak tersebut.  

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana 
penjaminan mutu proses pengambangan produk 
perangkat lunak di masa depan, pada bab 
selanjutnya penulis akan membahas secara singkat 
model kematangan proses pengembangan perangkat 
lunak. Sebagaimana yang disarankan oleh Galin (5 
p. 472), untuk mengukur sistem dan operasi SQA 
suatu organisasi beberapa standar internasional 
seperti The Capability Maturity Model (CMM) yang 
dikembangkan oleh Software Engineering Institute 
(SEI), Carnegie Mellon University dan ISO/IEC Std 
15504 adalah dua standar yang terbaik yang dapat 
digunakan untuk mengukur tingkat kematangan 
proses pengambangan perangkat lunak, maka 
penulis secara singkat akan menjelaskan kedua 
standar internasional tersebut pada bab selanjutnya. 
 
3. Model Kematangan Proses Pengembangan 

Perangkat Lunak 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

Galin memberikan rekomendasi dua standard model 
kematangan proses pengembangan perangkat lunak 
yang terbaik menurutnya yaitu CMM dan ISO/IEC 
15504. Subbab berikut ini akan membahas secara 
singkat dua standard tersebut. 

 

3.1 Capability Maturity Model – CMM 
Software Engineering Institute (SEI), Carnegie 

Mellon University mulai mengembangkan capability 
maturity model (CMM) sejak tahun 1986, ketika 
merilis deskripsi singkat pertamanya tentang 
framework kematangan  proses perangkat lunak [4, 
p. 485]. 

Mengutip dari Galin [4, p. 485], penilaian 
(assessment) CMM berdasarkan pada konsep dan 
prinsip berikut ini: 
1. Penerapan metode manajemen yang lebih 

mengelaborasi berdasarkan pada pendekatan 
kuantitatif meningkatkan kapabilitas organisasi 
untuk mengendalikan mutu dan memperbaiki 
produktivitas proses pengembangan perangkat 
lunak. 

2. Alat untuk perbaikan pengembangan perangkat 
lunak tersusun menjadi lima tingkat model 

kematangan kapabilitas. Model tersebut 
memungkinkan sebuah organisasi untuk 
mengevaluasi pencapaiannya dan menentukan 
usaha-usaha yang dibutuhkan untuk mencapai 
tingkatan kapabilitas selanjutnya dengan 
menempatkan area proses yang membutuhkan 
perbaikan. 

3. Area proses adalah generik; area proses 
mendefinisikan “apa”, bukan “bagaimana”. 
Pendekatan ini memungkinkan model CMM 
untuk diterapkan ke cakupan implementasi 
organisasi yang luas karena: 
a. Model ini mengizinkan penggunaan model 

life cycle apapun 
b. Model ini mengizinkan penggunaan 

metodologi desain, tool pengembangan 
perangkat lunak dan bahasa pemrograman 
apapun  

c. Model ini tidak menentukan standar 
dokumentasi tertentu 

Gambar 1 menunjukkan model kematangan 
CMM dan area proses utamanya (key process 
areas). 

 
 
Gambar 54 CMM dan area proses utamanya (key process areas - 
KPA) 

 
3.2 ISO/IEC 15504 

ISO dan IEC  bekerja sama membentuk sebuah 
proyek yang diberi nama SPICE (software process 
improvement for Capabiltiy Determination) pada 
tahun 1993 untuk mengatasi kesulitan dalam 
menentukan standardisasi internasional dimana 
sebelumnya telah muncul beberapa model standard 
kematangan perangkat lunak, sehingga akhirnya 
dilahirkan ISO/IEC 15504 ini pada tahun 1998 [4, p. 
492]. 

Inisiator proyek SPICE dan standard ISO/IEC 
mendefinisikan prinsip-prinsip dari ISO/IEC 15504 
adalah sebagai berikut: 

1. Mengharmonisasi banyak metodologi 
peniliaian “independen” yang ada dengan 
menyediakan model framework yang 



 

 

 

 

komprehensif (yang menginstruksikan 
pengguna tentang “apa” yang harus 
diselesaikan daripada tentang “bagaimana” 
yang harus dikerjakan. 

2. Universal melayani seluruh atau hampir 
seluruh kategori penyedia perangka lunak dan 
pelanggan begitu juga kategori-kategori 
perangkat lunak. 

3. Sangat profesional 
4. Bertujuan untuk mencapai penerimaan 

internasional untuk muncul sebagai standard 
dunia yang sebenarnya. Menjadi standard 
dunia dengan harapan menyimpan sumber 
daya penyedia dengan mengeliminasi 
kebutuhan untuk melakukan beberapa 
penilaian kapabilitas yang berbeda secara 
berkelanjutan sesuai dengan requirements 
pelanggan yang berbeda. 
ISO/IEC 15504 memiliki enam tingkat 

kapabilitas, dimana level 0 adalah tingkatan paling 
rendah dan level 5 adalah tingkatan paling tinggi. 
Model ini mendefinisikan atribut proses mana yang 
harus dikerjakan untuk mencapai masing-masing 
tingkatan kapabilitas. Atribut proses generik, 
mendefinisikan “apa”, bukan “bagaimana”, agar 
memungkinkan kesesuaian dengan model penilaian 
yang ada dengan standard ISO/IEC ini. 
Level 0: Incomplete. Tidak ada atribut proses yang 
diinginkan.  
Level 1: Performed process. Atribut proses: 
1. Mengidentifikasi proses, dan  
2. Mengidentifikasi input dan output proses 
Level 2: Managed process. Atribut proses: 
1. Manajemen performans: proses-proses 

berjalan sesuai prosedur; kemajuannya 
dikontrol 

2. Manajemen work product: work products 
dikontrol dan didokumentasikan: 
pencapaiannya diverifikasi 

Level 3: Established process. Atribut proses: 
1. Definisi proses: organisasi menerapkan 

proses-proses yang terdefinisi dengan baik 
seluruhnya. Proses-proses disesuaikan dengan 
proyek tertentu yang berasal di proses-proses 
standard. 

2. Sumber daya proses: organisasi mengotrol 
penggunaan sumber daya proyek: sumber daya 
manusia, sumber daya infrastruktur, dll. 

Level 4: Predictable process. Atribut proses: 
1. Pengukuran (measurement): pengukuran 

performans mendukung pencapaian tujuan 
proyek 

2. Kontrol proses: organisasi mengonrol proses-
proses dengan mengumpulkan data tentang 
performans dan alat ukur produk, menganalisis 
dan implementasi koreksi yang dibutuhkan 
dari performans proses untuk mencapai tujuan 
proyek 

Level 5: Optimizing process. Atribut proses: 

1. Perubahan proses: organisasi menginisiasi 
dan mengontrol proses-proses dan sistem 
manajerial untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi untuk pencapaian tujuan bisnis 

2. Perbaikan secara berkelanjutan: organisasi 
terus-menerus memonitor perubahan-
perubahan yang terjadi melalui pengukuran 
kuantitatif untuk menjamin perbaikan proses 
dan manajemen.secara berkelanjutan.  
 

4. Peran Penting Dokumentasi dalam 
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak 
Dari uraian tentang definisi perangkat lunak, 

mutu dan penjaminan mutu perangkat lunak, serta 
tingkatan-tingkatan kematangan proses 
pengembangan perangkat lunak pada suatu 
organisasi, dapat kita lihat bahwa setiap 
organisasi/perusahaan pengembang perangkat lunak 
dapat memiliki mutu yang berbeda-beda yang dilihat 
dari kematangan proses pengembangan produk 
perangkat lunaknya. 

Tolok ukur perbedaan mutu proses 
pengembangan produk perangkat lunak antar 
organisasi ini penulis lihat dari sebarapa baik 
organisasi-organisasi itu menyediakan dokumentasi-
dokumentasi yang dibutuhkan. Bahkan dalam tulisan 
ilmiah yang menjadi cikal bakal model 
pengembangan perangkat lunak Waterfall, Winston 
W. Royce pernah mengatakan: 

“Aturan pertama dalam mengatur 
pengembangan perangkat lunak adalah pelaksanaan 
tanpa ampun dokumentasi requirements” [6, p. 332] 

Royce yang telah berpengalaman dalam 
pengembangan perangkat lunak untuk pesawat luar 
angkasa selama sembilan tahun saat menulis tulisan 
ilmiah tersebut pada tahun 1970, menejelaskan lebih 
lanjut alasannya tentang mengapa dokumentasi 
begitu penting dalam proses pengembangan 
perangkat lunak yang penulis kutip sebagai berikut 
[6, p. 332]: 
1. Masing-masing perancang harus 

berkomunikasi dengan perancang antarmuka, 
dengan manajemen dan mungkin dengan 
pelanggan. Rekaman verbal tidak terlalu 
memberikan dasar yang cukup untuk sebuah 
antarmuka atau keputusan manajemen. 
Keterangan tertulis yang dapat diterima akan 
memaksa perancang untuk mengambil posisi 
yang tegas dan memberikan bukti nyata 
penyelesaian.  

2. Selama fase awal pengembangan perangkat 
lunak, dokumentasi adalah spesifikasi dan juga 
merupakan desain. Sampai proses pengkodean 
(coding) dimulai, dokumentasi, spesifikasi, dan 
desain adalah hal-hal yang harus benar-benar 
diperhatikan. Jika dokumentasi desain buruk 
desainnya pun akan buruk. Jika dokumentasi 
belum ada, maka begitu juga desainnya belum 
ada, hanya orang-orang yang berpikir dan 



 

 

 

 

berbicara tentang desain yang mengerti 
nilainya, tapi tidak banyak yang tahu. 

3. Dokumentasi yang baik, dimulai dari hilir 
proses pembangunan, selama fase pengujian 
dan berlanjut terus hingga proses operasi dan 
desain ulang. Nilai dari dokumentasi dapat 
digambarkan dalam tiga situasi nyata yang 
dihadapi tiap manajer: 
a. Selama fase pengujian, dengan 

dokumentasi yang baik, manajer dapat 
berkonsentrasi dengan personil yang 
melakukan kesalahan dalam program. 
Tanpa dokumentasi yang baik setiap 
kesalahan, besar atau kecil, dianalisis oleh 
satu orang yang mungkin orang yang 
pertama kali membuat kesalahan itu, 
karena ia adalah satu-satunya orang yang 
memahami area program tersebut. 

b. Selama tahap operasional, dengan 
dokumentasi yang baik, manajer dapat 
menggunakan personil yang berorientasi-
operasi (khusus) untuk mengoperasikan 
program dan untuk melakukan pekerjaan 
yang lebih baik, lebih murah. Tanpa 
dokumentasi yang baik perangkat lunak 
harus dioperasikan oleh orang-orang yang 
membangunnya. Umumnya orang-orang 
ini relatif tidak tertarik dalam operasi dan 
tidak melakukan seefektif orang yang 
pekerjaannya khusus mengoperasikan 
program. Dalam situasi operasional, jika 
ada hangup yang pertama kali disalahkan 
adalah perangkat lunaknya. Dalam rangka 
baik untuk membebaskan perangkat lunak 
atau untuk memperbaiki kesalahan, 
dokumentasi perangkat lunak harus 
berbicara dengan jelas. 

c. Setelah operasi awal, ketika masuk dalam 
masa perbaikan sistem, dokumentasi yang 
baik mengizinkan untuk dilakukan desain 
ulang, pembaruan, dan penyesuaian 
(retrofitting) di lapangan. Jika 
dokumentasi tidak ada, umumnya 
framework yang ada dari perangkat lunak 
yang beroperasi harus dibuang, bahkan 
untuk perubahan yang relatif sederhana.  

Idealnya dokumen-dokumen apa sajakah yang 
harus ada pada pengembangan suatu produk 
perangkat lunak agar mutunya terjamin? Royce 
memberikan jawabannya dengan menggunakan 
model pengembangan perangkat lunaknya, yang saat 
ini disebut waterfall, sebagaimana ditampilkan pada 
Gambar 2.  

Gambar 2 menunjukkan rencana dokumentasi 
(documentation plan) yang menempel ke tiap-tiap 
fasenya. Enam dokumentasi dihasilkan, dan pada 
waktu pengiriman (delivery) produk akhir, Dokumen 
No. 1, No. 3, No. 4, No.5 dan No.6 diperbarui. 

 

 
 
Gambar 55 Model Waterfall dengan dokumentasi-
dokumentasi yang dibutuhkan tiap fasenya 

Untuk mengetahui seberapa besar pembuatan 
dokumentasi mempengaruhi mutu pengembangan 
produk perangkat lunak, penulis mengambil 
beberapa data yang didapatkan dari studi literatur 
tentang penyelenggaraan proyek perangkat lunak. 
Penulis mendapatkan sebuah buku tentang 
manajemen risiko pada proyek pengembangan 
perangkat lunak yang ditulis oleh John McManus [7, 
p. 2] dimana dia menyebutkan bahwa 35% 
kegagalan proyek yang terjadi disebabkan oleh 
persoalan-persoalan teknis seperti ketidaktepatan 
dokumentasi teknis, ketidaktepatan requirements 
perangkat lunak, ketidaktepatan desain teknis, 
ketidaktepatan perkakas (tools) pengembangan dan 
pengujian, ketidaktepatan dukungan teknis, 
ketidaktepatan peninjauan (reviews) teknis dan audit 
mutu. 

McManus menambahkan penyebab kegegalan 
proyek pengembangan perangkat lunak ini adalah 
disebabkan adanya penguranan jumlah dokumentasi 
dan beban kreja oleh personil pengembang 
perangkat lunak [7, p. 40]. Ia menambahkan personil 
pengembang sering melakukan pengurangan jumlah 
langkah yang dilakukan untuk mengerjakan tugas 
dan mengurangi jumlah dokumentasi untuk 
mencapai deadline. Mereka mengambil jalan pintas 
yang akhirnya menghasilkan proyek yang tidak 
ditandatangani klien. 

Jadi, bukan hanya mutu yang menurun, bahkan 
produk perangkat lunak itu sendiri dapat ditolak oleh 
klien dikarenakan tindakan para personil 
pengembang yang mengambil jalan pintas untuk 
mengurangi jumlah dokumentasi program/perangkat 
lunak. 

 
4.1 Pengembangan Perangkat Lunak 

Berorientasi Dokumentasi 
Minimnya dokumentasi suatu produk 

perangkat lunak tidak hanya dapat menurunkan 



 

 

 

 

mutu dari produk itu sendiri, bahkan dapat 
menyebabkan produk tersebut ditolak oleh 
perusahaan klien.  

Keadaan ini tentu harus menjadi perhatian 
lebih organisasi-organisasi pengembang perangkat 
lunak, sehingga mereka dapat lebih 
mempertahankan mutu produk yang mereka hasilkan 
dan juga yang tidak kalah penting juga adalah 
menjaga reputasi organisasi di hadapan para klien, 
yang tentu saja memberikan dampak bagi kemajuan 
organisasi. 

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa ada 
satu hal penting yang perlu perhatian lebih dengan 
menjadikannya satu kebijakan khusus organisasi-
organisasi pengembang produk perangkat lunak ke 
depannya, yaitu menjadikan model pengembangan 
perangkat lunak yang menekankan kepada proses 
pendokumentasian produk perangkat lunak pada 
setiap produk yang mereka kembangkan.  

Caranya adalah dengan menempatkan satu 
manajer teknis khusus dalam organisasi yang fokus 
mengurusi persoalan dokumentasi, mungkin bisa 
disebut dengan istilah Chief Documentation Officer. 
Rasanya tidak sulit untuk menjadikannya terlaksana 
pada praktik di lapangan, misalkan ketika suatu 
organisasi pengembang perangkat lunak menangani 
banyak proyek perangkat lunak, manajer 
dokumentasi inilah yang bertanggung jawab penuh 
terhadap dokumentasi-doumentasi yang dihasilkan 
setiap proyek tersebut. Perannya adalah membuat 
kebijakan-kebijakan terkait dengan 
pendokumentasian perangkat lunak termasuk 
templates dokumentasi -templaes tiap proyek dapat 
berbeda-beda tergantung dengan jenis perangkat 
lunak apa yang dikembangkan-, memberikan 
penilaian terhadap pembuatan dokumentasi tiap fase 
proyek oleh staf proyek. Adanya satu manajer ini 
diharapkan mampu mengurangi risiko kegagalan 
proyek akibat proses pendokumentasian perangkat 
lunak yang buruk dan juga sekaligus menjamin mutu 
produk perangkat lunak yang dihasilkan tetap 
terjaga. 

 

5. Kesimpulan 
Perkembangan disiplin rekayasa perangkat 

lunak telah memasuki era kematangannya, termasuk 
di dalamnya adalah proses penjaminan mutu produk 
perangkat lunak. Mutu proses pengembangan 
produk perangkat lunak suatu organisasi 
pengembang perangkat lunak dapat dilihat dari 
sebarapa baik organisasi-organisasi itu menyediakan 
dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan pada 
tiap fase pengembangannya. Minimnya dokumentasi 
suatu produk perangkat lunak tidak hanya dapat 
menurunkan mutu dari produk itu sendiri, bahkan 
dapat menyebabkan produk tersebut ditolak oleh 
perusahaan klien. 35% kegagalan proyek yang 
terjadi disebabkan oleh persoalan-persoalan teknis 
seperti ketidaktepatan dokumentasi teknis, 

ketidaktepatan requirements perangkat lunak, 
ketidaktepatan desain teknis, ketidaktepatan 
perkakas (tools) pengembangan dan pengujian, 
ketidaktepatan dukungan teknis, ketidaktepatan 
peninjauan (reviews) teknis dan audit mutu, dll. 
Menempatkan satu manajer teknis khusus dalam 
organisasi yang fokus mengurusi persoalan 
dokumentasi yang disebut Chief Documentation 
Officer, dapat menjadi satu alternatif pilihan dalam 
menangani risiko kegagalan proyek dan menjamin 
mutu perangkat lunak. 
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Abstrak 
 

Perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat membuat banyak khalayak memanfaatkan kecanggihan 
teknologi untuk hal yang bermanfaat, salah satunya adalah teknologi internet yang digunakan untuk bertransaksi 
jual beli di dunia maya. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif maka makalah ini  membahas 
tentang clickstream behaviour dan kualitas website Tokobagus.com dan Berniaga.com terhadap jumlah 
kunjungan. Kualitas website memakai WebQual 4.0 atau sering disebut dengan E-Qual dengan menggunakan 
tiga dimensi, yaitu : Kegunaan, Kualitas Informasi, dan Kualitas Jasa Interaksi. Clickstream behaviour memakai 
lima dimensi, yaitu : Upstream, downstream, traffic statistic, time on site, dan sites linking. 
 
Keywords : Clickstream Behaviour, Kualitas Website, Upstream, Downstream,Traffic Statistics, Time on Sit, 
Sites Linking 
 

 
A. Pendahuluan 
1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini 
terus mengalami peningkatan, salah satunya adalah 
teknologi berbasis internet. Internet saat ini 
digunakan oleh banyak kalangan mulai dari anak-
anak sampai manula. Menurut Dirjen Sumberdaya 
Perangkat Pos dan Informatika (SDPP) jumlah 
pengguna internet di Indonesia mencapai peringkat 
ketiga di Asia dengan 55 juta orang, dari 245 juta 
penduduk Indonesia, pengguna internet di 
Indonesia mencapai 55 juta orang [19]. 

Perdagangan elektornik (e-commerce) adalah 
peluang bisnis baru yang tercipta melalui internet. 
E-commerce adalah transaksi bisnis dengan 
menggunakan internet dan website [7].  

Saat ini kita sering melihat tayangan iklan 
Tokobagus.com dan Berniaga.com di televisi dalam 
beberapa versi yang berbeda-beda, sebagai upaya 
untuk mendapatkan client. Tokobagus dan Berniaga 
merupakan model e-commerce market creator. 
Market creator adalah website berbasis bisnis 
dengan menggunakan internet menciptakan pasar 
mengumpulkan penjual dan pembeli dalam website 
tersebut [7].  

Tokobagus.com dan Berniaga.com berusaha 
mempertahankan bisnisnya diantara persaingan 
yang begitu ketat. Analisa Clickstream behaviour 
dan Kualitas website adalah salah satu alat analisis 

pasar agar suatu bisnis dapat bertahan diantara 
persaingan yang ketat. 
 
2. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kualitas website 

Tokobagus.com dan Berniaga.com. 
b. Untuk mengetahui clickstream Tokobagus.com 

dan Berniaga.com 
c. Untuk mengetahui analisa kualitas website dan 

clickstream terhadap jumlah kunjungan. 
 

3. Identifikasi Masalah  
a. Bagaimana Kualitas Website Tokobagus.com 

dan Berniaga.com? 
b. Bagaimana Clickstream Behaviour 

Tokobagus.com dan Berniaga.com? 
c. Bagaimana analisa kualitas website dan 

clickstream terhadap jumlah kunjungan? 
 
4. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam makalah ini 
adalah metode penelitian kualitatif.  Penelitian 
kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 
pemahaman yang berdasarkan pada metodologi 
yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah 
manusia [5].  

Metode pengumpulan data kualitatif 
menggunakan metode dokumenter. Metode 
dokumenter adalah salah satu pengumpulan data 



 

 

 

 

yang digunakan dalam metode penelitian sosial. 
Metode dokumenter adalah metode yang digunakan 
untuk menulusuri data historis [4]. 

 
5. Gambaran Umum Tokobagus dan Berniaga 
1. Tokobagus 

Tokobagus adalah sebuah situs dimana 
perusahaan atau perorangan dapat menjual dan 
membeli produk maupun jasa. Tokobagus 
berdiri tahun 2005, pemilik PT. Tokobagus. 

2. Berniaga 
Berniaga.com mempertemukan pembeli dan 
penjual agar bisa berhubungan dengan mudah. 
Berniaga berdiri tahun 2009, pemilik 
PT.701Search merupakan perusahaan patungan 
antara Singapore Press Holdings Limited dan 
Schibsted ASA. 
 

B. Tinjauan Pustaka 
1. Kualitas Website 

Website merupakan suatu tempat dimana 
provider menempatkan informasi yang ada kepada 
pengguna internet. Mengembangkan dan 
mempertahankan sebuah situs website yang sukses 
membutuhkan waktu dan usaha. Untuk menarik 
pengunjung dan membuat pengunjung kembali 
membutuhkan kombinasi dari kreatifitas, 
pemasaran yang efektif, dan pembaharuan yang 
berkelanjutan [2]. 

Upaya untuk merancang metodologi untuk 
membandingkan dan menilai kualitas website yaitu 
WebQual [1]. WebQual adalah sebuah instrumen 
untuk menilai karakteristik seperti kegunaan 
(usability), kualitas informasi (information quality), 
dan kualitas jasa interaksi (service interaction 
quality). Versi terakhir dari WebQual (4.0) 
mengubah namanya menjadi E-qual. Fokus utama 
pada perubahan namanya adalah pada pengalaman 
pengguna ketika menggunakan sebuah website 
portal. Dimensi pada E-qual meliputi [3]: 
1. Kegunaan (usability) : meliputi aspek navigasi, 

tampilan, dan kemudahan umum dalam 
penggunaan. 

2. Kualitas informasi (Information quality) : 
meliputi ketelitian, ketepatan waktu, relevansi, 
dan kepercayaan terhadap informasi. 

3. Kualitas jasa interaksi (service interaction 
quality) : meliputi susunan kualitas jasa seperti 
keamanan, kepercayaan, personalisasi, dan 
akses kepada organisasi atau perusahaan. 
 

2. Clickstream Behaviour 
Clickstream behaviour adalah log transaksi 

dimana konsumen mencari mulai dari search engine 
sampai ke halaman suatu situs dan membeli produk 
[7]. Clickstream behaviour merupakan catatan-
catatan tentang link mana saja yang diklik seorang 
pelanggan ketika mengakses web [11]. Analisis 
Clickstream saat ini dapat digunakan sebagai alat 

untuk membangun profile konsumen dari database 
longitudinal [12].  

Data Clickstream merupakan informasi yang 
sangat berguna untuk melihat efektifitas pemasaran 
dan sejauh mana upaya konsumen untuk 
menemukan website,  produk apa yang dilihat, dan 
produk apa yang dibeli [8].  

Data Clickstream mencatat beberapa hal, 
diantaranya : aktivitas pengguna di internet, 
bagaimana pengguna dapat sampai ke situs yang 
dituju, berapa lama pengguna di suatu situs atau 
halaman, untuk keperluan apa pengguna 
mengunjungi situs tersebut, kapan pengguna 
meningkalkan suatu situs, dan masih banyak data 
lain yang bisa digunakan. Pengumpulan data 
clickstream tergantung dari tujuan analisis [6]. 

Analisa clickstream akan dilakukan berdasarkan 
pengamatan pada situs Alexa.com. Alexa adalah 
penyedia layanan metrik web global, dimana data 
yang disediakan dapat dijadikan sebagai alat untuk 
benchmarking, analisa pasar, dan pengembangan 
bisnis [13]. 

Data clickstream yang akan digunakan yaitu : 
1. Upstream : situs yang dikunjungi sebelum ke 

situs yang dituju. 
2. Downstream : situs yang dikunjungi setelah 

mengunjungi situs yang dituju. 
3. Traffic Statistic : Jumlah pengunjung, jumlah 

pengunjung yang melihat dan membaca 
halaman (Pageviews), jumlah pengunjung yang 
meninggalkan website setelah membuka sebuah 
halaman (Bounce rate), dan jumlah halaman 
yang dilihat per pengunjung (pageviews per 
user). 

4. Time on site : waktu dalam satu hari 
pengunjung berada di sebuah halaman atau 
situs. 

5. Sites Linking : adalah backlink yang 
ditanamkan pada situs lain. 
 

C. Pembahasan 
1. Kualitas Website Tokobagus.com 
a. Kegunaan (usability) 

Tampilan Tokobagus.com lebih berwarna dan 
dapat dengan mudah untuk dipahami setiap 
navigasinya. Icon-icon dari semua kategori 
barang dan jasa yang ditawarkan lebih 
berwarna. Navigasi website Tokobagus mudah 
digunakan karena pengunjung website dapat 
dengan mudah langsung memilih navigasi pilih 
kategori dan pilih lokasi.  
 



 

 

 

Gambar  2a. Navigasi Website Tokobagus [18]
 

Gambar 2b. Navigasi Website Tokobagus [18]
 
Berdasarkan reviews Alexa.com dari beberapa 
pengunjung website Tokobagus mengatakan 
navigasinya cukup mudah digunakan.
 

Gambar 3. Reviews Navigasi Tokobagus [14]
 

b. Kualitas informasi (infromation quality
Kepercayaan terhadap informasi belum ada 
jaminan, karena dalam website tokobagus.com 
menyebutkan bahwa Setiap informasi yang 
terkait dengan barang yang ditawarkan 
diberikan oleh pihak yang menawarkan / 
penjual dan kami tidak bertanggung jawab atas 
informasi tersebut. Anda harus mengkaji secara 
seksama informasi tersebut sebelum mulai 
mengajukan penawaran. Materi yang 
ditayangkan di situs Tokobagus.
untuk informasi saja guna membantu anda 
memutuskan untuk mengajukan penawaran atau 
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Berdasarkan reviews Alexa.com dari beberapa 
pengunjung website Tokobagus mengatakan 

cukup mudah digunakan. 
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infromation quality) 
Kepercayaan terhadap informasi belum ada 
jaminan, karena dalam website tokobagus.com 
menyebutkan bahwa Setiap informasi yang 

g yang ditawarkan 
diberikan oleh pihak yang menawarkan / 
penjual dan kami tidak bertanggung jawab atas 
informasi tersebut. Anda harus mengkaji secara 
seksama informasi tersebut sebelum mulai 
mengajukan penawaran. Materi yang 
ditayangkan di situs Tokobagus.com adalah 
untuk informasi saja guna membantu anda 
memutuskan untuk mengajukan penawaran atau 

tidak mengajukan penawaran untuk barang 
(barang-barang). 

c. Kualitas jasa interaksi (
quality) 
Tokobagus.com memberi kesempatan pada 
Pengunjung untuk dapat mengakses kepada 
perusahaan, Tokobagus.com memberikan tips 
jual beli yang aman, dan mengeluarkan privacy 
policy kebijakan atas kerahasiaan data 
pengunjung.  
 

Gambar 4. Interaksi Tokobagus.com [18]
 

2. Kualitas Website Berniaga.com
a. Kegunaan (usability) 

Tampilan Berniaga.com tidak banyak warna, 
dapat dilihat pada gambar 5a dan 5b. Icon
untuk kategorinya tidak ada, hanya berupa kata 
yang bisa di “klik” untuk dibuka. Kategori 
barang dan jasa yang ditawarkan 
dikelompokkan berdasarkan sub
seperti pada Tokobagus.com kategorinya tidak 
berdasarkan sub dan memakai icon gambar 
menjadi lebih menarik. Navigasi Berniaga.com 
berbeda dengan navigasi Tokobagus.com, 
navigasi Berniaga.com cenderung lebih banyak 
langkah yang harus ditempuh untuk m
kategori barang yang ditawarkan karena untuk 
memulai pengunjung melalui 3 (tiga) cara, yaitu 
: “pilih lokasi”, “pasang iklan”, “login 
Facebook”. 
 

Gambar 5a. Navigasi Berniaga.com [16]
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Kualitas jasa interaksi (service interaction 

Tokobagus.com memberi kesempatan pada 
tuk dapat mengakses kepada 

perusahaan, Tokobagus.com memberikan tips 
jual beli yang aman, dan mengeluarkan privacy 
policy kebijakan atas kerahasiaan data 
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Kualitas Website Berniaga.com 
 

Tampilan Berniaga.com tidak banyak warna, 
dapat dilihat pada gambar 5a dan 5b. Icon-icon 
untuk kategorinya tidak ada, hanya berupa kata 
yang bisa di “klik” untuk dibuka. Kategori 
barang dan jasa yang ditawarkan 
dikelompokkan berdasarkan sub-sub, tidak 
seperti pada Tokobagus.com kategorinya tidak 
berdasarkan sub dan memakai icon gambar 
menjadi lebih menarik. Navigasi Berniaga.com 
berbeda dengan navigasi Tokobagus.com, 
navigasi Berniaga.com cenderung lebih banyak 
langkah yang harus ditempuh untuk mengakses 
kategori barang yang ditawarkan karena untuk 
memulai pengunjung melalui 3 (tiga) cara, yaitu 
: “pilih lokasi”, “pasang iklan”, “login 
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Gambar 5b. Navigasi Berniaga.com [16]
b. Kualitas informasi (information quality

Informasi yang diberikan hampir sama seperti 
pada Tokobagus.com hanya pada Berniaga.com 
keamanan lebih aman karena ada pernyataan 
dari Berniaga.com yang menyatakan dalam 
situsnya yaitu : Kami juga berusaha menjaga 
dan melindungi seluruh pengunjung situs agar 
terhindar dari penipuan. Fasilitas keamanan 
yang kami siapkan adalah dengan mereview 
setiap iklan yang masuk agar iklan yang 
dipublikasikan nantinya benar
berkualitas. Hal ini meminimalisir potensi 
penipuan yang kerap terjadi
online. 

c. Kualitas jasa interaksi (service interaction 
quality) 
Pada umumnya Berniaga.com sama mengenai 
kualitas jasa interaksi dengan Tokobagus.com, 
yaitu memberi kesempatan pada Pengunjung 
untuk dapat mengakses kepada perusahaan, 
memberikan tips jual beli yang aman, dan 
mengeluarkan privacy policy kebijakan atas 
kerahasiaan data pengunjung. 
 

Gambar 6. Interaksi Berniaga.com [16]
 

3. Clickstream Behaviour Tokobagus.com 
versus Berniaga.com 
Berikut adalah data clickstream Tokobagus.com 

dan Berniaga.com berdasarkan pengamatan dari 
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information quality) 
Informasi yang diberikan hampir sama seperti 
pada Tokobagus.com hanya pada Berniaga.com 
keamanan lebih aman karena ada pernyataan 
dari Berniaga.com yang menyatakan dalam 
situsnya yaitu : Kami juga berusaha menjaga 

uh pengunjung situs agar 
terhindar dari penipuan. Fasilitas keamanan 
yang kami siapkan adalah dengan mereview 
setiap iklan yang masuk agar iklan yang 
dipublikasikan nantinya benar-benar 
berkualitas. Hal ini meminimalisir potensi 
penipuan yang kerap terjadi pada jual beli 

service interaction 

Pada umumnya Berniaga.com sama mengenai 
kualitas jasa interaksi dengan Tokobagus.com, 
yaitu memberi kesempatan pada Pengunjung 
untuk dapat mengakses kepada perusahaan, 

tips jual beli yang aman, dan 
mengeluarkan privacy policy kebijakan atas 
kerahasiaan data pengunjung.  
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Clickstream Behaviour Tokobagus.com 

Berikut adalah data clickstream Tokobagus.com 
Berniaga.com berdasarkan pengamatan dari 

website Alexa untuk 3 bulan yaitu Oktober sampai 
dengan Desember 2012. 
 
Tabel 1. Data Clickstream Tokobagus.com

No Data Clickstream
1 Upstream 

2 Downstream 

3 Traffic Statistics 
(Oktober-Desember 
2012) : 
a. Jumlah Pengunjung
b. Pageviews 
c. Pageviews per user
d. Bounce Rate

4 Time on Site 
5 Sites Linking 

 
Tabel 2. Data Clickstream 

No Data Clickstream
1 Upstream 

2 Downstream 

3 Traffic Statistics 
(Oktober-Desember 
2012) : 
a. Jumlah Pengunjung
b. Pageviews 
c. Pageviews per user
d. Bounce Rate

4 Time on Site 
5 Sites Linking 

 
Berdasarkan data clickstream dari tabel 1 dan 2, 
maka : 
a. Upstream dan downstream Tokobagus.com dan 

Berniaga.com hampir sama yaitu Google dan 
Facebook, yang berbeda hanya
pengunjung yang lebih memilih melihat 
Tokobagus.com terlebih dahulu sebelum 
Berniaga.com, ini terlihat dari Tokobagus.com 
sebagai peringkat ketiga dalam upstream 
Berniaga.com. 

b. Traffic Statistics Tokobagus.com secara 
keseluruhan lebih baik dari Berni
dilihat dari jumlah pengunjung, jumlah 
pengunjung yang melihat halaman (
jumlah halaman per pengunjung (
/user) lebih banyak Tokobagus.com, begitu pula 
bounce rate Tokobagus.com lebih rendah dari 
Berniaga.com karena semakin ren
rate semakin baik. 

 

website Alexa untuk 3 bulan yaitu Oktober sampai 
 

Tabel 1. Data Clickstream Tokobagus.com 
Data Clickstream Tokobagus 

Google.co.id, 
Facebook, 
Google.com 
Google.co.id, 
Facebook.com, 
Google.com 

Traffic Statistics 
Desember 

Jumlah Pengunjung 

Pageviews per user 
Bounce Rate 

 
 
 
a. 0,0841% 
b. 0,01297% 
c. 15,56 
d. 18,1% 
00:12:33 
5.176 

Tabel 2. Data Clickstream Berniaga.com 
Data Clickstream Berniaga 

Facebook.com, 
Google.co.id, 
Tokobagus.com 
Facebook.com, 
Google.co.id, 
Tokobagus.com 

Traffic Statistics 
Desember 

Jumlah Pengunjung 

Pageviews per user 
Rate 

 
 
 
a. 0,0508% 
b. 0,006387% 
c. 12,68 
d. 25,7% 
00:09:44 
1.036 

Berdasarkan data clickstream dari tabel 1 dan 2, 

Upstream dan downstream Tokobagus.com dan 
Berniaga.com hampir sama yaitu Google dan 
Facebook, yang berbeda hanya sikap 
pengunjung yang lebih memilih melihat 
Tokobagus.com terlebih dahulu sebelum 
Berniaga.com, ini terlihat dari Tokobagus.com 
sebagai peringkat ketiga dalam upstream 

Traffic Statistics Tokobagus.com secara 
keseluruhan lebih baik dari Berniaga.com, 
dilihat dari jumlah pengunjung, jumlah 
pengunjung yang melihat halaman (pageviews), 
jumlah halaman per pengunjung (pageviews 

) lebih banyak Tokobagus.com, begitu pula 
bounce rate Tokobagus.com lebih rendah dari 
Berniaga.com karena semakin rendah bounce 



 

 

 

 

c. Time on site Tokobagus.com lebih lama 
daripada Berniaga.com yaitu 12 menit 33 detik, 
sedangkan Berniaga.com 9 menit 44 detik. 
Artinya semakin lama pengunjung berada dalam 
satu situs maka semakin banyak halaman yang 
dibaca dan dapat mempengaruhi pengunjung 
untuk melakukan pembelian. 

d. Sites linking Tokobagus.com lebih banyak yaitu 
5.176 link, sedangkan Berniaga.com hanya 
1.036 link. Semakin banyak backlink di 
websites atau situs yang lain, akan semakin 
baik. Karena semakin banyak link semakin 
banyak menarik pengunjung untuk mengakses 
ke suatu situs/halaman/websites, semakin 
banyak jumlah pengunjung. Jumlah rata-rata 
pengunjung adalah indikator kuat adanya 
kecenderungan melakukan pembelian pada situs 
e-commerce tersebut [9]. 
 

4. Kualitas Website dan Clicstream Behaviour 
terhadap Jumlah Kunjungan 
Analisa Kualitas website Tokobagus.com dan 

Berniaga.com secara umum hampir sama kualitas 
informasi dan kualitas jasa interaksi, yang berbeda 
dalam dimensi kegunaan Tokobagus.com 
memberikan navigasi yang lebih mudah dengan 
icon-icon yang atraktif penuh warna dan gambar. 
Desain situs yang menarik akan berdampak pada 
keinginan untuk terus mengunjungi [10]. Terlihat 
dari jumlah kunjungan Tokobagus.com lebih 
banyak, bounce ratenya lebih kecil, dan pengunjung 
lebih lama melihat situs Tokobagus.com sekitar 3 
menit daripada Berniaga.com yang hanya 9 menit 
44 detik.  

Jumlah kunjungan yang meningkat selain dari 
desain situs yang mudah navigasinya dan menarik, 
sites linking pun berpengaruh terhadap jumlah 
kunjungan. Semakin banyak link semakin besar 
peluang untuk meningkatkan jumlah pengunjung. 

 
 

D. Kesimpulan dan Saran 
Navigasi yang mudah, desain situs yang 

menarik, dan sites linking yang banyak akan 
meningkatkan jumlah kunjungan, mengurangi 
bounce rate, meningkatkan pengunjung untuk 
melihat lebih banyak lagi halaman/subdomain, dan 
memperpanjang pengunjung berada dalam suatu 
website/situs/halaman.  

Makalah ini hanya berupa penelitian awal yang 
dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi penelitian 
yang bersifat kuantitatif dengan dimensi 
clickstream yang lebih sempurna seperti pada 
penelitian [6] dan jumlah pengunjung dapat dilihat 
dari teori perilaku konsumen mengenai respon 
kunjungan. 
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Abstrak 
BPLAN-Summ dibangun untuk membantu pembaca menangani kompleksitas dan waktu pencarian informasi 
pada kumpulan makalah. Penelitian ini memperkenalkan spesifikasi ringkasan sebagai representasi kebutuhan 
informasi pengguna, membangun interpreter untuk membaca spesifikasi ringkasan dari pengguna, dan 
menyajikan ringkasan akhir. BPLAN-Summ diimplementasikan sebagai aplikasi web dengan back-end berupa 
web service dan mesin peringkas utama. Tiga fitur fungsionalnya adalah manajemen kumpulan makalah, 
pendefinisian spesifikasi ringkasan, dan penyajian ringkasan. Setelah menerima kumpulan makalah dan 
spesifikasi ringkasan, interpreter menganalisis teks dan sintaksnya, lalu mengeksekusi semua instruksi pada 
spesifikasi ringkasan. Interpreter akan menyajikan ringkasan dengan memilih kalimat yang dibutuhkan pengguna 
dengan Maximal Marginal Relevance (MMR) dan melakukan surface repair. Dari pengujian fungsional yang 
dilakukan, BPLAN telah siap digunakan saat ini. 
 
Kata kunci : peringkasan, spesifikasi ringkasan, interpreter, web service, MMR 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Makalah ilmiah merupakan sumber informasi 
utama untuk mengeksplorasi  ataupun mengikuti 
perkembangan ilmu di suatu bidang.  Untuk 
mendapatkan informasi dari makalah, biasanya 
dilakukan dua tahap pencarian yaitu pencarian 
makalah yang relevan, dan pencarian informasi pada 
setiap makalah yang relevan.  Namun, pembaca 
makalah sering menghadapi kesulitan mencari 
informasi pada makalah karena jumlah makalah 
yang tinggi, informasi berulang antarmakalah, 
relevansi makalah yang rendah terhadap kebutuhan 
informasi, dan kualitas makalah yang beragam [7].  

Sistem peringkasan otomatis kumpulan 
makalah dapat membantu pembaca menghadapi 
semua persoalan tersebut. Sistem peringkasan ini 
menghasilkan sebuah ringkasan yang berisi 
kumpulan informasi penting yang diekstrak dari 
kumpulan makalah. Pada saat ini, terdapat beberapa 
sistem peringkasan otomatis kumpulan makalah 
yang telah dikembangkan seperti SciSumm [1], M2S 
[3], atau concept-based Summarizer [8]. 

Sistem peringkasan kumpulan makalah 
umumnya hanya menerima kumpulan abstrak 
makalah yang informasinya terbatas. Semua  sistem 
ini juga biasanya menghasilkan satu jenis ringkasan 
untuk semua pengguna walaupun setiap pengguna 
memiliki kebutuhan informasi beragam. Peringkasan 

dengan penanganan kebutuhan informasi pengguna 
yang berbeda merupakan fitur utama dari tailored 
Summarizer [9], tetapi sistem ini masih memiliki 
keterbatasan dalam representasi kebutuhan informasi 
dan belum dapat diaplikasikan untuk kumpulan 
makalah.  

Tujuan utama  penelitian adalah membangun 
sistem peringkasan otomatis kumpulan makalah 
lengkap yang fleksibel terhadap kebutuhan informasi 
pengguna. Penelitian ini merupakan lanjutan dari 
penelitian sebelumnya [4-5]. Pendekatan 
peringkasan yang digunakan adalah peringkasan 
ekstraktif dengan merepresentasikan setiap makalah 
sebagai Profil Retorik Dokumen (Rhetorical 
Document Profile/RDP) [4,9] untuk menghasilkan 
tailored summary. Selain mengintegrasikan semua 
hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini 
memperkenalkan spesifikasi ringkasan sebagai 
representasi kebutuhan informasi pengguna, 
membangun interpreter untuk membaca spesifikasi 
ringkasan dari pengguna, dan menyajikan ringkasan 
akhir. Sistem peringkasan ini diberi nama BPLAN-
Summ  

Pada bagian selanjutnya, akan dibahas analisis 
fitur fungsional BPLAN-Summ. Bagian 3 akan 
membahas implementasi BPLAN-Summ, dan bagian 
4 akan membahas pengujian yang telah dilakukan. 



 

 

 

 

Pada bagian terakhir, akan dibahas kesimpulan dan 
penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. 

 
 

2. Analisis Fitur Fungsional BPLAN-Summ 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

BPLAN-Summ memperbaiki kelemahan dari sistem 
peringkasan yang telah ada, yaitu: 
a. Memproses kumpulan makalah lengkap. 

Berdasarkan pengetahuan penulis, semua sistem 
peringkasan kumpulan makalah yang ada hanya 
memproses bagian abstrak [1,3,8]. 

b. Ringkasan bersifat fleksibel terhadap kebutuhan 
informasi pengguna. Dengan menggunakan 
pendekatan tailored summary [9], dilakukan 
perbaikan representasi kebutuhan informasi 
pengguna berupa spesifikasi ringkasan, dan  
adaptasi untuk meringkas kumpulan makalah. 

   
Berdasarkan dua fokus perbaikan tersebut, fitur 

fungsional sistem peringkasan kumpulan makalah 
ini adalah: 
a. Manajemen kumpulan makalah berbahasa 

Inggris yang dimasukkan pengguna. Fitur ini 
termasuk transformasi setiap makalah menjadi 
Profil Retorik Dokumen (RDP) dengan 
klasifikasi retorik [4], dan menyimpannya dalam 
format xml. 

b. Pendefinisian spesifikasi ringkasan yang 
merupakan representasi kebutuhan informasi 

pengguna. Spesifikasi ringkasan disimpan 
sebagai kode program dengan bahasa BPLAN 
(Building Plan Language). Bahasa ini dirancang 
spesifik untuk BPLAN-Summ. Spesifikasi 
ringkasan akan diproses oleh interpreter 
BPLAN. 

c. Penyajian ringkasan yang disusun berdasarkan 
spesifikasi ringkasan. 

 
3. Implementasi BPLAN-Summ 

BPLAN-Summ telah diimplementasikan 
sebagai aplikasi web yang akan berinteraksi 
langsung dengan pengguna melalui browser. 
Sebagai bagian back-end, telah dibangun mesin 
peringkas utama dan web service-nya. Aplikasi web 
BPLAN-Summ menggunakan fungsi-fungsi yang 
disediakan oleh web service. Fungsi yang terdapat 
pada web service membungkus setiap fungsi publik 
yang dimiliki mesin peringkas utama. Interaksi 
ketiga komponen ini dapat dilihat pada Gambar 56. 

 

 
 

Gambar 56. Deskripsi Umum BPLAN-Summ 
Pada Gambar 57, diperlihatkan halaman utama 

BPLAN-Summ. 

  

 
Gambar 57. Halaman utama BPLAN-Summ: manajemen kumpulan makalah, spesifikasi ringkasan, dan ringkasan 
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Pengguna akan menggunakan manajemen 

kumpulan makalah untuk menentukan mak
mana saja yang akan diringkas. Selanjutnya, 
pengguna mendefinisikan spesifikasi ringkasan yang 
menyatakan kebutuhan informasinya yang menjadi 
dasar penyusunan ringkasan. Terakhir, pengguna 
dapat membuat ringkasan dengan memilih tombol 
“Summarize” dan mendapatkan ringkasan kumpulan 
makalah yang dibutuhkan. 
 
3.1 Manajemen Kumpulan Makalah

Setiap makalah umumnya disimpan dalam 
format file pdf. Dalam BPLAN
makalah (pdf) akan dibaca dan disimpan sebagai 
xml  (disebut raw-xml). Makalah berformat raw
disimpan dalam struktur section
kalimat. 

Berdasarkan skema lima belas kategori retorik 
[9], setiap makalah dapat direpresentasikan dengan 
Profil Retorik Dokumen (RDP) yang berisi 
kumpulan kalimat penting untuk setiap kategori 
retorik.  Dengan memanfaatkan struktur paragraf 
dan struktur retorik makalah, pembangkitan RDP 
dilakukan dengan klasifikasi retorik kalimat [4].  
Model klasifikasi dibangun dengan pendekatan 
berbasis koleksi pembelajaran. Hasil transformasi 
setiap makalah menjadi RDP disimpan dalam format 
xml (disebut RDP-xml).  

Pada bagian manajemen kumpulan makalah, 
pengguna dapat memasukkan kumpulan pdf, 
kumpulan raw-xml, atau kumpulan RDP
itu, terdapat fasilitas untuk menambah makalah dan 
menghapus makalah yang ada. 

 
3.2 Pendefinisian Spesifikasi Ringkasan

Sistem peringkasan dirancang untuk semua 
pengguna yang memerlukan bantuan untuk 
meringkas kumpulan makalah. Selain pendefinisian 
spesifikasi ringkasan menggunakan fasilitas Builder 
seperti pada Gambar 57, pengguna dapat langsung 
menuliskan kode program BPLAN sebagai 
spesifikasi ringkasan seperti yang ditunjukkan oleh 
Gambar 58. Spesifikasi ringkasan terdiri atas 
spesifikasi konten dan spesifikasi perbaikan kalimat 
ringkasan (surface repair) [5].  

Spesifikasi konten berisi kumpulan kategori 
retorik dari kalimat pada makalah yang akan 
menyusun ringkasan. Spesifikasi konten juga 
mengatur pengelompokan kategori retorik kalimat 
ringkasan dalam struktur paragraf. BPLAN telah 
menyediakan skema FOREACH
komposisi ringkasan dari kumpulan makalah. 
Instruksi di dalam skema 
dieksekusi dengan cara yang sama untuk semua 
makalah masukan yang ada. Selain itu, terdapat 
instruksi ADD untuk memasukkan sejumlah kalimat 
berkategori tertentu dan instruksi 

Pengguna akan menggunakan manajemen 
kumpulan makalah untuk menentukan makalah 
mana saja yang akan diringkas. Selanjutnya, 
pengguna mendefinisikan spesifikasi ringkasan yang 
menyatakan kebutuhan informasinya yang menjadi 
dasar penyusunan ringkasan. Terakhir, pengguna 
dapat membuat ringkasan dengan memilih tombol 

mendapatkan ringkasan kumpulan 

Manajemen Kumpulan Makalah 
Setiap makalah umumnya disimpan dalam 

format file pdf. Dalam BPLAN-Summ, setiap 
makalah (pdf) akan dibaca dan disimpan sebagai 

xml). Makalah berformat raw-xml 
section, paragraf, dan 

Berdasarkan skema lima belas kategori retorik 
[9], setiap makalah dapat direpresentasikan dengan 
Profil Retorik Dokumen (RDP) yang berisi 
kumpulan kalimat penting untuk setiap kategori 

Dengan memanfaatkan struktur paragraf 
dan struktur retorik makalah, pembangkitan RDP 
dilakukan dengan klasifikasi retorik kalimat [4].  
Model klasifikasi dibangun dengan pendekatan 
berbasis koleksi pembelajaran. Hasil transformasi 

P disimpan dalam format 

Pada bagian manajemen kumpulan makalah, 
pengguna dapat memasukkan kumpulan pdf, 

xml, atau kumpulan RDP-xml. Selain 
itu, terdapat fasilitas untuk menambah makalah dan 

Pendefinisian Spesifikasi Ringkasan 
Sistem peringkasan dirancang untuk semua 

pengguna yang memerlukan bantuan untuk 
meringkas kumpulan makalah. Selain pendefinisian 
spesifikasi ringkasan menggunakan fasilitas Builder 

, pengguna dapat langsung 
menuliskan kode program BPLAN sebagai 
spesifikasi ringkasan seperti yang ditunjukkan oleh 

. Spesifikasi ringkasan terdiri atas 
spesifikasi konten dan spesifikasi perbaikan kalimat 

Spesifikasi konten berisi kumpulan kategori 
retorik dari kalimat pada makalah yang akan 
menyusun ringkasan. Spesifikasi konten juga 
mengatur pengelompokan kategori retorik kalimat 
ringkasan dalam struktur paragraf. BPLAN telah 

FOREACH untuk  menyatakan 
komposisi ringkasan dari kumpulan makalah. 
Instruksi di dalam skema FOREACH akan 
dieksekusi dengan cara yang sama untuk semua 
makalah masukan yang ada. Selain itu, terdapat 

untuk memasukkan sejumlah kalimat 
dan instruksi CREATE 

PARAGRAPH untuk menambah paragraf baru dalam 
ringkasan. 

 

 
Gambar 58. Code Editor 
ringkasan dalam bentuk kode program BPLAN

Spesifikasi surface repair
aturan untuk memperbaiki kalimat ringkasan, seperti 
mengganti kemunculan “we” atau “this paper” 
dengan nama penulisnya atau “the author[s]”. 

Untuk pendefinisian dengan fasilitas Builder, 
telah disediakan beberapa 
dipilih dan dimodifikasi oleh pengguna. Hal ini 
ditunjukkan oleh Gambar 

 

Gambar 59. Berbagai template

Dalam proses pendefinisian spesifikasi 
ringkasan oleh pengguna dengan editor kode 
program, dilakukan analisis teks dan analisis 
sintaksis terhadap kode BPLAN yang ditulis seperti 
yang ditunjukkan oleh Gambar 
memilih fasilitas Validate
58. 

 

 

untuk menambah paragraf baru dalam 

 

 untuk menulis spesifikasi 
ringkasan dalam bentuk kode program BPLAN 

surface repair berisi kumpulan 
aturan untuk memperbaiki kalimat ringkasan, seperti 
mengganti kemunculan “we” atau “this paper” 
dengan nama penulisnya atau “the author[s]”.  

Untuk pendefinisian dengan fasilitas Builder, 
telah disediakan beberapa template yang dapat 

ih dan dimodifikasi oleh pengguna. Hal ini 
Gambar 59. 

 
 

template spesifikasi pada Builder 
 

Dalam proses pendefinisian spesifikasi 
ringkasan oleh pengguna dengan editor kode 
program, dilakukan analisis teks dan analisis 
sintaksis terhadap kode BPLAN yang ditulis seperti 

Gambar 60. Pengguna dapat 
Validate yang ada pada Gambar 



 

 

 

 

 
Gambar 60. Interpretasi spesifikasi ringkasan oleh 

interpreter BPLAN 
 
3.3 Penyajian Ringkasan Kumpulan Makalah 

Setelah spesifikasi ringkasan selesai 
didefinisikan, interpreter (Gambar 60) 
mengeksekusi semua instruksi yang ada di dalam 
spesifikasi ringkasan secara sekuensial. Eksekusi 
instruksi dilakukan pada tahap penyajian ringkasan. 

Dalam penyajian, terdapat dua kegiatan utama 
yang dilakukan, yaitu 
a. memilih kalimat yang akan menyusun ringkasan 

berdasarkan komposisi pada spesifikasi 
ringkasan yang diberikan oleh pengguna. 

b. melakukan proses surface repair untuk 
melakukan transformasi kalimat berdasarkan 
aturan surface repair pada spesifikasi ringkasan 
 

3.3.1 Pemilihan Kalimat dengan MMR 
Pemilihan kalimat dilakukan sesuai nilai 

parameter dari instruksi ADD. Jika jumlah kalimat 
suatu kategori RDP lebih banyak dari jumlah 
kalimat yang diinginkan, terdapat proses pemilihan 
kalimat dengan menggunakan Maximal Marginal 
Relevance (MMR) [2]. MMR dapat mengurangi 
pengulangan informasi karena metode ini 
menyeimbangkan antara kemiripan suatu kalimat 
dengan kalimat lainnya yang akan dipilih dengan 
perbedaan kalimat tersebut dibandingkan dengan 
kalimat lainnya yang telah terpilih.  
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Dengan menggunakan rumus (1) dan (2) dari 

Jiaming [3], MMR mencari indeks kalimat si yang 
memiliki relevansi (MR(si)) paling tinggi.   MR(si) 
merupakan nilai relevansi suatu kalimat si yang 
merupakan salah satu kalimat pada himpunan C 
yaitu himpunan kalimat yang akan dipilih, dengan 

mempertimbangkan himpunan S yaitu himpunan 
kalimat yang telah dipilih.  

Kemiripan (sim) antar kalimat dihitung dengan 
cosine similarity.  Dalam satu iterasi, akan dipilih 
kalimat yang memiliki nilai MR tertinggi. Selama 
jumlah kalimat masih belum dipenuhi, proses 
diulangi kembali dengan menghapus kalimat yang 
terpilih dari C.  Semua kalimat yang dipilih akan 
disusun berdasarkan urutannya dalam komposisi 
ringkasan.  

 
3.3.2 Surface Repair 

Proses surface repair (SR) dapat dilakukan 
dengan analisis struktur kalimat. Sebelum dilakukan 
transformasi, dibentuk dulu relasi dependensi suatu 
kalimat untuk mengetahui subjek dan kata kerja 
utama kalimat tersebut. Contoh hasil surface repair 
dapat dilihat pada Tabel 15, dengan pilihan 
menggunakan aturan penggantian subjek dan 
penghapusan frase. 

 
Tabel 15. Contoh hasil surface repair 
Sebelum surface repair Setelah surface repair  
In this  paper, we propose a 
learning-based approach to 
combine various sentence 
features. We present a study 
that explores the summary 
space of each domain via an 
exhaustive search strategy, 
and finds the probability 
density function (pdf) of the 
ROUGE score distributions 
for each domain.  

In this  paper, Wong et al. 
(2008) propose a learning-
based approach to combine 
various sentence features. 
Ceylan et al. (2010) present a 
study that explores the 
summary space of each domain 
via an exhaustive search 
strategy, and finds the 
probability density function 
(pdf) of the ROUGE score 
distributions for each domain.  

 
 

4. Pengujian BPLAN-Summ 
Setiap fitur fungsional telah diuji dengan 

berbagai kasus yang mungkin terjadi untuk setiap 
fitur yaitu: 
a. Manajemen kumpulan makalah, skenarionya: 

i. Menambah/menghapus satu atau beberapa 
makalah dalam format pdf 

ii.  Menambah/menghapus satu atau beberapa 
makalah dalam format raw-xml 

iii.  Menambah/menghapus satu atau beberapa 
makalah dalam format RDP-xml 

b. Pendefinisian spesifikasi ringkasan, 
skenarionya: 
i. Memilih template yang telah disediakan 

pada fasilitas Builder 
ii.  Menambah/menghapus paragraf pada 

spesifikasi ringkasan dengan fasilitas 
Builder 

iii.  Menambah/menghapus kategori retorik 
kalimat dalam  paragraf pada spesifikasi 
ringkasan dengan fasilitas Builder 

iv. Memilih dan menentukan parameter aturan 
surface repair 

v. Menulis spesifikasi ringkasan dengan Code 
Editor 

Spesifikasi 

ringkasan 

Scanner:  

Parser:  

Koleksi 

simbol 

Building 

plan 

Executor: 

eksekusi instruksi 

error 

ringkasan Koleksi 

RDP 



 

 

 

 

vi. Memvalidasi spesifikasi ringkasan pada 
Code Editor dengan tombol Validate 

vii.  Menghapus spesifikasi ringkasan yang ada 
pada Code Editor dengan memilih tombol 
Reset 

viii.  Menambahkan kode dengan memilih 
tombol Create Paragraph, Foreach, dan 
Add. 

c. Penyajian ringkasan, skenarionya: 
i. Membaca spesifikasi ringkasan  
ii.  Menginterpretasi spesifikasi ringkasan 

berupa daftar instruksi yang akan dilakukan 
iii.  Membuat ringkasan dengan memilih 

tombol Summarize berdasarkan spesifikasi 
ringkasan yang telah dibuat. 

 
Pengujian yang telah dilakukan ini 

menunjukkan bahwa sistem peringkasan BPLAN-
Summ telah siap digunakan oleh pembaca makalah 
sehingga dapat menghemat waktu membaca. 

Selain itu, telah dilakukan pengujian kualitas 
konten ringkasan, pengujian generalitas, dan 
pengujian efektifitas operator surface repair yang 
disediakan [6].   

 
5. Kesimpulan dan Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini berhasil membangun BPLAN-
Summ, sebuah sistem peringkasan otomatis 
kumpulan makalah ilmiah sesuai spesifikasi 
ringkasan yang merepresentasikan kebutuhan 
informasi pengguna. Sistem ini telah memperbaiki 
kelemahan dari sistem peringkasan kumpulan 
makalah yang telah ada sebelumnya. 

Sebagai tindak lanjut penelitian, perlu 
dilakukan perbaikan kualitas transformasi pdf 
menjadi raw-xml dan transformasi raw-xml menjadi 
RDP-xml. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan 
kualitas surface repair terutama perbaikan koherensi 
dengan melihat hubungan antarkalimat. 

Penelitian ini baru dilakukan untuk kumpulan 
makalah Bahasa Inggris. Walaupun bersifat bebas 
bahasa, terdapat beberapa komponen dalam surface 
repair yang spesifik untuk Bahasa Inggris. Agar 
dapat digunakan untuk kumpulan Bahasa Indonesia, 
perlu dikembangkan modul analisis struktur kalimat 
Bahasa Indonesia. 
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Abstrak 
Analisis sentimen memiliki peranan penting di dalam dunia usaha untuk pengelolaan merk dan pemasaran. 
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah purwarupa sistem  analisis sentimen berbasis desktop dan web 
beserta visualiasi yang mudah dipahami oleh pengguna. Sistem ini menggunakan klasifikasi teks otomatis untuk 
mendapatkan sentimen positif, negatif atau netral  dari kumpulan posting microblog (tweet).  Penguna dapat 
melihat grafik visualisasi hasil agregat sentimen berupa jumlah sentimen dan keyword untuk periode  waktu 
yang diinginkan, dan melakukan drilldown dengan memilih satuan waktu yang lebih kecil. 
 
Kata kunci : analisis sentimen, microblog, Twitter 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Twitter adalah layanan microblog yang 
memungkinkan pengguna mempublikasikan 
informasi singkat yang disebut tweet.  Kata “micro” 
pada microblog mengacu pada batasan maksimum 
140 karakter yang dapat digunakan. Batasan ini 
membuat informasi pada microblog lebih mudah 
untuk dihasilkan sekaligus dikonsumsi.   

Kumpulan tweet memiliki potensi untuk diolah 
dan dianalisis menjadi informasi yang berharga 
karena dapat diakses secara bebas, dan jumlahnya 
yang besar.  Saat ini terdapat 517 juta pengguna 
layanan twitter dengan 340  juta posting perhari [4]. 
Sedangkan tweet berbahasa Indonesia mencapai 6 
juta tweet per hari [4,7]. 

Salah satu bentuk analisis yang dapat 
diterapkan untuk kumpulan tweet adalah analisis 
sentimen. Pengguna dapat menggunakan tweet untuk 
mengeluhkan atau memuji suatu produk atau 
layanan.  Gambar 61 secara berurutan 
memperlihatkan contoh tweet non sentimen, 
sentimen positif dan sentimen negatif untuk 
keyword “indosat”. 

 

 
 

Gambar 61. Contoh Tweet Non Sentimen, 
Sentimen Positif dan Sentimen Negatif  
 
Sentimen berisi pandangan, perasaan,  dan 

pendapat seseorang terhadap sebuah objek, kejadian, 
dan atribut-atributnya. Analisis sentimen adalah 
proses otomatis untuk menemukan hal-hal penting 
yang berkaitan dengan opini terhadap suatu objek 
dari sekumpulan besar data.  

Analisis sentimen memiliki banyak manfaat  
diantaranya: data and market intelligence, brand 
management, product and service benchmarking [1]  
dan membantu individu saat mencari referensi 
mengenai sebuah produk atau jasa.  Di sisi lain 
analisis sentimen pada domain Twitter memiliki 
banyak tantangan seperti jumlah data yang besar, 
penanganan ambiguitas, noise dan variasi bahasa. 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan 
sebuah purwarupa sistem  analisis sentimen berbasis 
desktop dan web, dengan visualisasi yang mudah 
dipahami oleh pengguna. Sistem ini menggunakan 
klasifikasi teks otomatis untuk mendapatkan 
sentimen positif, negatif atau netral  dari kumpulan 
tweet.  Purwarupa ini diharapkan akan dapat 
digunakan oleh pengelola merk, pemasar, dan 
eksekutif perusahaan. 

Pada bagian selanjutnya, akan dibahas kajian 
terkait mengenai sistem analisis sentimen. Bagian 3 
akan membahas pembangunan purwarupa sistem 
analisis sentimen, dan bagian 4 akan membahas 
pengujian yang telah dilakukan. Pada bagian 
terakhir, akan dibahas kesimpulan dan penelitian 
selanjutnya yang akan dilakukan. 



 

 

 

 

 
2. Kajian Terkait Sistem Analisis Sentimen 

Berbagai sistem analisis sentimen telah tersedia 
saat ini seperti sentimen140 [5], TIQSentiVal [6], 
dan Attensity [8].  Sentimen140 dapat digunakan 
untuk keyword apapun, dan hasilnya berupa daftar 
tweets hasil pencarian berdasarkan keyword tertentu 
yang sudah dilengkapi dengan kategori sentimennya 
[5]. TIQSentiVal menyediakan Twitter Sentiment 
Dashboard yang menampilkan jumlah sentimen 
dalam berbagai dimensi [6].  Jika Sentimen140 dan 
TIQSentiVal merupakan sistem analisis sentimen 
yang bersifat general, Attensity merupakan sistem 
analisis sentimen yang spesifik untuk perhotelan [8]. 
Kelemahan dari sistem-sistem ini adalah hanya 
dapat digunakan untuk tweet berbahasa Inggris. 
Sedangkan Attensity hanya dapat digunakan untuk 
domain perhotelan. 

Untuk bahasa Indonesia, hanya ditemukan satu 
publikasi mengenai analisis sentimen [2]  yang 
masih menggunakan dokumen berbahasa Inggris 
mengenai review film yang kemudian diterjemahkan 
ke Bahasa Indonesia.   

Penelitian ini merupakan lanjutan dari 
penelitian [3].   Pada penelitian tersebut telah 
dibahas arsitektur sistem, teknik klasifikasi, teknik 
pencarian keyword dan evaluasi model. Berdasarkan 
penelitian sebelumnya [3] dengan Naive Bayes, 
akurasi classifier untuk memisahkan tweet opini dan 
nonopini adalah 91.8%, sedangkan akurasi untuk 
classifier yang membedakan opini positif dan 
negatif adalah 93.4%.  Berdasarkan hasil ini, 
penelitian dilanjutkan dengan mengembangkan 
purwarupa sistem analisis sentimen microblog. 

 
3. Purwarupa Sistem Analisis Sentimen 

Purwarupa sistem yang dikembangkan 
menggabungkan pemrosesan tweet otomatis yang 
telah dikembangkan sebelumnya sebagai backend 
[3] dengan antarmuka yang sesuai. Dua purwarupa 
dikembangkan, yaitu berbasis desktop  (Error! 

Reference source not found.  dan Gambar 64)  
dan web (Error! Reference source not found.).  

Bagian backend dari sistem ini dikembangkan 
berdasarkan arsitektur pada Gambar 62. Bagian 
front-end dari sistem ini adalah user interface yang 
memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi data 
yang telah diproses sebelumnya yang akan dibahas 
pada bagian berikut. 

 
3.1 Crawling dan Ekstraksi Tweet 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
sistem mengambil data dari Twitter menggunakan 
search API Twitter. Hasilnya berupa stream dalam 
format JSON. Pengambilan data dilakukan setiap 15 
menit. 

 

 
Gambar 62. Arsitektur Backend [3] 

 
Setiap stream dapat mengandung lebih dari 

satu tweets. Ekstraksi tweet dilakukan dengan 
melakukan JSON parsing. Dalam proses ekstraksi 
ini, dilakukan pengecekan duplikasi tweet dengan 
hasil ekstraksi sebelumnya, ekstraksi teks tweet, dan 
ekstraksi akun pengguna Twitter yang mengirimkan 
dan menerima tweet.  

 
3.2 Dua Tahap Klasifikasi Sentimen 

Sesuai dengan arsitektur pada Gambar 62, 
tweet mentah akan dipraproses dan ditentukan 
kategori sentimennya dengan dua tahap klasifikasi 
yaitu klasifikasi opini dan klasifikasi kategori 
sentimen. Kedua proses klasifikasi dilakukan dengan 
menggunakan Naive Bayes.  

Praproses melakukan tiga hal berikut: 
casefolding yaitu menjadikan semua kata huruf 
kecil, pembersihan tweet dengan cara 
menggabungkan kata yang bersinonim (contoh kata 
“tdk”,”gak”, “nggak” diubah menjadi “tidak”), dan 
pembuangan kata yang dianggap tidak penting 
(stopwords). Dalam tahapan ini, dilakukan juga 
pembobotan term. Dalam eksperimen penelitian 
sebelumnya [3], pembobotan tf.idf merupakan 
pembobotan terbaik dan digunakan dalam penelitian 
ini. 

Setelah merepresentasikan setiap tweet sebagai 
vektor nilai tf.idf, tweet siap untuk diklasifikasikan 
dengan model yang telah dibangun sebelumnya 
yaitu Naive Bayes. Pada tahap pertama classifier 
memisahkan tweet yang mengandung sentimen dan 
tidak. Tweet yang mengandung sentimen selanjutnya 
dipisahkan kembali menjadi sentimen positif dan 
negatif.   
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3.3 Analisis Global: Agregasi dan Visualisasi  
Jumlah Sentimen 
Setelah tweet yang mengandung sentimen 

didapatkan, dilakukan agregasi untuk mendapatkan 
jumlah sentimen positif dan negatif dan keyword  
untuk setiap satuan waktu (jam,  hari dan bulan). 
Data ini disimpan di dalam database sehingga dapat 
ditampilkan dengan cepat. 

Error! Reference source not found. 
memperlihatkan grafik perkembangan jumlah tweet 
positif, tweet negatif dan selisih keduanya.  Satuan 
waktu dapat diatur dari jam, hari dan bulan. 

Pengguna juga dapat melihat sesuai dengan periode 
yang diinginkan.  

Setiap titik  pada grafik merepresentasikan 
agregasi jumlah tweet positif atau negatif untuk satu 
jam, satu hari atau satu bulan tergantung dengan 
satuan waktu.   

Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat 
periode waktu yang memiliki sentimen negatif atau 
positif paling banyak.  Penguna lalu dapat 
melakukan drilldown ke satuan waktu yang lebih 
kecil, misalnya dari bulan ke hari. 

 
 

 

GAMBAR 63. GRAFIK JUMLAH SENTIMEN 



 

 

 

3.4 Analisis Detil: Keywords dan 
Informasi  jumlah tweet untuk sentimen tidak 

cukup untuk dapat melakukan tindak lanjut
sebab itu disediakan fitur untuk melihat lebih detil 
informasi sentimen. Pengguna dapat mengklik point 
pada grafik di Error! Reference source not 

found. dan akan ditampilkan keywords dan 
untuk  point tersebut (Gambar 64
pengguna dapat melihat apa yang menjadi topik 
utama beserta  tweet yang terkait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 64 Keywords dan 

3.5 Purwarupa Berbasis Web
Pengembangan berikutnya  adalah pengem

bangan purwarupa berbasis web
versi desktop adalah diperlukan instalasi terlebih 
dulu sebelum digunakan sistem
Aplikasi web diperlukan agar sistem lebih mudah 
dimanfaatkan secara luas. 

Error! Reference source not found.
memperlihatkan purwarupa berbasis 
digunakan. Fitur yang dimiliki hampir sama dengan 
versi desktop dengan tambahan filter dan jumlah 
total sentimen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 65. Purwarupa berbasis 

4. Pengujian 
Setiap fitur fungsional telah diuji dengan 

berbagai kasus yang mungkin terjadi untuk setiap 
fitur yaitu: 
a. Crawling dan ekstraksi tweet, dengan skenario:

i. Crawling berdasarkan kata kunci nama produk 
ii.  Ekstraksi tweet dari stream

dan Daftar Tweet  
untuk sentimen tidak 

cukup untuk dapat melakukan tindak lanjut. Oleh 
sebab itu disediakan fitur untuk melihat lebih detil 
informasi sentimen. Pengguna dapat mengklik point 

Error! Reference source not 

n keywords dan tweet 
64).   Dengan fitur ini 

pengguna dapat melihat apa yang menjadi topik 
ait.  

Keywords dan Tweet 

Web 
Pengembangan berikutnya  adalah pengem-

web. Kelemahan utama 
adalah diperlukan instalasi terlebih 

sistem dapat digunakan. 
diperlukan agar sistem lebih mudah 

Error! Reference source not found. 
memperlihatkan purwarupa berbasis web yang 
digunakan. Fitur yang dimiliki hampir sama dengan 

dengan tambahan filter dan jumlah 

. Purwarupa berbasis web 

Setiap fitur fungsional telah diuji dengan 
yang mungkin terjadi untuk setiap 

dan ekstraksi tweet, dengan skenario: 
berdasarkan kata kunci nama produk  

stream hasil crawling 

b. Klasifikasi sentimen, dengan skenario:
i. Praproses tweet mentah 
ii.  Klasifikasi opini 
iii.  Klasifikasi sentimen 

c. Analisis global, dengan skenario:
i. Agregasi sentimen dengan satuan jam
ii.  Agregasi sentimen dengan satuan minggu
iii.  Agregasi sentimen dengan satuan bulan

d. Analisis detil, dengan skenario memilih point 
tertentu pada grafik, dan menampilkan 
keywords dan daftar tweets 
Pengujian fungsional yang telah dilakukan ini 

menunjukkan bahwa purwarupa sistem telah berhasil 
dibangun untuk melakukan analisis sentimen.

 
5. Kesimpulan dan dan Penelitian Selanjutnya

Pada makalah ini dibahas purwarupa sistem 
analisis sentimen yang secara otomatis memisahkan 
dan mengagregasi tweet
sentimen, memisahkan sentimen positif dan negatif 
dan mencari keyword untuk setiap kelompok 
sentimen.  Data tersebut kemudian ditampilkan 
sistem dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. 
Pengguna dapat melakukan drilldown data dari 
bulan, hari sampai jam. 

Tahapan selanjutnya adalah memperhitungkan 
aspek kredibilitas dan pengaruh (
mengujicoba purwarupa ini untuk kalangan industri.
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Abstrak 

Ketergantungan manusia terhadap koneksi internet dalam menyelesaikan pekerjaannya semakin tinggi. 
Pengelolaan bandwidth yang belum optimal serta besarnya trafik yang dihasilkan oleh klien menyebabkan tidak 
meratanya bandwidth yang diterima oleh tiap klien. Sempitnya bandwidth yang diterima oleh klien 
menyebabkan lambatnya koneksi pada klien. Salah satu  penyebab tidak meratanya bandwidth yang diterima 
oleh tiap klien adalah adanya permintaan dari klien untuk mengunduh suatu file dengan ekstensi tertentu 
sehingga bandwidth di jaringan hanya terfokus pada PC klien yang sedang melakukan permintaan unduh file. 
Seperti halnya koneksi internet pada lingkungan akademik, jika salah satu klien mengunduh file multimedia yang 
pada umumnya memiliki ukuran file dalam orde megabyte dan dirasa tidak menunjang kegiatan belajar mengajar 
dapat mengganggu koneksi internet klien lain yang mengunduh file e-book yang biasanya berukuran jauh lebih 
kecil. Hal ini dikarenakan trafik unduh cenderung fokus pada bitstream yang besar. 
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka melalui penelitian ini, terhadap lima puluh mahasiswa Politeknik 
Telkom, dibangunlah layanan penyaringan terhadap jenis file yang dapat diunduh oleh klien berdasarkan 
ekstensi file tersebut dan juga mengatur besar kecilnya bandwidth yang diterima klien sesuai pola trafik selama 
pengamatan dengan melalui proxy server. 
 
 
Kata kunci : bandwidth, klien, file, unduh, trafik, proxy server 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  

Ketergantungan manusia terhadap internet 
dalam menyelesaikan pekerjaannya semakin tinggi. 
Sehingga koneksi yang baik dan stabil mutlak 
diperlukan. Jaringan – jaringan internet yang ada 
saat ini, hampir semuanya sudah memiliki 
bandwidth yang lebih dari cukup untuk melakukan 
aktifitas sehari – hari, baik dalam aktifitas kantor 
maupun aktifitas pembelajaran. 

Pengelolaan bandwidth yang belum optimal 
serta besarnya trafik yang dihasilkan oleh klien 
menyebabkan tidak meratanya bandwidth yang 
diterima oleh tiap klien. Sempitnya bandwidth yang 
diterima oleh klien menyebabkan lambatnya koneksi 
pada klien. Salah satu  penyebab tidak meratanya 
bandwidth yang diterima oleh tiap klien adalah 
adanya permintaan dari klien untuk mengunduh 
suatu file dengan ekstensi dengan bitstream tinggi 
sehingga bandwidth di jaringan hanya terfokus pada 
PC klien yang sedang melakukan permintaan unduh 
file. 

Seperti halnya koneksi internet pada 
lingkungan akademik, jika salah satu klien 
mengunduh file multimedia yang pada umumnya 
memiliki ukuran file dalam orde megabyte dan 
dirasa tidak menunjang kegiatan belajar mengajar 
dapat mengganggu koneksi internet klien lain yang 
mengunduh file e-book yang biasanya berukuran 
jauh lebih kecil. Hal ini dikarenakan unduh trafik 
cenderung fokus pada bitstream yang besar. 

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka 
melalui penelitian ini, terhadap lima puluh 
mahasiswa Politeknik Telkom, dibangunlah layanan 
penyaringan terhadap jenis file yang dapat diunduh 
oleh klien berdasarkan ekstensi file tersebut dan juga 
mengatur besar kecilnya bandwidth yang diterima 
klien sesuai pola trafik selama pengamatan dengan 
melalui proxy server dengan aplikasi yang 
disediakan pada squid. 

 
2. Bandwidth Management 



 

 

 

 

Istilah bandwidth management sering 
dipertukarkan dengan istilah traffic control. Yang 
dapat didefinisikan sebagai pengalokasian yang tepat 
dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan 
atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan. 
Manajemen bandwidth juga dapat dilakukan melalui 
beberapa aspek seperti alokasi waktu, pembatasan 
kuota, maupun autentikasi klien [4]. 

 
3. Proxy Server 

Proxy adalah sistem atau program yang 
berfungsi sebagai perantara. Dalam jaringan 
komputer, proxy server bertugas menjadi perantara 
antara workstation yang ada di jaringan internal ke 
jaringan internet. Proxy dalam pengertiannya 
sebagai perantara, bekerja dalam berbagai jenis 
protocol komunikasi jaringan dan dapat berada pada 
tingkatan yang berbeda pada hirarki lapisan protokol 
komunikasi jaringan. Suatu perantara dapat saja 
bekerja pada lapisan data link, lapisan network dan 
lapisan transport, maupun layer aplikasi. 

Namun pengertian proxy server sebagian besar 
adalah untuk menunjuk suatu server yang bekerja 
sebagai proxy pada lapisan aplikasi [3]. 

 
4. Squid 

Squid merupakan salah satu aplikasi cache 
yang berlisensi GPL (GNU Public License) dan 
merupakan implementasi proxy server yang dapat 
menyimpan objek pada cache. Squid dapat dikatakan 
sebagai sebuah perangkat lunak yang diaplikasikan 
untuk membuat cache dari aplikasi/protokol http, 
https, gopher dan beberapa aplikasi/protokol lainnya 
[2]. 

Squid bekerja dengan cara memeriksa 
permintaan yang datang. Jika squid diatur dengan 
autentikasi tertentu, squid memeriksa autentikasi 
klien terlebih dahulu. Autentikasi ini hanya untuk 
user account dan password yang dimiliki klien pada 
file konfigurasi squid. Jika telah sesuai dengan 
konfigurasi, permintaan tersebut kembali diperiksa 
apakah objek yang diminta telah berada di cache. 
Jika sudah ada maka proxy server tidak perlu 
melanjutkan permintaan ke internet tetapi langsung 
membalas permintaan tersebut dengan objek yang 
diminta. 

 
4.1 Access Control List (ACL) 

Squid yang memang bertindak sebagai parent 
untuk meminta objek dari klien [1]. ACL dapat juga 
di konfigurasi untuk pengaturan hak akses lebih 
lanjut. ACL sendiri terdiri dari beberapa tipe antara 
lain : 
• Src : IP Address asal yang digunakan klien 
• Dst : IP Address tujuan yang diminta klien 
• Myip : IP Address lokal dimana klien terhubung 
• Srcdomain : Nama domain asal klien 
• Dstdomain : Nama domain tujuan klien 

• Srcdom_regex : Pencarian pola secara string dari 
nama domain asal klien 

• Dstdom_regex : Pencarian pola secara string dari 
nama domain tujuan klien 

• Time : Waktu dinyatakan dalam hari dan jam 
• Proto : Protokol transfer (http, ftp, gopher) 
• Method : Metode permintaan http (get, 

post, connect) 
 
4.2 Delay Pools 

Delay pools digunakan untuk menspesifikasi 
berapa jumlah pool yang digunakan untuk 
membatasi jumlah bandwidth dari ACL [3]. Opsi ini 
akan dirangkaikan bersama opsi delay class dan 
delay parameters. 

Delay class menspesifikasikan kelompok dari 
masing - masing pool yang telah didefinisikan pada 
opsi delay pools. Ada tiga class yang didukung 
Squid, antara lain: 
• class 1: Semua akses dibatasi dengan single 

bucket, artinya hanya bisa mendefinisikan overall 
bandwidth untuk suatu ACL saja. 

• class 2: Semua akses dibatasi dengan single 
agregate dengan dua parameter bandwidth. 
Parameter pertama mendefinisikan bandwidth 
maksimal yang didapatkan ACL, parameter kedua 
mendefinisikan bandwidth overall untuk ACL 
yang spesifik yang ada pada jaringan tersebut. 

• class 3: Kelompok yang definisi bandwidth-nya 
paling mendetil. Parameter pertama 
mendefinisikan bandwidth maksimal yang 
didapatkan ACL, parameter kedua mendefinisikan 
bandwidth normal yang didapatkan ACL secara 
umum, dan parameter yang ketiga adalah 
mendefinisikan bandwidth yang didapatkan ACL 
jika mengakses ACL - ACL tertentu yang spesifik. 

Delay parameters menspesifikasikan rumus 
bandwidth yang akan didapatkan oleh ACL yang 
akan memasuki delay pools. 

 
5. Arsitektur Sistem 

Perancangan topologi jaringan digunakan yang 
sederhana seperti pada ilustrasi dibawah ini, 

 
Gambar 1. Rancangan Topologi Jaringan 

Untuk menghubungkan Proxy Server ke 
internet menggunakan akses internet dengan 



 

 

 

 

kecepatan hingga 1 Mbps. PC Client akan 
dihubungkan ke Proxy Server menggunakan switch. 

Sebelum merancang aplikasi ini lebih lanjut, 
dilakukan survey terlebih dahulu terhadap lima 
puluh mahasiswa yang hasilnya terangkum pada 
tabel dibawah ini, 

 
Tabel 1. Rumusan Survey Tahap Perancangan 
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user dapat 

men--

download 

file ini 

dalam 

waktu yang 

diharapkan 

mencapai 4 

menit atau 

240 detik 

Multime

dia 
*.mp3 45 

5
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Prior

itas 

4 

File 

multimedia 

mendapat 

prioritas 

terakhir, 

sehingga 

user dapat 

men--

download 

file ini 

dalam 

waktu yang 

diharapkan 

mencapai 5 

menit atau 

300 detik 

Video 

*.avi 16 

1

0

 

M

B 

 

Tida

k di 

prior

itask

an 

File 

ekstensi ini 

yang akan 

di filter 
oleh proxy 

server, 

sehingga 

tidak dapat 

di 

download. 

*.mpg 3 

*.flv 17 

*.mp4 6 

*.mkv 4 

*.3gp 3 

 
Berdasarkan skala prioritas diatas, jika 

ketersediaan bandwidth sebesar 1 Mbps, maka 
rancangan alokasi bandwidth yang akan diterapkan 
berdasarkan tipe file yang di download adalah 
seperti tabel di bawah ini, 

 
Tabel 2. Pengalokasian Bandwidth 

Data Jumlah Keterangan 

Bandwidth  

1 Mbps 

= 1024 

Kbps = 

128 

KBps 

Bandwidth yang terdapat di ruang 

workshop 

Bandwidth 

optimal 

yang di 

dapat user 

64 

KBps 

Di dapat dengan rumus : 

Bandwidth Optimal Client = 

Bandwidth Total Jaringan / 2 

 

128 KBps / 2 = 64 KBps 

 
Dari survey yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan masing-masing koneksi untuk tiap-tiap 
akses dapat dirumuskan sebagai berikut, 

 
Tabel 3. Tabel Alokasi Bandwidth Terhadap Masing-masing File 

Jenis File Besar 
Bandwidth 

Dokumen : (*.doc/*.docx,*.pdf) 17 KBps 

Aplikasi : (*.exe) 56 KBps 
Arsip :  (*.rar) 

20 KBps 

Multimedia : (*.mp3) 17 KBps 

Saring (*.avi, *.mp4,*.mkv, 

*.mpg, *.flv, *.3gp) 

- 

 



 

 

 

 

Kemudian menyusun beberapa alur kerja dari 
sistem yang berlangsung seperti yang tergambar 
pada flowchart dibawah ini, 

 
Gambar 2. Alur Konfigurasi Sistem 

 
Setelah konfigurasi berhasil dilakukan, maka 

tahap berikutnya adalah menguji aplikasi tersebut. 
Beberapa cuplikan pengujian aplikasi ini dapat 
dilihat pada gambar-gambar dibawah ini, 

 

 
Gambar 3. Pengujian Client Ketika MengaksesFile Multimedia 

*.flv 
 

 
Gambar 4. Pengujian Client Ketika MengaksesFile Multimedia 

*.avi 
 

 
Gambar 5. Pengujian Client #1 Ketika Mengakses Salah Satu File 

Dokumen *.docx 
 

 
Gambar 6. Pengujian Client #2 Ketika Mengakses Salah Satu File 

Dokumen *.docx 

 

 
Gambar 7. Pengujian Client #3 Ketika Mengakses Salah Satu File 

Dokumen *.docx 
 

 
Gambar 8. Pengujian Client #1 Ketika Mengakses Salah Satu File 

Aplikasi *.exe 
 

 
Gambar 9. Pengujian Client#2 Ketika Mengakses Salah Satu File 

Aplikasi *.exe 
 

 
Gambar 10. Pengujian Client#3 Ketika Mengakses Salah Satu 

File Aplikasi *.exe 
 
 

6. Simpulan 
 
Dengan memanfaatkan fitur dari aplikasi squid 

pada proxy server, selain yang umumnya 
dipergunakan sebagai chace dan filtering url, 
aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi filtering 
content berdasarkan ekstensi masing-masing file, 
misalnya saja *.avi, *.docx, *.rar, *.exe. 

Pengalokasian bandwidth atau pemblokiran 
situs juga dapat diterapkan sesuai dengan tipe file 
yang diakses disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan. 

Dengan begitu koneksi internet dari masing-
masing client dapat dikelola dengan baik dan 
keamanan akses data maupun file juga dapat 
dikendalikan. 
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Abstrak  
 

Saat ini organisasi tidak ragu untuk menginvestasikan sejumlah besar dana untuk melakukan investasi teknologi 
informasi  (TI)  karena  TI  bukan  lagi   sekedar   pendukung,   melainkan   sarana   yang  memungkinkan   untuk 
berjalannya suatu bisnis. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua investasi TI berhasil, ada di antaranya  yang 
manfaatnya  tidak  sesuai  dengan  harapan  dan  tidak  sebanding  dengan  besaran  investasi  yang  dikeluarkan. 
Namun, manfaat finansial secara kasat mata sulit diperoleh dan manfaat ini dapat berupa tangible dan intangible. 
Maka dari itu, diperlukan metode untuk mengkuantifikasi kedua jenis manfaat tersebut, seperti yang diterapkan 
pada PT XYZ, perusahaan  pertambangan,  yang telah  menginvestasikan  dana sebesar  39,5 miliar  untuk sistem 
ERP. Dengan menggunakan metode Generic IS/IT Business Value yang dikuantifikasikan maka diketahui bahwa 
nilai  manfaat  telah  mencapai  150  persen  dari  total  dana  investasi.  Selain  manfaat  finansial,  juga  diperoleh 
manfaat operasional, manajerial dan strategis. 

 
Kata kunci : investasi TI, Generic IS/IT Business Value, kuantifikasi, manfaat 

 
 

 
1.      Pendahuluan 

Saat   ini   investasi   teknologi   informasi   (TI) 
dengan  nilai  mencapai  milyaran  rupiah  bukan  lagi 
suatu hal  yang mengejutkan.  Hal ini disebabkan  TI 
bukan   lagi   sekedar   sarana   pendukung   melainkan 
juga  sebagai  sarana  yang  memungkinkan  (enabler) 
untuk berjalannya suatu bisnis [3]. 

Implementasi  TI  dengan  nilai  investasi  yang 
besar   juga   dilakukan   oleh   PT   XYZ,   perusahaan 
nasional  yang  bergerak    di  bidang  pertambangan, 
dengan  menerapkan  Enterprise  Resource  Planning 
(ERP)  berupa   SAP.   Penerapan  SAP  sejak  tahun 
2005  ini  didorong  oleh  kebutuhan  akan  data  dan 
laporan  yang  cepat,  akurat,  dan  terintegrasi,  baik 
antar  unit  maupun  antara  induk  perusahaan  dengan 
anak     perusahaannya     [6-7].     Selain     itu,     juga 
dilatarbelakangi keterbatasan  sistem sebelumnya, di 
antaranya tidak real time dan tidak terintegrasi [1]. 

Investasi   SAP  beserta   perangkat   pendukung 
seperti  hardware,  peningkatan   skill  personil,  dan 
perubahan   proses   bisnis   perusahaan   merupakan 
investasi  yang sangat besar  jika  dilihat secara kasat 
mata dari total dana  yang dikeluarkan.  Di  satu  sisi, 
implementasi   SAP   hingga   saat   ini   telah   dinilai 
mampu  mempercepat  dan  menghasilkan  pekerjaan 
yang    lebih    berkualitas.    Namun,    sejauh    mana 
keberhasilan  penerapan  SAP,  belum  diukur  secara 
kuantitatif,  apakah telah mencapai break even point 

 
 
 
atau sebaliknya,yakni  investasi TI yang dikeluarkan 
tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 

Selain  itu, meskipun  metode pengukuran  hasil 
investasi    cukup   beragam,    seperti   Cost   Benefit 
Analysis,   Balanced   Scorecard,     dan   Information 
Economics,   namun   implementasinya   di   lapangan 
tidak    mudah,    khususnya    untuk    menghasilkan 
kuantifikasi   yang   dapat   ditelusuri,   obyektif,   dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena itu, penelitian ini selain bertujuan 
untuk  melakukan   kuantifikasi   manfaat   penerapan 
SAP  di  PT  XYZ,  juga  untuk  menguji  kepraktisan 
metode    Generic    IS/T    Business    Value    untuk 
diaplikasikan di dunia bisnis secara riil. 
 
2.      Pengukuran Investasi TI 
2.1   Metode Pengukuran Investasi TI 

Menurut Gartner - badan riset TI - pengeluaran 
TI  dunia  diprediksi  akan  meningkat  5,1  persen  di 
tahun 2011 dengan total $3,6 Triliun [2]. Karena itu, 
tidak    mengejutkan    apabila    suatu    perusahaan, 
termasuk  di  Indonesia,  menanamkan  modal  dalam 
nominal   cukup  besar   untuk  investasi   TI  dengan 
tujuan untuk meningkatkan nilai dari manfaat TI. 

Seperti    halnya    investasi    bidang    lainnya, 
investasi    TI    dapat    diukur    dengan    Return    on 
Investment  (ROI)  atau  menggunakan  Cost-Benefit 



 

 

 

 

Analysis untuk melihat nilai yang hilang/didapatkan 
dari   sesuatu   [4].   Namun,   perlu   diingat   bahwa 
manfaat  TI  tidak  hanya  berupa  angka  atau  yang 

Tabel 1: Kategori Generic IS/IT Business 
Value [9] 

Jumlah 
terhitung (tangible), tetapi juga yang tidak terhitung Kategori 

 Subkategori 

(intagible). Pengukuran tentang manfaat SI/TI dapat 
menggunakan      berbagai      metode/tool,      seperti 
Information  Economics,  Balanced  Scorecard,  Real 
Options, dan Economic Value Added [4-5,9]. Secara 
umum  metode-metode tersebut  menggunakan  sudut 
pandang  keuangan  (financial),  non-financial,  atau 
kombinasi antara keduanya [9]. 

 
2.2   Generic IS/IT Business Value 

 
Pengukuran nilai manfaat dari investasi TI baik 

yang   intangible   maupun   tangible   salah   satunya 
menggunakan  metode  Information  Economics  (IE) 
[5].   Dari   sudut   pandang   financial   (keuangan), 
metode   IE   memiliki   beberapa   kelemahan,   yakni 
besarnya  peluang  duplikasi  pengukuran  [9].  Hal ini 
disebabkan   karena   kurang   jelasnya   kategorisasi 
manfaat menjadi  tangible, quasi,  dan intangible; IE 
banyak     menggunakan     asumsi     sebagai     dasar 
kuantifikasi;     dan     faktor     subyektivitas     dalam 
menghitung    ROI    yang    cukup    tinggi    sehingga 
hasilnya  bisa  kurang  valid  [9].  Dari  sudut  pandang 
non-financial,  pada  metode IE  permasalahan  sering 
muncul  pada  saat  menganalisis  faktor  manusia  dan 
organisasi   serta   bagaimana   menganalisis   dampak 
faktor    eksternal    terhadap    kelangsungan    bisnis 
perusahaan [9]. 

Generic IS/IT Business Value menggabungkan 
kelebihan  dari  beberapa  tool  pengukuran  manfaat 
dari  penerapan  SI/TI.dan  tepat  untuk  digunakan  di 
organisasi  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  metode 
ini     berdasarkan     manfaat     bisnis     SI/TI     dari 
implementasi    proyek-proyek    SI/TI    di    berbagai 
industri    di    Indonesia,    salah    satunya    di    BPH 
Migas[10].  Metode  ini  dapat  membantu  organisasi 
dalam  mengidentifikasi  manfaat  dari  TI.  Penerapan 
metode ini dapat dipadukan dengan metode evaluasi 
dari  sudut  keuangan  (financial)  seperti  Economic 
Value Added dan Real Options, serta bersifat multi- 
dimensi seperti Balanced Scorecard dan Information 
Economics,  dimana  domain  manusia  dan  Business 
Pressure   Dimension   menjadi   fokus   pengukuran 
untuk aspek non-financial [9]. 

Dalam  tool  ini  terdapat  13  kategori  dan  73 
subkategori    manfaat    bisnis    SI/TI    generik.    Di 
antaranya  adalah  menghemat  biaya,  meningkatkan 
produktivitas,   dan   mengurangi   risiko.   Tabel   1 
memuat  ketiga  belas  kategori  manfaat  serta  jumlah 
sub-kategori dari tiap-tiap kategori [9]. 

Tool  ini  dapat  digunakan  di  setiap  organisasi, 
baik organisasi profit maupun non-profit. Fokus dari 
tool  ini  adalah  memilih  manfaat  SI/TI  dalam  tabel 
kategori  manfaat  yang  sesuai  dengan  manfaat  yang 
telah diraih organisasi, lalu mengkuantifikasikannya, 
baik    manfaat    yang    bersifat    tangible    maupun 
intangible [9]. 

 

Menghemat Biaya                                                      15 
 

Meningkatkan Produktivitas                                       4 
 

Mempercepat Proses                                                   8 
 

Mengurangi Risiko                                                    12 
 

Meningkatkan Pendapatan                                         5 
 

Meningkatkan Akurasi                                               5 
 

1Mempercepat Pengiriman Tagihan ke 
Konsumen 
 

5Meningkatkan Layanan ke Pihak 
Eksternal 
 

Meningkatkan Citra Perusahaan                                 4 
 

Meningkatkan Kualitas                                               4 
 

Meningkatkan Layanan Internal                                 4 
 

Meningkatkan Keunggulan Kompetitif                      3 
 

Menghindari Biaya                                                     3 
 
 

3.      Metodologi Penelitian 
 

Penelitian       ini       awalnya       menggunakan 
pendekatan  Generic  IS/IT  Business  Value,  seperti 
yang dilakukan pada penelitian di BPH Migas [10], 
yaitu dengan memilih manfaat yang telah diperoleh 
organisasi    dari    13    kategori    manfaat.    Namun, 
pemilihan manfaat ini memiliki tingkat subyektivitas 
tinggi dan tidak memiliki landasan. 
 
 

Pengumpulan Data 

 
Analisis Data dan Kajian Manfaat 

Investasi SAP 
 
 

Kuantifikasi Investasi SAP 

 
Kesimpulan & Penyusunan 

Rekomendasi 
 

Gambar 1: Metodologi Penelitian 
 

Setelah      penulis      mempelajari      blueprint 
implementasi    SAP    [6-7],    kami    menggunakan 
business case/tujuan dari implementasi dari tiap-tiap 
modul  sebagai  landasan  pemilihan  manfaat   yang 
akan   dikuantifikasi.   Landasan   tersebut   kemudian 
dilakukan  konfirmasi  ke  PT  XYZ  dan  disepakati. 
Setelah  proses  awal   tersebut,   dilanjutkan  dengan 
mengidentifikasi    manfaat    dan    membandingkan 
proses  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  SAP, 
beserta        kendalanya.        Tahapan        berikutnya, 
menganalisis  dan  melakukan  kuantifikasi  terhadap 
manfaat-manfaat       tersebut,       serta       menyusun 
kesimpulan dan rekomendasi (Gambar 1). 

Penjelasan  tiap-tiap  tahap  dijelaskan  pada tiap 
sub-bab. 
 



 

 

 

 

3.1   Tahap Pengumpulan Data 
 

Tabel 2: Peta Probabilitas Risiko 
Dampak 

Tahap  pertama  penelitian  ini  dilakukan  untuk 
menghasilkan  input  utama.  Kegiatan-kegiatan  yang 
dilakukan pada tahap pengumpulan data yaitu: 
1.    Overview terhadap dokumen blueprint [6,7] dan 

implementasi SAP 
2.    Observasi terhadap proses bisnis umum 
3.    Penyebaran    kuesioner    terkait    manfaat    dan 

kendala implementasi SAP 
4.    Wawancara dan diskusi bersama key users 
5.    Pengumpulan     data-data     sekunder,     seperti 

laporan   keuangan   perusahaan   sebelum   dan 
sesudah     diimplementasikannya     SAP     [8], 
maupun   data  lainnya   yang  diperlukan   untuk 
kajian ini. 

 
Tantangan     yang     dihadapi     dalam     tahap 

Sangat 
Kecil 
(Nilai:  
1%) 

 
 

Tidak 
pernah 
terjadi 

 
 
Tidak lebih 

dari satu 
kali terjadi 

dalam 
kurun 10 

tahun 
 
 

 
Kecil 
(Nilai:  
5%) 

 

Pernah 
terjadi 

lebih dari 1 
kali dalam 

kurun 
waktu 10 

tahun 
 

Terjadi 
dalam 3 
tahun 
terakhir 

 
 

 
Medium 
(Nilai:  
15%) 

 
 

Beberapa 
kali terjadi 
dalam 10 

tahun 
terakhir 

 
 
 

Terjadi 
pada tahun 

lalu 
 
 
 

 
Tinggi 
(Nilai:  
25%) 

 
Sering 

terjadi 
dalam 
waktu 10 
tahun 
terakhir 
 
Terjadi 

lebih dari 
sekali 
pada 
tahun ini 
 
 

Sangat 
Tinggi 
(Nilai:  
50%) 

 

Setiap tahun 
terjadi dalam 

jangka 
waktu 10 
tahun 
terakhir 

 
 

Terjadi 
beberapa 
kali pada 
tahun ini 

 
 

pengumpulan   data   adalah   bagaimana   memahami 
perbedaan proses bisnis terkait sebelum dan sesudah 
SAP,   dan   cara   untuk   mengidentifikasi   skenario 
manfaat dari perubahan yang terjadi tersebut. 

Selain   pengumpulan   data  untuk  input   kajian 
kuantifikasi,    pada    tahap    ini    juga    dilakukan 
identifikasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi 
tiap-tiap unit dalam implementasi sistem. 

 
3.2   Tahap Analysis dan Kajian Manfaat 

 
Setelah     manfaat-manfaat     penerapan     SAP 

teridentifikasi,    maka    tahap    berikutnya    adalah 
melakukan   analisis   skenario   dan   manfaat   yang 
diperoleh  melalui penerapan  SAP.  Analisis manfaat 
dikaji dengan menggunakan  Generic IS/IT Business 
Value   sebagai   tool   yang   dapat   digunakan   untuk 
membantu     organisasi     dalam     mengidentifikasi 
manfaat dari penerapan teknologi informasi. 

 
3.3   Tahap Kuantifikasi Manfaat SAP 

 
Pada   tahap   ini   dilakukan   perumusan   dan 

perhitungan  terhadap  manfaat  tiap-tiap  modul  SAP 
yang  telah  dihasilkan  pada  tahap  analisis.  Untuk 
mengatasi keterbatasan informasi dan angka estimasi 
yang  diperoleh  dari  para  key  user,  maka  disusun 
asumsi-asumsi       untuk       mendukung       akurasi 
perhitungan manfaat. Asumsi ini dikonfirmasikan ke 
key  user.  Sementara,  manfaat-manfaat  yang  dapat 
mengurangi  terjadinya  suatu  risiko  diformulasikan 
melalui perhitungan selisih peluang terjadinya risiko 
antara  sebelum  dan  sesudah  diimplementasikannya 
SAP.   Pengukuran  nilai  risiko  menggunakan  peta 
risiko yang telah dikustomisasi (Tabel 2). 

 
3.4   Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi 

 
Penyusunan  kesimpulan  disusun  berdasarkan 

hasil   analisis   kajian   manfaat,   observasi,   maupun 
konfirmasi dari para key user. 

4.      Kuantifikasi Manfaat SAP pada PT XYZ 
 
4.1   Gambaran Umum Penerapan SAP 
 

Pemilihan    ERP    ini    dilatarbelakangi    oleh 
banyaknya   keterbatasan   pada  sistem  sebelumnya, 
serta    kebutuhan    akan    laporan    keuangan    yang 
terintegrasi [1,6,7]. 

Hingga  saat  ini  tujuh  modul  SAP  telah  yang 
diimplementasikan   oleh   PT   XYZ,   yaitu   modul 
Financial      &     Controlling     (FiCo),      Material 
Management  (MM),  Plant  &  Maintenance  (PM), 
Human  Resource   (HR)   untuk  submodul   payroll, 
Production & Planning (PP), Sales And Distribution 
(SD),    dan    Supplier    Relationship    Management 
(SRM), dengan total investasi 39 miliar rupiah. 

Keempat   modul   pertama   diimplementasikan 
sejak 2005, sementara tiga modul lainnya diterapkan 
pada tahun 2008.  Implementasi tahap I memerlukan 
dana sebesar 14,5 miliar rupiah, tahap II sebesar 18 
miliar,  dan  rekonfigurasi  sistem  pada  tahun  2010 
memerlukan   6,5  miliar   rupiah.   Sedangkan   biaya 
pemeliharaan per tahun sebesar 3,6 miliar rupiah. 

Dalam kegiatan kajian implementasi ini, modul 
dan  submodul  yang  menjadi  fokus  utama  adalah 
modul FiCo di Unit Keuangan, modul  MM di Unit 
Gudang     dan     Material,     submodul     Production 
Planning dan Quality Management  (PPQM) di Unit 
Produksi  dan  Quality  Control,  modul  SD  di  Unit 
Pemasaran,   modul   PM   di   Unit   Perbaikan,   dan 
submodul  Payroll  di  Unit  Sumber  Daya  Manusia. 
Hal  tersebut  merupakan  permintaan  dari  PT  XYZ 
karena  implementasi  modul  SAP  di  unit  tersebut 
dinilai   cukup   matang.   Tujuan   implementasi   dari 
keenam  modul  dan  submodul  dapat  dilihat  pada 
Tabel 3. 
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FiCo 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM  
 
 

Tabel 3: Tujuan Implementasi Tiap 
Modul/Submodul [6,7] 

Tujuan  
 
1.  Mencatat inventory secara real time sesuai 

dengan movement 
2.  Mencatat  cost of material dari inventory 

secara realtime 
3.  Menghasilkan laporan secara real time 
4.  Proses tutup buku tepat waktu 
5.  … 
1.   Menentukan harga pembelian secara 

terpusat 
2.  Membuat Purchase Requisition (PR) secara 

otomatis 
3.  Dapat membandingkan penawaran harga 

dari vendor melalui sistem 
4.  Dapat memantau status stok  sehingga dapat 

4.3   Kuantifikasi Manfaat Penerapan SAP 
 

Pencapaian    dan    pemetaan    modul    SD    ke 
subkategori manfaat seperti yang ditunjukkan Tabel 
4,   kemudian   dipetakan   kembali   ke  dalam  rantai 
kaitan  manfaat  untuk  melihat  pola  kuantifikasinya 
(Gambar     2).     Poin-poin     tujuan     implementasi 
digambarkan  dalam  lingkaran,  sedangkan  manfaat 
implementasi  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  poin- 
poin tersebut digambarkan dalam bentuk segi empat 
berwarna  abu-abu.  Dalam  Gambar  2,  yang  dibahas 
adalah poin nomor 1 dan 2 tujuan implementasi dari 
modul SD. 
 

Tabel 4: Pemetaan Tujuan Implementasi pada 
Observasi Pencapaian dan Kategori Manfaat 

melakukan perencanaan penyediaan 
material 

5.  … 

N       Tujuan  
o        Implementas 

i 

Observasi Pencapaian                  Kategori Manfaat 
yang Tercapai 

 

 
 
 

SD 
 
 
 
 
 
 
 

PPQM 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM 
 
 
 
 
 

Payroll 
 
 
 
 

1.  Pencatatan secara langsung dari pemasaran 
ke transaksi financial. 

2.  Mengetahui posisi stok tiap-tiap gudang 
maupun stock in-transit 

3.  Meningkatkan kontrol terhadap 
transportasi/shipment 

4.  … 
1.  Perencanaan  yang lebih akurat untuk 

kebutuhan raw material dan material 
pendukung berdasarkan rencana produksi 

2.  Dapat melakukan penelusuran dari Finish 
Goods hingga level obyek menggunakan 
batch management 

3.  Menghasilkan  laporan produksi harian 
secara real time dan terintegrasi 

4.  … 
1. Proses perbaikan dapat dengan mudah 

ditelusuri 
2.  Integrasi perencanaan perbaikan dengan 

logistik untuk melihat daftar material secara 
otomatis. 

3.  Otomasi perencanaan perbaikan 
berdasarkan data work order. 

4.  … 
1.  Integrasi remunerasi karyawan dengan 

pelaporan PPH 21, Jamsostek, dan history 
jabatan karyawan. 

2.  … 
 
 
 

1     Pencatatan 
secara 
langsung dari 
pemasaran 
ke transaksi 
financial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2     Mengetahui 

posisi stok 
tiap-tiap 
gudang 
maupun 
stock in- 
transit 
. 

 
 
 

Sebelum: Koordinasi 
pemenuhan order antara 
pemasaran dan unit lainnya 
dilakukan melalui email, dan 
dokumen hardcopy yang 
disusulkan kemudian. Proses 
ini menimbulkan risiko 
kesalahan pembuatan 
invoice. Selain itu, proses 
konfirmasi terhadap 
pemesanan konsumen 
membutuhkan waktu rata- 
rata 3 hari. 
Sesudah:Koordinasi dapat 
dilakukan secara real time 
karena adanya integrasi. Hal 
ini meminimalkan kesalahan 
input data dan 
memperpendek proses 
konfirmasi terhadap 
pemesanan konsumen. 
 
Sebelum: Koordinasi 
kegiatan pemenuhan order 
antara pemasaran dan unit 
lainnya dilakukan melalui 
email, sehingga proses 
konfirmasi terhadap 
pemesanan konsumen 
membutuhkan waktu rata- 
rata 3 hari. 
Sesudah: Dengan adanya 
SAP koordinasi dilakukan 

•  Mengurangi 
risiko  kesalahan 
data yang 
mungkin terjadi 
pada saat input 
data transaksi 
financial. 

•  Mempercepat 
proses konfirmasi 
pesanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mempercepat 
proses konfirmasi 
pemesanan 
konsumen. 

 
 
 
 
 
 

4.2   Penentuan Subkategori Manfaat 
 

Setelah  mengetahui  tujuan  implementasi  tiap- 
tiap  modul,  maka  dipetakan  ke  hasil  assessment 
kondisi  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  SAP 
(observasi  pencapaian).  Dari  observasi  pencapaian 
dapat  ditentukan  subkategori  manfaat  berdasarkan 
Generic IS/IT Business Value. Contoh dari pemetaan 
pada modul SD untuk tujuan no 1 dan 2 dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

 
 
 
 

secara real time dengan 
adanya integrasi. Hal ini 
memperpendek proses 
konfirmasi terhadap 
pemesanan konsumen. 

 
Gambar      2      menunjukkan      terdapat      11 

subkategori manfaat atas implementasi modul SD di 
Unit   Pemasaran.   Dari   ke-11   manfaat   tersebut, 
terdapat  empat  manfaat  yang  dikuantifikasi,  yaitu 
mengurangi risiko kesalahan perhitungan harga jual, 
meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, 
mempercepat    proses    pembuatan    laporan,    dan 
mengurangi biaya perjalanan dinas. 
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Gambar 2:  Pemetaan Tujuan Implementasi Modul SD pada Rantai Manfaat 
 
 
Namun,  setelah  dilakukan  konfirmasi,  hanya  dua 
kategori    manfaat    yang    dapat    dikuantifikasi. 
Manfaat  mengurangi  risiko  kesalahan  perhitungan 
harga     jual     tidak     teridentifikasi     dari     hasil 
wawancara.     Sedangkan     manfaat     peningkatan 
kepuasan     dan     kepercayaan     konsumen     tidak 
menunjukkan adanya peningkatan pemasukan, baik 
dari   hasil   observasi   maupun   laporan   keuangan 
tahunan.  Sementara,  percepatan  proses  pembuatan 
laporan     diakibatkan     oleh     percepatan     proses 
penyiapan   data.   Hal   ini   dikuantifikasi   dengan 

 
 
dampak/nilai   yang   hilang   jika   risiko   tersebut 
menjadi   kenyataan.   Asumsi   perhitungan   risiko 
yaitu:   1)Nilai   barang   persediaan   diambil   dari 
laporan  tahunan  2006-2011;  2)Probabilitas  risiko 
diasumsikan  sangat kecil atau tidak pernah terjadi, 
yaitu   sebesar   1%   dan   dampaknya   sangat   kecil 
(1%).  Maka  berdasarkan  asumsi,  perhitungannya 
seperti pada Tabel 6. 
 

Tabel 6: Perhitungan Manfaat Mengurangi 
Risiko Kehilangan Inventori 

menghitung selisih waktu man-hour antara sebelum 
dan    sesudah    implementasi    SAP.    Sedangkan, 

 
Tahun 
 

Total     Barang 
Persediaan 
(Juta) 

Persentase 
Risiko 

Kehilangan 

Estimasi 
Dampak 
Risiko 

 
Total 
(Juta) 

kuantifikasi  manfaat  mengurangi  biaya  perjalanan 
dinas dilakukan dengan menghitung rata-rata biaya 
perjalanan  dinas  dan  rata-rata  jumlah  perjalanan 
dinas yang dilakukan dalam setahun. 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa terjadi 
pengurangan   perjalanan   via   udara   sekali   dalam 
seminggu  sejak  tahun  2008.  Diasumsikan  sekali 
perjalanan memerlukan dana Rp 1.550.000,- . 

 
Tabel 5: Perhitungan Manfaat Pengurangan 

Perjalanan Dinas 

2006            228,531                 1%                  1%             22.85 
2007            193,232                 1%                  1%             19.32 
2008            325,123                 1%                  1%             32.51 
2009            374,364                 1%                  1%             37.44 
2010            396,818                 1%                  1%             39.68 
2011            380,624                 1%                  1%             38,63 

Total selama 6 tahun                                                 190.43 
 

Maka  risiko  kehilangan  inventori  yang  dapat 
dihindari karena implementasi SAP adalah  sebesar 
Rp 190, 43 juta. 

Proses  kuantifikasi  ini  dilakukan  pada  tiap 
Biaya 
Perjalanan 

 
 

Pengurangan 
Frekuensi/ 
Tahun 
 

Total 
Penghematan 
/ Tahun 
 

Total 
Penghematan 
Selama SAP 
Diterapkan 

modul.   Selanjutnya,   manfaat   modul   per   tahun 
tersebut  dibandingkan  dengan  investasi  dan  biaya 
pemeliharaan per tahun dengan menggunakan ROI. 

1.550.000                       48          74.400.000         223.200.000 
223.2000.000 

 
Dari  Tabel5  terlihat  bahwa  total  biaya  perjalanan 
dinas  yang  dapat  dihemat  selama  diterapkan  SAP 
yaitu Rp 223.200.000,00. 

Contoh  berikutnya,  yaitu  mengurangi  risiko 
kehilangan  inventori  pada  modul  MM.  Nilai  ini 
dihitung    dengan    mengalikan    nilai    persediaan 
tahunan dengan probabilitas timbulnya risiko dan 

Grafik  perbandingan  antara  manfaat  dan  investasi 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

Dari gambar 3 terlihat bahwa besaran manfaat 
mengungguli biaya investasi sejak tahun 2006.Dan 
pada  tahun  2011  nilai  ROI  semakin  besar,  lebih 
dari   150%   dari   akumulasi   investasi   dan   biaya 
pemeliharaan   karena   pada   tahun   2011   belum 
dilakukan investasi modul baru. 
 
 



 

 

 

 

 
 

70000 
 

60000 
 

50000 
 

40000 
 

30000 
 

20000 
 

10000 
 

2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011 
Akumulasi SAP         Akumulasi Manfaat 

 
6.      Kesimpulan 
 

Manfaat dari implementasi suatu sistem 
dapat dilakukan  kuantifikasi,  baik  yang  bersifat  
tangible maupun  intangible  untuk  mengukur  
rugi/laba  dari investasi.  Ada  berbagai  metode  
untuk  melakukan kuantifikasi,  salah  satunya  
Generic  IS/IT Business Value.  Namun,  metode  
ini  tidak  dapat  langsung diaplikasikan,    
melainkan    diperlukan    informasi tentang 
tujuan/business case dari suatu sistem, dan 
pencapaiannya saat ini. 

Tujuan implementasi SAP di PT XYZ ditinjau 
 

Gambar 3: Perbandingan Antara Manfaat dengan 
Investasi SAP 

 
 
5.      Manfaat-Manfaat Non-Financial 

 
Selain  manfaat  financial,  implementasi  SAP 

juga  memberikan  manfaat  operasional,  manajerial, 
dan strategis, yang dijelaskan sebagai berikut: 
1.    Manfaat operasional, 

Manfaat  ini  terkait  dengan  percepatan  proses 
dan efisiensi waktu ataupun biaya kerja. Secara 
umum      percepatan      pembuatan      laporan 
dirasakan      oleh      sebagian      besar      unit. 
Terintegrasinya         sistem         antar         unit 
meminimalkan  kegiatan  data  entry  sekaligus 
menghilangkan  kegiatan   entry  ulang.  Selain 
mempercepat       proses,       hal       ini       juga 
meminimalisasi  kesalahan  yang  terjadi  akibat 
adanya entry ulang.. 

2.    Manfaat manajerial 
Manfaat    ini    berkaitan    dengan    penurunan 
risiko-risiko   dan   peningkatan   akurasi   data. 
Beberapa unit masih melakukan proses manual 
sebelum  diimplementasikan  SAP,  selain  itu, 
belum   ada   fasilitas   sharing  data  antar   unit 
sehingga  beberapa  kali  terjadi  perbedaan  data 
antara unit satu dan lainnya. 

3.    Manfaat strategis 
Implementasi SAP ini meningkatkan kepuasan 
konsumen       sehingga       citra       perusahaan 
meningkat.  Selain  itu,  penerapan  sistem  ini 
juga    meningkatkan    kualitas    kontrol    dan 
tatakelola   TI,   sehingga   PT   XYZ   meraih 
berbagai penghargaan di bidang penerapan TI. 

Selain   itu   SAP   juga   menyediakan   fasilitas 
dimana   top   management   dapat   mengetahui 
report/data   summary   di   semua   unit   secara 
real-time.   Melalui   fitur   ini   para   pengambil 
keputusan dapat menghasilkan keputusan yang 
cepat  dan  tepat  dengan  dukungan  data  real- 
time  yang  bersifat  summary  dari  seluruh  unit. 
Namun,   hasil   wawancara   dengan   key   user 
mengemukakan  bahwa  saat  ini  para  eksekutif 
masih  lebih  menyukai  laporan  secara  manual 
daripada      menggunakan      fitur      Business 
Intelligence di SAP. 



 

 

 

 

dari segi financial telah melewati titik Break 
Event Point  (BEP),  dengan  ROI  lebih  dari  
150%  pada tahun 2011. Walaupun demikian, 
optimalisasi SAP terlihat belum merata di seluruh  
unit, baik di level Top  Management  maupun  user  
di  masing-masing unit. Pada level Top 
Management seharusnya SAP dapat    
dioptimalkan     untuk    membantu    dalam 
memberikan   laporan   secara   real   time   
sehingga dapat   digunakan    untuk   meningkatkan    
kualitas pengambilan   keputusan.   Sementara   itu,   
kendala optimalisasi    untuk    level    user    terjadi    
karena minimnya   penguasaan   user   terhadap   
fitur-fitur yang  terdapat  pada  SAP.  Karena  itu  
peningkatan kompetensi patut menjadi 
pertimbangan. 
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Abstrak 

Pada paper ini, penulis membuat rancangan sistem e-recruitment asisten yang akan diterapkan di Lembaga 
Pengembangan Komputerisasi Universitas Gunadarma. Lembaga ini merupakan lembaga yang 
menyelenggarakan pelatihan komputer bagi mahasiswa Universitas Gunadarma. Sistem e-recruitment ini 
dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem yang saat ini berjalan. Kelemahan dirasakan oleh para stakeholder 
lembaga meliputi pihak laboratorium, pihak panitia seleksi, dan pihak mahasiswa sebagai calon asisten. 
Tahapan perancangan dimulai dari analisis sistem berjalan untuk mendapatkan gambaran tentang proses bisnis, 
mendefinisikan kebutuhan sistem dari aspek perbaikan proses dan aktifitas sistem, serta mendefinisikan 
kebutuhan sistem dari aspek penyimpanan data. Tahapan berikutnya adalah perancangan model sistem 
menggunakan diagram UML, meliputi diagram use-case, diagram aktifitas, dan diagram sequence. 
Hasil rancangan yang telah diperoleh dapat diterapkan untuk pembuatan aplikasi berbasis web. Dengan adanya 
rancangan sistem e-recruitment ini dapat membantu memberikan gambaran model sistem yang akan berlaku 
pada situs web e-recruitment  yang akan dikembangkan.  
 
Kata kunci : e-recruitment, seleksi, online, laboratorium, asisten 
 
 
• Pendahuluan  

Rekrutmen merupakan proses mencari, 
menemukan, dan menarik para pelamar untuk 
dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. 
Internet telah secara radikal mengubah fungsi 
perekrutan dari organisasi dan perspektif pencari 
kerja. Proses perekrutan pegawai secara 
konvensional dirasakan cukup memakan waktu 
dengan biaya tinggi dan jangkauan geografis yang 
terbatas. E-Recruitment adalah sistem perekrutan 
pegawai menggunakan sumber daya elektronik 
khususnya melalui internet  menyediakan cakupan 
global dan kemudahan proses integrasi dan 
informasi bagi pelamar dan lembaga perekrut 
pekerjaan secara online sehingga menghemat waktu 
dan biaya proses rekrutmen pegawai dibanding 
dengan metode konvensional. 

Lembaga Pengembangan Komputerisasi 
(disingkat LePKom) merupakan lembaga pelatihan 
komputer yang terdiri dari laboratorium internet, 
jaringan komputer,  e-commerce, database, aplikasi 
pemrograman komputer dan perangkat keras. 

Adanya kebutuhan tenaga asisten baru untuk 
tiap-tiap laboratorium menyebabkan LePKom harus 
selalu melakukan perekrutan calon asisten setiap 

tahun. Perekrutan calon asisten perlu dilakukan 
untuk mendapatkan asisten dengan kriteria dan 
memiliki kompetensi yang diinginkan.  

Proses rekrutmen selama ini masih dilakukan 
secara manual, dimulai dari proses mengumumkan 
informasi lowongan asisten yang dibutuhkan oleh 
masing masing laboratorium, memisahkan surat 
lamaran dan cv yang masuk satu persatu berdasarkan 
peminatan masing-masing laboratorium, 
menghubungi calon asisten melalui telepon untuk 
menginformasikan jadwal dan tes yang harus 
dilakukan, memeriksa hasil tes dan mengabarkan 
calon asisten kembali untuk melaksanakan tes 
selanjutnya pada jadwal yang telah ditentukan . 
Begitu seterusnya sampai seluruh seleksi di masing 
masing laboratorium selesai. Setelah dilakukan 
penilaian maka tim seleksi LePKom harus 
menghubungi calon asisten yang diterima dan 
menghubungi laboratorium untuk menginformasikan 
daftar nama calon asisten yang diterima. Proses 
tersebut kurang efektif karena membutuhkan waktu 
yang cukup lama, informasi yang disampaikan 
masih harus melalui telepon atau papan 
pengumuman dan memerlukan banyak anggota tim 
yang terlibat selama proses seleksi. 



 

 

 

 

Permasalahan dan kendala tersebut dapat 
diatasi dengan membangun sistem e-recruitment. 
Untuk dapat membangun sistem informasi 
dibutuhkan analisa kebutuhan sistem dan rancangan 
yang baik. Paper ini membahas mengenai analisa 
dan perancangan sistem e-recruitment asisten 
LePKom. Alat perancangan yang digunakan adalan 
Unified Modelling Language (UML). Langkah yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 
informasi,  analisa prosedur rekrutmen asisten, dan 
perancangan model sistem e-recruitment.  Tujuan 
dari paper ini adalah menghasilkan rancangan yang 
tepat guna untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam 
pembuatan sistem e-recruitment asistem LePKom.  

 
 

• E-Recruitment 
Menurut Edwin B. Flippo, "Rekrutmen adalah 

proses mencari calon pekerja dan merangsang 
mereka untuk melamar pekerjaan dalam organisasi 
". Rekrutmen adalah kegiatan yang menghubungkan 
pengusaha dan pencari kerja. Definisi lain dari 
perekrutan adalah: Sebuah proses menemukan dan 
menarik pelamar yang mampu untuk bekerja. Proses 
ini dimulai ketika anggota baru dicari dan berakhir 
ketika aplikasi mereka diserahkan. 

Rekrutmen online menawarkan perekrut salah 
satu cara yang paling kuat dan hemat biaya untuk 
merekrut staf untuk sebuah organisasi. Online 
recruitment, e-recruitment, atau web based- 
recruitment adalah penggunaan teknologi online 
untuk menarik calon pelamar dan membantu proses 
perekrutan.  

Biasanya hal ini berarti adalah penggunaan 
situs web perusahaan, atau job site pihak ketiga, 
basisdata CV, mesin pencari pemasaran atau 
platform media sosial  untuk memenuhi kekosongan.  

Banyak organisasi besar menggunakan internet 
sebagai sumber perekrutan. E-recruitment adalah 
penggunaan teknologi untuk membantu proses 
perekrutan. Mereka mengiklankan lowongan 
pekerjaan melalui web di seluruh dunia. Para pencari 
kerja mengirim mereka aplikasi atau curriculum 
vitae yaitu CV melalui e-mail menggunakan 
Internet. Alternatif lainnya, pencari kerja 
menempatkan CV mereka di situs web, yang dapat 
ditarik oleh calon karyawan tergantung pada 
kebutuhan mereka. 

Sharma (2010) menyebutkan beberapa 
keuntungan dan kekurangan E-Recruitment 
berdasarkan penelitian yang dilakukan di India. 
4.1 Keuntungan  
5.1 Lebih luas akses dan penyebaran geografis. 
5.2 Audiens yang besar. 
5.3 Semakin besar kesempatan untuk 
menemukan calon yang tepat lebih cepat dengan 
efektifitas yang lebih tinggi. 
5.4 24/7 - tidak perlu menunggu tenggat waktu.  
5.5 Lebih cepat dan menghemat waktu / biaya. 

5.6 Relatif murah. 
5.7 Kecocokan yang lebih baik antara pekerja - 
lowongan  
5.8 Efisiensi tercapai 
5.9 Penghematan biaya / tabungan biaya 
personil  
5.10 Akses pencari kerja pasif  
5.11 Mengurangi calon yang tidak punya 
kualifikasi 
5.12 Lebih berpeluang bagi perusahaan kecil 
B. Kekurangan  
I. Screening dan memeriksa pemetaan 
keterampilan dan keaslian jutaan resume adalah 
masalah dan memakan waktu untuk organisasi.  
II. Adanya penetrasi internet yang rendah dan 
tidak ada akses dan kurangnya kesadaran internet 
menggunakan internet. 
III.  Organisasi tidak dapat bergantung semata-
mata dan sepenuhnya pada metode rekrutmen online 
.  
IV.  Para pengusaha dan karyawan masih lebih 
memilih interaksi face-to-face daripada mengirim e-
mail. 

Kapse et al (2012) menyebutkan bahwa sistem 
rekrutmen tradisional meliputi beberapa aktifitas 
berikut : 
1. Identifikasi lowongan dan menyiapkan 
deskripsi pekerjaan dan spesifikasi orang 
2. Mengiklankan lowongan dan mengelola 
respon 
3. Menyortir lamaran dan mengatur 
wawancara 
4. Melakukan wawancara dan pengambilan 
keputusan 

E-recruitment menggunakan teknologi untuk 
membantu melakukan aktifitas rekrutmen 
tradisional, sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut 
ini. 
 

Tabel 1. Perbedaan Sistem Tradisional dan  
E-Recruitement 

Proses Tradisional E-recruitment 
Menarik 
Calon 

Menggunakan sumber 
yang tidak didukung 
teknologi,seperti 
iklan, selebaran,untuk 
menarik sebanyak 
mungkin pelamar 
untuk menghubungi 
organisasi itu  

Menggunakan citra 
produk reputasi 
organisasi, 
teknologi online 
dan metode lain 
untuk menarik 
sebanyak mungkin 
pelamar untuk 
masuk ke situs web 
organisasi dimana 
organisasi dapat 
mempresentasikan 
dirinya. 

Penyortir
an 
pelamar 
 

Menggunakan tes 
berbasis kertas bagi 
pelamar untuk 
mendapatkan 
sekumpulan pelamar 
yang akan dikelola 

Mendayagunakan 
tes online canggih 
dan terstandarisasi 
untuk menyeleksi 
kandidat, dan untuk 
memisahkan 



 

 

 

 

sejumlah kelompok 
pelamar untuk 
dikelola. 

Menghub
ungi 

Menghubungi pelamar 
yang telah disortir 
menggunakan telepon 
dan melakukan per-
cakapan face to face 
 

Menggunakan 
automated hiring 
management 
system untuk 
menghubungi calon 
yang paling 
diinginkan dengan 
cepat, sebelum 
mereka dihubungi 
oleh perusahaan 
lain. 

Membuat 
kesepakat
an 

Membuat panggilan 
telepon, 
menyiapkan 
pertemuan 
dan berjabat tangan. 

Membuat panggilan 
telepon, 
menyiapkan 
pertemuan dan 
berjabat tangan 
 

    

    

• MetodeMetodeMetodeMetode    
 Kerangka penelitian dalam proses pembuatan 

aplikasi ini menggunakan metode SDLC (Software 
Development Life Cycle) waterfall, seperti yang 
digambarkan pada blok diagram berikut (gambar 3). 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 
Dari blok diagram di atas, terdapat dua bagian 

atau langkah dalam perancangan sistem ini, yaitu : 
 

1. Analisis Sistem 
Bagian ini terdiri dari tiga tahapan. Tahapan yang 
pertama adalah memahami gambaran sistem 
berjalan. Dari tahapan ini diperoleh prosedur sistem 
rekrutmen asisten yang berjalan, dan kelemahan 
yang dirasakan. Tahap berikutnya adalah 

mendefinisikan kebutuhan sistem. Dari tahapan ini 
diperoleh kebutuhan sistem terkait dengan perbaikan 
proses dan aktifitas sistem, baik dari sisi fungsional 
maupun non fungsional. Tahap yang terakhir adalah 
mendefinisikan kebutuhan sistem terkait dengan 
penyimpanan data. 
 
2. Perancangan 
Bagian ini terdiri dari tiga tahapan. Tahapan yang 
pertama adalah perancangan use-case diagram. 
Tahapan yang kedua adalah perancangan activity 
diagram. Tahapan yang terakhir adalah perancangan 
sequence diagram. 
 
• Analisis dan Desain Model E-Recruitment 

Calon Asisten LePKom 
 
Analisis Sistem Rekrutmen  
a. Memahami kegiatan bisnis dan proses sistem 

yang berjalan 
Informasi dikumpulkan melalui observasi dan 
wawancara dengan pihak lembaga pelatihan, 
laboratorium - laboratorium dan kuisioner 
kepada asisten yang pernah mengikuti proses 
rekrutmen LePKom. Hal ini dilakukan untuk 
memahami bentuk dan prosedur sistem yang 
berjalan, menemukan kelemahan pada sistem 
berjalan dan mencoba mencari alternatif 
pengembangan sistem informasi yang lebih baik. 

 
Prosedur  Sistem Rekrutmen Asisten Yang 
Berjalan 

1 LePKom membuka pengumuman lowongan 
asisten.  

2 Calon asisten datang ke LePKom untuk 
menanyakan proses rekrutmen secara lebih 
lanjut. 

3 Calon asisten harus mengumpulkan surat 
lamaran dan berkas pendukung ke LePKom. 

4 Panitia mendata surat lamaran yang masuk dan 
mengecek apakah syarat-syarat yang diminta 
telah dilengkapi oleh calon asisten, data yang 
tidak sesuai kriteria akan dipisahkan dan tidak 
diproses. 

5 Panitia mendata surat lamaran yang lolos syarat 
administrasi dan mengelompokan berkas sesuai 
dengan bidang kepeminatan yang dipilih calon 
asisten. 

6 Panitia membuat jadwal tes tertulis, praktek dan 
wawancara yang harus diikuti oleh calon asisten 
yang lolos seleksi administrasi. 

7 Panitia akan menghubungi calon asisten melalui 
telepon untuk menginformasikan jadwal seleksi 
yang harus diikuti oleh calon asisten. Selain itu 
informasi dapat dilihat oleh calon asisten melalui 
pengumuman yang ditempel di ruang LePKom 
atau menanyakan ke panitia seleksi calon asisten. 

8 Calon asisten mengikuti seleksi tes sesuai jadwal 
yang telah ditentukan. 

Memahami gambaran kegiatan bisnis
dan proses sistem berjalan

Mendefinisikan kebutuhan sistem
(perbaikan proses dan aktifitas sistem)

Mendefinisikan kebutuhan sistem
(penyimpanan data)

Pembuatanuse-case diagram

Pembuatanactivity diagram

Pembuatansequence diagram

ANALISIS SISTEM

PERANCANGAN
SISTEM



 

 

 

 

9 Panitia akan menilai hasil tes dan pengumuman 
calon asisten yang lolos ke tahap tes selanjutnya 
dapat dilihat di ruang LePKom atau menanyakan 
ke panitia seleksi calon asisten.  

10 Panitia juga akan menelpon calon asisten yang 
lolos tes untuk mengikuti tes tahap selanjutnya. 
Begitu seterusnya sampai proses tes wawancara. 

11 Setelah proses seleksi berakhir, panitia akan 
menginformasikan nama-nama calon asisten 
yang diterima melalui telepon maupun melalui 
pengumuman yang ditempel di ruang LePKom. 
Calon asisten wajib melakukan daftar ulang, 
briefing, tanda tangan kontrak dan pembekalan 
materi. 

 
Kelemahan sistem rekrutmen saat ini adalah: 
1 Bagi pihak Panitia Seleksi Calon Asisten : 

8 Belum adanya prosedur otomatis yang dapat 
membantu panitia untuk mengumumkan 
informasi kepada calon asisten, baik saat 
pembukaan lowongan, jadwal tes yang harus 
diikuti maupun hasil tes yang telah diikuti. 
Pengumuman dilakukan  masih melalui 
pengumuman kertas atau pemberitahuan 
melalui telepon.  

9 Belum adanya prosedur otomatis yang 
membantu panitia dalam memproses data dan 
berkas lamaran calon asisten yang masuk,  
melakukan pengecekan berkas yang sesuai 
kriteria / syarat administrasi yang diminta, 
melakukan sortir berkas berdasar bidang 
kepeminatan . Proses seleksi masih dilakukan 
secara manual satu persatu menyebabkan 
proses lambat, menghabiskan waktu dan butuh 
banyak tenaga panitia untuk memeriksa sekian 
banyak berkas yang masuk ke panitia seleksi.   
 

2 Bagi pihak Laboratorium yang membutuhkan 
calon asisten 
Pihak Laboratorium sangat membutuhkan 
informasi mengenai perkembangan proses 
seleksi yang sedang berjalan. Informasi 
tersebut antara lain mengenai informasi calon 
asisten yang mendaftar di laboratorium yang 
dikelola, nama-nama yang lolos seleksi 
administrasi , jadwal seleksi tertulis, calon 
asisten yang akan diwawancara  dan 
seterusnya. Informasi ini bisa didapat oleh 
pihak laboratorium dengan menanyakan 
kepada panitia seleksi ( secara langsung 
maupun melalui telepon). Hal ini dirasakan 
kurang  efektif dan efisien.  
 

3 Bagi Calon Asisten 
10 Surat lamaran dan berkas pendukung masih 

harus diserahkan secara langsung ke meja panitia 
seleksi. Bagi calon asisten membutuhkan waktu 
untuk datang ke lokasi meja panitia seleksi, ada 
kekhawatiran berkas rusak, hilang atau terselip. 

11 Pengumuman informasi yang ditempel di 
ruang panitia dirasa kurang efisien karena calon 
peserta harus datang melihat pengumuman, 
berdesak-desakan dengan calon asisten yang lain. 
Informasi yang diterima melalui telepon juga 
dirasa kurang mendukung karena calon asisten 
harus selalu mengaktifkan telepon agar tidak 

ketinggalan informasi. Keterlambatan atau 
kesalahan dalam menerima informasi (misalnya 
jadwal tes) dapat menyebabkan kegagalan dalam 
proses seleksi yang sedang diikuti.  

 
b. Mendefinisikan kebutuhan sistem (perbaikan 

proses dan aktivitas sistem) 
Berdasar informasi yang telah berhasil 

dikumpulkan dan analisa kelemahan sistem 
seleksi yang berjalan selama ini maka dapat 
didefinisikan bahwa LePKom membutuhkan 
suatu sistem seleksi calon asisten yang dapat 
mengatasi kelemahan sistem yang telah 
disebutkan.  

Dari sisi fungsional, sistem informasi yang 
dibutuhkan adalah suatu sistem informasi yang 
dapat : 
12 Memudahkan calon asisten yaitu fasilitas 

untuk kirim surat lamaran dan berkas 
pendukung secara online, sehingga calon 
asisten tidak perlu lagi datang menyerahkan 
berkas. Fasilitas lain yang dibutuhkan 
adalah informasi pengumuman yang dapat 
diakses secara online. Sehingga calon 
peserta dapat segera mengetahui informasi 
jadwal tes, hasil tes dan informasi lain 
tanpa harus datang ke ruang panitia. 
 

13 Memudahkan panitia untuk :  
a). Melihat informasi berkas lamaran yang 

masuk secara otomatis,  
b). Memisahkan berkas yang masuk kriteria 

maupun tidak secara otomatis,  
c). Memisahkan berkas sesuai laboratorium 

kepeminatan secara otomatis,  
d).Menginformasikan pengumuman atau 

informasi terbaru kepada calon asisten 
maupun kepada pihak laboratorium 
secara online. 

 
Dari sisi non fungsional , sistem informasi yang 
dibutuhkan adalah sistem informasi berbasis 
web yang bisa diakses setiap saat dan memiliki 
kinerja baik (respon time cepat), aman 
(memiliki pengaturan hak pengguna), mudah 
digunakan dan memiliki fasilitas fasilitas yang 
dibutuhkan dan dapat berfungsi dengan baik 
serta mudah digunakan.  
 

c. Mendefinisikan Kebutuhan Sistem 
(Penyimpanan Data) 



 

 

 

 

 
Sistem rekrutmen saat ini masih bersifat manual,  
berkas berkas calon asisten disimpan, diproses 
dan laporan informasi hasil tes dibuat dan 
diumumkan kepada calon asisten. Dibutuhkan 
sistem baru yang dapat memproses tahapan 
seleksi dan menginformasikan pengumuman 
seleksi secara online. Dibutuhkan basisdata yang 
dapat menyimpan data yang dibutuhkan oleh 
pihak panitia (LePKom), laboratorium maupun 
calon asisten yang dapat diakses secara online 
melalui sistem e-recruitment yang akan dibuat.  
 

Desain Model E-Recruitment  
 
1 Pembuatan Use Case Diagram 

 
Dalam use case model E-Recruitment Calon 
Asisten LePKom ada 3 aktor yang terlibat yaitu 
LePKom, Laboratorium dan Calon Asisten. 
LePKom bertindak sebagai HRD atau panitia 
seleksi yang melakukan manajemen lowongan, 
manajemen lamaran dan manajemen 
pengumuman yang akan disampaikan kepada 
calon asisten dan laboratorium –laboratorium. 
Calon asisten dapat menggunakan sistem untuk 
mendaftar, membuat cv , mengirim lamaran dan 
melihat informasi dari panitia seleksi (LePKom). 
Laboratorium dapat memantau informasi 
berkaitan dengan kegiatan rekrutmen calon 
asisten. Model use case diagram dapat dilihat 
pada gambar 2. 

 
 

 

Gambar 2. Model E-Recruitment LePKom 
Diagram Use Case 

 
2 Pembuatan Diagram Aktivitas 

 
Diagram aktivitas menunjukan kegiatan yang 
dilakukan oleh masing masing aktor terhadap 
sistem e-recruitment.  
 
Aktivitas aktor Calas ditunjukan pada gambar 3, 
aktor LePKom pada gambar 4 dan aktor 
Laboratorium pada gambar 5.  
 
Calon Asisten pada sistem E-Recruitment dapat 
melakukan aktivitas daftar akun, login, melihat 
lowongan, membuat cv dan mengirim lamaran 
serta memperoleh informasi pengumuman jadwal 
tes dan hasil tes secara online 
 
LePKom pada sistem E-Recruitment ini bertindak  
sebagai panitia seleksi dapat melakukan 
manajemen lamaran, manajemen lowongan dan 
manajemen pengumuman. LePKom melakukan 
aktivitas Manajemen Lamaran , yaitu melihat 
informasi daftar calon asisten yang mendaftar dan 
melihat CV calon asisten yang telah diupload 
secara online oleh asisten. Dari informasi tersebut 
maka LePKom dapat melakukan sortir lamaran, 
sesuai dengan laboratorium yang diminati oleh 
calon asisten. Melalui aktivitas Manajemen 
Lowongan , LePKom dapat menginput lowongan 
yang akan dibuka sesuai dengan laboratorium 

yang membutuhkan calon asisten. Terdapat 
kegiatan mengubah kriteria lowongan  dan 
menghapus lowongan yang sudah tidak berlaku. 
Melalui aktivitas Manajemen Pengumuman, 
LePKom akan menginformasikan jadwal dan 
peserta tes sertapengumuman  hasil tes. Informasi 
ini akan dipublish ke calon asisten dan ke 
laboratorium.  

 
Laboratorium pada sistem e-recruitment ini 
bertindak sebagai pihak yang membutuhkan 
asisten, dapat melakukan aktivitas melihat 
informasi calon asisten yang mendaftar pada 
laboratorium tersebut, jadwal dari tes yang akan 
dilakukan terhadap calon asisten dan informasi 
hasil tes yang telah diikuti calon asisten yang 
mendaftar pada laboratorium tersebut. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3. Model E-Recruitment LePKom 
Diagram Aktivitas – Calas 

 
Gambar 4. Model E-Recruitment LePKom - 

Diagram Aktivitas LePKom 

 
 

Gambar 5. Model E-Recruitment LePKom – 
Diagram Aktivitas Laboratorium 

 
 
 

3 Pembuatan Diagram Sequence 
Diagram sequence menunjukan urutan kegiatan 
yang dilakukan masing-masing aktor sistem e-
recruitment ini.  
Pada sistem e-recruitment yang akan dibuat 
nantinya Calon asisten akan masuk ke halaman 
depan , melakukan pendaftaran , login dan 
mengakses halaman Menu Calas dan dapat 
melakukan urutan kegiatan sesuai aktivitas yang 
telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Bagan 
Diagram Sequence untuk Calas ditunjukan pada 
gambar 6.  
Urutan kegiatan yang dilakukan oleh LePKom 
pada sistem e-recruitment ini dimulai dari login 
dan setelah LePKom masuk ke halaman 
LePKom maka dapat melakukan pengelolaan/ 
manajemen terhadap lowongan, calon asisten dan 
pengumuman. Bagan Diagram Sequence untuk 
LePKom ditunjukan pada gambar 7. 
 
Urutan kegiatan Laboratorium pada sistem e-
recruitment ini adalah memperoleh informasi 
yang telah dipublikasi oleh LePKom mulai dari 
informasi calon asisten yang mendaftar sampai 
dengan hasil calon asisten yang diterima. Bagan 



 

 

 

 

Diagram Sequence untuk Laboratorium  
ditunjukan pada gambar 8. 

 

 
Gambar 6. Model E-Recruitment LePKom 

Diagram Sequence Calas 
 

 
Gambar 7. Model E-Recruitment LePKom - 

Diagram Sequence LePKom  

 
 

Gambar 8. Model E-Recruitment LePKom – 
Diagram Sequence Laboratorium 

 
 

Evaluasi Rancangan Model E-Recruitment 
Sistem perekrutan calon asisten secara konvensional 
pada lembaga pengembangan komputerisasi 
membutuhkan waktu proses yang cukup untuk 



 

 

 

 

melaksanakan keseluruhan proses perekrutan dan 
lemahnya keakuratan / tidak tersampaikannya 
informasi yang up to date dari LePKom sebagai 
panitia seleksi kepada calon asisten dan kepada 
pihak Laboratorium. Dengan dibuatnya diagram use 
case maka terbentuk model sistem yang 
mengotomatisasi proses perekrutan yang 
mempermudah calon asisten untuk mendaftar secara 
online, mempermudah LePKom dalam mengolah 
informasi dan mendistribusikan informasi 
(pengumuman dan hasil tes) secara cepat dan akurat 
baik kepada calon asisten maupun kepada pihak 
laboratorium yang membutuhkan calon asisten. 
Pembuatan diagram aktivitas dan diagram sequence  
bagi LePKom, Calas dan Laboratorium memperjelas 
rancangan model e-recruitment yang akan dibuat. 
Keterhubungan database dapat dibuat juga untuk 
membantu melengkapi gambaran rancangan model 
e-recruitment secara konseptual  yang mendasari 
pembuatan sistem e-recruitment sesungguhnya. 
 
4 Penutup 

Analisa sistem rekrutmen secara konvensional 
dan perancangan model sistem e-recruitment telah 
dilakukan. Hasil rancangan yang telah diperoleh 
dapat diterapkan untuk pembuatan aplikasi berbasis 
web. Dengan adanya rancangan sistem e-recruitment 
ini dapat membantu memberikan gambaran model 
sistem yang akan berlaku pada website e-recruitment  
yang akan dikembangkan.  

Harapan dengan  diimplementasikannya e-
recruitment pada Lembaga Komputerisasi ini 
nantinya dapat membantu calon asisten dalam 
melihat informasi lowongan yang tersedia, dapat 
mengirim surat lamaran dan cv serta dapat 
memperoleh informasi pengumuman yang dipublish 
secara online berkaitan dengan proses seleksi yang 
sedang berjalan.  

Sistem e-recruitment yang akan dikembangkan 
juga dapat membantu lembaga pengembangan 
komputerisasi dalam proses rekrutmen terutama 
dalam menyortir data calon asisten yang masuk dan 
memberikan informasi kepada calon asisten serta 
laboratorium pengembangan.  

Sistem e-recruitment yang akan dikembangkan 
juga dapat membantu pihak laboratorium 
pengembangan untuk mendapat informasi terbaru 
mengenai perkembangan hasil tes yang dilakukan 
terhadap calon asisten sesuai bidang 
kepeminatannya. Informasi ini bisa didapat tanpa 
harus menghubungi atau menunggu dihubungi pihak 
lembaga pengembangan komputerisasi selaku 
panitia recruitment, melainkan informasi dapat 
diakses secara online melalui website e-recruitment 
yang akan dibuat.  
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Abstrak 

Implementasi sistem informasi terpadu pada perguruan tinggi menuntut pihak manajemen untuk berpikir 
secara holistik dalam memandang kebutuhan aplikasi sistem informasi sebagai satu kesatuan antara aspek data, 
fungsi bisnis, kontrol dan organisasi institusi tersebut untuk menjamin kualitas produk dan layanan yang 
diberikan. Untuk itu perlu dipersiapkan sebuah kerangka arsitektur yang dapat membantu pihak manajemen 
pelaksana pendidikan tinggi dalam mengembangkan sistem informasi terpadu. 

Framework Architecture of Integrated Information System (ARIS) memberikan arahan tentang tahapan 
analisis yang dapat digunakan untuk memotret kondisi nyata, situasi dan permasalahan yang terjadi di sebuah 
perguruan tinggi sebagai dasar untuk pemodelan proses bisnis utama dan pendukung yang dijalankan oleh 
perguruan tinggi. Hasil analisis berupa model yang dapat diterapkan bagi perguruan tinggi berdasarkan kelima 
sudut pandang ARIS sebagai acuan pengembangan sistem informasi terpadu. 

  
Kata kunci: sistem informasi, perguruan tinggi, arsitektur, ARIS 
 
 
 
 
 
25. Pendahuluan 
 

Pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan 
setelah pendidikan menengah yang mencakup 
program dipoloma atau ahli madya, sarjana, 
magister, doktor dan spesialis diselenggarakan oleh 
sebuah perguruan tinggi, baik negeri maupun 
swasta. Satuan penyelenggara pendidikan tinggi 
dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, 
institut dan universitas. 

Setiap perguruan tinggi berkewajiban 
mengembangkan tri dharma yang meliputi 
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 
pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. 
Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi 
membutuhkan pengelolaan proses yang sistematik 
dan terstruktur. 

Rangkaian proses bisnis yang dilakukan oleh 
sebuah perguruan tinggi harus didukung oleh 
pengelolaan dan pengendalian yang baik, agar dapat 
mencapai visi dan misi perguruan tinggi.  
Pengelolaan dan pengendalian ini membutuhkan 
kerja sama dari semua elemen, mulai dari pimpinan 

dan manajemen, unit organisasi serta civitas 
akademik perguruan tinggi tersebut. 

Keselarasan pengelolaan dan pengendalian 
yang dilakukan oleh perguruan tinggi memerlukan 
peranan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dapat menjalankan proses dan fungsi bisnis sebuah 
pendidikan tinggi dalam satu media yang terpadu 
(terintegrasi).  

Sistem informasi terpadu bagi perguruan tinggi 
disadari mampu menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi dalam operasional penyelenggaraan 
pendidikan tinggi. Sistem informasi terpadu menjadi 
sebuah kunci penyatuan proses bisnis yang 
dijalankan. 

Namun sistem informasi terpadu bukanlah 
sebuah hal mudah yang dapat diterapkan oleh setiap 
perguruan tinggi. Penerapan yang tidak tepat tidak 
hanya membuat proses dan fungsi bisnis tidak 
berjalan sesuai yang diharapkan, namun juga 
menjadi beban pelaksanaan operasional, menambah 
beban anggaran dan beban pemenuhan sumber daya 
sistem informasi. 

Beberapa permasalahan sering dialami oleh 
perguruan tinggi ketika menerapkan sistem 



 

 

 

 

informasi terpadu, di antaranya karena adanya 
perubahan dalam konteks organisasi dan 
pengembangan aplikasi sistem informasi yang tidak 
terencana dengan baik.  

Permasalahan pertama, yaitu perubahan dalam 
konteks organisasi menjadi masalah klasik terutama 
perguruan tinggi yang belum memiliki arahan proses 
bisnis yang baku dan terdefinisi dengan jelas. 
Sementara aplikasi sistem informasi hanya bisa 
dibangun berdasarkan proses bisnis yang telah 
disepakati dan dijalankan oleh unit organisasi 
perguruan tinggi. 

Permasalahan bisa muncul apabila terjadi 
perubahan struktur organisasi dan jajaran 
manajemen yang kemudian berlanjut dengan adanya 
perubahan kebijakan manajemen serta perubahan 
proses bisnis. Hal tersebut tentu tidak bisa dihindari 
oleh perguruan tinggi karena sangat mungkin terjadi. 
Oleh sebab itu sistem informasi terpadu harus 
dibangun dengan kemampuan untuk beradaptasi 
terhadap perubahan dalam konteks organisasi ini. 

Bahkan ada juga perguruan tinggi yang telah 
berhasil membangun aplikasi sistem informasi, 
namun akhirnya tidak digunakan karena budaya 
kerja yang konvensional dan tidak mampu 
beradaptasi dengan perubahan yang berkaitan 
dengan implementasi sebuah sistem baru. 

Permasalahan kedua, yaitu pengembangan 
aplikasi sistem informasi yang tidak terencana 
dengan baik menyebabkan permasalahan secara 
teknis di kemudian hari.  

Hal yang paling sering dialami oleh perguruan 
tinggi adalah pengembangan aplikasi sistem 
informasi yang dilakukan bertahap namun tidak 
terpadu, sehingga menyebabkan permasalahan yang 
berkaitan dengan data yaitu redundansi dan integrasi 
data.  

Ditambah lagi masalah lain yang bisa muncul 
ketika perguruan tinggi tidak menerapkan metode 
pengembangan perangkat lunak yang terpusat pada 
satu unit pengelola sistem informasi, sehingga 
memungkinkan unit kerja lain membuat sendiri 
aplikasi sistem informasi yang terpisah-pisah dengan 
data yang berbeda, tidak ada data master yang 
dijadikan sebagai acuan. 

Masalah teknis yang terjadi bisa lebih luas 
apabila pengembangan menggunakan platform, basis 
data (database) maupun sistem operasi yang 
berbeda-beda. Ditambah lagi dengan ketersediaan 
infrastruktur layanan sistem informasi yang harus 
ditanggung oleh perguruan tinggi membuat 
permasalahan tersebut semakin kompleks. 

Permasalahan yang umum terjadi, menuntut 
perguruan tinggi perlu menetapkan strategi 
pengembangan aplikasi sistem informasi terpadu 
yang terstruktur dan sistematis agar tidak terjadi 
permasalahan-permasalahan tersebut.  
 
26. Proses Bisnis Perguruan Tinggi 

 
Perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi   

yang menjalankan layanan terstruktur memerlukan 
adanya sistem informasi terpadu yang dapat 
dibangun setelah dilakukan tahap awal yaitu 
pemodelan bisnis perguruan tinggi tersebut.  

Tahapan pemodelan bisnis ini dilakukan untuk 
identifikasi unit organisasi, rantai nilai, proses 
bisnis, serta hirarki fungsi yang ada di perguruan 
tinggi. Pemodelan bisnis bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai 
aktivitas bisnis yang dilakukan di dalam perguruan 
tinggi.  

Hal ini diperlukan untuk dapat melihat peluang 
di proses bisnis mana aplikasi sistem informasi dapat 
memegang peranan penting dalam memberikan 
dukungan berupa data, informasi maupun 
pengetahuan. 
 
26.1 Rantai Nilai 

 
Area fungsional sebuah perguruan tinggi akan  

berkaitan dengan tri dharma yang harus dijalankan 
oleh organisasi pelaksana pendidikan tinggi tersebut.  

 

 
Gambar 1. Rantai Nilai Perguruan Tinggi 

 
Keberlangsungan fungsi perguruan tinggi pada 

ketiga area tersebut juga bergantung pada aktivitas 
lain, di antaranya kemahasiswaan, manajemen 
keuangan, manajemen sumber daya manusia, 
manajemen aset dan logistik, manajemen rumah 
tangga, perencanaan karir dan alumni, penjaminan 
mutu dan lain-lain.  

Secara generik rantai nilai yang menunjukkan 
proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung 
dipetakan pada Gambar 1. 
 
26.2 Unit Organisasi 

 
Proses bisnis utama dan pendukung pada rantai 

nilai tersebut dijalankan oleh unit-unit pada 
perguruan tinggi. Pada institusi perguruan tinggi, 



 

 

 

 

terdapat kebutuhan yang spesifik pada struktur 
organisasi dan tata kelolanya, berbeda dengan 
perusahaan atau organisasi dengan core business 
yang lain. Secara umum, struktur organisasi 
perguruan tinggi seperti pada Gambar 2. 

Kompleksitas fungsi dan proses bisnis sebuah 
perguruan tinggi dan banyaknya unit organisasi 
memerlukan perencanaan pengembangan sistem 
informasi yang tepat, sehingga dibutuhkan sebuah 
kerangka kerja yang memetakan rangkaian tahapan 
mulai dari identifikasi masalah hingga penerapan 
sistem informasi yang optimal, salah satunya dengan 
menerapkan ARIS. 

 
ORGANISASI PERGURUAN TINGGI 

PIMPINAN YAYASAN (jika ada) 

AKADEMIK DIREKTORAT / UNIT KERJA 

Fakultas 
Administrasi 

Akademik 
Sistem Informasi 

Program Studi / 

Jurusan 

Penelitian dan 

Abdimas 
Perpustakaan 

Peminatan 
Sumber Daya 

Manusia 
Kemahasiswaan 

Kelompok 

Keahlian 
Keuangan 

Pemasaran dan 

Kerjasama 

Laboratorium 
Logistik dan Sarana 

Prasarana 

Layanan Karir dan 

Konsultasi 

 

Penjaminan Mutu 
Pengembangan 

Institusi 

Sekretariat Institusi 
Koperasi, Unit 

Bisnis 

Gambar 2. Unit Organisasi Perguruan Tinggi 

 
27. Architecture of Integrated Information System 

(ARIS) 
 
27.1 Konsep ARIS 
 

Ruang lingkup pengembangan sistem informasi 
terpadu bagi perguruan tinggi termasuk dalam skala 
enterprise, sehingga sebelum menyusun rencana 
strategis dan cetak biru sistem informasi 
membutuhkan sebuah konsep framework sebagai 
landasan untuk memodelkan proses bisnis yang 
dijalankan oleh perguruan tinggi, menggunakan 
metode-metode standar, salah satunya dengan 
mengadopsi Architecture of Integrated Information 
System (ARIS). 

ARIS merupakan sebuah pendekatan best 
practise untuk pemodelan sistem skala besar yang 
dapat diterapkan secara generik, hasil riset akademik 
yang dilakukan oleh Prof August-Wilhelm Scheer 
pada tahun 1990an. [8]  

Framework ARIS akan memotret kondisi 
nyata, situasi dan permasalahan yang terjadi di 

sebuah perguruan tinggi sebagai dasar untuk 
pemodelan proses bisnis, sesuai dengan rantai nilai 
perguruan tinggi (Gambar 1).  

Kondisi awal tersebut kemudian akan dianalisis 
untuk mencari sebab akibat dari sebuah 
permasalahan yang dialami oleh perguruan tinggi, 
yang terpetakan pada setiap struktur unit organisasi 
perguruan tinggi (Gambar 2). Hasil analisis akan 
memunculkan desain perencanaan dan solusi yang 
sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi. 

Analisis kebutuhan selanjutnya menjadi dasar 
untuk penentuan spesifikasi desain teknis 
berdasarkan konsep teknologi informasi, yang 
menggambarkan tentang kebutuhan perangkat lunak, 
perangkat keras, jaringan komunikasi, skema dan 
struktur data sampai dengan arsitektur sistem yang 
akan dibangun. 

Spesifikasi desain teknis ini berikutnya diacu 
oleh tim pengembang dalam membangun aplikasi 
sistem informasi, arsitektur dan infrastruktur yang 
dibutuhkan oleh perguruan tinggi, membentuk 
sebuah layanan yang terpadu. Rangkaian tahapan 
dalam ARIS diperlihatkan pada Gambar 3. 

 
MASALAH 

Deskripsi dan inisiasi awal berdasarkan kondisi nyata, situasi dan 

permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini. 

↨ 

PROSES BISNIS 

Definisi dan analisis kebutuhan sebagai dasar 

desain perencanaan serta penetapan fungsi dan proses bisnis 

perguruan tinggi. 

↨ 

KONSEP TEKNOLOGI INFORMASI DAN  

SISTEM INFORMASI 

Spesifikasi teknis dan perencanaan perangkat keras, perangkat 

lunak, jaringan komunikasi, skema dan struktur basis data serta 

arsitektur sistem yang akan dibangun. 

↨ 

IMPLEMENTASI 

Pengembangan aplikasi sistem informasi berdasarkan lima sudut 

pandang, menjadi bagian dari perencanaan strategis perguruan 

tinggi dengan menyesuaikan pada kemampuan dan ketersediaan 

sumber daya. 

 
Gambar 3. Konsep ARIS bagi Perguruan Tinggi 

 
 

27.2 Sudut Pandang Pemodelan Sistem dengan 
ARIS 

 
Implementasi pengembangan sistem informasi 

terpadu bagi perguruan tinggi pada tahapan ARIS 
meninjau pembangunan sistem secara menyeluruh 
dalam lima sudut pandang yaitu data, fungsi, 
organisasi, kontrol serta produk dan layanan. [4] 

Seperti dalam Gambar 4, sudut pandang 
pertama yang harus dimodelkan ketika sebuah 
perguruan tinggi akan membangun sistem informasi 
terpadu yaitu data. Sudut pandang data meliputi 
proses identifikasi obyek berupa fakta, entitas dan 
atribut-atributnya. Setiap obyek akan direlasikan 



 

 

 

 

dalam bentuk data view yang merepresentasikan 
informasi dari sebuah proses bisnis. Tahapan ini 
membutuhkan tim system analyst dan database 
engineer dari unit sistem informasi yang dimiliki 
oleh perguruan tinggi. 

Data menjadi dasar terpenting sebelum 
pembangunan sistem dimulai dan harus meliputi 
seluruh proses bisnis perguruan tinggi yang saling 
terkait antara proses bisnis utama maupun 
pendukung. Dibutuhkan adanya sebuah desain basis 
data terpadu yang memuat semua entitas yang 
dibutuhkan dalam seluruh proses bisnis tersebut, 
agar nantinya tidak ada aplikasi sistem informasi 
yang dibangun tanpa mengacu basis data terpadu. 

Data master yaitu data yang sifatnya unik dan 
akan digunakan oleh lebih dari satu aplikasi, lebih 
dari satu proses bisnis dan bukan merupakan data 
transaksional, perlu dibangun terlebih dahulu dalam 
sebuah skema terpisah. Data master akan diacu dan 
digunakan oleh beberapa sistem dan aplikasi yang 
berbeda tidak boleh menyimpan data sejenis. 

 
ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI TERPADU  

STRUKTUR ORGANISASI 

Dukungan struktur organisasi yang terstruktur sebagai pelaksana 

proses bisnis utama dan pendukung 

serta struktur organisasi pengembang dan pelaksana layanan 

sistem informasi. 

UNIT ORGANISASI 

Ketersediaan unit organisasi dan sumber daya manusia yang 

kompeten di bidangnya. 

TATA KELOLA 

Ketersediaan tata kelola yang baik, prosedur, instruksi kerja  

sesuai dengan alur proses bisnis yang dijalankan perguruan tinggi. 

SUDUT PANDANG ORGANISASI 

MODEL DAN 

SKEMA DATA 

Pemodelan skema 

basis data yang 

dibutuhkan 

perguruan tinggi. 

 

 

RELASI ANTARA 

DATA, FUNGSI 

DAN ORGANISASI 

Pemodelan yang 

memetakan antara 

mata rantai proses 

bisnis perguruan 

tinggi, pemodelan 

data dan sistem. 

Topologi sistem 

yang dibangun. 

Transaksi basis 

data. 

Kontrol terhadap 

basis data, 

aplikasi, jaringan 

dan manajemen 

layanan. 

 

MODEL TEKNIS 

Pemodelan teknis 

fungsional dan non-

fungsional sesuai 

proses bisnis. 

STRUKTUR DATA 

Pembangunan 

struktur data 

proses bisnis 

akademik, non-

akademik dan 

pendukung. 

DESAIN MODUL, 

LIBRARY 

Pembangunan 

modul, library sesuai 

dengan spesifikasi 

teknis dari model 

bisnis. 

RELASI DATA 

Integrasi data 

dalam satu basis 

data terpadu dari 

beragam basis data 

yang terpisah-pisah, 

transformasi, 

migrasi dan 

eksekusi data. 

IMPLEMENTASI 

DIAGRAM ALIR 

PROGRAM DAN 

PENGUJIAN 

Pengembangan 

aplikasi sistem 

informasi utama dan 

pendukung. 

SUDUT PANDANG 

DATA 

SUDUT PANDANG 

KONTROL 

SUDUT PANDANG 

FUNGSI 

PEMANTAUAN CAPAIAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI 

Optimasi pemanfaatan produk dan layanan yang telah berhasil 

diterapkan di perguruan tinggi untuk mendukung penjaminan mutu 

sejalan dengan tujuan perguruan tinggi. 

SUDUT PANDANG PRODUK DAN LAYANAN 

 

Gambar 4. Sudut Pandang Framework ARIS bagi 
Perguruan Tinggi [1] 

 
Apabila skema, struktur dan relasi data terpadu 

telah tersedia, maka perguruan tinggi dapat beranjak 
ke tahapan selanjutnya yaitu pada tinjauan sudut 
pandang fungsi. Tahapan ini membutuhkan tim 
system analyst, system desainer dan dilanjutkan oleh 
tim programmer yang dapat bekerja secara paralel 
membangun model teknis, modul dan library 
aplikasi sesuai dengan spesifikasi model bisnis 
perguruan tinggi. 

Setiap modul dan library harus bersifat 
independen dan reusable, sehingga untuk perapan 
fungsionalitas yang sama pada beberapa aplikasi 
tidak perlu membuat kembali modul dan library 
yang berulang.  

Aplikasi sistem informasi terpadu bagi 
perguruan tinggi direkomendasikan berbasiskan 
web, sehingga memudahkan dalam aksesibilitas 
pengguna. Setiap aplikasi akan dibangun dengan 
konsep framework management system yang 
memisahkan antara skrip program yang berisi logika 
proses bisnis dan fungsionalitas, desain tampilan 
(antarmuka aplikasi), serta data dan konten aplikasi. 

Perlu waktu yang lama untuk menyelesaikan 
sebuah aplikasi sistem informasi dalam rangkaian 
pengembangan perangkat lunak hingga memenuhi 
kebutuhan pengguna. Proses ini membutuhkan tim 
technical writer untuk menuliskan dokumentasi 
yang lengkap mulai dari dokumen spesifikasi 
kebutuhan perangkat lunak (software requirement 
specification), dokumen desain teknis, dokumen 
pengujian dan serah terima pengguna (user 
acceptance test) serta dokumen panduan 
penggunaan. [7] 

Dokumen-dokumen tersebut sangat dibutuhkan 
oleh perguruan tinggi, apabila suatu ketika tim 
pengembang sistem informasi berganti personel, 
proses keberlanjutan pengembangan sistem dapat 
tetap berjalan dengan benar.  

Sudut pandang ketiga dalam ARIS, yaitu 
organisasi,menjadi syarat penting terkait 
ketersediaan sumber daya organisasi, baik secara 
material maupun sumber daya manusia yang 
berkompeten. Sudut pandang ini juga memegang 
peranan terhadap cepat atau lambatnya sistem 
informasi terpadu dapat terbentuk, karena dukungan 
unit organisasi pemilik proses bisnis dibutuhkan 
dalam rangkaian pengembangan sistem. 

Aplikasi sistem informasi tidak dapat dibangun 
apabila proses bisnis dan tata kelola organisasi 
belum berjalan dengan terstuktur dan sistematis. 
Perubahan proses bisnis yang bersifat mayor 
maupun kebijakan manajemen yang berubah-ubah 
akan menyulitkan proses analisis kebutuhan dalam 
pengembangan sistem. 

Data, fungsi dan organisasi akan dikendalikan 
oleh sudut pandang keempat yaitu kontrol terhadap 



 

 

 

 

relasi dari setiap tahapan yang tidak dapat 
dipisahkan dalam proses implementasi sistem 
informasi terpadu. Pemantauan ini diperlukan untuk 
menjamin sistem dikembangkan sesuai dengan 
tujuan yang akan dicapai serta menguji 
keberfungsian dan keterpaduan antar subsistem. 

Pencapaian penerapan sistem informasi 
dilakukan dalam sudut pandang produk dan layanan. 
Sistem yang telah berhasil diterapkan, harus 
dioptimalkan penggunaannya untuk optimasi proses 
menuju tahapan yang lebih tinggi, yaitu sebagai 
sumber informasi dan pengetahuan bagi organisasi 
dalam proses penjaminan mutu dan tata kelola 
perguruan tinggi. 

 
27.3 Pemodelan Aplikasi Sistem Informasi 

 
Penerapan kelima sudut pandang ARIS bagi 

perguruan tinggi (Gambar 4) masih memerlukan 
keputusan dari manajemen untuk membuat peta 
pengembangan aplikasi sistem informasi secara 
bertahap berdasarkan rantai nilai proses bisnis 
perguruan tinggi.  

Identifikasi dilakukan dengan menentukan 
dukungan apa saja yang dapat diberikan sistem 
informasi terhadap keberlangsungan proses-proses 
tersebut. Dukungan sistem informasi yang paling 
nyata berupa aplikasi terhadap suatu proses bisnis 
yang mencakup pemberian informasi untuk 
melaksanakan fungsi bisnis dan/atau otomasi fungsi 
bisnis tersebut.  

Pemetaan tersebut akhirnya memunculkan 
daftar kebutuhan aplikasi yang perlu dikembangkan 
dan disediakan oleh unit pelaksana sistem informasi 
pada perguruan tinggi, sesuai dengan rantai nilai 
proses bisnis utama dan pendukung perguruan 
tinggi, dengan mengacu pada kelima sudut pandang 
ARIS, seperti dimodelkan pada Tabel 1. 

Aplikasi-aplikasi konseptual kemudian dipilah 
berdasarkan prioritas area fungsional bisnis manakah 
yang akan diterapkan terlebih dahulu. Aplikasi yang 
berkaitan dengan proses bisnis utama perguruan 
tinggi sangat direkomendasikan untuk 
dikembangkan lebih awal, meskipun tidak menutup 
kemungkinan juga perlu dikembangkan aplikasi 
pendukung secara bersamaan.  

Misalnya sesuai rantai nilai perguruan tinggi 
(Gambar 1), aplikasi perencanaan studi mahasiswa 
sebagai bagian dari proses bisnis utama 
membutuhkan adanya aplikasi manajemen 
kepegawaian yang mengelola data dosen sebagai 
bagian dari proses bisnis pendukung. 

Setiap produk dan layanan sistem informasi 
yang dipetakan pada model pengembangan sistem 
informasi terpadu perguruan tinggi (Tabel 1) 
tersebut menjadi acuan untuk proses implementasi 
sistem informasi terpadu perguruan tinggi, sehingga 
membutuhkan tindak lanjut: 

a. Penentuan keputusan terhadap aplikasi 
sistem informasi mana yang harus dibangun 
ulang, dikembangkan dari aplikasi yang 
sudah ada atau harus dibangun ulang. 

b. Prioritas waktu implementasi berdasarkan 
rencana strategis perguruan tinggi dan 
kemampuan sumber daya. 

c. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat 
lunak (SKPL) yang berisi detil perancangan 
aplikasi sistem informasi sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. 

d. Dokumen teknis yang mencakup 
identifikasi dan perancangan basis data, 
infrastruktur dan modul aplikasi. 

Selama proses pembangunan sistem informasi 
terpadu perlu dilakukan evaluasi berkala untuk 
memastikan proses berjalan sesuai dengan kelima 
tahadap dalam sudut pandang ARIS, sebagai bentuk 
penjaminan mutu pengembangan layanan sistem 
informasi perguruan tinggi. 

 
28. Kesimpulan 

 
Bahasan tentang best practice framework 

ARIS sebagai perencanaan arsitektur sistem bagi 
perguruan tinggi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Konsep ARIS sesuai diterapkan dan 
menjadi acuan perencanaan tahapan-
tahapan  pengembangan sistem informasi 
terpadu perguruan tinggi. 

b. Pentingnya pemodelan bisnis sesuai 
dengan rantai nilai dan struktur unit 
organisasi perguruan tinggi, berdasarkan 
prosedur yang telah ditetapkan oleh 
perguruan tinggi, sebagai dasar analisis 
kebutuhan sistem. 

c. Penerapan kelima sudut pandang ARIS, 
yaitu data, fungsi, organisasi, kontrol serta 
produk dan layanan harus dikelola dan 
dievaluasi secara berkala untuk 
memastikan bahwa penerapan 
pembangunan aplikasi sistem informasi 
terpadu berjalan sesuai dengan 
perencanaan perguruan tinggi. 
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Tabel 1. Model Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Perguruan Tinggi 
SUDUT PANDANG 

FUNGSI 

SUDUT PANDANG 

ORGANISASI 

SUDUT PANDANG 

PRODUK DAN LAYANAN 

SUDUT PANDANG  

DATA 

SUDUT PANDANG 

KONTROL 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

Bagian/Unit Penerimaan 

Mahasiswa 
Aplikasi seleksi calon mahasiswa 

Data peserta tes penerimaan 

mahasiswa 

Prosedur 

(Standard 

Operating 

Procedure), 

Instruksi Kerja, 

Petunjuk 

Pelaksanaan, Hak 

Akses Data dan 

Aplikasi 

Bagian/Unit Administrasi 

Akademik 
Aplikasi registrasi mahasiswa baru 

Data kelulusan tes 

penerimaan mahasiswa 

Data mahasiswa baru 

Akademik  

Bagian/Unit Administrasi 

Akademik 
Aplikasi heregistrasi  Data mahasiswa  

Fakultas dan Program Studi Aplikasi manajemen kurikulum 
Data Kurikulum dan Mata 

Kuliah 

Fakultas dan Program Studi Aplikasi penjadwalan kuliah 

Data Kurikulum dan Mata 

Kuliah 

Data Dosen 

Data Mahasiswa 

Data Sarana Prasarana 

Data Jadwal Perkuliahan 

Fakultas dan Program Studi 
Aplikasi perencanaan studi dan 

perwalian 

Data Mahasiswa 

Data Nilai 

Data Registrasi Akademik 

Data Kurikulum dan Mata 

Kuliah 

Bagian/Unit Administrasi 

Akademik 

Aplikasi manajemen perkuliahan 

dan ujian 

Data Kurikulum dan Mata 

Kuliah 

Data Registrasi Akademik 

Data Pelaksanaan Perkuliahan 

Bagian/Unit Administrasi 

Akademik 
Aplikasi manajemen nilai, 

transkrip akademik dan ijazah 

Data Mahasiswa 

Fakultas dan Program Studi Data Nilai 

Bagian/Unit Kemahasiswaan 

Aplikasi manajemen beasiswa Data Beasiswa Fakultas dan Program Studi 

Bagian/Unit Keuangan 

Fakultas dan Program Studi 
Aplikasi manajemen data EPSBED 

dan pelaporan PDPT 

Data Mahasiswa 

Data Registrasi Akademik 

Data Nilai 

Data Dosen 

Data Pelaksanaan Perkuliahan 

Kelulusan  
Bagian/Unit Administrasi 

Akademik 
Aplikasi pelepasan akademik Data Mahasiswa 

Perpustakaan Bagian/Unit Perpustakaan 
Aplikasi pengelolaan pustaka dan 

peminjaman 

Data Pustaka 

Data Mahasiswa 

Kemahasiswaan Bagian/Unit Kemahasiswaan 
Aplikasi pengelolaan organisasi 

dan kegiatan kemahasiswaan 

Data Organisasi 

Kemahasiswaan 

Penelitian dan 

Pengabdian 

Masyarakat 

Bagian/Unit Penelitian dan 

Abdimas 

Aplikasi administrasi penelitian 

dan pengabdian masyarakat 

Data Penelitian 

Data Pengabdian Masyarakat 

Layanan karir dan 

konsultasi 

Bagian/Unit Layanan Karir 

dan Konsultasi 

Aplikasi profiling alumni dan tracer 

study 
Data Alumni 

Sistem Informasi 
Bagian/Unit Sistem 

Informasi 

Aplikasi pengelolaan infrastruktur 

teknologi dan sistem informasi 

Data Infastruktur Teknolosi 

dan Sistem Informasi 

Keuangan Bagian/Unit Keuangan Aplikasi anggaran dan akuntansi Data Keuangan dan Anggaran 

Sumber Daya 

Manusia 
Bagian/Unit SDM 

Aplikasi manajemen struktur 

organisasi, kepegawaian, jenjang 

karir dan penggajian 
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Abstrak 
 

Knowledge Management System (KMS) merupakan sistem berbasis komputer untuk mendukung penerapan 
knowledge management di perusahaan/organisasi, sehingga penyebaran dan pengaksesan pengetahuan akan 
lebih efisien dan efektif. 
Perancangan Knowledge Management System proses akademik dimulai dengan melakukan identifikasi 
kebutuhan sistem yang dimodelkan dengan menggunakan metode Unified Modelling Language (UML). 
Hasil dari perancangan Knowledge Management System proses akademik ini mempunyai menu utama berupa 
menu Autentifikasi yang terdiri dari proses pendaftaran dan login. Setelah proses login berhasil maka di 
dalamnya terdapat menu yaitu Upload Knowledge, Download Knowledge, Forum dan Laporan.  Pada menu 
Upload Knowledge hanya bisa diakses oleh Dosen untuk mengupload materi kuliah, paper, artikel dan soal 
latihan sedangkan menu Download Knowledge bisa diakses oleh Dosen dan Mahasiswa. Untuk Forum disiapkan 
bagi semua pengguna yang ingin melakukan sharing knowledge, dan menu laporan hanya bisa diakses oleh 
owner yang berisi detail penggunaan knowledge dan sharing knowledge kemudian selanjutnya dijadikan sebagai 
bahan evaluasi apakah knowledge sharing sudah berjalan atau belum. 
 
Kata kunci :   Knowledge Management System, Upload Knowledge, Download Knowledge 
__________________________________________________________________________________________ 
  
1. Pendahuluan 

 
Seiring dengan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi serta Informasi yang 
semakin menggelobal, memberikan kemudahan dan 
keleluasaan bagi manusia dalam menciptakan suatu 
karya yang bisa dimanfaatkan secara langsung. 
Menyadari akan persaingan yang semakin berat, 
maka diperlukan perubahan paradigma dari yang 
semula mengandalkan pada resource-based 
menjadi knowledge-based yang bertumpu pada 
analisis bidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya 
pohon industri, kemasan informasi, metadatabase, 
data mining, data warehouse, dan sebagainya, 
dengan peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia (SDM). Oleh karena itu, peran pendidikan 
dan knowledge sharing dikalangan karyawan amat 
besar untuk meningkatkan kemampuan manusia 
dalam berfikir secara logis yang nantinya akan 
menghasilkan suatu yang kreatif dan inovatif [6]. 

Menurut [3] mengatakan bahwa 
sebenarnya mengelola knowledge adalah cara 
organisasi mengelola karyawan mereka, dan berapa 
lama mereka menghabiskan waktu untuk teknologi 
informasi. Sebenarnya menurut mereka, knowledge 
management adalah bagaimana orang-orang dari 
berbagai tempat yang berbeda mulai saling bicara, 
yang sekarang populer dengan label learning 
organization. 



 

 

 

 

 Untuk membangun Organizational 
Knowledge Management System (OKMS) 
diperlukan empat fungsi yaitu : using knowledge, 
finding knowledge, creating knowledge, dan 
packaging knowledge yang akan membangun suatu 
knowledge baru untuk menjawab pertanyaan 
mengenai know-how, know-what, dan know-why, 
serta menumbuhkan kreativitas yang ditumbuhkan 
oleh dirinya sendiri (self-motivated creativity), tacit 
pribadi (personal tacit), tacit yang membudaya 
(culture tacit) tacit organisasi (organizational tacit) 
dan aset peraturan (regulatory assets). Sekarang ini, 
aset terpenting dari suatu industri adalah 
knowledge, terutama bagi suatu lembaga 
pendidikan dan penelitian. Menurut Nonaka dan 
Takeuchi dalam [4] keberhasilan perusahaan 
Jepang ditentukan oleh keterampilan dan kepakaran 
mereka dalam penciptaan knowledge organisasinya 
(organizational knowledge creation). Tacit 
knowledge sangat sulit diterjemahkan ke dalam 
bentuk eksplisit. Oleh sebab itu, knowledge juga 
bisa dialihkan dari satu pihak ke pihak lain melalui 
hubungan personal yang intensif. Jadi, disini fungsi 
utama adalah jaringan komputer baik internet atau 
intranet. Bukan saja untuk menyimpan atau 
mendokumentasikan knowledge, melainkan juga 
untuk memfasilitasi lalu lintas komunikasi antar 
individu dalam suatu organisasi. 
 Karena organisasi merupakan jaringan dari 
keputusan para perumus kebijakan dan pengambil 
keputusan, ia perlu dikelola agar keputusan tersebut 
efektif dan terintegrasi serta ada dampaknya dari 
keputusan tersebut. Keputusan merupakan hasil 
dari commitment terhadap tindakan, maka 
keputusan juga memfasilitasi tindakan dengan 
mendefinisikan dan mengolaborasikan maksud dan 
tujuan serta mengalokasikan sumber daya. 
 Untuk mencapai organisasi yang inovatif, 
maka perlu dibangun budaya knowledge sharing 
(berbagi pengetahuan) [1]. Namun kenyataannya 
budaya berbagi pengetahuan antar dosen inilah 
yang belum dirasakan di STMIK Syaikh Zainuddin 
Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur terutama 
pada proses akademik. Karena memang disadari 
bahwa untuk berbagi pengetahuan belum adanya 
media yang digunakan misalnya pemanfaatan 
Information and Communications and Technology 
(ICT) untuk mendokumentasikan pengetahuan 
masing-masing dosen. Selain itu juga tidak adanya 
forum diskusi antar dosen sehingga dosen enggan 
untuk menulis pengetahuannya dikhawatirkan 
pengetahuan akan hilang manakala ada dosen yang 
pindah tugas atau berhenti. Untuk itu perlu adanya 
terobosan baru yaitu dengan memanfaatkan ICT 
secara penuh sebagai media tempat berbagi 
pengetahuan di lingkungan STMIK khususnya pada 
proses akademik yang kemudian dapat dikelola 
menjadi aset institusi. Dengan demikian manfaat 
dari penerapan Knowledge Management System 

(KMS) betul-betul dirasakan oleh pihak yang 
terkait terutama di dalam merespon kesempatan 
bisa dengan cepat dan inovasi dapat diciptakan. 

2. Landasan Teori 
 

2.1. Knowledge Management 
 

Knowledge Management pada dasarnya 
muncul untuk menjawab pertanyaan tentang 
bagaimana seharusnya mengelola knowledge. 
Kesadaran untuk menerapkan pendekatan 
knowledge management ke dalam strategi bisnis 
diperlukan, karena terbukti perusahaan yang 
menjadikan sumber daya knowledge  sebagai aset 
utamanya senantiasa mampu mendorong 
perusahaan lebih inovatif yang bermuara kepada 
kepemilikan daya saing perusahaan terhadap para 
pesaingnya. 

Knowledge management  adalah usaha 
untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna 
dalam organisasi, diantaranya membiasakan budaya 
berkomunikasi antar personil, memberikan 
kesempatan untuk belajar dan menggalakan saling 
berbagi knowledge. Usaha ini akan menciptakan 
dan mempertahankan peningkatan nilai dari inti 
kompetensi bisnis dengan memanfaatkan teknologi 
informasi yang ada.  

Thomas Davenport mendefinisikan bahwa 
”Knowledge merupakan campuran dari penga 
laman, nilai, informasi konstektual, pandangan 
pakar dan intuisi mendasar yang memberikan suatu 
lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan 
menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Di 
perusahaan knowledge sering terkait tidak saja pada 
dokumen atau tempat penyimpanan barang 
berharga, tetapi juga pada rutinitas, proses, praktek 
dan norma perusahaan” [2]. 

Knowledge seseorang bila diibaratkan 
seperti gunung es yang ada di tengah lautan. 
Tampak di permukaan air ukurannya kecil, padahal 
yang berada di bawah air ukurannya jauh lebih 
besar. Yang tampak dipermukaan air sering 
dinamakan dengan explicit knowledge, sedangkan 
yang berada didalam air sering disebut dengan tacit 
knowledge. Dengan knowledge management 
diharapkan mampu mengubah dari Tacit knowledge 
ke Explicit knowledge, sehingga pengetahuan yang 
tadinya hanya diketahui oleh satu orang karyawan 
dapat di share dan menjadi pengetahuan bagi 
karyawan lain [1].  Gambar 1. berikut menunjukkan 
konsep knowledge management yang mampu 
mengubah tacit knowledge menjadi explicit 
knowledge. 
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Gambar 1. KM Mengubah Tacit Knowledge 
Menjadi Explicit Knowledge 

Knowledge dibagi menjadi dua jenis yaitu 
Explicit Knowledge dan Tacit Knowledge, yang 
dapat dijabarkan sebagai berikut. 
a. Explicit Knowledge: adalah knowledge yang 

tertulis, terarsip, tersebar (cetak maupun 
elektronik) diekspresikan dengan kata-kata dan 
angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk 
ilmiah, spesifikasi atau manual dan bisa sebagai 
bahan pembelajaran (reference) untuk orang 
lain. Knowledge jenis ini dapat segera 
diteruskan dari satu individu ke individu lainnya 
secara formal dan sistematis karena telah ada 
dalam bentuk konkrit/nyata. Explicit knowledge 
juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, 
metode, cara, pola bisnis dan pengalaman 
desain dari suatu produksi.  

b. Tacit Knowledge: adalah knowledge dari para 
pakar baik individu maupun masyarakat yang 
berbentuk know-how, pengalaman, skill, 
pemahaman, maupun petunjuk praktis (rules of 
thumb) berada di dalam benak orang yang 
mengetahui. “Knowledge kita jauh lebih banyak 
daripada yang kita ceritakan”. Tacit knowledge 
bersifat sangat personal dan sulit dirumuskan 
sehingga membuatnya sangat sulit untuk 
dikomunikasikan atau disampaikan kepada 
orang lain. Perasaan pribadi, intuisi, bahasa 
tubuh, pengalaman fisik serta petunjuk praktis 
(rules of thumb) termasuk dalam jenis tacit 
knowledge. Semakin tacit sebuah knowledge, 
maka semakin berharga knowledge  tersebut [7]. 

 

2.2. Knowledge Management System 
(KMS) 

 
Knowledge Management System (KMS) 

merupakan sistem berbasis komputer untuk 
mendukung penerapan knowledge management di 
perusahaan / organisasi, sehingga penyebaran dan 
pengaksesan pengetahuan akan lebih efisien dan 
efektif [5]. Terdapat lima prinsip utama yang 
mendasari pengembangan knowledge management 
system (KMS) : 
a. Menyimpan pengetahuan secara online dan 

dapat dilakukan secara online. Macam-macam 
pengetahuan dipublikasikan dalam bentuk 

digital, dan jika diperlukan dicetak dalam 
kertas. Pengetahuan disimpan dalam jaringan 
Intranet, tidak disimpan dalam kabinet-kabinet 
atau kotak-kotak, karena pengetahuan yang 
sudah dijadikan dalam bentuk digital akan lebih 
efisien untuk dipelihara, dan akan lebih mudah 
untuk dianalisa, ditelusuri, diperbaharui dan 
disebarluaskan. 

b. Memudahkan akses pengetahuan online. 
Organisasi/perusahaan mempunyai tanggung 
jawab dan kewajiban untuk semua karyawan 
mempunyai akses yang sama terhadap 
pengetahuan yang sesuai dengan keperluannya. 

c. Para pegawai menjadi “Knowledge Worker” . 
Para pegawai dituntut untuk meningkatkan 
kemampuannya ketika melayani pelanggan / 
konsumen internal atau eksternal, sehingga para 
pegawai mampu mengakses dengan segera 
terhadap pengetahuan yang terbaru dan akurat. 
Dalam hal ini, teknologi Web dapat 
memberikan fasilitas untuk mendorong 
perubahan budaya melalui lingkungan yang 
didukung oleh pengetahuan atau informasi yang 
dapat diakses dari berbagai lapisan, dan juga 
bisa saling melakukan sharing satu sama lain 
dengan mudah. 

d. Bekerja secara kemitraan (teamwork) untuk 
mencapai sasaran. Terdapat kebutuhan yang 
mendesak untuk dapat melakukan kerjasama 
secara lebih baik diantara para anggota atau 
departemen organisasi/perusahaan. 

e. Menghilangkan atau memperkecil penghalang 
dan memberikan contoh/model. Dalam era 
informasi, pimpinan perusahaan/organisasi 
seharusnya secara proaktif mendorong para 
pekerja untuk bisa saling berkerja sama, oleh 
karena itu pimpinan memberikan contoh atau 
model untuk selalu berbagi pengetahuan atau 
informasi dengan semua lapisan. 

Dengan knowledge management system, 
organisasi bisa menyimpan, meng-update dan 
menyempurnakan terus menerus detail pengetahuan 
praktis dari semua lapisan profesional dan pekerja. 
Seluruh perkembangan pengetahuan para 
karyawannya, tercatat dan tersimpan dengan baik 
dan dapat diakses dengan mudah kapan saja dalam 
knowledge management system. Semua operator 
tidak harus belajar dari nol, mereka bisa mulai dari 
apa yang sudah dicapai para pendahulunya, yang 
bisa mereka akses dalam knowledge management 
system [5]. 

Tujuan dasar knowledge management 
system adalah memanfaatkan knowledge untuk 
keunggulan organisasi.  Knowledge management 
system adalah suatu cara untuk mengelola 
knowledge sehingga : 
a. Tersampaikan pada saat yang tepat 
b. Tersedia pada tempat yang tepat 
c. Hadir dalam bentuk yang benar 
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d. Memenuhi sandar kualitas 
e. Didapatkan dengan biaya yang terjangkau 
f. Dapat digunakan dalam suatu proses bisnis 

Supaya knowledge management system 
berhasil dilaksanakan maka hal-hal berikut ini 
harus dibudayakan pada anggotanya, baik secara 
individu maupun institusi 
a. Menciptakan knowledge : knowledge diciptakan 

begitu seseorang menentukan cara baru untuk 
melakukan sesuatu atau menciptakan know-
how. Kadang-kadang knowledge eksternal 
dibawa ke dalam organisasi/institusi. 

b. Menangkap knowledge : knowledge baru 
diidentifikasikan sebagai bernilai dan direpre 
sentasikan dalam suatu cara yang masuk akal. 

c. Menjaring knowledge : knowledge baru harus 
ditempatkan dalam konteks agar dapat 
ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan kedalaman 
manusia (kualitas tacit) yang harus ditangkap 
bersamaan dengan fakta explicit. 

d. Menyimpan knowledge : knowledge yang 
bermanfaat harus disimpan dalam format yang 
baik dalam penyimpanan knowledge, sehingga 

semua anggota dalam organisasi dapat 
mengaksesnya. 

e. Mengolah knowledge : seperti perpustakaan, 
knowledge harus dibuat up-to-date. Hal tersebut 
harus di-review untuk menjelaskan apakah 
relevan atau akurat. 

f. Menyebarluaskan knowledge : knowledge harus 
tersedia dalam format yang bermanfaat untuk 
semua orang dalam organisasi yang 
memerlukan, dimanapun dan tersedia setiap saat 
[1], [6]. 

 
 
 

3. Use Case Diagram 
 
Berikut gambar use case diagram dari 
knowledge management system proses 
akademik pada STMIK Syaikh Zainuddin 
Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur 
adalah : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Use Case Diagram 
 
 
4. Class Diagram 

 
Setelah membuat use case diagram, 

langkah selanjutnya adalah membuat Class 
Diagram berdasarkan use case diagram tersebut. 
Class diagram ini harus berisikan objek-objek yang 

terdapat di dalam knowledge management. Berikut 
adalah gambar class diagram knowledge 
management system proses akademik pada STMIK 
Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani 
Lombok Timur adalah : 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Class Diagram 
 



 

 

 

 

5.  Rancangan Antar Muka 
  
5.1.  Menu Login 
 Menu login ini disiapkan untuk melakukan 
login sebagai syarat bisa mengakses menu-menu 
berikutnya. User dapat mengklik satu kali login 
yang terdapat di ujung kanan atas pada rancangan 
program ini. Setelah user mngklik login maka akan 
ditampilkan kotak tempat mengisi e-mail sebagai 
usernamenya dan password yang sesuai pada saat 
daftar pertama kali. Berikut dapat dilihat tampilan 
dari menu login di bawah ini : 

 

 
Gambar 4. Rancangan Menu Login 
 
5.2. Form Daftar Administrator 
 

Sebelum melakukan login user harus 
terlebih dahulu melakukan pendaftaran. User dalam 
hal ini adalah Administrator, Owner, Dosen dan 
Mahasiswa. Perlu diperhatikan bahwa data yang 
dimasukkan pada saat daftar harus benar-benar 
valid terutama untuk email dan password. E-mail 
dan password akan dibutuhkan pada saat login. 
Berikut tampilan form pendaftaran untuk bagian 
administrator seperti rancangan di bawah ini: 

 

 
Gambar 5. Rancangan form daftar administrator 

 
5.3. Menu Antar Muka Masukan 
 

Menu antar muka masukan ini terdiri atas 
menu materi kuliah, artikel, paper, latihan dan 
forum.  
a.  Menu Antar Muka Masukan Untuk Upload 
Materi Kuliah 

Pada Menu antar muka masukan untuk Materi 
Kuliah yaitu sebagai tempat dosen mengupload 

tulisan yang dibuat. Untuk lebih lengkapnya bisa 
dilihat pada gambar di bawah ini :  

 

 
  Gambar 6. Rancangan upload materi kuliah 

 
b.  Menu Antar Muka Masukan Untuk Upload Paper 

Pada Menu antar muka masukan untuk 
Paper yaitu sebagai tempat dosen mengupload  
paper yang dibuat. Untuk lebih lengkapnya bisa 
dilihat pada gambar di bawah ini :  

 

 
 Gambar 7. Rancangan upload paper 
 
c. Menu Antar Muka Masukan Untuk Upload Artikel 

Pada Menu antar muka masukan untuk 
artikel yaitu sebagai tempat dosen mengupload 
tulisan atau artikel yang dibuat. Untuk lebih 
lengkapnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini :  

 

 
Gambar 8. Rancangan Upload Artikel 

 
5.4. Menu Antar Muka Keluaran 
 

Menu antar muka masukan terbagi atas menu 
antar muka keluaran untuk forum dan menu antar 
muka keluaran untuk baca knowledge. 
 



 

 

 

 

a. Menu Antar Muka Keluaran Forum 
Menu antar muka keluaran untuk forum yaitu 

disiapkan untuk memberikan komentar tentang 
knowledge yang sudah diupload oleh para dosen. 
Untuk yang mengomentari boleh dari dosen atau 
mahasiswa. Berikut tampilan untuk forum : 

 

 
Gambar  9. Rancangan Keluaran Forum 
 
b. Menu Antar Muka Keluaran Download 
Knowledge 

Menu antar muka keluaran untuk 
download knowledge ini disiapkan bagi dosen atau 
mahasiswa yang mau mendownload hasil dari 
knowledge yang telah diupload oleh para dosen. 
Berikut di bawah ini tampilan untuk antar muka 
keluaran download knowledge : 

 

 
Gambar 10. Rancangan Keluaran Download Knowledge 
 
c.  Menu Antar Muka Keluaran Laporan 

Menu antar muka keluaran laporan ini 
disiapkan bagi owner untuk dapat melihat kegiatan 
sharing knowledge yang terjadi dalam system, 
apakah sudah berjalan sesuai yang diinginkan atau 
belum. Hal ini akan terlihat dari grafik sharing 
knowledge seperti terlihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 11. Rancangan Keluaran Laporan Knowledge 
 
 

6. Kesimpulan 
 

Hasil Perancangan Knowledge 
Management System Proses Akademik Pada 
STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan 
Anjani Lombok Timur ini terdapat empat use case 
yaitu autentifikasi, forum diskusi, manajemen 
knowledge dan laporan. Untuk manajemen 
knowledge disajikan empat macam jenis knowledge 
yang bisa dilakukan upload, download dan read. 
Jenis knowledge tersebut yaitu materi kuliah, paper, 
artikel dan latihan. Untuk menu forum diskusi bisa 
dilakukan upload dan read knowledge atau 
komentar tentang knowledge yang dibaca atau yang 
didownload. Sedangkan menu laporan disiapkan 
untuk menampilkan kegiatan sharing knowledge 
yang dilakukan antara mahasiswa dan dosen, atau 
dosen dengan dosen dalam bentuk grafik. 
Keamanan system dirancang setiap user yang akan 
melakukan akses harus melalui autentifikasi yaitu 
login terlebih dahulu. Data untuk login harus sama 
dengan yang diinputkan pada saat pendaftaran yaitu 
email dan password. 
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Abstrak 

Perguruan Tinggi memiliki pejabat-pejabat fungsionaris structural yang menjalankan tugas dengan penuh 
tanggung jawab dan memiliki kompetensi sesuai dengan kemampuan keilmuan dibidangnya pada lembaga yang 
dipimpin pejabat tersebut. Penentuan pejabat dari banyak calon memerlukan persyaratan/alternatif dan kriteria 
tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan penilaian bobot, yang memungkinkan untuk melihat siapa yang 
lebih tepat untuk menduduki jabatan dilembaga yang akan dipimpinnya. Rangkumana penilaian standart 
perguruan Tinggi menjadi pendukung pembandingan antar satu calon dan calon lainnya.  

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) adalah sebuah metode yang mengacu pada proses 
prioritas dan memilih hasil proses perangkingan. FMADM sangat tepat untuk digunakan pada semua alternative 
yang memiliki sejumlah criteria yang masing-masing memiliki bobot dan  dapat digunakan sebagai sarana 
perbandingan. Hasil dari penerapan metode ini akan menghasilkan rangking yang dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menetapkan calon yang akan menduduki jabatan 
fungsionaris di lingkungan Perguruan Tinggi. 
 
Kata kunci : Fuzzy multi attribut decision making(FMADM), alternatif, rangking, kriteria,  Pejabat Perguruan 

Tinggi. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Lingkungan Perguruan Tinggi memliki 
pejabat-pejabat  pengelola yang ditempatkan pada 
unit-unit lembaga dan untuk menduduki jabatan 
tertentu, dilingkungan Perguruan Tinggi tersebut. 
Perguruan Tinggi memiliki dasar atau aturan tertentu 
untuk menempatkan pejabat yang berkenan untuk 
mengelona unit lembaga dalam Perguruan Tinggi.  
Aturan disusun  dan menjadi dasar  pertimbangan 
untuk memilih dan menetapkan pejabat secara 
periodik dilembaga yang akan didudukinya. Standar 
pemilihan memungkinkan untuk mengacu pada 
beberapa komponen dasar yang layak diperhatika 
untuk  memperoleh bobot penilaian. Komponen 
tersebut mengacu pada criteria diantaranya : 
penilaian terhadap kepribadian, jenjang pendidikan 
dan kelinieran keilmuan dengan bidang yang akan 
dikelola, serta memperhatikan jabatan fungsional 
akademis yang dimiliki oleh calon yang akan dipilih. 

Alasan ini sangat mungkin untuk diterapkan 
oleh pemilik atau pejabat berwenang  dilingkungan 

Perguruan Tinggi, sehingga akan benar-benar  dapat 
menempatkan orang yang tepat untuk mengelola 
lembaga Perguruan Tinggi tersebut.  Tujuan dasar 
dari hal tersebut untuk memperoleh pejabat yang 
tepat dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
bidangnya dan dapat ditempatkan pada lembaga 
yang tepat.  Harapannya kedepan dengan orang 
/pejabat yang tepat akan dapat mengembangkan 
kwalitas dan kwantitas lembaga yang dipimpinnya. 
Dari banyaknya calon yang ada akan dipilih yang 
terbaik dengan mengacu pada  penilaian bobot yang 
diperoleh oleh calon berdasarkan syarat dan kriteria 
yang dinilai.  Selanjutnya hasil perangkingan 
digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 
bagi pengambil keputusan untuk menetapkan pejabat 
fungsinaris untuk menduduki jabatan tertentu  di 
Perguruan Tinggi tersebut. 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making 
(FMADM) adalah sebuah metode yang mengacu 
pada proses prioritas dan memilih hasil proses 
perengkingan. FMADM sangat tepat untuk 
digunakan pada semua alternative yang memiliki 



 

 

 

 

sejumlah criteria yang masing-masing memiliki 
bobot dan  dapat digunakan sebagai sarana 
perbandingan. 
 
2. Metode Penelitian 

 
Penelitian dilakukan dengan menerapkan 

teoritis (literatur), dengan menggunakan tools 
bahasa pemrograman, mengambil kasus  yang 
berlaku secara umum.  Penelitian ini melakukan 
langkah-langkah : penetapan alternative, pemberian 
bobot penilaian pada attribute alternatif, menghitung 
matriks, dan melakukan proses perhitungan untuk 
mencapai bobat akhir yang digunakan untuk proses 
perengkingan. 

  
3. Landasan Teoritis 

 
Pada teori himpunan fuzzy, komponen utama 

yang sangat berpengaruh adalah fungsi keanggotaan. 
Fungsi keanggotaan merepresentasikan derajat 
kedekatan suatu obyek terhadap atribut tertentu, 
sedangkan pada teori probabilitas lebih pada 
penggunaan frekuensi relatif. Teori himpunan fuzzy 
merupakan kerangka matematis yang digunakan 
untuk merepresentasikan ketidakpastian, 
ketidakjelasan, ketidaktepatan, kekurangan 
informasi . 

Suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar 
tingkat keanggotaan suatu elemen (x) dalam suatu 
himpunan (A), sering dikenal dengan nama nilai 
keanggotaan atau derajat keanggotaan, dinotasikan 
dengan µA(x). Pada himpunan klasik, hanya ada dua 
nilai keanggotaan, yaitu µA(x) = 1 untuk x menjadi 
anggota A; dan µA(x) = 0 untuk x bukan anggota 
dari A  (George J,1995). 
 
3.1. Fungsi Keanggotaan 

 
Fungsi keanggotaan (membership function) 

adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan 
titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya 
(sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) 
yang memiliki interval 0 sampai 1. Salah satu fungsi 
keanggotaan  segitiga yang dapat  digunakan adalah 
: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 3.1 Representasi Kurva Segitiga 

 
Bilangan fuzzy segitiga juga dapat direpresentasikan 
dengan fungsi keanggotaan berikut : 

 
 
 
 
    …………..(1) 
 
 
3.2.  Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 

 
Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 

adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk 
menerapkan alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. 
Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan-
aturan atau standar yang digunakan dalam 
pengambilan keputusan. Berdasarkan tujuannya, 
Multiple Criteria Decision Making dapat dibagi 
menjadi dua model (Kusumadewi, 2006) : Multi 
Attribute Decision Making (MADM); dan Multi 
Objective Decision Making (MODM). Secara umum 
dapat dikatakan bahwa, Multi Attribute Decision 
Making menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif.  

Ada beberapa fitur umum yang akan 
digunakan dalam Multiple Criteria Decision Making 
yaitu : 
a. Alternatif adalah obyek-obyek  berbeda dan 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih 
b. Atribut adalah karakteristik, komponen, atau 

kriteria. 
c. Konflik antar kriteria. Beberapa kriteria 

biasanya mempunyai konflik antara satu 
dengan yang lainnya. 

d. Bobot keputusan, menunjukkan kepentingan 
relatif dari setiap kriteria, 
W = (w1, w2, ... , wn) 

e. Matriks, Suatu matriks X yang berukuran m x 
n , berisi elemen-elemen xij, yang 
merepresentasikan rating dari alternatif Ai 
(i=1,2,...,m) terhadap kriteria Cj (j=1,2,...,n). 

 
3.3. Konsep Dasar Multi Attribute Decision 

Making (MADM). 
 

Sebagian besar pendekatan Multi Attribute 
Decision Making dilakukan melalui dua langkah, 
yaitu pertama melakukan agregasi terhadap semua 
tujuan pada setiap alternatif dan kedua melakukan 
perankingan alternatif-alternatif tersebut berdasarkan 
hasil. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
masalah Multi Attribute Decision Making adalah 
mengevaluasi m alternatif Ai (i=1,2,...,m) terhadap 
sekumpulan atribut atau kriteria Cj (j=1,2,...,n), 
dimana setiap atribut saling tidak tergantung satu 
dengan yang lainnya. Matriks keputusan setiap 
alternatif terhadap setiap atribut X diberikan sebagai 
: 
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Dimana xij merupakan rating kinerja alternatif ke-i 
terhadap atribut ke-j. Nilai bobot yang menunjukkan 
tingkat kepentingan relatif terhadap atribut, 
diberikan sebagai : 
 
  W = {w1,w2,w3,...,wn} 
…………(3) 
 
Rating kinerja (X) dan nilai bobot (W) merupakan 
nilai utama yang merepresentasikan preferensi 
absolut dari pengambil keputusan. Masalah Multi 
Attribute Decision Making diakhiri dengan proses 
perankingan untuk mendapatkan alternatif terbaik 
diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan preferensi 
yang diberikan. 
 
3.4. Simple Additive Weighting (SAW) 

 
Metode Simple Additive Weighting sering juga 

dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. 
Konsep dasar metode Simple Additive Weighting 
adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 
kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut 
.Metode SAW membutuhkan proses normalisasi 
matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 
diperbandingkan dengan semua rating alternatif 
yang ada. 

 
 
 

     ……………(4)
    

 
Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari 
alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,…,m dan 
j=1,2,…,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif ( 
Vi ) diberikan sebagai :        
 
 
     ……………(5) 
 
Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa 
alternatif Ai lebih terpilih. 
 
 
4. Pembahasan 

 
Dalam rekrutmen  pejabat fungsionaris  

dilakukan melalui penilaian standar  yang  akan 
diterapkan dan masing-masing komponen memiliki 
bobot yang diberikan, pengambilan nilai bobot 
sesuai hasil pengamatan tim penilai.  Berikut  asumsi 
persyaratan (atribut) dan bobot yang diberikan. 
 

Atribut Bobot 
1. Kewarganegaraan 

Indonesia 
1 2 3 4 5 

2. Sehat Jasmani dan 
Rohani (Surat 
Kesehatan R. Sakit) 

1 2 3 4 5 

3. Sifat Kepemimpinan 1 2 3 4 5 
4. Penilaian DP3 1 2 3 4 5 
5. Usia (Max 60 Tahun) 1 2 3 4 5 
6. Status Dosen 

(Tetap/Tidak Tetap) 
1 2 3 4 5 

7. Tidak Sedang Studi 
Lanjut atau Pelatihan 
melebihi Waktu 
6(enam) bulan atau 
sedang cuti 

1 2 3 4 5 

8. Tidak Sedang 
dinyatakan dalam  
hukuman (sedikitnya 
3(tiga) tahun) 

1 2 3 4 5 

9. Pernyataan tertulis 
kesediaan menjadi 
Ketua Prodi 

1 2 3 4 5 

10. Pendidikan (Minimal 
S2) 

1 2 3 4 5 

11. Kepangkatan 
fungsional Minimal 
Lektor 

1 2 3 4 5 

12. Minimal telah 5(lima) 
tahun bekerja di PT yg 
bersangkutan. 

1 2 3 4 5 

 
Dari persyaratan yang disebutkan di atas, dapat 
diasumsikan dan disusun tabel pemberian nilai bobot 
untuk masing-masing : penilaian DP3, status dosen, 
jenjang pendidikan dan keilmuan linier, dan jabatan 
fungsional akademis.  
 

No Penilaian DP3 Institusi Bobot 
1 A  5 
2 B 4 
3 C 3 
4 D 2 
5 E 1 

 
No Status Dosen Bobot 
1 Dosen tetap yayasan 5 
2 Dosen tetap perjanjian 4 
3 Dosen tetap diperbantukan 

pemerintah 
3 
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4 Dosen honor ( >5 tahun ) 2 
5 Dosen honor ( <5 tahun ) 1 

   
No Jenjang Pendidikan  Bobot 
1 S3 5 
2 S2 4 
3 S1 3 

 
No Jabatan Fungsional Akademis Bobot 
1 Guru Besar 5 
2 Lektor Kepala 4 
3 Lektor 3 
4 Asisten Ahli 2 

 
 
Dengan mempergunakan asumsi data diatas dilakukan  
proses perengkingan terhadap calon yang akan dinilai, 
pada calon “Ketua Jurusan”. Asumsi tiga calon Ketua 
Jurusan (A1,A2,A3) memiliki data seperti tabel  
Bobot Setiap Kriteria dari Setiap Alternatif 
 
Kriteria Alternatif 

Calon1 
(A1) 

Calon 
2 (A2) 

Calon 3 
(A3) 

Kepemimpinan 4 4 5 
Penilaian DP3 4 5 4 
Status Dosen 4 3 5 
Kelinieran Bidang 
Ilmu linier 

4 5 3 

Pendidikan 4 4 4 
Jabatan Fungsional 3 3 4 

 
Berdasarkan data diatas dibentuk tabel matriks x “ 
Rating Kecocokan dari Setiap Alternatif pada Setiap 
Kriteria” berikut : 
 

Alternatif Kriteria 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 4 4 4 4 4 3 

A2 4 5 3 5 4 3 

A3 5 4 5 3 4 4 

 
Pengambil keputusan memberikan bobot 
berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing 
criteria, menggunakan rumus (3): 

 
W = ( 4,3,4,5,2,3) 
 

Dibentuk Matriks X dari rumus (2): 
: 
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dengan rumus (4)  : 
 
 

 
 
 
 
Perlakuan normalisasi  terhadap  matriks X : 
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Diperoleh Matriks ternormalisasi R :
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dengan rumus (5) : 
 
 
 
 
Proses perankingan memperoleh :
V1  =  (4)(0.80) + (3)(0.80) + (4)(0.80) + 
(5)(0.80) + (2)(1.00) +    (3)(0.75) = 17.05
V2  =  (4)(0.80) + (3)(1.00) + (4)(0.60) + 
(5)(1.00) + (2)(1.00) +     (3)(0.75) = 17.85
V3  =  (4)(1.00) + (3)(0.80) + (4)(1.00) + 
(5)(0.60) + (2)(1.00) +   (3)(1.00) = 18.40
 
Nilai terbesar ada pada V3

(ranking) dari proses perhitungan adalah :
1. Calon 3 (18.40) 
2. Calon 2 (17.85) 
3. Calon 1 (17.05) 
 
Proses diatas dapat dikelola dengan mempergunakan 
tools pemrograman. Hasil pengelolaan data oleh 
perangkat lunak diperlihatkan seperti gambar 3.1.
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Diperoleh Matriks ternormalisasi R :
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Proses perankingan memperoleh : 
=  (4)(0.80) + (3)(0.80) + (4)(0.80) + 

(5)(0.80) + (2)(1.00) +    (3)(0.75) = 17.05 
=  (4)(0.80) + (3)(1.00) + (4)(0.60) + 

) +     (3)(0.75) = 17.85 
=  (4)(1.00) + (3)(0.80) + (4)(1.00) + 

(5)(0.60) + (2)(1.00) +   (3)(1.00) = 18.40 

3, sehingga urutan 
(ranking) dari proses perhitungan adalah : 

diatas dapat dikelola dengan mempergunakan 
tools pemrograman. Hasil pengelolaan data oleh 
perangkat lunak diperlihatkan seperti gambar 3.1. 

 

 
Gambar 3.1. Hasil Pengolahan data dengan Tools 

Program 
 
 
 

5.  Kesimpulan 
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
Fuzzy Multiple Attribute
(FMADM) dapat diterapkan pada pengelolahan data 
dengan banyak attribut dan masing
memiliki bobot penilaian. Pemrosesan data dan 
perlakuan pada perangkingan m
dapat dipergunakan sebagai bahan acuan 
perbandingan antara satu calon dengan calon pejabat 
lainnya, Urutan rangking merupakan masukan bagi 
pengambil keputusan untuk menempatkan orang 
yang tepat menduduki jabatan fungsionaris di 
Lingkungan Perguruan Tinggi.
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Abstrak  
 

Ramalan (forecast) memiliki peran yang penting sebagai pedoman dalam pembuatan perencanaan. 
Forecast penjualan adalah perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan 
dibuat berdasar data-data yang pernah terjadi. Ada beberapa metode untuk menyusun forecast penjualan dengan 
Analisa trend yaitu metode garis lurus (metode least square) dan metode garis lengkung (metode kuadrat). 
Diperlukan data penjualan  beberapa periode untuk menentukan metode forecast yang sesuai untuk masing-
masing produk dan penyusunan forecast penjualan masing-masing produk  untuk beberapa periode ke depan. 
Data penjualan kayu ini pertama kali digunakan untuk dasar penghitungan nilai Standar Kesalahan Forecast 
masing-masing produk. Berdasarkan nilai Standar Kesalahan Forecast ini bisa ditentukan metode mana yang 
sesuai untuk masing-masing produk. Setelah diketahui metode mana yang sesuai maka selanjutnya dilakukan 
proses penyusunan forecast penjualan produk beberapa periode ke depan. 

 
Kata kunci : Sistem forecast penjualan, Metode Least Square, Metode Kuadrat, Standar Kesalahan Forecast  
 

 
1. Pendahuluan 

 
Perencanaan (Planning) merupakan salah satu 

dari fungsi manajemen. Perencanaan merupakan 
upaya berhati-hati sebelum mengerjakan sesuatu 
agar apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan 
baik. Tujuan utama perencanaan adalah 
memberikan proses umpan maju (feedforward) agar 
dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer 
dalam pengambilan keputusan operasional sehari 
hari. 

Penjualan merupakan komponen yang sangat 
penting untuk mencapai tujuan perusahaan mencari 
laba yang maksimal, untuk itu anggaran penjualan 
dibuat terlebih dahulu sebelum membuat anggaran 
yang lain sehingga anggaran penjualan merupakan 
dasar penyusunan anggaran lainnya. Sebelum 
disusun anggaran penjualan, biasanya dibuat 
forecast penjualan.  

Ramalan (forecast) memiliki peran yang 
penting sebagai pedoman dalam pembuatan 

perencanaan. Forecast penjualan adalah perkiraan 
penjualan pada suatu waktu yang akan datang 
dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasar data-
data yang pernah terjadi.  

Informasi merupakan sumber daya strategis 
bagi suatu perusahaan, di samping itu informasi 
juga dianggap sebagai suatu entitas yang 
mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Para 
praktisi bisnis bergantung pada sistem informasi 
yang menggunakan berbagai teknologi informasi. 

penjualan untuk memperkirakan penjualan 
kayu di masa yang akan datang sehingga 
perusahaan dapat menetapkan kebijakan-kebijakan 
Ada beberapa metode untuk menyusun forecast 
penjualan dengan Analisa trend yaitu metode garis 
lurus (metode least square) dan metode garis 
lengkung (metode kuadrat). 

Untuk membuat forecast penjualan dan 
menentukan metode mana yang lebih cocok untuk 
produk tertentu, maka diperlukan suatu alat bantu 



 

 

 

 

penentuan metode forecast dan perhitungan forecast 
penjualan. 

 
2. Metode Forecast Penjualan 
 
2.1  Metode Least Square 
 
Forecast penjualan dengan metode Least Square 
menggunakan asumsi nilai X dimulai dari 0 dan 
dapat dihitung dengan rumus seperti yang 
diperlihatkan pada persamaan (1), (2) dan (3) 
sebagai berikut:  

Y = a + b X          
(1) 

 
         n ∑XY - ∑X ∑Y 
b =   ---------------------                    (2) 
            n ∑ X2 – (∑X)2  
 
 
          ∑Y – b ∑X 
a =    ----------------        (3) 
                 n 
 
dimana : 
 Y = variabel terikat 
 X =  variabel bebas 
 a =  nilai konstanta 
 b = koefisien arah regresi 
 n = jumlah data 
 

2.2  Metode Kuadrat 
 

Forecast penjualan dengan metode kuadrat dengan 
asumsi nilai ∑X = 0 dan dapat dihitung dengan 
rumus seperti yang diperlihatkan pada persamaan 
(4), (5), (6) dan (7) sebagai berikut: 

Y  = a + b X + c (X)2          (4) 
 
∑Y      = n a + c ∑ X2        (5) 
∑XY   = b ∑ X2         (6) 
∑X2Y  =  a ∑ X2 + c ∑ X4          (7) 

dimana : 
 Y = variabel terikat 
 X =  variabel bebas 
 a =  nilai konstanta 
 b = koefisien arah regresi 
 c = koefisien arah regresi 
 n = jumlah data 

 
2.3  Stándar Kesalahan Forecasting 
 
Untuk menentukan metode mana yang paling 
sesuai untuk suatu produk, maka digunakan stándar 
kesalahan forecasting. Nilai stándar kesalahan 
forecast yang terkecil akan menunjukkan bahwa 
forecasting yang disusun tersebut mendekati 
kesesuaian. 

Rumus stándar kesalahan forecasting seperti yang 
diperlihatkan pada persamaan (8)  
 

SKF  =   ∑ ( Y – Z )2  : n            (8) 
 
Dimana : 
 Y =  penjualan Nyata 
 Z =  forecast Penjualan 
 n =  banyaknya data  yang dianalisis 

 
3 Analisa Dan Perancangan Sistem  
 
3.1 Tabel yang digunakan  
 
Tabel yang digunakan pada analisa perancangan 
sistem antara lain :  
1. Tabel Product (merekam data produk) 
2. Tabel Sale (merekam data penjualan produk) 
3. Tabel admin(merekam data admin) 

 
3.2 Rancangan Data Flow Diagram (DFD) 
Diagram konteks atau DFD level 0 dari sistem ini 
sebagai berikut : 
 
 

 
 

Gambar 1 Diagram Konteks 
 
Dari gambar di atas pada pembuatan sistem 
informasi forecast penjualan ini terdapat beberapa 
entitas yang berhubungan langsung dengan sistem. 
Entitas-entitas tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bagian Administrasi 
 Bagian Administrasi disini bertugas 

memasukkan data produk dan data penjualan. 
Bagian administrasi menerima daftar produk 
dan daftar penjualan. 

2. Pemilik Perusahaan 
 Pemakai dari sistem ini adalah pemilik 

perusahaan, yang mendapatkan informasi 
mengenai daftar produk dan daftar penjualan. 
Disamping itu pemilik dengan memilih produk, 
data range, forecast range dan metode forecast 
akan mendapatkan informasi mengenai metode 
forecast yang sesuai untuk suatu produk dan 
informasi forecast penjualan tiap-tiap produk.  



 

 

 

 

Dari gambar  di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 
proses sistem informasi forecast penjualan ini 
memerlukan beberapa data seperti data produk dan 
data penjualan yang nantinya akan dijadikan dasar 
pembuatan forecast penjualan. 
 
Proses sistem informasi forecast pada Data Flow 
Diagram Level 0 perlu dijabarkan kembali menjadi.  
DFD level 1, seperti gambar dibawah ini : 
 

 
Gambar 2. DFD Level 1 

 
Pada Data Flow Diagram level 1 di atas terdapat 
beberapa proses yang dilakukan. Berikut akan 
dijelaskan proses-proses tersebut : 

1. Pengolahan data produk 
Proses ini dilakukan untuk menginputkan dan 
merekam data produk yang disimpan di Tabel 
Product. Hasil dari proses ini berupa informasi 
produk akan disampaikan ke bagian 
administrasi dan pemilik perusahaan.  

2. Input data penjualan 
Proses ini dilakukan untuk menginputkan dan 
merekam data penjualan produk yang disimpan 
di Tabel Sale. Hasil dari proses ini berupa 
informasi penjualan produk akan disampaikan 
ke bagian administrasi dan pemilik perusahaan. 

3. Analisa 
Proses ini dilakukan untuk menentukan metode 
forecast yang sesuai untuk suatu produk serta 
detail perhitungan standar kesalahan 
forecasting.  Hasil dari proses ini disajikan 
kepada pemilik perusahaan. 

4. Forecast 
Proses ini dilakukan untuk penyusunan 
forecast penjualan beberapa periode ke depan. 
Hasil dari proses ini disajikan kepada pemilik 
perusahaan. 

5. Laporan 
Proses ini dilakukan untuk menginformasikan 
penjualan dan forecast kepada pemilik 

 
 
 
4. Implementasi 
 
4.1 Login 
 
Menu Login disediakan untuk mengamankan 
sistem dari pengguna yang tidak berhak. Setiap 
pemakai yang akan menggunakan sistem harus 
terlebih dahulu menjalankan proses ini. 
 

 
Gambar 3. Login 

 
4.2 Halaman Utama 
 
Tampilan pada halaman utama terdapat beberapa 
sub menu antara lain product, prod_sale, analisa, 
dan forecast. 

 
Gambar 4. Halaman Utama 

 
4.3 Input Data Produk 
 
Berfungsi sebagai sarana untuk pemasukan data 
produk. 
 

 



 

 

 

 

Gambar 5. Input Data Produk 
 
4.4 Tampilan Informasi Data Produk 
 
Berfungsi sebagai sarana menginformasikan data 
produk. 

 
Gambar 6. Informasi Data Produk 

 
4.5 Input Data Penjualan 
 
Berfungsi sebagai sarana untuk pemasukan data 
penjualan produk. 

 
 

Gambar 7. Input Data penjualan 
 
4.6 Tampilan Informasi Data Penjualan 

Produk 
 
Berfungsi sebagai sarana menginformasikan 
penjualan produk.  
 

 

 

 
Gambar 8. Informasi data penjualan produk 

 
 
4.7 Penghitungan Standar Kesalahan Forecast 
 
Berfungsi sebagai sarana untuk menghitung standar 
kesalahan forecast Tampilan perhitungan standar 
kesalahan forecast  

 

 

 
Gambar 9. Penghitungan Standar Kesalahan 

Forecast 
 
4.8 Detail Perhitungan Standar Kesalahan 

Forecast 
 
Berfungsi untuk detail dari perhitungan forecast 
 

 
 



 

 

 

 

Gambar 10.   Detail Perhitungan Standar Kesalahan 
Forecast 

 
4.9 Penentuan Metode Forecast 
 
Berfungsi untuk menentukan metode forecast yang 
sesuai untuk salah satu jenis produk.  

 
Gambar 11. Penentuan Metode Forecast 

4.10 Penghitungan Variabel Forecast 
 
Berfungsi sebagai sarana untuk menghitung 
variabel forecast.  
 

 
 

 
Gambar 12. Penghitungan variabel Forecast 

 
4.11 Penghitungan Forecast 
 
Berfungsi sebagai sarana untuk menghitung 
forecast. 

 
Gambar 13. Penghitungan Forecast 

 
5. Kesimpulan 
Sistem forecast penjualan yang telah dibangun 
cukup efektif untuk digunakan oleh pemilik 
perusahaan untuk menetapkan metode forecast 
penjulan yang sesuai untuk masing-masing produk  
dan penyusunan forecast penjualan masing-masing 
produk untuk beberapa periode ke depan. 
Berdasarkan nilai Standar Kesalahan Forecast, yang 
sesuai, maka disusunlah forecast penjualan masing-
masing produk  untuk beberapa periode ke depan. 
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Abstrak 

Barzas Clothing merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian atau konfeksi. Dengan 
sistem yang berjalan sekarang masih terdapat banyak masalah yang terjadi. Pihak perusahaan masih belum 
mempunyai media untuk mengelola proses bisnis produknya dan pencatatan laporan transaksi penjualan masih 
dilakukan berbasis kertas. Sementara konsumen harus datang langsung ke toko apabila ingin mendapatkan 
informasi produk dan hendak memesan produk, serta konsumen harus menghubungi perusahaan via sms atau 
telepon jika ingin mengetahui perkembangan produksi dari barang yang dipesan. Pada penelitian ini, akan 
dibangun sebuah model proses bisnis penjualan pakaian pada Barzas Clothing dengan menggunakan model 
BPMN. Pemilihan model BPMN karena dianggap dapat menggambarkan kondisi proses bisnis yang 
sesungguhnya, yang melibatkan berbagai pihak di luar perusahaan dalam  mengelola penjualan, dan kebanyakan 
komunikasi antar entitas bisnis dilakukan melalui pesan-pesan dalam konsep e-bisnis. Berdasarkan analisis atas 
proses bisnis pada Barzas Clothing dihasilkan 2 lapisan model diagram BPMN yaitu level 1 (untuk kasus sistem 
penjualan online) dan level 2 (untuk kasus view laporan transaksi penjualan). Dari hasil pemodelan ini terlihat 
adanya interaksi B2C antara perusahaan dan konsumen. Pemodelan yang dibangun dapat mengakomodasi proses 
negosiasi dan tracking produksi pakaian, sehingga membantu konsumen dalam mengetahui perkembangan 
proses produksi dari pesanannya tanpa harus menghubungi perusahaan via SMS maupun telepon. 
 
Kata kunci : Barzas Clothing, konfeksi, BPMN, B2C, tracking 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Barzas Clothing merupakan salah satu 
perusahaan di kota Bandung yang bergerak di 
bidang produksi pakaian, seperti : pembuatan kaos, 
kemeja, sweater, jaket, dan lainnya. Namun, dengan 
sistem yang berjalan sekarang, masih banyak 
masalah yang terjadi baik di pihak perusahaan 
maupun di pihak konsumen terutama yang berada di 
luar kota Bandung. Pihak perusahaan selama ini 
belum memiliki media khusus untuk 
mempromosikan produk – produknya, mengelola 
proses bisnis produknya dan pencatatan laporan 
transaksi penjualan masih dilakukan berbasis kertas 
hanya dengan menggunakan tanda bukti transaksi 
yang ada. Dan konsumen masih harus langsung 
datang ke toko apabila ingin mendapatkan informasi 
produk dan hendak memesan produk sesuai dengan 
desain yang diinginkan, serta konsumen harus 
menghubungi perusahaan via SMS atau telepon jika 
ingin mengetahui perkembangan produksi atas 
pesanannya. 

Berdasarkan pada permasalahan - permasalahan 
di atas, maka perlu untuk melakukan analisis 
terhadap proses bisnis pada Barzas Clothing. 

Tahapan awal dalam menganalisis proses bisnis 
adalah menggambarkan proses bisnis tersebut [1]. 
Agar proses bisnis ini dapat dikomunikasikan dengan 
mudah ke semua pihak yang terkait maka diperlukan 
teknik pemodelan proses bisnis yang praktis tetapi 
cukup representatif mewakili proses yang 
sebenarnya.  Salah satu model yang saat ini mulai 
banyak diadopsi oleh organisasi adalah BPMN yang 
dirilis pertama kali pada pertengahan tahun 2004 [5].  

Proses bisnis yang dibangun akan menangani 
upload desain yang dapat menjadi sarana bagi 
konsumen untuk mengirimkan desain pakaian yang 
hendak mereka pesan, dan tracking yang berfungsi 
agar konsumen dapat melacak perkembangan proses 
produksi dari pesanannya, serta dapat membuat 
laporan transaksi penjualan per bulan. Sehingga 
proses bisnis  ini diharapkan akan dapat membantu 
pihak perusahaan untuk mempromosikan produknya 
dan membuat laporan transaksi penjualan per bulan. 
Juga dapat membantu pihak konsumen yang ingin 
mendapatkan informasi, dan memesan produk tanpa 
harus datang langsung ke toko, serta mengetahui 
perkembangan produksi dari pesanannya tanpa harus 
menghubungi vendor via sms/telepon. 
 



 

 

 

2. BPMN 
 

Business Process Modeling Notation
adalah representasi grafis untuk menentukan proses 
bisnis dalam suatu pemodelan proses 
utama dari BPMN adalah menyediakan suatu notasi 
standar yang mudah dipahami oleh semua pemangku 
kepentingan bisnis [2]. 

BPMN yaitu suatu metodologi baru yang 
dikembangkan oleh Business Process Modeling 
Initiative sebagai suatu standard 
pemodelan proses bisnis. BPMN juga sebagai alat 
desain pada sistem yang kompleks berbasis pesan 
(message-based). Tujuan utama dari BPMN adalah 
menyediakan suatu notasi stan
dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis, 
yang meliputi bisnis analis yang memodelkan proses 
bisnis, pengembang teknik yang membangun sistem 
yang melaksanakan bisnis, dan berbagai tingkatan 
manajemen yang harus dapat membaca dan 
memahami proses diagram dengan cepat sehingga 
dapat membantu dalam pengambilan keputusan [4].

Notasi BPMN yang baru juga dirancang untuk 
sifat sistem berbasis layanan web. BPMN dapat 
memodelkan pesan kompleks yang dilewatkan 
diantara pelaku bisnis atau bagian d
kejadian yang menyebabkan pesan dilewatkan, dan 
aturan bisnis yang membatasi kejadian tersebut. 
BPMN memugkinkan proses bisnis dipetakan ke 
bahasa eksekusi bisnis berbasis XML seperti 
BPEL4WS (Business Process Execution Language
for Web Service) dan BPML (
Modeling Language). Informasi pada bahasa 
eksekusi bisnis ini dapat divisualisasikan dengan 
notasi umum. Contoh penerapan notasi pada sistem 
berbasis layanan web adalah seperti pada gambar 1.

 

Gambar 1. Diagram Proses Bisnis BPMN [3]

Salah satu kelebihan diagram BPMN adalah 
kemampuan memodelkan aliran pesan.  Diagram 
bisnis proses tradisional mampu memodelkan aliran  
proses secara sekuensial, dari kejadian awal sampai 
hasil akhir. Dalam lingkungan e
tentunya, orang mengirim pesan kepada yang lain 
sebagai bagian dari aliran proses. Pesan ini 
menuntun pada penggambaran dan pemahaman 

Business Process Modeling Notation (BPMN) 
epresentasi grafis untuk menentukan proses 

bisnis dalam suatu pemodelan proses bisnis. Tujuan 
enyediakan suatu notasi 

standar yang mudah dipahami oleh semua pemangku 
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Business Process Modeling 
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pemodelan proses bisnis. BPMN juga sebagai alat 
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Tujuan utama dari BPMN adalah 
menyediakan suatu notasi standar yang mudah 
dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis, 
yang meliputi bisnis analis yang memodelkan proses 
bisnis, pengembang teknik yang membangun sistem 
yang melaksanakan bisnis, dan berbagai tingkatan 
manajemen yang harus dapat membaca dan 

ami proses diagram dengan cepat sehingga 
dapat membantu dalam pengambilan keputusan [4]. 

Notasi BPMN yang baru juga dirancang untuk 
sifat sistem berbasis layanan web. BPMN dapat 
memodelkan pesan kompleks yang dilewatkan 
diantara pelaku bisnis atau bagian dari pelaku bisnis, 
kejadian yang menyebabkan pesan dilewatkan, dan 
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Bisnis BPMN [3] 

Salah satu kelebihan diagram BPMN adalah 
kemampuan memodelkan aliran pesan.  Diagram 
bisnis proses tradisional mampu memodelkan aliran  
proses secara sekuensial, dari kejadian awal sampai 
hasil akhir. Dalam lingkungan e-commerce, 

orang mengirim pesan kepada yang lain 
sebagai bagian dari aliran proses. Pesan ini 
menuntun pada penggambaran dan pemahaman 

proses business to business 
customer (B2C) [4]. 

Berikut ini adalah elemen
diagram BPMN [2]: 
1. Flow object adalah elemen utama yang 

menggambarkan karakteristik dari sebuah 
proses bisnis. Flow Object
yaitu: (a) Event adalah sesuatu yang terjadi 
selama rangkaian dari sebuah proses
Event ini mempengaruhi alur dari proses dan 
biasanya memiliki sebuah tindakan atau sebuah 
hasil. Simbolnya adalah bentuk lingkaran; (b) 
Activities digunakan untuk mewakili berbagai 
makna dalam kehidupan sehari
dianggap mencakup berbagai kegiatan
dapat diselesaikan dalam waktu 5 menit, satu 
minggu atau lebih; (c) 
mendefinisikan semua tindakan 
proses bisnis. Sebuah 
memainkan salah satu dari dua peran, dan 
kadang-kadang bermain baik pada waktu yan
sama. 

Gambar 2. Simbol 

2. Connecting Object
menghubungkan Flow object. 
Object juga memiliki 3 jenis elemen yaitu :
Alur Sequence (Sequence flow
untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan 
dilakukan dalam sebuah proses; (b) Alur Pesan 
(Messege Flow) digunakan untuk menunjukkan 
aliran pesan antara dua entitas yang siap untuk 
mengirim dan menerima; (c) Asosiasi 
(Association) digunakan untuk asosiasi data, 
informasi dan artefak dengan aliran benda.

Gambar 3. Simbol Connecting Object

3. Swimlanes adalah pengelompokan dari beberapa 
model elemen. Swiml
memisahkan dan mengatur kegiatan oleh 
peserta sehingga kita secara intuitif dapat 
memahami siapa yang bertanggung jawab untuk 
setiap event. Swimlanes
Pools � Semua 
mengandung setidaknya satu 
Pool yang dibagi lagi menjadi sub 

 

business to business (B2B) dan business to 

Berikut ini adalah elemen-elemen dalam 

adalah elemen utama yang 
menggambarkan karakteristik dari sebuah 

Flow Object terdiri dari 3 elemen 
adalah sesuatu yang terjadi 

selama rangkaian dari sebuah proses bisnis. 
ini mempengaruhi alur dari proses dan 

biasanya memiliki sebuah tindakan atau sebuah 
hasil. Simbolnya adalah bentuk lingkaran; (b) 

digunakan untuk mewakili berbagai 
makna dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas 
dianggap mencakup berbagai kegiatan yang 
dapat diselesaikan dalam waktu 5 menit, satu 
minggu atau lebih; (c) Gateway dapat 
mendefinisikan semua tindakan arus urutan 

isnis. Sebuah gateway kadang-kadang 
memainkan salah satu dari dua peran, dan 

kadang bermain baik pada waktu yang 

 
Gambar 2. Simbol Flow Object 

Connecting Object adalah elemen yang 
Flow object. Connecting 

juga memiliki 3 jenis elemen yaitu : (a) 
Sequence flow) digunakan 

untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan 
dalam sebuah proses; (b) Alur Pesan 

) digunakan untuk menunjukkan 
aliran pesan antara dua entitas yang siap untuk 
mengirim dan menerima; (c) Asosiasi 

) digunakan untuk asosiasi data, 
informasi dan artefak dengan aliran benda. 

 
Connecting Object 

adalah pengelompokan dari beberapa 
Swimlanes digunakan untuk 

memisahkan dan mengatur kegiatan oleh 
peserta sehingga kita secara intuitif dapat 
memahami siapa yang bertanggung jawab untuk 

nes ada 2 jenis yaitu : (a) 
Semua bisnis flow diagram 

mengandung setidaknya satu pool. (b) Lanes � 
yang dibagi lagi menjadi sub swimlanes. 



 

 

 

Gambar 4. Simbol Swiml

4. Artifacts adalah elemen yang digunakan untuk 
memberikan informasi tambahan dari sebuah 
proses. Bentuk dan penggunaan 
bermacam-macam dan bisa lebih luas 
tergantung dari standar pengertian BPMN yang 
digunakan. Saat ini terdapat 3 setingan 
pengaturan artifacts, yaitu : 
dan Annotations. 

Gambar 5. Simbol Artifacts

3. Pemodelan Proses Bisnis B2C dengan BPMN
 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 

pemodelan proses bisnis B2C menggunakan BPMN 
pada studi kasus bidang usaha konfeksi 
Barzas Clothing. 

 
3.1 Analisis Sistem Eksisting 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada 
vendor Barzas Clothing, berikut ini adalah hasil 
analisis terhadap bisnis proses eksisting atau yang 
sedang berjalan tanpa menggunakan bantuan 
perangkat lunak: 
1. Konsumen datang ke toko dan dapat melihat 

langsung contoh-contoh produk yang telah 
dibuat oleh vendor. 

2. Jika konsumen berminat untuk memesan 
produk, maka konsumen dapat menunjukan 
desain dan detail produk yang diinginkan.

3. Vendor mengeceknya dan memberikan h
untuk pembuatan produk tersebut.

4. Jika konsumen menyetujui maka diharuskan 
untuk membayar DP minimal 50% dari total 
harga, dan pihak vendor 
tanda bukti & deadline produk akan selesai.

5. Setelah konsumen membayar DP, maka proses 
produksi akan dimulai. 
memberitahu kepada konsumen 
telepon jika produk telah selesai dibuat. Begitu 
juga jika terjadi keterlambatan, konsumen akan 
diberitahu via sms atau telepon.

6. Lalu konsumen datang ke toko untuk melunasi 
sisa pembayaran dan vendor
produk yang telah dipesan. Konsumen 
disarankan untuk mengecek apakah barang 
sesuai atau tidak terdapat cacat, jika sesuai 
maka transaksi selesai. Tetapi jika terdapat 
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untuk pembuatan produk tersebut. 
Jika konsumen menyetujui maka diharuskan 
untuk membayar DP minimal 50% dari total 

 akan memberikan 
produk akan selesai. 

Setelah konsumen membayar DP, maka proses 
kan dimulai. Vendor akan 

memberitahu kepada konsumen via sms atau 
telepon jika produk telah selesai dibuat. Begitu 
juga jika terjadi keterlambatan, konsumen akan 

telepon. 
Lalu konsumen datang ke toko untuk melunasi 

vendor akan menyerahkan 
produk yang telah dipesan. Konsumen 
disarankan untuk mengecek apakah barang 
sesuai atau tidak terdapat cacat, jika sesuai 
maka transaksi selesai. Tetapi jika terdapat 

cacat atau ada yang tidak sesuai dengan 
pesanan, maka barang a
vendor. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

6 mengenai deskripsi sistem 
Barzas Clothing. 

 
3.2 Analisis Sistem Usulan

Berdasarkan analisis atas proses bisnis pada 
Barzas Clothing dihasilkan 2 lapisan model diagram 
BPMN yaitu level 1 (untuk kasus sistem penjualan 
online) dan level 2 (untuk kasus 
transaksi penjualan). Pada bagian ini dijelaskan 
mengenai analisis pemodelan untuk sistem yang 
diusulkan dengan bantuan peran

1. User yang membuka 
masuk ke 
melihat katalog yang telah disediakan.

2. Jika user berminat untuk memesan 
pakaian, maka 
registrasi terlebih dahulu untuk 
menjadi member
menjadi member
mengetahui informasi harga, 
desain, dan tracking

3. Apabila member
desain yang dimiliki, maka desain akan 
diterima oleh admin
Konfirmasi harga akan dilakukan oleh 
pihak vendor

4. Jika harga telah
member melakukan transfer uang 
ATM minimal sebesar 50% dari total 
harga. 

5. Setelah itu 
konfirmasi 
disediakan. 

6. Saat vendor
telah diterima, pada saat itu juga 
produksi dimulai de
telah ditentukan. 

7. Member juga bisa memantau proses 
produksi melalui fitur 
sehingga member
perkembangan produksi yang sedang 
berjalan. 

8. Setelah produksi selesai 
mendapatkan konfirmasi dari pihak 
vendor via sms atau 
diharuskan melakukan transfer 
pelunasan pembayaran.

9. Jika member
pelunasan via ATM dan konfirmasi 
kepada pihak 
pengiriman akan dilakukan 
menggunakan jasa kurir yang telah 
disepakati. 

10. Tetapi jika terdapat cacat atau ada yang 
tidak sesuai dengan pesanan, maka 

 

cacat atau ada yang tidak sesuai dengan 
pesanan, maka barang akan diperbaiki oleh 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
6 mengenai deskripsi sistem manual pada vendor 

Analisis Sistem Usulan 

Berdasarkan analisis atas proses bisnis pada 
dihasilkan 2 lapisan model diagram 

BPMN yaitu level 1 (untuk kasus sistem penjualan 
) dan level 2 (untuk kasus view laporan 

Pada bagian ini dijelaskan 
mengenai analisis pemodelan untuk sistem yang 
diusulkan dengan bantuan perangkat lunak: 

yang membuka website akan 
masuk ke home dan hanya dapat 
melihat katalog yang telah disediakan. 

berminat untuk memesan 
pakaian, maka user harus melakuan 
registrasi terlebih dahulu untuk 

member. Karena dengan 
member, user akan dapat 

mengetahui informasi harga, upload 
tracking produksi. 

member telah meng-upload 
desain yang dimiliki, maka desain akan 
diterima oleh admin atau vendor. 
Konfirmasi harga akan dilakukan oleh 

vendor. 
Jika harga telah disepakati, maka 

melakukan transfer uang via 
ATM minimal sebesar 50% dari total 

Setelah itu member melakukan 
konfirmasi via website yang telah 

vendor mengecek bahwa uang 
telah diterima, pada saat itu juga 
produksi dimulai dengan waktu yang 
telah ditentukan.  

juga bisa memantau proses 
produksi melalui fitur tracking, 

member dapat mengetahui 
perkembangan produksi yang sedang 

Setelah produksi selesai member akan 
mendapatkan konfirmasi dari pihak 

sms atau e-mail, member 
diharuskan melakukan transfer 
pelunasan pembayaran. 

member sudah melakukan 
pelunasan via ATM dan konfirmasi 
kepada pihak vendor, maka proses 
pengiriman akan dilakukan 
menggunakan jasa kurir yang telah 

a terdapat cacat atau ada yang 
tidak sesuai dengan pesanan, maka 



 

 

 

 

konsumen dapat mengembalikan 
barang dan barang akan diperbaiki oleh 
vendor. 

11. Vendor dapat melihat laporan transaksi 
penjualan, yang disediakan khusus 
untuk admin atau vendor. 

12. Aturan-aturan vendor : 
1. Minimal pemesanan 24pcs. 
2. Ongkos kirim ditanggung konsumen. 
3. Pengiriman barang dilakukan 

menggunakan JNE atau TIKI. 
4. Barang yang tidak dilunasi atau 

diambil lebih dari 1 bulan menjadi hak 
milik vendor. 

5. Apabila terdapat barang yang cacat 
atau tidak sesuai (kesalahan vendor), 
maka konsumen berhak 
mengembalikan barang untuk 
diperbaiki vendor dan ongkos kirim 
ditanggung oleh kedua belah pihak 
(vendor dan konsumen). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
7 dan gambar 8 mengenai deskripsi sistem online 
pada Barzas Clothing. 

Pemodelan yang diusulkan ini akan 
memanfaatkan penggunaan perangkat lunak untuk 
membantu vendor Barzas Clothing dalam 
memasarkan produk secara lebih luas, mendapatkan 
pesanan lebih banyak, melakukan proses negosiasi 
dengan konsumen, melakukan pencatatan setiap 
proses produksi sehingga dapat membantu 
pelanggan dalam melakukan tracking proses 
produksi barang yang dipesannya. Selain itu vendor 
dapat melakukan pencatatan data pesanan, data 
penjualan dan melihat laporannya berdasarkan 
periode tertentu. 

 
4. Kesimpulan 

 
Berdasarkan analisis terhadap pemodelan pada 

proses bisnis B2C di vendor Barzas Clothing, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Modeling dengan BPMN adalah penting untuk 

memahami dan mengkomunikasikan proses 
bisnis di seluruh perusahaan. Teknik-teknik 
pemodelan memungkinkan perusahaan untuk 
memahami dan merancang arsitektur 
perusahaan, yang memungkinkan untuk 
bereaksi terhadap perubahan lebih cepat, dan 
dengan cara yang lebih aman. 

b. Pemilihan model BPMN dapat menggambarkan 
kondisi proses bisnis yang sesungguhnya, yang 
melibatkan berbagai pihak di luar perusahaan 
dalam  mengelola penjualan, dan kebanyakan 
komunikasi antar entitas bisnis dilakukan 
melalui pesan-pesan dalam konsep e-bisnis.  

c. Berdasarkan analisis atas proses bisnis pada 
Barzas Clothing dihasilkan 2 lapisan model 
diagram BPMN yaitu level 1 (untuk kasus 

sistem penjualan online) dan level 2 (untuk 
kasus view laporan transaksi penjualan). 

d. Dari hasil pemodelan ini terlihat adanya 
interaksi B2C antara perusahaan dan konsumen. 
Pemodelan yang dibangun dapat 
mengakomodasi proses negosiasi dan tracking 
produksi pakaian, sehingga membantu 
konsumen dalam mengetahui perkembangan 
proses produksi dari pesanannya tanpa harus 
menghubungi perusahaan via SMS maupun 
telepon. 
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Pekerjaan Selanjutnya 
 

Pekerjaan selanjutnya adalah melakukan 
implementasi terhadap model yang telah dibuat ke 
dalam lingkungan sistem sesungguhnya, dengan 
membuat perangkat lunak online berbasis web. 
Kemudian melakukan analisis terhadap penerapan 
sistem. Selain itu melakukan analisis terhadap 
efektifitas penggunaan sistem dan dampaknya bagi 
proses bisnis B2C pada vendor Barzas Clothing. 
 



 

 

 

 

Gambar 6. Deskripsi Sistem Manual 
 



 

 

 

 

  
Gambar 7. Pemodelan Sistem Online B2C (Level 1) 

 



 

 

 

 

  
Gambar 8. Pemodelan Sistem Online View Laporan Penjualan (Level 2)

 
 
 
  



 

 

 

 

Makalah Nomor: KNSI-396 
 

PENGEMBANGAN FRAMEWORK PEMBANGKITAN PETA 
PENELITIAN UNTUK MENGGAMBARKAN                       

POSITIONING RESEARCH  SECARA OTOMATIS 

Afrida Helen, Ayu Purwarianti, Dwi Hedratmo Widyant oro 
 

1,2,3Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika 
Institut Teknologi Bandung, Jln Ganecha 10 Bandung 

 helen@ eepis-its.edu,  ayu@stei.itb.ac.id,  dwi@stei.itb.ac.id    
   
 
 

Abstrak 

Ketatnya perkembangan ilmu pengetahuan  menyebabkan  peneliti harus mampu menjelaskan posisi  penelitian 
(positioning research) dalam domain riset yang diteliti dan sekaligus harus bisa  mempertanggungjawabkan 
kontribusi  dari penelitiannya. Model yang biasa digunakan untuk menjelaskan  posisi penelitiain secara visual 
adalah Peta Penelitian. Peta Penelitian dibangun secara manual  berbentuk grafik dua dimensi yang 
menggambarkan perkembangan penelitian dalam domain penelitian tertentu dari waktu kewaktu. Penelitian ini 
mengusulkan suatu sistem pembangkit Peta Penelitian secara otomatis dan menampilkan  perkembangan 
penelitian yang dinamis. Dinamis dalam arti perkembangan penelitian tidak hanya dilihat dari perkembangan 
satu kriteria saja, misalnya perkembangan kriteria metode, tapi  juga bisa dilihat dari perkembangan kriteria-
kriteria lain seperti kriteria hasil penelitian, kontribusi penelitian,  dan variasi   data yang digunakan. Pemilihan 
kriteria  ini disesuaikan dengan kebutuhan informasi  yang ingin diketahui oleh pengguna.  
 
Kata kunci : Kontribusi, Positioning research,  Peta penelitian. 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Ilmu pengetahuan  akan  bergerak maju  
apabila peneliti bisa  memberikan kontribusi positif 
dalam menyelesaikan masalah penelitiannya. 
Kontribusi positif adalah kebaharuan dari penelitian 
yang bisa di lihat dari posisi penelitian (positioning 
research) yang digambarkan dalam peta jalan 
penelitian. Posisi penelitian merupakan hal utama 
dan mendasar yang harus ada  sebelum peneliti 
memulai meneliti, karena  penelitian yang dilakukan 
harus bisa diterima  di semua disiplin ilmu, selain itu 
juga akan  membuat  penelitian tersebut menjadi 
lebih berkualitas [15]. Oleh karena itu sebelum 
seorang peneliti memulai  meneliti, peneliti harus 
melakukan studi terhadap  referensi   (studi literatur)  
terhadap makalah-makalah yang sudah dipilih yang 
berhubungan dengan      penelitian yang akan 
dikembangkan, atau melakukan survey paper 
terhadap topik yang sesuai dengan bidang yang 
diminati. Dari hasil studi literatur,  posisi penelitian 
menjadi lebih mudah  ditentukan dan juga  bisa 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta akan 
mudah untuk  menggambarkannya dalam peta jalan 
penelitian. 

Akan tetapi bukan suatu hal yang  mudah untuk  
bisa memahami isi dari banyak makalah dengan 
cepat [2], yang dimanfaatkan untuk membangun 
peta jalan penelitian, dan   kemudian menempatkan 
penelitian yang akan dilakukan pada posisi dimana 
penelitian tersebut belum pernah  dikembangkan 
oleh peneliti lain.  

Kesulitan dalam membangun peta penelitian  
umumnya banyak dialami oleh peneliti pemula atau 
peneliti yang pindah domain penelitian [6], [14], [1], 
dan [4]. Namun sejauh ini belum ada  sistem yang 
bisa  dimanfaatkan untuk bisa membangkitkan  peta 
jalan penelitian secara otomatis dan dinamis yang 
bisa memvisualisasikan  perkembangan  penelitian 
dari suatu domain penelitian.  

Dengan memanfaatkan  peluang yang ada 
maka penelitian ini mengembangkan sebuah 
framework untuk membangkitkan peta jalan 
penelitian  secara otomatis dari dokumen-dokumen 
ilmiah terkait. Input dari sistem adalah dokumen-
dokumen ilmiah (papers) yang bersifat 
eksperimental dalam domain yang sama, sedangkan 
keluaran sistem berbentuk peta jalan penelitian 
dengan kriteria yang bisa berubah. Kriteria 



 

 

 

 

dirancang dinamis (dapat diubah-ubah) untuk 
memenuhi kebutuhan infomasi pengguna. 
 
2. Studi terkait  Peta  ( Roadmap) 

 
Dengan aksesibilitas yang tinggi terhadap 

makalah  ilmiah berformat elektronik, para peneliti 
mempunyai kesempatan yang banyak untuk dapat 
mengidentifikasi dan mengekstrak informasi yang 
berguna dari makalah  ilmiah tersebut dan kemudian 
menggambarkan hubungan abstraktif makalah 
tersebut secara visual dalam bentuk Peta Penelitian 
[7]. Mempelajari hubungan makalah  secara visual 
merupakan  cara yang efektif untuk 
mengkomunikasikan ide-ide abstrak ataupun ide 
kongkrit dari beberapa sumber yang berbeda [11].  

Peta Penelitian tidak hanya sekedar 
memvisualisasikan jalan dari sebuah domain 
penelitian akan tetapi juga merupakan faktor  
interaksi manusia dengan peta  informasi yang ingin 
diketahui. Akan tetapi tidak semua informasi yang 
ada dalam makalah dibutuhkan  oleh pembaca, oleh 
sebab itu  pembangkitan peta penelitian menjadi 
lebih sulit  dilakukan, karena terlebih dahulu harus 
dilakukan ekstraksi terhadap informasi yang  
dibutuhkan (ingin diketahui)  pembaca  dalam   
suatu makalah.  Informasi umum yang ingin 
diketahui seorang pembaca  sekurang-kurangnya 
adalah siapa nama penelitinya  (who), apa masalalah 
dari penelitian tersebut (research problem), apa 
kontribusi dari penelitian  (what), dan bagaimana 
cara menyelesaikan masalah tersebut (how) [3], [5], 
dan [10]. Paling tidak Peta penelitian diharapkan 
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan  tersebut dan 
peta peneltian diharapkan menjadi sebuah  tahapan 
awal untuk dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan melalui penelitian. Dalam penelitian ini 
diusulkan cara yang berbeda untuk mengekstraksi 
informasi yang ingin diketahui sebagai kriteria 
pembangkit peta penelitian (akan dibahas lebih 
lanjut pada bagian 5.1). 

Teknik visualisasi telah banyak dikembangkan, 
tidak hanya dalam domain ilmu komputer, tetapi 
juga berkembang  dalam domain bisnis [10]. Sebuah 
peta jalan  menggambarkan kondisi yang telah 
terjadi dan mungkin terjadi dalam rentang waktu 
tertentu, tujuan yang akan dicapai, dan rencana 
bagaimana tujuan tersebut bisa direalisasikan. 
Selama pengembangan sistem, akan muncul banyak  
pertanyaan, contohnya pertanyaan "apa", bagaimana 
dan "kapan" (Why, What, How, To-Do), seperti  
yang terlihat pada Gambar 1. Peta jalan harus 
menyediakan kerangka kerja untuk menjawab 
pertanyaan  tersebut.  

Gambar 1 menjelaskan empat bagian dari 
arsitektur pembangun peta jalan  yang bisa 
menjawab empat pertanyaan tersebut.  Bagian 
pertama mendefinisikan domain peta jalan, tujuan 
dan strategi untuk mencapai tujuan. Bagian kedua 

mendefinisikan arah, atau rencana. Bagian ketiga 
mendefinisikan arsitektur dari peta serta kriteria  
yang diperlukan. Bagian ke empat merencanakan 
aksi beserta resiko yang mungkin timbul dan aksi 
mengidentifikasi  tindakan pengembangan. Semua 
bagian dari peta jalan ini berdasarkan pada dimensi 
waktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1, Arsitektur Roadmap (Richard A  
 2005) 

 
Pada umumnya  visualisasi peta jalan penelitian 

dibuat secara manual  dalam bentuk grafik  dua 
dimensi. Secara makna visualisasi  merupakan cara 
untuk menafsirkan dan menterjemahkan data/ 
informasi dengan format tertentu untuk disajikan 
kepengguna dengan menggunakan model grafis atau 
grafik.   

Penelitian tentang visualisasi peta jalan 
penelitian pada awalnya dikembangkan oleh 
Motorolla tahun 1970 untuk mendukung 
peningkatan keselarasan antara teknologi dan 
pengembangan produk. Tujuan utama dari peta jalan  
ini adalah mensintesa kriteria utama dari rencana 
strategis menjadi representasi visual tingkat tinggi  
yang sederhana  seperti yang terlihat pada Gambar 2 
yang menjelaskan dan mengusulkan  strategi peta 
jalan dengan bentuk yang sangat beragam 
(heterogen).  Keragaman menghasikan kualitas peta 
menjadi lebih baik, dan hal ini akan memberikan 
kesempatan untuk peneliti mengembangkan  dua 
bidang penelitian yang berbeda, namun saling 
melengkapi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Know-Why : Memahami sistem dan pengguna. 
Mengidentifikasi perbedaan, dan persamaan. 
Menentukan strategi pengembangan.

Know-What : Mencari  karakteristik/ kriteria yang 
paling dibutuhkan untuk     membangun 
sistem. Apa karakteristik / fitur yang paling 
penting? 

Know-How : Teknologi apa yang dibutuhkan, 
bagaimana mengevolusi  dan bagaimana 
teknologi yang digunakan bisa  bersaing. 

To-Do  : Merencanakan sistem, dimulai dengan 
prioritas tertinggi
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Gambar 2. Roadmap Motorola (Willyard & 
 McClees, 1987) 

 
Pertama, peta yang berhubungan dengan teori 

strategi diagram pembelajaran yang berbentuk 
kumpulan visualisasi yang memerlukan metode 
penelitian baru. Kedua, diagram penelitian, 
berhubungan dengan peneliti dan profesional. Ini 
merupakan potensi untuk mengembangkan 
penelitian dalam bidang peta, dan  sejauh yang 
diketahui  belum ada pengembangan aplikasi 
visualisasi untuk bidang peneliti dan profesional. 
Dengan memanfaatkan kedua peluang yang 
ditawarkan oleh Allan.F.B maka penelitian ini 
mengembangan sebuah framework pembangkitan 
peta jalan penelitian secara otomatis dan dinamis. 

 
 

3. Peta jalan Penelitian (Research Roadmap) 
 
Visualisasi peta penelitian memiliki 

kemantapan  sebagai salah satu alat yang terbaik 
untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan  
jalannya sebuah penelitian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar-3, Peta Penelitian pada umumnya*)  
(sumber:: http://research.microsoft.com/enus/  
projects/arista/overivew.aspx  

 
Visualisasi  peta penelitian ini pada umumnya  

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Garis 
horizontal  mewakli dimensi waktu (tahun), yang 
menunjukan kapan penelitian dilakukan atau 
dipublikasikan. Sedangkan garis vertikal mewakili 
dimensi  kriteria metode yang dikembangkan dari 
penelitian sebelumnya. Peta ini dibuat secara manual 
dan bersifat statis.  Statis dalam arti peta penelitian 

hanya memberikan informasi sebatas satu 
perkembangan saja, yaitu  perkembangan metode. 

Sementara itu kebutuhan informasi pengguna 
tidak hanya sebatas perkembangan metode saja. 
Pengguna juga memerlukan  informasi tentang 
masalah penelitian, kontribusi dari penelitian [3] dan 
hasil yang dicapai dari penelitian dengan metode  
yang dikembangkan, serta informasi tentang data 
yang digunakan  untuk uji metode/ algoritma. Selain 
itu pengguna juga membutuhkan informasi tentang 
kelemahan dan kekurangan dari penelitian yang 
mungkin nantinya bisa diangkat sebagai 
permasalahan baru untuk riset berikutnya. Dari 
kondisi ini dibutuhkan suatu pengembangan dari 
pembangkitan peta penelitian agar bisa 
menampilkan semua informasi yang menjadi 
kebutuhan  pengguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Bentuk lain dari peta penelitian 
(sumber:http://www.mvideomagazine.com/mv_

 statistics.html ) 
 
 
Contoh lain dari peta penelitan  seperti yang 

terlihat pada Gambar 4. Walaupun dalam penyajian 
visualisasi  peta jalan penelitian sedikit berbeda 
dengan Gambar 3, tetapi pesan yang disampaikan 
adalah sama yaitu  untuk   menggambarkan apa-apa 
yang sudah pernah dikerjakan oleh peneliti 
sebelumnya dengan cara visual. Hal ini biasanya 
dicapai dengan memetakan informasi yang 
dibutuhkan  terhadap dimensi waktu sehingga secara 
visual bisa dilihat kesamaan atau perbedaan  antara 
penelitian/ makalah satu dengan yang lainnya. 

Teknik visualisasi lain yang dikembangkan   
menggunakan korpus yang besar  untuk membangun  
peta jalan dan menganalisanya dengan melibatkan 
para ahli [12]. Strategi ini  digunakan untuk 
membangkitkan peta jalan dan 
merepresentasikannya dalam bentuk  diagram  yang 
bisa dimanfaatkan untuk rencana penelitian yang 
akan datang. 
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4. Visualisasi dan teknik ekstraksi informasi 
untuk Peta Penelitian yang dinamis 
 
Kebutuhan akan Peta Penelitian akan terasa 

apabila seorang peneliti dihadapkan kepada 
keharusan untuk mengerti fakta/ informasi dari 
banyak makalah dalam waktu singkat, karena 
pekerjaan ini  sangat membutuhkan waktu dan 
pikiran [13]. Akan tetapi karena dokumen ilmiah  
bisa dipandang sebagai sebuah struktur yang 
menggabungkan sejumlah unsur yang berbeda tetapi 
bersatu dalam suatu masalah penelitian yang 
terdokumentasi, maka penelitian ini menggunakan 
teknik  struktur retoris makalah untuk mengekstraksi  
fakta/ informasi sebagai data penelitian yang sesuai 
dengan kebutuhan pengguna.   

Dalam banyak penelitian  lain, peta penelitian 
tidak mutlak digambarkan seperti yang terlihat pada 
Gambar 2, 3 ataupun Gambar 4, karena tidak ada 
model khusus dan aturan baku bagaimana 
seharusnya membangun visualisasi  Peta Penelitian. 

Sejauh mana visualisasi dari Peta Penelitian 
bisa memberikan informasi tergantung kepada 
kriteria informasi  yang dibutuhkan pengguna saat 
membangkitkan peta. Sebaliknya pemilihan kriteria  
juga tergantung kepada informasi apa yang ingin 
diketahui pengguna dari sebuah makalah ilmiah. 
Karena kebutuhan pengguna beragam, maka kriteria 
secara otomatis akan menjadi beragam. Sebagai 
contoh pada Gambar 3, pengguna membutuhkan 
fakta/ informasi tentang siapa-siapa yang melakukan 
penelitian dari tahun 2006 sampai dengan 2010 
terhadap beberapa metode yang dikembangkan. 
Peneliti membangun visualisasi peta secara manual 
untuk kriteria metode yang dikembangkan. Dari 
visualisasi yang dihasilkan, peneliti bisa melihat 
dimana posisi dan kontribusi penelitian yang akan 
dikembangkan. 

Fakta/ informasi  lain yang umum dibutuhkan  
pengguna adalah melihat hasil ujicoba dari 
penelitian-penelitian  terkait. Kondisi ini akan 
mengubah dimensi vertikal  dari peta,  yang 
mengakibatkan perubahan pada hasil visualisasi peta 
yaitu, dari metode yang dikembangkan menjadi 
hasil-hasil ujicoba dari  penelitian. Perubahan  
kriteria ini sangat mungkin terjadi secara berulang 
karena  kebutuhan informasi pengguna. Perubahan 
ini bisa diartikan sebagai kebutuhan pengguna yang 
sangat dinamis. Hal ini  mengakibatkan metode 
pembangkitkan visualisasi peta yang dibutuhkan 
harus dinamis sesuai dengan kriteria informasi yang 
dibutuhkan  pengguna. 

 
5. Kerangka  Sistem Pembangkitan Peta 
 

Secara garis besar proses pembangkitan peta 
jalan  penelitian  bisa dilihat pada Gambar 5.  Ada 
tiga isu penting yang dibahas dalam penelitian ini. 
Pertama, proses ekstraksi untuk data Penelitian, 

kedua melakukan identifikasi dan ekstraksi terhadap 
kebutuhan pengguna dan ketiga adalah proses 
pembangkitan peta itu sendiri yang sesuai dengan 
informasi yang ingin diketahui pengguna. 

 
5.1 Ekstraksi Data Penelitian 
 

Tahap ini melakukan  ekstraksi kebutuhan 
untuk data penelitian. Data   penelitian  diekstrak 
dari makalah ilmiah, dan lebih spesifiknya makalah 
ilmiah ilmu  komputer (computer science) yang 
bertipe eksperimental. Makalah ilmiah 
eksperimental dipilih sebagai data penelitian karena   
makalah ini melakukan mengeksplorasi  terhadap 
metode untuk menyelesaikan masalah  penelitian, 
dan memiliki data set untuk melakukan ujicoba 
terhadap metode yang dikembangkan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5  Framework pengembangan sistem 
Pembangkitan Peta. 

 
 

Kemudian dilakukan pamahaman tentang 
retorik dari sebuah kalimat untuk  mengekstrak 
kriteria yang dibutuhkan. Teufel [2],[8],[9] 
mengartikan bahwa retorik dari sebuah kalimat 
adalah cara penulis menyampaikan maksudnya 
kepada pembaca.  
 Data penelitian didefinisikan sebagai fakta-
fakta atau informasi yang menjadi kebutuhan  
pengguna. Kebutuhan ini biasanya bersifat umum 
karena pengguna ingin melihat sebuah  penelitian 
dari sudut pandang  yang lebih luas (big picture). 
Apa yang menjadi masalah dari penelitian, 
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bagaimana keterkaitan penelitian yang 
dikembangkan dengan penelitian-penelitian 
terdahulu, sejauh mana penelitian  berkontribusi 
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atau apa 
yang menjadi kontribusi dari penelitian serta  
dimana posisi penelitian tersebut dalam gambaran 
domain penelitian yang lebih luas. 

 Mendefinisikan kalimat retorik dalam dokumen 
(anotasi) dilakukan secara manual untuk data latih 
pada proses selanjutnya yaitu proses klasifikasi. 
Pemilihan metode klasifikasi disesuaikan dengan 
kebutuhan ekstraksi kalimat retorik dari dokumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Contoh respon dari sistem tehadap kebutuhan pengguna dlm bentuk visualisasi Peta Penelitian. 

 
input. Kumpulan kalimat retorik yang sudah 
terklasifiaksi bisa dianggap sebagai sebuah 
representasi sederhana ringkasan dokumen terkait 
[2], [13]. Ringkasan ini bisa dimanfaatkan pengguna 
untuk lebih memahami isi dokumen. 
 Pengecualian dilakukan terhadap ekstraksi 
fakta/ informasi untuk tahun Publikasi dan Nama 
Peneliti. Karena kedua informasi ini tidak termasuk 
dalam gaya penyampaian informasi dari penulis 
(kalimat retorik). 
 
 
5.2 Identifikasi dan ekstraksi kebutuhan 

pengguna terhadap suatu makalah Ilmiah 
 
Tidak semua fakta/ informasi yang ada dalam 

data penelitain,  ingin diketahui oleh pengguna. Jadi 
harus dilakukan ekstraksi terhadap fakta/ informasi 
apa saja yang ingin diketahui. Jadi sebelum ekstraksi 
dilakukan, terlebih dahulu harus didefinisikan 
infromasi apa yang ingin diketahui dan kemudian 
ditampilkan dalam peta. 

Akan tetapi sejauh mana peta  penelitian bisa 
memberi informasi secara visual, sangat tergantung 
pada kebutuhan informasi yang ingin diketahui 
pengguna. Bagian yang terpenting disini adalah  
bagaimana sistem bisa berkomunikasi dengan 
pengguna untuk mendefinisikan kebutuhan 
pengguna agar informasi tersebut bisa 

divisualisasikan dalam format peta penelitian. 
Teknik yang digunakan agar komunikasi ini bisa 
berjalan adalah dengan memberikan informasi   
kriteria peta jalan sebagai masukan sistem. 

 
 

5.3 Proses pembangkitan Peta Penelitian. 
 
Proses ini merupakan respon komunikasi dari 

sistem terhadap kebutuhan pengguna. Respon ini 
berbentuk  peta jalan penelitian yang sudah 
didefinisikan  pengguna pada bagian 2b. Teknik 
yang digunakan untuk mengkomunikasikan  
informasi ini adalah dengan menjadikan informasi  
yang diterima sistem sebagai kriteria pembangkit 
peta,  kriteria mewakili  jenis informasi yang ingin 
diketahui, sedangkan jumlah dari kriteria menjadi 
jumlah dimensi dari peta penelitian yang akan 
dibangun. Gambar 6 adalah contoh respon 
komunikasi dari sistem terhadap kebutuhan 
pengguna yang menjadi keluaran (output) dari 
penelitian ini. Secara visual gambar peta jalan 
penelitian ini  memberi informasi posisi-posisi 
penelitian terhadap dimensi Metode Akses yang 
dikembangkan  dan dimensi Tahun Publikasi, dan 
juga  bisa diketahui nama-nama peneliti yang 
concern terhadap pengembangan Metode Akses 
serta tahun berapa penelitian dipublikasikan. 
Disamping itu   peta penelitian  juga memberi ruang 



 

 

 

 

(posisi) untuk pengembangan Metode Akses 
selanjutnya. Dari visualisasi peta bisa dilihat rekam 
jejak (track record) kebaharuan (kontribusi) dari 
penelitian yang dikembangkan dan kebaharuan ini  
bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti 
yang terlihat pada Gambar 6, bahwa pengguna bisa 
memanfaatkan posisi berwarna abu-abu untuk 
mengembangkan penelitian Metode Akses 
berikutnya.  

Bila pengguna membutuhkan informasi lain 
misalnya kontribusi penelitian dengan metode yang 
dikembangkan, maka visualisasi dari peta jalan 
penelitian  akan memberikan respon dalam bentuk 
visualisasi yang merupakan representasi informasi 
sejauh mana kontribusi penelitian terhadap metode 
yang dikembangkan. 

6. Diskusi 
  
Pekerjaan tahap awal visualisasi peta penelitian 

ini konsentrasi pada proses ekstraksi kriteria dari 
peta. Kriteria dari peta ditentukan dan diekstrak dari 
kalimat-kalimat retorik yang disesuaikan dengan 
kebutuhan pengguna. Proses pengambilan kalimat 
retorik menggunakan teknik retorik kalimat dan 
kemudian dilakukan ekstraksi fakta/ informasi 
terhadap kalimat retorik tersebut. Penelitian ini 
termasuk bidang peringkasan dan ekstraksi 
informasi . 

Kriteria yang menjadi dasar pembangkitan peta 
disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan 
pengguna. Jadi sebelum sistem pembangkitan peta 
dijalankan, sistem membutuhkan masukan dari 
pengguna tentang kriteria fakta/ informasi apa yang 
ingin ditampilkan pada peta. Pendekatan ini 
memberikan manfaat yang bisa menjembatani 
kebutuhan informasi antara pengguna dengan 
informasi yang tersedia dalam mempersiapkan 
kebersinambungan penelitian untuk perkembangan 
Ilmu Pengetahuan.  

Representasi peta yang dinamis ini akan 
melibatkan struktur data yang rumit. Untuk situasi  
seperti ini mengekstrak dan menyajikan informasi 
dari dokumen-dokumen secara manual bukan 
merupakan cara yang efektif karena membutuhkan 
waktu dan usaha yang besar. 

 
7.     Kesimpulan 
 
 Visualisasi Peta Penelitian didesain bertujuan 
untuk membangun representasi informasi dari 
kumpulan dokumen menjadi lebih informatif, mudah 
dipahami dan memberi gambaran posisi penelitian 
dalam suatu domain penelitian. Visualisasi  peta 
penelitian juga menggambarkan hubungan sinergi 
antara dokumen dalam kemajuan  dan 
perkembangan Ilmu Pengetahuan. Sinergi antara 
dokumen bisa dalam berbagai bentuk, tergantung 
pada kriteria informasi yang diinginkan. 
 Selain itu dari Peta Penelitian bisa 
diidentifikasi metode-metode yang bersaing ketat 
berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan 
serta ciri persamaan dan perbedaanya, juga isu 
umum untuk masing-masing pendekatan. Secara 
visual peta penelitian juga bisa mengidentifikasi 
kesenjangan (gap) yang terjadi antar makalah  yang 
dijadikan referensi. Untuk meminimalkan celah 

(gap) yang ada maka, situasi ini bisa dimanfaatkan 
menjadi permasalahan riset (research problem) yang 
baru dengan strategi baru untuk penelitian 
berikutnya. 
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Abstrak 

Aplikasi teknologi seluler saat ini sudah menjangkau dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai media yang lebih  
memperkaya proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan telepon seluler ataupun tablet berbasis platform 
Android sudah umum digunakan di kalangan mahasiswa sehingga proses pembelajaran atau lebih dikenal M-
learning dengan memanfaatkan teknologi ini sangat menarik untuk dikembangkan. Tulisan ini membahas 
beberapa hal yang penting dari desain dan implementasi dari sistem pembelajaran sederhana berbasis Android 
untuk mata kuliah Fisika Dasar di lingkungan Prodi Teknik Fisika Institut Teknologi Telkom, Bandung. Data 
dikumpulkan melalui survei yang melibatkan 56 responden yang menilai interaktivitas, aksesibilitas, dan 
efektivitas dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi kuliah. Secara keseluruhan, sistem mobile 
learning dapat dimanfaatkan sebagai alat belajar murah tapi ampuh yang melengkapi proses belajar. 
 
Kata kunci : Teknologi seluler, Android, proses pembelajaran 
 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Teknologi seluler telah menjadi gaya hidup 
bagi sebagian besar masyarakat yang 
mempengaruhi aktivitas banyak orang. Kondisi ini 
secara perlahan hadir dalam dunia pendidikan 
karena merupakan media yang efektif untuk 
terjadinya proses belajar mengajar dimanapun dan 
kapanpun dibandingkan metode konvensional di 
kelas ataupun berbasis web yang tidak setiap saat 
mahasiswa mengakses internet melalui komputer. 
Dengan demikian, lembaga pendidikan seperti 
sekolah ataupun perguruan tinggi harus aktif 
mencari setiap jalan atau metode untuk mengatasi 
tuntutan baru dalam proses belajar mengajar. Tidak 
mengherankan, teknologi ini banyak dikembangkan 
oleh berbagai lembaga pendidikan sehingga dapat 
menyediakan lingkungan pembelajaran yang lebih 
baik bagi mereka yang berkepentingan, yaitu siswa 
dan pendidik. 

Pemanfaatan teknologi seluler ini sama 
dengan sistem pembelajaran berbasis internet atau 
e-learning yang sudah lebih dahulu dikenal, yang 
secara ekstrim merubah pola belajar yang terbatas 
dalam ruang kelas menjadi tidak dibatasi oleh 
ruang. Dengan demikian lebih banyak lagi peserta 
didik yang dapat mengakses pembelajaran pada 
saat yang sama tanpa harus berada pada lokasi yang 

sama. Selain itu, orang yang tidak memiliki latar 
belakang akademis dapat mengakses bebas secara 
informal dari fasilitas web yang diberikan. 
Keuntungan utamanya adalah investasi yang 
dikeluarkan untuk fasilitas fisik seperti ruang kelas, 
papan tulis, kursi dan yang lainnya tidak diperlukan 
karena hal ini tidak dibutuhkan. Pemanfaatan 
teknologi seluler memberi keleluasaan yang lebih 
besar dari aspek mobilitas di mana teknologi ini 
merupakan teknologi nirkabel yang tidak dibatasi 
oleh adanya fasilitas internet di suatu lokasi. Selain 
itu, desain telepon dan tablet lebih ringan dan lebih 
kecil daripada komputer ataupun laptop membuat 
orang lebih nyaman dalam penggunaannya. 
Berdasarkan hal ini, diperkirakan pemanfaatan 
teknologi seluler dalam sistem pembelajaran akan 
memberikan cakrawala yang lebih luas di mana 
setiap orang akan jauh lebih mudah untuk 
belajar[1]. 
 
2. Latar Belakang 

 
Pembelajaran berbasis telepon seluler atau  

M-Learning adalah jenis pembelajaran e-learning 
yang memberikan isi pendidikan dan bahan-bahan 
pendukung pembelajaran melalui perangkat 
komunikasi nirkabel. Sistem pembelajaran ini 
diyakini akan lebih banyak orang mengakses 



 

 

 

dibandingkan pembelajaran e
konvensional berbasis web dikarenakan jauh
banyak orang memiliki telepon seluler 
dibandingkan dengan komputer, khususnya untuk 
negara berkembang seperti di Indonesia[2]. Semua 
kegiatan belajar sangat mungkin melalui 
Learning yang dapat diberdayakan menggunakan 
sistem operasi teknologi mobile, terutama platform 
android. Teknologi Android memungkinkan 
pengguna untuk berkomunikasi dengan siapa pun 
kapan saja dan tempat hampir seketika melampaui 
banyak hambatan. Segmen pasar telepon selular 
dengan sistem operasi Android saat ini banyak 
digunakan oleh segmen usia muda, terutama pelajar 
dan mahasiswa, karena meupakan sistem operasi 
open source dan banyak menyediakan berbagai 
aplikasi secara gratis. Salah satu alasan utama 
aplikasi mobile yang dikembangkan berbasis  
teknologi android adalah lebih e
dibandingkan dengan teknologi sistem operasi lain, 
seperti Window Mobile atau sistem operasi 
Symbian. Sebagai aplikasi yang berjalan pada 
android dapat bebas didistribusikan di 
Store dan mudah diakses melalui internet. Selain
itu, aplikasi berbasis android dapat dijalankan pada 
hampir semua komputer pribadi melalui emulator 
android, dan kemampuan ini mendorong 
pertumbuhan pasar android global dan 
meninggalkan jauh para saingannya.
 
3. Sistem Pembelajaran Berbasis Android
 

Gambar 1. Ilustrasi sistem aplikasi pembelajaran 
berbasis Android[3] 
 

Ada beberapa faktor yang membuat Android 
sebagai sistem operasi mobile 
sistem operasi android adalah open source yang 
tersedia gratis sehingga memudahkan instalasi.  
Kedua, kapasitas dan manajemen dari bahan 
pembelajaran dapat terus berkembang yang dapat 
dengan mudah diakses oleh mahasiswa. Sebagai 
contoh, siswa dapat men-download dan berlatih tes 
singkat atau kuis pada ponsel mereka di mana 
umpan balik dapat langsung di
meningkatkan pemahaman terhadap materi tertentu. 
Selain itu, siswa dapat men-download materi kuliah 
dari website doc Google menggunakan platform 
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download materi kuliah 
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android. Saat ini, teknologi ini memungkinkan 
siswa untuk berbagi dan mengedit dokumen secara 
online bersama-samasehingga gagasan kecerdasan 
kolektif telah berubah dari sebuah konsep abstrak 
dapat terealisasi di bidang pendidikan.

Ketiga, terdapat perkembangan teknologi 
komputer awan (cloud computing
memungkinkan setiap orang mengakses dan 
menyimpan data, serta berbagi informasi di antara 
praktisi M-learning yang memberikan kontribusi 
untuk perluasan proses pembelajaran di kampus. 
Hal ini menciptakan komunitas yang terus
meningkatkan kemampuan teknis sistem 
learning yang tidak bergant
mereka. 

 
4. Metodologi Penelitian
 

 

(a)
 

(b)
 

android. Saat ini, teknologi ini memungkinkan 
siswa untuk berbagi dan mengedit dokumen secara 

samasehingga gagasan kecerdasan 
kolektif telah berubah dari sebuah konsep abstrak 
dapat terealisasi di bidang pendidikan. 

Ketiga, terdapat perkembangan teknologi 
cloud computing) yang 

memungkinkan setiap orang mengakses dan 
yimpan data, serta berbagi informasi di antara 

yang memberikan kontribusi 
untuk perluasan proses pembelajaran di kampus. 
Hal ini menciptakan komunitas yang terus-menerus 
meningkatkan kemampuan teknis sistem M-

yang tidak bergantung dari latar belakang 

Metodologi Penelitian 

 
(a) 

 
(b) 



 

 

 
 

 
(c) 

Gambar 2. Aplikasi M-Learning berbasis Android, 
(a) halaman pendahuluan, (b) halaman depan, (c) 
halaman materi  
 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian dan pengembangan di mana 
dalam metode ini dilakukan suatu pengembangan 
produk atau metode tertentu dan dilakukan 
pengujian terhadap produk tersebut [4]. Dalam 
penelitian ini telah dibuat suatu sistem 
pembelajaran berbasis Android sederhana untuk 
mata kuliah Fisika Dasar Bab Kinematika dan akan 
diujikan kepada mahasiswa Teknik Fisika tingkat I 
untuk melihat beberapa parameter seperti 
interaktivitas, aksesibilitas, dan efektivitas metode 
ini dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. 

Aplikasi yang dibuat merupakan gabungan 
dari empat materi kuliah berbeda. Namun dalam 
tulisan ini hanya dibahas materi kuliah Fisika Dasar 
dengan Bab Kinematika dan Subbab Kecepatan, 
Percepatan dan Gerak Parabola seperti terlihat pada 
gambar 2. Adapun skenario dari M-learning masih 
sederhana yang terdiri dari 8 halaman : 

1. Halaman Aplikasi yang berisi halaman 
pada Aplikasi Android yang berisi ikon 
dari Aplikasi M-learning 

2. Halaman Pendahuluan, yang berisi menu 
utama (gambar 2(a)) 

3. Halaman Materi Kuliah, yang berisi 
pilihan materi kuliah 

4. Halaman Depan, yang berisi pilihan 
subbab dari bab Kinematika (gambar 
2(b)) 

5. Halaman Materi, yang berisi materi 
subbab (gambar 2c) 

6. Halaman Latihan Soal, yang berisi 
latihan soal tiap subbab 

7. Halaman Test, yang berisi gudang soal 
untuk mengevaluasi pemahaman 
mahasiswa. Soal yang diberikan sejumlah 
20 soal (gambar 3) 

8. Halaman Score, yang berisi penilaian 
setelah mahasiswa mengisi halaman test 
 

 
Gambar 3. Halaman Test dari aplikasi M-Learning 
berbasis Android,   
 

Dalam membangun aplikasi ini kami 
mengunakan Android Development Tools (ADT) 
sebagai program untuk membuat aplikasi Android, 
Standart Development Kit (SDK) Android untuk 
library dan emulator, dan Eclipse sebagai editor. 
Adapun aplikasi yang diperoleh masih sederhana 
yang berisi materi kuliah dalambentuk teks dan 
ilustrasi gambar dan evaluasi pemahaman 
mahasiswa dengan mengisi tes. Dengan demikian  
perlu pengembangan lebih lanjut berkaitan dengan 
manajemen dari materi dan pengguna serta konten 
yang lebih variatif. Sebetulnya, sudah banyak 
pengembangan M-Learning di Application Store, 
seperti Cisco M-Learning, Droodle, dan lainnya, 
hanya pada umumnya harus berbayar atau tidak 
dapat diakses dikarenakan hanya berlaku di institusi 
tertentu. Demikian juga aplikasi e-learning gratis 
Moodle sudah merilis untuk aplikasi mobile, tapi 
hanya untuk sistem operasi iOS.  
 
5. Hasil dan Pembahasan 
 

Evaluasi yang dilakukan berupa kusioner 
dengan jumlah responden 56 orang. Tabel 1 berisi 
demografi mahasiswa berkaitan dengan jenis 
operating sistem telepon seluler yang digunakan 
dan tabel 2 mengenai pengenalan mahasiswa 
terhadap metode pembelajaran berbaris web atau 
berbasis teknologi seluler. 
 
Tabel 1. Demografi mahasiswa berkaitan dengan 
sistem operasi telepon seluler 
Sistem Operasi Prosentase (%) 
Android 39 
RIM 25 
iOS 2 
Window Mobile 0 
Symbian 13 
Lainnya 21 
  



 

 

 
 

Tabel 2. Demografi pengenalan mahasiswa 
terhadap metode pembelajaran berbasis E-learning 
dan M-learning 

 Prosentase (%) 

Mengenal E-learning 95 
Mengenal M-learning 61 
 

Dari gambaran di atas ternyata mahasiswa 
hanya 39% yang menggunakan sistem operasi 
Android. Hal ini berarti ternyata belum banyak 
mahasiswa yang menggunakan Android dan masih 
banyak mahasiswa yang menggunakan BlackBerry. 
Adapun mahasiswa umumnya sudah mengenal 
proses pembelajaran berbasis E-learning dan M-
learning. Hal ini tidak mengherankan karena  sudah 
sejak lama kemungkinan pengembangan telepon 
seluler sebagai media pembelajaran telah 
diperkirakan, namun baru beberapa tahun terakhir 
orang mulai mengaplikasikannya. 

Pada tabel 3 diilustrasikan mengenai penilaian 
respon mahasiswa terhadap sejauh mana M-
learning dapat  meningkatkan minat sehingga 
terjadi proses interaktif mahasiswa dengan media 
pembelajaran. Selanjutnya aksesibilitas mahasiswa 
dalam mempeoleh dan menggunakan media 
pembelajaran. Dan yang terakhir  efektivitas dalam 
meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi 
kuliah. 

 
Tabel 3. Penilaian respon mahasiswa terhadap 
interaktivitas, aksesibilitas, dan efektivitas 
mahasiswa. 

 Nilai 

Interaktivitas 138 
Aksesibilitas 114 
Efektivitas 142 
 
Tabel 4. Standar  nilai dari respon mahasiswa 

Respon Standar Nilai 

Tidak menyukai 0 – 60 
Apatis 61 – 120 
Antusias 121 – 180 
Sangat antusias 181 – 240 
 

Dari hasil kuisioner di atas respon mahasiswa 
cukup antusias dalam penggunakan media 
pembelajaran berbasis M-learning sebagai media 
interaktif dan mahasiswa memandang bahwa M-
learning cukup efektif dalam meningkatkan 
pemahaman materi. Namun berkaitan aksesibilitas 
kurang antusias dikarenakan kesukaran dalam 
mendownload dan juga membuka aplikasi sering 
bermasalah.  

 
 
 
 

   
6. Kesimpulan dan Saran 
 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa 
proses pembelajaran M-learning berbasis Android 
dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 
memahami materi kuliah. Akan tetapi aksesibilitas 
masih perlu ditingkatkan apalagi masih banyak 
mahasiswa yang menggunakan sistem operasi lain. 
Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem 
pembelajaran M-learning berbasis multi flatform. 
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Abstrak  

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan proses 
pembangunan di segala bidang termasuk pembangungan industri. Diperlukan adanya kolaborasi sinergis antar 
berbagai pihak yang dapat mendukung proses pembangunan industri terutama melalui upaya penguatan sistem 
inovasi di Indonesia. E-Commerce merupakan inovasi yang memungkinkan pengguna teknologi informasi untuk 
menjalankan proses bisnis utama berupa pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui melalui sistem 
elektronik. Teknologi ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
yang memiliki keterbasan pada modal, sumber daya manusia, dan akses ke jaringan pemasaran. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui wawancara, studi literatur 
dan pengamatan langsung terhadap pelaku UMKM di Sentra Kaos Surapati Bandung.  Hasil penelitian 
menggambarkan adopsi e-commerce  di UMKM Sentra Kaos Surapati Bandung sebagai  upaya mempertahankan 
dan mengembangkan keberlanjutan bisnis seiring dengan tuntutan pasar global yang semakin kritis. 
 
Kata Kunci  : Adopsi,  e-commerce, keberlanjutan bisnis, UMKM, Bandung 

 

1. Pendahuluan 
Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-

gencarnya melakukan proses pembangunan di 
segala bidang termasuk pembangunan industri, 
dimana tujuannya adalah untuk 
mengimplementasikan Master Plan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) tahun 2011-2025. Dalam melaksanakan 
ketiga strategi yang ada dalam MP3EI, tentunya 
diperlukan kontribusi dari industri-industri strategis 
yang ada, BUMN, pemerintah termasuk swasta 
lainnya. Karena untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi sebesar 7%, dibutuhkan investasi yang 
besar yang tentunya tidak bisa jika hanya 
digantungkan pada pemerintah. Oleh karena itu 
perlu adanya kolaborasi sinergis antar berbagai 
pihak yang dapat mendukung upaya penguatan 
sistem inovasi di Indonesia.[1]  

Tidak semua daerah memiliki potensi sumber 
daya dan kemampuan yang sama sehingga hal ini 
menimbulkan daya saing dalalm industri.   Daya 
saing industri tidak hanya dilakukan dengan upaya 
sektoral tetapi  dilakukan secara terintegrasi dalam 
konteks kluster industri secara sinergi oleh seluruh 
pihak inovasi yang terlibat. Salah satu upaya yang  
dapat dilakukan dalam penguatan inovasi untuk 
peningkatan daya saing adalah dengan melakukan 

revitalisasi industri strategis di Indonesia melalui 
pengembangan infrastruktur teknologi yang 
meliputi pengembangan material-material baru, 
pengembangan desain, pusat pengembangan 
produk, pengembangan perkakas dan proses 
produksi.. 

Pengembangan Industri mikro-kecil dan 
menengah  menjadi salah satu fokus pengembangan 
industri oleh Kementrian Perindustrian. UMKM 
mempunyai peran penting dalam pembangunan 
ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya 
yang relatif tinggi dan kebutuhan modal 
investasinya yang kecil, sehingga UMKM bisa 
dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab 
kondisi pasar yang terus berubah. UMKM juga 
mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, 
misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat 
substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan dalam negeri [2].  

Namun, perkembangan jumlah UMKM yang 
meningkat belum diimbangi dengan perkembangan 
kualitas UMKM yang masih menghadapi banyak 
permasalahan, terutama yang ditimbulkan oleh 
pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan 
liberalisasi perdagangan bersamaan dengan 
cepatnya perkembangan teknologi. Kemampuan 
UMKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, 



 

 

 
 

baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, 
sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang 
perlu dipenuhi.  Pertama, lingkungan internal 
UMKM mesti kondusif, yang mencakup aspek 
kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, 
struktur organisasi, sistem manajemen, 
kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan 
bisnis dengan pihak luar, dan tingkat 
kewirausahaan (entrepreneurship). Kedua, 
lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang 
terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, 
kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-
kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat 
pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi 
global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi 
pemberdayaan UMKM untuk dapat memasuki 
pasar global melalu perpaduan antara tenaga kerja 
terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan 
teknologi. menjadi sangat penting bagi terjaminnya 
kelangsungan hidup UMKM.[3] 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  
adopsi penerapan teknologi khususnya e-commerce  
sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis  
UMKM. Penelitian ini dilakukan pada usaha mikro 
kecil (UMK) Sentra Kaos Suci Bandung.  Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 
teknik analisis deskriptif. Data kualitatif diperoleh 
melalui wawancara, studi literatur dan pengamatan  
secara berkesinambungan. Kemudian data tersebut 
dianalisa dengan analisa isi untuk mengetahui  
adopsi e-commerce dalam upaya menjaga 
keberlanjutan UMK di Sentra Kaos Surapati 
Bandung.  
 

2. Kajian Pustaka 
 

2.1  Definisi E-Commerce 
   
Definisi dari e-commerce dapat ditinjau dalam 

4 perspektif [4], yaitu : 
a. Dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah 

pengiriman barang, layanan, informasi, atau 
pembayaran melalui jaringan komputer atau 
melalui peralatan elektronik lainnya. 

b. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce 
adalah aplikasi dari teknologi yang 
menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan 
aliran kerja. 

c. Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan 
suatu alat yang memenuhi keinginan 
perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk 
memangkas biaya layanan ketika meningkatkan 
kualitas barang dan meningkatkan kecepatan 
layanan pengiriman. 

d. Dari perspektif online, e-commerce 
menyediakan kemampuan untuk membeli dan 
menjual barang ataupun informasi melalui 
internet dan sarana online lainnya. 

 
2.2  Manfaat E-Commerce 

 
 Manfaat menggunakan e-commerce dalam 
suatu bisnis [5], adalah : 
a. Meningkatkan market exposure (pangsa pasar). 

Dengan adanya transaksi on-line akan membuat 
semua orang di seluruh dunia dapat memesan 
dan membeli produk yang dijual  melalui media 
komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. 

b. Menurunkan biaya operasional (operating cost). 
Dengan transaksi e-commerce semua transaksi 
sebagian besar operasionalnya diprogram di 
dalam komputer sehingga biaya-biaya 
variabelnya tidak ada 

c. Melebarkan jangkauan (global reach). 
Dengan transaksi on-line semua orang di dunia 
tidak terbatas tempat dan waktu dapat 
mengaksesnya hanya dengan menggunakan 
media perantara komputer. 

d. Meningkatkan customer loyalty. 
E-commerce menyediakan informasi secara 
lengkap dan informasi tersebut dapat diakses 
setiap waktu, sehingga pembelian juga dapat 
dilakukan setiap waktu bahkan konsumen dapat 
memilih sendiri produk yang dia inginkan. 

e. Meningkatkan supply management. 
Transaksi e-commerce menyebabkan 
pengefisienan biaya operasional pada 
perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan 
jumlah stok barang yang tersedia sehingga 
untuk lebih menyempurnakan pengefisienan 
biaya tersebut maka sistem supply management 
yang baik harus ditingkatkan. 

f. Memperpendek waktu produksi. 
Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai 
divisi atau sebuah distributor di mana dalam 
pemesanan bahan baku atau produk yang akan 
dijual apabila kehabisan barang dapat 
memesannya setiap waktu karena on-line serta 
akan lebih cepat dan teratur karena semuanya 
secara langsung terprogram dalam komputer. 
 

2.3   Adopsi Teknologi  
 
Kemampuan suatu organisasi dalam 

penyerapan/penerapan (adopsi)  ilmu pengetahuan 
dan teknologi dapat dikaitkan dengan tingkat 
perkembangan dari empat komponen teknologi [6], 
yaitu  : 

(a) Perangkat manusia (SDM), yakni penguasaan 
ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, 
perilaku serta etos kerja; 

(b) Perangkat teknis, antara lain mesin dan 
peralatan yang diciptakan/direncanakan untuk 
peningkatan nilai tambah atau produktivitas; 

(c) Perangkat organisasi, yang memungkinkan 
terjadinya peningkatan kinerja dan 
produktivitas terhadap organisasi ; 



 

 

 
 

(d) Perangkat informasi dan pengetahuan, yang 
berkaitan dengan teknologi yang diterapkan, 
antara lain yang menyangkut data dasar 
(database), yang dapat digunakan untuk 
mengoptimalkan pencapaian tujuan dan 
sasaran pemanfaatan pengetahuan dan 
teknologi. 

 
2.4 Permasalahan UMKM 

 
Perkembangan usaha mikro di Indonesia tidak 

terlepas dari berbagai masalah . Tantangan dan 
masalah umum yang dihadapi usaha mikro dalam 
mengembangkan usaha [7], meliputi: 

 
a. Permodalan 

 
Permodalan merupakan permasalahan utama 

yang dihadapi usaha mikro, baik untuk 
memproduksi ataupun memperluas skala usaha. 
Usaha mikro umumnya, perlu memperoleh 
perkuatan modal. Sumber modal yang dapat diakses 
oleh usaha mikro meliputi; kredit dari bank, non 
bank dan koperasi. 

   
b. Pendidikan 

 
Sumber daya manusia dari usaha mikro 

memiliki pendidikan relatif rendah. Sehingga 
diperlukan pendidikan tambahan seperti; 
keterampilan usaha yang berkaitan, dan mengelola 
usaha. 

   
c. Bahan Baku 

 
Ketersediaan bahan baku untuk memproduksi 

barang kerap menjadi kendala. Keterbatasan bahan 
baku dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi 
sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas. 

   
d. Pemasaran 

 
Usaha mikro cenderung menjalankan pemasaran 

secara tradisional. jaringan usaha tidak begitu luas 
dan kurang kondusif, karena persaingan yang saling 
mematikan. Hal tersebut menjadi salah satu 
permasalahan yang dihadapi usaha mikro. 

  
e. Teknologi 

  
Usaha mikro di indonesia umumnya masih 

menggunakan teknologi lama atau tradisional 
dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat 
produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan 
teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total 
factor productivity dan efisiensi di dalam proses 
produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk 
yang dibuat. Keterbatasan informasi mengenai 
perkembangan teknologi atau mesin mesin dan alat-

alat produksi baru dan keterbatasan SDM yang 
dapat mengoprasikan mesin-mesin baru atau 
melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun 
proses produksi.  

 
f. Pendampingan 

 
Pendampingan diperlukan oleh usaha mikro 

untuk membina pelaku usaha mikro dalam memulai 
usaha dan ketika menjalani usaha. Pembinaan juga 
perlu ditingkatan, sehingga meningkatkan 
kesadaran masyarakat terhadap usaha kecil.  

 
3. Hasil Analisis dan Pembahasan 
3.1 Perkembangan UMKM di Sentra Kaos 

Surapati 
 

Sentra Kaos Surapati  merupakan sebutan 
bagi kelompok UMKM Clothing yang berada di 
sepanjang Jalan PHH. Mustafa hingga Jalan 
Surapati-Bandung.  Umumnya setiap unit industri 
kaos didukung oleh industri pendukung berupa jasa 
desain, jasa sablon, jasa bordir, jasa jahit yang 
masing-masing berdiri sendiri. Jumlah unit usaha 
industri kaos mengalami pertambahan sekitar 7% 
setiap tahunnya. Gambar 1 menunjukkan pada 
tahun 2007 jumlah unit usaha di Sentra Kaos 
Surapati ada sebanyak 300 unit usaha. Tahun 
berikutnya sampai dengan tahun 2012 berturut-turut 
mengalami pertambahan menjadi 363 , 388, 407, 
dan 427 unit usaha.  

 

 
 
 
 
   Secara keseluruhan  pertambahan jumlah unit 

usaha juga diimbangi dengan pengurangan pelaku 
usaha. Namun, jumlah usaha yang tutup lebih 
sedikit daripada yang muncul. Beberapa pemilik 
usaha baru yang muncul merupakan karyawan dari 
UMKM yang lain. Karena telah memiliki 
kemampuan yang cukup mereka memutuskan untuk 
membuka usaha sendiri.  

 
3.2   Karakteristik Responden 
         

Jumlah populasi pada Sentra Kaos Surapati 
Bandung adalah sebanyak 427 orang pemilik unit 
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usaha. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling yaitu pelaku unit usaha industri 
kreatif kaos di kawasan Surapati Bandung yang 
telah mendapatkan  dana Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) pada tahun 2012. Responden sebagai 
pemilik unit usaha yang mendapatkan KUR 
dianggap memiliki keinginan untuk 
mengembangkan dan menjaga keberlanjutan 
bisnisnya. Dari 75 unit usaha industri kaos yang 
mendapatkan dana KUR di Industri kreatif Surapati 
Bandung pada tahun 2012, sebanyak 72% 
pemiliknya adalah berjenis kelamin pria dan 28% 
adalah wanita. Gambar 2 menunjukkan pelaku 
usaha yang berusia lebih dari 40 tahun ada sekitar 
50.67%, berusia 31-40 tahun ada sekitar 36%, dan 
sisanya 13.33% berusia 20-30 tahun.  

 

 
 
 
 
 
3.3   Upaya Keberlanjutan Bisnis  

Keberlanjutan bisnis merupakan upaya yang 
dilakukan oleh pemilik usaha untuk 
mempertahankan dan mengembangkan usahanya. 
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 
mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada 
dalam organisasi. Permasalahan yang ada pada 
Sentra Kaos Surapati adalah sebagai berikut : 

 
a. Permodalan 

 
Dana merupakan permasalahan utama yang 

dihadapi oleh UMKM di Sentra Kaos Surapati. 
Dana sebagai sumber modal dalam memulai bisnis 
diperoleh dari dana sendiri, pinjaman saudara, 
pinjaman bank, dan lain-lain.    

 

 
 
 
 
UMKM di Sentra Kaos Surapati yang 

mendapatkan pinjaman dari bank dalam bentuk 
KUR pada tahun 2008 berjumlah 100 unit usaha. 
Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 

2009, namun kembali bertambah mulai tahun 2010 
sampai dengan 2012 yaitu secara berurutan menjadi 
60, 65 dan  75 unit usaha penerim KUR.  

 
b. Pendidikan 

 
Pendidikan pelaku usaha di Sentra Kaos 

Surapati  relatif rendah. Pendidikan didominasi 
lulusan SMA/SMK dengan jumlah 77.33%, 
kemudian lulusan S1 dengan jumlah 18.67%, dan 
sisanya 4% berpendidikan SMP.  Untuk 
meningkatkan kualitas barang dan jasa yang 
dihasilkan diperlukan pendidikan tambahan seperti; 
keterampilan usaha yang berkaitan, dan mengelola 
usaha.   Lemahnya kreatifitas dan inovasi 
pengembangan usaha pelaku usaha di Sentra Kaos 
Surapati merupakan dampak dari pendidikan yang 
relative rendah. Tenaga kerja tambahan 
didatangkan dari sekitar kota Bandung maupun luar 
Bandung jika jumlah pesanan kaos tinggi. 

 
c. Bahan Baku 

 
Para pengusaha Sentra Kaos Surapati tidak 

pernah kesulitan mendapatkan bahan baku. Bahan 
baku bukan berasal dari bahan baku lokal dan 
didatangkan  dari industri tekstil di Bandung dan 
sekitarnya. 

 
d. Pemasaran 

 
Tipe produksi di Sentra Kaos Surapati 

berdasarkan job order. Permintaan produk sebagian 
besar berasal dari pemerintah untuk kebutuhan 
uniform, sebagian lain untuk event nasional : 
Jambore Nasional; PON, MTQ Nasional, Pilkada, 
Pemilu, dan Pilpres dan lain-lainnya. Siklus bisnis 
kaos suci bergantung pada event tapi tidak 
bergantung pada rutinitas musim misalnya lebaran, 
tahun ajaran baru 

 
Pemasaran dilakukan dengan mengembangkan 

dan bermitra dengan Kios-kios yang ada di 
Bandung. Selain itu dengan meningkatkan aktivitas 
iklan/promosi tentang kawasan, yaitu bekerjasama 
dengan PemKot untuk memfasilitasi aktivitas, 
mensponsori atau mendanai promosi bersama pada 
berbagai media cetak dan elektronik; dan 
melakukan  Iklan/promosi di negara-negara lain 
dengan bantuan atase perdagangan Departemen 
Luar Negeri RI. 
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Gambar 4 menunjukkan sebesar 45.33% atau 34 

responden mendapatkan omset saat ini lebih dari 
RP 150.000.000. Kemudian sebanyak 24 responden 
atau sebesar 32% menjawab omset saat ini berkisar 
Rp 101.000.000 sampai Rp 150.000.000. 
Sedangkan sebanyak 14 responden atau 18.67% 
menjawab mendapatkan omset saat ini berkisar Rp 
50.000.000 sampai Rp 100.000.000. Dan sebanyak 
tiga responden atau sebesar 4% menjawab 
mendapatkan omset saat ini kurang dari Rp 
50.000.000. 

 
e. Teknologi 

  
Produksi kaos di Sentra Kaos Surapati terdiri 

dari beberapa tahap proses dasar, yakni proses 
pembuatan pola dan pemotongan kain, proses 
sablon, dan proses jahit. Kegiatan pemotongan, 
penjahitan dan pengepakan biasanya disatukan 
dalam satu bengkel kerja. Sedangkan kegiatan 
penyablonan selalu dipisahkan atau diberi batas. 
Umumnya kegiatan-kegiatan tersebut masih 
menggunakan teknologi lama atau tradisional 
dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat 
produksi yang sifatnya manual. Untuk kegiatan 
administrasi / transaksi dan pemasaran kaos juga 
menggunakan cara konvesional. Perangkat 
computer telah dimiliki tapi terbatas digunakan 
untuk mendesain model baju. Keterbatasan 
informasi mengenai penggunaan teknologi atau 
mesin mesin dan alat-alat produksi baru dan 
keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan 
mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi 
dalam produk maupun proses produksi. 

 
f. Pendampingan 

 
Pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui 

program bantuan teknis produksi dan  kerjasama 
dinas terkait dengan perusahaan tekstil besar 
Pemerintah memberikan fasilitas untuk membantu 
dan memberikan peluang masyarakat 
memberdayakan diri maupun usahanya. Bentuk 
fasilitasi ini, diantaranya bantuan pendidikan 
ketrampilan, bimbingan manajemen, bantuan 
permodalan melalui program kemitraan dengan 
BUMN/BUMD dan perbankan, dana berdulir atau 
hibah program bantuan peningkatan kemakmuran 
(Bawaku Makmur). 

Pada gambar 5 terlihat bahwa lama berdirinya 
usaha di sentra kaos surapati sekitar 51% telah 
berdiri lebih dari 15 tahun, kemudain 36% telah 
berdiri selama 11-15 tahun,  10.67% telah berdiri 
selama 5-10 tahun, dan sisanya 2.6% telah berdiri 
kurang dari lima tahun. 
 

 
 

 
 

Mengembangkan bisnis sebagai salah satu 
usaha untuk menjaga keberlanjutan bisnis di Sentra 
Kaos Surapati dapat dilakukan dengan menerapkan 
e-commerce karena e-commerce dapat membatu 
pengusaha mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang ada. Dengan e-commerce membantu 
ketersediaan informasi yang lebih banyak dan 
mudah diakses Ketersediaan informasi produksi 
dan harga dapat diakses oleh pembeli, penjual, 
produsen dan distributor. Dengan adanya 
globalisasi kegiatan produksi, distribusi dan 
layanan konsumen : jarak dan waktu relatif lebih 
pendek, sehingga pelaku bisnis dapat berhubungan 
dengan rekan bisnis di lain negara dan melayani 
konsumen lebih cepat. Pelaku bisnis sebagai 
produsen  dapat memilih tempat untuk 
memproduksi dan melayani konsumen tidak 
tergantung dimana konsumen itu berada. 
Perusahaan yang berada di negara berpendapatan 
rendah dapat mengakses informasi dan membuat 
kontak bisnis tanpa harus mengeluarkan biaya 
tinggi. Selain itu dengan adopsi e-commerce 
mengurangi biaya transaksi manual karena adanya 
sistem order, pembayaran dan logistik secara online 
dan otomatis. 

 
 

4 Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulan 
bahwa penerapan e-commerce di UMKM Sentra 
Kaos Surapati Bandung merupakan strategi yang 
perlu dikembangkan untuk keberlanjutan bisnis 
seiring dengan tuntutan pasar global yang semakin 
kritis. Penggunaan e-commerce dapat 
meningkatkan efisiensi biaya dan produktifitas di 
Sentra Kaos Surapati, sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan perusahaan dalam bersaing guna 
menjaga keberlanjutan bisnis.  Meskipun dalam 
implementasinya mungkin menghadapi berbagai 
kendala, dengan berbagai upaya yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia dalam rangka 
mengembangkan dan memberdayakan UMKM 
diharapkan kendala tersebut dapat diatasi, misalnya  
perusahaan TI besar membuat program tanggung 
jawab sosial (CSR) tidak hanya dalam bentuk 
pemberian modal, tetapi bimbingan dasar maupun 
lanjut dalam hal penggunaan TI sesuai kebutuhan 
UMKM. 
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Abstrak  
 

Dengan semakin matangnya peranan Artificial Immune System (AIS) dalam bidang rekayasa, membuat para 
peneliti AIS untuk kembali ke pemodelan sistem imun itu sendiri. Dalam konteks kerangka konseptual, 
pemodelan memainkan peran penting dalam pemahaman tentang aspek-aspek komputasi dari sistem kekebalan 
tubuh. Sebuah pemahaman mendalam dari sistem imun melalui penggunaan teknik pemodelan akan mengarah 
pada pengembangan rekayasa bio-inspired yang lebih kaya dan lebih efektif. Makalah ini berisi kajian literatur 
mengenai pemodelan untuk sistem Imun. Terdiri dari pemodelan matematis, berorientasi objek, dan khususnya 
berbasis agen. Penulis merekomendasikan pendekatan berbasia agen dengan pertimbangan kompleksitas sistem 
imun itu sendiri dan interaksi antar elemen sistem, sangat sesuai dengan pemodelan berbasis agen. Di sisi 
lainnya, pendekatan berorientasi objek, yang didukung oleh kakas pemodelan visual dengan Unified Modelling 
Language (UML), memiliki keunggulan dari sisi visualisasi juga ragam diagram yang dapat digunakan. Potensi 
menggabungkan keduanya menjadi open isue dan dapat dijadikan prospek kajian berikutnya. 

 
Kata Kunci : Pemodelan, Artificial Immune Sistem, Sistem Imun, Pemodelan Berbasis Agen, Pemodelan 
Berorientasi Objek 
 

 

1.  Pendahuluan
 
Bio-inspired computing lahir mewarnai dunia 

komputasi dengan latar belakang inspirasi perilaku 
sistem biologi. Dari gagasan Algoritma Genetika, 
Jaringan Syaraf Tiruan[1], sampai dengan perilaku 
Swarm Intelligent seperti Koloni Semut, telah 
berkontribusi dalam solusi persoalan komputasi, 
termasuk juga komputasi yang terinspirasi dari 
Sistem Imun, Artificial Immune System. Dari 
gagasan [2] menjadi solusi rekayasa, AIS semakin 
memantapkan diri berperan dalam persoalan-
persoalan optimasi, deteksi intrusi, dan domain 
lainnya.  Dengan semakin matangnya peranan AIS 
dalam bidang rekayasa, membuat para peneliti AIS 
u ntuk kembali ke pemodelan sistem imun itu 
sendiri [3]. 

Dalam konteks kerangka konseptual, 
pemodelan memainkan peran penting dalam 
pemahaman tentang aspek-aspek komputasi dari 
sistem kekebalan tubuh. Sebuah pemahaman 
mendalam dari sistem imun melalui penggunaan 
teknik pemodelan akan mengarah pada 
pengembangan rekayasa bio-inspired yang lebih 
kaya dan lebih efektif. Akan terlahir solusi baru 
untuk persoalan ilmu komputer, atau setidaknya 
memberi cara baru dalam memandang persoalan. 

Beberapa teknik pemodelan telah digunakan 
oleh peneliti di bidang bio-inspired computing, 

khususnya bidang Artificial Immune System ini. 
Masing-masing beroperasi pada tingkat abstraksi 
yang berbeda-beda, dilengkapi dengan kelebihan 
dan kekurangannya. 

Makalah ini akan menjelaskan berbagai 
pendekatan yang telah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya, dalam memodelkan Sistem Imun. juga 
mengusulkan prospek pemodelan yang lebih 
komprehensip. 

Beberapa peneliti sudah melakukan 
pemodelan sistem imun agar menghasilkan 
inspirasi algoritma untuk penyelesaian persoalan-
persoalan. Pendekatan pemodelan yang telah ada 
antara lain dengan pendekatan matematis. Akan 
tetapi, pemdelan berbasis agen (Agent-Based 
Modeling) dan pemodelan dengan  pendekatan 
objek oriented (OO) semakin banyak digunakan 
oleh peneliti di bidang ini. Bagaimana pemetaan 
pemodelan berbasis agen dan pendekatan 
berorientasi objek ini? Bagaimana keuntungan dan 
kerugiannya? 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji berbagai 
pendekatan pemodelan sistem imun dan 
mengusulkan prospek pemodelan yang memadai. 
Makalah ini disusun berdasarkan metodologi 
sebagai berikut:  



 

 

 
 

• Study literatur Artificial Immune System 
(AIS) dan Sistem Imun itu sendiri,  

• Review pemodelan yang sudah dilakukan 
peneliti sebelumnya, 

• Usulan pemodelan dan prospektif,  
• Penarikan kesimpulan 

Artificial Immune System 

Overview dari Sistem Imun 
Sistem imun adalah suatu sistem kompleks 

dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel serta produk 
zat-zat yang dihasilkannya, yang bekerja sama 
secara kolektif dan terkoordinir untuk melawan 
benda asing (patogen) seperti kuman-kuman 
penyakit atau racunnya, yang masuk ke dalam 
tubuh. Pada prinsipnya, sistem imun memiliki 
kemampuan untuk membedakan sel dari tubuh 
(disebut self) dan sel dari benda asing (disebut non-
self). Antara self dan nonself dibedakan dengan 
penanda (marker) tersendiri yang akan dikenali 
oleh sistem imun. Elemen utama dalam sistem 
imun adalah antigen yaitu sesuatu yang dapat 
memicu respon imun. Antigen dapat berupa 
mikroba seperti virus, atau bagian dari mikroba 
tersebut. Elemen lain dari sistem imun adalah 
antibody yang akan dihasilkan oleh sistem imun 
ketika sistem menemukan benda asing (nonself) 
yang berasal dari antigen. Antibodi yang dihasilkan 
akan memiliki struktur yang bersesuaian dengan 
antigen yang memasuki tubuh [4].  

 
Secara ringkas, sistem imun bekerja dalam 

gambaran sebagai berikut: 
• . 

 
GAMBAR 66 CARA KERJA SISTEM IMUN [5] 

Keterangan: 
1. Antigen (Ag) memasuki tubuh.  
2. APCs, Antigen Presenting Cells, yaitu 

elemen yang bertugas mengenali antigen, 
menjelajahi tubuh, mengenali antigen, dan 
menelan antigen tersebut serta 
memecahnya menjadi antigenic peptide 

3. Potongan-potongan peptide ini bergabung 
ke Major Histocompatibility Complex 
(MHC), yaitu molekul protein yang ada 
dalam tubuh, lalu mengangkat peptide 
tersebut ke permukaan sel.  

4. T-cell atau Limposit T, memiliki molekul 
reseptor yang mengenali perbedaan 
kombinasi peptide-MHC. T-cell diaktifkan 
dan mengeluarkan lymphokine atau sinyal 
kimia yang memobilisasi komponen lain 
dari imun sistem.  

Limposit B, yang juga memiliki molekul 
reseptor dengan permukaannya yang spesifik, 
merespon sinyal kimia tersebut. B-cell dapat 
mengenali bagian dari antigen tanpa molekul MHC. 
Ketika aktif, B-cell terbagi dan berubah menjadi sel 
plasma yang mengeluarkan protein antibodi yang 
merupakan bentuk pasangan dari reseptornya. 
Dengan terikat ke antigen yang ditemukan, antibodi 
dapat menetralisirnya atau mempersiapkan 
penghancurannya dengan enzim komplemen atau 
dengan scavenging cell. 

 
Terlihat dari cara kerjanya, sistem imun 

merupakan sistem kompleks dengan banyak 
interaksi antar elemannya. 

Algoritma Terinspirasi Sistem Imun 
 

Terdapat tiga teori utama pada sistem imun 
yang mendasari lahirnya bidang Artifical Immune 
System, yaitu Teori Jaringan Imun (Immune 
Network) oleh Jerne pada tahun 1974, teori 
Negative Selection, teori Clonal Selection oleh 
Burnet pada tahun 1959.  Teori jaringan imun 
menyatakan bahwa sel pembentuk antibody (yaitu 
sel B) membentuk suatu jaringan yang saling 
terhubung dalam rangka mengenali antigen (non-
self). Sel-sel ini mengatur dirinya sendiri (self-
organized) dengan menghilangkan dan sekaligus 
juga menstimulasi pembentukan sel dengan cara-
cara tertentu yang mengarah kepada kestabilan 
jaringan.  

Dua buah sel akan terhubung jika terdapat 
kemiripan yang melebihi nilai batas (threshold) 
tertentu. Teori Seleksi Negative menyatakan bahwa 
terdapat skema seleksi dimana sel yang mengenali 
dirinya sendiri (self) akan dihancurkan, sementara 
sel yang tidak mengenali self tersebut akan 
dimatangkan dan disebar ke seluruh tubuh untuk 
mengenali non-self dan menghancurkannya. Sel 
yang terseleksi dalam hal ini adalah Sel T dan 



 

 

 
 

proses seleksi berlangsung di suatu tempat yang 
bernama Thymus. Sedangkan Teori Seleksi Clonal 
menyatakan bahwa terdapat skema seleksi dimana 
sel yang mengenali non-self akan dipertahankan 
dan mengalami proses klon melalui skema somatic 
hypermutation (mutasi dengan probabilitas tinggi). 
Sel yang diseleksi merupakan Sel B yang 
bertanggung jawab membentuk antibodi yang 
spesifik [1][2].  

Berdasarkan teori sistem imun, AIS 
berkembang menjadi tiga kelompok besar, yaitu 
Negative Selection, Clonal Selection, dan Immune 
Network.  

Pemodelan Sistem Imun 
 

Bagian ini menyajikan gambaran tentang 
beberapa teknik pemodelan yang telah digunakan di 
dunia imunologi. Ada sejumlah cara di mana orang 
bisa memodelkan sistem kekebalan tubuh, dengan 
masing-masing pendekatan menawarkan perspektif 
yang berbeda. Terdiri dari pendekatan matematis, 
pendekatan berbasis agen, pendekatan beorientasi 
objek. 

Pemodelan Matematis 
 
Pemodelan matematis untuk sistem imun telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti yang dapat diliat 
pada tabel rangkuman berikut ini [6]: 

TABEL 16 PENDEKATAN PEMODELAN MATEMATIS 
Pendelatan 
Pemodelan 

Kelebihan Kekurangan 

Ordinary 
differential 
equations 
(ODE) 
 

Efisien dalam 
komputasi, 
menggambarkan 
sistem kompleks 
secara elegan, 
analisis matematis 
yang sederhana 
dan mudah 
diformulasi  
 

Tidak dapat 
menangkap 
dinamika spasial 
atau efek 
stokastik 
 

Delay 
differential 
equations 

Dapat menangkap 
feedback yang 
tertunda, 
Efisien dalam 
komputasi 
 

Tidak dapat 
menangkap 
dinamika spasial 
atau efek 
stokastik 
 

Partial 
differential 
equations 

Dapat menangkap 
dinamika spasial 
dan perilaku 
berbasis usia 
(age-based 
behavior) 

Membutuhkan 
kemampuan 
komputasi yang 
tinggi, analisis 
matematis yang 
kompleks  

Stochastic  
differential 
equations 

Dapat menangkap 
efek stokastik 

Membutuhkan 
kemampuan 
komputasi yang 
tinggi,  
Analisis 
matematis yang 
sulit 
 

 
Pemodelan dengan matematis merupakan 

pemodelan yang dapat digunakan dalam 
menggambarkan sistem imun, tetapi dengan 
keterbatasan tidak dapat menangkap dinamika 
spasial. Jika diperlukanefek stokastik, maka analisis 
matematis akan sulit dan membutuhkan komputasi 
yang tinggi. 

Pemodelan Berbasis Agen 
 

Agen 
 
Pada dasarnya, agen adalah segala sesuatu 

yang mempersepsikan lingkungannya melalui 
sensor-sensor dan beraksi terhadap lingkungannya 
melalui serangkaian aksi. [7] 

Agens dapat berapa manusia, robot, softbots, 
termostat atau apapun juga. Dalam konteks 
komputasi, agen didefinisikan sebagai berikut:  

• “software agents are program that engage 
indialogs and coordinate transfer  

     of information”. 
•   An  agent  is  a  software, a  hardware or  

(more usually) software-based computer 
system that enjoys the autonomy, social 
ability, reactivity and pro-activieties” 

 
Berikut gambaran agen dan lingkungannya: 
 

 
GAMBAR 67 AGEN DAN LINGKUNGANNYA [7] 

 

Pemodelan berbasis agen 
 
Pemodelan berbasis agen, atau Agent Based 

Modelling (ABM) merupakan kelas model 
komputasi untuk mensimulasikan tindakan dan 
interaksi dari agen otonom (entitas baik individu 
atau kolektif seperti organisasi atau kelompok) 
dengan maksud untuk menilai pengaruhnya 
terhadap sistem secara keseluruhan. [6] 

 
Konsep ini mengacu pada filosofi pemodelan 

yang berbeda dari yang digunakan dalam sistem 
persamaan diferensial. Pertama-tama, ABM 
mengelola agen diskrit dan agen yang dibedakan, 
seperti sel-sel individual atau molekul terisolasi, 
tidak seperti persamaan diferensial, yang 



 

 

 
 

berhubungan dengan populasi kolektif, seperti 
kepadatan sel. Selain itu, ABM mudah 
memungkinkan untuk memperhitungkan 
ketidakpastian probabilistik, atau stochasticity, 
dalam interaksi dunia biologi. Sebagai contoh, 
dalam sebuah ABM stokastik, agen individu hanya 
mengubah status atau lokasi pada probabilitas 
tertentu dan bukan dengan mengikuti proses 
deterministik. Akhirnya, seperti pada PDEs, 
kebanyakan ABM mempertimbangkan gerakan 
agen melalui ruang. 

 
Secara umum, dalam membangun sebuah 

ABM untuk mensimulasikan fenomena tertentu, 
kita perlu mengidentifikasi pelaku pertama (agen) 
dan proses (aturan) yang mengatur interaksi antara 
agen. Berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan 
dalam membangun ABM: 

 
• Agen memiliki keadaan internal (atribut, data). 

State ini dapat diwakili oleh variabel diskrit 
atau kontinu. 

• Dengan variabel dari state agen tersebut, 
perilaku agen dapat direpresentasikan sebagai 
sebuah state-determined automata (atau finite 
state machine), dimana sebuah transisi state 
muncul ketika agen berinteraksi dengan agen 
lainya.  

• Aplikasi ABM yang lebih canggih memerlukan 
random-access memory untuk menyimpan 
deskripsi dan representasi dari lingkungan 
mereka. Juga untuk berbagi pengetahuan antar 
anggota dari kumpulan agen yang khusus. 
Status atau aksi selanjutnya tidak hanya 
tergantung dari state sebelumnya tetepi juga 
tergantung juga kepada random-access 
memory yang stabil yang menyimpan nilai 
yang sama sampai dengan dia diakses dan 
tidak berubah dikarenakan adanya interaksi 
antara agen dan lingkungannya. 

• Interasi agen dapat terdiri dari: 
o Interaksi global (setiap agen 

berinteraksi dengan setiap agen 
lainnya); 

o interaksi lokal (setiap agen hanya 
berinteraksi dengan lingkungan lokal 
agen lainnya); 

o lokal interaksi dengan beberapa 
tingkat jangkauan global. 

• Perilaku agen 'ditentukan oleh aturan. Aturan-
aturan ini berkisar dari first order predicate 
logic sederhana sampai dengan algoritma yang 
terdiri dari ribuan baris kode. 

 
Pada dasarnya, model yang telah dibangun dengan 
pendekatan berbasis agen, akan disimulasikan 
untuk melihat perilaku sistem berdasarkan model 
tersebut. Terdapat beberapa kakas untuk pemodelan 
berbasis agen, khususnya untuk pemodelan sistem 
biologi. Kakas tersebut antara lain: 
 

NetLogo, digunakan untuk  Social and 
natural sciences; dan dapat membantu user pemula 
untuk memulai modelnya sendiri. License untuk 
NetLogo bersifat GPL.  Menggunakan bahasa 
pemrograman NetLogo yang berjalan di Java 
Virtual Machine (JVM) versi 5 ke atas. NetLogo 
dilengkapi dengan dokumentasi, FAQ, referensi, 
tutorial, ekstensi pihak ketiga, daftar kecacatan, dan 
mailing lists. 
 
Repast, digunakan untuk Social sciences. Berjalan 
di atas platform BSD, menggunakan bahasa 
 Java untuk RepastS, RepastJ; 
bahasa Python ( untuk RepastPy); Visual Basic, 
.Net, C++, J#, C# (untuk Repast.net). Berjalan di 
atas Java 1.4, dan a 1.3 untuk Mac 
OS X. Untuk menjalankan dan mendemonstrasikan 
simulasi, dibutuhkan Java Runtime Environment 
untuk (RepastS, RepastJ); platform independent 
(untuk RepastPy); Windows (untuk Repast.net). 
Repast dilengkapi dengan dokumentasi,, mailing 
list, daftar cacat, makalah referensi, kakas 
eksternal, tutorial, FAQ, dan contoh-contoh.  
 

Pemodelan sistem imun berbasis agen 
 
Berikut beberapa contoh penggunaan ABM 

untuk sistem imun [6]: 
TABEL 17 ABM UNTUK SISTEM IMUN 

Penggagas Model 
Catron Interaksi T-cell dengan sel Dendrit 
Scherer Kompetisi T-cell terikat ke binding 

site dari APC 
Figge Migrasi B cell dari germinal center 

ke lymph node 
Casal T cell scanning ke permukaan APC 

 
Keuntungan utama dari pemodelan berbasis 

agen adalah kemampuan untuk menjelaskan 
ketidakpastian probabilistik dan keragaman 
individu dalam populasi yang besar. 

 
Kesulitan utama adalah, di sisi lain, 

kompleksitas komputasi besar yang menyertai 
model canggih., ABM kebanyakan memerlukan 
waktu yang lama, bahkan berhari-hari, untuk 
melakukan satu simulasi, sedangkan model 
deterministik dapat dievaluasi secara lebih cepat. 
Selain itu, ABM stokastik biasanya harus 
disimulasikan beberapa kali untuk mendapatkan 
perilaku rata-rata keseluruhan sistem. Dengan 
demikian, meskipunterdapat banyak keuntungan 
dari ABM, ABM sering menjadi tantangan besar 
dalam hal implementasi komputasi. 

 

Pemodelan Berbasis Agen dan Artificial 
Immune System 
 
Forrest[8] mengemukakan tentang pemodelan 

berbasis agen untuk sistem imun sebagai 



 

 

 
 

pendekatan rekayasa dalam bidang Artificial 
Immune System. Dari berbagai metode untuk 
memodelkan sistem, seperti yang telah diuraikan 
pada sub bab di atas, dengan menggukan ABM 
akan didapat model yang lebih komprehensif dan 
umum, serta menggabungkan sejumlah detail (dari 
sistem imun) yang signifikan.  

 
Dalam ABM setiap entitas, atau agen, 

merupakan sel tunggal atau patogen, dan program 
komputer mengkodekan perilaku dan aturan untuk 
berinteraksi dengan agen lainnya. Beberapa 
perilaku umum termasuk kematian sel (biasanya 
dengan menghapus sel dari simulasi), pembagian 
(dengan membuat salinan dari sel membagi), atau 
mengubah suatu variabel keadaan internal 
(misalnya, untuk model aktivasi sel atau 
diferensiasi).  

 
Agen dalam ABM merupakan wilayah yang 

ditunjuk dari memori komputer, mirip dengan 
variabel, yang berisi rincian tentang sel tertentu. 
Informasi ini dapat mencakup ukuran, lokasi, usia, 
apa reseptor itu pada permukaannya, dan 
sebagainya. Para agen dapat bergerak melalui 
ruang, berinteraksi secara lokal dengan agen 
lainnya di lokasi terdekat, mengikuti seperangkat 
aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 
perilaku tingkat rendah agen adalah pra-ditentukan, 
dan simulasi dijalankan untuk mengamati perilaku 
global, misalnya, untuk menentukan ambang 
epidemi. ABM menentukan interaksi lokal dalam 
hal mekanisme yang sederhana, yang menimbulkan 
skala besar dinamika kompleks yang menarik. 

 
Forrest menyatakan ABM merupakan metode 

yang tepat untuk mempelajari imunologi, dengan 
dasar sebagai berikut:  
• Pertama, perilaku agen langsung dapat 

menggabungkan pengetahuan biologi atau 
hipotesis tentang komponen tingkat rendah, 
bahkan jika mereka tidak dapat dinyatakan 
secara matematis.  

• Kedua, data dari beberapa percobaan dapat 
dikombinasikan menjadi sebuah simulasi 
tunggal, untuk menguji konsistensi di seluruh 
eksperimen atau untuk mengidentifikasi 
kesenjangan dalam pengetahuan kita. Di masa 
depan, metode integratif seperti ABM 
memungkinkan akan menjadi alat penting 

untuk memahami dan menggabungkan 
sejumlah besar data eksperimen.  

• Ketiga, sistem kekebalan tubuh adalah sistem 
biologis yang kompleks dengan berbagai 
mekanisme interaksi yang berbeda serta nilai-
nilai yang relevan secara biologis yang tidak 
dapat diukur secara langsung. Misalnya, ada 
terlalu banyak interaksi protein yang berbeda / 
protein dan virus / protein dimana kita  
mengharapkan dapat mengisolasi mereka 
dalam eksperimen. Dengan ABM itu, 
keperluan tersebut dapat diakomodir secara 
relatif mudah, dengan menonaktifkan 
mekanisme sesuai dengan kebutuhan.  
 

Representasi dalam pemodelan Sistem Imun 
dengan Pemodelan Berbasis Agen 

 
Kebanyakan model ABM pada sistem imun 

merepresentasikan reseptor dan ligan sebagai 
serangkaian string karakter dan menggunakan 
aturan pencocokan string afinitas. Ini ide cerdas 
diperkenalkan oleh Farmer dkk. sebagai cara untuk 
melakukan perhitungan untuk menentukan 
pelengkap molekuler dan memprediksi ukuran 
optimal dari suatu epitop. Abstraksi pemodelan ini 
mengabaikan hampir semua rincian fisik yang 
menentukan terjadinya interaksi reseptor - ligan. 
Hal ini dikarenakan pemodelan dari satu interaksi, 
katakanlah menggunakan simulasi dinamika 
molekul, memerlukan biaya komputasi yang tinggi. 
Dengan mengadopsi karakter string, peristiwa 
binding dapat disimulasikan dengan cepat, sehingga 
layak digunakan untuk mempelajari sifat skala 
besar dari sistem imun. Meskipun string karakter 
tersebut unphysical, namun menghasilkan model 
yang cukup akurat merujuk ke hasil eksperimen, 
hal ini menunjukkan bahwa abstraksi berhasil 
menangkap fitur penting dari interaksi reseptor - 
ligan. 

Interaksi antara agen, dan antara agen dan 
lingkungan digital, menentukan dinamika sebuah 
ABM. Dalam pemodelan imun, interaksi sebagian 
besar dimediasi oleh binding antara reseptor - ligan. 
Jadi, ketika string mengikat di atas nilai ambang 
batas (threshold), maka sel simulasi dapat 
dirangsang untuk berkembang biak, meningkatkan 
tingkat mutasi mereka, bermigrasi ke lokasi yang 
baru, mati, atau mengeluarkan molekul simulasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

 
 
 

 
GAMBAR 68 REPRESENTASI STRING UNTUK RECEPTOR – 

LIGAN [8] 
 

Pemodelan Sistem Imun Berorientasi Objek 
 

Pemodelan sistem imun berorientasi objek 
 
Bersini merupakan penggagas pemodelan 

sistem imun dengan pendekatan berorientasi objek. 
Bersini menggunakan model dengan visualisasi 
Unified Modeling Languange sesuai standar Object 
Management Group (OMG) [9]. Pada [10] 
mengemukakan adanya kebutuhan model pada 
berbagai level abstraksi dan berbagai pertimbangan, 
misal untuk pembelajaran, untuk testing atau untuk 
studi dari fenomena emergent serta prediksi secara 
kuantitatif. Perbedaan kebutuhan dapat diakomodir 
oleh pendekatan berorientasi objek dengan 
menggunakan UML (diagram kelas, diagram state, 
dan diagram sekuens). Bersini mencontohkan 
penggunaan model untuk seleksi clonal [10].  

Selanjutnya Bersini memperbaiki modelnya, 
juga menambahkan model untuk respon sel T. 
Menggunakan UML state dan diagram kelas. 
Bersini memperlihatkan UML secara signifikan 
meningkatkan readability, komunikasi, dan 
kemungkinan modifikasi dari kode yang sudah 
tersedia [11]. 

Selanjutnya Timmis [12] menggunakan UML 
untuk memodelkan Experimental Autoimmune 
Encephalomyelitis (EAE) dan jaringan 
regulatorinya. Menggunakan diagram state untuk 
menangkap perilaku sistem.   

Sementara penelitian penulis sebelumnya 
menangkap fungsionalitas dan gambaran struktur 
dari sistem imun pada level tingkat tinggi [13]. 
Dimana sistem imun ditangkap sebagai kumpulan 
fungsionalitas, terdiri dari: 
• Fungsi representasi antigen tediri dari antigen 

eksogen dan antigen endogen. 
• Fungsi pengenalan/rekonsii 
• Fungsi penghancuran 

 
Perbandingan Pendekatan Pemodelan Sistem 

Imun 
 

Secara ringkas, berikut perbandingan 
pendekatan dalam pemodelan sistem imun: 

TABEL 18 PERBANDINGAN PENDEKATAN 
Pendekatan Keuntungan Kekurangan 
Agen Based 
Modelling 

Memudahkan 
pengamatan 
dinamika 
populasi agen 
yang timbul 
sebagai akibat 
dari interaksi 
antar agen 

Sulit untuk 
menentukan 
tingkat yang 
tepat dari 
abstraksi untuk 
setiap agen 
dalam  model, 
yang akan 

mempengaruhi 
jalannya 
simulasi. 

Mathematical 
models  

Merupakan kakas 
yang 
konvensional dan 
dapat dipahami 
oleh banyak 
orang  

Kurangnya 
representasi pada 
abstraksi level 
tinggi 
Tidak dapat 
menangkap 
dinamika spasial 
atau efek 
stokastik 
 Jika dapat 
menangkap 
dinamika spasial, 
diperlukan 
analisis 
matematis yang 
kompleks 

OO ways Familiar untuk 
pengembang 
sistem/aplikasi, 
memudahkan 
pembangunan 
aplikasi  

Membutuhkan 
detail 
representasi.  

 

Kesimpulan 
Pada penelitian ini, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagia berikut: 
• Tidak ada pemodelan yang pasti bagus tetapi 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akan 
level abstraksi,  

• Kompleksitas sistem imun itu sendiri dan 
interaksi antar elemen sistem, sangat sesuai 
dengan pemodelan berbasis agen,  

• Di sisi lainnya, pendekatan berorientasi objek, 
yang didukung oleh kakas pemodelan visual 
dengan Unified Modelling Language (UML), 
memiliki keunggulan dari sisi visualisasi juga 
ragam diagram yang dapat digunakan. Potensi 
menggabungkan keduanya menjadi open isue 
dan dapat dijadikan prospek kajian berikutnya 
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Abstrak 

Pengumpulan data dengan memanfaatkan Internet seperti adanya fasilitas Google adalah dengan cara 
memasukkan kata kunci. Kerap kali dalam memasukkan kata kunci, kita harus memilih padanan kata / tesaurus 
untuk memperkaya pencarian. Bidang ini masuk ke dalam penelitan Information Retrieval (temu kembali 
informasi) yang mengacu kepada teknologi Web 3.0. Salah satu metode pendekatan adalah dengan memperkaya 
query yang memanfaatkan persamaan kata dengan tesaurus. Dalam pemanfaatan tesaurus dapat digunakan web 
service tesaurus online yang telah tersedia. Permasalahan utama pada berbagai tesaurus online adalah bagaimana 
kita memilih tesaurus online yang terbaik. Pada artikel ini menjelaskan teknik pemilihan tesaurus serta parameter 
yang digunakan sebagai pertimbangan dalam uji coba. Hasil yang didapatkan dari 3 (tiga) tesaurus online, dapat 
dikatakan tesaurus online sinonim kata (http://www.sinonimkata.com/) merupakan tesaurus online terbaik 
diantara 3 (tiga) tesaurus online yang diujicoba. 
 
Kata kunci : bahasa Indonesia, sinonim kata, temu kembali informasi, tesaurus online  
 
 
 

4.  Pendahuluan 
  

Tesaurus merupakan referensi yang 
menyediakan data untuk mencari kesamaan/ 
sinonim dan perbedaan/antonim kata. Saat ini telah 
banyak aplikasi tesaurus yang dikembangkan dan 
dapat dijalankan secara online. Tesaurus dianggap 
sebagai tambahan yang berharga untuk 
memanfaatkan informasi dari koleksi dokumen 
yang ada. [4] 

Pada proses Information Retrieval (IR)/temu 
kembali informasi, tesaurus merupakan salah satu 
aplikasi yang dapat dimanfaatkan, misalkan pada 
proses IR pengguna menggunakan kata kunci yang 
kemudian oleh IR kata kunci tersebut diubah 
menjadi query untuk pencarian dokumen sesuai 
kata kunci dari pengguna. [1] 

Maraknya aplikasi yang dikembangkan untuk 
tesaurus berbahasa Indonesia yang mudah diakses 
oleh siapa saja melalui Internet, merupakan ide 
pembuatan artikel ini yakni untuk melakukan 
pemilihan tesaurus online yang terbaik dalam arti 
referensi yang menyediakan kata yang lengkap dan 
tepat. 

Tesaurus dibentuk dengan 3 (tiga) tahapan 
menurut Frakes et.al [3], yaitu : i). penyusunan 
daftar kata, ii). Perhitungan tingkat kemiripan, iii). 
Pengorganisasian daftar kata.  

Penelitian tentang pemanfaatan tesaurus 
pernah dilakukan oleh Percy Nohama et.al. [5] 
yakni tesaurus biomedical yang pendekatannya 
digunakan untuk deteksi eror untuk corpus dan 
deteksi anomali pada tesaurus. Pada tahun 2000 
juga dilakukan penelitian dengan menggunakan 
tesaurus untuk meningkatkan temu kembali teks 
pada bahasa Cina. [2] 

Pada situs web Publishing SIG, dilakukan 
survey di tahun 2004 untuk memilih kamus bahasa 
dan tesaurus yang paling disukai, dimana tesaurus 
tersebut dalam bahasa Inggris. Survey dilakukan 
dengan melihat respon pembaca terhadap 
pertanyaan dalam survei tersebut. 
(http://ace.cybersense.us/archsite/sigs/publishing/su
rvey11.htm) 

Artikel ini terbagi dalam empat bagian, pada 
bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi 
definisi masalah dan melihat beberapa literatur 



 

 

 
 

yang membahas topik sejenis. Bagian kedua 
menguraikan cara pemilihan tesaurus online 
berbahasa Indonesia, dan bagian ketiga adalah 
proses pemilihan tesaurus. Bagian terakhir 
merupakan penutup yang berisi kesimpulan. 
 
 
 
5. Cara Pemilihan Tesaurus Online Berbahasa 

Indonesia 
 

Berikut ini adalah langkah yang dilakukan 
pada pemilihan tesaurus online berbahasa Indonesia 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Langkah Pemilihan Tesaurus Online 
 

Gambar 1. merupakan langkah pada pemilihan 
tesaurus online dengan pre processing memilih 
tesaurus tercetak resmi, tesaurus online yang akan 
dibandingkan, dan memilih kata yang akan 
digunakan untuk membandingkan tesaurus. 

Ada 2 (dua) parameter yang akan dibandingkan 
antara tesaurus tercetak dengan tesaurus online, 
yaitu : 

a. Ada/tidak kesamaan sinonim kata 
b. jumlah sinonim kata pada tesaurus online 

dibandingkan dengan tesaurus tercetak 

 
Hasil perbandingan 2 (dua) parameter 

kemudian dibuat pembobotan, dan nilai bobot 
tersebut yang akan menentukan tesaurus online 
terbaik dengan melihat pada presentase bobot yang 
terbesar. 
 
 
 
6. Proses Pemilihan Tesaurus Online Berbahasa 

Indonesia 
 

Penelitian pada artikel ini mengambil 3 (tiga) 
tesaurus online bahasa Indonesia yang ditemukan 
pada pencarian di situs web Google. Tesaurus yang 
akan diujicoba adalah : 

I. kateglo (http://kateglo.bahtera.org/?) 
II. sinonim kata (http://www.sinonimkata.com/) 
III.  tesaurus web 

(http://tesaurus.web.fc2.com/FlashThesaurus
.html) 

 
Tesaurus tercetak resmi yang digunakan untuk 

membandingkan kata pada sinonim di tesaurus 
online adalah Tesaurus Bahasa Indonesia karangan 
Eko Endarmoko yang diterbitkan 28 November 
2006 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama 
(GPU). Tesaurus tercetak ini merupakan tesaurus 
best seller berdasarkan survei pada toko buku 
terkemuka di Indonesia. 

Kata yang dipilih untuk melakukan 
perbandingan sebanyak 25 (dua puluh lima) kata 
dan diambil dari kata yang unik dan paling sering 
muncul pada 2 (dua) situs web penyedia berita di 
Internet yaitu : kompas (http://www.kompas.com/), 
dan Media Indonesia 
(http://www.mediaindonesia.com/). Tabel 1. adalah 
25 kata yang digunakan dalam perbandingan. 
 

Tabel 1. Kata untuk Perbandingan Tesaurus 
Tercetak dengan Tesaurus Online 

 

No Kata 
1 Marak 
2 Imbalan 
3 Korupsi 
4 Tahun 
5 Longsor 
6 Daerah 
7 Kereta 
8 Libur 
9 Politik 
10 Olahraga 
11 Pendukung 
12 Demonstrasi 
13 Korban 
14 Warga 
15 Macet 
16 Lalu lintas 

H2 

H3 

H1 

Kinerja Organisasi 

Inovasi 

Pemanfaatan TI 

RGBPlain 

RGBCipher 

XOR 

Kunci K 

Dekripsi 

XOR 

C
o 

 = 0 

Kunci K 



 

 

 
 

17 Tewas 
18 Negara 
19 Efisien 
20 Uang 
21 Guru 
22 Ilmu 
23 Sekolah 
24 Hiburan 
25 Pertunjukan 

Parameter yang digunakan untuk pembobotan 
adalah : 

A. kesamaan sinonim kata, dengan mencari 
sinonim kata di tesaurus tercetak apakah 
ada/tidak di tesaurus online. 

B. jumlah sinonim kata pada tesaurus online 
dibandingkan dengan tesaurus tercetak 

 
Perbandingan yang dilakukan terhadap 

tesaurus tercetak resmi dan tesaurus online tampak 
pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Perbandingan Kata Tesaurus Tercetak dan 

Tesaurus Online 
 

No 
Kata dari 

Web 

T. 
Ce 
tak 

T. On 
line 

I 

T. On 
line 
II 

T. On 
line 
III 

Jml Jml Jml Jml 
1 Marak 14 9 15 16 
2 Imbalan 13 16 13 13 
3 Korupsi 4 3 4 4 
4 Tahun 1 4 2 2 
5 Longsor 4 4 4 4 
6 Daerah 28 55 51 52 
7 Kereta 5 3 3 3 
8 Libur 1 6 1 1 
9 Politik 4 3 4 4 
10 Olahraga 3 4 4 4 
11 Pendukung 5 5 9 9 
12 Demonstrasi 8 11 8 8 
13 Korban 7 3 6 6 
14 Warga 12 10 13 13 
15 Macet 25 7 22 23 
16 Lalu lintas 11 2 11 0 
17 Tewas 34 14 22 22 
18 Negara 5 5 19 19 
19 Efisien 6 12 9 9 
20 Uang 9 9 13 10 
21 Guru 10 16 16 16 
22 Ilmu 12 12 15 11 
23 Sekolah 2 5 6 6 
24 Hiburan 3 6 5 5 
25 Pertunjukan 11 12 9 10 
 
 

Pada Tabel 2. menunjukkan perbandingan kata 
dari web yang ditemukan pada tesaurus tercetak 

resmi dan tesaurus online I (katalog), II (sinonim 
kata), dan III (tesaurus web). 

Perbandingan sinonim kata dibobotkan dengan 
rumus formal seperti pada F.1 berikut ini. 

 
 
 
 
 
Keterangan : 

i. BSK : bobot sinonim kata (%) 
ii.  SK : sinonim kata 
iii.  I/II/III : tesaurus online 
iv. T : tesaurus tercetak 
v. 1..25 : kata yang dibandingkan 

 
Pada formula F.1 dijalankan dengan kondisi, 

jika jumlah sinonim kata pada tesaurus online lebih 
besar atau sama dengan jumlah sinonim kata pada 
tesaurus tercetak, maka nilai BSK adalah 100%. 
Tetapi jika tidak, maka untuk menghitung nilai 
BSK menggunakan formula F.1. 

Misalkan jumlah sinonim kata untuk tesaurus 
online I kata ke-1 (Marak) adalah 9, sementara 
jumlah sinonim kata untuk tesaurus tercetak adalah 
14, maka bobot sinonim kata untuk tesaurus online 
I (BSK) adalah (9/14)*100 = 64,29 %. Nilai ini 
dihitung menggunakan formula F.1 karena jumlah 
sinonim kata tesaurus online I lebih kecil dari 
jumlah sinonim kata dari tesaurus tercetak. Nilai 
bobot sinonim kata selengkapnya dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
 

Tabel 3. Hasil Perbandingan Jumlah Kata 
(Parameter B) 

 

N
o 

Kata 

Bobot Sinonim 
Kata/BSK(%) 

T.On 
line I 

T.On 
Line II 

T.On 
line III 

1 Marak 64,29 100 100 
2 Imbalan 100 100 100 
3 Korupsi 75,00 100 100 
4 Tahun 100 100 100 
5 Longsor 100 100 100 
6 Daerah 100 100 100 
7 Kereta 60,00 60,00 60,00 
8 Libur 100 100 100 
9 Politik 75,00 100 100 
10 Olahraga 100 100 100 
11 Pendukung 100 100 100 
12 Demonstrasi 100 100 100 
13 Korban 42,86 85,71 85,71 
14 Warga 83,33 100 100 
15 Macet 28,00 88,00 92,00 
16 Lalu lintas 18,18 100 00,00 
17 Tewas 14,18 64,71 64,71 
18 Negara 100 100 100 

H2 

H3 
H2 



 

 

 
 

N
o 

Kata Bobot Sinonim 
Kata/BSK(%) 

19 Efisien 100 100 100 
20 Uang 100 100 100 
21 Guru 100 100 100 
22 Ilmu 100 100 73,33 
23 Sekolah 100 100 100 
24 Hiburan 100 100 100 
25 Pertunjukan 100 75,00 90,91 

 
Tabel 3. adalah hasil untuk menghitung 

parameter jumlah sinonim kata (Parameter B). 
Parameter A yaitu untuk mengetahui ada/tidak nya 
sinonim kata, dihitung dengan cara jika terdapat 
sinonim kata pada tesaurus online berdasarkan kata 
pada tesaurus tercetak, maka diberi nilai 1 (satu), 
dan sebaliknya adalah 0 (nol). 

Berdasarkan hasil perhitungan parameter A 
dan B, maka untuk menentukan tesaurus online 
yang terbaik dengan cara menggabungkan hasil 
perhitungan parameter tersebut, seperti yang 
terlihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Hasil Perhitungan Gabungan 2 Parameter 

 
Jenis 

Parameter 
Nilai Perhitungan (%) 

T. On 
line I 

T. On 
line II 

T. On 
line III 

A 100 100 96 
B 83,51 94,94 90,67 

Hasil Akhir 88,46 94,46 92,27 
 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4., 
maka tesaurus online II (sinonim kata) memiliki 
bobot akhir yang terbesar. Ini bermakna bahwa 
tesaurus online II (sinonim kata) merupakan 
tesaurus online terbaik berdasarkan uji coba 
terhadap 25 (dua puluh lima) kata terbanyak yang 
digunakan pada 2 (dua) situs web berita, 
sebagaimana tersebut diatas. Nilai pada parameter 
A, menunjukkan bahwa tesaurus online I (katalog) 
memiliki semua sinonim kata pada tesaurus 
tercetak, demikian halnya dengan tesaurus online II 
(sinonim kata), sedangkan pada tesaurus online III 
(tesaurus web) ada 1 (satu) kata yang tidak 
memiliki sinonim kata, sehingga nilainya kurang 
dari 100%. 
 
 
4. Penutup 
 

Berdasarkan hasil ujicoba pada Bagian 3, maka 
tesaurus online terbaik adalah sinonim kata 
(http://www.sinonimkata.com/). Penelitian ini 
masih merupakan penelitian awal dalam 
menentukan tesaurus dari sekian banyak tesaurus 
online yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian lebih mendalam untuk mendapatkan 
suatu kesimpulan bahwa sebuah tesaurus lebih baik 
dari tesaurus yang lain. Penelitian kami selanjutnya 
adalah menguji tesaurus online ini dengan lebih 
banyak kata (lebih dari 25 kata) dan melakukan 
eksplorasi lebih dalam kata-kata yang banyak 
digunakan dalam media online lain sehingga tidak 
hanya dari 2 media online di atas saja. Hal ini 
dilakukan untuk dapat memastikan tesaurus yang 
lengkap dan tepat dapat diperoleh.  

Pada sisi lain hasil penelitian pada artikel ini, 
selanjutnya dapat digunakan untuk proses yang 
lain, misalkan pada proses temu kembali informasi 
dan pada proses pengenalan nama properti pada 
proses ekstraksi tabel yang bersumber dari Internet. 
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Abstrak 

Kompleksitas sistem dan luasnya jangakauan akses serta pesatnya perkembangan teknologi 
jaringan/komunikasi sekarang ini memaksa kita untuk mengoptimalkan pengamanan data dan informasi. Cukup 
beresiko bila sebuah sistem tidak memfasilitasi diri dengan security yag baik, apakah dari sisi sistem, basisdata 
termasuk infrastruktur jaringan komputernya. Saat ini paling tidak ada tiga tipe dasar dari enkripsi, yaitu manual, 
semi-transparent dan transparent. Transparent data Encription adalah salah satu jenis enkripsi yang mempunyai 
keuntungan dalam kemudahan dari sisi pengelola atau pengguna, karena pengelola tidak perlu melakukan proses 
manajeman enkripsi dan deskripsi data secara manual, tetapi telah otomatis disertakan pada paket sistem 
basisdata yang digunakan. Konsep dasar keamanan Demilitaries Zone (DMZ) merupakan mekanisme untuk 
melindungi system internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang tidak mempunyai akses.  

Jurnal ini akan membahas cara kerja dari transparent data encryption dan Demilitaries Zone serta 
keunggulannya dalam penerapan pada sebuah sistem. Dari pembahasan ini dapat dikatehui performansi 
pengamanan sebuah sistem jika menggunakan kedua konsep tersebut, seperti para penyusup akan lebih sulit 
melakukan pencurian/perusakan data karena sudah dilakukan pengaman secara berlapis dari sisi infrastruktur  
jaringan dan data. 
 
Kata kunci : Security, Database, Jaringan, Encryption, DMZ 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Perkembangan jaman saat ini mulai menuntut 
berbagai kalangan untuk menggunakan teknologi 
jaringan (ex: internet) tidak hanya dunia bisnis saja 
bahkan sekarang sudah merambah kedunia 
sosialisasi. 

Dengan semakin terbukanya fasilitas tersebut 
maka keamanan dan kerahasian data juga menjadi 
sorrotan penting dari sebuah system. Gangguan 
pada sebuah sistem tidak dapat dihindari dan hal 
tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik 
materi/imateril. Maka untuk mencegah berbagai 
ancaman tersebut diperlukan pengamanan.   

Beberapa aspek yang harus diperhatikan 
dalam kemanan sebuah sistem, yaitu dari sisi 
keamanan data/informasi dan dari sisi ancaman 
yang mungkin timbul baik itu dari sisi perangkat 
computer, jaringan atau sisi sistem nya sendiri. 
Karena tidak jarang penyerangan-penyerangan 
terhadap sebuah sistem bisa berawal dari sistem 
jaringan yang kurang reliable atau bisa saja 
penyerangan langsung pada data sarver.  

Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai 
pengamanan dari sisi jaringan dan aliran 
data/informasi (merupakan layer keamanan level 1 
– 3). 

1.1 Aspek Keamanan Sistem Informasi 
 
1. Authentication 

Penerima informasi dapat memastikan 
keaslian pesan yang didapat tersebut 
berasal dari orang yang seharusnya. 

2. Integrity 
Pesan yang diterima melalui sebuah 
jaringan dapat terjamin keasliannya 
(informasi yang diterima tidak 
dimodifikasi oleh orang yang tidak 
berhak). 

3. Authority 
Informasi yang  melalui sistem jaringan 
tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang 
tidak berhak (penyusup). 

4. Confidentiality 
Sebuah usaha untuk menjaga informasi 
dari pengaksesan orang yang tidak berhak. 



 

 

 

 

5. Privacy  
Sifatnya lebih ke arah data-data yang 
privat (pribadi) dari user. [2] 
 

1.2 Aspek ancaman keamanan komputer 
atau keamanan sistem  
 

1. Interruption 
Informasi dan data yang ada dalam sistem 
komputer dirusak dan dihapus. 

2. Interception 
Informasi yang ada disadap atau orang 
yang tidak berhak mendapatkan akses ke 
komputer dimana informasi tersebut 
disimpan. 

3. Modifikasi  
Perubahan data oleh orang yang tidak 
berhak dengan cara menyadap lalu lintas 
informasi yang sedang dikirim. 

4. Fabrication 
Membuat sebuah informasi tampak seperti 
aslinya (meniru) sehingga orang yang 
menerima informasi menyangka informasi 
tersebut berasal dari orang yang 
seharusnya. [2] 

1.3 Metodologi Keamanan Sistem  
 

1. Keamanan level 0  
keamanan fisik, merupakan keamanan 
tahap awal dari komputer security. Jika 
keamanan fisik tidak terjaga dengan baik, 
maka data-data bahkan hardware komputer 
sendiri tidak dapat diamankan. 

2. Keamanan level 1  
Terdiri dari database, data security, 
keamanan dari PC itu sendiri, device, dan 
application. Contohnya : jika kita ingin 
database aman, maka kita harus 
memperhatikan dahulu apakah application 
yang dipakai untuk membuat desain 
database tersebut merupakan application 
yang sudah diakui keamanannya seperti 
oracle. Selain itu kita harus 
memperhatikan sisi lain yaitu data 
security. Data security adalah cara 
mendesain database tersebut. Device 
security adalah alat-alat apa yang dipakai 
supaya keamanan dari komputer terjaga. 
Computer security adalah keamanan fisik 
dari orang-orang yang tidak berhak 
mengakses komputer tempat datadase 
tersebut disimpan. 

3. Keamanan level 2  
Network security. Komputer yang 
terhubung dengan jaringan sangat rawan 
dalam masalah keamanan, oleh karena itu 
keamanan level 2 harus dirancang supaya 
tidak terjadi kebocoran jaringan, akses 

ilegal yang dapat merusak keamanan data 
tersebut. 

4. Keamanan level 3  
Information security. Keamanan informasi 
yang kadang kala tidak begitu dipedulikan 
oleh administrator seperti memberikan 
password ke teman, atau menuliskannya 
dikertas, maka bisa menjadi sesuatu yang 
fatal jika informasi tersebut diketahui oleh 
orang yang tidak bertanggung jawab. 

5. Keamanan level 4  
merupakan keamanan secara keseluruhan 
dari komputer. Jika level 1-3 sudah dapat 
dikerjakan dengan baik maka otomatis 
keamanan untuk level 4 sudah terwakili. 

 
2. Metodologi 

 
Metodologi yang diterapkan adalah  

pengamatan secara langsung pada sistem runtime di 
sebuah perusahaan, dipusatkan pada sisi keamanan 
jaringan dan data dengan dilakukan pengkajian 
teknik pengamanan sehingga didapatkan hasil yang 
maksimal/sesuai dengan kebutuhan keamanan di 
diperusahaan tersebut untuk saat ini.  

Setiap perusahaan akan memiliki nilai 
maksimal yang berbeda tergantung strategi dan 
kebutuhan perusahaan tersebut, dimana suatu 
teknik bisa dikatakan baik untuk suatu sistem 
tertentu namun belum tentu akan baik juga jika 
diterapkan ditempat lain [1]. Sekala kemanan 
diperusahaan yang diamati adalah sistem dapat 
berjalan dengan baik tanpa disusupi berbagai script 
titipan sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik 
dan kerahasian data yang dimiliki perusahaan dapat 
terjaga. 

 
3. Konsep De-Militarized Zone (DMZ) 

 
Konsep dari DMZ adalah untuk 

melindungi sistem internal dari serangan haker atau 
pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang ingin 
memasuki sistem tanpa mempunyai hak akses 
dengan tujuan menggagu jalannya aktifitas sistem.  

Penerapan DMZ yaitu dengan 
memindahkan semua layanan suatu jaringan ke 
jaringan lain yang berbeda dengan cara 
pemotongan jalur komunikasi pada jaringan 
internal sehingga jika hacker menyerang dan 
melakukang craking pada server yang mempunyai 
DMZ, haker tersebut dapat mengakses host yang 
berada pada DMZ tapi tidak bisa masuk pada 
jaringan internal. 
 Adapun konsep yang harus dipahami 
dalam pemasangan DMZ ini yaitu, konsep yang di 
build oleh DNS yang disebut dengan There fruit 
concept (NAT, PAT, dan Daftar Akses Network 
Address Translation(NAT) berfungsi untuk 



 

 

 

 

mengarahkan alamat riil, seperti alamat internet, ke 
bentuk alamat internal). [5] 
 
Analisis dan Perancangan DMZ : 
 
1. Sebaran IP Baru dan  Firewall dan 

memindahkan Layanan Web, 
2. Menentukan perangkat keras pendukung, 

meliputi koneksi ADSL, implementasi 
Firewall, dan implementasi DMZ. 

3. Implementai jalur ADSL dan Firewall PIX, 
Setelah perangkat keras tersedia, maka 
berikutnya adalah melakukan pemetaan alamat 
perangkat keras, misalnya: o ADSL – 
209.15.20.34 o Ethernet0 pada ADSL – 
192.1.10.5/30 (255.255.255.252) o Ethernet0 
pada firewall PIX. Berikutnya dibangun 
translasi NAT untuk melakukan panggilan 
forward ke 192.168.10.6. Biarkan router 
menjadi data route, dan biarkan Firewall 
menentukan konfigurasi yang diperlukan untuk 
pengelolaan resiko 

4. Instalasi dan konfigurasi pada DMZ, 
5. Konfigurasi Chaining/PassThrough, 
6. Alarm dan Tripwire, 
7. Aktifkan Sistem. [5] 

 
3.1 Proses De-Militarized Zone (DMZ) 

 
Proses dari De-Militariez Zone data dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
 
1. Penetapan model keamanan firewall 
 

Firewall adalah suatu sistem perangkat 
lunak yang menyediakan konektifitas dan 
mengimplementasikan  aturan-aturan pada lalu 
lintas antar jaringan komputer baik internal maupun 
eksternal dengan tujuan mengamankan sistem.  

Penerapan firewall untuk konsep DMZ 
dengan cara router atau komputer yang dilengkapi 
dengan NIC (Network Interface Card) 
membandingkan alamat sumber dari paket-paket 
yang masuk dengan aturan-aturan (kebijakan) yang 
sudah dibuat sebelumnya. Melakukan pengujian 
terhadap alamat IP atau nama domain yang menjadi 
sumber paket dan menentukan apakah hendak 
meneruskan atau menolak paket tersebut. Biarkan 
router menjadi data route, dan biarkan Firewall 
menentukan konfigurasi yang diperlukan. [5] 

 
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 

 
Gambar-1. Bahan Keamanan Firewall 

 
2. Instalasi dan Konfigurasi 

 
 Konsep instalasi dan konfigurasi DMZ 
adalah sebagai berikut: 
1. Tentukan subnet yang akan digunakan. 
2. Tetapkan alamat-alamat IP sebaran yang akan 

digunakan (Firewall PIX : Konfigurasi dengan 
berbagai spesifikasi keamanan)  

3. Lakukan redicate layanan DNS dari koneksi 
ADSL. 

4. Lakukan konfigurasi antarmuka ethernet pada 
firewall PIX didalam jaringan internal.[5] 

 
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 

 
Gambar-2. Contoh Instalasi dan Konfigurasi DMZ 

 
4. Konsep Enkripsi 

 
 Enkripsi merupakan sebuah cara untuk 
menjadikan data-data atau informasi tidak dapat 
dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak. Data 
disandikan (encripted) dengan menggunakan 
sebuah kunci (key) dan untuk membuka (decrypt) 
data tersebut digunakan sebuah kunci yang sama 
dengan kunci untuk mengenskripsi (kasus private 
key cryptography) atau dengan kunci berbeda 
(kasus public key cryptography). Tujuan utama dari 
enkripsi adalah selain menyembunyikan 
data/informasi yang terkandung didalamnya juga 
untuk menjaga intergritas data/informasi pada saat 
ditransmisikan. 
 Type dasar dari enkripsi dapat dibagi 
menjadi : 
1. Enkripsi Manual 



 

 

 

 

Enkripsi tipe ini sepenuhnya dilakukan oleh 
user dimana user harus memilih secara manual 
objek mana yang akan di enkripsi dan 
kemudian menjalankan command khusus untuk 
melakukan enkripsi dan deskripsi object 
tersebut. 

2. Enkripsi Semi-Transparant 
Enkripsi jenis ini disebut juga enkripsi ’On-
the-fly’. Enkripsi ini beroperasi tidak secara 
permanen, tapi sebelum dan sesudah akses 
dilakukan pada object-object rahasia atau 
ketika operasi read/write. 

3. Enkripsi Transparent 
Enkripsi ini bisa dikatakan sebagai kebalikan 
dari enkripsi manual. Proses enkripsi dan 
deskripsi dilakukan pada level rendah, secara 
permanen, kertika semua operasi read/write, 
sehingga data yang dienkripsi selalu disimpan 
dalam bentuk enkripsi. Dari sisi prinsip-prinsip 
umum keamanan enkripsi jenis ini adalah tipe 
yang paling aman dan mudah. [3] 
 
 
 

4.1 Proses Enkripsi 
 

Cara kerja enkripsi dilakukan dengan 
menambahkan kode karakter teks sumber dengan 
teks kunci (script sorce code/algoritma). 
Membandingkan kunci/key yang sudah kita 
tentukan dengan data sumber dan lakukan 
perubahan.  
 
Proses dari sebuah enkripsi data dapat dilihat pada 
gambar 3. 

 
Gambar-3. Proses Encryption Data 

 
Dekripsi adalah kebalikan dari proses 

enkripsi yaitu proses konversi data yang sudah 
dienkripsi (ciphertext) dikembalikan ke bentuk 
aslinya (Original Plaintext) sehingga dapat dibaca/ 
dimengerti kembali. 
 
Proses dari sebuah dekripsi data dapat dilihat pada 
gambar 4. 

 
Gambar-4. Process Decryption Data 

 
 
4.2 Mekanisme Enkripsi Transparan 

Transparent Data Encription adalah salah 
satu jenis enkripsi yang mempunyai keuntungan 
dalam kemudahan dari sisi pengelola atau 
pengguna, karena pengelola tidak perlu melakukan 
proses manajeman enkripsi dan deskripsi data 
secara manual, tetapi  telah otomatis disertakan 
pada paket sistem basisdata yang digunakan. 

Dengan data yang terenkripsi ini, jika data 
dalam  disk  dicuri,  maka  data  yang  terenkripsi  
ini tidak bisa diambil tanpa master key, yang berada 
didalam wallet dan bukan bagian dari data yang 
dicuri. Bahkan jika wallet nya dicuri, master key 
nya tidak bisa diambil dari wallet tanpa wallet 
password (mengenkripsi data sensitif dalam 
database dan menyimpan encription key nya 
dilokasi yang berbeda). Oleh karena itu, pencurinya 
tidak bisa  mendekripsikan data, bahkan jika dia 
mencuri   disk   nya atau melakukan copy pada file 
data.  

Untuk penerapannya diawali dengan 
proses pendefinisian sebuah kolom yang akan 
dienkripsi, setelah itu sistem database membuat 
sebuah encryption key yang aman secara 
kriptografikal untuk table yang berisi kolum 
tersebut dan mengenkripsi data input clear-text 
yang berada didalamnya, menggunakan suatu  
algoritma enkripsi yang  akan digunakan. Menjaga 
table key ini sangat penting karena sistem database 
mengenkripsinya menggunakan sebuah master key 
dan menyimpannya disebuah lokasi yang aman, 
yang disebut dengan wallet, yang bisa berupa 
sebuah file pada database server.  

Table key yang telah dienkripsi tersebut 
diletakkan disebuah   data   dictionary.   Ketika   
seorang   user memasukkan data ke sebuah kolom 
yang didefinisikan sebagai terenkripsi, sistem 
database mengambil master key dari wallet, 
mendekripsi encryption key untuk table tersebut 
dari data dictionary, menggunakan encryption key 
pada nilai input dan menyimpan data yang 
dienkripsi pada  
database. [4] 

Proses dari sebuah Tranparent Encription 
data dapat dilihat pada gambar 5.  



 

 

 

 

 

 
Gambar -5.  Konsep Transparent Encryption. [4]  

 
4.3 Persamaan Matematika Enkripsi 
 

Secara matematis proses atau fungsi enkripsi 
dapat  dirumuskan sebagai berikut : 

E(M) = C   
Sedangkan untuk proses atau fungsi deskripsi 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  
D(C) =M 

 
Keterangan:  

E  = Encription 
D  = Decription  
M = Plain text 
C  = Chiper text 
 

5. Penggabungan Konsep Enkripsi dan DMZ 
   

Diawali dengan pengembangan keamanan 
disisi jaringan dengan menerapkan konsep DMZ 
yang merupakan penerapan keamanan level-2, 
sebenarnya dengan penerapan konsep DMZ ini 
keamanan sudah dibuat cukup aman dari sisi 
lalulintas data pada sistem jaringan karena 
penyusup dibuat hanya akan dapat masuk ke jalur 
bayangan, namun dikarenakan keamanan itu tidak 
hanya bisa dari sisi jaringan saja dibutuhkan 
keamanan secara berlapis, maka dari itu konsep 
selanjutnya adalah pengamanan dari sisi database 
dengan menggunakan konsep enkripsi transparent,  
keamanan type ini jika dilihat dari metodologi 
merupakan konsep keamanan level-1 (keamanan 
dari sisi database). Model kemanan transparan 
enkripsi diterapkan setelah melalui tahapan 
pengkajian beberapa metode keamanan dilihat dari 
kemudahan, keunggulan dan kesesuaian dengan 
sistem yang berjalan, maka ditetapkan model 
kemanan transparan enkripsi yang paling sesuai 
untuk sistem yang berjalan saat ini. 

Untuk penerapan enkripsi transparansi disini  
menggunakan SQL server. Proses Transparansi 
Encription dari sebuah Tranparent Encription data 
dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 
Gambar -6.  Transparent Database Encryption 

Architecture (SQL Server 2008) 
 
Konsep DMZ dan transparan enkripsi 

selanjutnya dapat dipandang sebagai gabungan 
proses-proses yang saling melengkapi dan berjalan 
bersamaan, DMZ dari sisi jaringan dan transparan 
enkripsi dari segi keamanan data pada database.  

Secara metodologi keamanan sistem, ada 
beberapa aspek yang wajib diamankan yaitu aspek 
keamanan data/informasi dan lalulintas data nya, 
dan dengan menggabungkan kedua kosep Encripsi 
dan pengamanan jaringan dengan konsep DMZ 
keamanan telah dibuat berlapis. Pengembangan 
dilakukan pada level-1 dan level-2 yang secara 
otomatis keamanan di level-3 akan terpenuhi. Jika 
kita mengacu pada metodologi keamanan maka 
bisa dikatakan sudah baik karena keamanan level-0 
sampai dengan level-4 telah terpenuhi. 

Pada akhirnya konsep menyeluruh dari 
enkripsi data DMZ (keamanan Level 0-4) dapat 
digambarkan dengan gambar 7. 
 

 
Gambar-7.  Konsep Keamanan Sistem DMZ dan 

Enkripsi Data 
 

6. Kesimpulan 
 

DMZ adalah konsep untuk keamanan dari 
sisi jaringan dalam sebuah sistem, tugasnya adalah 
melindungi aliran data/infomasi pada sistem agar 



 

 

 

 

tidak terganggu dan tidak disusupi oleh pihak-pihak 
yang tidak berkepentingan / tidak bertanggung 
jawab atau menggunakan resource bandwid yang 
dimiliki sehingga kondisi aliran data menjadi 
lambat. konsep DMZ dapat memblokir semua 
serangan yang masuk kedalam sistem dengan cara 
memotong jalur komunikasi pada jaringan internal. 
Sehingga jika penyerang bermaksud menyerang 
dan melakukang  penyusupan/perusakan pada 
server yang mempunyai DMZ, haker tersebut dapat 
mengakses host yang berada pada DMZ tapi tidak 
bisa masuk pada jaringan internal. 

Apabila dengan konsep DMZ tetap dapat 
ditembus maka data yang berjalan didalam sistem 
sudah terenkripsi sehingga data/informasi dapat 
terlindungi karena tidak mungkin bisa terbaca oleh 
pihak-pihak yang tidak berkepentingan, dan 
kelebihan dari transparent enkripsi ini adalah jika 
media fisik tercuri pun maka pencuri mungkin 
mendapatkan fisiknya namun data tetap tidak bisa 
terbaca tanpa adanya key. 

Sehingga sudah bisa dikatakan performansi dari 
sistem dapat berjalan dengan baik jika kita 
menggunakan penggabugan kedua konsep diatas 
karena secara metodologi konsep keamanan sistem 
informasi yang diutamakan adalah level 1-3 yaitu 
dari sisi database, keamanan data, keamanan 
jaringan dan keamanan informasi-nya dimana ke 
ketiga level ini sudah mengcover dua level lainnya 
(level 0 dan 4) sehingga dengan penggabungan 
kedua konsep tersebut sudah dapat mengcover hal-
hal tersebut. Karena Dengan diterapkannya kedua 
konsep tersebut (Encriptyon dan DMZ) kita dapat 
meminimalisasi dari segi kebocoran data/infomasi 
dan menjaga agar lalu lintas data berjalan tetap 
stabil dan performansi dari sistem dapat terjamin 
karena pergerakan para pihak-pihak yang tidak 
berkempentingan seperti Hacker/Craker pun dapat 
dihambat. 

Performansi sebuah keaman system memang 
bisa kita modifikasi namun perlu menjadi catatan 
tidak ada semuah keamanan yang benar-benar fix 
dan menjamin untuk mengamankan suatu jaringan 
atau data. Keamanan adalah suatu proses, bukan 
produk. Jika kita memasang firewall, IDSes 
(intrusion detection system), router, honeypots 
(system untuk jebakan) dan enkripsi data mungkin 
dapat menyediakan lapisan-lapisan untuk bertahan, 

tetapi sekali lagi peralatan paling canggih pun tidak 
akan menolong suatu organisasi sampai organisasi 
tersebut mempunyai proses untuk mengupgrade 
sistem, mengecek security pada sistem sendiri.  

Jalan terbaik untuk melindungi data/informasi 
maupun jaringan dari serangan adalah dengan 
melakukan pendekatan dan menjadikan keamanan 
sebagai tantangan terhadap pengembangan dari 
sistem yang berjalan. 
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Abstrak 

Keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keberhasilan 
proyek dibidang lain. Kualitas dan kecepatan proyek perangkat lunak sangat tergantung pada faktor sumberdaya 
manusia. Oleh karena itu pada makalah ini akan dibahas mengenai faktor manusia khusunya mengenai perilaku 
dalam kolaborasi pengembangan perangkat lunak sebagai kunci kesuksesan pengembangan proyek perangkat 
lunak.  
Tujuan makalah ini adalah menentukan properti perilaku manusia dalam melakukan kolaborasi pengembangan 
perangkat lunak. Properti perilaku tersebut akan di kaitkan dengan kualitas produk, dalam hal ini adalah kualitas 
intrinsik produk.Dengan merumuskan properti perilaku manusia tersebut diharapkan dapat digunakan untuk 
memilih anggota tim yang tepat ataupun untuk menentukan metode kolaborasi yang tepat untuk suatu tim yang 
sudah ditentukan sehingga dapat mencapai kesuksesan proyek. Adapaun metode yang digunakan dalam 
menentukan properti perilaku ini dengan berdasarkan framework perilaku Human Behavior Representation 
(HBR) yang diturunkan dalam metode kolaborasi dan proses pengembangan perangkat lunak. 
Hasil penelitan dalam makalah ini adalah pemetaan perilaku dalam kolaborasi perangkat lunak yang meliputi 
properti komunikasi, koordinasi, interaksi, kemampuan menggunakan tool, kondisi psikologi (motivasi dan 
kedekatan), serta pengalaman anggota tim. Berdasarkan uji coba dalam beberapa tim kecil disimpulkan bahwa 
peranserta anggota berpengalaman dalam proses perancangan dan kemampuan rata-rata anggota tim yang tinggi 
akan meberikan kualitas kode (kualitas instrinsik produk). Sebagai kelanjutan dari hasil penelitian ini, dapat 
dilakukan penelitian lanjutan dengan menentukan metode pengukuran properti perilaku dalam melakukan 
kolaborasi pengembangan perangkat lunak dengan lebih baik sehingga semua aspek perilaku dapat terukur 
secara kuantitatif.  
 
 
Kata kunci : perilaku manusia, kolaborasi, pernagkat lunak, kolaborasi pengembangan perangkat lunak, faktor 
manusia. 
 
 
 

1. Pendahuluan  
 
Pengembangan perangkat lunak dapat 

dinyatakan sebagai aktivitas penyelesaian persoalan 
secara kooperatif dan kolaborasi tim [29] dimana 
kesuksesannya tergantung pada akuisisi 
pengetahuan, pertukaran dan integrasi informasi, dan 
meminimalisasi kegagalan komunikasi [2]. 
Kolaborasi atau collaboration berasal dari bahasa 
latin yaitu collaborare yang berarti bekerja bersama 
atau kerja sama. Kolaborasi merupakan proses 
kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang 
dilakukan oleh beberapa individu, organisasi, atau 

organism [11]. Kolaborasi terjadi dalam hubungan 
formal dalam sebuah sistem. Untuk menciptakan 
sistem kolaborasi diperlukan komunikasi, framing 
and authenticity, empati dan solidaritas, fairness dan 
moralitas, sistem reward dan punishment, reputation 
and reciprocity, serta perbedaan (Bencler, 2011). 
Sebuah sistem dapat disebut dengan sistem 
kolaborasi atau masyarakat kolaboratif jika 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: memiliki tujuan 
bersama, terdapat suatu etika kontribusi, terdapat 
unsur saling ketergantungan antar anggota, dan 
terdapat infrastruktur kolaborasi [1].  



 

 

 
 

Berdasarkan evaluasi dan analisis yang dilakukan 
oleh [16] menyatakan bahwa kolaborasi dalam 
pengambangan perangkat lunak berkaitan dengan 
metode dan tool yang mendukung komunikasi dan 
koordinasi antar stakeholder dalam pengembangan 
perangkat lunak yang terdistribusi.Metode yang 
dimaksud adalah metodologi dalam pengembangan 
perangkat lunak. Oleh karena itu, dalam 25 tahun 
terakhir ini, berbagai pendekatan dan metodologi 
dalam pengembangan perangkat lunak diungkapkan 
oleh berbagai peneliti dan praktisi TI, namun hanya 
sedikit yang bertahan sampai saat ini [2].  
Agile development merupakan salah satu metodologi 
pengembangan perangkat lunak yang diyakinin 
paling handal dengan menawarkan 70% 
pengurangan dalam waktu dan biaya [2]. Metode 
tersebut menitik beratkan pada bakat, kemampuan, 
dan komunikasi individual, serta membentuk proses 
untuk orang-orang tertentu dan tim yang dikenal 
dengan istilah faktor manusia (people factor) [9,19]. 
Berkaitan dengan pernyataan mengenai people 
factor dalam pengembangan perangkat lunak, maka 
penelitian yang dilakkukan oleh [3], bahwa 
penugasan anggota tim berdasarkan kesesuaian 
kemampuan yang dimiliki dengan permintaan 
pekerjaan dapat memperbaiki proses pengembangan 
perangkat lunak. Penekanan pada sisi manusia juga 
tersirat dalam teori Socio Technical System (STS), 
yang memandang sebuah sistem terdiri dari 2 sub 
sistem, yaitu technical subsystem dan social 
subsystem [9]. Dalam hal ini STS merupakan 
gabungan antara teknologi dan faktor manusia, yang 
mana konsep tersebut mulai diimplementasikan 
dalam pengelolaan Sistem Informasi (SI) [8]. 
Berdasarkan literatur diatas maka dalam makalah ini 
akan menitikberatkan penelitian pada sisi manusia 
sebagai faktor dalam kolaborasi pengembangan 
perangkat lunak terutama mengenai perilaku 
manusia. Dalam makalah ini akan ditentukan 
properti perilaku manusia dalam melakukan 
kolaborasi pengembangan perangkat lunak.  Metode 
pemetaan properti perilaku dalam proses kolaborasi 
pengembangan perangkat lunak didasarkan pada 
framework perilaku HBR. Pada framework HBR, 
perilaku dibagi menjadi empat dimensi, yaitu  
aksi/tindakan, keputusan, kondisi fisik/psikologis, 
dan perubahan perilaku yang dinamis [12]. Dimensi-
dimensi perilaku tersebut kemudian di petakan ke 
properti perilaku dalam kolaborasi pengembangan 
perangkat lunak berdasarkan beberapa penelitian 
terdahulu.  
Adapun sistematika penulisan makalah ini terdiri 
dari enam bagian. Bagian pertama adalah 
pendahuluan, bagian kedua dan ketiga mengenai 
dasar teori dan penelitian terdahulu. Sedangkan 
bagian keempat pada makalah ini mengenai 
pemetaan properti perilaku dalam kolaborasi 
pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada 
bagian kelima, dilanjutkan dengan implementasi 

properti perilaku dalam beberapa proyek 
pengembangan perangkat lunak beserta analisisnya. 
Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.  
2. Kolaborasi dalam Pengembangan Perangkat 

Lunak 
 
Pengembangan perangkat lunak merupakan 

proses yang komplek dengan tugas-tugas yang tidak 
dapat diprediksikan yang mana berbagai kelompok 
tertentu melakukan kolaborasi dalam 
penyelesaiannya [24]. Dalam proses pengembangan 
perangkat lunak, pihak pengembang melakukan 
berbagai aktifitas diantaranya membuat artefak 
perangkat lunak dengan berbagai tool dari kode 
program (source code) dan pemodelan hingga 
dokumentasi dan skenario pengujian, pengelolaan 
proyek dan koordinasi dengan bantuan berbagai tool, 
serta komunikasi antar anggota tim sepanjang waktu 
pengembangan [30].  Aktivitas atau proses 
pengembangan software menurut [22] terdiri dari 
problem definition, requirements development, 
construction planning, software architecture atau 
high-level design, detailed design, coding and 
debugging, unit testing, integration testing, 
integration, system testing, corrective maintenance. 

Proses pengembangan perangkat lunak tersebut 
di lakukan dengan berbagai pendekatan dan 
metodologi dalam upaya meningkatkan kesuksesan 
proyek pengembangan. Beberapa peneliti 
mengungkapkan berbagai pendekatan dalam proses 
pembuatan pernagkat lunak. Namun menurut [28] 
berbagai pendekatan tersebut mempunyai proses 
umum yang  sama, hanya penekanan dan aliran 
prosesnya saja yang membedakan dari masing-
masing pendekatan pengembangan perangkat lunak 
tersebut. 

Berdasarkan berbagai metodologi 
pengembangan perangkat lunak dan praktek-praktek 
pembuatan perangkat lunak, penulis melakukan 
klasifikasi mengenai cara-cara atau metode dalam 
berkolaborasi dalam proses pengembangan 
perangkat lunak. Cara / metode berkolaborasi dalam 
proses pengembangan perangkat lunak dilihat dari 
pelaku kolaborasi, cara berkomunikasi, cara/metode 
koordinasi, dan software tool yang mendukung 
proses komunikasi dan koordinasi ( 

). Klasifikasi tersebut berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh [14,20,26] dan berdasarkan web 
site dari pengembangan perangkat lunak di kalangan 
open source.  
 

 



 

 

 
 

Tabel 19 Metode Kolaborasi dalam Pengembangan 
perangkat Lunak 

Fase/P
roses 

Require
ment 

Modeli
ng & 
Design 

Constr
uction 

Deploy
ment 

Aktor Develop
er-user 

Develo
per-
develop
er 
Develo
per-
user 

Develo
per-
develop
er 

Develo
per-
user 

Komu
nikasi 

Face to 
face 
Via 
media 

Face to 
face 
Via 
media 

Face to 
face 
Via 
media 

Face to 
face 
Via 
media 

Metod
e 
kolabo
rasi 

• Wawan
cara 

• Diskusi 
• meetin

g  
• Negosi

asi 
(Win 
win 
spiral 
mode) 

• Observ
asi user 

• Mailin
glist 

• Issue 
trackin
g 
softwar 

• Feature 
request 

• Disku
si 

• Meeti
ng 

• Pair 
progra
mmin
g 

• formal 
inspec
tions, 

• inform
al 
techni
cal 
review
s 

• Code 
readin
g 

 

• User 
accep
tance 
test 

• traini
ng 

• Webs
ite  

 

Teknol
ogi 

• Ema
il 

• Tele
pon 

• Messeg
e 

• Video 
confer
enc 

• Wik
i 

• Web
site 

• Gro
upw
are 

Model 
based 
collabo
ration 
tool 

• softw
are 
collab
oratio
n 
mana
geme
nt 
syste
m 

• Scree
n 
sharin
g 

 

Websit
e  
 

 
 
 

3. Perilaku Manusia dalam Kolaborasi 
Pengembangan Perangkat Lunak 

 
Perilaku manusia merupakan reaksi purposive 
manusia terhadap situasi tertentu yang bermakna 
[12]. Perilaku manusia mempunyai tiga komponen 
yang saling mempengaruhi, yaitu kognitif, psycho-
motor, dan socio-affective [12]. Tiga pendekatan 
utama dalam perilaku manusia adalah manusia 
(person), lingkungan, dan waktu [18].  
[12] mengusulkan sebuah framework “Human 
Behavior Representation (HBR)” yang teridiri dari 
empat elemen perilaku yang disebut metal function, 
yaitu aksi/tindakan, keputusan, kondisi 
fisik/psikologis, dan perubahan perilaku yang 
dinamis.  Aksi atau tindakan merupakan perilaku 
manusia yang tampak, yang terdiri dari interaksi 
dengan objek nyata atau lingkungan (terwujut 
dalam skill/kemampuan), interaksi secara simbolik 
(komunikasi), dan interaksi sosial. Elemen 
keputusan merupakan perilaku yang tidak tampak, 
terdiri dari kepedulian terhadap situasi, kemampuan 
mengumpulkan dan memproses informasi, 
schemata (kemampuan dan pengetahuan), dan 
keputusan untuk bertindak. Kondisi fisik atau 
psikologis merupakan keadaan secara fisik dan 
mental seseorang (umur, nilai-nilai, emosi, motif, 
stress, kewaspadaan). Sedangkan perubahan 
perilaku dinamik meliputi pembelajaran dan 
instruksi, pengalaman trauma, ketahanan terhadap 
stress. 
Penelitian yang dilakukan oleh [17] menyatakan 
bahwa elemen perilaku sosial terdiri dari aktivitas, 
interaksi, dan sentiment. Dalam tim pengembangan 
perangkat lunak, [17] mengukur aktivitas dengan 
kuantitas pekerjaan, interaksi dengan frekuensi dan 
intensitas, sedangkan sentimen (emosi, motivasi, 
dan attitude seseorang) yang tidak bisa diukur 
secara langsung, tetapi dicerminkan melalui 
pengaruh interaksi dan ativitas. Dengan demikian 
maka dibangun kualitas kerja tim dalam 
pengembangan perangkat lunak ke dalam 
komunikasi, koordinasi, keseimbangan kontribusi 
anggota, mutual support, usaha, dan kohesi. Hasil 
penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat 
korelasi yang positif antara teamwork quality 
(TQM) dengan kinerja tim. Namum korelasi ini 
berbeda-beda antara perspektif anggota itu sendiri, 
perspektif pemimpin tim, dan perspektif manajer.  
Berdasarkan [22] bahwa karakteristik programmer 
yang baik tidak  superior, jujur secara intelektual, 
rasa keingintahuannya besar, cerdas (namun tidak 
harus menjadi supercerdas), komunikatif dan 
kooperatif, kreatif dan disiplin, kemalasan yang 
produktif (sehingga menciptakan tool).  [22] juga 
menyatakan terdapat 4 (empat) level kompetensi 
programmer, yaitu begining, introductory, 
competency, dan leadership. 



 

 

 
 

Penelitian mengenai kognitif dalam pengembangan 
perangkat lunak banyak dilakukan pada proses 
kognitif, diantaranya model proses meta-kognitif 
dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman 
[26]. [19] melakukan penelitian mengenai 
absorption, reorganization, denial dan expulsion 
pada level kognitif programmer (level rendah). 
Kemudian [19] juga melakukan penelitian empiris 
mengenai cognitive level dalam software 
maintenance pada keseluruhan level kognitif. 
Sedangkan dalam agile method, disebutkan bahwa 
salah satu faktor kesuksesan dalam penerapan 
metode ini adalah dengan adanya ahli dan 
pengembang yang berpengalaman [2]. [23] 
menyatakan bahwa kedekatan atara ahli bisnis 
dengan pengembang (programmer) (dengan ruang 
terpisah ataupun tidak pada satu lokasi) pada 
proyek perangkat lunak yang sama akan membantu 
komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi didalam 
maupun diluar tim. 
 
4. Pemetaan Perilaku Manusia dalam 

Kolaborasi Pengembangan Perangkat 
Lunak 

 
Framework HBR menyatakan bahwa perilaku 
manusia terdiri dari empat dimensi aksi/tindakan, 
keputusan, kondisi fisik/psikologis, dan perubahan 
perilaku yang dinamis. Komunikasi merupakan 
salah satu kunci kesuksesan dalam pengembangan 
perangkat lunak, karena lima dari enam penyebab 
kegagalan proyek perangkat lunak berhubungan 
dengan komunikasi atara pengembang dengan 
stakeholder [7]. Dalam berkomunikasi diperlukan 
sebuah medium untuk mempertukarkan pesan. 
Medium komunikasi yang digunakan untuk 
mendukung aktivitas pengembangan perangkat 
lunak harus cukup memfasilitasi pengurangan 
ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam 
pengembangan [5]. Berdasarkan konsep [4], 
metode yang paling efektif dalam mempertukarkan 
informasi dalam tim pengembang adalah 
komunikasi secara langsung (face to face 
conversation) serta koordinasi antara orang bisnis 
dengan pengembang setiap hari (bekerja bersama). 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [23] 
menyatakan bahwa lingkungan fisik dan 
keefektifan penggunaaan tool memegang peranan 
penting dalam komunikasi dan kolaborasi, 
pembatas ruangan dengan sebagian terbuat dari 
kaca akan membantu dalam berkonsentrasi 
terhadap pekerjaan namun juga memfasilitasi 
komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi, kedekatan 
dengan ahli bisnis dalam ruang terpisah namun 
terhubung dalam satu proyek pengembangan 
perangkat lunak akan membantu inter dan intra 
komunikasi, kolaborasi dan koordinasi.  
Selain komunikasi, koordinasi, dan interaksi 
potensi seseorang juga berkontribusi dalam 

pengembangan perangkat lunak. Potensi seseorang 
dapat dilihat dari intellectual intelligence dan 
emotional intelligence. Sedangkan kompetensi 
merupakan kemampuan, pengetahuan, kelakuan, 
karakteristik personal, dan motivasi yang 
berhubungan dengan kesuksesan dalam bekerja 
[15]. Kompetensi dapat digunakan untuk 
memperkirakan kinerja yang efektif,  menghasilkan 
criteria seleksi yang valid, mengenali keterampilan. 
Menurut [22] terdapat 4 (empat) level kompetensi 
programmer, yaitu begining, introductory, 
competency, dan leadership. Sedangkan menurutk 
konsep agile development, tim pengembang 
menitikberatkan kompetensi individu sebagai faktor 
kritis dalam kesuksesan proyek [10].  
Elemen kondisi fisik dan psikologis anggota tim 
dalam proses pengembangan perangkat lunak tidak 
dapat dilihat secara langsung, namun dampaknya 
cukup besar dalam proses kolaborasi. Kondisi fisik 
seseorang dapat dilihat dari usia dan gender. 
Sedangkan kondisi psikologis (seperti emosi, 
motivasi, dan attitude seseorang) tidak dapat diukur 
secara langsung, tetapi dicerminkan melalui 
pengaruh interaksi dan ativitas dalam proses 
pengembangan perangkat lunak [17]. Cerminan 
dari kondisi psikologis seorang pengembang dapat 
terlihat dari kontribusi, usaha, dan kepercayaan 
selama proses pengembangan.  
Dimensi terakhir dalam HBR adalah mengenai 
perubahan perilaku yang tercermin dalam 
pengalaman seseorang. Tim dengan programmer 
yang berpengelaman akan mempercepat waktu 
penembangan dari 2 sampai 10 kali dibandingkan 
dengan anggota tim yang lebih lambat [2].  
Berdasarkan framework HBR dan penelitian 
terdahulu, maka pencerminan perilaku manusia 
dalam kolaborasi pengembangan perangkat lunak 
diklasifikasikan menjadi empat dimensi perilaku. 
Pencerminan dimensi perilaku aksi/tindakan dalam 
kolaborasi pengembangan perangkat lunak dapat 
berupa komunikasi, koordinasi, interaksi, dan 
kemampuan menggunakan tool. Elemen 
keputusan dapat terlihat dari kemampuan dan 
pengetahuan yang di miliki oleh seorang 
programmer (pengembang). Elemen kondisi fisik 
dan psikologis merupakan keadaan secara fisik dan 
mental programmer yang dicerminkan dalam usia, 
emosi, motivasi, dan attitude. Sedangkan 
perubahan perilaku yang dinamis tercermin dengan 
pengalaman programmer. Pemetaan properti 
perilaku manusia dalam proses pengembangan 
perangkat lunak dalam penelitian ini terangkum 
pada Tabel 20.  

Tabel 20 Pemeteaan Perilaku Manusia dalam 
Proses Pengembangan Perangkat Lunak 

Dimensi 
perilaku 

Mapping����Properti 
perilaku 

Ukuran 
Properti 
Perilaku 



 

 

 
 

Dimensi 
perilaku 

Mapping����Properti 
perilaku 

Ukuran 
Properti 
Perilaku 

Aktivitas Penggunaan tool Lama 
penggunaan 
tool 

Komunikasi Jenis 
medium 
komunikasi 
 

Koordinasi Jenis metode 
kolaborasi 

Interaksi Jumlah  
Keputusan Potensi  

Kompetensi 
Index 
prestasi 
Level 
kompetensi 

Fisik dan 
psikologis 

Fisik Unur, gender 
Psikologis Jumlah 

kontribusi 
Lama 
mengenal 
dan bekerja 
sama 

Perubahan 
dinamik 

pengalaman lama (tahun) 
pengalaman 

 
5. Strategi Tim Berbasis Perilaku Anggota 

dalam Kolaborasi Pengembangan 
Perangkat Lunak 
 

Berdasarkan pemetaan yang telah dirumuskan pada 
bagian 4, maka dalam makalah ini akan 
diimplementasikan pada tiga kasus pengembangan 
perangkat lunak dalam skala kecil dalam durasi 
waktu antara 2-5 bulan. Metode kolaborasi yang 
digunakan dalam kasus pengembangan proyek 
berbasis konsep agile yang telah di sesuaikan 
dengan kondisi lingkungan dan tim pengembangan 
[20]. Secara garis besar model tersebut dapat 
diilustrsikan seperti pada Gambar 69. 

 
Gambar 69 Model Kolaborasi Pengembangan 

Perangkat Lunak [20] 

Dari ketiga kasus pengembangan proyek tersebut 
mempunyai beberapa kesamaan bahasa 
pemrograman, metode komunikasi, dan tool yang 
digunakan. Secara garis besar beberapa kesamaan 
tersebut adalah : 

a. Lingkungan sistem aplikasi : linux, php, 
apache, MySql 

b. Php Framework : Yii framework (dengan 
konsep MCV- Models, Controllers, Views) 

c. Media komunikasi face to face, messager, 
dan email 

d. Collaboration tool (task and assignment)  : 
wiki (untuk proyek A dan proyek C, proyek 
B tidak menggunakan) 

e. Perancangan Graphical User Interface (GUI 
design) secara kolaboratif : gomockingbird 

f. SCM (Software Configuration Management) 
: tortoise Hg dengan online repository 

g. Alat pengukur kualitas intrinsik produk 
perangkat lunak : Sonar. 

Pengukuran mengenai kualitas produk untuk 
penelitian ini hanya dilakukan dari sisi internal 
produk, yaitu % rule of compliance dari source 
code aplikasi. Pengembangan aplikasi 
menggunakan model models, controllers, dan views 
(default dari Yii Framework). Berdasarkan hasil 
perbandingan % of compliance dari source code 
yang diproduksi oleh tim pengembang sendiri 
(models, controllers, dan views)yang terdapat pada 
Tabel 21 , maka urutan proyek dengan kualitas 
source code adalah proyek A, proyek B, dan proyek 
C.  

Tabel 21 Properti Perilaku dalam Tim 
Pengembang 

Properti 
Perilaku 

Proyek 
A 

Proyek 
B 

Proyek 
C 

Rata-rata 
pengalaman 
penggunaan 
tool  

0-1 tahun 
(1 orang 
1 tahun) 

0,1 – 1 
tahun 

1-3 tahun 

Rata-rata 
frekuansi 
komunikasi 
face to face 
(antar 
developer) 

5 
jam/hari 

4 
jam/hari 

3 
jam/hari 
Sebagian 
anggota 

Rata-rata 
frekuansi 
komunikasi 
face to face 
(developer - 
client) 

1 kali 
/mg 

8jam/hari 1 kali 
/2mg 

Rata-rata 
Email dan 
chat (antar 
pengembang) 

16 kali/hr 3 kali/hr 6 kali/hr 

Rata-rata 
Email dan 

- - 9 kali/hr 

Collaboration of 

Software Development

Communication/Requirement :

Face to face communication

Understanding comprehension

Story card

Modelling :

User interface design tool

Face to face communication

Virtual communication : chat and 

email

Coordination tool

Planning :

Face to face communication

Collaboration tool

Understanding comprehension

Expert : domain system, 

software architecture

Construction :

Collaboration tool

Software configuration management 

tool

Face to face and virtual communication

Understanding comprehension

Expert : programmer and tester

Automatic testing

Deployment :

Communication : face to 

face

Collaboration tool

Expert : platform and 

infrastructure



 

 

 
 

Properti 
Perilaku 

Proyek 
A 

Proyek 
B 

Proyek 
C 

chat (client-
pengembang) 
Rata-rata 
frekuensi 
kunjungan 
koordinasi per 
bulan (task & 
assignment) 

55 kali ,  
22 
kali/bln 

Tanpa 
tool 

106 kali, 
21 
kali/bln 

% kontribusi 
per bulan 
(coding) 

28%,40%
, 
23%,9%  

13%,55%
, 
31% 

32%,21%
, 
15%,14%
, 
13%,4% 

Rata-rata IPK 
anggota 

3,5 3,2 3,2 

Rata-rta umur 25 29 28 
Gender (% 
laki-laki ) 

67% 60% 86% 

Saling kenal 
(pernah 
bekerja sama) 

Ya Ya Ya 

Kontribusi 

anggota 

   

% anggota 
berpengalama
n (> 1th) dari 
total anggota 

40% 80% 100% 

% anggota 
berpengalama
n (>5 th) dari 
total anggota 

20% 25% 30% 

% business 
expert dari 
total anggota 

20% - - 

% 
keterlibatan 
experience 
software 
architect 
dalam design 
aplikasi 

100% - - 

Total LOC 22 954 11 899 15 281 
Automatic 
testing (LOC) 

6422 - - 

% rule of 
compliance 
(total) 

19 21 22 

% rule of 
compliance 
(models) / 
LOC 

64,8% 
dari 7056 
LOC 

80,3% 
dari 2483 

53,1% 
dari 7424 

% rule of 
compliance 
(controllers) 
/LOC 

48,4% 
dari 5535 
LOC  

41,1% 
dari 5970 

47,5% 
dari 6628 

% rule of 0% 0% 0% 

Properti 
Perilaku 

Proyek 
A 

Proyek 
B 

Proyek 
C 

compliance 
(views)  
Lama proyek 
(bulan) 

3 3 5 

Jml anggota 5 5 6 
Hasil perbandingan proyek yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa metode komunikasi face to 
face yang dikombinasi dengan komunikasi virtual 
memberikan hasil kualitas kode yang lebih baik 
dari pada komunikas face to face murni maupun 
virtual. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh [25], bahwa kelompok dengan 
kombinasi komunikasi (face to face dengan virtual) 
akan mencapai level yang lebih tinggi dalam 
pengembangan dari pada tim virtual.   
Kemampuan (potensi) rata-rata anggota yang 
diukur dengan Index Prestasi Kumulatif (IPK) 
memberikan dampak yang cukup besar dalam hal 
kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang baru. 
Hal tersebut terbukti pada proyek A dimana hanya 
dengan 20% (satu orang software architect) 
anggota berpengalaman baik dalam pembuatan 
perangkat lunak maupun penggunaan tool 
memberikan kualitas kode yang lebih baik. 
Sedangkan lebih banyak anggota yang 
berpengalaman namun tidak ada keterlibatan 
software architect yang berpengalaman dalam 
merancang aplikasi tidak dapat meningkatkan 
kualitas kode (produk).  
Kondisi fisik (usia dan gender) tidak terlihat 
berkontribusi dalam kolaborasi dan kualitas produk. 
Perhitungan kontribusi dalam pembuatan program 
(coding) dihitung secara sederhana berdasarkan 
jumlah commit dalam SCM tool. Dari hasil 
observasi proyekA, B, dan C kontirbusi anggota 
(programmer) tidak tersebar secara merata, hanya 1 
sampai 2 orang yang berkontribusi penuh dalam 
pembuatan kode program. Hal ini berkaitan dengan 
motivasi dan kecepatan anggota dalam 
menyelesaikan sebuah penugasan. Frekuensi 
koordinasi yang di ungkapkan dalam frekuensi 
kunjungan dalam sebuah coordination tool (task 
and assignment) tidak memberikan hasil akhir 
terhadap kualitas produk. Hal tersebut 
dimungkinkan kerena kedekatan antar anggota tim 
dalam masing-masing proyek sama, yang terlihat 
dalam semua proyek anggota tim saling mengenal 
dan pernah bekerja sama sebelum tim tersebut 
dibentuk.  
Aplikasi perangkat lunak yang dirancang oleh ahli 
yang berpengalaman (software architect) akan 
mudah dalam hal implementasi automatic testing. 
Proyek A merupakan satu-satunya proyek yang 
mengimplementasikan automatic testing dengan 
waktu proyek yang telah ditentukan.  
 
6. Kesimpulan dan Saran 



 

 

 
 

 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
kombinasi kemampuan rata-rata anggota tim (rata-
rata IPK = 3,5), keberadaan software architect yang 
berpengalaman dan business expert dalam suatu tim 
(minimal 1 orang dalam satu tim kecil) akan 
memberikan dampak terhadap kualitas kode yang 
lebih baik (rata-rata rule of compliance dari semua 
bagian 57,6%). Kedekatan antar anggota tim 
(pernah bekerja sama sebelumnya) akan 
menentukan kesuksesan dalam melakukan 
kolaborasi dalam pengembangan perkembangan 
perangkat lunak.  
Pada penelitian ini, pengukuran properti perilaku 
dilakukan secara sederhana dan belum 
merepresentasikan keseluruhan aspek dari properti 
perilaku manusia. Dengan demikian untuk 
penelitian berikutnya dapat ditentukan metode 
pengukuran properti perilaku dalam melakukan 
kolaborasi pengembangan perangkat lunak dengan 
lebih baik sehingga semua aspek perilaku dapat 
terukur. Selain itu dapat menggunakan open source 
community untuk menyempurnakan model perilaku 
dalam melakukan kolaborasi pengembangan 
perangkat lunak.  
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Abstrak 

Ketersediaan sekolah menengah tingkat atas baik umum maupun kejuruan (SMA) sangat diperlukan 
untuk menampung lulusan sekolah dasar tingkat menengah pertama (SMP). Pemenuhan ketersediaan tersebut 
juga dalam pemenuhan program Wajib Belajar 12 tahun. Ketersediaan fasilitas pendidikan menengah tingkat 
atas di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya belum merata. Terdapat daerah yang merata, namun daerah 
lain terdapat kesenjangan dan bahkan tidak memiliki SMA walaupun terdapat beberapa SMP. Dengan demikian, 
lulusan SMP belum keseluruhannya tertampung di jenjang SMA. Angka partisipasi yang dimiliki di pulau 
Lombok ada yang mencapai 13%. Pengambilan keputusan, perencanaan dan penetapan prioritas perlu 
mempertimbangkan komposisi dan berdasar lokasi yang disolusikan dengan Sistem Informasi Geografis. 

Pendugaan kecukupan ketersediaan SMA untuk menampung lulusan SMP dapat dilakukan menggunakan 
pemrosesan data spasial. Alur pemrosesan data spasial dapat dipadukan dengan olah atribut yang mendukung 
terbentukknya informasi spasial pencitra dari masing-masing data spasial SMP maupun SMA. Analisa data 
spasial berdasar pendugaan diperoleh bahwa value acuan dasar sebagai ilustrator besaran SMP dapat 
dikorelasikan dengan value kecukupan okupansi SMA. Alur pemrosesan data spasial dapat menghasilkan 
informasi spasial yang menunjukkan cakupan lulusan SMP yang dapat ditampung SMA dan area lain yang 
dimungkinkan dapat tertampugn dan tidak dapat tertampung. Informasi spasial yang dihasilkan pada dasarnya 
akan dapat dimanfaatkan dalam menyusun kebijakan pembangunan fasilitas/sarana sekolah menengah. 

 
Kata kunci : pemrosesan spasial, data spasial sekolah, kecukupan SMA 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun merupakan 

kebijakan Pemerintah melalui Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan 
sumber daya manusia (SDM) melengkapi program 
wajar 9 tahun (Arrini, 2012). Pendidikan dasar 
meliputi Sekolah Dasar (SD) dilanjutkan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP/MTs), yang menjadi 
program Wajar 9 tahun (Adminsidiknas, 2012a). 
Sedangkan program Wajar 12 tahun merupakan 
program pelengkapan Wajar 9 tahun dengan 
pendidikan universal (Arrini, 2012). Berdasar 
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan 
menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan 
dasar (Adminsidiknas, 2012b). Pendidikan 

menengah yang dimaksud adalah Sekolah 
Menengah Atas (SMA). SMA seperti dimaksud 
pada undang-undang tersebut terdiri atas 
pendidikan menengah umum dan pendidikan 
menengah kejuruan (Adminsikdiknas, 2012b). 
SMA yang dimaksud dalam ketentuan tersebut 
meliputi SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK). 

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan 
setelah pendidikan dasar. Pendidikan menengah 
dapat dipahami merupakan jenjang pendidikan 
yang memberikan pembekalan keterampilan hidup 
maupun penyiapan secara sosial. Berdasar 
informasi dari Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah (BAN-SM) (2012), jumlah SMP 
sederajat (negeri dan swasta) mencapai 1071 di 



 

 

 

seluruh Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan 
jumlah SMA (negeri dan swasta) hanya 835 di 
seluruh NTB. Menurut analisa data pendidikan 
tahun 2007/2008, di wilayah NT
komposisi SMP dan SMA yang kurang merata. 
Beberapa daerah cukup berimbang, namun di 
daerah lain memiliki kesenjangan. Sebagai contoh 
(BPKLN, 2008), di kabupaten Lombok Barat 
memiliki 55 SMP dan tersedia 54 SMA, namun di 
kabupaten Lombok Tengah terdapat 410 SMP 
namun hanya 133 SMA. Demikian pula menurut 
data tersebut, angka partisipasi hanya mencapai 
13%. Menurut hasil analisa pemetaan sekolah, 
daerah kabupaten Lombok Timur dan kabupaten 
Lombok Tengah didapati rawan SMA, karena 
jumlah, komposisi dan ketersediaan berdasar lokasi 
(Pribadi, 2008). Berdasar data tersebut diatas, 
ketersediaan prasarana sekolah menengah belum 
terkompoisi baik dan berimbang dengan 
ketersediaan SMP. Problematika pendidikan di 
Indonesia, khususnya di pulau Lombok tidak 
sekedar biaya pendidikan, namun terdapat biaya 
lain yaitu transportasi maupun biaya lain karena 
sekolah yang dituju relatif jauh dari tempat tinggal 
atau sekolah sebelumnya (Kepala SPDT 6 NTB, 
2007). Ketersediaan SMA yang mampu 
menampung lulusan SMP merupakan 
Penyediaan dengan pendekatan lokasi merupakan 
salah satu upaya menyediakan pendidikan murah.

Perencanaan penyediaan fasilitas pendidikan 
belum terencana baik dengan memperhatikan 
kebutuhan, komposisi maupun lokasi (Pribadi, 
2008). Pengambilan keputusan, perencanaan dan 
penetapan prioritas perlu mempertimbakan 
komposisi dan berdasar pada lokasi. Ke
tersebut dapat disolusikan dengan memanfaatkan 
kelebihan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data 
spasial mampu dimanfaatkan untuk melakukan 
analisa pendugaan kecukupan menampung lulusan 
SMP. Pemerintahan NTB belum memanfaatkan 
analisa dan perencanaan berdasar SIG. Data spasial 
bertipe vektor dapat menampilkan data dan 
informasi dengan menggunakan titik
atau kurva dan polygon beserta atribut
(Prahasta, 2001). Gambar 1 mengilustrasikan tipe 
data titik, garis dan polygon. 

Gambar 1. Titik, garis, polygon
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jumlah SMA (negeri dan swasta) hanya 835 di 
seluruh NTB. Menurut analisa data pendidikan 
tahun 2007/2008, di wilayah NTB memiliki 
komposisi SMP dan SMA yang kurang merata. 
Beberapa daerah cukup berimbang, namun di 
daerah lain memiliki kesenjangan. Sebagai contoh 
(BPKLN, 2008), di kabupaten Lombok Barat 
memiliki 55 SMP dan tersedia 54 SMA, namun di 

erdapat 410 SMP 
namun hanya 133 SMA. Demikian pula menurut 
data tersebut, angka partisipasi hanya mencapai 
13%. Menurut hasil analisa pemetaan sekolah, 
daerah kabupaten Lombok Timur dan kabupaten 
Lombok Tengah didapati rawan SMA, karena 

an ketersediaan berdasar lokasi 
(Pribadi, 2008). Berdasar data tersebut diatas, 
ketersediaan prasarana sekolah menengah belum 
terkompoisi baik dan berimbang dengan 
ketersediaan SMP. Problematika pendidikan di 
Indonesia, khususnya di pulau Lombok tidak 

dar biaya pendidikan, namun terdapat biaya 
lain yaitu transportasi maupun biaya lain karena 
sekolah yang dituju relatif jauh dari tempat tinggal 
atau sekolah sebelumnya (Kepala SPDT 6 NTB, 
2007). Ketersediaan SMA yang mampu 
menampung lulusan SMP merupakan kebutuhan. 
Penyediaan dengan pendekatan lokasi merupakan 
salah satu upaya menyediakan pendidikan murah. 

Perencanaan penyediaan fasilitas pendidikan 
belum terencana baik dengan memperhatikan 
kebutuhan, komposisi maupun lokasi (Pribadi, 
2008). Pengambilan keputusan, perencanaan dan 
penetapan prioritas perlu mempertimbakan 
komposisi dan berdasar pada lokasi. Kebutuhan 
tersebut dapat disolusikan dengan memanfaatkan 
kelebihan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data 
spasial mampu dimanfaatkan untuk melakukan 
analisa pendugaan kecukupan menampung lulusan 
SMP. Pemerintahan NTB belum memanfaatkan 

n berdasar SIG. Data spasial 
bertipe vektor dapat menampilkan data dan 
informasi dengan menggunakan titik-titik, garis 

beserta atribut-atributnya 
(Prahasta, 2001). Gambar 1 mengilustrasikan tipe 

 
polygon pada data vector 

Pemrosesan data spasial dapat dilakukan dengan 
teknik geoprocessing (ESRI, 2002), pemrosesan 
tersebut antara lain : 

14 overlay adalah merupakan perpaduan dua 
layer data spasial, 

15 clip adalah perpotongan suatu ar
area lain sebagai referensi,

16 intersection adalah perpotongan dua area yang 
memiliki kesamaan karakteristik dan criteria,

17 buffer adalah menambahkan area di sekitar 
obyek spasial tertentu,

18 query adalah seleksi data berdasar pada 
kriteria tertentu, 

19 union adalah penggabungan / kombinasi dua 
area spasial beserta atributnya yang berbeda 
menjadi satu, 

20 merge adalah penggabungan dua data berbeda 
terhadap feature spasial,

21 dissolve adalah menggabungkan beberapa nilai 
berbeda berdasar pada atribut tertentu.

Informasi spasial untuk memperoleh perbandingan 
antara SMP dan SMA dapat didasarkan pada hasil 
pemrosesan data spasial SMP 
Lombok (Pribadi, 2008). 
 
29. Metode 

 
Metode penelitian tentang pemodelan analisa 
spasial untuk menduga kecukupan SMA ini 
keseluruhan diilustrasikan pada gambar 2.

Gambar 2. Metodologi

 
30. Studi Awal dan Koleksi Data

 
Tahapan ini berupa studi awal, dan perolehan 
data sekolah dan data spasial. Kebutuhan data 
dan informasi awal diperoleh dengan teknik 
dokumentasi dan 
informasi diperlukan untuk melengkapi koleksi 
data melalui dokumentasi dan wawancara.

 
31. Ground check, Penyesuaian data dan 

Plotting 
 

Pemrosesan data spasial dapat dilakukan dengan 
(ESRI, 2002), pemrosesan 

adalah merupakan perpaduan dua 

adalah perpotongan suatu area berdasar 
area lain sebagai referensi, 

adalah perpotongan dua area yang 
memiliki kesamaan karakteristik dan criteria, 

adalah menambahkan area di sekitar 
obyek spasial tertentu, 

adalah seleksi data berdasar pada 

adalah penggabungan / kombinasi dua 
area spasial beserta atributnya yang berbeda 

adalah penggabungan dua data berbeda 
spasial, 

adalah menggabungkan beberapa nilai 
berbeda berdasar pada atribut tertentu. 

Informasi spasial untuk memperoleh perbandingan 
antara SMP dan SMA dapat didasarkan pada hasil 
pemrosesan data spasial SMP – SMA pulau 
Lombok (Pribadi, 2008).  

Metode penelitian tentang pemodelan analisa 
spasial untuk menduga kecukupan SMA ini secara 
keseluruhan diilustrasikan pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Metodologi 

Studi Awal dan Koleksi Data 

Tahapan ini berupa studi awal, dan perolehan 
data sekolah dan data spasial. Kebutuhan data 
dan informasi awal diperoleh dengan teknik 
dokumentasi dan wawancara. Penelusuran 
informasi diperlukan untuk melengkapi koleksi 
data melalui dokumentasi dan wawancara. 

, Penyesuaian data dan 



 

 

 
 

Tahapan penting dalam pengeolahan data 
spasial adalah kesesuaian data dan data yang 
update. Ground check dilakukan dengan 
berkunjung ke lokasi sekolah dan mencocokan 
dengan data dan informasi lokasi yang pernah 
tersedia. Penyesuaian data dan plotting 
dipergunakan untuk memperbaiki data yang 
tidak sesuai dan melakukan update data terkini. 
 
 
 

32. Pemrosesan Data Spasial 
 

Susunan pemrosesan data spasial dikomposisi 
berdasar dasar kebutuhan dan komparasi jumlah 
dan kecukupan tampung. Pendugaan kecukupan 
tersedianya SMA dapat didasarkan atas jumlah 
lulusan SMP (Pribadi, 2008). Pemrosesan data 
spasial dapat dilakukan berdasar pada bentuk 
topografi dan geometri ruang data spasial secara 
matematis (De Bay, 2000). Pemrosesan spasial 
dapat memanfaatkan teknik geoprocessing. 

 
33. Hasil Perencanaan 

 
Perencanaan pemrosesan data spasial sekolah 

pada tahap awal diperoleh kebutuhan dan standar 
data spasial yang diperlukan. Data spasial dan 
tabular sekolah diperoleh berdasar pada hasil 
koleksi data dan penyesuaian data spasial. 

Pemrosesan spasial didasarkan atas informasi 
dan data merujuk kebutuhan sekolah. Pendugaan 
kecukupan sekolah sebagai suatu kebutuhan 
berlandas pada perbandingan jumlah lulusan SMP 
dan kapasitas SMA. 
 
34. Acuan Cakupan Sekolah 

 
Berdasar hasil penelusuran sekolah di pulau 

Lombok ditemukan bahwa, identitas dan 
pewilayahan sekolah didasarkan atas wilayah 
administrasi. Pengelompokan dan identifikasi 
sekolah berdasar pada wilayah administrasi 
kecamatan, kecuali di kota Mataram. Acuan ini 
yang dipergunakan sebagai dasar analisa dan 
proses pengolahan data spasial. 

Siswa suatu SMA pada wilayah administrasi 
kecamatan pada umumnya berasal dari SMP 
yang barada pada wilayah administrasi yang 
sama. Kecenderungan siswa memilih sekolah 
yang jangkauannya tidak jauh dari rumah, 
dalam hal ini jangkauannya tidak berbeda 
dengan sekolah sebelumnya (Kepala SPDT 6 
NTB, 2007). 

 
35. Standarisasi dan Atribut Data Spasial 

 
Kebutuhan pemrosesan data spasial adalah 

tersedianya data spasial yang memadai.. Model 

pemrosesan data spasial pendugaan kecukupan 
SMA terhadap lulusan SMP memiliki 
komponen dasar antara lain : 

6. standarisasi data spasial; 
7. data spasial sekolah; 
8. variabel kebutuhan / target hasil; 
9. komponen proses spasial; 
10. kebutuhan rencana proses analisa 

spasial. 
Data spasial dan atributnya distandarkan dan 

disusun menyesuaikan dengan kebutuhan 
proses/ analisa spasial. Uraian berikut adalah 
standarisasi data spasial dan kebutuhan 
atributnya. 
V. Standarisasi data spasial. Data vector, 

WGS-1984, South UTM zona 50S dan format 
*.shp 

VI.  Atribut data spasial SMP meliputi, nomor 
registrasi sekolah, nama sekolah, alamat, 
kapasistas siswa kelas tiga / kelas 9. 

VII.  Atribut data spasial SMA meliputi, nomor 
registrasi sekolah, nama sekolah, alamat dan 
kapasitas tampung siswa kelas satu / kelas 10. 

VIII.  Data spasial administrasi wilayah, berjenis 
polygon, atributnya berisi nomor kode 
wilayah dan nama wilayah mulai dari tingkat 
desa sampai dengan tingkat kabupaten/kota. 

IX.  Data spasial jalan, berjenis polyline, 
atributnya berisi kode jalan, ruas jalan dan 
keterangan. 

X. Data spasial sungai berjenis polyline, 
atributnya berisi kode sungai, nama sungai 
dan keterangan. 

 
36. Data Spasial dan Tabular Sekolah 

 
Data profil sekolah dan spasial lokasi sekolah 
terkomposisi atas susunan : 
a. identitas sekolah, alamat dan jumlah kapasitas 

kelas tiga pada SMP / kelas sembilan; 
b. identitas sekolah, alamat dan jumlah daya 

tampung kelas satu SMA / kelas sepuluh; 
c. data spasial sekolah dan hasil penyesuaian 

data berdasar hasil ground check di lapangan 
yang disertai dengan penyesuaian secara 
spasial. 

Gambar 3 berikut ini adalah informasi spasial 
lokasi sekolah. 



 

 

 

Gambar 3. Peta Lokasi SMP dan SMA

Tabel 1 berikut ini adalah atribut data spasial 
sekolah. Atribut tersebut sebagai ilustrasi asli.
 
 
 
 
 

Tabel 1. Atribut data spasial sekolah

 
37. Pemrosesan Data Spasial 

 
Kebutuhan penyusunan pemrosesan / analisa 

data spasial memerlukan beberapa elemen yang 
turut menentukan. Elemen tersebut adalah :
3. target hasil yang ingin dicapai;
4. batasan dan ukuran / kriteria untuk keperluan 

pemrosesan spasial; 
5. menyusun struktur pemrosesan data spasial.

Hasil yang ingin dicapai adalah pola 
banding antara area SMP dan area SMA. Area 
yang dipergunakan adalah berdasar wilayah 
kecamatan dan kabupaten. Alur pemrosesan 

 

 
Gambar 3. Peta Lokasi SMP dan SMA 

ini adalah atribut data spasial 
sekolah. Atribut tersebut sebagai ilustrasi asli. 

Tabel 1. Atribut data spasial sekolah 

 

Kebutuhan penyusunan pemrosesan / analisa 
data spasial memerlukan beberapa elemen yang 

. Elemen tersebut adalah : 
target hasil yang ingin dicapai; 
batasan dan ukuran / kriteria untuk keperluan 

menyusun struktur pemrosesan data spasial. 
Hasil yang ingin dicapai adalah pola 

banding antara area SMP dan area SMA. Area 
dipergunakan adalah berdasar wilayah 

kecamatan dan kabupaten. Alur pemrosesan 

data spasial diilustrasikan pada gambar 4.

Gambar 4. Alur pemrosesan data spasial

Sesuai dengan alur pemrosesan seperti gambar 
4, dihasilkan pola bentuk hasil komparasi dan 
informasi spasial cakupan. Gambar 5 
merupakan ilustrasi hasil pemrosesan data 
spasial dimaksud.  

Gambar 5. Hasil pemrosesan spasial

 
 
38. Pembahasan 

 
Berdasar gambar 5 diperoleh tiga gradasi warna 

yang merupakan perwakilan dari wilayah okupansi 
SMP, SMA dan cakupan keduanya. Warna dalam 
gray-scale tercerah adalah wilayah okupansi SMA, 
warna tergelap adalah wilayah okupansi SMP dan 
warna yang berada diantaranya merupakan daerah 
yang memiliki cakupan SMP maupun SMA.

Atribut jumlah siswa kelas 3 / kelas 9 SMP 
dapat dipergunakan sebagai 
Demikian pula dengan daya tampung SMA 
berdasar kapasitas tampung kelas 1 / kelas 10 dapat 
pula dipergunakans ebagai 
okupansi. Value kecukupan okupansi dipergunakan 
sebagai nilai banding atas nilai acuan dasar. Target 
ideal adalah terdapat perbandingan relatif 1 : 1 atas 
value acuan dasar dengan 
okupansi. 

Pola himpunan pada pemrosesan data spasial 
dan atributnya dapat dipergunakan untuk 
melakukan pembandingan. Teknik pembandingan 
menggunakan fature data spasial d
diproses berdasar property
ruang geometri yang dipergunakan pada data 
spasial (De Bay, 2000). Analisa secara visual dapat 
dipergunakan untuk menentukan bahwa pada suatu 
wilayah value acuan dasar memiliki luasan yang 
relatif sama dengan value
tidak. Interseksi data spasial antara 
dasar dengan value 
menghasilkan wilayah yang memiliki cakupan yang 

data spasial diilustrasikan pada gambar 4. 
 
 

Gambar 4. Alur pemrosesan data spasial 
 

Sesuai dengan alur pemrosesan seperti gambar 
4, dihasilkan pola bentuk hasil komparasi dan 

formasi spasial cakupan. Gambar 5 
merupakan ilustrasi hasil pemrosesan data 

 
Gambar 5. Hasil pemrosesan spasial 

Berdasar gambar 5 diperoleh tiga gradasi warna 
yang merupakan perwakilan dari wilayah okupansi 
SMP, SMA dan cakupan keduanya. Warna dalam 

tercerah adalah wilayah okupansi SMA, 
warna tergelap adalah wilayah okupansi SMP dan 

taranya merupakan daerah 
yang memiliki cakupan SMP maupun SMA. 

Atribut jumlah siswa kelas 3 / kelas 9 SMP 
dapat dipergunakan sebagai value acuan dasar. 
Demikian pula dengan daya tampung SMA 
berdasar kapasitas tampung kelas 1 / kelas 10 dapat 
pula dipergunakans ebagai value kecukupan 

kecukupan okupansi dipergunakan 
sebagai nilai banding atas nilai acuan dasar. Target 

lah terdapat perbandingan relatif 1 : 1 atas 
acuan dasar dengan value kecukupan 

Pola himpunan pada pemrosesan data spasial 
dan atributnya dapat dipergunakan untuk 
melakukan pembandingan. Teknik pembandingan 

data spasial dan atributnya 
property secara matematis dari 

ruang geometri yang dipergunakan pada data 
spasial (De Bay, 2000). Analisa secara visual dapat 
dipergunakan untuk menentukan bahwa pada suatu 

acuan dasar memiliki luasan yang 
value kecukupan okupansi atau 

tidak. Interseksi data spasial antara value acuan 
 kecukupan okupansi 

menghasilkan wilayah yang memiliki cakupan yang 



 

 

 
 

sama sebagau suatu perpotongan (ESRI, 2002). 
Diluar wilayah interseksi tersebut merupakan value 
acuan dasar yang tidak memiliki pasangan atau 
diluar jangkauan value kecukupan okupansi. 
Perbandingan kedua data spasial tersebut dapat 
diperoleh melalui overlay. Overlay yang 
merupakan perpaduan dua layer data spasial dapat 
diterapkan untuk menunjukkan wilayah bersesuaia 
dan wilayah yang diluar interseksi atau kesesuaian 
(ESRI, 2002). 

Berdasar alur proses data spasial pada gambar 4 
dapat diperoleh informasi spasial atas kecukupan 
daya tampung SMA terhadap lulusan SMP. Pola 
seperti pada gambar 5 adalah ilustrasi dari hasil 
olah data spasial yang menunjukkan cakupan dan 
kecukupan daya tampung SMA terhadap lulusan 
SMP. Informasi spasial yang menunjukkan korelasi 
kecukupan daya tampung SMA terhadap lulusan 
SMP dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk 
menyusun kebijakan atau pengambilan keputusan. 
 
39. Simpulan 

 
Pemrosesan data spasial SMP, SMA yang disertai 
dengan dukungan data atribut dapat dipergunakan 
untuk menduga kecukupan penampungan lulusan 
SMP pada SMA. Informasi spasial yang dapat 
menunjukkan area yang memiliki SMA dapat 
menampung lulusan SMP dan area yang kurang 
sarana SMA. 
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Abstrak 

Dalam rangka menyediakan infrastruktur TIK yang handal dalam mendukung layanan TIK yang makin 
berkembang di UNPAS, SPTIK UNPAS telah merancang kebutuhan data center yang diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan UNPAS 5 tahun ke depan. Ada dua pilihan teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
yakni data center berbasis teknologi virtualisasi dan data center fisik. Teknologi virtualisasi menjanjikan 
fleksibilitas, simplisitas, dan penghematan lebih dari sisi space dan kebutuhan energy meski memaksa biaya 
investasi yang besar. 

Perhitungan TCO (Total Cost of Ownership) dilakukan dengan cara mempertimbangkan jenis biaya, dan 
untuk apa penggunaan biaya tersebut serta memperhitungkan nilai uang terhadap waktu. Hal ini dilakukan untuk 
memudahkan dalam melakukan penyusunan jenis biaya yang harus dikeluarkan selama umur aset. 
Dari hasil perhitungan tersebut didapat perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dimana penerapan dan 
pengelolaan teknologi antara data center yang berbasis teknologi virtualisasi lebih hematdengan data 
centerfisik. Perbandingan ini dapat membantu dalam mengambil keputusan strategis  pilihan penerapan 
teknologi yang akan mendukung kinerja data center. 
 
Kata kunci : virtualisasi data center, TCO, tangible and intangible benefit,  present value 
 
     
 
 
1. Pendahuluan 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Penerapan dan pemanfaatan teknologi 

informasi di Universitas Pasundan untuk membantu 
dalam proses perkuliahan juga dalam operasional 
unit kerja yang bertujuan untuk mengintegrasikan  

 
semua unit kerja yang ada dan akan terus 

dikembangkan demi memenuhi kebutuhan akan 
layanan TI yang ideal, handaluntuk mencapai suatu 
prestasi TI yang ditujukan dengan pemenuhan 
jaminan tingkat layanan TI. 

Yaitu dengan cara penambahan atau 
pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan 
pertumbuhan layanan TI yang dikembangkan, 
kondisi tersebut disertai dengan penambahan 
perangkat keras seperti server dan perangkat 
lainnya. 

Dengan demikian dari segi biayabanyaknya 
perangkat server akan membuat biaya operasional 
melonjak tinggi. Kenyataan ini akan membutuhkan 

keputusan strategis untuk mendukung efektifitas 
kinerja operasional data center. Dan sebagai salah 
satu alternatif solusi bagi SPTIK UNPAS yaitu 
dengan penerapan teknologi virtualisasi server 
dalam pemenuhan kebutuhan layanan server di 
UNPAS. Dan dengan rancangan yang ada akan 
ditentukan kebutuhan perangkat beserta TCO (Total 
Cost of Ownership) data center yang berbasis 
teknologi virtual dan data center fisik untuk 
dibandingkan dari biaya yang diperlukan,yang 
bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan strategis untuk dua 
alternatif infrastruktur data center. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan apa yang di paparkan dalam latar 

belakang masalah dapat di ambil beberapa hal yang 
menjadi rumusan masalah yang nantinya akan 
membantu penyusun dalam melakukan analisis, 
diantaranya : 

1. Apasajakebutuhan sumber daya perangkat 
yang diperlukan data center SPTIK untuk 
dua alternatif strategi yaitu data center yang 



 

 

 
 

berbasis teknologi virtualisasi dan data 
center fisik ?  

2. Bagaimana menghitung TCO (Total Cost of 
Ownership) dari sumber daya perangkat TI 
untuk dua alternatif strategi 
infrastrukturdata center? 
 

1.3 Tujuan 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun 

tabel-tabel perhitungan TCO (Total Cost of 
Ownership)untuk kebutuhandata center SPTIK 
yang berbasis teknologi virtualisasi dan data 
center 

 
2. Kajian Teori 

 
2.1 Data center 

 
Data center merupakantempat dimana data-

data yang masuk akan disimpan, diproses hingga 
menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 
penggunanya, data center juga merupakan fasilitas 
yang menyediakan tempat untuk server-server dan 
beberapa perangkat jaringan dan perangkat 
komunikasi lainnya. 

 
2.2 Data Center Berbasis Teknologi Virtualisasi 

 
Menurut Andreas Kagawa Country Manager 

VMware Indonesia[5],pengertian virtualisasi data 
center adalah melakukan konsolidasi dan 
pengurangan jumlah server dalam bentuk fisik. 
Caranya dengan menciptakan server virtual dalam 
jumlah banyak yang ditempatkan di beberapa 
server fisik, menggunakan shared storage dan 
jaringan. 

 
2.3 Data Center Fisik 

 
Data center fisik merupakan data center 

dengan server-server yang berbentuk fisik 
 

2.4 Perbandingan Teknologi Infrastruktur Data 
center 
 
Berikut adalah tabel perbandingan dari kedua 

infrastruktur tersebut [4]. 
Tabel 1. Perbandingan infrastruktur teknologidata 
center 

Data center berbasis 
virtualisasi 

Data center fisik 

Staff Departemen TI 
dimudahkan dalam usaha 
memindahkan atau 
melakukan duplikasi mesin 
virtual, dengan cara   
enkapsulasi  mesin virtual 
kedalam berkas-berkas. 

Staff Departemen TI 
memerlukan usaha yang 
cukup  besar  untuk  
memindahkan  atau 
melakukan duplikasi mesin 
fisik. 

Mesin  virtual  tidak  terikat  Mesin  fisik  terikat  pada  

pada  komponen-komponen  
sumber  daya  secara  
spesifik, dengan cara :   
- Adanya  proses  isolasi  

antara  satu  mesin virtual 
dengan mesin virtual 
lainnya.   

komponen-komponen 
sumber daya secara 
spesifik. 

Mesin  virtual  memiliki  
kemampuan  untuk 
menyediakan siklus 
pemanfaatan sumber daya 
yang  lebih  lama. 

Mesin  fisik  seringkali  
memiliki  siklus 
pemanfaatan  sumber  daya  
untuk  aplikasi yang relatif 
lebih singkat.   

Mesin  virtual  memungkinkan  
proses konsolidasi  sumber  
daya  (processor,  memory, 
hardisk),  sehingga  tidak  
memerlukan penanganan  
secara  fisik  dan  personal  
untuk peningkatan spesifikasi 
sumber daya.   

Mesin  fisik  memerlukan  
penanganan  secara fisik  
dan  personal  untuk  
peningkatan spesifikasi  
sumber  daya  (processor,  
memory, hardisk) 

 
2.5 Pemahaman TCO (Total Cost of 

Ownership) 
 
TCO (Total Cost of Ownership)adalah estimasi 

biaya yang dirancang untuk membantu dalam 
melakukan penghitung biaya keseluruhan yang 
mencakup investasi, pemeliharaan dan 
administrasiyang berkaitan dengan kebutuhan 
hardware dan software. Juga merupakan suatu cara 
untuk membantu dalam menganalis alternatif 
pembiayaan, juga merupakan teknikatau proses 
yang membantu untuk memperoleh jawaban dari 
pertanyaan berikut :  

- Berapa biaya untuk membangun suatu 
sistem?  

- Berapa biaya untuk mengoperasikan dan 
mengelola sistem ? 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk 
menghitung TCO 

TCO � A + P. V �;Oi + Mi=ó
´¶L  

Keterangan : 
A = Biaya Akuisisi 
PV = Present Value 
Oi = Biaya operasional 
M i = Biaya Perawatan 
 
3. Rancangan Data center SPTIK UNPAS 

 
3.1 Rancangan Server-server SPTIK UNPAS 

 
Berikut adalah gambar rancangan layanan 

server-serveryang akan tersedia dari data center 
SPTIK UNPAS. 
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Kinerja Organisasi 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.Gambar rancangan server-server SPTIK 
UNPAS 

3.2 Desain Logic Infrastruktur Data center 
Berbasis Teknologi Virtualisasi.  
 
Berikut adalah desain infrastruktur untuk 

rancangan data center dengan teknologi 
virtualisasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.Desain logic infrastruktur data 
centeryang berbasis teknologi virtualisasi 

 
3.3 Desain Logic Infrastruktur Data center Fisik 

 
Berikut adalah desain infrastruktur untuk 

rancangan data center fisik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.Desain logic infrastruktur data 
centerfisik 

 
4. Analisis Idetifikasi Komponen Biaya 

 

Berikut adalah penjelasan mengenai komponen 
biaya yang timbul berhubungan dengan penerapan 
teknologi data center SPTIK yang berbasis 
teknologi virtualisasi dan data center fisik, dalam 
kajian ini dapat di klasifikasikan dalam 3 kategori 
komponen biaya diantaranya : 
a. Pengadaan Perangkat 

 
Biaya pengadaan perangkat merupakan biaya 

yang dikeluarkan pada tahun pertama berkaitan 
dengan pengadaan perangkat keras maupun 
perangkat lunak yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan hasil rancangan data center 
SPTIK UNPAS untuk dua alternative strategi 
infrastruktur. Berikut adalah daftar perangkat yang 
dibutuhkan untuk mengimplementasikan dua 
alternatif strategi rancangan strategi  data center. 
1. Data center berbasis teknologi virtualisasi 
Tabel 2.Daftar kebutuhan perangkat lunak 
No Nama perangkat Jumlah 

Lisensi 
Harga 

1 FreeBSD Linux  Free 

2 CentOS Linux  Free 

3 Ms Windows 2008 R2 1 Free MSDNAA 

4 Cisco IOS V.12.2(40)sg 
- ip Base Ssh - 
Complate Product - 
Firmware for Cisco 
WS-X4606-X2-E 

1 915.038 

5 Cisco IOS V.12.2(20) 
ewa-Enhanced L3-
Firmeare for Cisco WS-
X4013+TS 

1 28.184.396 

6 Cisco Asa 5505 
Security Plus-License 
For CISCO ASA5505-
SEC-BUN-K9 

1 6.814.582 

7 VMware vSphare 5 
Enterprise 

3 120.693.768 
8 VMware vCenter 

Server Standart untuk 
vSphare 5 

1 69.956.654 

9 MySql Standart 1  

10 Apache  Free 

11 cPanel/WHM 1 Free Hibah 

12 WebMail (Horde, 
Squirrelmail, 
Roundcube) 

 Free Hibah 

13 cPanel DNS Only  Free Hibah 

Total 226.564.500 

 
Tabel 3.Daftar kebutuhan perangkat keras 
No Nama perangkat Jumlah 

Kebutuhan 
Total Harga 

1 IBM BladeCenter E 
Enclosure 

1 208.608.797 
2 IBM BladeCenter 

HS23 
3 197.932.910 

3 IBM System 
x3250M3-IEH  

1 14.414.343 
4 IBM SAN Storage 

DS3524 Dual 
Controller 

1 153.941.343 

H2 

H3 

H1 

Kinerja Organisasi 

Inovasi 

Pemanfaatan TI 

RGBPlain 

RGBCipher 

H2 

H3 

H1 

Kinerja Organisasi 

Inovasi 

Pemanfaatan TI 



 

 

 
 

5 Cisco Catalyst 4503-
E Chassis 

1 8.610.162 
6 CiscoWS-X4606-X2-

E Module 
1 73.302.301 

7 CiscoWS-X4013+TS 
Module 

1 31.167.816 
8 CISCO ASA5505-

SEC-BUN-K9 
1 18.335.645 

9 IBM 81Y9952 (HDD 
1TB) 

5 150.000 
10 IBM 44T1569 

(Memori 2GB) 
2 3.002.758 

11 IBM Flat Panel 
Console Kit – KMV 
Switch 

1 17.068.310 

12 IBM 25U Dynamic 
standart rack 

1 21.596.718 
13 PHILIPS Monitor 

LCD 220E1SB 
1 2.271.202 

14 Wall Mount LCD 1 29.873.485 
15 APC Smart UPS XL 

3000VA 
1 21.432.000 

16 Genset Multipro 3.5 
KVA 

1 5.295.000 
Total 807.002.800 

 
2. Data center Fisik 
Tabel 4. Daftar kebutuhan perangkat lunak 
No Nama perngkat Jumlah 

Kebutuhan 
Jumlah 
Lisensi 

1 FreeBSD Linux  Free 

2 CentOS Linux  Free 

3 

Cisco Asa 5505 
Security Plus-License 
For CISCO ASA5505-
SEC-BUN-K9 

1 6.814.582 

4 MySql Standart   

5 Apache  Free 

6 cPanel/WHM 1 Free Hibah 

7 

WebMail 
- Horde 
- Squirrelmail 
- Roundcube 

 Free Hibah 

8 cPanel DNS Only  Free Hibah 

9 Rsync  Free 

10 Munin  Free 

Total 6.814.582 

 
Tabel 5. Daftar kebutuhan perangkat lunak 
No Nama perangkat Jumlah 

Kebutuhan 
Total Harga 

1 
IBM System 
X3250M4-72A 

7 140.719.579 

2 
IBM System 
x3250M3-IDH 

4 75.997.980 

3 
IBM System 
X3620M3-42A 

1 27.449.872 

4 
IBM System 
x3250M3-IEH 

3 41.040.834 

5 
IBM Server X3250-
M3 (4252 - A2A) 

1 12.934.250 
6 QNAP TS-879-Pro 1 29.367.359 
7 WS-C3560G-48TS-S 1 84.659.055 

8 
CISCO ASA5505-
SEC-BUN-K9 

1 18.335.645 

9 
15" LCD Console & 
LCD KVM Switch 
Combo 

1 15.307.639 

10 
Seagate 1TB 
Constellation ES 

5 10.649.560  

11 
IBM 44T1569 
(Memori 2GB) 

2 3.002.758 

12 
IBM 44T1483 
(Memori 4GB) 

3 9.331.773 

13 
PHILIPS Monitor 
LCD 220E1SB 

1 2.271.202 

14 
IBM RACK SERVER 
42U 93074RX 

1 13.500.000 
15 Wall Mount LCD 1 150.000 
16 

APC Smart-UPS RT 
10000VA 

1 55.399.000 

17 
Genset Yanmar 
Prime Model:YM20 

1 97.127.275 
Total 637.243.800 

 
b. Penerapan Teknologi 

 
Biaya penerapan teknologi merupakan biaya 

yang dikeluarkan pada tahun pertama berkaitan 
dengan upaya dalam mengimplementasikan 
teknologi data center agar siap untuk dioperasikan. 
biaya-biaya tersebut meliputi : 

1. Biaya installasi perangkat keras 
Yaitu sebesar 3% dari total biaya 

pengadaan perangkat. 
Tabel 6.Biaya instalasi perangkat 

 Total Biaya 
Pengadaan 

Biaya 
installasi 

Data center 
berbasis teknologi 
virtualisasi 

1.033.567.300 31.007.019 

Data center fisik 644.058.400 19.321.752 

 
2. Biaya installasi jaringan. 

Yaitu sebesar : 
- Per-sambungan ethernet = Rp 

75.000/port. 
- Per-sambungan fiber = Rp 250.000/core 

Tabel 7.Biaya instalasi jaringan data center 
berbasis teknologi virtualisasi 

Instalasi 
jaringan 

Deskripsi Jml Biaya 

Sambungan 
ethernet 

- 2 
Sambungan 
Ethernet 

2 150.000 

Sambungan 
fiber 

- 2 
Sambungan 
Fiber (1 
Fiber = 2 
Core) 

4 C 1.000.000 

Total biaya 1.150.000 

 
 



 

 

 
 

Tabel 8.Biaya instalasi jaringan data center 
fisik 

Instalasi 
jaringan 

Deskripsi Jml Biaya 

Sambungan 
ethernet 

- 18 
Sambunga
n Ethernet 

18 1.350.000 

Sambungan 
fiber 

 
0 0 

Total biaya 1.350.000 

 
c. Operasional dan Perawatan 

 
Biaya operasional dan pengelolaan merupakan 

analisis biaya yang berkaitan dengan kebutuhan 
yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola 
data center SPTIK UNPAS sehingga data center 
bisa berjalan dan bekerja dengan baik. Dan berikut 
merupakan hal-hal yang berkaitan dengan biaya 
operasional dan pengelolaan data center 
diantaranya sebagai berikut : 

 
1. Biaya Konsumsi Daya Listrik 

Biaya yang dikeluarkan atas konsumsi daya 
dari setiap perangkat yang dijalankan. Berikut 
rumus perbitungan biaya konsumsi daya listrik. 
- Total Konsumsi * jam nyala * tarif biaya 

pemakaian (Rp/kwh) 
ket : tarif biaya pemakaian (Rp/kwh) = Rp 
1.380 dan asumsi biaya tarif naik 15% pada 
tahun 2015. 
 

Tabel 9.Biaya pemakaian daya listrik data 
center berbasis teknologi virtualisasi 
 2013 2014 2015 2016 

Total Konsumsi / 
Watt 

2.609,9 2.609,9 2.609,9 2.609,9 

Tarif per kwh  1.380  1.380   1.587 1.587 

Biaya Perhari 
(T.konsumsi*24*Ta
rif /kwh) 

 86.440  86.440  99.406  99.406  

Biaya Perbulan 
(B.Perhari * 30) 

2.593.200 2.593.200 2.982.200 2.982.200 

Biaya Pertahun 
(B.Perhari * 365) 

 
31.550.600  

31.550.600  36.283.200  36.283.200  

 
Tabel 10.Biaya pemakaian daya listrikdata 
center fisik 
 2013 2014 2015 2016 

Total Konsumsi 
/ Watt 

7.575,5 7.575,5 7.575,5 7.575,5 

Tarif per kwh 1.380 1.380 1.587 1.587 

Biaya Perhari 
(T.konsumsi*24*Ta
rif /kwh) 

250.901 250.901 288.536 288.536 

Biaya Perbulan 
(B.Perhari * 30) 

7.527.100 7.527.100 8.656.100 8.656.100 

Biaya Pertahun 
(B.Perhari * 365) 

91.578.800 91.578.800 
105.315.60
0 

105.315.600 

 
 

2. Biaya Operasional SDM 
Biaya operasional SDM adalah biaya yang 

dikeluarkan berkaitan dengan tugas dari tenaga 
profesional yang di perlukan untuk 
mengoperasikan dan mengelola data 
center.berikut adalah kebutuhan biaya perbulan 

untuk operasional SDM berdasarkan pada 
tugas dan wewenang : 
- Network Engineer : Rp 7.000.000/bln 
- Web dan Network Administrator : Rp 

5.000.000/bln 
- Network Operasional : Rp 3.000.000/bln 

Dan diasumsikan biaya ini akan naik 15% pada 
tahun 2015. 

 



 

 

 
 

Tabel 11.Biaya operasional SDM data center berbasis teknologi virtualisasi 
Peran/ Jabatan Jumlah 2013 2014 2015 2016 

Network Engineer 1 7.000.000 7.000.000 8.050.000  8.050.000  

Web dan Network Administrator 2 10.000.000  10.000.000  11.500.000  11.500.000  

Network Operation 2 6.000.000  6.000.000  6.900.000  6.900.000  

Total biaya perbulan 23.000.000  23.000.000  26.450.000  26.450.000  

Total biaya pertahun 276.000.000  276.000.000   317.400.000  317.400.000  

 
Tabel 12.Biaya operasional SDM data center fisik 

Peran/ Jabatan Jumlah 2013 2014 2015 2016 

Network Engineer 1 7.000.000 7.000.000 8.050.000  8.050.000  

Web dan Network Administrator 3 15.000.000  15.000.000 17.250.000  17.250.000  

Network Operation 2 6.000.000  6.000.000 6.900.000  6.900.000  

Total biaya perbulan 28.000.000  28.000.000  32.200.000  32.200.000  

Total biaya pertahun 336.000.000  336.000.000   386.400.000  386.400.000  

 
3. Komponen Biaya Perawatan 

Komponen biaya perawatan adalah biaya 
yang dikerluarkan berkaitan setiap tahunnya 
untuk melakukan pembelian komponen 
serveruntuk perawatanyang bertujuan untuk  

meningkatkan performa server berkaitan 
dengan berkembangnya beban server. berikut 
tabel daftar kebituhan perangkat untuk 
pengelolaan dengan asumsi kenaikan biaya 3% 
pertahun.

 
 
Tabel 13.Komponen biaya perawatandata center berbasis teknologi virtualisasi

  Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

No Nama Perangkat Jml Harga Jml Harga Jml Harga Jml Harga 

Perangkat Lunak 

1 Lisensi MySql 1 23.021.681  1 23.712.332  1 24.423.702  1 25.156.413 

          

Biaya Perawatan Perangkat 
Lunak 

- 23.021.700 - 23.712.400 - 24.423.800 - 25.156.500 

Perangkat Keras 

2 
IBM 81Y9952 (HDD 
1TB) 

- - 
1 6.338.556  1 6.528.713  1 6.724.574 

3 
IBM 44T1579 
(Memori 8GB) 

- - 
2 

19.457.939 - -  - 

          

Biaya Perawatan Perangkat 
Keras 

-  - 25.796.500 - 6.528.800 - 6.724.600 

 
Tabel 14Komponen Biaya perawatandata center fisik 

  Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

No Nama Perangkat Jml Harga Jml Harga Jml Harga Jml Harga 

Perangkat Lunak 

1 Lisensi MySql 1 23.021.681  1 23.712.332  1 24.423.702  1 25.156.413 

Biaya Perawatan Perangkat 
Lunak 

- 23.021.700 - 23.712.400 - 24.423.800 - 25.156.500 

Perangkat Keras 

2 
IBM 69Y1225 
(Prosesor Intel Xeon 
E5620) 

- - - - 1 9.324.893 - - 

3 
Seagate 1TB 
Constellation ES 

- - 
1 

2.259.624  
1 

2.327.412  1 2.397.235  

4 
IBM 44T1569 
(Memori 2GB) 

- - 
2 

3.185.626  
2 

3.281.195  -  -  

5 
IBM 44T1483 
(Memori 4GB) 

- - 
5 16.500.130 2 6.798.054  2 7.001.995  

6 
IBM 44W2234 (HDD 
300GB) 

    
2 7.265.363  

  

Biaya Perawatan Perangkat 
Keras 

 -  21.945.400  28.997.000  9.399.300 



 

 

 
 

 
5. Keuntungan 

 
Keuntungan dalam penerapandata center 

dengan teknologi virtualisasi dapat di bagi ke 
dalam 2 dua bentuk penilaian keuntungan yaitu 
tangible benefits dan intangible benefits. 
5.1 Tangible Benefit 

 
Tangible benefit dapat dirasakan  

keuntungannya dengan adanya penghematan biaya 
operasional dari pemakaian daya listrik, biaya 
operasional SDM dan biaya komponen perawatan. 
Dan berikut tabel penghamatan yang didapat. 
Tabel 15.Penghematan biaya operasional. 

Thn Data center 
virtualisasi 

Data center 
Fisik 

Penghematan 

2013 330.572.300  450.600.500  120.028.200  

2014 357.059.500  473.236.600  116.177.100  

2015 384.635.800  545.136.400  160.500.600  

2016 385.564.300  526.271.400  140.707.100  

 
5.2 Intangible Benefit 

 
Intangible benefitsdapat dirasakan 

keuntungannya dari adanya otomatisasi dan 
penyederhanaan dalam mengelola data 
centerberbasis teknologi virtualisasi sehingga 
kinerja data center akan meningkat. Dan 
peningkatan kinerja dapat diasumsikan dalam 
satuan nilai uang sebesar Rp 250.000.000/thn 
dengan mempertimbangan hal-hal berikut ini yang 
saling terkait. 

- Pengurangan error, hal ini karena  
kemampuan untuk manajemen utilisasi 
terpusat bagi server fisik dan server virtual, 
sehingga akan menyederhanakan dan 
memudahkan dalam melakukan 
pengelolaan, pengawasan, dan pengaturan 
infrastruktur. 

- Kemampuan untuk melakukan pengawasan 
terhadap kinerja VM, server fisik, 
penyimpanan, dan klauster. 
Jugapengawasan  
 
 

- penggunaan utilisasi seperti CPU, memori, 
I\O disk, dan I\O jaringan. 

- Memudahkan dalam pengambilan 
keputusan, hal ini terjadi karena sumua 
aktivitas dari server virtual, penggunaan 
sumber daya perangkat yang dapat di 
monitor, dan juga pengaturan yang 
fleksible. 

- Penyederhanaan untuk memfasilitasi 
ketersediaan suatu resource ketika ada 
bagian lain yang sedang melakukan aksi 
penyelesaian masalah atau memudahkan 
perbaikan terhadap ancaman keamanan. 

- Peningkatan efisiensiutilisasi beban kinerja 
server yang dapat mengelola sumber daya 
gabungan server server dalam sebuah 
klaster yang dapat dialokasikan sesuai 
dengan kebutuhan baban kerja VM. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

6. Perhitungan TCO (Total Cost of Ownership) 
 
Berikut adalah tabel perhutungan TCO ( Total 

Cost of Ownership ) antara data center berbasis 
teknologi virtualisasi dan data center fisik. 

Tabel 5.22 Perbandingan TCO (Total Cost of 
Ownership) untuk data center berbasis teknologi 
virtualisasi dan data center fisik 

 
Biaya 

2012 2013 2014 2015 2016 

Data center 
Virtualisasi 

Data center 
Fisik 

Data center 
Virtualisasi 

Data center 
Fisik 

Data center 
Virtualisasi 

Data center Fisik Data center 
Virtualisasi 

Data center Fisik Data center 
Virtualisasi 

Data center Fisik 

Perangkat Lunak 

Sistem Operasi  - - - - - - - - - - 

Manajemen Server 190.650.422 - - - - - - - - - 

Firmware 29.099.434 - - - - - - - - - 

Lisensi  6.814.582 6.814.582 - - - - - - - - 

Aplikasi Lain-lain - - - - - - - - - - 

Perawatan perangkat 
lunak 

- -  23.021.700   23.021.700   23.712.400   23.712.400   24.423.800   24.423.800   25.156.500   25.156.600 

Total Biaya Perangkat 
Lunak 

226.564.500 6.814.600  23.021.700   23.021.700   23.712.400   23.712.400   24.423.800   24.423.800   25.156.500   25.156.600 

Perangkat Keras 

Server  574.897.393 327.509.874 - - - - - - - - 

Perangkat Jaringan 131.415.924 102.994.700 - - - - - - - - 

Perangkat Pendukung 73.962.473  54.212.932  - - - - - - - - 

Perangkat Daya Listrik 26.727.000 152.526.275 - - - - - - - - 

Installasi perangkat 
keras 

31.007.019 19.321.750 - - - - - - - - 

Installasi jaringan 1.150.000 1.350.000  - - - - - - - - 

Komponen biaya 
perawatan 

- - - -  25.796.500   21.945.400   6.528.800   28.997.000   6.724.600   9.339.300 

Total Biaya Perangat 
Keras 

839.159.900 657.915.600 0 0  25.796.500   21.945.400   6.528.800   28.997.000   6.724.600   9.339.300 

Operasional 

Operasional SDM - - 276.000.000 336,000,000 276.000.000 336,000,000 317.400.000   386.400.000   317.400.000   386.400.000 

Konsumsi daya listrik - - 31.550.600   91.578.800   31.550.600   91.578.800   36.283.200   105.315.600   36.283.200  105.315.600 

Total Biaya 
Operasional 

0 0 
307.550.600 427.578.800 307.550.600 427.578.800 353.683.200 491.715.600 353.683.200 491.715.600 

 - - - - - - - - - - 

Total biaya /thn 
1,065,724,40
0 

664,730,200 330.572.300 450.600.500 357.059.500 473.237.600 384.635.800 545.137.400 385.564.300 526.211.500 

 
 
 

7. PresentValue
 
Present value bertujuan untuk mengetahui nilai 

sekarang dari nilai investasi yang akan dikeluarkan 
sampai pada tahun 2016. Berikut perhitungan 
present value  untuk masing-masing studi kasus. 

PV � � A
;1 + i=�

ó

%¶6
 

A : Biaya pertahun 
i  : 5.75% = 0.0575 (sumber : suku bunga 

peroktober 
2012http://www.tradingeconomics.com/indone
sia/interest-rate) 

t   : 4 tahun 
 
7.1 Data center Berbasis Teknologi Virtualisasi 

 
Berikut perhitungan present value untuk 

data center yang berbasis teknologi virtualisasi. 
Tabel 5.22Perhitungan present value dari biaya. 

Thn Aliran Cost (A) (1 + i)t PV = A / (1 + i)t 

2012 1.065.724.400 (1 + 0.0575)0 1.065.724.400 

2013 330.572.300 (1 + 0.0575)1 312.597.920 

2014 357.059.500 (1 + 0.0575)2 319.285.974 

2015 384.635.800 (1 + 0.0575)3 325.243.462 

2016 385.564.300 (1 + 0.0575)4 308.301.268 

Nilai PV dari Total Cost hingga 2016 2.331.153.024 

 
Tabel 5.23Perhitungan present value dari 
keuntungantangible dan intangible. 

Thn Aliran Cost (A) (1 + i)t PV = A / (1 + i)t 

2013 
      
120,028,200  

(1 + 0.0575)1    113,501,844.0  

2014 
      
116,177,100  

(1 + 0.0575)2    103,886,659.0  

2015 
      
160,500,600  

(1 + 0.0575)3    135,717,400.3  

2016 
      
140,707,100  

(1 + 0.0575)4    112,510,876.5  

Nilai PV benefit Data Center    465,616,779.8  

 
7.2 Data center Fisik 

 
Berikut adalah perhitungan present value untuk 

data centerfisik. 
 

Tabel 5.22Perhitungan present value dari biaya. 
Thn Aliran Cost (A) (1 + i)t PV = A / (1 + i)t 

2012 664.730.200 (1 + 0.0575)0 664.730.200  

2013 450.600.500 (1 + 0.0575)1 426.099.764 

2014 473.236.600 (1 + 0.0575)2 423.172.633 

2015 545.136.400 (1 + 0.0575)3 460.960.863 

2016 526.271.400 (1 + 0.0575)4 420.812.144 

 
Nilai PV dari Total Cost hingga 
2016 

2.395.775.603 

 
8. Net Present Value (NVP) 

 
Perhitungan NVP yang merupakan perhitungan 

arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan 
datang yang didiskonkan pada saat ini. 



 

 

 

 

Untuk total 6 tahun, maka  teknologi 
virtualisasi meminta biaya sebesar  

Rp 2.331.153.024 – RP 465.616.779,8  
Yakni sebesar    1,865,536,244.23  
Biaya ini LEBIH KECIL dari teknologi fisik 
dengan selisih sebesar Rp        530,239,358.77  
 
9. Kesimpulan 

 
Dari hasil kajian kajian “Perhitungan TCO 

(Total Cost of Ownership) Untuk Rancangan Data 
center SPTIK UNPAS yang Berbasis Teknologi 
Virtualisasi” dapat diambil beberapa kesimpulan 
diantaranya : 

1. Biaya investasi awal untuk data center 
SPTIK UNPAS yang berbasis teknologi 
virtualisasi lebih mahal bila dibandingkan 
dengan data center fisik. 

2. Dengan mengadopsi teknologi virtualisasi 
pada data center, UNPAS akan 
mendapatkan keuntungan dari 
penghematan dalam biaya operasional 
setiap tahunnya yang didapat dari 
penghematan biaya konsumsi listrik, 
biaya operasional SDM, dan biaya 
komponen untuk perawatan perangkat. 
Dan juga mendapatkan keuntungan 
intangibledari penyederhanaan dan 
otomatisasi pengelolaan data center. 

3. Total selisih TCO dimana data center 
lebih kecil biayanya adalah sebesar  Rp        
530,239,358.77 
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Abstrak 

Berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan, penentuan program penjurusan pada SMA merupakan 
kegiatan yang sudah melekat dan diselenggarakan oleh seluruh SMA. Namun kegiatan ini banyak menyisakan 
masalah disebabkan karena tidak sesuai dengan minat serta hasil prestasi yang diperoleh oleh siswa, dari 
permasahan yang ada, dibutuhkan sebuah sistem yang membantu dalam  mengambil keputusan penentuan 
program penjurusan bagi siswa. Dalam hal ini sistem pendukung keputusan (SPK) sangat dibutuhkan oleh pihak 
sekolah sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tepat.  

Perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan penentuan program penjurusan siswa ini 
menggunkan metodologi waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang diawali dengan 
pengumpulan informasi, menganalisa kebutuhan sistem, desain, membangun aplikasi dan melakukan pengujian 
pada pengguna. 

Hasil atau keluaran yang akan dicapai yaitu aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan program 
penjurusan bagi siswa SMA yang digunakan untuk menentukan program penjurusan untuk masing-masing 
siswa. Dengan adanya aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan program penjurusan dapat memudahkan 
pihak  bimbingan dan konseling dalam membantu penentuan program penjurusan bagi siswa, sehingga siswa 
dapat di tempatkan sesuai dengan bakat serta kemampuan akademik yang mereka miliki. 
 
Kata Kunci  :SPK, program penjurusan, bakat, nilai akademik 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas 
(SMA) meliputi substansi pembelajaran yang 
ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 
tiga tahun mulai kelas X sampai dengan Kelas XII. 
Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar 
kompetensi lulusan dan standar  kompetensi mata 
pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA 
dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X 
merupakan program umum yang diikuti oleh 
seluruh peserta didik, kelas XI dan XII merupakan 
program penjurusan yang terdiri atas tiga program: 
(1) Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), (2) 
Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), (3) 
Program Bahasa. 

Berdasarkan struktur kurikulum yang sudah 
ditetapkan diatas, penentuan program penjurusan di 
SMA merupakan kegiatan melekat yang 
diselenggarakan untuk masing- masing SMA, 
walaupun demikian tetap masih menyisakan 
masalah. Diantaranya ialah masih banyaknya siswa 
yang pindah program penjurusan disebabkan karena 

tidak sesuai dengan minat dan hasil prestasi yang 
diperoleh oleh siswa. 

Penentuan program penjurusan yang dilakukan 
di SMA terdapat dua kriteria yaitu berdasarkan 
minat siswa terhadap program penjurusan yang 
bersangkutan dan yang utama menjadi acuan dasar 
penentuan program penjurusan yaitu: ketuntasan 
nilai akademik yang dicapai siswa kelas X pada 
kelompok mata pelajaran khusus untuk masing-
masing program penjurusan yang dinyatakan dalam 
indeks prestasi program karena memiliki daya 
prediktif yang tinggi terhadap keberhasilan siswa. 

Dalam penentuan program penjurusan Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS) atau Bahasa dilakukan SMAN pada kelas X 
yang akan naik kelas XI menggunakan data angket 
yang diisi oleh siswa dan nilai raport. Data tersebut 
dianalisa oleh bagian Bimbingan dan Konseling 
(BK), dalam menganalisa data tersebut 75% 
diambil dari nilai raport dan 25% dari data angket.  

Tujuan dari penelitian adalah membangun 
SPK Penentuan Program Penjurusan bagi siswa 
SMA berdasarkan nilai akademik dan kemampuan  
bakat siswa. 



 

 

 
 

Berdasarkan pendahuluan di atas dapat 
diidentifikasi permasalahannya yaitu “bagaimana 
membangun SPK Penentuan Program Studi Bagi 
Siswa Pada SMA berdasarkan aspek akademik dan 
kemampuan bakat siswa”. 

Tes kemampuan bakat yang digunakan untuk 
mengukur berbagai kemampuan khusus untuk 
penentuan program penjurusan siswa adalah 
differential aftitude test (DAT). 

 
1.1. Metodologi Penelitian 

 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
DAT  (Differential Aptitude Test) yang 
merupakan test kemampuan bakat yang terdiri 
dari operasional bilangan, induksi bilangan, 
hubungan kata, ejaan kata, sinonim-antonim, 
ruang bidang dan kemampuan mekanikal. 
 

2. Tinjauan Teori 
 

2.1. Tes Kemampuan Bakat 
 

Test kemampuan bakat (khusus) ini banyak 
macamnya antara  lain yaitu DAT (Differential 
Aptitude Test), merupakan salah satu seri test yang 
paling banyak di pakai dalam bidang pendidikan 
dan pekerjaan. DAT dapat mengukur delapan jenis 
bakat khusus [5] yaitu : Penalaran verbal, 
Kemampuan angka, Penalaran abstrak, Kecepatan 
dan ketelitian klerikal, Penalaran mekanis, Tilikan 
ruang, Pemakaian bahasa mengeja, Pemakaian 
bahasa, tata bahasa.   
 
2.2. Kriteria Tes Kemampuan Bakat 
 

Kriteria Tes kemampuan bakat  terdiri dari 8 
komponen yaitu: Opersional Bilangan, Induksi 
Bilangan, Kecepatan dan Ketelitian Klerical, 
Hubungan Kata, Ejaan Kata, Sinonim–Antonim, 
Ruang Bidang, Kemampuan Mekanikal [5]. 

 
3. Tahapan Metodologi  

 
3.1. Pengelompokkan Mata Pelajaran 
Kurikulum kelas X dan Tes Kemapuan Bakat 

 
Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan 

kemampuan akademik dapat dilihat pada tabel 1.   
 

Tabel 1. Pengelompokkan Mata Pelajaran 
Beradasarkan  Kemampuan    Akademik 
No Pengelompokan Mata 

Pelajaran 
Arah Program 

Penjurusan 
1 Matematika 

IPA 
2 Fisika 
3 Kimia 
4 Biologi 
5 Sejarah IPS 

6 Sosiologi 
7 Ekonomi 
8 Geografi 
9 Bahasa Indonesia 

BAHASA 
10 Bahasa Inggris 
11 Mulok(Bahasa Jepang) 
12 TIK 

 

Pengelompokkan tes kemampuan bakat 
berdasarkan arah program studi dapat dilihat pada 
tabel 2. 

 
Tabel 2. Tabel pengelompokkan tes kemampuan 
bakat berdasarkan arah program studi 
No 

 
Pengelompokkan Tes  
Kemampuan Bakat 

Arah Program 
Penjurusan 

1 Operasional Bilangan 

IPA 
2 Induksi Bilangan 
7 Ruang Bidang 
8 Kemampuan Mekanikal 
1 Operasional Bilangan 

IPS 
3 Kecepatan Dan Ketelitian 

Klerical 
4 Hubungan Kata 
5 Ejaan Kata 
1 Operasional Bilangan 

BAHASA 
4 Hubungan Kata 
5 Ejaan Kata 
6 Sinonim – Antonim 

 
3.2. Norma Tes Kemampuan Bakat. 

 
Tabel norma tes kemampuan bakat  berfungsi 

untuk melihat nilai dari jumlah jawaban yang 
dihasilkan siswa setelah melakukan 8 komponen  
tes. Nilai  diambil dari nilai norma dari 8 komponen 
tes yang ada dan yang sesuai dengan hasil tes yang 
dilakukan. Dibawah ini adalah tabel konversi dari 
test kemampuan bakat yang telah disetujui oleh 
bimbingan dan konseling dapat dilihat pada tabel 3. 
 
3.3. Proses Perhitungan Penentuan Program 
Penjurusan 
 
3.3.1.  Mencari Rata-Rata Nilai Akademik 
 
                    RMtk + RFisika + RBiologi + RKimia  
IPA =  

                                         4 
                                                                         
RSejarah+RGeografi+REkonomi+RSosiologi  

IPS =  
                                         4 
 

                      RBhs. Ina+RBhs.Ing+RMulok+RTIK  
BAHASA=  

                                         4 
 



 

 

 
 

3.3.2.  Mencari Rata-Rata Nilai Kemampuan 
Bakat 

 
                    N_Tes1 + N_Tes2 + N_Tes7+N_Tes8  
IPA =  

                                         4 
            N_Tes1 + N_Tes3 + N_Tes4+N_Tes5 

IPS =  
                                         4 

                          N_Tes1 + N_Tes4 + N_Tes5+N_Tes6 
IPS =  

                                         4 
 

3.3.3.  Mencari Nilai Perhitungan Akhir 
Penentuan Program Penjurusan 

 
IPA =   (Nilai Akademik*75%)+(Nilai Bakat*25%)  
IPS =   (Nilai Akademik*75%)+(Nilai Bakat*25%)  
BAHASA=(Nilai Akademik*75%)+(Nilai 

Bakat*25%)  
 

4. Hasil dan Pembahasan 
 
4.1. Ilustrasi Proses 
 
Contoh perhitungan nilai akademik diperlihatkan 
pada tabel 4 
 
 Tabel 4 . Contoh perhitungan Nilai Akademik 

Nilai 
Raport 

Mata 
Pelajaran 

Nila
i 

Smt 
1 

Nila
i 

Smt 
2 

Rata
-rata 

Hasil 
Rapor

t 

IPA  

Matematik
a 74 78 76 

74.13 Fisika 66 75 70.5 

Biologi 73 79 76 

Kimia 70 78 74 

IPS 

Sejarah 81 80 80.5 

79.75 
Geografi 79 79 79 

Eonomi 76 75 75.5 

Sosiologi 88 80 84 

BAHAS
A 

Bhs 
Indonesia  81 79 80 

76.25 
Bhs 
Inggris 76 75 75.5 

MULOK  80 74 77 
TIK 72 73 72.5 

 

Contoh perhitungan nilai bakat diperlihatkan pada 
tabel 5. 
 
Tabel  5. Contoh perhitungan Nilai Bakat 

ASPEK 
BAKAT 

TES 
Range 
Skor 

NORMA 
Hasil 
 Tes  

 
1 14 110 

90.50 
2 3 75 

7 6 87 

8 5 90 

IPS 

1 14 110 

88.25 
3 20 100 

4 7 86 

5 4 57 

BAHASA 

1 14 110 

80.75 
4 7 86 

5 4 57 

6 9 70 
 
Contoh Perhitungan Akhir untuk Aspek Bakat dan 
Akademik diperlihatkan pada tabel 6. 
 
 
 
 
 
Tabel 6. Tabel Perhitungan Akhir 

PRODI Nilai Bakat 
(25%) 

Nilai 
Raport 
(75%) 

Rata-
Rata 

IPA 22.62 55.59 78.21 

IPS 22.06 59.81 81.88 

BAHASA 20.19 57.19 77.38 
 
Berdasarkan hasil nilai akademik dan tes bakat 
yang dilakukan diatas, dapat terlihat hasil akhir 
untuk penentuan program penjurusan siswa dengan 
mengambil nilai tertinggi. Dari contoh tabel.6. 
diatas nilai tertinggi adalah 81.88, yang artinya 
siswa tersebut direkomendasikan untuk mengambil 
program penjurusan IPS. 
 
5. Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  
1. Sistem yang dibangun merupakan usulan 

untuk membantu dalam penentuan program 
penjurusan bagi siswa SMA. 

2. Sistem    yang    dibangun    sebagai    alat    
bantu bagi  bimbingan dan konseling dalam 
memberikan  perolehan hasil penjurusan 
atau program studi sesuai dengan 
kemampuan masing-masing siswa. 
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Tabel 3  Norma Tes Kemampuan Bakat 

Tes 
1 Norma 

Tes 
2 Norma 

Tes 
3 Norma 

Tes 
4 Norma 

Tes 
5 Norma 

Tes 
6 Norma 

Tes 
7 Norma 

Tes 
8 Norma 

0 50 0 60 0 47 0 65 0 45 0 49 0 65 0 75 
1 55 1 65 1 52 1 70 1 50 1 54 1 70 1 80 
2 60 2 70 2 55 2 73 2 53 2 56 2 73 2 83 
3 65 3 75 3 57 3 76 3 55 3 58 3 76 3 85 
4 70 4 80 4 60 4 79 4 57 4 60 4 82 4 87 
5 75 5 85 5 62 5 80 5 59 5 62 5 85 5 90 
6 80 6 90 6 65 6 83 6 60 6 64 6 87 6 93 
7 85 7 95 7 67 7 86 7 63 7 66 7 90 7 93 
8 90 8 100 8 70 8 89 8 66 8 68 8 93 8 97 
9 95 9 102 9 72 9 90 9 69 9 70 9 95 9 110 
10 100 10 105 10 75 10 93 10 70 10 72 10 97 10 113 
11 102 11 107 11 77 11 96 11 73 11 74 11 100 11 115 
12 105 12 110 12 80 12 99 12 76 12 76 12 105 12 117 
13 107 13 112 13 83 13 100 13 79 13 78 13 110 13 120 
14 110 14 115 14 85 14 103 14 80 14 80 14 115 14 123 
15 112 15 117 15 87 15 106 15 83 15 82 15 120 15 125 
16 115 16 120 16 90 16 109 16 86 16 84 16 125 

  
17 117 17 122 17 92 17 111 17 89 17 86 

    
18 120 18 125 18 95 18 114 18 91 18 88 

    
19 122 19 127 19 97 19 117 19 94 19 90 

    
20 125 20 130 20 100 20 120 20 97 20 92 

    
    

21 102 
  

21 99 21 94 
    

    
22 105 

  
22 100 22 96 

    
    

23 107 
  

23 101 23 98 
    

    
24 110 

  
24 104 24 100 

    
    

25 112 
  

25 107 25 102 
    

    
26 115 

  
26 110 26 105 

    
    

27 117 
  

27 113 27 108 
    

    
28 120 

  
28 116 28 111 

    
    

29 122 
  

29 119 29 114 
    

    
30 125 

  
30 121 30 117 
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Abstrak 

Sumber informasi tumbuh sangat subur dan jalur akses informasi terbesar saat ini adalah Internet. Search engine 
adalah alat bantu temu kembali informasi yang paling populer di web saat ini. Tetapi mereka lebih banyak 
mengambil informasi yang tidak sesuai daripada informasi yang dituju. Ini dikarenakan pihak yang membuat 
dan mengelola informasi di web berasal dari latar belakang yang berbeda. Berdasarkan latar belakang yang 
berbeda itulah maka pilihan kata untuk menyajikan informasi juga berbeda.  Salah satu kemampuan tesaurus 
adalah menyediakan sinonim dari kata. Pemilihan terminologi pencarian untuk perluasan kueri adalah fase kunci 
dalam proses temu kembali informasi. Tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan peran tesaurus dalam 
meningkatkan kualitas temu kembali informasi di web. Tesaurus dapat dilibatkan untuk memperluas kueri 
pengguna.  
 
Kata kunci : tesaurus, perluasan kueri, temu kembali informasi, kerangka kerja 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Efektivitas pencarian web mungkin merupakan 
hasil yang paling penting dari penelitian temu 
kembali informasi. Peran konvensional dari suatu 
sistem temu kembali informasi adalah untuk 
menginformasikan pengguna tentang keberadaan 
dokumen yang berkaitan dengan permintaan mereka. 
Merumuskan kueri yang baik yang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna informasi bisa jadi merupakan 
proses yang sulit jika pembuat kueri tidak 
mengetahui koleksi informasi di web dengan baik. 
Namun karena begitu banyaknya koleksi informasi 
di web adalah tidak mungkin untuk memahami 
setiap kata yang mewakili informasi di web.  

Kueri digunakan untuk mengekspresikan 
kebutuhan pengguna untuk informasi yang 
ditemukan di internet, gudang data dan penyimpanan 
data lainnya. Kueri pengguna sangat khas dalam hal 
penggunaan sejumlah kata-kata. Banyak penelitian 
[5][2] menunjukkan bahwa rata-rata dari kata-kata 
yang digunakan dalam kueri adalah sekitar dua atau 
tiga kata. Hal ini membuat sistem temu kembali 
informasi mengembalikan sejumlah besar informasi 
yang tidak terkait dengan kueri. Kueri dari pengguna 
tidak menunjukkan kebutuhan yang sebenarnya akan 
informasi karena kecenderungan bahasa manusia 
yang mengekspresikan satu makna dalam banyak 

kata. Search engine sudah bekerja dengan baik 
sampai batas tertentu tetapi mereka masih 
menghadapi masalah seperti ketidakcocokan kata 
yang muncul karena sebagian besar sistem pencarian 
informasi membandingkan terminologi/konsep kueri 
dan dokumen pada tingkat leksikal bukan pada 
tingkat semantik. Search engine umumnya 
mengembalikan dokumen yang tidak relevan 
terutama ketika banyak kueri pengguna tidak cukup 
spesifik. 

Selain kemungkinan memiliki satu kata dengan 
lebih dari satu arti, hal ini akan membuat pengguna 
menulis kueri mereka dalam kata-kata yang berbeda 
dari yang digunakan dalam penulisan dokumen yang 
dicari, meskipun kata-kata ini mengungkapkan 
makna yang sama. Misalnya, dokumen-dokumen 
yang berisi kata “siswa” tidak akan diambil ketika 
pengguna menulis “pelajar” dalam kuerinya. 
Meskipun kedua kata memiliki arti yang sama, 
mereka menggunakan dua terminologi yang 
berbeda. Hal ini menyebabkan apa yang dikenal 
sebagai ketidakcocokan kata [7]. Ini adalah salah 
satu masalah utama yang dihadapi para pengguna 
sistem temu kembali informasi ditambah lagi 
kecenderungan pengguna untuk menulis kueri dalam 
bentuk singkat. Pengguna tidak mendapatkan 
kebutuhan informasi mereka dari pertama kali 
mereka menulis kueri mereka, karena 



 

 

 
 

ketidakcocokan kata dan keterbatasan kata yang 
digunakan dalam pencarian. 

Kueri yang singkat dan ketidaksesuaian antara 
terminologi dalam kueri pengguna dan dokumen 
sangat mempengaruhi pengambilan dokumen yang 
relevan. Perluasan kueri telah lama disarankan 
sebagai teknik untuk meningkatkan efektivitas 
pencarian informasi. Perluasan kueri adalah proses 
melengkapi terminologi tambahan atau frase untuk 
kueri asli untuk meningkatkan kinerja temu kembali. 
[3] 

Untuk mengatasi kedua masalah, pengguna 
menulis ulang kueri dan memodifikasinya, 
kemudian mereka ulangi beberapa kali untuk 
mencari sampai mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan dan ini adalah apa yang dikenal sebagai 
reformulasi kueri [5]. Mengatasi masalah ini, kueri 
dari pengguna dirumuskan melalui perluasan kueri 
yang digunakan dengan menambahkan konsep baru 
sebgai tambahan berupa sinonim untuk kata-kata 
kueri, atau melalui penulisan ulang konsep kueri [5]. 
Kueri dari pengguna diperluas melalui berbagai cara 
seperti metode perluasan kueri global [5], metode 
perluasan kueri lokal [5] umpan balik relevansi [5] 
dan log pengguna [5]. 

Tulisan ini terbagi dalam empat bagian, pada 
bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi 
latar belakang masalah dan penelitian terkait. Bagian 
kedua membahas arsitektur perluasan kueri 
menggunakan tesaurus. Bagian ketiga adalah uji 
coba dan pebahasan. Bagian terakhir merupakan 
penutup yang berisi kesimpulan. 
 
2. Kerangka Kerja 
 

Pemilihan kata memainkan peran penting 
dalam penyusunan kueri pengguna. Tesaurus telah 
dikenal sebagai sumber yang berguna untuk 
memperluas pilihan terminologi pencarian untuk 
perluasan kueri.[4] Tesaurus adalah kosa kata 
terkontrol yang menggambarkan klasifikasi hirarkis 
antara konsep, sehingga tesaurus adalah alat yang 
penting untuk temu kembali informasi. Tesaurus 
fokus pada kemampuannya untuk memastikan 
konsistensi analisis dokumen selama pengisian 
kriteria untuk sistem temu kembali. Tesaurus terus 
meningkat dikembangkan sehubungan dengan 
efektivitas proses temu kembali. 

Perluasan kueri didefinisikan sebagai tahap 
awal proses temu kembali informasi di mana 
pernyataan kueri awal pengguna diperluas dengan 
menambahkan terminologi pencarian untuk 
meningkatkan kinerja temu kembali. Perluasan kueri 
dilakukan oleh karena fakta bahwa formula kueri 
awal tidak selalu mencerminkan informasi yang 
sebenarnya dibutuhkan pengguna. Penerapan 
tesaurus untuk perluasan dan formulasi ulang kueri 
telah menjadi bidang minat yang meningkat. 

Ada tiga metode yang berbeda untuk 
memperluas kueri [3]: manual, interaktif dan 
otomatis. Perluasan kueri Manual dan interaktif 
memerlukan keterlibatan pengguna. Kadang 
pengguna mungkin tidak dapat memberikan 
informasi yang cukup untuk ekspansi kueri, 
sehingga diperlukan metode ekspansi kueri yang 
tidak memerlukan keterlibatan pengguna. Ekspansi 
kueri otomatis adalah proses melengkapi persyaratan 
tambahan atau frase untuk kueri asli untuk 
meningkatkan kinerja temu kembali tanpa campur 
tangan pengguna. Tidak peduli metode mana yang 
digunakan, titik kunci adalah untuk mendapatkan 
perbaikan kata-kata yang terbaik yang digunakan 
untuk memperluas kueri. Pada tulisan ini membahas 
metode memperluas kueri dengan cara interaktif.  

Metode pada tulisan ini dikatakan interaktif 
dengan pertimbangan bahwa pengguna masih 
dilibatkan dalam hal memilih dari sejumlah frasa 
yang dihasilkan dari proses perluasan kueri, sebelum 
proses temu kembali informasi dilakukan. pengguna 
bertanggung jawab untuk memilih kandidat 
terminologi pencarian yang disarankan oleh sistem 
perluasan kueri. Adapun kerangka kerja dari proses 
perluasan kueri berbasis tesaurus dapat dilihat pada 
gambar 1. 
 

 
 



 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka kerja Perluasan Kueri 
Berbasis Tesaurus 

 
3. Hasil dan Analisa Hasil 
 

Studi kasus untuk menguji ide-ide dari penelitian 
ini adalah dipertimbangkan sebuah kueri yang 
diajukan pengguna terhadap search engine google 
adalah  jumlah pekerja. Berdasarkan kerangka kerja 
pada gambar 1 maka langkah-langkah adalah 
sebagai berikut: 
1. Memilah kueri menjadi terminologi tunggal: 

Diperoleh: :   jumlah dan pekerja 
2. Masing-masing terminologi dicari sinonimnya 

dalam database tesaurus yang hanya berisi 
nama terminologi dan sinonimnya. 
Diperoleh :  
- Untuk terminologi jumlah �besaran 

kuantitas, total 
- Untuk terminologi pekerja �pegawai, 

karyawan, tenaga kerja 
Hasil ini akan dijadikan kandidat terminologi, 
sebagaimana hasil proses “mencari sinonim 
terminologi” yang terdapat dalam gambar 1. 

3. Berdasarkan hasil dari langkah 2 diperoleh 
kandidat kueri sebagai berikut: 

a. jumlah pekerja 
b. besaran pekerja 
c. kuantitas pekerja 
d. total pekerja 
e. jumlah pegawai 
f. besaran pegawai 
g. kuantitas pegawai 
h. total pegawai 
i. jumlah karyawan 
j. besaran karyawan 
k. kuantitas karyawan 
l. total karyawan 
m. jumlah tenaga kerja 
n. besaran tenaga kerja 
o. kuantitas tenaga kerja 
p. total tenaga kerja 

4. Pada proses pemilihan kandidat terminologi, 
pengguna disuguhkan hasil sebagaimana pada 
langkah 3. Melalui sebuah antar muka yang 
sederhana yang menyajikan kombinasi seperti 
hasil pada langkah 3 di atas, pengguna diminta 
memilih mana yang menurut pengguna sesuai 
dengan yang dibutuhkan atau bisa saja 
pengguna memilih semua kombinasi 
terminologi yang ada, dengan cara melakukan 
cek list. 
Sebagai contoh pengguna memilih kombinasi 
jumlah pekerja, jumlah pegawai, jumlah 
karyawan,jumlah tenaga kerja, totalpekerja, 
total pegawai, total karyawan dan total tenaga 
kerja. 
Inilah yang dinamakan perluasan kueri 
interaktif, karena harus ada interaksi antara 

pengguna dan sistem dalam hal memilih hasil 
tesaurus. 

5. Sesudah dipilih mana yang sesuai dengan 
harapan pengguna, maka masing-masing 
terminologi akan membentuk kueri yang baru. 

6. Kueri yang diformulasikan ulang ini akan 
dijalankan oleh search engine, pada percobaan 
ini menggunakan google yang kemudian akan 
menghasilkan daftar hasil temu kembali 
informasi. Setelah percobaan ini dilakukan 
maka hasilnya seperti yang tertera dalam tabel 
1 berikut. 
 

Tabel 1. Jumlah sumber informasi hasil proses temu 
kembali 

No Terminologi Jumlah sumber 
informasi 

1 jumlah pekerja 10 
2 Jumlah pegawai 10 
3 Jumlah karyawan 10 
4 Jumlah tenaga kerja 9 
5 Total pekerja 5 
6 Total pegawai 7 
7 Total karyawan 6 
8 Total tenaga kerja 7 
Total hasil temu kembali 64 

 
Berdasarkan hasil uji coba yang tertera pada 

tabel 1 yang hanya menggunakan daftar  hasil temu 
kembali pada halaman 1 (karena google bisa saja 
menghasilkan lebih dari 1 halaman hasil) terlihat 
bahwa jika hanya menggunakan kueri tanpa 
perluasan kueri hanya akan menghasilkan 10 
(original kueri menggunakan terminologi jumlah 
pekerja) namun jika menggunakan sistem temu 
kembali yang diperkaya dengan perluasan kueri 
mengunakan tesaurus (dalam hal ini hanya dipilih 8 
dari 16 kandidat terminologi) , maka akan 
memberikan hasil temu kembali sebanyak 64.  
Berdasarkan hasil uji coba juga dapat dilihat bahwa 
pembuat sumber informasi lebih menyukai 
terinologi jumlah daripada total. Kesimpulan ini 
dapat diambil karena jumlah sumber informasi yang 
terdeteksi semakin menurun apabila menggunakan 
terminologi total dibandingkan terminologi jumlah. 

 
4. Kesimpulan 

 
Penulisan ini sudah menyuguhkan sebuah 

metode untuk perluasan kueri dalam bahasa 
Indoneisa dengan memanfaatkan database tesaurus. 
Namun demikian kerangka kerja ini masih memiliki 
kekurangan dalam hal masih adanya campur tangan 
pengguna dalam menentukan kandidat terminologi 
yang menjadi bagian dalam perluasan proses kueri 
berikutnya. Akan lebih baik apabila proses perluasan 
kueri ini dilakukan secara otomatis sehingga dari sisi 
pengguna benar-benar hanya memformulasikan 



 

 

 
 

kueri sesuai dengan latar belakang pengetahuannya. 
Oleh karena itu rencana kerja ke depan adalah : 
1. Membuat proses perluasan kueri secara 

otomatis 
2. Menyertakan pertimbangan similaritas antar 

terminologi pembentuk kueri sebagai penentu 
pilihan kandidat terminologi untuk 
mempersempit luasan kueri agar kinerja temu 
kermbali informasi menjadi lebih baik.  
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Abstrak 

PT. Zebra Asaba Industries adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang alat tulis. Dalam PT. Zebra Asaba 
Industries terdapat bagian Production Planning and Inventory Control (PPIC) yang bertujuan untuk 
merencanakan dan mengendalikan produksi alat tulis. Dalam proses pada PPIC telah menggunakan sistem 
terkomputerisasi, yaitu menggunakan Fox Pro sebagai pengolah data. Dimana sistem yang ada masih belum 
mencakup proses pelaporan dalam perencanaan produksi yang masih menggunakan Microsoft Excel dan masih 
mengalami permasalahan-permasalahan yang menghambat proses sehingga menjadi tidak efektif dan efisien 
proses produksi. Berdasarkan masalah tersebut maka dirancanglah sebuah sistem yang dapat memecahkan 
masalah-masalah tersebut. Dimana dalam menganalisa dan merancang sistem PPIC menggunakan Activity 
Diagram dan Use Case Diagram untuk menganalisa proses, dan menggunakan Class Diagram, Rancangan 
Layar, serta Sequence Diagram untuk merancang sistem. Hasil analisa dan desain sistem PPIC diharapkan dapat 
memecahkan masalah yang sering terjadi, memudahkan user dalam menggunakan sistem, serta meningkatkan 
efisiensi dan efiktifitas proses produksi. 
 
Kata kunci : PPIC, UML 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Di era globalisasi dan informasi ini 

penguasaan terhadap informasi tidak cukup hanya 
sekedar menguasai tetapi diperlukan juga kecepatan 
dan ketepatan. Sebab hampir tidak ada gunanya 
menguasai informasi yang telah usang.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang sangat cepat mengakibatkan usia 
Informasi menjadi sangat pendek. Dengan kata lain, 
informasi lama akan diabaikan dengan adanya 
informasi yang lebih baru. 

Perencanaan produksi salah satu sistem 
informasi memiliki peran yang sangat vital dalam 
usaha pengumpulan, pengelolaan dan penyebaraan 
informasi kepada yang membutuhkan. Tetapi dalam 
kehidupan saat ini dimana perubahan terjadi dengan 
sangat cepat, tuntutan terhadap kecepatan akses 
informasi semakin meningkat.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 
bagian perencanaan produksi adalah dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 
(teknologi komputer dan telekomunikasi) untuk 
mendukung operasional kegiatan perencanaan 
produksi. Dengan komputer, perencanaan produksi 
dapat diubah dalam segi penyediaan informasi, 
pengelolaan serta penyebarannya. 

Pada Perencanaan produksi PT.Zebra Asaba 
Industries, dalam prosesnya bagian PPIC telah 
menggunakan sistem yang terkomputerisasi, yaitu 
menggunakan Fox Pro sebagai pengolah data, 
tetapi sistem tersebut masih belum mencakup 
proses pelaporan dalam perencanaan produksi yang 
masih menggunakan Microsoft Excel dan masih 
mengalami permasalahan-permasalahan yang 
menghambat proses sehingga menjadi tidak efektif 
dan efisien. 

Pada PT.Zebra  Asaba Industries kini telah 
menerapkan manajemen mutu yang baik karena 
telah menerapkan standard ISO. Selain itu, 
diperlukan juga langkah lebih lanjut untuk 
menunjang kinerja sistem dari perencanaan 
produksi di instansi tersebut. Salah satunya dengan 
pemanfaatan sistem pengelohan data secara 
terkomputerisasi. Dengan langkah tersebut, 
dibutuhkan sistem perencanaan produksi seperti 
permintaan barang, perencanaan produksi sampai 
ke permintaan pembelian menjadi terkontrol, cepat 
dan efisien. 

Untuk dapat merancang suatu sistem 
perencanaan produksi pada PT.Zebra Asaba 
Industries diperlukan analisa sistem terlebih dahulu 
dengan mengetahui proses bisnis yang berjalan 
dengan menggunakan Activity Diagram. 
Selanjutnya mengidentifkasi kebutuhan sistem 



 

 

 

dengan menggunakan Use Case Diagram
mengetahui proses dan kebutuhan sistem 
selanjutnya adalah merancang sistem dengan 
menggunakan Class Diagram, Rancangan Layar, 
dan Sequence Diagram. 

 
2. PPIC (Production Planning and Inventory 

Control)  
 
PPIC merupakan bagian yang terlibat dalam 

aktivitas produksi yang bertujuan untuk 
merencanakan dan mengendalikan aliran material 
ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik sehingga 
posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan 
perusahaan tercapai. [1] 

Fungsi PPIC dalam akt
adalah:[1] 
a. Meramalkan permintaan produk yang 

dinyatakan dalam jumlah produk sebagai 
fungsi dari waktu. 

b. Menetapkan jumlah dan saat pemesanan 
bahan baku serta komponen secara ekonomis 
dan terpadu. 

c. Menetapkan keseimbangan antara tingkat 
kebutuhan produksi, teknik pemenuhan 
pesanan, serta memonitor tingkat persediaan 
produk jadi setiap saat, membandingkannya 
dengan rencana persediaan, dan melakukan 
revisi atas rencana produksi pada saat yang 
ditentukan. 

d. Membuat jadwal produksi, penugasan, 
pembebanan mesin dan tenaga kerja yang 
terperinci sesuai dengan ketersediaan 
kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu 
periode. 

 
3. Activity Diagram 

 
Munawar mengungkapkan : ”

Diagram adalah tekhnik untuk mendeskripsikan 
logika prosedural, proses bisnis
dalam banyak kasus”. [2] 

Activity diagram mempunyai peran seperti 
halnya flowchart, akan tetapi perbedaanya dengan 
flowchart adalah activity diagram 
mendukung perilaku paralel, sedangkan 
tidak bisa. Simbol-simbol yang digunakan 
Table 1. 

 
4. Use Case Diagram 

 
Menurut Whitten “use case diagram adalah 

suatu diagram yang melukiskan interaksi antara 
sistem dengan para pemakai”
Munawar mengungkapkan : “use case adalah 
deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif 
pengguna” [2]. 

Use Case Diagram merupakan salah satu 
diagram yang menggambarkan proses bisnis. 

 

Use Case Diagram. Setelah 
mengetahui proses dan kebutuhan sistem 
selanjutnya adalah merancang sistem dengan 

, Rancangan Layar, 

Production Planning and Inventory 

bagian yang terlibat dalam 
aktivitas produksi yang bertujuan untuk 
merencanakan dan mengendalikan aliran material 
ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik sehingga 
posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan 

Fungsi PPIC dalam aktivitas produksi 

Meramalkan permintaan produk yang 
dinyatakan dalam jumlah produk sebagai 

Menetapkan jumlah dan saat pemesanan 
bahan baku serta komponen secara ekonomis 

Menetapkan keseimbangan antara tingkat 
han produksi, teknik pemenuhan 

pesanan, serta memonitor tingkat persediaan 
produk jadi setiap saat, membandingkannya 
dengan rencana persediaan, dan melakukan 
revisi atas rencana produksi pada saat yang 

Membuat jadwal produksi, penugasan, 
anan mesin dan tenaga kerja yang 

terperinci sesuai dengan ketersediaan 
kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu 

Munawar mengungkapkan : ”Activity 
Diagram adalah tekhnik untuk mendeskripsikan 
logika prosedural, proses bisnis dan aliran kerja 

mempunyai peran seperti 
, akan tetapi perbedaanya dengan 

activity diagram yang bisa 
mendukung perilaku paralel, sedangkan flowchart 

simbol yang digunakan pada 

“use case diagram adalah 
suatu diagram yang melukiskan interaksi antara 
sistem dengan para pemakai” [3]. Sedangkan 

“use case adalah 
fungsi dari sebuah sistem dari perspektif 

merupakan salah satu 
yang menggambarkan proses bisnis. Use 

Case Diagram bekerja dengan cara 
mendeskripsikan tipikal interaksi antara pengguna 
(User) sebuah sistem dengan sistemnya sendiri 
melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem 
dipakai. Urutan langkah
mendeskripsikan urutan  
kejadian. Setiap urutan diinisialisasi oleh orang, 
sistem yang lain, perangkat keras atau urutan 
waktu. Berikut adalah simbol yang ada pada 
case diagram dapat dilihat pada Table 2.
 
Tabel 1 Simbol Activity Diagram

SIMBOL 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Tabel 2 Simbol Use Case Diagram

SIMBOL 

 

 
 

Association antara event dengan 
(i) Include 

Digunakan untuk menggambarkan bahwa 
suatu use case seluruhnya merupakan 
fungsionalitas dari use case 
(ii)  Extend 

Digunakan untuk menunjukan bahwa suatu 
use case merupakan tambahan fungsionalitas dari 
use case yang lain jika kondisi atau syarat tertentu 
yang dipenuhi. 

 
5. Class Diagram 

 
Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstansiasi akan menghasilkan sebuah obyek dan 
merupakan inti dari pengembangan dan desain 
berorientasi obyek. Class
(atribut atau properti) suatu sistem, sekaligus 
menawarkan layanan untuk meman
tersebut (metode atau fungsi). [

bekerja dengan cara 
mendeskripsikan tipikal interaksi antara pengguna 

) sebuah sistem dengan sistemnya sendiri 
melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem 
dipakai. Urutan langkah-langkah skenario 

 
kejadian. Setiap urutan diinisialisasi oleh orang, 
sistem yang lain, perangkat keras atau urutan 

Berikut adalah simbol yang ada pada use 
dapat dilihat pada Table 2. 

Activity Diagram 
KETERANGAN 

Start Point 

End Point 

Activity 
Decision Point 

Swimline 

Association 
Fork 

Join 

Guards 

Use Case Diagram 
KETERANGAN 
Use Case 

Actor 

Relationship 
dengan use case 

Digunakan untuk menggambarkan bahwa 
seluruhnya merupakan 

use case lainnya. 

Digunakan untuk menunjukan bahwa suatu 
merupakan tambahan fungsionalitas dari 
yang lain jika kondisi atau syarat tertentu 

adalah sebuah spesifikasi yang jika 
diinstansiasi akan menghasilkan sebuah obyek dan 
merupakan inti dari pengembangan dan desain 

Class menggambarkan keadaan 
(atribut atau properti) suatu sistem, sekaligus 
menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 
tersebut (metode atau fungsi). [3] 



 

 

 
 

Class diagram menggambarkan struktur dan 
deskripsi class, package dan obyek beserta 
hubungan satu sama lain seperti containment, 
pewarisan, asosiasi, dan lain – lain. 

Class memiliki tiga area pokok, yaitu : 
a) Name (dan stereotype) 
b) Attribute 

Attribute adalah sebuah nilai data yang 
dimiliki oleh obyek sebuah kelas. Nama, umur, 
berat badan, adalah atribut dari obyek manusia atau 
orang. Setiap atribut memiliki nilai untuk obyek 
instance. 
c) Methode 

Method adalah implementasi dari sebuah 
operasi ke dalam sebuah kelas. 

 
Gambar 1 Simbol Class Diagram 

 
Hubungan antar Class antara lain  : [3] 
a) Asosiasi 

yaitu hubungan statis antar class. Umumnya 
menggambarkan class yang memiliki atribut berupa 
class lain, atau class yang harus mengetahui 
eksistensi class lain. Panah navigability 
menunjukkan arah query antar class. Berikut ini 
adalah multiplicity yang digunakan dalam object 
oriented dapat dilihat pada Table 3. 
Tabel 3 Multiplicity 
Indicator Meaning Example 
0..1 Zero or one 0..1 
0..* Zero or more 0..* 
0..n Zero to n (where n>1) 0..3 
1 One only 1 
1..* One or more 1..* 
1..n One to n (where n>1) 1..5 
* Many * 
N Only one (where n>1) 9 
n..* n or more, where n>1 7..* 
n..m Where n & m both > 1 3..10 

b) Agregasi 
yaitu hubungan yang menyatakan bagian 

(“terdiri atas..”). 
c) Pewarisan 

yaitu hubungan hirarkis antar class. Class 
dapat diturunkan dari class lain dan mewarisi 
semua atribut dan metode class asalnya dan 
menambahkan fungsionalitas baru, sehingga ia 
disebut anak dari class yang diwarisinya. Kebalikan 
dari pewarisan adalah generalisasi. 
d) Hubungan Dinamis 

yaitu rangkaian pesan (message) yang di – 
passing dari satu class kepada class lain. Hubungan 
dinamis dapat digambarkan dengan menggunakan 
Sequence Diagram. 
 
6. Sequence Diagram 

 
Sequence Diagram menjelaskan interaksi 

obyek yang disusun dalam suatu urutan waktu atau 
kejadian. Sequence diagram dapat merubah atribut 
atau metode pada kelas yang telah dibentuk oleh 
class diagram, bahkan menciptakan sebuah kelas 
baru. Sequence diagram biasanya dipakai untuk 
memodelkan: [3] 

(1) Deskripsi tentang sistem yang ada pada 
sebuah atau beberapa use case pada use case 
diagram, yang menggambarkan hubungan antar 
Aktor dan use case. 

(2) Logika dari method (operation, function 
atau procedure) 

(3) Logika services (high level methode) 
Sequence diagram mempunyai simbol-simbol 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4 Simbol Use Case Diagram 

SIMBOL KETERANGAN 

 

Entity 

 
Boundary 

 

Control 

 
Message 

 
Recursive 

 

Activation 

 

Lifeline 

 
7. Analisa Proses 

 
Proses bisnis yang ada pada PPIC PT.Zebra 

Asaba Industries antara lain Proses Permintaan 
Barang, Proses Perencanaan Produksi dan 
Permintaan Pembelian, serta Pembuatan Laporan. 
Proses bisnis tersebut dapat dilihat pada Activity 
Diagram setiap proses. (Gambar 2, Gambar 3, 
Gambar 4) 

 
8. Identifikasi Kebutuhan 

 
Berdasarkan hasil analisa proses bisnis, maka 

dapat diidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang 
diperlukan untuk sistem yang akan diusulkan. 
Adapun sistem yang diusulkan adalah:  
a) Entry Bahan 
b) Entry WIP 
c) Entry Barang 
d) Entry Pesanan 
e) Cetak Rencana Mutasi (Assembling, Refill, 

Injection) 
f) Cetak Permintaan Pembelian 



 

 

 
 

g) Laporan Produksi (Assembling, Refill, 
Injection) 

h) Laporan Bahan 
Penjelasan indentifikasi kebutuhan dapat 

dilihat pada Use Case Diagram. (Gambar 5, 
Gambar 6, Gambar 7) 

 

 
Gambar 2 Activity Diagram Proses Permintaan 

 

 
Gambar 3 Activity Diagram Proses Perencanaan 

dan Permintaan Pembelian 
 

 
Gambar 4 Activity Diagram Proses Pembuatan 

Laporan 
 

 
Gambar 5 Use Case Diagram Master 

 
Gambar 6 Use Case Diagram Transaksi 

 
Gambar 7 Use Case Diagram Laporan 

 
9. Rancangan Sistem 

 
Dalam rancangan sistem, berdasarkan 

identifikasi kebutuhan maka akan dibuatkan 
Rancangan Class Diagram, Rancangan Layar, serta 
Sequence Diagram. 

 
9.1. Rancangan Class Diagram 

 
Rancangan Class Diagram akan menghasilkan 

12 Class yaitu Class Pesanan, Barang, RM, PP, 
WIP, Bahan, detil_pp, detil_bahan, komponen_wip, 
detil_wp, komponen_barang, barang_produksi.yang 
dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
9.2. Rancangan Layar 

 
Rancangan Layar yang dibuat untuk sistem 

PPIC dapat dilihat pada struktur tampilan. (Gambar 
9) 

Terima Laporan Estimasi Penjualan/ 
Production Request (PR)/  Penegasan Pesanan

Entry Rencana Produksi Bagian Penjualan / 
Rencana Produksi Penjualan Pesanan Khusus

Entry Rencana Produksi / Rencana 
Produksi Pesanan Khusus

Cek Stock 
Bahan

[tidak cukup][cukup]

Cetak Rencana 
Mutasi (RM)

Buat Permintaan 
Pembelian (PP)

Cetak Rencana 
Mutasi Assembling

Cetak Rencana 
Mutasi Injection

Serahkan Rencana 
Mutasi (RM)

Cetak Rencana 
Mutasi Refill

Terima Permintaan 
Pembelian (PP)

Konfirmasi 
Pembelian

Terima Rencana 
Mutasi (RM)

PRODUKSIPURCHASINGPPIC

Buat Laporan Domestic 
Production Confirmasi

Serahkan 
Laporan

Terima 
Laporan

PRESIDENT DIRECTORPPIC

Entry Bahan

Entry WIP

Entry Barang

Staff PPIC

Cetak Rencana Mutasi 
Assembling

Cetak Rencana Mutasi Refill

Cetak Rencana Mutasi Injection

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Entry Pesanan

Cetak Rencana Mutasi

Cetak Permintaan Pembelian

Staff PPIC

Cetak Laporan Produksi 
assembling

Cetak Laporan Produksi refill

Cetak Laporan Produksi injection

Cetak Laporan Bahan

Staff PPIC



 

 

 
 

 
Gambar 9 Struktur Tampilan 

 
Gambar 8 Rancangan Class Diagram 

 
Adapun beberapa layar yang dirancang 

berdasarkan struktur tampilan adalah Rancangan 
Layar Entry Data Barang, Rancangan Layar Entry 
Pesanan, Rancangan Layar Laporan Produksi 
Assembling (Gambar 10,Gambar 11, Gambar 12). 

 
Gambar 10 Rancangan Layar Entry Data 

Barang 
 

 
Gambar 11 Rancangan Layar Entry Pesanan 

 

 
Gambar 12 Rancangan Layar Laporan 

Produksi Assembling 
 
9.3. Sequence Diagram 

 
Berdasarkan Rancangan Layar maka dapat 

dibuatkan Sequence Diagram dari Layar Entry Data 
Barang, Entry Pesanan (Production Request dan 
Penegasan Pesanan), dan Laporan Produksi 
(Gambar 13, Gambar 14, Gambar 15, Gambar 16) 

 
Gambar 13 Sequence Diagram Entry Data 

Barang 

brg_produksi
jml_pesan
jml_produksi

komponen_brg
qty_brg

komponen_wip
qty_wip

detil_wip
total_produksi
total_pakai_wip

barang
kd_brg
nm_brg
standard_stok
saldo_brg
jns_brg

pesanan
kd_pesan
tgl_pesan
jns_pesan
ket
tgl_mulai
tgl_selesai

1..*1..* 1..*1..*

wip
kd_wip
nm_wip
saldo_wip
jns_proses

1..*

1..*

1..*

1..*

rm
kd_rm
tgl_rm

1

1

1

1

1..*1..* 1..*1..*

bahan
kd_bahan
nm_bahan
qty_bahan
safety_stok
saldo_bahan

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

pp
kd_pp
tgl_pp

0..1

1

0..1

1

1..*1..* 1..*1..*

detil_bahan
total_pakai_bahan
jml_krg_bahan

detil_pp
jml_beli

terima

buat

: Staff PPIC : FrmBarang : CtrlBarang : Barang : KomponenBrg : WIP

open()
open()

pilihJnsBrg()
pilihJnsBrg()

autonumber()

displayautonumber()

input()
input()

displayWIP()

inputQtyBrg() inputQtyBrg()

tambah()

displayLV()

bersihWIP()

simpan()

simpan()
simpanBarang()

simpanKomponenBrg()

cariBarang() cariBarang()
getBarang()

getKomponenBrg()

display()

simpan()

getWIP()

simpan() ubahBarang()

ubahKomponenBrg()

hapus() hapus() hapusBarang()

hapusKomponenBrg()

batal() batal()

bersih()

keluar() keluar()

tambah()

cariWIP()

pilihJnsProses()

pilihJnsProses()

Loop

cariWIP()

getWIP()



 

 

 
 

 
10. Penutup 

 
Berdasarkan hasil analisa dan rancangan 

sistem PPIC pada PT.Zebra Asaba Industries maka 
dapat ditarik kesimpulan: 
a. Analisa data diperlukan untuk dapat 

memecahkan masalah yang sering terjadi. 
b. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan 

Microsoft Visual Basic .NET dengan desain 
simple serta interaktif untuk memudahkan user 
ketika menggunakannya. 

c. Sistem informasi ini dapat mengefisiensikan 
dan mengefektifkan berjalannya Sistem 
Perencanaan Produksi PT.Zebra Asaba 
Industries 
 
Adapun saran yang dapat diberikan antara 

lain: 
a. Sebaiknya bagian PPIC diberikan pelatihan 

sehingga software ini dapat digunakan 
semaksimal mungkin. 

b. Pemeliharaan sistem secara berkala perlu 
dilakukan agar tercapai karakteristik sistem, 
yaitu  cepat, akurat, tepat waktu, dapat 
dipercaya, dan relevan. 

c. Back up data perlu dilakukan untuk 
mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan 
juga untuk mengetahui historikal data. 

 

 
Gambar 14 Sequence Diagram Pesanan 

Production Request 

 
Gambar 15 Sequence Diagram Pesanan 

Penegasan Pesanan 
 

 
Gambar 16 Sequence Diagram Laporan 

Produksi Assembling 
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: Staff PPIC : CtrlPesanan : Pesanan : BrgProduksi : Barang: FrmPesanan

ubahGV()
ubahGV()

simpan() simpan()
simpanPesanan()

simpanBrgProduksi()

batal() batal()

bersih()

keluar() keluar()

open()
open()

pilihJenisPesanan()
pilihJenisPesanan() autonumber()

displayautonumber()

displayGV()

updateBarang()

getBarang()

getBrgProduksi()

: Staff PPIC : CtrlPesanan : Pesanan : BrgProduksi : Barang: FrmPesanan

simpan()

simpan()
simpanPesanan()

simpanBrgProduksi()

batal()
batal()

bersih()

keluar() keluar()

open()
open()

cariBarang()
cariBarang()
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display()

input()
input()

tambah()
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displayGV()

bersihBarang()

pilihJenisPesanan()
pilihJenisPesanan()

autonumber()
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updateBarang()

Loop

: staffPPIC : FrmLapProdAssembling : CtrlLapProdAssembling : RM : Pesanan : BrgProduksi : Barang

open()
open()

pilihPeriode()
pilihPeriode()

cetak()
cetak()

getRM()

getPesanan()

getBrgProduksi()

getBarang()

showLapProdAssembling()

keluar()
keluar()
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Abstrak 

Untuk mendapatkan informasi tentang objek-objek wisata yang menarik dari suatu daerah di Indonesia, 
dibutuhkan suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah yang dapat diakses setiap saat dan setiap tempat. 
Mobile phone yang dewasa ini banyak dilengkapi dengan aplikasi berbasis android dapat dijadikan salah satu 
sarana untuk penyampaian informasi tersebut. Pembuatan aplikasi dalam penulisan ini menggunakan  Processor 
Intel Core i3,  Memori 2 GB, Harddisk 160 GB, Operating System Windows XP Profesional Service Pack 2, 
Java SDK versi 1.6.0, dan Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2. Aplikasi tentang objek wisata yang disajikan melalui 
pemanfaatan teknologi berbasis android  pada mobile phone menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Micro 
Edition (J2ME) dengan MIDP 2.0, dapat memudahkan  masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang objek-
objek wisata yang menarik di  suatu daerah di Indonesia. 
 
Kata kunci : android, aplikasi, informasi, J2ME, objek wisata, wireless toolkit 2.5.2  
 
 
1. Pendahuluan  
 

Pengembangan teknologi untuk  pemanfaatan 
mobile phone secara optimal dewasa ini semakin 
pesat. Salah satu teknologi pada mobile phone yang 
banyak diminati dewasa ini adalah teknologi 
berbasis android. Hal ini dikarenakan android 
merupakan sistem operasi open source yang mudah 
diperoleh. Kemudahan memperoleh sistem operasi 
ini tentu saja memberikan kesempatan besar pada 
pengguna mobile phone untuk melakukan migrasi 
dari aplikasi web. Kemudahan ini juga dapat diikuti 
dengan ketidak-amanan penggunaannya [3]. 
Namun demikian, disamping kemungkinan ketidak-
amanan penggunaan sistem operasi tersebut, 
manfaat dari penggunaan sistem operasi ini juga 
cukup banyak.  

Pemanfaatan mobile web berbasis android 
dapat digunakan untuk pertukaran informasi 
sebagai perbaikan dari fasilitas yang telah ada pada 
fixed web [2]. Selain dapat digunakan untuk alat 
komunikasi, berdasakan fasilitas yang ada pada 
mobile phone berbasis android, juga dapat  
digunakan untuk memperoleh  informasi yang 
bersifat mobile lainnya.  

Provinsi Sulawesi Utara termasuk provinsi 
bagian timur yang kaya dengan objek wisata, 
namun untuk  mendapatkan informasi yang lengkap 
dan cepat belum banyak sarana yang tersedia. 

Mobile phone yang dewasa ini banyak dilengkapi 
dengan aplikasi berbasis android dapat dijadikan 
salah satu sarana untuk penyampaian informasi 
tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan membuat 
suatu aplikasi tentang objek wisata yang disajikan 
melalui pemanfaatan teknologi berbasis android  
pada mobile phone [4],[5].  

Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi salah 
satu alternatif untuk mempromosikan objek wisata. 
Secara keseluruhan aplikasi objek wisata yang 
disajikan pada mobile phone ini menggunakan 
bahasa pemrograman Java 2 Micro Edition (J2ME) 
dengan MIDP 2.0.  

Java memiliki beberapa kelebihan, seperti: 
- Multiplatform yaitu, dapat dijalankan di beberapa 
platform / sistem operasi komputer, sesuai dengan 
prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Dengan 
kelebihan ini programmer cukup menulis sebuah 
program Java dan dikompilasi, selanjutnya hasilnya 
dapat dijalankan di atas beberapa platform tanpa 
perubahan. Kelebihan ini memungkinkan sebuah 
program berbasis Java dikerjakan diatas operating 
system Linux tetapi dapat dijalankan dengan baik di 
atas Microsoft Windows. Platform yang 
mendukung sampai saat ini adalah Microsoft 
Windows, Linux, Mac OS dan Sun Solaris.  
- Object Oriented Programming (OOP/ Pemrogram 
Berorientasi Objek) yaitu, semua aspek yang 
terdapat di Java adalah Objek. Java merupakan 
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salah satu bahasa pemrograman berbasis objek 
secara murni. Semua tipe data diturunkan dari kelas 
dasar yang disebut Object. Hal ini sangat 
memudahkan programmer untuk mendesain, 
membuat, mengembangkan dan memperbaiki 
kesalah sebuah program dengan basis Java secara 
cepat, tepat, mudah dan terorganisir.  
- Perpustakaan Kelas Yang Lengkap, Java terkenal 
dengan kelengkapan library/perpustakaan 
(kumpulan program- program yang disertakan 
dalam pemrograman java) yang sangat 
memudahkan dalam penggunaan oleh para 
programmer untuk membangun aplikasi.  
- Bergaya C++, memiliki sintaks seperti bahasa 
programmer [C++].  
- Pengumpulan sampah otomatis, memiliki fasilitas 
pengaturan penggunaan memori sehingga para 
pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan 
memori secara langsung (seperti halnya dalam 
bahasa C++ yang dipakai secara luas )[1]  

J2ME merupakan salah satu dari 3 edisi 
platform Java, yang memiliki cakupan 
pengembangan yang dirancang untuk meletakkan 
perangkat lunak Java pada elektronik beserta 
perangkat pendukungnya. J2ME membawa Java ke 
dunia informasi, komunikasi, dan perangkat 
komputasi yang biasanya lebih kecil dibandingkan 
perangkat komputer desktop. J2ME lazim 
digunakan pada mobile phone, pager, personal 
digital assitans (PDA’s) dan sejenisnya [6]. 

Teknologi J2ME juga memiliki beberapa 
keterbatasan, terutama jika diaplikasikan pada 
telepon seluler. J2ME sangat tergantung pada 
perangkat (device) yang digunakan. MIDP 1.0 dan 
MIDP 2.0 atau Mobile Device Profile adalah 
spesifikasi untuk sebuah profil J2ME.  Application 
Programming Interface (API) merupakan tambahan 
untuk daur hidup aplikasi, antarmuka, jaringan, dan 
penyimpanan persisten. Pada saat ini terdapat 
MIDP 1.0 dan MIDP 2.0. Fitur tambahan MIDP 2.0 
dibanding fitur MIDP 1.0 adalah API untuk 
multimedia. Pada MIDP 2.0 terdapat dukungan 
memainkan tone, tone sequence, dan file WAV 
walaupun tanpa adanya Mobile Media API 
(MMAPI). 

MIDP User Interface API memiliki level tinggi 
dan level rendah. API level rendah berbasiskan 
penggunaan dari kelas abstrak canvas, sedangkan 
kelas API level tinggi antara lain Alert, Form, List, 
dan TextBox yang merupakan ekstensi dari kelas 
abstrak screen. API level rendah lebih memberikan 
kemudahan kepada pengembang untuk 
memodifikasi sesuai dengan kehendaknya, 
sedangkan API level tinggi biasanya hanya 
memberikan pengaksesan yang terbatas. 

J2ME Wireless Toolkit (J2ME WTK) 
meyediakan lingkungan emulator, dokumentasi 
beserta contoh-contoh aplikasi Java untuk 
perangkat kecil (small device). J2ME WTK 
berbasiskan pada CLDC dan MIDP. J2ME WTK 

adalah program yang mencontoh kerja ponsel yang 
mendukung MIDP atau yang biasa disebut 
emulator. Oleh karena itu, belum tentu MIDlet yang 
berjalan di emulator juga berjalan pada ponsel yang 
sebenarnya, karena juga bergantung pada 
kemampuan dan kapasitas ponsel yang digunakan. 

J2ME Wireless Toolkit menyediakan empat 
buah emulator. Emulator itu sendiri digunakan 
untuk menyimulasikan device di dalam komputer 
sehingga aplikasi yang dibuat dapat dijalankan dan 
diuji coba tanpa harus melakukan install ke dalam 
device bersangkutan terlebih dahulu. 

Pembuatan aplikasi objek wisata Provinsi 
Sulawesi Utara ini disajikan berdasarkan 
masukan/aksi dari user untuk memperoleh 
informasi tempat-tempat wisata yang terdapat  di 
Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten 
Minahasa. Perancangan aplikasi tersebut meliputi 
penyajian tempat-tempat wisata yang di lengkapi 
dengan penjelasan dari setiap objek wisata, sejarah 
objek wisata yang dapat dibaca sehingga menarik 
para wisatawan untuk mengunjungi objek wisata 
tersebut. Selain itu aplikasi juga dirancang dengan 
menggunakan gambar yang menunjukkan tempat-
tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh 
wisatawan, serta output suara  yang akan 
mempermudah wisatawan memperoleh informasi. 

Untuk pembuatan aplikasi digunakan  
Processor Intel Core i3,  Memori 2 GB, Harddisk 
160 GB, Operating System Windows XP 
Profesional Service Pack 2, Java SDK versi 1.6.0, 
dan Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2 

Struktur navigasi yang digunakan adalah struktur 
campuran yang merupakan gabungan struktur 
navigasi linier dan hirarki. Struktur navigasi 
disajikan pada Gambar 3.1 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Struktur Navigasi Objek 
                   Wisata Sulawesi Utara. 
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Struktur navigasi linier mencakup alur logo ke 

menu utama, Kotamadya Manado ke Bunaken, 
Kabupaten Minahasa ke Bukit Kasih, Kotamadya 
Bitung ke Taman Tangkoko. Navigasi hirarki 
mencakup Menu Utama menuju sub menu Menu 
Objek dan Sejarah, Menu Objek menuju sub menu 
Kotamadya Manado, Kabupaten Minahasa, 
Kotamadya Bitung, kemudian dari Bunaken, Bukit 
Kasih dan Taman Tangkoko menuju masing-
masing sub menu Foto, Kuliner dan Harga 
Tiket.Tahap dalam pembuatan aplikasi dimulai 
dengan  merancang aplikasi berbasis Java 2 Micro 
Edition (J2ME) dengan MIDP 2.0 sesuai dengan 
struktur navigasi. Dilanjutkan dengan pembuatan 
program untuk handphone menggunakan J2ME 
yang di sajikan dengan penggabungan antara 
tulisan, gambar, dan output suara untuk mencari 
objek wisata di provinsi Sulawesi Utara. Kemudian, 
aplikasi program tersebut diimplementasikan 
langsung pada media yaitu handphone yang 
memiliki teknologi J2ME WKT merk Nokia, Sony 
Ericsson dan Blackberry agar dapat langsung 
diketahui jalannya aplikasi tersebut. 

Untuk pembuatan halaman menu utama diberi 
coding ticker = new Ticker("Silahkan masukkan 
pilihan anda.."); menu.setTicker(ticker) yang 
diletakan didalam folder atau Class Objek member. 
Selanjutnya, tulisan Menu Utama diletakkan 
dibawah ticker dengan memasukkan coding ke 
dalam src folder atau Class Menu Utama.  

private static Image objek=null; 
private static Image sejarah=null; 

Untuk meletakkan gambar disamping Menu Objek , 
Sejarah.  

objek = Image.createImage("/mnado5.jpg"); 
sejarah = Image.createImage("/mnado5.jpg"); 

Tulisan Exit dengan coding addCommand(new 
command("Kembali",Command.EXIT,0)); untuk 
keluar dari Menu Utama. 
Tulisan Ok dengan coding addCommand(new 
command("Ok",Command.OK,1)); jika ingin 
melanjutkan pencarian. 

 Langkah-langkah untuk memasukkan 
gambar-gambar yang telah diunduh dari google 
diletakkan didalam res dengan tahap masuk ke 
dalam folder C, memilih Users, Admin, j2mewtk, 
2.5.2, apps, kemudian memilih folder objek wisata 
dan menempatkan gambar-gambar yang diperlukan 
kedalam folder res. 

 Untuk meletakkan coding ke dalam 
notepad dan menyimpannya dengan nama Menu 
Utama langkah-langkah yang digunakan yaitu, 
masuk ke dalam folder C\, memilih Users, Admin, 
j2mewtk, 2.5.2, apps, folder objek wisata, memilih 
folder src yang didalamnya terdapat Class dengan 
nama Menu Utama. Selanjutnya untuk melihat 
tampilan masuk ke dalam sun java wireless toolkit 
untuk running coding. Tampilan Halaman Menu 
Utama disajikan pada Gambar 2. berikut. 

 
 

 
 

Gambar 2. Tampilan Menu Utama 
 

Untuk pembuatan halaman Menu Objek 
selanjutnya disisipkan  coding super("Pilihan 
Kamu",List.EXCLUSIVE); ke dalam class Menu 
Objek. Kemudian meletakkan berbagai pilihan 
objek:  

append("Kotamadya Manado",null); 
append("Kabupaten Minahasa",null); 
append("Kotamadya Bitung",null);  

selanjutnya memasukkan coding dan menyimpan 
dengan nama Menu Objek dengan langkah-
langkah, memilih folder -> Users -> Admin -> 
j2mewtk -> 2.5.2-> apps -> folder objek wisata -> 
folder src dan simpan dengan class Menu Objek. 
Untuk kembali ke Menu Utama dibuat coding 
addCommand(new 
Command("Back",Command.EXIT,0)); dan untuk 
masuk ke menu atau pilihan berikutnya, di bawah 
kanan terdapat tulisan Ok dibuat coding  

addCommand(new 
Command("OK",Command.OK,0));  

Tampilan Halaman Menu Objek disajikan pada 
Gambar 3. berikut. 

 

 
 

 
 

Gambar 3. Tampilan Halaman Menu Objek. 
 

Untuk Pembuatan halaman pilih objek 
digunakan coding super("Pilih",List.EXCLUSIVE); 
kemudian dibuat coding append("Bunaken",null); 
Tampilan Halaman Pilih Objek  dapat dilihat pada 
Gambar 4. berikut. 
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Gambar 4. Tampilan Halaman Menu Objek. 
 
Tulisan Back untuk kembali ke Menu sebelumnya 
dibuat coding addCommand(new 
Command("Back",Command.EXIT,0)); 
Untuk masuk ke menu atau pilihan berikutnya 
dibuat button Ok dengan coding addCommand(new 
Command("Ok",Command.OK,0));, 

Hal yang sama dilakukan untuk Kabupaten 
Minahasa dan Kotamadya Bitung. Untuk 
pembuatan halaman Foto, Kuliner dan Harga Tiket 
dibuat coding kedalam Class InfowisataBunaken , 
InfowisataBukitKasih dan 
InfowisataTamanTangkoko yang berada dalam 
folder src super("Pilih",List.EXCLUSIVE); 
Kemudian kata Foto , Kuliner dan Harga Tiket 
dengan coding : 

append("Foto",null); 
append("Kuliner",null); 
append("Harga Tiket",null); 

Tampilan halaman disajikan pada Gambar 5. 
berikut.  
 

 
 

Gambar 5. Tampilan Halaman Pilihan (Foto, 
Kuliner  

                  dan Harga Tiket). 
 

Untuk pembuatan halaman diperoleh dari 
http://www.belajardiving.com/bunakentrip.php [9], 
kemudian foto objek wisata itu dimasukan ke dalam 
folder res. Pilihan Bunaken di atas kiri layar dibuat 
menggunakan coding super("Bunaken"); di dalam 
Class FotoBunaken yang berada dalam folder src, 
kemudian gambar ditempatkan pada layar 
menggunakan coding 

 try 
{ 
 img = Image.createImage("/bunaken2.jpg"); 
 ImageItem item = new ImageItem(null, 
img,ImageItem.LAYOUT_CENTER,    null); 

} 
Sejarah objek wisata ditambahkan menggunakan 
coding , 

append("Bunaken adalah sebuah pulau 
seluas 8,08 km² di Teluk Manado, yang 
terletak di utara pulau Sulawesi, 
Indonesia.\n"+ "); 

Kemudian dua pilihan dibawah kiri bawah untuk 
pilihan Back dibuat dengan coding cmExit = new 
Command ("Kembali", Command.EXIT,0); dan 
Pilihan Play Stop dikanan bawah dengan coding: 

cmPlay = new Command("Play", 
Command.OK, 0); 
cmStop = new Command("Stop", 
Command.OK, 1); 

Tampilan Halaman Foto dapat dilihat pada Gambar 
6. berikut ini. 
 

 
 

Gambar 6. Tampilan Halaman Foto Bunaken. 
 
Untuk pembuatan halaman Kuliner foto dan 

informasi objek wisata diperoleh dari 
http://masukdapur.blogdetik.com/2010/03/11/pisan
g-goreng-dan-sambal-terasi/, [8]  kemudian foto di 
masukan kedalam folder res. 

Sebelumnya diletakkan kata Kuliner Bunaken, 
Kuliner BukitKasih, Kuliner TamanTangkoko 
diatas kiri layar dengan coding 
super("KulinerBunaken"); didalam Class 
KulinerBunaken, KulinerBukitKasih dan 
KulinerTamanTangkoko. Kemudian, diletakkan 
gambar kedalam layar dengan coding  

Image img=null; 
try 
{ 
img = Image.createImage("/dabudabu.jpg"); 
ImageItem item = new ImageItem(null, 
img,ImageItem.LAYOUT_CENTER, null); 
} 

Penjelasan tentang kuliner dibuat dengan coding : 
append( "Seiring dengan terbenamnya 
matahari, kawasan Bolevard menjadi ramai 
oleh penjual makanan. Mereka menggelar 
jualannya di sejumlah\n"+ “); 
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Tampilan halaman Kuliner dapat dilihat pada 
Gambar 7. berikut. 
 

 
 

Gambar 7. Tampilan Halaman Kuliner Bunaken. 
 

Untuk tampilan halaman Harga Tiket 
dilakukan langkah yang sama. Tampilan halaman 
disajikan pada Gambar 8. berikut. 
 

 
 

Gambar 8. Tampilan Halaman Harga Tiket  
                          Bunaken. 

 
Untuk pembuatan halaman Sejarah dari 

http://yohanesss.multiply.com/journal/item/499 
[10] 
http://www.manadogo.com/index.php/Editorial-
Pembaca/sekilas-asal-usul-sejarah-kota-
manado.html [7],  kemudian menyisipkan gambar 
kedalam Class Sejarah. Tampilan Halaman Sejarah 
dapat dilihat pada Gambar 9. berikut.  

 

 
 

Gambar 9. Tampilan Halaman Sejarah Bunaken. 
 
Sebelumnya ditempatkan kata Sejarah pada 

atas kiri layar dengan coding super("Sejarah"); 
kemudian disisipkan gambar ke dalam layar dengan 
coding  
           Image img=null; 

try 
{ 
img = Image.createImage("/mnado5.jpg"); 
ImageItem item = new ImageItem(null, 
img,ImageItem.LAYOUT_CENTER, null); 
} 

Kemudian diletakkan sedikit penjelasan atau 
sejarah dari Sulawesi Utara dengan coding 

append("Provinsi Sulawesi Utara 
mempunyai latar belakang sejarah yang 
cukup panjang sebelum daerah yang berada 
paling ujung utara\n"+ "); 

Selanjutnya diletakkan pilihan Kembali di kiri 
bawah dengan coding addCommand(new 
Command("Kembali",Command.EXIT,0));  
 
2. Kesimpulan 
 

Aplikasi tentang objek wisata yang disajikan 
melalui pemanfaatan teknologi berbasis android  
pada mobile phone menggunakan bahasa 
pemrograman Java 2 Micro Edition (J2ME) dengan 
MIDP 2.0, dapat memudahkan  masyarakat 
khususnya bagi wisatawan dan penyedia jasa wisata  
mendapatkan informasi tentang objek-objek wisata 
yang menarik di  suatu daerah di Indonesia.  
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Abstrak 

Sistem Informasi Pelayanan Customer di PT. XXX adalah sebuah sistem informasi yang mengelola 
serangkaian proses layanan customer dimana diawali dengan proses layanan pendaftaran customer, proses 
pembuatan tugas kerja, proses serah terima kelengkapan layanan customer dimana pada proses serah terima 
kelengkapan layanan customer ini terdapat proses transaksi dan penyerahan kembali Sepeda Motor customer. 
Tujuan dari sistem ini dapat menghasilkan laporan layanan customer yang ditujukan untuk accounting dan 
supervisor serta terpenuhinya layanan kebutuhan customer. 
 
Kata kunci : Pelayanan customer 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
PT. XXX adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa pemeliharaan dan penggantian 
suku cadang. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 
Agustus 2003. Peran perusahaan ini adalah 
melayani , memelihara  dan memenuhi kebutuhan 
suku cadang customer pengguna produk Sepeda 
Motor  agar customer terpuaskan. 

Pada perusahan ini terdapat beberapa layanan 
yang ditawarkan kepada customer pengguna motor 
xxx diantaranya adalah layanan service motor dan 
layanan penjualan suku cadang. 

Untuk dapat melihat kelebihan dan 
kekurangan pelayanan yang diberikan oleh 
perusahaan terhadap customer maka dilakukan 
analisis mengenai sistem informasi pelayanan 
customer. Dimana hasil analisis akan menghasilkan 
rekomendasi bagi perusahan agar dapat 
memberikan pelayanan yang lebih baik untuk 
customer. 
 
2. Ruang Lingkup 

 
2.1 Posisi sistem  informasi  

 
Posisi Sistem Informasi Pelayanan Customer 

di PT. XXX berada di sub-sub sistem. Dimana sub 
sistemnya sendiri adalah sistem informasi 
pelayanan pemeliharaan di PT. XXX.  

 
2.2  Manfaat Sistem Informasi 

 
Manfaat sistem informasi ini untuk 

perusahaan dapat menghasilkan laporan pelayanan 
customer yang berisi detail informasi transaksi  
sedangkan manfaat untuk customer yaitu  dapat 
terpenuhinya layanan jasa pemeliharaan customer. 

 
2.3 Kebutuhan Sistem Informasi 

  
� Form  yang terkait dengan sistem 

informasi ini yaitu: 
� Form Service Advisor  
� Form Perintah Kerja 
� Nota Suku Cadang 
� Nota Jasa Bengkel 
� Form Kwitansi Pembayaran 

� Informasi dari Sistem  
Informasi yang dibutuhkan oleh sistem 
informasi pelayanan customer terhadap 
sistem lain yaitu kebutuhan mengenai 
informasi ketersedian suku cadang, 
informasi tersebut diperoleh dari counter 
part, dimana informasi  ini diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan permintaan 
suku cadang customer. Selain  itu sistem 
pelayanan customer juga memberikan 
informasi perintah kerja sebagai acuan 
teknisi dalam memenuhi kebutuhan 
customer, dimana dari perintah kerja 
tersebut akan menghasilkan informasi 
untuk sistem kami yaitu berupa 
pengesahan perintah kerja sebagai bukti 
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kebutuhan customer sudah terpenuhi.  Dari 
sistem ini juga menghasilkan informasi 
mengenai laporan AHDMS yang 
dibutuhkan oleh supervisor. Sedangkan 
untuk informasi mengenai keseluruhan 
layanan customer di informasikan kepada 
accounting. 

 
2.4 Batasan Sistem 

 
Pada sistem informasi pelayanan customer ini, 

kami hanya mengamati proses pelayanan customer 
dari mulai layanan pendaftaran customer, 
pembuatan tugas kerja oleh front desk, dan proses 
serah terima kelengkapan layanan customer sampai 
sistem informasi layanan customer kami 
menghasilkan proses pembuatan laporan layanan 
customer.  

Sistem informasi yang kami amati tidak 
mengamati mengenai: 
� Proses perbaikan yang dilakukan teknisi, 
� Proses pendaftaran layanan customer dengan 

SMH masih bergaransi, 
� Tidak melayani proses customer yang 

membawa suku cadang dari luar,   
� Proses penyediaan suku cadang, dan pembelian 

suku cadang  yang di lakukan oleh bagian 
counter part  

� Customer yang datang hanya untuk membeli 
suku cadang 

 
3. Processing  

 
3.1 Prosedur Pengolahan Data 

 
Prosedur pengolahan data dapat 

direspresentasikan salah satunya dengan 
menggunakan workflow. 
 
� Workflow 

 
Gambar dibawah ini merupakan aliran kerja 

Pelayanan Customer di PT. XXX:  
1) Layanan Pendaftaran Customer 

Kegiatan layanan pendaftaran ini dimulai 
pada saat customer datang untuk 
mendaftar hingga sampai dilakukannya 
pencatatan data customer yang di simpan 
pada databse AHDMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2) Pembuatan Tugas Kerja 

Kegiatan ini dimulai dari pemberian form 
SA kepada frontdesk dimana form SA 
tersebut berisi data seputar SMH customer 
hingga pencetakan tugas kerja untuk 
teknisi dan pencatatan yang disimpan ke 
dalam database. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Serah Terima Kelengkapan Layana 
Customer 
Kegiatan serah terima merupakan tahap 
dimana teknisi yang telah menyelesaikan 
tugasnya, menyerahkan SMH kepada Final 
Chek yang untuk selanjutnya diserahkan 
kepada customer, dengan catatan customer 
tersebut telah melakukan pembayaran. 
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4) Pembuatan Laporan Layanan 
Customer 
Pada kegiatan ini kasir membuat 
pembukuan berupa laporan yang 
selanjutnya di serahkan kepada accounting 
dan supervisor, selain itu pula kasir 
mengirimkan jumlah nominal dari hasil 
transaksi dengan customer ke rekening 
pusat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Proses dan Data 
 

Untuk melihat proses dan aliran data apa saja 
yang terlibat pada pelayanan customer di PT. XXX, 
dapat dilihat dari struktur proses dan pemodelan 
aliran data yang digambarkan dengan menggunakan 
Data Flow Diagram (DFD). 

 
a. Struktur Proses 

Pada struktur proses yang dijelaskan 
dibawah terdapat 4 proses utama, dimana 
proses yang memiliki sub proses hanya 
terdapat pada proses pertama dan ketiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Data Flow Diagram (DFD) 

Berdasarkan Struktur Proses yang tertera 
diatas, terdapat beberapa aliran data yang 
dapat digambarkan pada Data Flow Diagram 
(DFD). Terdapat 4 level aliran data yang dapat 
digambarkan menggunakan Data Flow 
Diagram (DFD).  

Pada bagian Ini, akan dibahas 
mengenai prinsip kerja dari Pelayanan 
Customer di PT. XXX, dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini :  
 

�  Level 1 

Pada level ini digambarkan aliran data 
secara keseluruhan yang ada pada proses 
Pelayanan Customer di PT. XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Level 2 
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Pada level2 ini di gambarkan mengenai 
aliran data yang ada pada proses layanan 
pendaftaran customer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

� Level 3 

Pada penggambaran dibawah merupakan 
penjelasan tentang  proses aliran data pada 
kegiatan pencatatan form service motor 
yang berada pada level 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

� Level 4 

Pada level ini dijelaskan mengenai proses 
aliran data yang ada pada kegiatan serah 
terima kelengkapan layanan customer. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kesimpulan  
 

  Dari hasil penilaian sejauh ini sistem yang 
diamati yaitu “Sistem Informasi Pelayanan 
Customer di PT. XXX” cukup baik, hanya saja 
terdapat sedikit kekurangan pada peranan pelaku 
atau aktor yang terlibat pada sistem. Ini terjadi di 
karenakan peranan pelaku di beberapa bagian 
memiliki peran ganda contohnya Supervisor dan 
Service Advisor dimana kedua peran ini di jalankan 
oleh satu pelaku sehingga kinerja pelaku kurang 
maksimal. Oleh karena itu di butuhkan beberapa 
Inovasi Teknologi berbasis IT  seperti Aplikasi 
Pendaftaran Layanan Customer   dan Aplikasi 
pencetak daftar daftar biaya layanan customer yang 
dapat mendukung dan menunjang peranan para 
pelaku di sistem ini. 
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Abstrak 
 

 Product review banyak digunakan oleh calon pembeli untuk melihat opini pembeli lainnya, sebelum 
memutuskan untuk membeli suatu produk. Kumpulan review produk tersebut juga digunakan oleh perusahaan 
untuk mengidentifikasi permasalahan produk yang dipasarkannya serta menemukan informasi strategi 
pemasaran perusahaan pesaingnya. Akan tetapi karena tidak ada quality control tentang penulisan review yang 
dapat dipercaya, maka setiap orang bebas untuk memberikan opininya sehingga tidak jarang kesempatan tersebut 
dimanfaatkan oleh spammer. Ada tiga jenis spam pada product review yaitu untruthfull opinions, reviews on 
brand only, dan non-review. 

 Metode yang dipilih untuk menyelesaikan kasus review spam ini adalah Logistic Regression karena 
dapat menghasilkan estimasi probabilitas suatu review merupakan spam atau bukan seperti yang dibutuhkan. 
Dalam penelitian ini sistem dapat melakukan klasifikasi untuk beberapa tipe spam yaitu untruthfull opinions, 
reviews on brand only dan non-review. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis diperoleh bahwa karakteristik 
untruthfull opinions spam yang banyak menjadi target spammer memiliki rating yang baik dan rata-rata yaitu 
rating antara 3-5, untuk selanjutnya akan diberi review spam negatif untuk menjatuhkan produk tersebut. 

 
Kata kunci : Logistic regression, klasifikasi, duplikat, spam 
 

Abstract 
 

Product reviews contain rich user opinions on quality products. They are used by potential customers to 
find opinions of existing users before deciding to purchase a product. The product reviews also used by product 
manufacturers to identify product problems and to find marketing intelligence information about their 
competitors. However, because there is no quality control on writing reviews that can be trusted, then everyone 
is free to give his opinion that it is not uncommon opportunity exploited by spammers. There are three types of 
spam on product reviews are untruthfull opinions, reviews on the brand only, and non-review. 
 The method chosen to solve this case is the Logistic Regression because it can produce estimates of the 
probability of a review is spam or not as required. The system can classify 3 types of spam : untruthfull opinions, 
reviews on the brand only, and non-review. From the analysis, we obtained that characteristics of spam 1 became 
a target of spammers are from review which have a good or average quality product (rating 3-5), an then they 
will give a negative review spam to drop the product. 
 
Keywords : Logistic regression, classification, duplicate, spam 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
 Saat ini, pertukaran informasi melalui 
Internet berkembang sangat pesat. Berkembangnya 
Internet tersebut berbanding lurus dengan semakin 
banyaknya website-website e-commerce atau 
webstite perdagangan di dunia seperti 
www.amazon.com. Melalui website e-commerce 

tersebut, setiap orang dapat memberikan review 
tentang suatu produk dengan berbagi informasi 
tentang kualitas atau fitur produk tersebut, 
sekaligus dapat berinteraksi dengan user lainnya.  
 Dengan adanya jutaan user, review yang 
terdapat di website e-commerce akan 
merepresentasikan banyak  informasi tentang 
sebuah produk. Menurut [7], review tersebut 
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digunakan oleh calon customer sebagai bahan 
pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli 
suatu produk. Jika review dari suatu produk 
tersebut baik, maka kemungkinan besar calon 
customer tersebut akan membelinya, begitu juga 
sebaliknya. Kumpulan review product tersebut juga 
digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi 
permasalahan produk yang dipasarkannya serta 
melihat bagaimana kualitas dan strategi pemasaran 
perusahaan pesaingnya. Akan tetapi karena tidak 
ada quality control tentang penulisan review yang 
dapat dipercaya, maka setiap orang bebas untuk 
memberikan opininya [8] sehingga tidak jarang 
kesempatan tersebut digunakan oleh spammer 
untuk menuliskan review untuk kepentingannya 
sendiri. Spammer dapat melakukan kebohongan 
dengan sengaja menuliskan review yang positif 
untuk mempromosikan produk dari perusahaannya 
atau menuliskan review negatif tentang produk 
pesaingnya untuk menghancurkan reputasi 
perusahaan pesaingnya tersebut [7]. Untuk itu, saat 
ini banyak penelitian yang membahas tentang 
pemrosesan pendapat atau opini, termasuk tentang 
opinion spam pada product review.  
 Penelitian ini melakukan klasifikasi 
opinion spam pada product review dengan 
menggunakan Logistic Regression [2]. Klasifikasi 
ini akan dibagi menjadi dua sistem yaitu klasifikasi 
spam tipe 1 (untruthfull opinions spam) dan 
klasifikasi  spam tipe 2 (reviews on brand only) dan 
tipe 3 (non-review). Logistic Regression dipilih 
karena dapat menghasilkan estimasi probabilitas 
suatu review merupakan spam atau bukan seperti 
yang dibutuhkan [8]. Hal tersebut juga dapat 
digunakan untuk kasus klasifikasi spam tipe 1. 
Output dari merode Logistic Regression dapat 
digunakan pada banyak kasus, misalnya untuk 
menghitung berat atau kualitas dari review-nya dan 
juga karakteristik review-nya.  
 
2. Opinion Spam 

 
 Menurut [7], pada product review, opinion 
spam tidak hanya diklasifikasikan menjadi spam 
dan non spam seperti pada web spam atau email 
spam, tetapi dibedakan menjadi 3 yaitu :  
a. Untruthfull Opinions (yang selanjutnya akan 

disebut sebagai spam tipe 1) yaitu review yang 
tidak dapat dipercaya. Biasanya digunakan 
untuk mempromosikan suatu produk dari 
perusahaan (hyper spam)  atau untuk 
menjatuhkan reputasi dari produk pesaingnya 
(defaming spam). 

b. Reviews and brand only (yang selanjutnya 
akan disebut sebagai spam tipe 2) yaitu 
mereka yang tidak memberikan suatu review 
tentang produk namun hanya menyebutkan 
brand atau merknya saja.  

c. Non-review (yang selanjutnya akan disebut 
sebagai spam tipe 3) yaitu yang bukan 

termasuk review suatu product. Terdapat dua 
jenis non-review utama yaitu iklan yang tidak 
relevan dan review yang tidak mengandung 
pendapat (misalnya, pertanyaan, jawaban, dan 
random teks). 

 
2.1 Shingling Method 

 
Review duplicate dan near duplicate dapat 

dideteksi dengan menggunakan Shingling method. 
Dalam natural language processing, W-shingling 
adalah suatu set unit shingle (gabungan beberapa 
token yang bersebelahan) yang dapat digunakan 
untuk mengukur kesamaan dari dua dokumen 
dimana W menunjukkan jumlah token dari setiap 
set[1]. Penghitungan resemblance atau kemiripan 
antar dua review yang lebih dikenal dengan nama 
Jaccard coefficient dengan rumus :  

 J;�, k= =  �;p=∩�;a=�;p=∪�;a=                                                
(1)                                                                                      

              
Dimana S(A) adalah jumlah shingle pada review A 
dan S(B) adalah jumlah shingle pada review B. 
Menurut [3] dua dokumen dikatan duplikat jika 
nilai resemblancenya >0,9.  

 
2.2 Logistic Regression 

 
Logistic regression merupakan suatu teknik 

statistik yang digunakan untuk mengetahui 
pengaruh satu variable independen (X) terhadap 
satu variable dependen (Y) [6].  

Secara umum, fungsi respon regresi logistik 
(logistic regression response function) menurut [7] 
dapat diformulasikan sebagai berikut: 
 Ö{�9 � �u � )f+;�4ö�V
Vö⋯ =

6: )f+;�4ö�V
Vö⋯ =                            (2) 

 
Menurut [4] untuk memperoleh estimasi dari 
parameter logistic regression (nilai dari koefisien ô= dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
Maximum Likelihood Estimation (MLE). Secara 
matematis conditional likelihood atau fungsi 
likelihood ;xi, yi=  dapat dinyatakan  dengan : 
 

y;ô= =  ∏ �u�?�?¶6 ;1 −
�u1−Æu                                 ;3) 

 
Untuk mendapatkan conditional log-likelihood 
yang maksimum dapat menggunakan algoritma 
Newton Raphson Iteratively Reweighted Least 
Square (IRLS) [4]. Menurut [6], dikatakan bahwa 
metode iterasi  Newton Raphson adalah metode 
yang menentukan nilai dari penduga parameter 
secara berulang-ulang sampai konvergen pada suatu 
nilai tertentu. Metode ini menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
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 ô�)- �  ô&(* −  S ��½ ;� |�,�=
���÷ U76 �½ ;� |�,�=

��             (4)       

 
2.3 Performance Evaluation 

 
2.4.1 Pengujian Signifikansi Model dan 

Parameter dengan Uji Likelihood Ratio 
 
Pengujian signifikansi model dan parameter 
merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah 
variabel prediktor dalam model berpengaruh secara 
nyata terhadap variabel respon atau tidak. Dalam 
regresi logistik, digunakan uji likelihood ratio 
untuk menilai signifikansi dari variabel independent 
dalam model tersebut. Yang dilakukan pertama 
adalah dengan menghitung nilai G nya dengan 

rumus : � =  −2 yv �½&
½~�                                                     

(5)  
 
kemudian dibandingkan dengan @, dimana 
@ merupakan nilai yang didapat dari tabel chi 
square yang merupakan nilai kritis yang biasa 
digunakan yaitu sebesar 5% yang besarnya 3.841 
[6]. Jika nilai G > dari nilai signifikansinya maka 
variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel 
responnya. 
  
2.4.2 Evaluasi klasifikasi dengan parameter 

APER (apperent error rate). 
 
 Penentuan kesalahan pengklasifikasian dapat 
dihitung dengan rumus : 
 

�.ÖÃ ;��y�x %= = �6B:�B6
�66:�6B:�B6:�BB  � 100%   

(6) 
Keterangan : 
n11 = Jumlah yi dari 1 >1 tepat diklasifikasikan 
sebagai >1 
n12 = Jumlah yi dari 1 >1 salah diklasifikasikan 
sebagai >2 
n21 = Jumlah yi dari 2 >2 salah diklasifikasikan 
sebagai >1 
n22 = Jumlah yi dari 2 >2 tepat diklasifikasikan 
sebagai >2 

 
3. Perancangan Sistem  

 
Secara umum, dibangun 2 sistem yaitu sistem 

yang dapat melakukan proses klasifikasi untuk 
spam 1 dan proses klasifikasi untuk spam 2 dan 3.  

Perbedaan dari pembangunan kedua sistem 
tersebut adalah pada sistem pertama tidak 
dilakukan pelabelan manual, sehingga terlebih 
dahulu akan dipisahkan review duplikat dan non 
duplikatnya dimana nanti review duplikat akan 
dianggap atau dilebeli sebagai spam dan sisanya 
sebagai non spam. Setelah itu proses yang 

dilakukan hampir sama dengan sistem 2, yaitu 
tahap preprocessing untuk mendapatkan nilai 
variabel prediktor, kemudian akan dicari nilai 
koefisien beta dan estimasi probabilitas variabel 
responnya. Berikut ini adalah gambaran umum dari 
sistem pertama : 

 
Gambar 1 Flowchart Gambaran Umum Sistem 1 

Berikut ini adalah gambaran umum sistem 2: 
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Gambar 2 Flowchart Gambaran Umum Sistem 
2 

 
Penjelasan dari masing –masing proses yang akan 
dilakukan sistem pada penelitian  ini adalah : 
 
3.1 Deteksi duplikat dan near duplikat dengan 

Shingling Method  
 

Pada  proses deteksi duplikat dan non duplikat 
review tersebut yang dilakukan adalah  : 
a. Lakukan filtering pada kalimat dengan 

menghilangkan tanda baca yang tidak 
digunakan. 

b. Kemudian pecah kalimat di review text 
menjadi kumpulan shingle-shingle, dalam 
kasus ini akan digunakan shingle berderajat 2-
gram tiap dokumen reviewnya (dipisahkan 
setiap dua token kata). 

c. Hilangkan value yang sama dalam satu 
review. 

d. Setelah tidak ada shingle yang sama dalam 
satu review, maka akan dihitung jumlah 
shingle di setiap review <’value shingle’, ID 
document>. 

e. Kemudian akan disorting berdasarkan value 
shingle pada masing-masing review. 

f. Lakukan compute <ID,ID, jumlah shingle 
yang sama> dengan membandingkan satu 
review dengan yang lainnya kemudian akan 
dilakukan merge untuk shingle yang sama di 
review yang berbeda. 

g. Hitung nilai resemblancenya, jika nilainya 1 
maka akan diperiksa apakah reviewer dan 
nama produknya sama, jika sama maka akan 
dimasukan ke dalam non duplikat seperti yang 
sudah dijelaskan pada bab 2.2 sebelumnya. 

h. Jika nilai resemblancenya diantara 0.9 dan 1 
maka akan dimasukkan ke dalam kelas 
duplikat. 
 

3.2 Preprocessing untuk mendapatkan nilai 
variabel prediktor dengan menghitung nilai 
positif dan nilai negatif review 

 
Proses yang dilakukan pada bagian ini adalah : 
a. Membaca informasi yang ada di dalam tag 

<review_text>. 
b. Kemudian ubah menjadi huruf besar semua dan 

dilakukan proses tagging dengan menggunakan 
POS tagger dari Stanford. 

c. Setelah diperoleh tag-tag dari setiap kalimat 
kemudian akan dilakukan proses scoring 
dengan menggunakan Sentiwordnet [5]. 

d. Dari hasil scoring atau pembobotan tersebut 
akan diperoleh nilai positif dan nilai negatif dari 
review tersebut yang akan dijadikan sebagai 
salah satu variabel prediktor dalam penelitian 
ini. 
 

3.3 Mencari nilai koefisien beta dengan Metode 
Newton Raphson IRLS 
 

 Proses untuk mencari nilai koefisien beta 
adalah sebagai berikut : 
a.  Masukkan matriks variabel prediktor dan 

variabel respon yang sudah diketahui 
sebelumnya. 

b.  Assign nilai matriks beta menjadi 0 semua.  
c.  Kemudian hitung nilai Pi seperti pada persamaan 

(2), 
d. Tentukan fungsi conditional log-likelihoodnya 

dengen rumus pada persamaan (3) beserta 
turunan pertama dan keduanya. 

g. Tentukan nilai matriks beta yang baru dengan 
rumus pada persamaan (4). Jika selisih nilai beta 
baru dengan nilai beta lama < 0,0001 maka 
iterasinya akan berhenti dan nilai beta baru 
tersebutlah yang akan menjadi nilai betanya. 
Jika tidak maka akan kembali ke perulangan 
pada poin (c). 

 
3.4 Menghitung nilai probabilitas variabel 

respon dengan metode Logistic Regression 
 

Penjelasan untuk subsistem gambar 3.5 tersebut 
adalah setelah mendapatkan nilai koefisien beta 
yang didapat dari sub sistem sebelumnya, seperti 
yang sudah dijelaskan pada bab 3.3.1.2 kemudian 
nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam 
rumus peluang variabel respon Pi seperti pada 
persamaan (2) untuk mendapatkan nilai peluang 
variabel respon untuk setiap reviewnya. 
 
4. Analisis dan Pengujian  

 
4.1 Dataset 

 
Dataset yang digunakan sebagai inputan dalam 
penelitian ini adalah review-review dari produk 
barang elektronik yang diambil dari situs belanja 
online www.amazon.com.Dari inputan data tersebut 
akan dilakukan proses preprocessing data untuk 
mendapatkan nilai dari variabel-variabel prediktor 
(X). Variabel-variabel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Variabel respon untuk mendeteksi spam tipe 1 

terdiri dari dua kategori, yaitu: 
a. Spam (duplikat) diberi kode 1. 
b. Non spam (non duplikat) diberi kode 0. 

b. Variabel respon untuk mendeteksi spam tipe 2 
dan 3 terdiri dari dua kategori, yaitu: 
a. Spam tipe 2 diberi kode 1. 
b. Spam tipe 3 diberi kode 0. 

c. Variabel prediktor terdiri dari sepuluh variabel 
yang diduga mempunyai pengaruh terhadap 
variabel respon, yaitu : 
a. Jumlah helpful feedback (X1) 
b. Jumlah feedback (X2) 
c. Persen of helpful feedback (X3) 
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d. Panjang judul (X4) 
e. Panjang review text (X5) 
f. Nilai positif (X6) 
g. Nilai negatif (X7) 
h. Persen nama brand disebut dalam review 

(X8) 
i. Rating (X9) 
j. Indikasi fitur berdasarkan rating/ quality 

product (akan diberi nilai 3 atau good jika 
rating ≥ 4, nilai 1 atau bad jika rating ≤ 2, 
dan 2 atau average untuk yang lainnya) 
(X10) 

Dari sepuluh buah variabel prediktor yang ada, 
akan dibagi menjadi menjadi empat kelas besar 
yaitu : 
a. Kelas A yang terdiri dari variabel prediktor 

X9 dan X10. 
b. Kelas B yang terdiri dari variabel prediktor 

X1, X2 dan X3. 
c. Kelas C yang terdiri dari variabel prediktor X4 

dan X5. 
d. Kelas D yang terdiri dari variabel prediktor 

X6,X7, dan X8. 
 

4.2 Pengujian untuk mengetahui variabel 
prediktor apa saja yang berpengaruh  

 
Berikut ini adalah tabel perbandingan nilai G untuk 
klasifikiasi Spam tipe 2 dan 3 : 
 

 
Gambar 3 Pengujian variabel prediktor  

spam tipe 2 dan 3 
 

Dari gambar 3 terlihat bahwa variabel prediktor 
yang cenderung mempengaruhi variabel respon 
untuk klasifikasi spam 2 dan 3 ini berdasarkan nilai 
G-nya adalah adalah variabel X8 disusul oleh 
variabel X6 dan X7. Hal ini menunjukkan bahwa 
untuk melakukan klasifikasi spam 2 dan 3 dengan 
menggunakan variabel prediktor yang terdapat 
dalam isi review-nya saja (nilai positif, nilai negatif 
dan persen brand name) sudah dapat 
mempengaruhi nilai variabel responnya karena 
untuk mendeteksi spam tipe 2 dan 3 dapat 
dilakukan dengan relatif mudah yaitu dengan 
melihat isi reviewnya saja. Jika dilihat dari gambar 
3 tersebut juga dapat disimpulkan bahwa jumlah 
feedback, helpful feedback dan persen helpfull 

feedback saja tidak dapat digunakan untuk 
membedakan spam tipe 2 dan 3 pada kasus ini 
karena kemungkinan feedback tersebut juga 
merupakan spam seperti yang dijelaskan [8]. 
Berikut ini adalah tabel perbandingan nilai G untuk 
klasifikiasi Spam tipe 1: 
 

 
 

Gambar 4 Pengujian variabel prediktor 
spam tipe 1 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa sepuluh 
variabel prediktor tersebut memiliki pengaruh 
dengan variabel respon Y untuk klasifikasi spam 
tipe 1 karena nilai G nya lebih dari 3.81. Akan 
tetapi untuk kasus ini, karena perbedaan nilai G nya 
tidak terlalu jauh berbeda sehingga dapat 
disimpulkan bahwa seluruh variabel prediktor 
mempengaruhi variable responnya untuk menjadi 
spam dengan kecenderungan variabel rating dan 
quality product yang memiliki nilai G yang cukup 
besar. 

 
4.3 Pengujian untuk mencari kombinasi 

pemilihan variabel prediktor  
 
Berikut ini adalah gambar grafik rata-rata nilai 

APER pada klasifikasi spam tipe 2 dan 3: 
 

 
 
Gambar 5 Pengujian kombinasi variabel prediktor 

spam tipe 2 dan 3 
Dari gambar grafik 5 di atas terlihat bahwa nilai 
APER terkecil diperoleh oleh kombinasi variabel 
prediktor A,B,C dan D dan disusul dengan 
kombinasi A,C,D. Kombinasi variabel prediktor 
A,B,C dan D atau yang menggunakan seluruh 
variabel prediktor merupakan kombinasi yang 
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paling baik untuk kasus ini sedangkan yang 
terburuk atau yang memiliki nilai APER paling 
besar adalah yang menggunakan kelas variabel 
prediktor B saja. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
pada kasus klasifikasi spam 2 dan 3 ini, 
penggunaan kelas variabel prediktor B saja tidak 
dapat digunakan untuk memperoleh hasil klasifikasi 
maksimum karena kemungkinan kelas variabel 
prediktor tersebut adalah bagian dari spam itu 
sendiri seperti yang dijelaskan pada skenario 
sebelumnya. Berikut ini adalah gambar grafik rata-
rata nilai APER pada klasifikasi spam tipe 1 : 
 

 
 
Gambar 6 Pengujian kombinasi variabel prediktor 

spam tipe 1 
 Dari gambar 6 tersebut terlihat bahwa nilai APER 
yang paling kecil adalah yang menggunakan kelas 
variabel lengkap (A,B,C,D) disusul dengan yang 
menggunakan kelas variabel B,C, dan D. 
Sedangkan yang nilai error nya terbesar diperoleh 
oleh klasifikasi yang menggunakan variabel 
prediktor D saja karena untuk proses klasifikasi 
Spam 1, tidak cukup hanya menggunakan salah 
satu kelas fitur saja, terutama kelas fitur tekstual .  
Rata-rata klasifikasi yang menggunakan satu 
variabel prediktor saja dapat dikatakan kurang 
optimal karena nilai error APERnya masih diatas 
50%.  
 
4.4 Pengujian untuk mengetahui karakter 
spam 1 berdasarkan data duplicate dan near 
duplicate yang diketahui. 

 

 
Gambar 7 Pengujian karakterisktik spam tipe 1 

 

Dapat disimpulkan dari grafik tersebut, sasaran dari 
spammer untuk memberikan review spam tipe 1 
adalah pada produk yang memiliki quality produk 
average dan good (rating 3 sampai 5) dengan 
memberikan review yang negatif pada produk 
tersebut. Pada produk yang memiliki quality 
average (rating 3), ada sebagian spammer yang 
memanfaatkan untuk memberikan review yang 
positif pada produk tersebut guna mempromosikan 
produk, akan tetapi tidak sebanyak yang 
memberikan review negatifnya.  
 
5. Kesimpulan dan Saram 

 
5.1 Kesimpulan 
  
a. Parameter yang kurang berpengaruh 

berdasarkan uji G dalam kasus klasifikasi spam 
2 dan 3 adalah variabel prediktor helpfull 
feedbacknya, feedback, persen of feedback dan 
panjang judul. Hal tersebut dikarenakan 
banyaknya spammer yang menggunakan 
feedback ini untuk melakukan spamming. 
Kombinasi untuk mendapatkan nilai APER 
terbaik adalah yang menggunakan seluruh 
variable prediktor. 

b. Dalam kasus klasifikasi spam 1 adalah semua 
variabel prediktor memiliki pengaruh terhadap 
variabel respon berdasarkan uji G. Kombinasi 
untuk mendapatkan nilai APER terbaik adalah 
yang menggunakan seluruh variable prediktor.  

c. Karakteristik spam 1 yang banyak menjadi 
target spammer adalah yang memiliki rating 
baik dan rata-rata (rating 3-5), untuk selanjutnya 
akan diberi review spam negatif untuk 
menjatuhkan produk tersebut.  

5.2 Saran 
 
Regression dengan menyertakan score test, Wald 
test dan goodness of fit test (Hosmer & Lemeshow) 
terhadap hasil metode Logistic Regression.  
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Abstrak 

Organisasi yang dapat bertahan adalah organisasi yang secara terus menerus beradaptasi terhadap lingkungan. 
Untuk itu organisasi perlu terus belajar untuk meningkatkan pengetahuannya. Pengetahuan merupakan 
sumberdaya strategis untuk meningkatkan keuntungan kompetitif. Learning Organization memfasilitasi proses 
belajar secara berkelanjutan disetiap level organisasi. Interaksi merupakan faktor penting didalam proses 
pembelajaran, dimana pengetahuan tercipta didalam interaksi diantara agen-agen organisasi. Interaksi untuk 
mendukung pembelajaran dapat berbentuk interaksi antar agen maupun dengan teknologi kolaborasi. Untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas didalam proses penciptaan dan pendistribusian pengetahuan didalam 
Learning Organization, interaksi dapat disisipkan didalam level pembelajaran. 
 
Kata kunci : interaksi, learning organization, CSCW, action learning 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Interaksi terjadi ketika dua atau lebih agen 
berkomunikasi dan beraksi satu sama lainnya. 
Interaksi mengindikasikan bahwa agen dipengaruhi 
oleh agen lain atau mungkin oleh manusia untuk 
mencapai tujuannya dan menjalankan tugasnya. 
Interaksi dapat terjadi secara tidak langsung melalui 
lingkungan didalam mana agen melekat (contoh 
dengan mengobservasi satu sama lain atau 
menghasilkan aksi yang memodifikasi keadaan 
lingkungan) atau secara langsung melalui shared 
language (contoh dengan memberikan informasi 
yang mana agen lain tertarik atau yang 
membingungkan agen lain) [3].  

Pengetahuan muncul sebagai sumber daya yang 
signifikan secara strategi dari sebuah organisasi dan 
kemampuan sebuah organisasi untuk belajar secara 
cepat daripada kompetitornya sebagai sebuah bentuk 
berkelanjutan dari keuntungan kompetitif.  Asumsi 
diatas telah melahirkan istilah learning organization.  
Didalam teori learning organization terdapat empat 
konsep yang memiliki kontribusi khusus, yaitu: The 
fifth discipline oleh Peter Senge (1990), The 
learning company oleh Pedler, dkk., (1991), The 
knowledge-creating company oleh Nonaka (1991), 
dan The competitive learning organitation oleh 
Jashapara (2003).  

Interaksi merupakan faktor penting dalam 
kegiatan pembelajaran. Interaksi diantara partisipan 

merupakan hal krusial untuk efektifitas 
pembelajaran, karena wisdom hadir tidak hanya pada 
level individu, tetapi juga diperoleh melalui interaksi 
diantara partisipan [1].  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah 
memetakan konsep interaksi yaitu berupa kolaborasi 
didalam konsep Computer Supportive Collaborative 
Work (CSCW) untuk mendukung konsep learning 
organization khususnya individual learning, 
sehingga proses pembelajaran akan menghasilkan 
pengetahuan disemua level organisasi secara efektif 
dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan 
dan mempertahankan keuntungan kompetitif dari 
organisasi. Penelitian yang dilakukan merupakan 
studi pustaka terhadap komponen-komponen dari 
konsep interaksi seperti kooperasi dan kolaborasia 
yang dapat mendukung pelaksanaan konsep learning 
organization pada organisasi. 
 
2. Interaksi 
 
2.1 Cooperation 
 

Kerjasama (Cooperation) merupakan suatu 
usaha bersama antara orang perorangan atau 
kelompok manusia untuk mencapai satu atau 
beberapa tujuan bersama [4].  Kerjasama 
dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara 
orang perorangan atau kelompok manusia untuk 
mencapai satu atau tujuan bersama [5]. Kerjasama 
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(cooperation) adalah suatu usaha atau bekerja untuk 
mencapai suatu hasil [4]. Kerjasama (Cooperation) 
adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara 
kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian 
masalah yang dihadapi secara optimal. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kerjasama (Cooperation) adalah 
suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 
kelompok diantara kedua belah pihak manusia untuk 
tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih 
cepat dan lebih baik 

 
2.2 Collaboration 

 
Collaboration merupakan pekerjaan yang 

dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai 
tujuan. Kelompok dapat memenuhi kebutuhannya 
terkait untuk membangun dan mengidentifikasi 
identitas kelompok dengan melabeli sikap dan 
perilaku kolaboratif sebagai karakteristik nilai, dan 
mendefinisikan keterlibatan didalam pertukaran 
informasi kolaboratif sebagai sarana untuk 
membangun karakteristik eagerness of collaboration 
[2].  

Kolaborasi dapat dikatakan sebagai cara dari 
organisasi, individu, maupun kelompok untuk 
memenuhi kebutuhannya dengan melakukan 
interaksi dengan organisasi, individu, atau kelompok 
lainnya dengan harapan akan timbul suatu ide atau 
pandangan yang kreatif yang dapat menghasilkan 
suatu inovasi dengan menggunakan struktur. 

 
2.3 Computer Supported Collaborative Work 

(CSCW) 
 
Komunikasi, kooperasi dan kolaborasi secara 

prinsip dapat terjadi dalam suatu perusahaan dengan 
cara langsung maupun tidak langsung (synchronous 
dan asynchronous) dari sisi waktu, dan juga di 
tempat yang berbeda maupun sama (colacated dan 
remote), serta internal perusahaan dan antara internal 
dengan eksternal perusahaan dari sisi personal yang 
melakukan komunikasi maupun koordinasi. Salah 
satunya adalah dengan menggunakan CSCW. 

CSCW merupakan suatu group user yaitu 
bagaimana cara merancang suatu sistem yang 
digunakan untuk membantu pekerjaan sebagai suatu 
group dan bagaimana memahami dampak dari suatu 
teknologi pada pola pekerjaan mereka. CSCW 
bersumbu pada sociology-computing. CSCW 
merupakan suatu sistem komputer yang mendukung 
pekerjaan sebagai suatu group yang dikenal dengan 
istilah groupware. 

 
2.3.1 Systems Groupware 
 

Groupware dapat diklasifikasi dalam beberapa 
cara, salah satunya adalah dimana dan kapan 
seseorang peserta mengikuti kerja kelompok. Hal ini 
dapat diringkas dalam matriks time/space  [6]. 

Dimensi space dapat juga suatu dimensi secara 
geografis dan dibagi dalam colacated (tempat yang 
sama) dan remote (tempat yang berbeda). Contoh e-
mail dan video conferencing yang bekerja pada jarak 
yang jauh.  
 

 
Gambar 1 Systems Groupware Matriks. 

 
2.3.2 Percakapan 
 

Tiga fungsi teori percakapan dalam CSCW: 
1. digunakan untuk menganalisa catatan 

(transkrip), mis. konferensi elektronik. Ini akan 
membantu memahami seberapa baik partisipan 
menyalin dengan komunikasi elektronik. 

2. digunakan sebagai petunjuk untuk keputusan 
desain. Pemahaman percakapan normal antar 
manusia menghindari kesalahan besar dalam 
perancangan media elektronik. 

3. dapat digunakan untuk mengarahkan desain, 
menstrukturkan sistem dengan teori. 

 
2.3.3 Komunikasi Berbasis Teks 
 

Ada 4 tipe komunikasi tekstual dalam 
groupware: 
1. discrete; pesan langsung seperti dalam email 
2. linear; pesan partisipan ditambahkan pada akhir 

dari catatan tunggal 
3. non-linear; saat pesan dihubungkan ke yang 

lainnya dalam model hypertext 
4. spatial; dimana pesan diatur dalam permukaan 

dua dimensi 
 
3. Learning Organization 
3.1  Competitive Learning Organization 
 

Jashapara [4] mengembangkan sebuah model 
dinamis yang mengejar karakteristik strategi dari 
organizational learning. Model ini mengadopsi 
perspektif institusionalis dimana kompetisi dan 
perubahan strategis dipandang sangat erat 
berhubungan. Hal ini berarti bahwa organizational 
learning tidak dapat dipandang secara terpisah dari 
kompetisi dan kunci sukses adalah dengan 
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menyelaraskan diantara organisasi dan 
lingkungannya.  

Model competitive learning organization 
mengasumsi bahwa formasi strategi adalah adaptif, 
incremental, dan sebuah proses pembelajaran 
kompleks dimana akhir dan pengertian 
dispesifikasikan secara simultan atau terjalin.  
Competitive learning organization adalah adaptif 
enterprise secara berkelanjutan yang menyelaraskan 
dirinya pada lingkungan dengan memfokuskan 
pembelajaran pada kekuatan kompetitif utama pada 
waktu yang diberikan [7]. 

Model ini menyatakan bahwa pembelajaran 
diperlukan untuk difokuskan pada kekuatan 
kompetitif utama yang beraksi pada sebuah 
organisasi setiap waktu. Pendorong ini dinamis dan 
berubah sepanjang waktu. Focus pembelajaran untuk 
sebuah competitive learning organization 
berdasarkan pada sebuah system dari tujuah 
pendorong yang diidentifikasi pada organisasi yang 
efektif (Gambar 4). Terdapat lima generic force 
yang beraksi secara eksternal pada organisasi dan 
dua generic force diametric berlawanan internal 
force. 
 

 
Gambar 2 Competitive Learning Organization. 

 
Dua komponen dari competitive learning 

organization antara lain: 
1. Level of learning, dihubungkan pada 

kemampuan organisasi untuk mengelola dan 
memobilisasi sumber daya nya melalui waktu 
untuk memberikan respon kompetitif, terdiri 
dari individual learning, team learning, dan 
organizational learning. 

2. Learning focus, dihubungkan pada kemampuan 
organisasi untuk memahami perubahan sifat 
dari kekuatan kompetitif. 

 
3.2 Individual Learning 

 
Didalam bentuk dasarnya, learning dapat 

dipahami sebagai sebuah proses yang 
menggabungkan siklus empat tahap yang 
dikembangkan oleh Kolb, yaitu [8]: 
1. active dan passive,  
2. concrete dan abstrak.  
 

Kolb dkk. [8], mengemukakan bahwa siklus 
pembelajaran berkisar pada pengalaman konkret, 
diikuti oleh observasi dan refleksi, yang mana 
mengarahkan pada pembentukan konsep dan 
generalisasi, mengarahkan pada hipostesis yang 
akan diuji dimasa depan, dan pada akhirnya 
mengarahkan pada pengalaman baru. Menurut 
Jashapara (2003), terdapat dua tujuan didalam setiap 
proses pembelajaran: 

1. Untuk mempelajari secara spesifik materi 
subjek tertentu 

2. Untuk mempelajari mengenai kekuatan dan 
kelemahan sebagai seorang pelajar 

Output dari proses pembelajaran dapat 
dipandang sebagai akusisi dari pengetahuan, 
keterampilan, dan perubahan sikap dari individu 
pelajar.  

Revans membangun istilah “action learning” 
dari pengenalan bahwa pembelajaran dari manajer 
bermakna mengambil aksi efektif daripada 
merekomendasikan atau membuat analisis dari 
situasi yang diberikan. Revans mendasarkan 
istilahnya terkait learning pada permasamaan 
matematika sederhana: 
 
Learning L = P (Programmed learning0 + Q 
(Questioning insight). 
 

Mumford menyarankan bahwa keefektifan dari 
action learning dapat ditingkatkan melalui konsep 
Four I: 

1. Interaction 
2. Integration 
3. Implementation 
4. Iteration 
Penghalang utama untuk pembelajaran dapat 

dihasilkan dari kurangnya apresiasi dari style 
pembelajaran.. Honey dan Mumford [28] 
membangun kuisioner style pembelajaran 
berdasarkan pada learning cycle yang dikembangkan 
Kolb dkk., dan mengajukan individual learning style 
sebagai berikut: 
1. Activist 
2. Pragmatist 
3. Reflector 
4. Theorist 
 

Output utama dari learning process sebagai tacit 
atau explicit knowledge [10].  
4. Pemetaan Organizational Learning dan 

Interaksi 
 

4.1 Pemetaan Action Learning dan Interaksi 
 
Pendekatan yang dikemukakan oleh Marquadt 
(1996) mengenai Action Learning dibangun melalui 
enam komponen [13]: 
1. masalah atau tantangan yang penting dari 

sebuah kelompok. 
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2. sebuah kelompok yang idealnya terdiri dari 
beragam latar belakang atau bagian dari 
organisasi. 

3. sebuah proses yang menekankan pertanyaan dan 
refleksi. 

4. kekuatan untuk mengambil tindakan pada 
strategi yang dibangun. 

5. komitmen untuk belajar pada level individu, 
tim, dan organisasi. 

6. pelatih action learning yang berfokus pada dan 
memastikan bahwa waktu dan energy 
digunakan untuk menangkap pembelajaran dan 
memperbaiki keterampilan. 

 
Gambar dibawah ini merupakan bentuk dukungan 
aktifitas interaksi terhadap action learning.

 
 

  
 

Gambar 3 Dukungan aktifitas interaksi terhadap action learning.
 
Tabel 1 Matriks hubungan action learning dan interaksi dalam konsep CSCW 
 

Action 
learning 

 
Interaksi 

Problem Diverse Group Reflexive 
Power to 

Take 
Action 

Coach 
Kontribusi pada 

pengetahuan 

Kolaborasi face-to-face 
interaction 

remote 
interaction 

communication 
and 
coordination 

remote 
interaction 

Face-to-
face 
interaction 

Communication 
and 
coordination 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 
 

Action 
learning 

 
Interaksi 

Problem Diverse Group Reflexive 
Power to 

Take 
Action 

Coach 
Kontribusi pada 

pengetahuan 

Kooperasi face-to-face 
interaction 

remote 
interaction 

communication 
and 
coordination 

remote 
interaction 

Face-to-
face 
interaction 

Communication 
and 
coordination 

Design 
thinking - face-to-

face 
interaction 

- continuous 
task 

- remote 
interaction 

- continuous 
task 

communication 
and 
coordination 

remote 
interaction - Face-

to-face 
interact
ion 

- Remote 
interact
ion 

Communication 
and 
coordination 

 
 
 
4.2 Pemetaan Learning Cycle dan Interaksi 
 

Kolb membuat sebuah siklus pembelajaran 
eksperiental, berdasarkan pada model pembelajaran 
dari Lewin, Dewey dan Piaget. 

Inti dari model empat tahap Kolb adalah 
sebuah deskripsi sederhana dari siklus 
pembelajaran yang menunjukkan bagaimana 
pengalaman ditranslasikan melalui refleksi kedalam 
konsep, yang akhirnya digunakan sebagai pedoman 
untuk percobaan aktif dan pilihan pengalaman baru. 
Dimana empat tahap dari siklus pembelajaran yang 
dikembangkan oleh Kolb adalah [8]: 
1. Concrete Experience: dimana pelajar secara 

aktif mengalami sebuah aktifitas (contoh 
sebuah melakukan percobaan dilaboratorium, 
belajar dikelas). 

2. Reflective Observation: dimana pelajar secara 
sadar melihat kembali kepada pengalaman 
tersebut 

3. Abstract Conceptualisation: dimana pelajar 
disajikan dengan atau mencoba untuk 
menkonseptualisasikan sebuah teori atau model 
dari apa yang diobservasi. 

4. Active Experimentation: dimana pelajar 
mencoba untuk merencanakan bagaimana 
untuk menguji sebuah model atau teori atau 
rencana untuk pengalaman yang akan datang. 

 
Gambar 4 Siklus pembelajaran Kolb 

 
 
Tabel dibawah ini memperlihatkan matriks 
hubungan learning cycle dan interaksi didalam 
konsep CSCW. 

5. Kesimpulan 
 

Interaksi sangat berhubungan erat dengan 
proses pembelajaran. Pengetahuan dapat tercipta 
melalui interaksi antar individu, kelompok, maupun 
organisasi. Organisasi yang terus menerus belajar 
serta memfasilitasi semua level didalam organisasi 
untuk meningkatkan pengetahuannya akan dapat 
mampu mempertahankan keuntungan kompetitif. 
Konsep interaksi bisa disisipkan kedalam proses 
pembelajaran dari sebuah organisasi didalam 
konsep learning organization. Dengan penggunaan 
konsep interaksi baik malalui aktifitas komunikasi 
antar agen ataupun teknologi kolaborasi, penciptaan 
dan pendistribusian didalam proses pembelajaran 
organisasi dapat dilakukan secara efektif dan 
efisien.  
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Tabel 2 Matriks hubungan learning cycle dan interaksi 

Learning 
Cycle 
 

Interaksi 

Concrete 
experience 

Reflective 
Observation  

Abstract 
Conceptualiztion 

Active 
Experimentation 

Kolaborasi Remote 
interaction 

Face to face 
interaction 

Communication 
and coordination 

Communication 
and coordination 

Kooperasi Remote 
interaction - Face to face 

interaction 

- Remote 
interaction 

Communication 
and coordination 

Communication 
and coordination 

Design 
thinking 

Remote 
interaction - Face to face 

interaction 

- Communication 
and 
coordination 

Communication 
and coordination 

Communication 
and coordination 
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Abstrak 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah dapat mendorong penumbuhan wirausaha perajin sepatu kreatif 
melalui aplikasi desain kreatif yang merupakan produk dari penelitian ini. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 
mendesain sepatu sesuai dengan kreatifitas dan daya inovasi pengguna. Penggunaan aplikasi ini adalah sebagai 
upaya untuk meningkatkan semangat perajin sepatu, mengembangkan kreatifitas dan daya inovasi, referensi 
usaha, peluang usaha dan pengukuran potensi dalam diri pelaku usaha industri kecil kreatif sepatu. 

Penelitian ini dilakukan di kota Bandung dan Bogor. Metode penelitiannya yaitu pada tahun pertama 
dilakukan pendataan dan identifikasi usaha kecil sepatu, studi perilaku, potensi pasar (UKM) dan kebijakan 
terkait, sumber daya dan teknologi, analisis faktor, dan pendokumentasian proses pembuatan desain sepatu 
sampai menjadi produk sepatu. Selanjutnya pembuatan aplikasi desain kreatif yang mana desain sepatunya 
berasal dari dokumentasi. Pada tahun kedua aplikasi ini dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk 
membuat desain sepatu secara virtual sesuai kreatifitas dan daya inovasi pengguna. Setelah itu diujicobakan pada 
perajin dan dilakukan survey. Tahap penyelesaian akhir adalah evaluasi dan penyempurnaan aplikasi dengan 
mempertimbangkan masukan dari pengguna pada saat uji coba. 
 
Kata kunci: aplikasi, desain, inovasi, kreatif, sepatu  
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah 
konsep ekonomi di era ekonomi baru yang 
mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan 
mengandalkan ide dan stock of knowledge dari 
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor 
produksi utama dalam kegiatan ekonominya. 
Konsep ekonomi kreatif dapat membentuk informasi 
menjadi sebuah produk yang memiliki nilai 
ekonomis, dan dikembangkan melalui wirausaha. 

Kemampuan untuk menumbuhkan wirausaha 
baru melalui kreativitas yang diramu dengan sense 
atau nilai seni, teknologi, pengetahuan dan budaya 
menjadi modal dasar untuk menghadapi persaingan 
ekonomi, sehingga munculah ekonomi kreatif 
sebagai alternatif pembangunan ekonomi guna 
meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM. Alasan 
mengapa perlu menumbuhkembangkan 
kewirausahaan, karena SDM di Indonesia berpotensi 
besar dalam: Memberikan kontribusi ekonomi yang 
signifikan; Menciptakan iklim bisnis yang positif; 
Membangun citra dan identitas bangsa; 
Mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber 

daya yang terbarukan; Menciptakan inovasi dan 
kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif 
suatu bangsa; serta Memberikan dampak sosial yang 
positif. 

Teknologi informasi terus mengalami 
perkembangan sejalan dengan perubahan zaman 
serta peningkatan ilmu pengetahuan dan pola pikir 
manusia. Salah satu bidang yang turut serta 
menikmati hasil perkembangan teknologi informasi 
ini adalah kewirausahaan. Saat ini diperlukan upaya 
membentuk SDM yang berani dan mampu terjun 
dalam usaha mandiri atau wirausaha, salah satunya 
adalah menyediakan aplikasi yang mampu 
membimbing calon wirausahawan baru dalam 
merumuskan bentuk usaha melalui saluran gagasan 
yang bernilai ekonomi. Pelatihan bagi wirausaha 
pemula sudah ada namun seiring dengan 
perkembangan jaman dan pertumbuhan informasi 
digital, maka sudah saatnya dibuat aplikasi 
penumbuhan wirausaha baru. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah mendorong 
penumbuhan wirausaha baru bagi masyarakat 
termasuk juga mahasiswa di Indonesia melalui 
upaya pemanfaatan aplikasi sebagai upaya 
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mengukur potensi SDM serta menggali ide bisnis 
yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai edukasi 
bagi pelaku UKM dan kelayakan usahanya. 

Keutamaan penelitian ini adalah memberikan 
kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang berkaitan 
dengan kewirausahaan khususnya bagi masyarakat 
pemula dan juga mahasiswa yang berhasrat memulai 
berusaha secara mandiri namun masih memiliki 
keraguan, atau belum ada ide dan masih dianggap 
kurang berwawasan serta tidak memiliki referensi. 
Dengan tersedianya aplikasi berbasis IT ini 
diharapkan calon wirausahawan mampu tidak saja 
menemukan ide baru, inovasi produk, tetapi juga 
mendesain bentuk usahanya menjadi lebih 
marketable. Aplikasi sebagai hasil penelitian ini 
diharapkan mampu menciptakan wirausaha baru, 
menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan 
keunggulan kompetitif suatu bangsa, serta 
memberikan dampak ekonomi yang lebih 
menjanjikan. 

Aplikasi Desain Kreatif Usaha Kecil Berbasis 
Virtual, merupakan aplikasi yang didesain sebagai 
referensi dan edukasi untuk membantu 
pengembangan gagasan dan pengetahuan calon 
pelaku usaha. Aplikasi ini merupakan 
pengembangan dari penelitian awal yang akan 
dilaksanakan oleh Tim peneliti, termasuk penelitian 
aspek psikologi, aspek sosiologi, aspek kompetensi, 
aspek teknologi, aspek edukasi dan business 
innovation. UKM merupakan pilar utama dalam 
pembangunan ekonomi nasional, namun sejalan 
dengan hal tersebut membentuk karakter dalam 
berwirausaha sangatlah penting bagi pelaku usaha 
(UKM) di Indonesia karena diyakini akan 
memberikan dampak positif bagi tatanan kehidupan 
berbangsa dan meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. 

Keutamaan penelitian ini juga didorong oleh 
pemikiran positif dimana masyarakat umumnya dan 
perajin sepatu kreatif khususnya adalah bagian dari 
upaya pemberdayaan masyarakat yang diharapkan 
mampu secara mandiri meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraannya. Dalam hal menumbuhkan 
kreativitas perlu dioptimalkan pemberdayaan SDM, 
pemberdayaan ini walaupun tidak bersifat selamanya 
namun diharapkan mampu untuk membentuk jiwa 
mandiri, kreativ dan inovatif, dengan demikian 
pemberdayaan melalui tahapan satu proses 
menggunakan aplikasi nantinya dapat berkontribusi 
dalam mengakomodasi gagasan ataupun ide-ide 
baru.  
 
2. Penelitian Sebelumnya 
 

Penelitian sejenis yang membahas aplikasi 
penumbuhan wirausaha baru di Indonesia belum 
ada. Oleh karena itu penelitian ini mengacu pada 
beberapa penelitian lain yang dianggap relefan 
dengan topik penelitian ini. Beberapa hasil 

penelitian tersebut memberikan inspirasi perlunya 
dilakukan penelitian ini. 

Penelitian tentang peran teknologi informasi 
dan aplikasi pembelajaran virtual untuk 
menumbuhkan kreativitas dikemukakan oleh 
beberapa peneliti, diantaranya adalah menurut 
Golbeck & Sinagra [6] dan juga menurut Druyan 
[5]: Piaget (1959) memberikan penjelasan bahwa 
perkembangan kognitif manusia ditentukan oleh 
manipulasi lingkungan dan partisipasi aktif. 
Sementara, kerja kelompok yang diusulkan 
memberikan kognitif lebih manfaat dari kerja 
individual. Nattiv [10] menunjukkan pembelajaran 
kolaboratif adalah metode pengajaran yang 
memungkinkan siswa untuk menjadi "saling 
bergantung" dalam belajar, bekerja, dan peran-
bermain ketika mereka berurusan dengan tujuan 
bersama untuk  menyelesaikan tugas-tugas mereka. 
Slavin [12] menyebutkan, pembelajaran kolaboratif 
membuat setiap pelajar pertukaran informasi dan 
bertanggung jawab untuk pembelajaran mereka 
dalam kegiatan yang direncanakan dengan hati-hati, 
sehingga mereka dapat lebih berinteraksi dengan 
pelajar lain dalam kelompok dan termotivasi untuk 
mempromosikan hasil kreativitas mereka. Levin & 
Cohen [7]; Davits [3]; Bump [1]; Din [4]; Comeaux 
& Nixon [2]; Rovai [11] mereka menyebutkan 
bahwa pembelajaran kolaboratif berbasis web 
mampu meningkatkan daya inovasi. Weinberger dan 
Fischer [13] membuktikan pembelajaran kolaboratif 
berbasis web dapat meningkatkan efektivitas siswa 
belajar.  

Penelitian yang dilakukan oleh M. Pudjihardjo 
dan I Ketut Nama [8] yang berjudul: Role Of 
Creative Industry And Culture On The Regional 
Economic Growth Of Gianyar Regency Of Bali 
1980 – 2010, hasilnya adalah: industri kreatif 
memiliki peran penting dalam pertumbuhan 
ekonomi daerah dari kabupaten Gianyar dengan 
kontribusi 70 persen terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto daerah. Industri kreatif  juga 
memainkan peran penting sebagai penyedia 
lapangan kerja terbesar menyerap 34 persen dari 
total angkatan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Misbah 
Fikrianto [9] yang berjudul Model Kewirausahaan di 
Bidang Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya 
Saing Indonesia, hasilnya adalah: diperlukan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi 
kewirausahaan dan industri kreatif untuk 
meningkatkan kualitas negara kita. 
 
3. Metode Penelitian  
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis 
dan pendekatan empiris. Pendekatan teoritis atau 
normatif diterapkan dalam lingkup pekerjaan yang 
berkaitan dengan kegiatan analisis yang dilakukan 
menggunakan metoda-metoda analisis yang bersifat 
teoritis atau normatif. Pendekatan ini digunakan 
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untuk menghasilkan usulan atau model yang dapat 
memecahkan masalah. Pendekatan empiris 
diterapkan dalam rangka menjustifikasi hasil 
kegiatan analisis dan evaluasi yang dilakukan 
berdasarkan pendekatan teoritis dan evaluatif. 
Pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan 
sebab akibat dari suatu kebijakan. Dalam pendekatan 
ini digunakan metoda-metoda yang dapat 
menjelaskan hubungan sebab akibat berdasarkan 
analisis kondisi faktual yang diperoleh dari 
observasi terhadap gejala-gejala yang timbul. 

Data yang diperlukan adalah data mengenai 
sentra kerajinan sepatu kreatif di Kota Bandung dan 
Bogor. Variabel yang diperlukan meliputi 
kompetensi perajin, jenis produk kerajinan, 
desain/motif, harga, dan pasar. Data yang digunakan 
adalah data primer, yaitu perilaku dan motivasi, dan 
data sekunder yang diambil dari kantor BPS kota 
Bandung dan Bogor sebagai dukungan referensi 
yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder 
lainnya diperoleh dari studi literatur atau studi 
kepustakaan (desk research) dengan mempelajari 
berbagai dokumen, literatur dan publikasi yang 
meliputi data-data mengenai perajin sepatu dan 
pengelolaan usaha pemasarannya, identifikasi 
produk-produk unggulan perajin sepatu di daerah, 
laporan hasil studi atau kajian terdahulu, serta 
publikasi yang relevan dan terkait dengan 
kewirausahaan dalam membangun ekonomi di 
daerah.  

Metode penumbuhan kreativitas dilakukan 
dengan melakukan tahap pendataan dan identifikasi 
kompetensi SDM pelaku usaha kecil sepatu kreatif 
di Bandung dan Bogor. Selanjutnya dilakukan studi 
empiris yang mencakup studi potensi usaha dan 
kebijakan, sumber daya dan teknologi serta analisis 
faktor. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis data kualitatif hasil 
penelusuran data yang sebagaian bersumber dari 
kuesioner dan dilakukan secara kontinu dan induktif. 
Setelah dilakukan validasi, tahap berikutnya adalah 
membuat aplikasi desain kreatif untuk perajin sepatu 
skala usaha kecil. 
 
4. Hasil dan Pembahasan  
 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap dan 
diharapkan selesai dalam 2 (tahun). Tahun Pertama, 
identifikasi dan pengumpulan data, referensi, 
selanjutnya tahap validasi dan perancangan desain 
aplikasi sentra industri kreatif sepatu. Tahun kedua, 
lanjutan pengembangan aplikasi, uji coba (testing) 
aplikasi  di sentra kerajinan sepatu Bandung dan 
Bogor, survey, evaluasi dan penyempurnaan 
aplikasi. Luaran penelitian ini adalah aplikasi 
penumbuhan wirausaha baru melalui penelusuran 
lokasi di Bandung dan Bogor. Rancangan tampilan 
halaman utama aplikasi ini adalah seperti pada 
gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Rancangan tampilan halaman utama  

 
Penelitian dan perancangan aplikasi ini masih 

terus dikembangkan menuju tahap penyelesaian 
akhir, yaitu evaluasi dan penyempurnaan aplikasi 
dengan mempertimbangkan masukan dari pengguna 
pada saat uji coba. Keberhasilan aplikasi 
penumbuhan wirausaha baru ini diketahui dari hasil 
pengujian melalui beberapa tahap evaluasi berikut: 
a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku 

menuju perilaku sadar dan membutuhkan 
peningkatan kapasitas diri. 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa 
wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan 
dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 
pembangunan. 

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, 
kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah 
inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 
mengantarkan kepada kemandirian.  

 
5. Kesimpulan  
 

Produk dari penelitian ini adalah aplikasi desain 
kreatif yang dirancang agar dapat digunakan untuk 
mendesain sepatu sesuai dengan kreatifitas dan daya 
inovasi pengguna. Penggunaan aplikasi ini adalah 
sebagai upaya untuk meningkatkan semangat perajin 
sepatu, mengembangkan kreatifitas dan daya 
inovasi, referensi usaha, peluang usaha dan 
pengukuran potensi dalam diri pelaku usaha industri 
kecil kreatif sepatu. 
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Abstrak 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi 
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang tenaga kerja dan pendidikan 
agar dapat mengetahui kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Demi kelancaran program untuk 
merealisasikan KKNI, perlu diadakan kerjasama antara bidang ketenagakerjaan dengan pendidikan melalui 
interaksi dengan memanfaatkan konsep CSCW antara kedua bidang tersebut. 
Penelitian membahas mengenai konsep sistem interaksi dengan mengkolaborasikan sektor tenaga kerja dan 
pendidikan untuk mendukung realisasi KKNI. Didalamya berisi usulan model untuk mengkomunikasikan sektor 
tenaga kerja dan pendidikan dalam rangka mendukung KKNI. Diharapkan dengan dibuatnya model ini akan 
dapat menyatukan objektif sektor tenaga kerja dan pendidikan sehingga SDM Indonesia memiliki kualitas yang 
dapat bersaing.       
 
Kata kunci : KKNI, interaksi, dan kolaborasi, CSCW. 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Dewasa ini banyak lontaran kritik terhadap sistem 
pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa 
perluasan kesempatan belajar cenderung telah 
menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga 
terdidik daripada bertambahnya tenaga produktif 
yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik 
ini tentu saja beralasan karena data sensus penduduk 
memperhatikan kecenderungan yang menarik bahwa 
proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan 
pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar 
dibandingkan dengan proporsi penganggur dari 
lulusan yang lebih rendah. 
 
Sektor tenaga kerja lebih membutuhkan tenaga kerja 
yang memiliki skill tinggi sesuai dengan bidangnya. 
Kebanyakan lulusan pendidikan yang tinggi kurang 
memiliki skill yang mencukupi karena mereka tidak 
mempelajari langsung ke lapangan. Dalam 
kenyataannya pun kesempatan kerja yang tersedia 
tidak mendukung prospek kerja lulusan yang ada. 
Lowongan pekerjaan yang ada lebih banyak diisi 
oleh orang-orang yang bukan ahlinya atau tidak 

sesuai dengan bidang pendidikannya sehingga 
mendorong terjadinya ledakan pengangguran. 
 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan 
sistem yang bergerak secara simultan antara sektor 
pendidikan, tenaga kerja dan pemerintah. Dari ketiga 
komponen tersebut, peran pendidikan merupakan 
keharusan dan syarat terpenting dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Pendidikan dapat di tempuh melalui lembaga 
pendidikan formal, nonformal, pelatihan kerja atau 
pengalaman kerja. Kreativitas dan kecerdasan 
pengelola pendidikan menjadi faktor penentu bagi 
sukses tidaknya program tersebut.  
 
Lembaga pendidikan dalam membentuk sumber 
daya harus dapat menghasilkan lulusan pendidikan 
yang berkompetensi dengan menyertakan pelatihan 
kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja 
kepada peserta didik agar memiliki potensi yang 
dapat di kembangkan. Kemampuan ini penting 
dalam rangka memperluas lapangan kerja dan 
lapangan usaha serta peserta didik memiliki 
pekerjaan sesuai keahliannya. 
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KKNI akan menjenjang kualifikasi sumber daya 
berdasarkan sektornya masing-masing peserta yang 
dinyatakan telah memiliki kemampuan sesuai 
dengan kualifikasi berstandar Nasional/ 
Internasional/ Khusus, akan menerima sertifikat 
kompetensi kerja. Sertifikat ini adalah bukti tertulis 
yang di berikan oleh lembaga pendidikan. Sertifikat 
tersebut berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi 
sebagai bentuk pengakuan atas capaian 
pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan [1]. 
Sehingga lulusan pendidikan mendapatkan 
pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang 
dimilikinya. 
 
Tidak banyak masyarakat yang tahu dan peduli 
bahwa Januari lalu pemerintah menerbitkan 
Peraturan Presiden tentang KKNI. Ketidaktahuan 
dan sepinya respon masyarakat dapat disebabkan 
oleh ketidaktahuan tentang apa gunanya KKNI dan 
apa konsekuensinya bagi perikehidupan. Padahal, di 
belahan dunia lain, KKNI atau yang dikenal luas 
sebagai National Qualification Framework (NQF) 
adalah isu besar yang menyeret secara bersama-
sama elemen dunia pendidikan, ketenagakerjaan, 
dan dunia kerja [5]. 
 
KKNI diterapkan pada setiap sektor atau bidang 
profesi yang ditetapkan oleh kementrian atau 
lembaga yang membidangi sektor atau bidang 
profesi yang bersangkutan sesuai dengan 
kewenangannya. Sektor khusus yang dimaksud 
adalah menteri yang membidangi ketenaga kerjaan 
dan pendidikan yang secara bersama-sama atau 
sendiri-sendiri sesuai tugasnya masing-masing[1].  
 
KKNI menjadi alat untuk mengetahui dan mengakui 
standar kualifikasi sumber daya manusia Indonesia 
yang dapat disandingkan pada pekerjaannya[2]. 
Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang 
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang 
[1]. KKNI merupakan bidang yang berdiri sendiri 
dan merupakan jembatan antara bidang pendidikan 
dan pelatihan untuk membentuk sumber daya 
manusia nasional berkualifikasi (qualified person) 
dan bersertifikasi (certified person) melalui skema 
pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan 
kerja atau pengalaman kerja [1].  
 
KKNI memiliki 9 level jenjang kualifikasi. Setiap 
jenjang kualifikasi memiliki kesetaraan dengan 
capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui 
pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja  
[1].  
 
Perlu ada kolaborasi antara bidang pelatihan kerja 
dengan bidang pendidikan sehingga kualifikasi 

seseorang dapat diketahui dengan cepat dan tepat. 
Penelitian dibuat dalam rangka membuat model 
untuk mengkolaborasikan interaksi antara bidang 
ketenagakerjaan dengan bidang pendidikan dari 
perspektif Teknologi Informasi. Diharapkan dengan 
adanya model tersebut akan terjalin interaksi bidang 
yang berkepentingan dengan KKNI. 
 
Penelitian masih in progress untuk pembuatan 
model interaksi dan kolaborasi bidang yang 
berkaitan dengan KKNI. 
 
2. Kajian Pustaka 

 
2.1 KKNI 

 
“The world is flat” telah menjadikan manusia tak 
terbatas menerima dan mengirimkan informasi ke 
berbagai belahan dunia. Wujud tersebut benar 
adanya, tidak hanya dalam dunia maya, tapi dalam 
dunia nyata. Indonesia, melalui AFTA di tahun 2015 
kita akan menjadi MEA (Masyarakat Ekonomi 
Asean) atau AEC (Asean Economic Community), 
yang akan melebur dan berintegrasi menjadi satu 
menuju tatanan baru yaitu masyarakat ASEAN [3]. 
Staf khusus Menperin menyatakan bahwa Sikap 
yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong era 
globalisasi ini adalah dengan mempersiapkan 
sumber daya manusia agar dapat bersaing di area 
regional maupun internasional [4]. Arus globalisasi 
akan membawa dampak bahwa mulai tahun 2015 
setiap negara tidak akan boleh lagi mencegah 
masuknya (1) arus barang dan jasa; (2) arus 
investasi; dan (3) arus sumber daya manusia yang 
kompeten [2]. Oleh karena itu, pengakuan 
kualifikasi sumber daya manusia ditetapkan 
pemerintah mengenai Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI). 
 
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 
adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 
kompetensi yang dapat menyandingkan, 
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 
pengalaman kerja dalam rangka pemberian 
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 
pekerjaan di berbagai bidang [1]. 
 
KKNI merupakan kerangka kualifikasi yang 
disepakati secara nasional, disusun berdasarkan 
suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai 
basis pengakuan terhadap hasil pendidikan 
seseorang yang diperoleh melalui pendidikan 
formal, pendidikan nonformal dan pendidikan 
informal. Dengan adanya KKNI ini akan merubah 
cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata 
ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka 
kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai 
dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan 
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seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan 
[2]. 
 
KKNI mengadopsi dari NQF (
Framework): 

Gambar 70. Time line Pengembangan KKNI

 
KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, 
dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang 
terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) 
sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi KKNI 
tersebut terdiri atas [2]:  
a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 

dikelompokkan dalam jabatan operator;
b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 

dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau 
analis; 

c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 
dikelompokkan dalam jabatan ahli.
 

 
2.2 Interaksi 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
interaksi adalah  hal saling melakukan aksi, 
berhubungan, mempengaruhi; antarhubungan 
 
Komunikasi merupakan syarat terjadinya suatu 
interaksi. Komunikasi adalah suatu proses saling 
berbagi atau menggunakan 
bersama, dan pertalian antara para peserta dalam 
proses informasi.[10] 
 
Didalam interaksi, setidaknya terdapat 2 (dua) 
partisipan yaitu pengguna dan sistem. Keduanya 
merupakan hal yang kompleks. Untuk dapat 
menghubungkan keduanya kita per
yang dapat menjembataninya[7].
 
Penting untuk memahami interaksi. Kita harus 
berfikir mengenai interaksi antar komponen dengan 
tujuan agar pengguna merasa nyaman dan mudah 
memahami ketika menjalankan aplikasi sistem 
informasi untuk mendukung pekerjaan sehari
Interaksi tersebut dapat terjadi jika kita mengetahui 
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KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, 
dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang 
terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) 
sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi KKNI 

jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 
dikelompokkan dalam jabatan operator; 
jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 
dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau 

jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 
dikelompokkan dalam jabatan ahli. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
hal saling melakukan aksi, 

berhubungan, mempengaruhi; antarhubungan  [7]. 

Komunikasi merupakan syarat terjadinya suatu 
interaksi. Komunikasi adalah suatu proses saling 

 informasi secara 
bersama, dan pertalian antara para peserta dalam 

Didalam interaksi, setidaknya terdapat 2 (dua) 
partisipan yaitu pengguna dan sistem. Keduanya 
merupakan hal yang kompleks. Untuk dapat 
menghubungkan keduanya kita perlu penerjemah 
yang dapat menjembataninya[7]. 

Penting untuk memahami interaksi. Kita harus 
berfikir mengenai interaksi antar komponen dengan 
tujuan agar pengguna merasa nyaman dan mudah 
memahami ketika menjalankan aplikasi sistem 

pekerjaan sehari-hari. 
Interaksi tersebut dapat terjadi jika kita mengetahui 

latar belakang stakeholder
Interaksi berarti hubungan inter dan antar sistem. 
Berarti, ketika kita berfikir mengenai interaksi tidak 
hanya hubungan antara komponen yang ada didalam 
sistem, kita juga memikirkan interaksi dengan 
komponen terkena dampak dari dan oleh
yang dibahas. Interaksi inter dan antar sistem tidak 
sampai tercampur. Kita perlu membuat lingkup 
bahasan sistem [8]. 
 
Memahami  mengenai interaksi seperti yang 
dijelaskan diatas, kita dapat menjawab pertanyaan
pertanyaan kunci seperti yang diuraik
kalimat tanya dibawah ini 
a. Apakah terdapat masalah pada sistem yang 

sedang berjalan? Apa masalahnya? Menurut 
Anda, mengapa hal tersebut menjadi masalah?

b. Mengapa Anda mengira bahwa ide Anda 
terhadap penyelesaian tersebut merupakan ide 
yang bermanfaat? Bagaimana Anda 
membayangkan integrasi yang diusulkan dan 
bagaimana pengguna dapat melakukan interaksi 
tersebut dalam kehidupan sehari

c. Bagaimana Anda akan membuat rancangan 
untuk mendukung aktivitas pengguna? Dengan 
cara apa mereka dapat m
teridentifikasi? Apakah yang Anda bangun 
benar-benar membantu? 

 
 

2.3 Kolaborasi 
 

Kolaborasi adalah beberapa individu yang 
bekerjasama secara terkoordinasi dan kooperatif 
menuju satu tujuan bersama. Kolaborasi merupakan 
kunci yang akan menentukan sekelompok orang 
menjadi satu tim serta kunci suksesnya suatu tim.
 
Jadi, dalam kolaborasi dibutuhkan partner yang 
bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan 
bersama. Skenario kolaboratif juga diperlukan untuk 
desain mengenai keseluruhan s
karena kegiatan kolaboratif akan 
mendukung/mempengaruhi sistem 
depan. 
 
Kolaborasi menyampaikan pengetahuan atau makna 
diantara anggota kelompok. Materi dikerjakan 
secara aktif selama kolaborasi. Kolaborasi meliputi 
bagi-pakai dokumen, informasi, dan pengetahuan, 
juga aktivitas-aktivitas seperti 
pemungutan suara. [9] 
 
Kolaborasi menyiratkan orang
bekerja sama dan memerlukan piranti dukungan 
komputasi kolaboratif yang dibangun pada metode 
komunikasi. Computer Supported Cooperative Work
(CSCW) dikenal sebagai sistem pendukung atau 
groupware. Mereka meliputi s
elektronik dalam sistem konferensi elektronik
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stakeholder dan kebutuhannya. 
Interaksi berarti hubungan inter dan antar sistem. 
Berarti, ketika kita berfikir mengenai interaksi tidak 
hanya hubungan antara komponen yang ada didalam 
sistem, kita juga memikirkan interaksi dengan 
komponen terkena dampak dari dan oleh sistem 
yang dibahas. Interaksi inter dan antar sistem tidak 
sampai tercampur. Kita perlu membuat lingkup 

Memahami  mengenai interaksi seperti yang 
dijelaskan diatas, kita dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan kunci seperti yang diuraikan pada 
kalimat tanya dibawah ini  [8]: 

Apakah terdapat masalah pada sistem yang 
sedang berjalan? Apa masalahnya? Menurut 
Anda, mengapa hal tersebut menjadi masalah? 
Mengapa Anda mengira bahwa ide Anda 
terhadap penyelesaian tersebut merupakan ide 

bermanfaat? Bagaimana Anda 
membayangkan integrasi yang diusulkan dan 
bagaimana pengguna dapat melakukan interaksi 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari? 
Bagaimana Anda akan membuat rancangan 
untuk mendukung aktivitas pengguna? Dengan 
cara apa mereka dapat mengatasi masalah yang 
teridentifikasi? Apakah yang Anda bangun 

benar membantu?  

Kolaborasi adalah beberapa individu yang 
bekerjasama secara terkoordinasi dan kooperatif 
menuju satu tujuan bersama. Kolaborasi merupakan 

nentukan sekelompok orang 
menjadi satu tim serta kunci suksesnya suatu tim.[7] 

Jadi, dalam kolaborasi dibutuhkan partner yang 
bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan 

enario kolaboratif juga diperlukan untuk 
desain mengenai keseluruhan sistem komputer 
arena kegiatan kolaboratif akan 

mendukung/mempengaruhi sistem komputer di masa 

Kolaborasi menyampaikan pengetahuan atau makna 
diantara anggota kelompok. Materi dikerjakan 
secara aktif selama kolaborasi. Kolaborasi meliputi 

kumen, informasi, dan pengetahuan, 
aktivitas seperti brainstorming dan 

Kolaborasi menyiratkan orang-orang secara aktif 
bekerja sama dan memerlukan piranti dukungan 
komputasi kolaboratif yang dibangun pada metode 

Computer Supported Cooperative Work 
(CSCW) dikenal sebagai sistem pendukung atau 

. Mereka meliputi sistem pertemuan 
stem konferensi elektronik[9]. 
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3. Pembahasan  

  
Sektor yang bertanggung jawab dalam KKNI yaitu 
sektor pendidikan dan sektor ketenagakerja. Maka 
keduanya dapat saling berinteraksi dengan 
memanfaatkan konsep CSCW. Dengan adanya 
interaksi dan kolaborasi diantara kedua sektor 
tersebut, kita dapat mengetahui potensi yang dimiliki 
oleh seseorang sehingga dapat ditngkatkan 
kualitasnya. 
 
Peneliti mengusulkan sebuah model kolaborasi dan 
interaksi: 
 

 
 

Gambar 71. Model Kolaborasi Sektor Pendidikan 
dan Tenaga Kerja 

  
 

4. Kesimpulan dan Saran 
 

Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pelatihan 
kerja akan menghasilkan peserta didik yang 
berkompetensi sesuai dengan kualifikasi. KKNI 
berfungsi untuk menjembatani peserta didik dan 
ketenaga kerjaan. 
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Abstrak 

 
Data warehouse hadir dan berkembang sebagai repository data yang saat ini sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan. Pengelolaan data yang sangat banyak dan tersebar serta informasi yang dapat digali dari historical 
data menjadi tujuan dari pembuatan data warehouse. Sebagai sebuah repository data, data warehouse tentunya 
akan selalu berinteraksi dengan data dalam jumlah yang besar, menangani transaksi data dalam jumlah yang 
besar dan intensitas yang tinggi. Oleh karena itu, data warehouse dituntut untuk mampu menangani setiap 
transaksi yang terjadi di operasional database dan menangkap perubahan data dari setiap transaksi dan 
menyimpannya sebagai sebuah historical data dengan delay sekecil mungkin. Untuk itu, ada sebuah proses 
dalam data warehouse yang disebut change data captue (CDC). CDC akan mengidentifikasi dan memproses 
setiap perubahan yang terjadi di operasional database kemudian dikirimkan dan disimpan ditempat penyimpanan 
sementara yang disebut staging database. Dengan banyaknya data dan transaksi yang terjadi setiap harinya, 
diperlukan performansi yang bagus dari proses CDC. Untuk mendapatkan performansi yang bagus, tentunya 
diperlukan kinerja yang bagus dari setiap komponen yang membangun proses CDC. Untuk itu, dalam penelitian 
ini, dilakukan implementasi dan pengujian terhadap proses CDC untuk melihat performansi yang dihasilkan 
berdasarkan waktu eksekusi CDC. Lalu kemudian di analisis komponen apa saja yang berperan dalam CDC dan 
bagaimana kinerja dari setiap komponen tersebut. Dengan analisis performansi dan mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi performansi, maka proses waiting dalam CDC dapat dihilangkan atau dikurangi intensitas 
dan waktunya. Sehingga proses CDC dapat menghasilkan delay sekecil mungkin. 

 
Kata Kunci:  Data warehouse, Change Data Capture, Historical data, Performansi, Delay 
 

Abstract 
 

Data warehouse are present and developed as a data repository that is currently required by the company. 
amount of data thatmust be managed and spread as well as information that can be extracted from historical data 
into the purpose of the data warehouse creation. As a repository of data, data warehouse would have always 
interacted with a large amount of data, handle the transaction data in large numbers and high intensity. 
Therefore, the data warehouse is claimed to be able to handle every transaction that occurs in the operational 
database and capture data changes from each transaction and save it as a historical data with minimal delay. To 
deal with these problems, there is a process in the data warehouse that is called change data captue (CDC). CDC 
process will identify and process any changes that occur in the operation of the database are then transmitted and 
stored in temporary storage, called the staging database. With the number of data and transactions that occur 
each day, data warehouse needed a good performance from the CDC. To get a good performance, CDC certainly 
needed a good performance from each component of the building process of the CDC. In this research, will 
performed the implementation and testing of the CDC to see the resulting performance based on CDC's 
execution time. Then later in the analysis of any components that play a role in the CDC and how the 
performance of any of the component. With the analysis of performance and find out the factors that influence 
performance, then the process of waiting in CDC can be eliminated or reduced the intensity and time. So the 
CDC process can generate a delay as small as possible. 
Keyword : Data warehouse, Change Data Capture, Historical data, Performansi, Delay 
 

1. Pendahuluan 
Data warehouse hadir dan berkembang sebagai 
repository data yang saat ini sangat dibutuhkan oleh 
perusahaan. Pengelolaan data yang sangat banyak 

dan tersebar serta informasi yang dapat digali dari 
historical data menjadi tujuan dari pembuatan data 
warehouse[1]. Sebagai sebuah repository data, data 
warehouse tentunya akan selalu berinteraksi dengan 
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data dalam jumlah yang besar, menangani transaksi 
data dalam jumlah yang besar dan intensitas yang 
tinggi. Bahkan dalam suatu perusahaan, perputaran 
transaksi dapat terjadi dalam hitungan menit bahkan 
detik, dan data warehouse harus mampu 
menangkap perubahan data dari setiap transaksi dan 
menyimpannya sebagai historical data dengan 
delay sekecil mungkin. 
Untuk itu, ada sebuah proses yang disebut change 
data captue (CDC). Proses CDC akan 
mengidentifikasi dan memproses setiap perubahan 
yang terjadi di operasional database kemudian 
dikirimkan dan disimpan ditempat penyimpanan 
sementara yang disebut staging database[3]. 
Dengan banyaknya data dan transaksi yang terjadi 
setiap harinya, diperlukan performansi yang bagus 
dari proses CDC. Untuk mendapatkan performansi 
yang bagus, tentunya diperlukan kinerja yang bagus 
dari setiap komponen yang membangun proses 
CDC. Untuk itu, dalam penelitian ini, dilakukan 
implementasi dan pengujian terhadap proses CDC 
untuk melihat performansi yang dihasilkan dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
performansi tersebut.  
Pada proses CDC, terdapat 2 pendekatan yang 
dapat dilakukan yaitu synchronous dan 
asynchronous CDC. Synchronous CDC akan 
menangkap perubahan data secara langsung setelah 
operasi DML dilakukan menggunakan trigger. 
Namun skema tersebut dapat beresiko pada 
transaksi yang sedang berjalan. Sedangkan 
pendekatan asynchronous CDC akan menangkap 
perubahan data secara langsung setelah commit, 
dan tidak menimbulkan resiko pada transaksi yang 
berlangsung. Asynchronous CDC memiliki 
beberapa metode, yaitu HotLog CDC, AutoLog 
Archive CDC, AutoLog Online CDC, Distributed 
Hotlog. 
Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah 
metode Asynchronous Distributed Hotlog (ADH). 
Metode ADH merupakan metode terbaru yang 
dimiliki proses CDC. Metode ini mampu 
menangkap setiap perubahan yang terjadi di 
operasional database dan dapat menangani kondisi 
data terdistribusi yang banyak dipakai oleh 
perusahaan. Metode ini dipilih karena 
kemampuannya untuk menjalankan source 
database dan staging database pada platforms 
hardware yang berbeda[3]. Selain itu, metode ini 
mampu menangani kondisi data terdistribusi di 
source database atau multiple source database dan 
mampu melakukan pendistribusian change data 
setelah di-capture dalam satu staging database atau 
centralized staging[8]. Centralized staging adalah 
kondisi penyimpanan data hasil proses change data 
capture dari multiple source database dalam satu 
staging database terpusat. 
 

2. Perancangan Sistem 
Sistem ini merupakan implementasi proses change 
data capture menggunakan metode asynchronous 

distributed hotlog (ADH). Sistem dibangun 
menggunakan 2 hardware sebagai source database 
dan staging database yang terhubung dalam 
jaringan LAN. Masing-masing hardware memiliki 
database link yang akan menghubungkan instance 
database dari kedua hardware tersebut. Schema 
data yang digunakan adalah schema DS (Data 
Store) yang memiliki 17 tabel relasi yang nanti 
akan didistribusikan secara vertikal ke dalam 2 
change set. Sistem ini memiliki 3 user, 2 user 
berperan sebagai publisher di source dan staging 
database untuk proses capture perubahan data dan 
database link, serta 1 subscriber untuk mengakses 
data yang telah di-capture di staging database. 
Untuk Implementasi dan pengujian sistem akan 
dilakukan proses capture oleh staging database 
terhadap schema DS di source database 
menggunakan beberapa query DML. Pengujian 
dilakukan untuk melihat pengaruh multiple change 
set, ukuran redo log file, ukuran transaksi, dan 
waktu eksekusi pada proses CDC. Berikut adalah 
gambaran perancangan sistem dari penelitian ini : 
 

 
 

Gambar 1. Perancangan Sistem 
 
 

3. Pengujian dan Analisis Sitem 
Ada 2 pengujian yang dilakukan, pertama dengan 
melakukan query update untuk beberapa source 
database yang change table-nya berada di-change 
set 1 dan change set 2. Ini bertujuan untuk melihat 
pengaruh multiple change set dengan CDC. Kedua, 
melakukan query update dengan beberapa ukuran 
transaksi, dan redo log untuk melihat performansi 
dari CDC dilihat dari waktu eksekusi dan proses 
wait yang terjadi. 
 

Hasil Pengujian 1, Change set 

Tabel 1. Hasil Uji 1 
Query 
Update 

Transaction 
Size 

Waktu CDC (S) 
Set 1 Set 2 

1000 row 

136 KB 3   
144 KB   6 
136 KB 3 4 
168 KB 4   
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184 KB   7 
168 KB 3 5 

100000 row 

12912 KB 94   
12912 KB   94 
12912 KB 91 96 
16696 KB 111  
16008 KB  76 
16352 KB 98 95 

Hasil Pengujian 2, Transaction Size dan Redo log 
File 

Tabel 2. Hasil Uji 2 

Operasi DML 
Redo Log File 

200 MB 
(100:100) 

200 MB 
(50:50:50:50) 

 
size < 50MB 

6.456 59s 74s 
25.952 105s 150s 
39.272 137s 186s 

 
50MB<size<100MB 

55.688 367s 426s 
68.432 441s 580s 
84.408 536s 644s 

 
size > 100MB 

116.664 580s 821s 
138.664 622s 1075s 
181.896 1248s 1427s 
266.56 1699s 1893s 
304.544 1982s 2235s 

Analisis Hasil Pengujian 1, Change set 

Gambar 2. Konfigurasi Oracle Streams 
 
Berdasarkan hasil pengujian terhadap change set, 
terlihat bahwa tidak ada perbedaan waktu eksekusi 
yang cukup signifikan pada saat proses apply ke 1 
change set maupun ke 2 change set. Hal ini 
disebabkan karena streams apply process yang 
bertugas memproses data dari queue dimiliki oleh 
tiap change set. Selain dari sisi waktu dan jumlah 
stream apply process, sifat subject oriented yang 
dimiliki data warehouse juga dapat menjadi salah 
satu kelebihan dari multiple change set. Subject 
oriented berarti data dari source database akan 
dikelompokkan berdasarkan subject-subject tertentu 
dalam organisasi, bukan pada proses atau 
fungsionalitas tertentu. Jadi dengan menggunakan 
multiple change set, data-data atau tabel yang 
memiliki keterkaitan terhadap satu subject dapat 
ditempatkan dalam satu change set. Hal ini akan 

mempermudah pada saat pengaksesan data oleh 
user di data warehouse. 
 

Analisis Hasil Pengujian 2, Transaction Size dan 
Redo log File 

Tabel 3 menunjukkan adanya delay yang terjadi 
dari proses capture hingga apply di staging 
database.  

Tabel 3. Hasil Perbandingan Redo Log File 

Ukuran 
Transaksi 

Redo log File 200MB 
2 Redo log 

group 
100:100 

4 Redo log 
group 

50:50:50:50 
size < 50MB Transaksi akan 

langsung di-capture 
oleh oracle streams 
capture process. 

Transaksi 
langsung di-
capture oracle 
streams capture  

size >50MB 
size<100MB 

Transaksi akan 
langsung di-
capture,  
 

Terjadi switch log 
di redo log file.  
 Terjadinya switch 
log mengakibatkan 
adanya overhead. 

size>100MB Terjadi switch log  
di redo log file 
 Terjadi halt pada 
saat menunggu data 
di redo log selesai 
di-archive  
 

Terjadi switch log 
dengan intensitas 
yang lebih banyak  
overhead yang 
dihasilkan akan 
lebih besar.  
 terjadi halt pada 
saat menunggu 
data di redo log 
selesai di-archive 

 
Dari tabel diatas, salah satu faktor besarnya delay 
yang dihasilkan oleh 4 redo log group adalah 
banyaknya overhead yang terjadi setiap dilakukan 
switch log dan adanya waktu tunggu untuk 
menunggu redo log selesai di archive-kan sebelum 
dapat digunakan kembali. Optimalisasi redo log 
diperlukan untuk mengurangi delay, seperti 
penentuan ukuran redo log dan pembagian redo log 
group. Selain redo log, proses waiting juga terjadi 
di CDC. 
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Gambar 3. Proses Waiting CDC 

Dari gambar diatas, terlihat adanya proses waiting 
selama CDC berlangsung, proses tersebut antara 
lain : 
Oracle streams capture 

Proses waiting selama capturing terjadi pada 
system I/O, user I/O, dan configuration. Hal ini 
disebabkan karena keterlambatan pada proses 
db file read, log file read, dan pada saat proses 
enqueue data, dimana ukuran queue pada 
streams_pool_size terlalu kecil untuk 
menampung change data sehingga terjadi 
penumpukan data.  

Oracle streams propagation 
Proses waiting selama propagation terjadi pada 
network, karena performansi jaringan yang 
buruk sehingga proses pengiriman data 
tehambat. 

Oracle streams apply 
Proses waiting selama apply terjadi pada user 
I/O. Hal ini bisa terjadi akibat proses waiting 
yang terjadi pada proses sebelumnya yang 
menyebabkan proses penulisan change data ke 
change table terhambat karena menunggu db 
file sequential read. 
 

4. Kesimpulan dan Saran 
 

4.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, dapat 
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Alur proses yang harus diperhatikan pada saat 

membuat CDC adalah proses inisialisasi 
parameter dari seluruh komponen CDC serta 
penentuan ukuran dan pembagian redo log file.  

2. Waktu eksekusi CDC berbanding lurus dengan 
ukuran transaksi 

3. Multiple change set tidak mempengaruhi waktu 
eksekusi dari proses change data capture 

4. Pada pengujian dalam penelitian ini, redo log 
file yang optimal adalah yang memiliki redo 
log group sesedikit mungkin minimal 2 tetapi 
tidak mengganggu LGWR dalam melakukan 
penulisan ke redo log.  

5. Semakin banyak switch log yang terjadi di redo 
log file, maka semakin besar overhead yang 
dihasilkan 

6. Delay pada CDC disebabkan karena adanya 
waiting yang terjadi selama proses di Redo log 
file, oracle streams capture, streams 
propagation, dan streams apply. 

7. Penentuan ukuran STREAMS_POOL_SIZE 
dapat mempengaruhi besarnya queue pada 
source dan staging database. 
 

4.2 Saran 
 
Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, 

antara lain dengan : 
1. Penentuan ukuran redo log file dan jumlah 

redo log file yang akan digunakan harus 
memperhitungkan karakteristik dari transaksi 
yang berlangsung di source database. 

2. Penentuan ukuran redo log file yang akan 
digunakan dapat dibantu dengan oracle 
performance tuning 

3. Hasil yang diperoleh dari pengujian merupakan 
faktor yang mempengaruhi performansi dari 
proses CDC, Hasil ini dapat dikembangkan 
sehingga tercipta performansi yang bagus dari 
CDC 

4. Metode yang diujikan pada penelitian ini 
merupakan salah satu dari 4 metode yang 
dimiliki CDC. Untuk mengetahui metode mana 
yang paling optimal, diperlukan perbandingan 
dari keempat metode tersebut.  
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Abstrak  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana transformasi sinusoidal untuk pembuatan animasi 

tex dan angka berbasis grafik komputer. Objek animasi ini berupa tex yang diikuti angka hitungan yang terus 
bertambah. Tex dan angka ini ditranslasikan secara sinusoidal dengan fungsi sinus dan sekaligus berotasi pada 
sumbu x, y, dan z dengan pusat koordinat yang terus berpindah. Selain itu juga dilakukan transformasi warna 
secara sinusoidal dengan fungsi sinus. Pemrograman dibuat dengan OpenGL. Hasilnya tidak terjadi perubahan 
ukuran dari tex dan angka. Perubahan yang terjadi yaitu angka hitungan terus bertambah mengikuti hitungan dan 
objek tex dan angka berubah warna sekaligus berpindah posisi dan juga berotasi. Kecepatan perubahan ini 
bergantung pada spesifikasi processor, memori, dan kartu grafis yang digunakan. Animasi tex dan angka yang 
dibuat ini dapat diaplikasikan untuk screensaver. 

 
Kata kunci:  opengl, rotasi, sinusoidal, transformasi 
 
 
 
1 Pendahuluan 

 
Grafik komputer merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang memproses input dari suatu 
media yang dapat berupa model maupun gambar 
menjadi suatu informasi yang berguna. Grafik 
komputer banyak digunakan di berbagai bidang 
terutama untuk pembuatan animasi film, iklan, 
game, aplikasi image pada web, dan masih banyak 
lagi. Animasi yang berbasiskan grafik komputer 
dapat juga diaplikasikan untuk pembuatan 
screensaver. Screensaver yang unik akan 
menjadikan komputer tampil berbeda dibandingkan 
dengan yang lainnya. 

Screensaver pada awalnya dikembangkan 
untuk mencegah terjadinya efek hitam di layar 
komputer CRT atau juga plasma, karena tampilan 
di layar yang tidak berubah dalam jangka waktu 
yang lama dan berkelanjutan yang disebut dengan 
phosphor burn-in atau screen burn-in. Dengan 
kemajuan teknologi, layar monitor CRT sudah tidak 
begitu rentan terhadap efek screen burn-in seperti 
pada layar monitor pada masa lalu, karena sudah 
ditambahkan proteksi dengan lapisan alumunium di 
belakang fosfornya. Sekarang screensaver lebih 
banyak ditujukan untuk hiasan komputer ketika 
tidak digunakan, memperindah tampilan atau alasan 
keamanan [1].  

Penulisan ini bertujuan untuk membuat 
animasi tex dan angka yang ditransformasikan 
secara sinusoidal sehingga berubah warna sekaligus 

berubah posisi dan berotasi dengan pusat koordinat 
yang terus berpindah. Animasi ini dibuat untuk 
diaplikasikan pada screensaver sebagai variasi 
tampilan yang bersifat unik dan dapat untuk 
menjaga kualitas dari tampilan monitor. 

 
2 Transformasi pada OpenGL 

 
OpenGL atau Open Graphics Library adalah 

software interface untuk hardware grafis [2]. Dalam 
OpenGL telah didefinisikan ratusan command yang 
dapat digunakan untuk membuat objek dan 
melakukan operasi-operasi yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan aplikasi grafis dua dan tiga dimensi. 
OpenGL didesain sebagai interface yang hardware-
independent, artinya OpenGL dapat 
diimplementasikan pada banyak platform hardware 
yang berbeda.  

Transformasi adalah proses perubahan atau 
perpindahan suatu objek sehingga objek tersebut 
memiliki bentuk atau posisi yang baru. Pada 
OpenGL terdapat beberapa tipe transformasi, 
diantaranya adalah [3]: 
a. Modeling Transformation: memodelkan 

transformasi dengan cara menggerakkan objek 
di sekitar layar dan juga merubah objek dalam 
satuan koordinat lokal menjadi koordinat yang 
umum. Maksudnya adalah proses transformasi 
tertuju pada posisi dan orientasi pada 
pergerakan, perputaran, dan ukuran objek. 

b. Viewing Transformation: tipe transformasi ini 
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memanfaatkan posisi kamera dan cara pandang 
objek tersebut sehingga jika dilakukan 
transformasi, maka yang akan melakukan 
transformasi adalah kamera atau cara pandang 
objek tersebut. 

c. Project Transformation: Transformasi ini 
berfokus pada isi atau volume dari objek 
tersebut dan batasan pandangan dari layar yang 
ada. 

d. Viewport Transformation: Transformasi ini 
memetakan koordinat yang terbuat karena 
transformasi perspektif pada permukaan layar. 
Dapat dibayangkan ini sebegai hasil akhir yang 
mampu memperbesar ataupun memperkecil 
objek tersebut, atau yang sering dilakukan 
adalah seperti melakukan zoom in atau zoom 
out pada suatu objek, karena pada dasarnya 
ukuran dari objek tersebut tidak berubah, 
melainkan cara pandang yang memaksa untuk 
melihat objek tersebut menjadi objek yang 
lebih besar. 
Transformasi dapat diartikan sebagai suatu 

metode yang dapat digunakan untuk memanipulasi 
lokasi sebuah titik. Apabila transformasi dikenakan 
terhadap sekumpulan titik yang membentuk sebuah 
benda (obyek) maka benda tersebut akan 
mengalami perubahan. Perubahan dalam hal ini 
adalah perubahan dari lokasi awal suatu benda 
menuju lokasi yang baru dari benda tersebut [4]. 

Beberapa cara transformasi yang umum 
adalah translasi, rotasi, dan scalling. Translasi dan 
rotasi disebut juga sebagai rigid body 
transformation yaitu transformasi yang hanya 
mengubah posisi objek, tanpa mengubah 
bentuknya. Secara sederhana translasi adalah 
memindahkan objek grafis dari satu tempat ke 
tempat lain tanpa mengubah tampilan dan orientasi. 
Untuk menghasilkan translasi dari suatu objek 
grafis, dapat ditambahkan konstanta tx pada 
koordinat x dan konstanta ty pada koordinat y. 
Formula ini diterapkan pada semua titik pada objek 
yang akan ditranslasikan. Koordinat dari objek 
yang ditranslasikan digambarkan pada gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Translasi titik 

 
Rotasi adalah memutar objek terhadap titik 

tertentu di bidang xy. Bentuk dan ukuran objek 

tidak berubah. Untuk melakukan rotasi perlu 
diketahui sudut rotasi dan pivot point (xp,yp) atau 
titik rotasi dimana objek dirotasi. Nilai positif dari 
sudut rotasi menentukan arah rotasi berlawanan 
dengan jarum jam dan sebaliknya nilai negative 
akan memutar objek searah jarum jam. Koordinat 
dari rotasi suatu objek digambarkan pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Rotasi θ titik A 

 
3 Metode Penelitian 

 
Animasi tex dan angka ini dibuat dengan 

pergerakan dan perubahan warna. Pergerakan 
dilakukan dengan transformasi translasi sinusoidal 
dan rotasi. Translasi sinusoidal dilakukan dengan 
fungsi sinus. Perubahan warna dilakukan dengan 
transformasi translasi sinusoidal dengan fungsi 
sinus. 

Script untuk membuat objek yang berupa tex 
dan angka dengan jenis huruf  "Courier New" 
adalah sebagai berikut: 
font = CreateFont(-12, // tinggi huruf 

0, // lebar huruf 
0, // Angle Of Escapement 
0, // Orientation Angle 
FW_BOLD, // huruf tebal 
FALSE, // tidak miring 
FALSE, // tidak digaris bawah 
FALSE, // tidak digaris tengah 
ANSI_CHARSET, // Character Set Identifier 
OUT_TT_PRECIS, // presisi output 
CLIP_DEFAULT_PRECIS, // Clipping Precision 
ANTIALIASED_QUALITY, // kualitas output 
FF_DONTCARE|DEFAULT_PITCH, // Family 
dan Pitch 
"Courier New"); // jenis huruf 
    

Untuk mewarnai begraound menjadi putih dengan 
script berikut: 

glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f); 

 
Script untuk membuat animasi dimulai dengan: 

int DrawGLScene(GLvoid) 
{ 

 
Script ini ditutup dengan: 

return TRUE; 
} 

 
Sebelum dilakukan translasi dan rotasi, screen dan 
buffer dibersihkan dengan script: 

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | 
GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
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Untuk mengembalikan ke matrix awal dengan 
script: 
 glLoadIdentity(); 
 

Objek yang berupa tex dan angka dibuat 
dengan script glPrint. Objek ini kemudian 
ditranslasikan dengan script glTranslatef dan 
dirotasikan dengan script glRotatef. 

Parameter angka pada program animasi ini 
kemudian dicoba untuk diganti-ganti dan diamati 
bagaimana hasil yang diperoleh. Selain itu program 
animasi ini juga diujicobakan pada beberapa 
komputer dengan spek yang berbeda. 
 
4 Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil yang diperoleh dari program animasi ini 

adalah seperti ditunjukkan pada gambar 3. Animasi 
ini berupa tex tetap yang diikuti oleh angka yang 
terus berubah. Angka ini terus bertambah sesuai 
hitungan. Tex dan angka ini secara bersamaan terus 
berputar dan berpindah tempat serta sekaligus 
berubah warnanya. Secara singkat perubahan yang 
terjadi seperti pada gambar 3 pada posisi gambar 
(a) kemudian berubah menjadi posisi gambar (b) 
dan selanjutnya menjadi gambar (c) dan seterusnya.  

 

 
(a) 
 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Gambar 3. Transformasi dari (a) menjadi (b) dan 

kemudian menjadi (c) 

 
Sinusoidal merupakan perubahan nilai yang 

berfluktuasi mengikuti perubahan nilai fungsi sinus 
pada trigonometri. Nilai fungsi sinus ini 
mempengaruhi arah translasi. Arah translasi ini 
berubah sesuai dengan perubahan nilai fungsi sinus 
pada sumbu X, Y, dan Z. 
Script  untuk translasi posisi adalah: 
 glTranslatef(1.1f*float(sin(rot/30.0f)),1.8f*float(sin(r

ot/30.0f)),-10.10f); 

 
Arah translasi posisi pada sumbu x dan y terus 

berubah mengikuti nilai dari fungsi sinus. Angka 30 
pada script di atas merupakan angka yang 
menentukan perubahan nilai fungsi sinus pada 
program. Semakin besar angkanya maka perubahan 
nilai fungsi sinus akan semakin kecil, sehingga 
translasi sinusoidal juga akan kecil. Selain fungsi 
sinus, dapat juga digunakan fungsi cosinus karena 
pada dasarnya fungsi sinus dan cosinus 
fluktuasinya sama. Angka -10 menentukan 
besarnya ukuran font. Semakin besar angkanya, 
maka ukuran font semakin kecil. 

Selain dilakukan translasi, pada objek tex dan 
angka juga dilakukan rotasi pada sumbu x, y, dan z, 
dimana pusat koordinat dari sumbu x, y, dan z 
tersebut juga berubah-ubah mengikuti script  
translasi pusat koordinat berikut: 
 glTranslatef(-1.1f,-1.1f,-1.1f); 

 
Angka -1 pada script  menunjukkan bahwa 

nilai koordinatnya bertambah 1 pada sumbu x, y, z. 
Script  rotasi pada sumbu x adalah: 
 glRotatef(rot,1.1f,0.0f,0.0f); 
 
Script  rotasi pada sumbu y adalah: 
 glRotatef(rot*1.1f,0.0f,1.1f,0.0f); 
 
Script  rotasi pada sumbu z adalah: 
 glRotatef(rot*1.1f,0.0f,0.0f,1.1f); 
 

Pada script di atas, rot adalah faktor pengali 
(konstanta) yang didefinisikan sebagai berikut: 

rot-=0.1f; 
 

Angka 1 pada script  di atas merupakan angka 
yang menentukan kecepatan rotasi. Semakin besar 
angkanya, maka berotasinya semakin cepat. 

Script  untuk merubah warna RGB dengan 
mengikuti perubahan nilai fungsi sinus adalah: 
 glColor3f(-

1.1f*float(sin(rot/40.0f)),1.1f*float(sin(rot/40.0f)),1.1
f-1.1f*float(sin(rot/40.0f)));  

 
Seperti pada translasi sinusoidal dengan script  

glTranslatef  di atas, angka 40 pada script  di atas 
merupakan angka yang menentukan perubahan nilai 
fungsi sinus pada program. Semakin besar 
angkanya maka perubahan nilai fungsi sinus akan 
semakin lambat, sehingga perubahan warnanya 
juga lambat. 
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Script  untuk membuat objek tex dan angka 
adalah sebagai berikut: 
 glPrint("RomDhoni%0.1f",rot/50); 

 
Script  tersebut untuk memunculkan tex 

RomDhoni dan diikuti dengan angka. Script  %0.1 
pada script  di atas, % adalah untuk merubah angka 
agar terus bertambah mengikuti hitungan. 0 adalah 
jarak spasi antara tex dan angka. Semakin besar 
angkanya, maka spasinya semakin jauh. 1 adalah 
untuk menampilkan jumlah digit di belakang titik 
(.), semakin besar angkanya, maka digit di belakang 
titik semakin banyak. Angka 50 menunjukkan 
faktor pembagi (penyebut) yang akan menentukan 
cepatnya menghitung (perubahan angka). Semakin 
besar angkanya, maka menghitungnya (perubahan 
angka) semakin lambat. 

Hasil yang diperoleh dari uji coba dengan 
spesifikasi komputer yang berbeda menunjukkan 
bahwa semakin tinggi spesifikasi komputernya, 
maka pergerakan translasi dan rotasi juga semakin 
cepat. Demikian juga dengan perubahan angka 
hitungan dan perubahan warnanya. 
 
6 Kesimpulan dan Saran 

 
Dengan transformasi sinusoidal, objek yang 

berupa tex dan angka secara terus menerus 
berpindah posisi dan beputar tanpa mengalami 
perubahan ukuran dan bentuk. Kecepatan 
perubahan ini bergantung pada spesifikasi 
processor, memori, dan kartu grafis yang 
digunakan. Animasi tex dan angka dengan metode 

transformasi sinusoidal ini dapat diaplikasikan 
untuk screensaver sebagai variasi tampilan pada 
layar monitor. 

Disarankan untuk mengatur kecepatan 
translasi dan rotasi disesuaikan dengan spesifikasi 
komputer yang digunakan. Metode yang digunakan 
ini dapat juga dimodifikasi atau digabungkan 
dengan metode lainnya. Dapat juga divariasi 
dengan objek lainnya. 
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Abstrak 

Bandeng Kendal MIR Bandeng Tanpa Duri adalah sebuah industri kecil atau industri rumahan yang berada di 
bawah KOPMIR KARSA yang membeli, mengolah dan memasarkan produk dari olahan ikan bandeng. Proses 
pencatatan masih bersifat manual dengan menggunakan catatan buku sehingga data yang dihasilkan kurang 
akurat, efektif dan efisien. Selain itu, Bandeng Kendal memiliki kelemahan dalam melakukan pelaporan 
pembelian dan persediaan yang tingkat akurasi, efektivitas, dan efisiensinya masih kurang. Aplikasi ini dibuat 
berbasis dengan metode terstruktur yaitu menggunakan Data Flow Diagram (DFD dan Entity Relationship 
diagram untuk perancangan data.  Implementasi aplikasi menggunakan PHP dan MySQL Industri rumahan 
seperti Bandeng Kendal akan sangat baik jika memiliki sistem manajemen yang bagus sehingga menghasilkan 
total biaya persediaan optimal. Salah satu metode untuk memanajemen persediaan adalah metode Economic 
Order Quanity (EOQ) dimana EOQ dapat menghasilkan jumlah beli optimum, frekuensi pemesanan, time 
schedule, dan total biaya optimum.  Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagian pembelian, gudang, 
produksi, keuangan dan pemilik. Adapun kemudahan tersebut aplikasi dapat menghasilkan berupa perhitungan 
EOQ, pencatatan pembelian, pengelolaan persediaan bahan masuk, pembuatan laporan pembelian, jurnal dan 
buku besar. Aplikasi ini dalam melakukan pengujian menggunakan pengujian manual, aplikasi dan 
fungsionalitas. Dalam pengujian ini menghasilkan perhitungan eoq, proses pembelian, dan pembuatan jurnal 
serta buku besar. 
 
Kata kunci : Bandeng Kendal, Pembelian, Economic Order Quanity, Persediaan, Sistem Informasi Akuntansi 
 
 
 
 
 

1. Pendahuluan  
 
1.1 Latar Belakang 

 
Bandeng Kendal MIR Bandeng tanpa Duri 

adalah sebuah industri rumahan dimana 
kegiatannya membeli, mengolah dan memasarkan 
olahan ikan bandeng. Pendiri Bandeng Kendal ini 
didirikan oleh KOPMIR KARSA. Produknya 
antara lain Bandeng tanpa duri, krupuk duri, 
nugget, baso, pepes, dan lain-lain. Bandeng 
merupakan potensi daerah terbesar, bisa di 
budidayakan dan stok selalu tersedia.  .  

Selama beberapa tahun ini, Bandeng Kendal 
melakukan pencatatan bahan baku,  barang jadi dan 
membuat laporan keuangan masih secara manual 
dari catatan buku kemudian pada akhir 
minggu/bulan dimasukkan ke Microsoft Excel. Hal 
inilah yang sering menyebabkan banyak terjadi 

kesalahan dalam melakukan proses pencatatan 
bahan baku dan barang jadi, dan laporan 
keuangannya. Pemrosesan data produksi menjadi 
sulit terutama ketika sewaktu-waktu ingin melihat 
persediaan barang jadi dan laporan keuangan.  

Adapun bahan baku utama dalam pembuatan 
makanan olahan pada Bandeng Kendal yang 
dibutuhkan yaitu ikan bandeng. Persediaan adalah 
suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan 
karena apabila perusahaan tersebut tidak dapat 
memberikan kontribusi dalam kelancaran 
penyediaan barang maka persediaan tersebut akan  
menjadi suatu penumpukan barang dan akan 
mengakibatkan pembengkakan biaya. Perencanaan 
secara khusus untuk pengadaan barang dan 
ditentukan oleh perusahaan. Bagi perusahaan 
makanan seperti Bandeng Kendal ini, masa 
kadaluwarsa barang menjadi salah satu faktor yang 
penting juga mempengaruhi biaya total persediaan. 
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Ketika barang tersebut telah melewati batas waktu 
pakai (±1 bulan), maka barang tersebut sudah tidak 
dapat digunakan lagi. Barang akan memiliki nilai 
jual yang lebih rendah seiring dengan mendekatnya 
masa pakai, bahkan tidak memiliki nilai jual sama 
sekali ketika barang tersebut telah kadaluwarsa. 
Dengan demikian, dibutuhkan metode perhitungan 
yang cermat disertai efisiensi dan mampu menekan 
biaya persediaan bahan baku seminimal mungkin 
untuk itu menggunakan metode Economic Order 
Quantity (EOQ). EOQ adalah pengendalian 
permintaan/pemesanan beberapa jenis item yang 
optimal dengan biaya inventory seminimal 
mungkin. Jumlah biaya yang ditekankan serendah 
mungkin adalah biaya penyimpanan (Carrying 
cost) dan biaya pemesanan (Ordering cost).   

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, 

maka permasalahan Bandeng Kendal MIR Bandeng 
tanpa Duri dirumuskan sebagai berikut. 
a. Bagaimana memanajemen persediaan optimum 

berdasarkan EOQ pada Bandeng Kendal? 
b. Bagaimana menyajikan laporan pembelian dan 

buku besar? 
 

1.3 Tujuan 
 

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah 
membuat sistem informasi yang dapat : 
a. Membantu memanajemen bahan baku agar 

optimum 
b. Membantu mempermudah dalam membuat 

laporan pembelian, jurnal dan buku besar 
 

1.4 Batasan Masalah 
 

 Adapun batasan pada produk yang akan 
dibangun sebagai berikut. 
a. Metode yang digunakan dalam manajemen 

persediaan menggunakan metode EOQ. 
b. Jumlah permintaan (D) berdasarkan keputusan 

dari pemilik. 
c. Tidak mempertimbangkan lead time. 
d. Periode perhitungan Economic Order Quantity 

(EOQ) 1 Januari sampai 31 Desember. 
e. Pembelian hanya membeli bahan utama saja 

yaitu bandeng. 
  

2. Akuntansi, Jurnal dan Buku Besar 
 
Akuntansi secara teknis diartikan sebagai 

proses pencatatan, penggolongan, peringkasan 
pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu 
organisasi[1]. Berdasarkan pengertian akuntansi 
secara teknis, maka tahap dalam proses akuntansi 
mencakup hal-hal sebagai berikut. 

a. Pengidentifikasian dan pengukuran transaksi 
serta kejadian lainnya. 

b. Jurnalisasi. Jurnalisasi terdiri dari jurnal umum, 
jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, 
jurnal pembelian dan jurnal penjualan. 

c. Pemindahbukuan. Pemindahbukuan terdiri dari 
buku besar umum dan buku besar pembantu. 

d. Pembuatan neraca saldo 
e. Penyesuaian  
f. Neraca saldo yang disesuaikan  
g. Pembuatan laporan keuangan  
h. Penutupan (akun nominal) 
i. Neraca saldo pasca penutupan  
j. Ayat jurnal pembalik 

 
Jurnal (general journal) adalah daftar transaksi atau 
kejadian kronologis yang diekspresikan dalam 
istilah debet dan kredit pada akun-akun tertentu. 
setiap ayat jurnal umum (general journal entry) 
terdiri dari empat bagian : (1) akun dan jumlah 
yang harus didebet (Dr), (2) akun dan jumlah yang 
harus dikredit (Kr), (3) tanggal, (4) keterangan [2]. 
Buku besar (general ledger) merupakan buku akun 
(atau printout) yang berisi semua akun  [3]. Buku 
besar adalah kumpulan dari semua akun aktiva, 
kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan 
dan beban. Dalam praktek, transaksi serta kejadian 
tertentu pada awalnya tidak dicatat dalam buku 
besar karena satu transaksi akan mempengaruhi dua 
akun atau lebih, dimana masing-masing akun ini 
terdapat pada halaman yang berbeda dalam buku 
besar [2].  

 
3. Persediaan dan Economic Order Quantity 

(EOQ) 
 
Persediaan adalah salah satu elemen utama dari 

modal kerja yang terus menerus mengalami 
perubahan. Tanpa persediaan, perusahaan akan 
menghadapi resiko, yaitu tidak dapat memenuhi 
keinginan pelanggan atas barang produksi[4].  

Salah satu metode manajemen persediaan 
adalah metode Economic Order Quantity. Metode 
EOQ digunakan untuk menentukan jumlah dan 
frekuensi pembelian yang optimal. Metode ini 
mengasumsikan bahwa biaya pengendalian 
persediaan terdiri dari biaya pemesanan dan biaya 
penyimpanan sehingga dapat diketahui rasio nilai 
keuntungan sebelum dan sesudah pemesanan 
optimal [5].  
a.  Total biaya optimum (JCs) sebagai berikut. 

 ;Ä¿t=& � ��4o}
B + \&¿t ……………………(1) 

Dimana :  
JCs = total biaya yang optimum 
T = periode waktu 
Q0 = frekuensi pemesanan 
N0 = jumlah setiap kali pemesanan 
Cs = biaya setiap kali pemesanan 

b. Jumlah setiap kali pesan sebagai berikut.  
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 l& � 0B-o|
�o}  …………………………………(2) 

Dimana  :  
Q0 = frekuensi pemesanan 
D = target produksi per kg 
Cs = biaya setiap kali pemesanan (Rp/pesan) 
Cc = biaya penyimpanan (Rp per kg) 

c. Frekuensi pemesanan sebagai berikut. 

 \& = -�4 ……………………………………..(3) 

Dimana :   
N0 = jumlah setiap kali pemesanan 
D = target produksi 
Q0 = frekuensi pemesanan 

 
4. Analisis dan Perancangan 

 
4.1 Sistem Usulan Penentuan Target Produksi 

dan Biaya Penyimpanan 
 
Berikut adalah sistem usulan penentuan target 

produksi dan biaya penyimpanan dan ditunjukan 
pada gambar 1. 

 
Gambar 1  

Sistem Usulan Penentuan Target Produksi dan Biaya 
Penyimpanan 

 
Pada proses penentuan target produksi dan 

biaya penyimpanan, pertama bagian Produksi 
memasukkan id produk dan nama produk kemudian 
disimpan. Kemudian, bagian produksi menentukan 
bill of material dan estimasi. Estimasi ini 
menentukan produk apa yang akan diproduksi 
untuk tahun perhitungan. Setelah menentukan bill 
of material dan estimasi, bagian produksi 
menentukan target produksi pada tahun berikutnya 
yang dari hasil perkalian dan penjumlahan antara 
quantity bill of material dengan quantity estimasi. 

Kemudian bagian Gudang memasukkan biaya 
penyiimpanan (Cc) seperti sewa gudang, upah dan 
gaji pengawas, biaya administrasi gudang dari rata-
rata persediaan. Setelah semua tercatat maka akan 
tersimpan pada tabel EOQ yang akan menghasilkan 
tampilan data EOQ yang tadi dimasukkan.  
 
4.2 Sistem Usulan Perhitungan Kuantitas 

Optimal 
 Berikut adalah sistem usulan perhitungan eoq 
dan ditunjukan pada gambar 2. 

 
Gambar 2  

Proses Perhitungan Kuantitas Optimal 
 

Pada proses perhitungan EOQ yang dimana 
data di dapat dari proses pencatatan target produksi 
dan biaya penyimpanan. Setelah itu bagian 
pembelian memasukkan biaya pemesanan (biaya 
angkut, biaya penerimaan dan pemeriksaan). 
Setelah data dimasukkan, pertama menghitung 
jumlah pesan. Kemudian,  menghitung frekuensi 
pemesanan dan time schedule.  Setelah itu hitung 
total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 
(JCs) untuk melakukan pemesanan. Penggunaan 
proses ini digunakan pada tahun sebelumnya untuk 
menentukan EOQ tahun berikutnya dan hanya 
terjadi 1 kali perhitungan dalam setahun. Setelah 
semua dihitung dan mendapat persetujuan dari 
pemilik, di View EOQ bagian pembelian mengelock 
perhitungan tersebut. 
 
4.3 Sistem Usulan Pembelian Bahan Baku 

 
Adapun saat melakukan pembelian pada sistem 

usulan saat sebelum melakukan pembelian, bagian 
Pembelian akan memeriksa pemasok terlebih 
dahulu apakah sudah ada atau belum. Apabila 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

sudah ada maka akan memasukkan data bahan. 
Kemudian, masuk ke form input pembelian. Di 
form input pembelian, bagian pembelian 
memasukkan data bahan, nama pemasok, tanggal, 
quantity dan total.  

 
4.4 Sistem Usulan Menampilkan Jurnal dan 

Buku Besar 
 
Bagian keuangan memasukkan data akun yang 

dibutuhkan pada jurnal dan akan menghitung 
semua data yang sudah ada dari masukkan bagian 
pembelian. Hasil masukkan tersebut akan 
ditampilkan kedalam jurnal dan buku besar, dan 
pemilik akan melakukan persetujuan atas buku 
besar tersebut apabila sudah sesuai.  Apabila sudah 
di setujui dapat di cetak suatu saat nanti. 
 
4.5 Deskripsi Kebutuhan Fungsionalitas 

 
a. Proses Perhitungan EOQ 

Proses Perhitungan EOQ yaitu pengelolaan 
Periode, pengelolaan Produk, pengelolaan Bill Of 
Material, pengelolaan Estimasi Kebutuhan, 
pengelolaan Target Produksi, perhitungan Jumlah 
Pesan, perhitungan Frekuensi Pemesanan, 
perhitungan Time Schedule, dan perhitungan Total 
Biaya 

b. Proses Pembelian terdiri dari 
pengelolaan 

Pemasok, pengelolaan Bahan dan pengelolaan 
Pembelian. 

c. Proses Pelaporan 
Bentuk-bentuk laporan yaitu Laporan Pembelian, 
Laporan bahan masuk, Jurnal Umum dan Buku 
Besar. 

 
4.6 Data Flow Diagram (DFD) 

 
Data Flow Diagram  (DFD) adalah 

representasi grafik yang menggambarkan aliran 
informasi dan transformasi informasi yang 
diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari 
masukan (input) dan keluaran (output) [6]. 
 
Diagram konteks ditunjukkan pada gambar 3. 

Gambar 3  
Diagram Konteks 

Berikut adalah DFD Level 0 dan ditunjukan 
pada gambar 4. 
 

 
Gambar 4  

Diagram Level 0 

 
Pada DFD Level 0 terdapat 6 proses 

diantaranya sebagai berikut. 
1.0 Mengelola perhitungan EOQ dimana untuk 

menentukan jumlah beli yang optimum, 
frekuensi pemesanan, time schedule, biaya 
persediaan, dan menentukan bill of material. 

2.0 Mengelola data pemasok dimana berisi 
beberapa pemasok yang memasok bahan 
baku ke perusahaan. 

3.0 Mengelola transaksi pembelian. Data dari 
proses 1.0 dan proses 2.0 menjadi data 
tambahan untuk mengelola pembelian.  

4.0 Mengelola data akun dan tampil jurnal 
5.0 Proses mengelola dan menampilkan data 

laporan seperti  buku besar dan laporan 
pembelian. Data jurnal dari proses 3.0 dan 
4.0 menjadi data tambahan untuk mengelola 
dan menampilkan  data laporan.  
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6.0 Mengelola persediaan berisi laporan bahan 
masuk 
 

4.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
Model Entity Relational adalah suatu model 

yang digunakan untuk menggambarkan data dalam 
bentuk entitas, atribut dan hubungan antar entitas 
[7]. Berikut adalah ERD pada aplikasi ini dan 
ditunjukan pada gambar 5. 
 

 
Gambar 5  

Entity Relationship Diagram. 

5. Implementasi 
 

a. Implementasi Antarmuka View EOQ 

 
Gambar 6  

Implementasi Antarmuka View EOQ 
 

Pada implementasi antarmuka view EOQ, 
didapat dari beberapa proses antara lain input 
periode, input biaya penyimpanan, input produk, 
input bill of material, input estimasi kebutuhan, 
input target produksi, hitung jumlah pesan, hitung 
frekuensi pemesanan, hitung time schedule, hitung 
total biaya sehingga menghasilkan View EOQ yang 
dtunjukkan pada gambar 7. 
 
b. Implementasi Antarmuka View Jurnal 

 
Gambar 7  

Implementasi Antarmuka View Jurnal 

 
c. Implementasi Antarmuka View Buku besar 

 
Gambar 8  

Implementasi Antarmuka View Buku Besar 
 
 
6. Pengujian 

 
6.1 Pengujian proses manual  

 
Pada tahun 2012, Bandeng Kendal mempunyai 

target untuk produksinya tahun 203 sebesar 1500 
kg untuk produk bakso sebesar 400 kg dan nugget 
sebesar 350 kg. BOM per kg bakso membutuhkan 
2kg dan BOM per kg untuk nugget membutuhkan 
2kg. bagian gudang menentukan untuk biaya 
penyimpanannya sebesar Rp.100,- dan bagai 
pembelian menentukan biaya pemesanan sebesar 
Rp.3000,-. Untuk menentukan jumlah beli 
optimum, frekuensi pemesanan, jadwal, dan biaya 
persediaan maka melakukan perhitungan sebagai 
berikut. 

Jumlah beli optimum  = 0B∗6�LL∗DLLL6LL  

      
   =√90000 
   = 300 

Frekuensi pemesanan = 
6�LLDLL  = 5 kali 

Jadwal = 
DLL6�LL = 73 hari 

Total Biaya persediaan = 
6∗DLL∗6LLB  + 5*3000 = 

30000 
 
Berdasarkan pengujian proses manual 

perhitungan EOQ diperoleh jumlah pesan sebanyak 
300kg, frekuensi pemesanan 5 kali, time schedule 
73 hari dan total biaya sebesar Rp.30.000,-. 
Pengujian proses manual pembelian berdasarkan 
perhitungan EOQ diperoleh jurnal dan buku besar 
dari setiap transaksi pembelian.  
 
6.2 Pengujian proses aplikasi 

 
Berdasarkan pengujian proses aplikasi 

perhitungan EOQ diperoleh jumlah pesan sebanyak 
300kg, frekuensi pemesanan 5 kali, time schedule 
73 hari dan total biaya sebesar Rp.30.000,-. 
Perbandingan hasil pengujian manual dan aplikasi 
menghasilkan keluaran (output) sama. 

 
6.3 Pengujian fungsionalitas 
 

Tabel 1. Black Box Testing pada Formulir Periode 
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Nama 
Field 

Tipe 
Masukan 

Keluaran 
yang 

diharapkan 

Hasil 
Keluaran 

Kesimpulan 

Periode 

Kosong  Muncul 
kesalahan  

Muncul 
pesan error 

Berhasil  

Huruf  Muncul 
kesalahan 

Muncul 
pesan error 

Berhasil 

Huruf dan 
angka 

Muncul 
kesalahan 

Muncul 
pesan error 

Berhasil 

Angka  Berhasil 
disimpan 

Pesan 
berhasil 
disimpan 

Berhasil 

Tahun n-1 Muncul 
kesalahan 

Muncul 
pesan error 

Berhasil 

Tahun n Berhasil 
disimpan 

Pesan 
berhasil 
disimpan 

Berhasil 

Tahun 
n+2 

Berhasil 
disimpan 

Pesan 
berhasil 
disimpan 

Berhasil 

 Pada pengujian input periode, memasukkan 
tahun+n berhasil apabila tahun sebelumnya belum 
dilakukan perhitungan EOQ.  Tahun+n akan 
berhasil apabila 2 tahun dari periode tahun 
perhitungan eoq. Tahun sekarang akan berhasil 
apabila status belum di locked. 

Berdasarkan pengujian fungsionalitas input 
estimasi kebutuhan, input target produksi, input 
produk, input bill of material, input biaya 
penyimpanan, input bahan, input pemasok, input 
pembelian, pengujian hitung jumlah pesan, 
frekuensi pemesanan, hitung time schedule, hitung 
total biaya, pengujian view laporan pembelian, view 
jurnal dan buku besar dilakukan secara black box 
testing pada aplikasi bahwa pengujian berhasil dan 
menghasilkan keluaran (output) yang diharapkan. 

 
7. Penutup 

 
7.1 Kesimpulan 

 
 Kesimpulan dari pembahasan dari Sistem 
Manajemen Persediaan Makanan Cepat Basi 
dengan Metode EOQ berdasarkan pengujian secara 
manual, aplikasi dan fungsionalitas adalah  
a. aplikasi ini mampu menghasilkan berupa 

perhitungan nilai Economic Order Quantity 
(EOQ), 

b. aplikasi dapat membantu pengguna dalam 
menghitung EOQ yang mampu menghasilkan 
total biaya optimum dikeluarkan sesuai dengan 
hasil pengujian manual dan mampu 
menghasilkan total biaya optimum, 

c. aplikasi ini menghasilkan laporan pembelian, 
laporan bahan masuk, jurnal dan buku besar. 
 

7.2 Saran 
 

 Aplikasi ini dapat dikembangkan seperti :  
a. Proses perhitungan EOQ, menambahkan 

fungsi seperti Proses perhitungan EOQ, 
menambahkan fungsi seperti 
mempertimbangkan delay time dan safety 
stock. 

b. Proses produksi, menambahkan fungsi 
seperti pengelolaan safety stock dan 
reorder point pada bagian produksi dan 
pengelolaan barang jadi. 

c. Proses pembelian, menambahkan fungsi 
seperti pembelian sistem kredit, surat 
permintaan barang, dan buku kas kas 
keluar. 

d. Proses pelaporan, menambahkan fungsi 
seperti laporan perubahan modal, laporan 
laba rugi, neraca dan arus kas 

e. Proses penjualan, menambahkan fungsi 
seperti pengelolaan penjualan dan 
persediaan. 

f. Meningkatkan segi keamanan data yang 
lebih baik sehingga dapat menjaga 
kerahasiaan. 
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Abstrak 
Dunia pendidikan pada masa globalisasi menghadapi tantangan baru yaitu persaingan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan salah satu hal yang harus dijamin mutunya adalah sumber daya manusia, untuk dapat 
meningkatkan mutu sumber daya manusia perlu ditetapkan mekanisme pencapaian mutu Sumber daya manusia, 
menetapkan parameter-parameter yang mengarah pada peningkatan mutu dan  melakukan mekanisme tersebut 
dengan konsisten, maka itu diperlukan sistem informasi yang baik. Penerapan sistem informasi penjaminan mutu 
sumber daya manusia sangat diperlukan karena sumber daya manusia yang kualitas akan dapat menjalankan visi 
misi institusi. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga 
penunjang. Sistem informasi penjaminan mutu sumber daya manusia adalah salah satu hal yang perlu dibangun 
untuk meningkatkan mutu Politeknik XXX. Politeknik XXX harus mampu merumuskan standar SDM (tenaga 
pendidik dan tenagan penunjang) dan mampu memonitoring dan mengevaluasi secara berkala sesuai standar 
penjaminan mutu agar menjadi acuan keunggulan mutu dan dayaguna SDM untuk mewujudkan visi, 
melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan yang didukung oleh pangkalan data 
(basisdata),sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan yang terintegrasi. Adapun tahapan 
yang dilakukan dalam perancangan sistem informasi ini meliputi analisis kebutuhan menggunakan metodologi 
Soft System Methodology (SSM) dan perancangan model proses menggunakan tools UML.  
 

Kata kunci : penjaminan mutu, Sumber Daya Manusia, Soft System Methodology (SSM), UML 
 
 

1. Pendahuluan  
 
Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah 

proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 
pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 
berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh 
kepuasan. Stakehorlder yang paling berpengaruh 
adalah mahasiswa, maksudnya mutu mahasiswa 
ditentukan oleh mutu SDM di perguruan tinggi 
tersebut.  

Sumber daya manusia di perguruan tinggi 
menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 
Diknas dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU.No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(UU.Sisdiknas), adalah tenaga kependidikan 
(Penunjang) dan pendidik (Dosen). 
Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses 
penetapan dan pemenuhan standar mutu 
pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 
berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh 
kepuasan. Stakehorlder yang paling berpengaruh 
adalah mahasiswa, maksudnya mutu mahasiswa 
ditentukan oleh mutu SDM di perguruan tinggi 
tersebut.  

Sumber daya manusia di perguruan tinggi 
menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 
Diknas dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU.No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(UU.Sisdiknas), adalah tenaga kependidikan 
(Penunjang) dan pendidik (Dosen). 

Penjaminan mutu sumber daya manusia adalah 
proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 
pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 
berkelanjutan kepada tenaga kependidikan dan 
pendidik. Agar penjaminan mutu di lingkungan 
perguruan tinggi berhasil dilaksanakan sesuai 
dengan tujuan, maka perlu ditetapkan mekanisme 
standar tenaga kependidikan dan pendidik, 
inventarisasi seluruh praktek penjaminan mutu dan 
melaksanakan mekanisme tersebut dengan 
konsisten dan berkelanjutan.  

Dalam era teknologi informasi sekarang ini, 
inventarisasi dan penetapan mekanisme dan 
kebijakan-kebijakan penjaminan mutu SDM dapat 
diselesaikan dengan pemanfaatan Sistem informasi. 
Penggunaan sistem informasi dapat mengefektifkan 
dan mengefisiensikan proses penjaminan mutu. 
Politeknik XXX sangat menyadari arti pentingnya 
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memajukan kualitas SDM agar dapat memberikan 
kepuasan pada Stakeholder. Politeknik XXX telah 
memiliki unit khusus penjaminan yang baru 
berjalan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak 
kekurangan seperti birokrasi yang masih rumit, 
penetapan standar penjaminan mutu sumber daya 
manusia belum memenuhi kriteria yang diharapkan, 
monitoring dan evaluasi yang masih kurang efektif 
dan efisien dan inventarisasi yang belum optimal. 
Politeknik XXX perlu menetapkan Sistem 
informasi penjaminan mutu sumber yang mampu 
merumuskan standar SDM (tenaga pendidik dan 
tenagan Kependidikan), membuat
yang memadai dan akurat dan mampu 
memonitoring dan mengevaluasi secara berkala 
sesuai sehingga menjadi acuan keunggulan mutu 
dan dayaguna SDM untuk mewujudkan visi, 
melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang 
dicita-citakan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis 
bermaksud membuat Perancangan Sistem Informasi 
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Sumber Daya 
Manusia Menggunakan kombinasi Soft System 
Methodology dan metode berorientasi obyek. SSM 
(Soft System Methodology) menggunakan pola “
System Thinking” yaitu SSM (
Methodology) yang sangat cocok diterapkan pada 
studi kasus yang memiliki persoalan yang sulit 
terjangkau solusinya bahkan belum terdefinisi 
masalahnya, namun hasil SSM masih berupa 
pembelajaran. Sedangkan metode bero
obyek menggunakan pola “Hard System Thinking” 
digunakan untuk merancang model sistem 
informasi penjaminan mutu SDM yaitu 
menggunakan notasi-notasi UML. Atas 
pertimbangan tadi penulis mencoba 
mengombinasikan SSM dengan UML

 
 
2. Landasan Teori 

 
2.1 SSM ( Soft System Methodology)

 
Sebagian manusia sangat mudah berpikir 

rasional dan beralasan dalam mengatasi masalah, 
tetapi kebanyakan orang menunjukan bahwa ketika 
kita berpikir rasional sangatlah berharga untuk 
menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi 
masalah manusia yang kompleks. SSM 
menggambarkan satu dekade pembangunan lebih 
lanjut dengan cara intervensi yang mapan untuk 
memperbaiki masalah. SSM dikembangkan pada 
tahun 1970an. SSM tumbuh dari kegagalan metode 
“sistem rekayasa" (SE) ketika menghadapi
yang kompleks. SE berkaitan dengan menciptakan 
sistem untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, dan 
bekerja dengan baik dalam situasi di mana ada 
kesepakatan umum. Sebuah contoh Memutuskan 
bagaimana perusahaan Anda harus memanfaatkan 
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memajukan kualitas SDM agar dapat memberikan 
Politeknik XXX telah 

memiliki unit khusus penjaminan yang baru 
berjalan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak 
kekurangan seperti birokrasi yang masih rumit, 
penetapan standar penjaminan mutu sumber daya 
manusia belum memenuhi kriteria yang diharapkan, 

onitoring dan evaluasi yang masih kurang efektif 
dan efisien dan inventarisasi yang belum optimal. 
Politeknik XXX perlu menetapkan Sistem 
informasi penjaminan mutu sumber yang mampu 
merumuskan standar SDM (tenaga pendidik dan 
tenagan Kependidikan), membuat inventarisasi 
yang memadai dan akurat dan mampu 
memonitoring dan mengevaluasi secara berkala 
sesuai sehingga menjadi acuan keunggulan mutu 
dan dayaguna SDM untuk mewujudkan visi, 
melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang 

masalah tersebut, penulis 
membuat Perancangan Sistem Informasi 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Sumber Daya 
Manusia Menggunakan kombinasi Soft System 
Methodology dan metode berorientasi obyek. SSM 

menggunakan pola “Soft 
yaitu SSM (Soft System 

Methodology) yang sangat cocok diterapkan pada 
studi kasus yang memiliki persoalan yang sulit 
terjangkau solusinya bahkan belum terdefinisi 
masalahnya, namun hasil SSM masih berupa 
pembelajaran. Sedangkan metode berorientasi 

Hard System Thinking” 
digunakan untuk merancang model sistem 
informasi penjaminan mutu SDM yaitu 

notasi UML. Atas 
pertimbangan tadi penulis mencoba 
mengombinasikan SSM dengan UML 

Soft System Methodology) 

Sebagian manusia sangat mudah berpikir 
rasional dan beralasan dalam mengatasi masalah, 
tetapi kebanyakan orang menunjukan bahwa ketika 
kita berpikir rasional sangatlah berharga untuk 
menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi 
masalah manusia yang kompleks. SSM 
menggambarkan satu dekade pembangunan lebih 
lanjut dengan cara intervensi yang mapan untuk 
memperbaiki masalah. SSM dikembangkan pada 
tahun 1970an. SSM tumbuh dari kegagalan metode 
“sistem rekayasa" (SE) ketika menghadapi situasi 
yang kompleks. SE berkaitan dengan menciptakan 
sistem untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, dan 
bekerja dengan baik dalam situasi di mana ada 
kesepakatan umum. Sebuah contoh Memutuskan 
bagaimana perusahaan Anda harus memanfaatkan 

teknologi informasi; meluncurkan produk baru, 
memilih karir Anda, menjalankan klub olahraga; 
pengaturan tentang meningkatkan perawatan pada 
lansia di sebuah distrik dari National Health 
Service, ini adalah semua masalah yang tepat 
menggunakan SSM. 

Sistem Berpikir (System 
itu, Sistem Praktek (Chekland, 1999) dijelaskan 
asal-usul dan sifat dari sistem Berpikir (
Thinking), dan menunjukkan bagaimana 
menggunakan SE dan SSM. Keberhasilan 
pembangunan sistem tidak hanya terletak pada 
terpenuhinya kebutuhan pengguna, tetapi kepuasan 
dan kenyamanan pengguna ketika menggunakan 
sistem. Hal tersebut harus dimulai dari dini, mulai 
dari tahap menginvestigasi kebutuhan pengguna. 
Pembangunan yang berhasil, tidak akan dimulai 
sebelum persyaratan (requirement
Ketika tahapan pembangunan sistem diterapkan, 
harus juga melalui tahapan internalisasi agar dapat 
diterima oleh stakeholder
mencapai requirement harus menggunakan sistem 
berpikir (system thinking
solusi dari fakta yang didapat. 
dapat berupa “hard system thinking
system thinking”. 
2.1.1 Sistem Berpiki secara Holon
(Kofman) mendefinisikan Holon dimaksudkan 
untuk menggambarkan setiap entitas yang pada saat
bersamaan dia menjadi keseluruhan dirinya sendiri 
dan menjadi bagian dari entitas lain. Holon diambil 
menjadi sistem aktivitas manusia seperti proses 
bisnis yang berisi semua prinsip sistem berpikir 
fundamental yang merupakan sistem besar, dan 
sistem tersebut berisi sistem didalamnya (Mulyono, 
2009). Contoh holon, dunia diinterpretasikan 
menggunakan ide yang sumber akhirnya adalah 
dunia itu sendiri (Checkland, 1999).
 

Gambar 2.1
Dunia diinterpretasikan dengan ide yang 

didapat dari dunia itu sendiri.
(Checkland, 1999)

Lebih luas, terdapat sistem ’x’, katakanlah 
idenya  merupakan ide yang sangat umum, ide 
tersebut ternyata merupakan sesuatu yang kuat, 
kompleks dan banyak konektifitas, 
perbandingannya. Pemikir sistem adalah orang 
yang memformulasikan ho
kemudian menggunakan holon dalam metodologi 
M, untuk mencari tahu, atau mendapat wawasan 
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asi; meluncurkan produk baru, 
memilih karir Anda, menjalankan klub olahraga; 
pengaturan tentang meningkatkan perawatan pada 
lansia di sebuah distrik dari National Health 
Service, ini adalah semua masalah yang tepat 

System Thinking) Checkland 
itu, Sistem Praktek (Chekland, 1999) dijelaskan 

usul dan sifat dari sistem Berpikir (System 
, dan menunjukkan bagaimana 

menggunakan SE dan SSM. Keberhasilan 
pembangunan sistem tidak hanya terletak pada 

an pengguna, tetapi kepuasan 
dan kenyamanan pengguna ketika menggunakan 
sistem. Hal tersebut harus dimulai dari dini, mulai 
dari tahap menginvestigasi kebutuhan pengguna. 
Pembangunan yang berhasil, tidak akan dimulai 

requirement) awal terpenuhi. 
Ketika tahapan pembangunan sistem diterapkan, 
harus juga melalui tahapan internalisasi agar dapat 

stakeholder. Oleh karena itu untuk 
harus menggunakan sistem 

system thinking) agar dapat menemukan 
solusi dari fakta yang didapat. System thinking 

hard system thinking “ atau “soft 

Sistem Berpiki secara Holon 
(Kofman) mendefinisikan Holon dimaksudkan 
untuk menggambarkan setiap entitas yang pada saat 
bersamaan dia menjadi keseluruhan dirinya sendiri 
dan menjadi bagian dari entitas lain. Holon diambil 
menjadi sistem aktivitas manusia seperti proses 
bisnis yang berisi semua prinsip sistem berpikir 
fundamental yang merupakan sistem besar, dan 

ebut berisi sistem didalamnya (Mulyono, 
2009). Contoh holon, dunia diinterpretasikan 
menggunakan ide yang sumber akhirnya adalah 
dunia itu sendiri (Checkland, 1999). 

 
Gambar 2.1 

Dunia diinterpretasikan dengan ide yang 
didapat dari dunia itu sendiri. 

(Checkland, 1999) 
 

Lebih luas, terdapat sistem ’x’, katakanlah 
idenya  merupakan ide yang sangat umum, ide 
tersebut ternyata merupakan sesuatu yang kuat, 
kompleks dan banyak konektifitas, 

Pemikir sistem adalah orang 
yang memformulasikan holon (x) yang relevan, 
kemudian menggunakan holon dalam metodologi 
M, untuk mencari tahu, atau mendapat wawasan 
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tentang dunia diluar lingkungannya. kata ‘holon’ 
dapat juga diadopsi untuk “hard system thinking” 
dan “soft system thinking”. Hard system thinking 
lebih mengatasi masalah yang sudah terdefinisi 
dengan baik, sasaran lebih pada realitas dunia, 
faktor teknis adalah yang terpenting, pendekatan 
secara ilmiah untuk pemecahan masalah, solusi 
yang benar. Pendekatan ini akan bermasalah ketika 
kita merasa bingung tentang muatan dan tujuan dari 
sistem yang ada sedang “soft system thinking” lebih 
mengatasi masalah yang kacau, kurang terstruktur, 
dan situasi bermasalah, Stakeholder 
menginterpretasikan masalah berbeda-beda, faktor 
manusia adalah yang terpenting, faktor utama 
kreatif dan intuitif diuatamakan dalam pemecahan 
masalah, hasilnya adalah pembelajaran, 
pemahaman yang baik bukan sekedar sebuah 
‘solusi’. Hard system thinking berasumsi bahwa 
dunia mengandung holon, Soft system thinking 
mengambil sikap bahwa metodologi dengan 
prosesnya itu sendiri dapat dianggap sebagai holon. 

 
2.1.2 Tujuan Holon 

 
Kesimpulan dari semua adalah bahwa sistem 

berpikir : 
1. Sistem berpikir mengambil ide dari 

keseluruhan sistem yang menunjukkan sifat 
tunggal (emergent properties), sifat yang tidak 
mempunyai makna jika dia hanya menjadi 
komponen tertentu saja pada bagian sistem 

2. Melakukan ‘sistem berpikir’ berarti mengatur 
beberapa abstrak yang dibangun (disebut juga 
‘model sistem’) terhadap dunia yang real.  

3. Pada ‘sistem berpikir’ terdapat tradisi saling 
melengkapi. Tradisi ‘hard’ untuk 
menggambarkan dunia agar menjadi sistemik, 
dan tradisi ‘soft’ untuk menciptakan proses 
penyelidikan suatu sistem 

4. SSM adalah proses penyelidikan sistemik yang 
dapat digunakan juga untuk model sistem. 

5. Agar sesuatu menjadi jelas gunakan holon 
SSM menggunakan bagian dari holon yang disebut 
sebagai “sistem aktivitas manusia”, yaitu 
serangkaian aktivitas yang terkoneksi untuk 
membuat tujuan tercapai seluruhnya. Dibangun 
untuk memenuhi requirement dari inti sistem yang 
digambarkan (emergent properties, layered 
structure, process of communication, dan control). 
 
2.1.3 Langkah-langkah SSM 

 
 Langkah-langkah SSM adalah sebagai 
berikut : 
1. Melakukan proses transformasi ide (Membuat 

alur logika berbasis pertanyaan). Ide tersebut 
bisa berdasarkan pengetahuan, fasilitas, 
populasi yang dilayani. Input berisi masalah, 

ditransformasi menjadi output sebagai 
penyelesaian masalahnya. 

2. Pernyataan situasi masalah sering 
menggunakan analisis Rich Picture untuk 
menangkap struktur masalah, proses yang 
terlibat dan keterhubungan antara struktur dan 
proses atau mengekspresikan dan 
memvisualisasikan permasalahan. 

3. Pernyataan pendek yang mendefinisikan 
elemen masalah dari sistem yang relevan untuk 
dimodelkan. Contoh : 

4. Sebelum membuat root definition, definisi 
sebaiknya dibangun dari model yang disebut 
CATWOE , yang merujuk pada elemen 
penting dalam sistem untuk mengidentifikasi 
elemen situasi dan pihak yang terlibat. 
C:   Customer; Siapa yang akan terkena 

dampak/diuntungkan dari kegiatan itu? 
A:   Aktor; Siapa yang akan melakukan 

kegiatan atau pihak yang terlibat? 
T:   Transformasi, Aktivitas apa yang dapat 

merubah Input menjadi Output ? 
W:   Weltanschauug; Bagaimana cara pandang 

dunia yang menyeluruh agar     
       transformasi tersebut bermanfaat? 
O:  Owner/Pemilik; Siapa yang bisa 

menghentikan kegiatan ini? 
E:  Environmental/Kendala : Lingkungan luar  
yang bisa mempengaruhi situasi? 

5. Perbandingan model dengan dunia nyata, yaitu 
membandingkan konsep konseptual dengan 
dunia nyata. Model konseptual dianggap 
sebagai bentuk ideal yang memberikan 
inspirasi, bukan sebagai kritikan atau ancaman. 

6. Perubahan secara sistematis, yaitu 
mendefinisikan dan menyeleksi pilihan-pilihan 
untuk mencapai kondisi ideal. Jika diperlukan 
untuk mengubah sistem yang berjalan, maka 
perlu diidentifikasikan perubahan yang dapat 
dilakukan. 

7. Tindakan untuk memperbaiki situasi masalah, 
yaitu mendesain program tindakan, dimana 
outcome dari tahap ini berupa persetujuan 
mengenai tindakan yang akan dilakukan. 
Tahap ini mencakup implementasi dari 
perubahan yang diharapkan dan selayaknya 
dilakukan. 

 
2.2 Penjaminan Mutu Sumber Daya Manusia 

 
 Mutu merupakan konsep yang umum yang 
digunakan pada semua bidang untuk setiap 
fenomena atau subjek. 
Penjaminan mutu Sumber Daya Manusia. 
Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan 
organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, 
standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya 
(manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem 
informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara 



Konferensi Nasional Sistem 

 

 

baik, dikomunikasikan secara meluas, dan 
dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur 
program studi terhadap sumber daya manusia yang 
ada diperguruan tinggi tersebut.  
 
 
2.2.1 Penjaminan Mutu Sumber Daya 

Manusia menurut DIKTI DEPDIKNAS
 

2.2.1.1 Definisi Penjaminan Mutu
 

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah 
proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 
pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 
berkelanjutan, sehingga stakeholders 
kepuasan. 

 
2.2.1.2 Tujuan Penjaminan Mutu

 
Memelihara dan meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang 
dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara 
internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta 
untuk memenuhi kebutuhan stakeholders 
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 
Pencapaian tujuan penjaminan 
kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara 
internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan 
diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan 
oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal.

 
2.2.1.3 Mekanisme Penjaminan mutu 

Daya Manusia 
 

Standar penjaminan mutu 
Manusia ditetapkan dengan meramu visi program 
studi dan kebutuhan stakeholders
perlu dilakukan perubahan visi program studi dan 
perumusan kebutuhan stakeholders
studi tersebut sebelum dilakukan penetapan standar 
SDM. Mekanisme penetapan standar SDM 
dilingkungan perguruan tinggi dapat digambarkan 
sebagai berikut : 

 
Gambar 2.2 

Mekanisme Penjaminan Mutu
 
2.2.1.4 Komponen Sumber Daya Manusia di 

Perguruan Tinggi 
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an secara meluas, dan 
dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur 
program studi terhadap sumber daya manusia yang 

 

Penjaminan Mutu Sumber Daya 
Manusia menurut DIKTI DEPDIKNAS  

Definisi Penjaminan Mutu 

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah 
proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 
pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 

stakeholders memperoleh 

Tujuan Penjaminan Mutu 

Memelihara dan meningkatkan mutu 
idikan tinggi secara berkelanjutan, yang 

dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara 
internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta 

stakeholders melalui 
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 
Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui 
kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara 
internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan 
diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan 

PT atau lembaga lain secara eksternal. 

Mekanisme Penjaminan mutu Sumber 

Standar penjaminan mutu Sumber Daya 
Manusia ditetapkan dengan meramu visi program 

stakeholders. Oleh karena itu 
perlu dilakukan perubahan visi program studi dan 

stakeholders dari program 
studi tersebut sebelum dilakukan penetapan standar 

Mekanisme penetapan standar SDM 
dilingkungan perguruan tinggi dapat digambarkan 

 
Mekanisme Penjaminan Mutu 

Komponen Sumber Daya Manusia di 

Sumber Daya Manusia dilingkungan perguruan 
tinggi dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Pendidik (Dosen) bertugas merancanakan dan 

melaksanakan : Proses pembelajaran, Menilai 
hasil pembelajaran, Melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, Melakukan penelitian 
pengabdian kepada masyarakat

2. Tenaga Kependidikan (tenaga Penunjang) 
bertugas melaksanakan : Administrasi, 
Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan, 
Pelayanan teknis, Untuk menunjang proses 
pendidikan pada satuna pendidikan.

 
2.3 Kombinasi Metode SSM (

Methodology) dan 
 

SSM dikembangkan untuk mengatasi 
kegagalan penggunaan metode 
namun SSM juga memiliki kelemahan yaitu tidak 
mampu menjelaskan rancangan sistem yang akan 
diimplementasikan, maka dari itu penggunaan 
metode SSM dalam pengembangan sistem agar 
dapat diimplementasikan. Penulis mencoba 
memaparkan kajian-
perkembangannya dari penulis sebelumnya, yaitu :

Sekitar tahun 2000 telah dibuat Pemodelan 
proses bisnis menggunakan kombinasi SSM (
System Methodology) dengan UML (
Modelling Language) untuk merumuskan dan 
menerapkan pemodelan 
manufaktur dan pengembangan perangkat lunak 
oleh Kosheek Swechurran. Kosheek Swechurran 
menggunakan konsep hasil minger
yaitu empat  fase 
pengkombinasian SSM (Checkland dan Holwell 
1998, hal. 27) dan pemodelan proses bisnis UML 
(Ericsson dan ekstensi Penker, 2000) pada studi 
kasus perusahaan almunium 
(1) Nyatakan situasi masalah yang dialami 

menggunakan rich picture
budaya, dan analisis politik. 

(2) Model konseptual sistem yang relevan 
menggunakan CATWOE, 
model – model konsep. 
yang dalam tahap SSM disebut sebagai 
definition dengan menjawab 3 pertanyaan
yang dilakukan, bagaimana cara 
melakukannya, dan mengapa melakukan hal 
tersebut. kita dapat menjawab dengan 
menggunakan analisis CATWOE untuk 
menggambarkan berbagai perspektif dari 
masing-masing stakeholder. Kemudian dibuat 
kedalam model konseptual 
untuk menggambarkan proses bisnis.  Contoh 
Root Definition. 

(3) Bandingkan model dengan dunia nyata sampai 
bisa diterima oleh semua 
memperbaiki situasi tersebut yang 
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Sumber Daya Manusia dilingkungan perguruan 
tinggi dapat digambarkan sebagai berikut : 

Pendidik (Dosen) bertugas merancanakan dan 
melaksanakan : Proses pembelajaran, Menilai 
hasil pembelajaran, Melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, Melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
Tenaga Kependidikan (tenaga Penunjang) 
bertugas melaksanakan : Administrasi, 
Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan, 
Pelayanan teknis, Untuk menunjang proses 
pendidikan pada satuna pendidikan. 

Kombinasi Metode SSM (Soft System 
) dan Tools UML  

SSM dikembangkan untuk mengatasi 
kegagalan penggunaan metode Hard System, 
namun SSM juga memiliki kelemahan yaitu tidak 
mampu menjelaskan rancangan sistem yang akan 
diimplementasikan, maka dari itu penggunaan 

dalam pengembangan sistem agar 
dapat diimplementasikan. Penulis mencoba 

-kajian SSM dan 
perkembangannya dari penulis sebelumnya, yaitu : 

Sekitar tahun 2000 telah dibuat Pemodelan 
proses bisnis menggunakan kombinasi SSM (Soft 

) dengan UML (Unified 
) untuk merumuskan dan 

menerapkan pemodelan framework proses bisnis 
manufaktur dan pengembangan perangkat lunak 

Kosheek Swechurran. Kosheek Swechurran 
menggunakan konsep hasil minger(2001, hal. 246) 

pat  fase Langkah-langkah 
(Checkland dan Holwell - 

dan pemodelan proses bisnis UML 
(Ericsson dan ekstensi Penker, 2000) pada studi 
kasus perusahaan almunium : 

Nyatakan situasi masalah yang dialami 
rich picture dan teknik analisis, 

budaya, dan analisis politik.  
Model konseptual sistem yang relevan 
menggunakan CATWOE, Root definition, dan 

model konsep. mencari akar masalah, 
yang dalam tahap SSM disebut sebagai root 

dengan menjawab 3 pertanyaan : apa 
yang dilakukan, bagaimana cara 
melakukannya, dan mengapa melakukan hal 
tersebut. kita dapat menjawab dengan 
menggunakan analisis CATWOE untuk 
menggambarkan berbagai perspektif dari 

masing stakeholder. Kemudian dibuat 
kedalam model konseptual (conseptual model)  
untuk menggambarkan proses bisnis.  Contoh 

Bandingkan model dengan dunia nyata sampai 
bisa diterima oleh semua stakeholders dan 
memperbaiki situasi tersebut yang 
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didefinisikan dalam suatu model konsep yang 
disepakati akan membawa perbaikan.

(4) Pemodelan bisnis UML : 
(a) Memperluas model konseptual ke 

dalam diagram alir (
diagram) secara rinci

(b) Menyelesaikan goal model 
menunjukkan hirarki tujuan untuk 
memperbaiki proses

(c) Model konsep penting yang 
dibutuhkan untuk me
proses menggunakan pandangan 
konseptual (Domain 
dengan asosiasi dan multifitas)

(d) Menghasilkan tampilan proses bisnis, 
assembly line diagram 
transition diagram 
dan konsep – konsep bisnis yang 
penting 

Kosheek Swechurran (2000) membuat pemodelan 
proses bisnis salah satunya dengan membuat 
Assemblye Diagram. 
 
3. Pembahasan 

 
Penelitian ini membahas studi kasus Sistem 

Informasi Penjaminan Mutu Sumber Daya 
Manusiadi  Politeknik XXX menggunakan cara dari 
Kosheek Swechurran (2000dengan 
langkah sebagai berikut : 

 
3.1 Menentukan Permasalahan

 
Gambar Rich Picture Penjaminan mutu 

di Politeknik XXX adalah sebagai berikut :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1
Rich Picture Sistem Penjaminan Mutu 

SDM di Politeknik XXX
 
3.2 Membuat Model Konsep 

 
Membuat Model Konsep

langkah SSM yang lebih detail agar memudahkan 
yaitu :  

1. Pendefinisian Masalah
melakukan proses penjaminan mutu 
sumber daya manusia sebagai bagian dari 
kehidupan di lembaga pendidikan (X), 
dengan cara menetapkan kualifikasi SDM, 
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didefinisikan dalam suatu model konsep yang 
an membawa perbaikan. 

Memperluas model konseptual ke 
dalam diagram alir (Data flow 

) secara rinci 
goal model untuk 

menunjukkan hirarki tujuan untuk 
memperbaiki proses 
Model konsep penting yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan 
proses menggunakan pandangan 
konseptual (Domain class diagram 
dengan asosiasi dan multifitas) 
Menghasilkan tampilan proses bisnis, 
assembly line diagram dan state 
transition diagram untuk subproses 

konsep bisnis yang 

Swechurran (2000) membuat pemodelan 
proses bisnis salah satunya dengan membuat Line 

Penelitian ini membahas studi kasus Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu Sumber Daya 
Manusiadi  Politeknik XXX menggunakan cara dari 
Kosheek Swechurran (2000dengan langkah-

Menentukan Permasalahan 

Penjaminan mutu SDM 
di Politeknik XXX adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.1 
Rich Picture Sistem Penjaminan Mutu 

SDM di Politeknik XXX  

Membuat Model Konsep melalui langkah-
langkah SSM yang lebih detail agar memudahkan 

Masalah : Politeknik XXX 
melakukan proses penjaminan mutu 
sumber daya manusia sebagai bagian dari 
kehidupan di lembaga pendidikan (X), 
dengan cara menetapkan kualifikasi SDM, 

Menentukan rekrutment, melakukan 
program pembinaan dan pengembangan 
SDM, monitori
SDM, menetapkan sistem 
punishment (Y), sehingga mutu lembaga 
pendidikan memberikan kepuasan pada 
stakeholder, dan mendukung peningkatan 
kualitas lembaga.

2. CATWOE  merujuk pada elemen penting 
dalam sistem untuk mengidentifik
elemen situasi dan pihak yang terlibat. 
CATWOE Penjaminan Mutu SDM di 
Politeknik XXX dijelaskan dalam tabel 
berikut ini : 

Customer : Staf dan dosen
Actor : Unit Penjaminan Mutu
Transformation : 
1. Birokrasi yang rumit dalam  penjaminan mutu  

di Politeknik XXX menjadi informasi 
penjaminan mutu yang dibutuhkan rumit pula 
� Semua proses penjaminan mutu dikelola 
unit penjaminan mutu

2. Pendataan manual yang menyulitkan rekap 
data dan keakuratan data 
informasi penjaminan mutu SDM 
menggunakan teknologi digital

3. Parameter penilaian (evaluasi dan  monitoring) 
kualitas SDM masih kurang 
menentukan parameter penilaian kualitas SDM 
yang dinamis 

4. Rekrutment SDM melalui rekomendasi sulit 
melihat kualitas dan kompetensi SDM dari 
awal � Rekrutment SDM mengikuti standar 
penjaminan mutu yaitu dengan adanya tes  
sistem gugur secara online 

5. Parameter Reward dan punishment untuk SDM 
masih kurang � 
punishment ditambah sehingga SDM le
berkualitas 

Weltanschauung : Dengan adanya Sistem 
Informasi Penjaminan mutu SDM memudahkan 
pengembangan mutu SDM di perguruan tinggi 
tersebut 
Owner : Yayasan Politeknik XXX
Environmental constraint : 
pemerintah, Politeknik lain yang memiliki 
yang sama tetapi lebih baik dari segi kurikulum dan 
fasilitas, kebijakan direktur
 

3. Pembuatan Model Konseptual : 
definition adalah 
dengan definisi, yang dibangun dengan 
mendesripsikan aktivitas
harus ada. Gambar 
penjaminan mutu SDM di Politeknik XXX 
adalah sebagai berikut  :

Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

Menentukan rekrutment, melakukan 
program pembinaan dan pengembangan 
SDM, monitoring dan evaluasi kinerja 
SDM, menetapkan sistem reward dan 

(Y), sehingga mutu lembaga 
pendidikan memberikan kepuasan pada 

, dan mendukung peningkatan 
kualitas lembaga. 

merujuk pada elemen penting 
dalam sistem untuk mengidentifikasi 
elemen situasi dan pihak yang terlibat. 
CATWOE Penjaminan Mutu SDM di 
Politeknik XXX dijelaskan dalam tabel 

Customer : Staf dan dosen 
Actor : Unit Penjaminan Mutu  

Birokrasi yang rumit dalam  penjaminan mutu  
di Politeknik XXX menjadi informasi 
penjaminan mutu yang dibutuhkan rumit pula 

Semua proses penjaminan mutu dikelola 
unit penjaminan mutu 
Pendataan manual yang menyulitkan rekap 
data dan keakuratan data � Adanya sistem 
informasi penjaminan mutu SDM 
menggunakan teknologi digital 
Parameter penilaian (evaluasi dan  monitoring) 
kualitas SDM masih kurang � Dapat 
menentukan parameter penilaian kualitas SDM 

Rekrutment SDM melalui rekomendasi sulit 
kualitas dan kompetensi SDM dari 
Rekrutment SDM mengikuti standar 

penjaminan mutu yaitu dengan adanya tes  
sistem gugur secara online  
Parameter Reward dan punishment untuk SDM 

 Parameter Reward dan 
punishment ditambah sehingga SDM lebih 

Dengan adanya Sistem 
Informasi Penjaminan mutu SDM memudahkan 
pengembangan mutu SDM di perguruan tinggi 

Yayasan Politeknik XXX 
Environmental constraint : Kebijakan 
pemerintah, Politeknik lain yang memiliki jurusan 
yang sama tetapi lebih baik dari segi kurikulum dan 
fasilitas, kebijakan direktur 

Pembuatan Model Konseptual : Root 
adalah Model Konseptual sesuai 

dengan definisi, yang dibangun dengan 
mendesripsikan aktivitas-aktivitas yang 

Gambar model konseptual 
penjaminan mutu SDM di Politeknik XXX 
adalah sebagai berikut  : 
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Gambar 3.2 
Root Definition SDM di Piliteknik XXX 

 
4. Perbandingan Model dengan Dunia 

Nyata 
Perbandingan model dengan dunia nyata, yaitu 

membandingkan konsep konseptual dengan dunia 
nyata. Rincian perbandingan model dengan dunia 
nyata penjaminan mutu sumber daya manusia di 
Politeknik XXX, adalah sebagai berikut : 
 (lampiran) 

 
4. Pemodelan Proses Bisnis  
Perumusan usulsan pengembangan akan 
diperlihatkan menggunakan pemodelan proses bisnis 
orientasi obyek dengan tools UML, yaitu pembuatan 
Business Use Case dan Activity diagram. Sistem 
informasi penjaminan mutu sumber daya manusia di 
Politeknik XXX yang akan mempengaruhi kualitas 
penjaminan mutu sumber daya manusia adalah 
sistem Rekruitmen, monitoring dan evaluasi, 
pembinaan dan pengembangan dan pemberian. 
reward dan punishment, gambaran pemodelan  
sistem penjaminan mutu SDM adalah sebagai 
berikut:  Dilampiran terdapat  Businees Use Case,  
Activity diagram,  class Diagram, Component 
diagram, dan development diagram  yang 
menggambarkan analisis dan perancangan aplikasi 
Sistem Penjaminan Mutu Sumber Daya Manusia di 
Politeknik XXX. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

 
5.1  Kesimpulan 

 
Kesimpulan dari tesis Perancangan Sistem 

Informasi penjaminan mutu di Politeknik XXX 
adalah sebagai berikut  : 

1. SSM mampu atau cocok digunakan pada kasus 
Perancangan Sistem Informasi penjaminan mutu 
di Politeknik XXX bahkan dikombinaksikan 
dengan metode Orientasi obyek, atau istilah lain 
soft system ternyata dapat dikombinasikan 
dengan hard system. 

2. Analisis menggunakan SSM pada tahap 
pembuatan CATWOE menghasilkan emen-
elemen masalah dan elemen yang penting dalam 
sistem informasi penjaminan mutu SDM 
sehingga dapat menentukan permasalahan 
utama dan pihak yang terlibat dalam sistem 
tersebut 

3. Analisis menggunakan SSM pada tahap 
pembuatan root definition menghasilkan solusi 
strategic dan operasional dalam pengembangan 
sistem informasi penjaminan mutu SDM 

4. Mampu Analisis dan merancang sistem 
informasi penjaminan mutu SDM menggunakan 
notasi-notasi UML (Class diagram, component 
diagram dan deployment diagram) yang 
berbasis website untuk proses-proses utama 
namun belum mengakomodasi seluruh elemen-
elemen penilaian BAN-PT 
 

5.2 Saran 
 
Saran yang dapat menjadi acuan untuk 

pengembangan selanjutnya dari tesis Perancangan 
Sistem Informasi penjaminan mutu di Politeknik 
TEDC adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan Sistem Informasi penjaminan 
mutu di Politeknik TEDC disarankan 
dilakukan pengembangan rancangan untuk 
seluruh elemen-elemen penilaian BAN-PT 
agar pada saat akreditasi aplikasi ini sudah 
mampu merekap seluruh informasi yang 
dibutuhkan pada saat akreditasi 

2. Perancangan Sistem Informasi penjaminan 
mutu di Politeknik XXX disarankan 
menggunakan aplikasi berbasis web. 

. 
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Abstrak 
 

Perkembangan aplikasi web dinamis sangat pesat. Banyak jenis aplikasi web dinamis bermunculan seperti          
e-learning, e-commerce, dan lain-lain yang memiliki tujuan masing-masing. Web dinamis melakukan 
pengubahan informasi halaman web secara mudah melalui pengubahan data, bukan melalui pengubahan kode 
program. 
Penggunaan web dinamis yang meluas melahirkan berbagai syarat yang harus dipenuhi diantaranya  kemudahan 
penggunaan User Interface (UI), adaptif terhadap perubahan,  kemudahan  perluasan  atau perawatan.  Oleh 
karena itu dibutuhkan teknik dan teknologi untuk meredam kompleksitas yang diakibatkan dari perkembangan 
web dinamis itu sendiri. 
Pada penelitian ini, dilakukan eksplorasi terhadap framework JavaServer Faces (JSF). JSF merupakan framework  
untuk pembangunan web dinamis dengan kombinasi arsitektur MVC dan penyusunan UI berbasis komponen 
terstandar. Eksplorasi dimulai dari studi literatur mengenai konsep JSF, eksplorasi praktis dengan  
mengimplementasikan setiap komponen JSF dan penggabungan dengan teknologi lain. Sebagai studi kasus, 
dipilih persoalan pembangunan Aplikasi web Sistem Informasi Layanan Pemeriksaan Pasien di Laboratorium 
(SILPP) di sebuah rumah sakit. 
Hasil penelitian yang disajikan dalam makalah ini adalah aplikasi web SILPP dan pemahaman mengenai teknik 
membangun aplikasi web menggunakan JSF. Pemahaman JSF mengarah pada pembagunan UI menggunakan 
komponen, pemisahan business logic dan layer presentation yang memudahkan programmer dalam melakukan 
pengubahan, pengembangan dan perawatan aplikasi. 
 
Kata kunci : web dinamis, framework, JSF, UI, komponen, MVC, SILPP. 
 
 
1. Pendahuluan 
 
 Penggunaan web dinamis yang meluas dan 
kebutuhan yang meningkat melahirkan kompleksitas 
dari web dinamis itu sendiri. Diperlukan teknik dan 
teknologi untuk dapat membangun aplikasi web 
dinamis yang dapat mempermudah dalam 
penyusunan UI kompleks, adaptif terhadap 
perubahan, kemudahan dalam perawatan dan 
pengembangan. 

Untuk meredam kompleksitas perkembangan 
dan perubahan,  maka rancangan aplikasi harus 
bersifat modular, yaitu mengurangi coupling 
diantara komponen.  Komponen adalah entitas yang 
memilki fungsi tertentu dan dapat diguna ulang 
(reuseable)[2]. Pengaksesan komponen hanya 
melalui interface, sedangkan detail dari komponen 
itu sendiri tersembunyi (encapsulation)[2].  

Pembangunan aplikasi web di Java 
menggunakan platform  Java Enterprise Edition 

(JEE). Pada platform ini terdapat berbagai 
framework yang memudahkan pembuatan aplikasi 
berbasis web, salah satu yaitu JavaServer Faces 
(JSF)[3]. JSF memberikan kemudahan dalam 
pembangunan atau penambahan aplikasi web 
dinamis.  

Eksploarasi JSF ini memberikan kontribusi 
dalam meningkatkan pemahaman mengenai JSF 
sebagai teknologi untuk membangun aplikasi web 
dinamis dengan perubahan fungsionalitas yang 
tinggi. 

Pada makalah ini hasil eksplorasi JSF 
diterapkan  dalam studi kasus Pembangunan 
Aplikasi SILPP di sebuah rumah sakit. 

Makalah ini dipaparkan dalam 6 bagian. 
Bagian 1 berisi pendahuluan, latar belakang 
permasalahan; bagian 2 berisi pendekatan penelitian 
yang dilakukan dalam penelitian tersebut; bagian 3 
berisi JavaServer Faces (JSF) dari konsep, arsitektur 
dan fitur; bagian 4 berisi studi kasus; bagian 5 berisi 
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hasil eksplorasi JSF; bagian 6 berisi kesimpulan dan 
penelitian selanjutnya.   
 
2. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah: 
1. Studi literatur mengenai konsep JSF dan 

konsep-konsep yang mendukung: MVC, 
teknik komponen, teknologi  pembangunan 
web. 

2. Menganalisis dan mendesain SILPP di 
sebuah rumah sakit yang akan dijadikan 
studi kasus pada makalah ini. 

3. Eksplorasi praktis dengan  
mengimplementasikan setiap komponen 
JSF, menerapkan konsep MVC, dan 
mengintegrasikan JSF dengan teknologi 
lain dalam pembangunan aplikasi web. 
Hasil penerapan eksplorasi JSF adalah  
aplikasi web SILPP. 

4. Membangun aplikasi web menggunakan 
JSF dengan studi kasus SILPP. 

5. Penarikan kesimpulan. 
 

3. JavaServer Faces (JSF) 
 
JSF menawarkan solusi pembangunan web 

dinamis dengan kombinasi arsitektur desain MVC 
yang powerfull dan penyusunan UI yang berbasis 
komponen terstandar. Menurut Ed Burns dan Chris 
Schalk[1] ada beberapa bagian penting pada JSF 
yaitu: 

1. FacesServlet, berfungsi menerima request 
dari client dan menjalankan operasi yang 
diperlukan untuk menghasilkan respon. 

2. faces-config.xml, berfungsi dalam 
konfigurasi aplikasi, manage-beans, 
conventer, validator dan  navigasi. Segala 
bentuk request dari client dipetakan di 
berkas ini dan secara tepat diteruskan ke 
method di Java-Beans. Di JSF2 
diperkenalkan teknologi anotasi yang dapat 
dijadikan alternatif 

3. Facelet, mulai ada pada JSF2 dan  berfungsi 
untuk mengelola tampilan UI yang dibuat 
untuk menggantikan JSP.  

 
Representasi arsitektur JSF diperlihatkan   

dalam gambar 1[1]. 
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Gambar 1. Arsitktur JSF (Adaptasi dari 

JavaServer Faces 2.0: Complete Reference) 
 

 
4. Studi Kasus: Sistem Informasi Layanan 

Pemeriksaan Pasien di Laboratorium 
(SILPP) 
 
Studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah SILPP. Diawali dengan analisis dan desain 
untuk menggambarkan konteks dan perilaku dari 
sistem SILPP. Hasil analisis dan desain tersebut 
menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi web 
dengan JSF. 

Hasil analisis dari SILPP didapatkan non-
fungsional requirement yang disyaratkan pada 
sistem, yaitu: 

1. Sistem harus mampu memberikan layanan 
informasi melalui media yang beragam dan 
dapat diakses dimanapun. 

2. Jika terdapat perubahan tata laksana, maka 
dengan cepat pemrosesan dan informasi 
termutakhirkan kepada tiap pengguna. 

3. Dari data yang sama sistem dapat 
memberikan informasi dalam view yang 
berbeda sesauai kebutuhan pengguna. 

4. Perekaman data harus terpusat agar 
pengguna mengakses data yang sama. 

 
Melihat hal tersebut maka sistem informasi 

yang dibangun sangat cocok diimplemetasikan ke 
dalam aplikasi berbasis web. Karakteristik dari 
aplikasi web adalah dapat diakses dimanapun oleh 
beragam perangkat, Jika terdapat pengubahan, maka 
pengubahan tersebut hanya dilakukan di server, dan 
dapat menampilkan view dalam berbagai 
representasi. 
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Aplikasi SILPP yang dirancang diharapkan 

dapat mengolah data dan memberikan informasi 
serta dapat menjadi acuan dalam pengambilan 
keputusan.  

 
 

4.1 Fungsionalitas SILPP 
 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh fungsi 
utama sistem yang berinteraksi dengan pihak 
eksternal, diperlihatkan dalam gambar 2. 

 
Gambar 2. Use-case Sistem Informasi Layanan 

Pemeriksaan Pasien di Laboratorium 
 

4.2 Implementasi JSF 
 

Pada gambar 2 use-case Pelaporan Kegiatan 
Penelitian Hasil Pemeriksaan Pasien ditunjukan 
salah satu fungsi yang disyaratkan pada aplikasi 
yaitu Pembuatan Laporan Hasil Penelitian 
Pemeriksaan pasien dalam model grafik. Pemodelan 
grafik diimplementasikan karena menyajikan 
informasi secara ringkas dan akurat. Dari sisi 
teknologi JSF dapat dengan mudah menggenerasi 
informasi ke dalam model  grafik karena terdapat 
komponen grafik (chart) yang siap pakai. Alur 
proses untuk menampilkan informasi model grafik  
dapat dilihat dalam gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Proses Generasi Grafik 

 

Representasi informasi model grafik ditunjukan 
dalam gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Informasi dalam Grafik Batang 

 
5. Kesimpulan dan Penelitian Selanjutnya 

 
Berdasarkan hasil eksplorasi konsep dan 
praktis dari JSF, analisis dan desain dari 
sistem SILPP yang dijadikan studi kasus 
ditemukan berbagai hal yaitu: 
1. JSF merupakan framework untuk 

membangun aplikasi web yang 
berbasis komponen. 

2. Halaman web dapat berupa berkas 
html, sehingga tag html standar dapat 
dikenali, membuang kerumitan dan 
kode kotor dari JSP.   

3. JSF menerapkan MVC, yaitu view  
menggunakan komponen JSF, 
controller dikendalikan FacesServlet 
dan model yang didefinisikan di 
dalam Java Beans. 

4. SILPP merupakan sistem yang dapat 
diakses oleh beragam stackholder 
dimanapun dan kapanpun, sehingga 
dari sisi UI harus dapat menyajikan 
informasi sesuai kebutuhan 
stackholder tersebut. 

5. JSF yang berbasis komponen, cocok 
digunakan dalam membangun aplikasi 
yang memilki kerumitan dalam UI. 

 
Penelitian selanjutnya yang dilakukan adalah 
meneliti dan membandingkan semua 
komponen pengimplementasi JSF sebagai 
dasar untuk membangun komponen 
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Abstrak  
COBIT 5 digunakan sebagai kerangka kerja baik teknis maupun non-teknis untuk menilai tata kelola dan 

manajemen informasi terkait teknologi dan perspektif. COBIT 5 memiliki lima prinsip dasar dengan dua fungsi 
area yaitu tata kelola enterprise Teknologi Informasi terdiri dari domain EDM dan manajemen enterprise TI yang  
terdiri dari domain APO, BAI, DSS, MEA. Didalam setiap domain diturunkan lagi menjadi beberapa sub 
domain. Penelitian berfokus membahas satu sub domain yaitu EDM01 mengenai pengaturan dan pemeliharaan 
atata kelola dengan menilai berdasarkan PAM (Process Assessment Modelling) yang diadopsi dari ISO/IEC 
15504. Penilaian tersebut diimplementasikan pada Rumah Sakit XXX untuk mengetahui kualitasnya. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penilaian dapat diakukan untuk menguji kualitas suatu instansi.   

 
Kata kunci : COBIT 5, PAM, EDM01 

 
 

1. Pendahuluan  
 
Teknologi Informasi (TI) mendorong 

kesuksesan di abad 21. Disisi lain tata kelola dan 
tantangan manajemen di perusahaan semakin 
kompleks. COBIT 5 hadir sebagai salah satu solusi 
untuk menanggulangi itu semua. COBIT 5 memiliki 
lima prinsip dasar. Kelima prinsip tersebut dapat 
menyesuaikan diri dengan semua skala enterprise, 
baik komersial, non profit, maupun layanan publik. 
Domain yang ada pada COBIT 5 dibagi kedalam 2 
bagian yaitu tata kelola enterprise TI terdiri dari 
domain EDM, manajemen enterprise TI terdiri dari 
domain APO, BAI, DSS, MEA. 

Penilaian terhadap COBIT 5 menggunakan 
PAM (Process Assessment Model) yang diadopsi 
dari ISO/IEC 15504. Penelitian berfokus pada 
penilaian domain EDM01 (pengaturan dan 
pemeliharaan tata kelola). 

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan 
dalam menilai kualitas enterprise, dan lebih jauhnya 
diharapkan enterprise mempunyai solusi untuk 
meningkatkan kualitasnya. 

 
2. Landasan Teori 

 
2.1 Prinsip COBIT 5 

 
COBIT 5 menyediakan framework menyeluruh 

yang membantu enterprise mencapai tujuan dalam 
tata kelola dan manajemen enterprise TI. COBIT 5 
memungkinkan TI melakukan tata kelola dan 
manajemen secara holitstik untuk keseluruhan 
enterprise, mengelola bisnis dari ujung ke ujung, 

bertanggung jawab pada keseluruhan area fungsi TI, 
dan menyediakan fasilitas dalam cakupan 
stakeholder internal dan eksternal. COBIT 5 
mempunyai 5 prinsip  [2]: 

 
Gambar 72. Prinsip COBIT 5 [2] 

 
COBIT 5 berdasarkan lima prinsip kunci pada 

Error! Reference source not found. untuk tata 
kelola dan manajemen TI  [2]: 

 
1. Prinsip 1: Menemukan kebutuhan 

stakeholder 
Enterprise melakukan sebuah value untuk 

stakeholder dengan mengelola keseimbangan 
(balance) antara realisasi keuntungan dan optimisasi 
resiko serta penggunaan sumber daya. COBIT 5 
menyediakan semua proses yang dibutuhkan untuk 
mendukung pembuatan value bisnis melalui 
penggunaan TI. Karena setiap enterprise memiliki 
tujuan yang berbeda, enterprise dapat menggunakan 
COBIT 5 sesuai dengan kebutuhannya melalui 
penterjemahan tujuan enterprise level atas kedalam 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

tujuan TI yang spesifik dan memetakannya kedalam 
proses dan praktik spesifik. 

 
2. Prinsip 2: Mencakup ujung ke ujung 

enterprise 
COBIT 5 mengintegrasikan tata kelola enterprise TI 
ke tata kelola enterprise: 
- Melingkupi semua fungsi dan  proses enterprise. 

COBIT 5 tidak hanya berfokus pada fungsi TI, 
tapi menjadikan informasi dan teknologi yang 
berkaitan sebagai aset yang dibutuhkan seperti 
aset lain yang ada didalam enterprise 

- Mencakup tata kelola dan manajemen yang 
berelasi dengan TI yang mencakup ujung ke 
ujung, internal dan eksternal. 
 

3. Prinsip 3: Mengaplikasikan yang tunggal, 
mengintegrasikan framework 
Banyak standar dan praktik terbaik yang 

berkaitan dengan TI, semuanya menyediaka 
panduan dalam bagian dari aktivitas TI. COBIT 5 
selaras dengan standar dan framework lain yang 
relevan pada level atas, serta melyani cakupan 
framework untuk tata kelola dan manajemen 
enterprise TI. 

 
4. Prinsip 4: Mengaktifkan pendekatan holistic 

Tata kelola dan manajemen TI yang efektif dan 
efisien yang dibutuhkan dalam pendekatan holistik, 
membutuhkan komponen yang saling berinteraksi. 
COBIT 5 mendefinisikan enabler untuk mendukung 
implementasi sistem tata kelola dan manajemen 
enterprise TI secara komprehensif. Enabler 
mendefinisikan apapun yang dapat membantu 
mencapai tujuan enterprise. Framework COBIT 5 
memiliki 7 kategori enabler [1]: 

- Prinsip, kebijakan, framework 
- Proses 
- Struktur organisasi 
- Budaya, etika, dan perilaku 
- Informasi 
- Layanan, infrastruktur, dan aplikasi 
- Manusia, kemampuan, dan kompetensi 

 
5. Prinsip 5: Memisahkan tata kelola dengan 

manajemen 
Framework COBIT 5 membuat perbedaan 

yang jelas antara tata kelola dan manajemen. 
Dua disiplin tersebut memiliki tipe aktifitas 
yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi 
yang berbeda, dan melayani tujuan yang 
berbeda. COBIT 5 melihat kunci tata kelola dan 
manajemen sebagai berikut: 

 
- Tata kelola 

Tata kelola dapat memastikan 
kebutuhan stakeholder, kondisi dan pilihan 
dievaluasi untuk keseimbangan tujuan 
enterprise yang akan dicapai; mengatur 

arahn melalui prioritas dan pembuatan 
keputusan; memantau performansi dan 
kepatuhan sesuai dengan arahan dan tujuan. 

 
- Manajemen 

Manajemen merencanakan, 
membangun, menjalankan, dan memantau 
aktivitas selaras dengan arahan yang diatur 
dalam tata kelola untuk mencapai tujuan 
enteprise. 

 
2.2 COBIT 5 Process References Model 

 
Proses cobit terdiri dari dua proses yaitu proses 

tata kelola dan proses manajemen  [2]. 

 
Gambar 73. Area Kunci Tata Kelola dan Manajemen 

COBIT 5 [2] 
 
Keterangan mengenai gambar 2: 

- Tata kelola: berisi lima proses tata kelola; yang 
masing-masing proses dievaluasi, diarahkan, 
dimonitor (EDM) 

- Manajemen: berisi empat domain, selaras 
dengan area tanggung jawab untuk 
merencanakan, membangun, menjalankan, dan 
mengawasi (PBRM), dan menyediakan cakupan 
TI dari ujung ke ujung. Domain ini merupakan 
evolusi dari domain COBIT 4.1 dan struktur 
proses. Berikut nama domainnya: 
- Align, Plan, Organise (APO) 
- Build, Acquire, and Implement (BAI) 
- Deliver, Service, and Support (DSS) 
- Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) 

 
2.3 EDM01. Memastikan Pengaturan dan 

Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola   
 

Tujuan dari EDM01 adalah menganalisa dan 
mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola 
enterprise TI, serta pilah struktur, prinsip, proses, 
dan praktek yang efektif, dengan kejelasan tanggung 
jawab dan kewenangan untuk mencapai misi, tujuan, 
dan sasaran enterprise. 

Pernyataan tujuan prosesnya adalah 
Menyediakan pendekatan yang terintegrasi dan 
selaras secara konsisten dengan pendekatan tata 
kelola enterprise. Untuk dapat memastikan bahwa TI 
yang terkait dengan keputusan dibuat sejalan dengan 
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strategis dan sasaran enterprise, pastikan bahwa TI 
yang terkait dengan proses diawasi secara efektif 
dan sasaran, sesuai dengan persyaratan hukum dan 
peraturan. 

EDM01 terdiri dari: 
EDM01.01 Evaluasi Sistem Tata Kelola 
EDM01.02 Arahan Sistem Tata Kelola 
EDM01.03 Pengawasan Sistem Tata kelola 
 

 
 
 
 

2.4 Model Proses Kapabilitas COBIT 5 
 
Model Proses Kapabilitas COBIT 5: 
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Gambar 74. COBIT 5 process Capability Model 
 

 
 
  

Terdapat 6 level kapabilitas dimana proses 
dapat dicapai, termasuk prosees yang tidak 
lengkap: 

- 0 incomplete process – proses tidak 
diimplementasikan atau gagal untuk mencapai 
tujuan proses. Pada level ini terdapat sedikit 
atau tidk ada pencapaian sistematik untuk tujuan 
proses. 

- 1 performed process (one atribute) – proses 
yang diimplementasikan mencapai tujuan 
proses. 

- 2 managed process (two attributes) – 
performansi yang digambarkan sebelumnya, 
sekarang diimplementasikan dan dikelola 
(direncanakan, diawasi, dan disesuaikan) dan 
work product dibangun, dikontrol dan dikelola. 

- 3 established process (two attributes) – proses 
yang dikelola yang digambarikan sebelumnya, 
sekarang diimplementasikan menggunakan 
proses yang dtemukan yang tepat mencapai 
keluaran proses (process outcome). 

- 4 predictable process (two attributes) – proses 
yang telah yang digambarkan sebelumya, 
sekarang dioperasikan dengan mencapai tujuan 
keluaran proses yang masih terbatas. 

- 5 optimising process (two attributes) – proses 
yang telah diprediksikan yang digambarkan 
sebelumnya, sekarnag secara berkelanjutan 
diperbaiki agar dapat bertemu dengan kondisi 
sekarang dan diproyeksikan ke tujuan bisnis. 

-  
2.5 Penilaian Proses Kapabilitas COBIT 5 

 
Penilaian kapabilitas COBIT 5 diadopsi dari 

ISO/IEC 15504 yang menilai dengan tujuan  [3]: 
- Memungkinkan “tubuh” tata kelola dan 

manajemen menjadi acuan kapabilitas proses. 
- Memungkinkan pengecekan level atas untuk 

kondisi “as-is” dan “to-be” enterprise agar 
dapat mendukung investasi tata kelola dan 
manajemen untuk membuat keputusan agar 
dapat melakukan perbaikan proses terus 
menerus. 

- Mempersiapkan analisis kesenjangan dan 
memperbaiki rencana informasi untuk 
mendukung proyek perbaikan. 

- Mempersiapkan tata kelola dan manajemen 
untuk mengukur dan mengawasi peringkat 
penilaian pada kapabilitas yang ada. 
Penilaian dilakukan mulai dari kapabilitas 

kematangan level satu dan seterusnya. Untuk 
mencapai level 1, dapat dilakukan dengan cara: 
1. Meninjau hasil proses yang digambarkan dalam 

deskripsi proses rinci dengan menggunakan 
skala peringkat yang dimiliki ISO/IEC 15504 
untuk mengetahui derajat tujuan dicapai. Skala 
tersebut berdasarkan peringkat: 
N (Not achieved) – ada sedikit atau bahkan 
tidak ada bukti pencapaian atribut yang 
ditemukan dalam menilai proses. 
P (Partially achieved) – ada beberapa bukti 
pencapaian yang ditemukan. Aspek pencapaian 
atribut tidak terprediksi (15% - 50 % 
pencapaian) 
L (Largely achieved) – ada bukti pendekatan 
sistematis, pencapaian signifikan, atribut 
terdefinisi dalam proses penilaian. Beberapa 
kelemahan masih ada dalam proses penilain 
(50% - 85% pencapaian) 
F (Fully achieved) – ad bukti pendekatan 
lengkap dan sistemtis, pencapaian penuh, atribut 
terdifinisi dalam proses penilaian. Tidak ada 
kelemahan yang signifikan dalam penilaian 
proses (85%-100% pencapaian) 

2. Praktik proses (tata kelola maupun manajemen) 
dapat dinilai dengan menggunakan skala 
peringkat yang sama, mengungkapkan sejauh 
mana praktek dasar diterapkan. 

3. Untuk lebih menyempurnakan nilai, work 
product dapat dipertimbangkan untuk 
menentukan sejauh mana atribut penilaian 
tetentu telah dicapai. 
Untuk proses penilaian level kapabilitas lebih 

atas, praktek secara umum dilakukan berdasarkan 
ISO/IEC 15504:2.  

Berikut merupakan peringkat atribut proses 
yang selaras dengan leve

l kapabilitas  [5]: 
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Gambar 75. Atribut Proses Selaras dengan  Level[5] 

 
 
 3. Pembahasan  

 
Referensi mengenai hubungan proses secara 
rinci mengacu pada [2] yang didalamnya 
terdapat process identification, process 
description, process purpose statement, goal 
cascade information, process goal and metric, 
RACI Chart, detail description of the process 
practice, related guidance.  Untuk dapat 
menilai, maka acuan tersebut dipetakan 
terhadap PAM dengan mempertimbangkan 
Outcomes, base practice, Work produk dalam 
pam tersebut. Hasil pemetaan dapat dilihat 
pada tabel 1. 
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Tabel 1. RACI Chart [2] 
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Tabel 2. Pemetaan COBIT 5 EDM01 terhadap PAM 

ID 
Proses 

EDM01 

Nama 
Proses 

Memastikan Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola 

Tujuan Analisa dan artikulasikan persyaratan untuk tata kelola enterprise TI, serta pilah struktur, prinsip, 
proses, dan praktek yang efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai misi, tujuan, 
dan sasaran enterprise. 

Outcomes 
(Os) 

N
omor 

Deskripsi 

E
DM01-O1 

Prinsip TI diarahkan oleh tata kelola perusahaan sehingga pembuatan keputusan 
dari IT selaras dengan tujuan perusahaan. 

E
DM01-O2 

Pertimbangan Peraturan, hukum yang berlaku dalam perusahaan , serta kewajiban 
kontrak dengan pihak eksternal  

E
DM01-O3 

Telah ada ketentuan untuk menerapkan tata kelola TI termasuk pengambilan 
keputusan 

Base 
Practice (BP) 

N
umber 

Deskripsi Dukungan 

E
DM01-BP1 

Menganalisa dan mengidentifikasi faktor lingkungan 
internal dan eksternal (aspek legal, regulasi dan kontrak obligasi) serta 
tren bisnis yang dapat mempengaruhi perancangan tata kelola. 

EDM01-O2 

 EDM01-BP2 Menentukan pentingnya TI serta perannya terhadap bisnis. EDM01-O1 
EDM01-BP3 Mempertimbangkan peraturan, hukum, serta kewajiban kontrak pihak 

eksternal, dan menentukan bagaimana menerapkan dalam tata kelola TI. 
EDM01-O2 

EDM01-BP4 Menyelaraskan penggunaan etika dan pengelolaan informasi serta 
dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan ketertarikan 
pemangku kepentingan terkait dengan arahan, tujuan, serta sasaran 
enterprise. 

EDM01-O2 

EDM01-BP5 Menentukan implikasi dari lingkungan pengendalian enterprise secara 
keseluruhan terkait dengan TI. 

EDM01-O3 

EDM01-BP6 Mengartikulasikan prinsip yang akan memandu rancangan tata kelola 
dan pengambilan keputusan TI. 

EDM01-O3 

EDM01-BP7 Memahami budaya pengambilan keputusan enterprise dan menentukan 
model pembuatan keputusan untuk TI. 

EDM01-O3 

EDM01-BP8 Menentukan delegasi wewenang pada tingkat yang tepat, termasuk 
aturan ambang batas untuk keputusan TI. 

EDM01-O3 
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EDM01-BP9 Mengkomunikasikan prinsip tata kelola TI dan setuju dengan 
manajemen eksekutif dalam cara membangun kepemimpinan informasi 
dan komitmen. 

EDM01-O3 

EDM01-BP10 Membangun atau mendelegasikan pembentukan struktur tata kelola, 
proses, serta praktek sesuai dengan prinsip perancangan yang telah 
disepakati. 

EDM01-O3 

EDM01-BP11 Mengalokasikan tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas sesuai 
dengan prinsip perancangan tata kelola yang telah disepakati, model 
pembuatan keputusan, dan delegasi. 

EDM01-O3 

EDM01-BP12 Menjamin bahwa mekanisme  komunikasi dan pelaporan menyediakan 
tanggung jawabnya atas pengawasan dan pengambilan keputusan 
dengan informasi yang tepat. 

EDM01-O3 

EDM01-BP13 Mengarahkan staf untuk mengikuti pedoman yang relevan untuk 
perilaku etis dan profesional  dan memastikan bahwa konsekuensi 
ketidakpatuhan diketahui dan ditegakkan. 

EDM01-O2 

EDM01-BP14 Mengarahkan pembentukan sistem penghargaan untuk mempromosikan 
budaya yang diinginkan. 

EDM01-O3 

EDM01-BP15 Menilai efektivitas dan performansi para pemangku kepentingan yang 
didelegasikan untuk tanggung jawab dan otoritas untuk tata kelola 
enterprise TI. 

EDM01-O3 

EDM01-BP16 Menilai secara berkala apakah mekanisme tata kelola TI yang telah 
disetujui (struktur, prinsip, proses, dsb) dibangun dan beroperasi secara 
efektif. 

EDM01-O1 

EDM01-BP17 Menilai efektifitas rancangan tata kelola dan mengidentifikasi aksi 
untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang ditemukan. 

EDM01-O1, 
EDM01-O3 

EDM01-BP18 Menjaga pengawasan sejauh mana TI memenuhi kewajiban (peraturan, 
undang-undang, hukum umum, kontrak), kebijakan internal, standar 
dan pedoman profesional. 

EDM01-O1, 
EDM01-O2 

EDM01-BP19 Menyediakan pengawasan terhadap efektivitas, dan kepatuhan, 
pengendalian sistem enterprise. 

EDM01-O2, 
EDM01-O3 

EDM01-BP20 Mengawasi mekanisme secara teratur dan rutin untuk memastikan 
bahwa  penggunaan TI sesuai dengan obligasi 

EDM01-O2 

Work Product (WP) 
Input 

Nomor Deskripsi Dukungan 
MEA03.02 Komunikasi perubahan pemenuhan persyaratan EDM01-O1, EDM01-O3 
Diluar COBIT Tren lingkungan bisnis EDM01-O1, EDM01-O2 
Diluar COBIT Regulasi EDM01-O1, EDM01-O3 
Diluar COBIT Tata kelola/ model pembuatan keputusan EDM01-O3 
Diluar COBIT Konstitusi/ anggaran Rumah Tangga/ Statuta organisasi EDM01-O1, EDM01-O3 

Output 
Nomor Deskripsi Input ke Dukungan 

EDM01-WP1 Tata kelola enterprise memandu 
prinsip 

Semua EDM, APO01.01, APO01.03 EDM01-O1 

EDM01-WP2 Model Pembuatan Keputusan Semua EDM, APO01.01 EDM01-O2 
EDM01-WP3 Level Otoritas Semua EDM, APO01,02 EDM01-O3 
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4. Implementasi Pola EDM01  

 
Implementasi Pola EDM01 dapat diterapkan 

pada berbagai instansi, caranya dengan memberikan 
kuesioner kepada pihak yang berwenang. Pembuatan 
kuesioner dibuat dengan mengacu pada pemetaan 
tabel 1. Pihak yang berwenang dapat mengacu pada 
Tabel 2. RACI Chart. Berdasarkan hasil kuesioner 
pada Rumah Sakit XXX didapat menunjukan nilai 
masih pada level 0 karena masih banyak hasil 
kuesioner yang bernilai N (Null).  Seleksi penilaian 
pada COBIT 5 lebih ketat dibanding sebelumnya, 
sehingga untuk mencapai level 1 saja, persyaratan 
banyak yang harus terpenuhi. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

 
5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa: 
1. Domain EDM01 COBIT 5 dapat dipetakan 

dengan PAM dengan memahami kedua 
konsep tersebut kemudian dicari 
sinkronisasi pada keduanya. 

2. Hasil implementasi penilaian berdasarkan 
pemetaan EDM01 COBIT 5 yang 
diterapkan pada Rumah Sakit XXX masih 
berada pada level 0 karena terlalu banyak N 
(Null) pada rumah sakit tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Saran 
 

Saran untuk penelitian yang akan datang: 
1. Rumah Sakit XXX dapat meningkatkan 

kualitas menjadi level 1 apabila persyaratan 
yang masih bernilai N dapat ditingkatkan 
menjadi L. Pertanyaan yang masih bernilai 
L ditingkatkan menjadi P, dan pertanyaan 
yang bernilai L ditingkatkan menjadi F. 

2. Mengembangkan penilaian untuk domain 
lain selain EDM01. 
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Abstrak 

 
Penduduk pedesaan yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia memiliki tingkat 
kesehatan yang rendah akibat sukarnya akses pada informasi kesehatan serta jauhnya lokasi institusi kesehatan 
terdekat. Penggunaan perangkat mobile yang mengalami peningkatan signifikan termasuk di kalangan penduduk 
daerah pedesaan dapat meberikan kontribusi positif untuk meningkatkan aksed informasi dan layanan kesehatan. 
Pada paper ini dibahas perancangan dan implementasi aplikasi diagnosa penyakit untuk balita berbasis mobile 
untuk memungkinkan pasien dapat bertindak sesuai dengan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi gejala-
gejala atau keluhan yang dirasakannya.  
 
Kata kunci : Mobile Health, Aplikasi Mobile 
 
I. Pendahuluan 

 
Sebagian besar dari penduduk Indonesia  

hidup di daerah rural atau pedesaan. Tingkat 
kesehatan masyarakat di daerah pedesaan di 
Indonesia lebih rendah apabila dibandingkan 
masyarakat perkotaan, yang ditunjukan dengan 
prevalensi  penyakit  yang lebih tinggi [1].  Hal ini 
disebabkan oleh sukarnya akses penduduk ke 
instansi layanan kesehatan terdekat di daerah rural 
serta pengetahuan kesehatan pada masyarakat di 
daerah pedesaan masih sangat rendah. Pembangunan 
infrastuktur untuk mengatasi jauhnya lokasi instansi 
kesehatan bagi masyarakat daerah terpencil 
memerlukan biaya yang tinggi serta waktu yang 
lama. Demikian pula usaha sosialisasi serta 
penyuluhan kesehatan secara konvensional 
seringkali tidak efektif akibat kurangnya sumber 
daya manusia maupun sumber daya lainnya.  

Di lain pihak, penggunaan perangkat 
mobile di seluruh dunia, termasuk Indonesia  
meningkat secara signifikan pada tahun belakangan 
ini. Pengguna telepon genggam di Indonesia 
mencapai 220 juta pengguna, atau urutan ke 5 dunia 
[2]. Hal ini menunjukkan penggunaan telepon 
genggam di Indonesia sudah berkembang luas 
meliputi 

Dari keadaan yang diuraikan di atas, dapat 
dilihat adanya hubungan yang dapat dikaitkan antara 
meningkatnya teknologi informasi terutama yang 
berbasis mobile dengan kebutuhan layanan 

kesehatan masyarakat di daerah rural di negara 
berkembang seperti Indonesia. Issue yang dapat 
diangkat dalam masalah ini adalah : Dapatkah 
perangkat mobile melakukan sebuah intervensi 
positif untuk meningkatkan layanan kesehatan, 
termasuk penyampaian  informasi kesehatan di 
daerah  pedesaan di Indonesia? Yang dimaksud 
dengan intervensi positif  pada konteks ini adalah 
aktivitas yang dilakukan antar manusia atau institusi 
dengan tujuan meningkatkan perilaku atau output 
tertentu yang terkait dengan kesehatan masyarakat.  

Berdasarkan kebutuhan tersebut di atas, 
perlu dikembangkan sebuah aplikasi diagnosis 
kesehatan berbasis mobile yang merupakan 
komponen utama dari sebuah sistem mobile health 
yang bertujuan meningkatkan akses informasi dan 
komunikasi penduduk daerah pedesaaan yang tidak 
memiliki instansi kesehatan memadai di 
lingkungannya. Aplikasi yang dibangun ini 
memungkinkan pasien dapat bertindak sesuai 
dengan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi 
gejala-gejala atau keluhan yang dirasakannya. 
Aplikasi ini terutama ditujukan untuk kesehatan 
anak usia balita, yang memiliki tingkat kematian 
cukup tinggi di Indonesia.  
 
2. Rancangan Arsitektur Sistem Mobile Health 
 

Sistem Mobile Health adalah 
pengembangan lebih lanjut dari sistem telemedicine 
dengan menggunakan perangkat mobile sebagai alat 
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utama untuk menyediakan aplikasi dengan output 
yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat. 

Layanan Mobile Health biasanya berbasis 
arsitektur client-server. Pada sistem ini terdapat 
aplikasi server yang biasanya berlokasi pada sebuah 
institusi kesehatan, seperti rumah sakit. Aplikasi 
server ini menyimpan dan menampilan data-data 
terkait dengan kesehatan pasien, seperti riwayat 
penyakit, hasil laboratorium, umur dll.  

Di pihak lain, klien adalah telepon 
genggam milik pasien atau perawat yang bertugas 
mengumpulkan data kesehatan dari pasien. Pada 
telepon genggam pasien, terdapat pula aplikasi yang 
akan memandu pasien dalam melakukan diagnosa 
sederhana mengenai keluhan yang dirasakannya.  
Karena aplikasi klien ini langsung digunakan oleh 
pasien di daerah pedesaan, interface yang 
ditampilkan harus sederhana. Oleh karena itu, 
program MIDP dibuat dengan command sesedikit 
mungkin dengan bentuk pilihan yang tidak terlalu 
rumit sehingga membuatnya mudah digunakan oleh 
user/pasien [ 4 ] 
 

 
 
Gambar 1. Arsiteksur Sistem Mobile Health Umum 
 

Sebelum dilakukan implementasi dari 
rancangan aplikasi diagnosis  berbasis mobile, perlu 
digambarkan arsitektur atau konteks dari 
keseluruhan sistem.  Gambar 1 menunjukkan 
arsitektur sistem mobile health secara menyeluruh. 
Pasien melakukan input keluhan dan gejala 
kesehatannya berdasarkan pertanyaan dan pilihan-
pilihan yang disajikan pada aplikasi diagnosis 
berbasis mobile. Aplikasi akan memberikan output 
berupa rekomendasi kesehatan standard yang 
biasanya diberikan oleh dokter atau perawat pada 
institusi kesehatan. Selain itu aplikasi juga akan 
secara otomatis mengirim kondisi kesehatan tersebut 
melalui sms kepada perawat atau pegawai kesehatan 
yang telah ditunjuk untuk meneruskannya kepada 
server rumah sakit  serta melakukan aksi lain yang 
diperlukan. Pada beberapa sistem mobile health di 
referensi [3,4], proses pengambilan data dapat 
dilakukan melalui sensor tertentu, seperti sensor 
Shimmer yang mencatat sinyal Electro Cardiograph 
(ECG) Pada sistem yang diusulkan di paper ini 
penggunaan sensor belum diterapkan dengan 
pertimbangan pada feasibilitas pembiayaan yang 

terbatas untuk kondisi finansial  penduduk pedesaan 
sebagai user utama.  

Dokter ataupun ahli kesehatan yang sesuai 
dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan 
data yang telah dicatat di database server rumah 
sakit dapat mengaksesnya melalui perangkat mobile 
seperti lap top atau perangkat lain yang dapat 
mengakses internet. Dokter dapat melakukan 
diagnosa berdasarkan data tersebut dan memberikan 
rekomendasi yang dibutuhkan.  

 
3. Implementasi  Aplikasi Diagnosis Berbasis 
Mobile 
 

Aplikasi Diagnosis Berbasis Mobile ini 
merupakan jenis aplikasi mobile yang bersifat lokal 
yang dijalankan secara mandiri pada perangkat 
mobile (telepon genggam) masing-masing user. User 
utama aplikasi ini adalah orang tua atau pengasuh 
anak balita yang mengalami gejala penyakit tertentu 
yang memerlukan rekomendasi sesuai dengan 
standar kesehatan yang berlaku. Aplikasi dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman J2ME.  
Bahasa pemrograman J2ME dipilih dengan alasan 
J2ME dapat digunakan pada hampir semua jenis dan 
merek telepon genggam.  

Semua aplikasi  perangkat genggam 
berbasis J2ME merupakan turunan dari class 
MIDlet, yang memungkinkan interpreter J2ME 
memanggil tiga methods utama yang akan 
menjalankan aplikasi, yaitu startApp(), pauseApp() 
dan destroyApp(). Filosofi MIDlet adalah pertama, 
tampilan perangkat direpresentasikan oleh sebuah 
obyek dari class Display yang dapat diumpamakan 
sebagai dudukan kanvas lukisan. Kedua, obyek yang 
dapat ditambahkan pada sebuah Display adalah 
subclass dari class Displayable yang dapat 
diumpamakan sebagai kanvas yang diletakkan pada 
dudukannya. Ketiga, MIDlet dapat mengubah 
tampilan dengan memanggil method 
setCurrent(Displayable) dalam Display. Aplikasi 
mobile yang dirancang ini, terdiri dari lima form , 
yang  masing-masing terdiri dari sekumpulan user 
interface (UI) control yang disebut sebagai item. 
Form merupakan sub class dari class Displayable 
pada J2ME . 

Tampilan pertama aplikasi merupakan form 
dengan judul aplikasi  Mobile Diagnosa Anak.  
Form –form selanjutnya merupakan halaman-
halaman berisi panduan untuk orang tua atau 
pengasuh anak balita yang memerlukan diagnosis, 
yang akan diuraikan sebagai berikut : 
Halaman Diagnosa 1 : 

a. Menanyakan user (orang tua anak) untuk 
meng-input jawaban dari ”Cek Gejala 
Membahayakan”. Apabila ada gejala 
membahayakan yang dipilih, layar akan 
menampilkan peringatan perlunya anak 
mendapat penanganan segera. (Gambar 2) 
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Gambar 2. Tampilan Gejala Membahayakan 
 

b. Selanjutnya menanyakan apakah anak 
mengalami gejala demam 

c. Bila jawaban ya, diperlukan informasi usia 
anak,  temperatur tubuh anak serta jenis 
demam yang dialami anak (Gambar 3) . 
Selanjutnya ditanyakan lamanya gejala 
demam berlangsung dan berikutnya akan 
muncul Diagnosis pertama yang berkaitan 
dengan gejala demam anak yang sudah 
dimasukkan sebelumnya (Gambar 4).  

 

Gambar 3. Tampilan Gejala Panas 
 

 

                                                
Gambar 4. Tampilan Diagnosa Terkait Gejala Panas 
 
          Halaman–halaman berikutnya serupa dengan 
tampila pada halaman pertama tetapi untuk gejala 
lain yaitu Halaman diagnosa 2 adalah diare, 
diagnosa 3 batuk dan sesak nafas. 
          Aplikasi yang telah di-implementasikan diuji 
dengan menggunakan simulator Wireless Toolkit 

2.5.2. dan berjalan sesuai dengan rencana 
perancangan. Tahap selanjutnya adalah 
mengomplementasikan proses sms yang mengambil 
data-data yang dimasukkan dengan menggunakan 
method getSelectedIndex() dan getText() untuk 
mendapatkan data yang dimasukkan dari UI di atas 
dengan menggunakan methods dengan kode pada 
gambar 5. Data gejala akan dikirim lewat SMS 
kepada petugas kesehatan/perawat yang bertanggung 
jawab dan ditunjuk pada layanan mobile health ini. 
Nompr telepon dapat langsung dimasukkan pada 
kode atau diinput pada UI dan didapatkan dengan 
methods getString(). 
 

 
Gambar 5. Method Koneksi SMS untuk melakukan 

SMS data gejala penyakit 
 
4. Kesimpulan 

 
           Aplikasi Mobile untuk diagnosa penyakit 
yang sering dialami balita dengan output berupa 
rekomendasi kesehatan yang berguna untuk pasien 
dengan lokasi yang sulit mengakses institusi 
kesehatan, telah dibangun dengan  perangkat lunak 
J2ME dan simulator Wireless Toolkit 2.5.2. Aplikasi 
ini juga dapat  secaa otomatis mengirimkan data 
gejala yang dimasukkan pasien kepada petugas 
kesehatan yang ditunjuk untuk diinputkan pada 
server Rumah Sakit. Pada tahapan selanjutnya 
direncanakan implementasi untuk server berbasis 
web dengan dilengkapi database pasien serta 
interfacing dengan sensor-sensor seperti ECG, 
temperatur, kadar gula, pernafasan dan lain-lain 
yang dapat  mengambil data gejala pasien secara 
cepat dan akurat. 
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Abstrak 
 

Pembuatan peta dari citra satelit biasanya mengalami kesulitan jika hanya memakai sebuah citra. Hal ini 
dikarenakan seringnya muncul gangguan (misalnya berupa awan) yang berada di atas suatu wilayah. Biasanya, 
para ahli geografi melakukan fusi citra satelit multi-temporal untuk membuat peta wilayah yang terbebas dari 
gangguan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan fusi pada citra satelit multi-temporal untuk 
mendukung ahli geografi melakukan pemetaan suatu wilayah permukaan bumi secara otomatis. Masukan sistem 
ini adalah dua citra satelit multi-temporal. Kedua citra satelit tersebut dibawa pada domain frekuensi 
menggunakan pseudopolar fourier transform untuk dilakukan registrasi. Pada koordinat log polar di domain 
frekuensi, transformasi geometri citra kedua terhadap citra pertama ditemukan dengan menggunakan phase 
correlation. Parameter skala perbesaran, sudut rotasi, dan nilai translasi citra kedua terhadap citra pertama yang 
ditemukan pada tahap registrasi dijadikan dasar pada proses fusi citra. Dengan adanya otomatisasi dalam 
melakukan fusi citra satelit multi-temporal yang diusulkan dalam penelitian ini, diharapkan  pemetaan yang 
dilakukan lebih objektif, akurat, dan dilakukan dalam waktu relatif singkat. 
 
Kata kunci : image fusion, image registration, psudo-polar fourier transform 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Pembuatan peta dari citra satelit biasanya 
mengalami kesulitan jika hanya memakai sebuah 
citra. Hal ini dikarenakan seringnya muncul 
gangguan (misalnya awan) yang berada di atas suatu 
wilayah. Biasanya, para ahli geografi memakai lebih 
dari satu citra satelit pada wilayah yang sama untuk 
membuat peta wilayah yang terbebas dari gangguan. 
Citra satelit multi-temporal, yaitu dua citra satelit 
pada daerah yang sama tetapi diambil pada waktu 
yang berbeda, digabungkan untuk meningkatkan 
nilai informasi dari suatu citra satelit. Proses 
penggabungan yang dilakukan dilakukan secara 
manual oleh pakar memiliki tingkat subyektivitas 
yang tinggi sehingga masing-masing pakar bisa 
memiliki hasil berbeda untuk daerah observasi yang 
sama.  

Dengan kemajuan ilmu pada bidang 
pengolahan citra digital dan visi komputer, metode 
manual tersebut dapat diganti dengan sebuah metode 
otomatis. Proses penggabungan, pengkombinasian, 
penyinergian, atau hal sejenisnya pada dua citra atau  

 
 

lebih menjadi sebuah citra yang memiliki 
informasi yang lebih berkualitas dalam ilmu 
pengolahan citra digital disebut dengan fusi citra [1]. 
Banyak penelitian tentang fusi yang telah dilakukan. 
Pada umumnya, penelitian yang dilakukan adalah 
melakukan fusi citra satelit resolusi tinggi (high-
resolution panchromatic images/HRPIs) dengan 
citra resolusi rendah (low-resolution multispectral 
images/LMRIs). [2,3] menggunakan domain spasial 
dan melakukan analisis nilai hue dan saturation citra 
HRPI dan LMRI. (Aiazzi, 2002) menggunakan high-
pass filtering untuk melakukan fusi. Selain itu, 
fungsi wavelet juga dapat digunakan untuk 
melakukan fusi [4]. Akan tetapi, hampir semua 
metode yang ada lebih berfokus pada fusi antara 
citra yang diambil dari sensor berbeda, bukan pada 
citra multi-temporal. 

Sebelum melakukan fusi, hal yang biasanya 
dilakukan adalah melakukan registrasi citra. 
Registrasi citra adalah proses menemukan kembali 
titik-titik yang bersesuaian antara dua citra.. Citra 
kedua dianggap merupakan versi transformasi 
geometri dari citra pertama. Registrasi citra pada 
domain spasial dilakukan dengan cara mencari nilai 
rata-rata, median, atau ukuran statistika lainnya pada  
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Gambar 1. Algoritma Fusi Citra Satelit Multi-Temporal 

dengan Non-Iteratif Psedopolar Fourier Transform 
 

 

  
a b c 

Gambar 2. Pseudopolar-grid (contoh: input citra 8x8)  
a.P1  b.P2  c. P = P1 ∪ P2  

setiap nilai derajat keabuan (grayscale) atau RGB 
citra [5]. Registrasi citra pada domain spasial 
bekerja dengan baik ketika diaplikasikan terhadap 
citra yang memiliki tingkat ketidakteraturan kecil.  
Registrasi citra pada domain frekuensi dilakukan 
dengan memanfaatkan properti Transformasi 
Fourier. Metode berbasis Transformasi Fourier 
mampu memperkirakan skala perbesaran, rotasi, dan 
translasi lebih akurat dibandingkan dengan metode 
pada domain spasial. Sebagian besar pendekatan 
yang berdasarkan Transformasi Fourier 
memanfaatkan shift property Transformasi Fourier 
yang menyediakan perkiraan translasi yang akurat 
dengan phase correlation [6].  

Metode yang diusulkan pada penelitian ini 
adalah melakukan fusi citra satelit multi-temporal 
dengan terlebih dahulu melakukan registrasi citra 
berbasis Pseudo-polar Fourier Transform (PPFT) 
[7]. Akan tetapi, regitrasi citra berbasis PPFT pada 
[7] menggunakan iterasi agar mendapatkan hasil 
optimal. Pada penelitian ini, iterasi akan dihilangkan 
dan diganti dengan metode adaptif untuk 
mendapatkan estimasi skala perbesaran, sudut rotasi, 
dan nilai translasi yang optimal. Paramater-
parameter yang didapatkan pada proses registrasi 

akan digunakan dasar dalam fusi citra satelit multi-
temporal. 

 
2. Metodologi 

 
Algoritma yang dibangun meliputi tiga tahapan 

utama sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1, 
yaitu Tahap Representasi PPFT, Tahap Estimasi dan 
Tahap Fusi. Tahap Representasi PPFT bertujuan 
untuk membawa citra dari domain spasial menjadi 
domain frekuensi. Selanjutnya Tahap Estimasi 
bertujuan untuk mendapatkan nilai transformasi 
geometri (perbesaran, rotasi, dan pergeseran) citra 
kedua terhadap citra pertama. Terakhir, Tahap Fusi 
bertujuan untuk menggabungkan citra kedua yang 
telah diperbesar, dirotasi dan digeser sesuai hasil 
registrasi kepada citra pertama.  
 
2.1 Tahap Representasi PPFT 
 
Definisi PPFT 

Pseudo-polar Fourier Transform (PPFT) adalah 
Transformasi Fourier 2D dari sebuah citra yang 
letakkan di atas pseudopolar-grid. Secara lengkap, 
pseudopolar-grid diberikan oleh himpunan  
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Untuk mengilustrasikan himpunan P1 dan P2 
dapat dilihat pada Gambar 2(a) dan Gambar 2(b). 
Pseudopolar-grid P diilustrasikan pada gambar 2(c). 
Pada Gambar 2(a) dan 2(b), k menyajikan nilai yang 
disebut sebagai pseudoradius dan l menyajikan nilai 
yang disebut sebagai pseudoangle. Resolusi dari 
pseudopolar-grid adalah N+1 dalam bagian angular 
dan M=2N+1 pada bagian radial. Dengan 
menggunakan representasi (r,θ),  pseudopolar-grid 
diberikan dengan 
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dimana k=-N,....,N dan l = -N/2,....,N/2. PPFT 

definisikan sebagai sampel dari Transformasi 
Fourier yang diberikan pada (2.1) di atas 
pseudopolar-grid P yang diberikan pada (2.10). 

Secara detail, PPFT )2,1(ˆ =jI j
pp   adalah sebuah 
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transformasi linear, dimana terdefinisi untuk 
N,....,N dan l=-N/2,....,N/2, sebagai
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dimana  Î  adalah I pada domain frekuensi.
Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2(c), 

untuk setiap sudut yang telah ditentukan sebesar 
sampel dari pseudopolar-grid memiliki 
sama pada bagian radial. Akan tetapi, 
berbeda untuk sudut yang berbeda. Demikian pula, 
grid memiliki space yang tidak sama dalam bagian 
angular, tetapi memiliki space kemiringan yang 
sama. Secara detail, 

  l llpp cotcot)(tan 11
1

1 −≡∆ + θθθ

 l llpp cotcot)(tan 2
1

2 −≡∆ + θθθ

dimana  1
ppθ  dan 2

ppθ  diberikan pada (6).

Properti penting PPFT adalah bahwa 
transformasi ini memiliki kemampuan 
itu, PPFT forward dan invert 
dengan sebuah komputasi yang cepat dengan 
bantuan FrFT. Dan yang lebih penting lagi, 
algoritma ini tidak membutuhkan 
interpolasi sehingga memliki keakuratan yang 
tinggi. 

 
Fractional Fourier Fourier (FrFT)

Kompleksitas penghitungan PPFT dapat 
ditekan dengan bantuan FrFT. FrFT adalah 
algoritma cepat dengan komputasi 
dapat memetakan Transformasi Fo
(DFT) di atas beberapa himpunan dari 
sebuah keliling lingkaran.  

Lebih spesifik, diberikan sebuah vektor 
dengan panjang N+1, C = (C(u), 

R∈α .  FrFT didefinisikan sebagai :
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Algoritma Tahap Representasi PPFT
1. Input citra I1 dan I2, jika citra memiliki ukuran 

yang berbeda, maka dilakukan 
(memberikan nilai 0 pada piksel tambahan) 
sehingga kedua cira memiliki ukuran 

2. Hitung magnitude PPFT pada masing
citra I1 dan I2 . 
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pada domain frekuensi. 
Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2(c), 

untuk setiap sudut yang telah ditentukan sebesar l, 
grid memiliki space yang 

sama pada bagian radial. Akan tetapi, space ini 
berbeda untuk sudut yang berbeda. Demikian pula, 

yang tidak sama dalam bagian 
angular, tetapi memiliki space kemiringan yang 

N

21 =          (9) 

Nl

22 =        (10) 

diberikan pada (6). 

Properti penting PPFT adalah bahwa 
transformasi ini memiliki kemampuan invert. Selain 

 dapat diaplikasikan 
dengan sebuah komputasi yang cepat dengan 
bantuan FrFT. Dan yang lebih penting lagi, 
algoritma ini tidak membutuhkan regriding atau 
interpolasi sehingga memliki keakuratan yang 

Fractional Fourier Fourier (FrFT)  
Kompleksitas penghitungan PPFT dapat 

ditekan dengan bantuan FrFT. FrFT adalah 
algoritma cepat dengan komputasi O(N logN) yang 
dapat memetakan Transformasi Fourier Diskrit 
(DFT) di atas beberapa himpunan dari N titik pada 

Lebih spesifik, diberikan sebuah vektor C 
), u = -N/2,......,N/2),  

.  FrFT didefinisikan sebagai : 

+− )];1/(2 Nkuiαπ   

       (11) 

Algoritma Tahap Representasi PPFT 
, jika citra memiliki ukuran 

yang berbeda, maka dilakukan zeropadding 
(memberikan nilai 0 pada piksel tambahan) 
sehingga kedua cira memiliki ukuran n x n.  
Hitung magnitude PPFT pada masing-masing 

3. Lakukan interpolasi dari Pseudopolar
menjadi Log-polar grid sebagaimana 
digambarkan pada Gambar 3(a). Tit
berwarna abu-abu adalah elemen pada  
pseudopolar-grid. Sedangkan titik
hitam adalah elemen dari pada log
Nilai sebuah titik hitam akan mengambil nilai 
sebuah titik abu-abu yang berada paling dekat 
dengannya. 

4. Dikarenakan nilai interval yang sangat besar (0
1014) pada setiap nilai yang berada pada 
koordinat log-polar grid, lakukan operasi log 
pada seluruh elemen sehingga memiliki interval 
(0-14). Agar dapat diamati dan memiliki tingkat 
kontras yang baik, interpolasikan n
pada interval grayscale (0
memiliki hasil seperti terlihat pada Gambar 
3(b). 
 

2.2 Tahap Estimasi 
 
Tahap Estimasi bertujuan untuk mendapatkan 

nilai transformasi geometri (perbesaran, rotasi, dan 
pergeseran) citra ke-2 (I2

Setelah mendapatkan nilai PPFT pada log
selanjutnya adalah melakukan penghitungan nilai 
translasi sepanjang sumbu log
Penghitungan pergeseran ini dilakukan dengan 
metode phase correlation. 
 
Phase Correlation 

Apabila I2 adalah citra 
pergeseran sebesar (∆x, ∆y) sehingga,

,(),( 21 yxxIyxI ∆+=

 
a 

Gambar 3.  a. Interpolasi dari Pseudopolar
abu) ke polar-grid (hitam). b. Representasi 
grayscale PPFT yang telah diinterpolasikan 
pada polar-grid.

 
a 
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Lakukan interpolasi dari Pseudopolar-grid 
polar grid sebagaimana 

digambarkan pada Gambar 3(a). Titik-titik yang 
abu adalah elemen pada  

grid. Sedangkan titik-titik warna 
hitam adalah elemen dari pada log-polar grid. 
Nilai sebuah titik hitam akan mengambil nilai 

abu yang berada paling dekat 

n nilai interval yang sangat besar (0- 
) pada setiap nilai yang berada pada 

polar grid, lakukan operasi log 
pada seluruh elemen sehingga memiliki interval 

14). Agar dapat diamati dan memiliki tingkat 
kontras yang baik, interpolasikan nilai tersebut 
pada interval grayscale (0-255) sehingga 
memiliki hasil seperti terlihat pada Gambar 

Tahap Estimasi bertujuan untuk mendapatkan 
nilai transformasi geometri (perbesaran, rotasi, dan 

2) terhadap citra ke-1 (I1). 
Setelah mendapatkan nilai PPFT pada log-polar grid 

lanjutnya adalah melakukan penghitungan nilai 
translasi sepanjang sumbu logr dan sumbu θ. 
Penghitungan pergeseran ini dilakukan dengan 

.  

adalah citra I1 yang mengalami 
x, ∆y) sehingga, 

)yy ∆+         (12) 

 
b 

a. Interpolasi dari Pseudopolar-grid (abu-
grid (hitam). b. Representasi 

PPFT yang telah diinterpolasikan 
grid. 

 
b 
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Gambar 4.  a. Citra “landsat” (I1). b. Citra I2. c. PPFT 
citra I1 dan I2 pada koordinat log-polar yang 
telah di bawa pada nilai grayscale. d. Hasil 
Fusi.  

Tabel 1. Hasil uji coba akurasi registrasi 

Skala Rotasi 
(derajat) 

 Estimasi  

 Skala 
Rotasi 

(derajat) 
Error 
Skala 

Error 
Rotasi 

(derajat) 

1,1 115 
 

1,10 114,96 0,00 0,04 

1,5 150 
 

1,49 150,12 0,01 0,12 

2,0 246 
 

2,02 246,09 0,02 0,09 

3,0 258 
 

3,02 258,05 0,02 0,05 

4,0 044 
 

4,01 044,30 0,01 0,30 

5,0 003 
 

5,04 003,16 0,04 0,16 
 

maka besar pergeseran I2 terhadap I1 sebesar 
(∆x, ∆y) dapat ditemukan secara akurat dengan 
menggunakan phase correlation [8]. Metode 
estimasi pergeseran dengan menggunakan phase 
correlation dapat dimulai dengan melakukan 
Transformasi Fourier 2D pada I1 dan I2 sehingga 

secara berturut-turut menghasilkan  1̂I  dan 2̂I .  

}{ˆ
11 II ℑ= ; }{ˆ

22 II ℑ=         (13) 

Selanjutnya dilakukan penghitungan R 
sebagaimana formula dibawah ini, 

.
|*ˆˆ|

*ˆˆ

21

21

II

II
R =                 (14)  

I* adalah complex conjugate dari I. 
Selanjutnya dicari phase correlation r pada domain 
spasial dimana r adalah 

}{1 Rr −ℑ=  .         (15) 

Nilai (∆x, ∆y) dapat ditemukan dengan mencari 
letak puncak dari dari r yaitu 

}{maxarg),(
),(

ryx
yx

=∆∆ .        (16) 

  

Algoritma Tahap Estimasi 
1. Dengan menggunakan phase correlation, 

lakukan penghitungan pergeseran nilai PPFT I2 
terhadap I1 yang telah dibawa pada koordinat 
log-polar pada tahap sebelumnya, sehingga 
didapatkan nilai pergeseran (∆logr , ∆θ). 

2. Nilai perbesaran citra input I2 terhadap I1 
sebesar s dapat dicari dari nilai ∆logr [7]. 
Apabila sumbu logr terdiri dari q buah piksel 
maka skala perbesaran relatif citra I2 terhadap I1 
sebesar s didapatkan dengan 










−
∆

= 1

)max(log
log

q

r
r

bases ,       (17) 
dimana base adalah basis logaritma yang 
digunakan pada saat interpolasi ke log-polar 
grid pada Tahap Representasi PPFT. 

3. Nilai rotasi citra input I2 terhadap I1 sebesar θ 
dapat dicari dari nilai ∆θ [7]. Apabila sumbu θ 
terdiri dari t buah piksel maka sudut rotasi 
antara citra I2 terhadap I1 sebesar θ dapat 
ditemukan dengan 

θθ ∆






 °=
t

180 .         (18) 

Nilai θ yang ditemukan memiliki ambiguitas 
yaitu θ atau θ+π [7]. Ambiguitas dari θ 
diselesaikan dengan menggunakan 2D phase 
correlation dimana citra I1 diputar sebesar θ dan 
θ+π dan di hitung phase correlationnya terhadap 
I2. Nilai phase correlation terbesar diantara 
kedua pasang citra tersebut merupakan sudut θ 
yang sebenarnya. 

4. Optimasi (smoothing) nilai skala dan rotasi 
yang didapat dilakukan dengan pengambilan q 
buah nilai s dari tetangga skala estimasi dan q 
buah nilai θ dari tetangga sudut estimasi.  
Dilakukan phase correlation dari q+1 buah 
kandidat nilai skala dan sudut rotasi yang 
menghasilkan perbesaran dan rotasi paling 
akurat. Nilai skala perbesaran (s) dan sudut 
rotasi (θ) yang paling akurat adalah yang 
menghasilkan nilai phase correlation yang 
maksimum. 

5. Pergeseran/translasi I2 terhadap I1 sebesar (∆x, 
∆y) ditemukan dengan melakukan phase 
correlation I1 terhadap citra I2 yang telah di 
perbesar sebesar 1/s dan diputar sebesar –θ. 
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a. Indonesia 
 

b. Singapura 
 

c. Malaysia 
 

d. Thailand 
Gambar 4.  Fusi 4 pasang Citra Satelit Multi-temporal. Dari kiri ke kanan: citra input  I1, citra input  I2, Hasil rekonstruksi 

citra I2 sesuai dengan nilai estimasi yang ditemukan pada registrasi, Hasil Fusi Citra Satelit Multi-temporal 
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2.3 Tahap Fusi 
 
Tahap Fusi bertujuan untuk menggabungkan 

citra kedua yang telah diperbesar, dirotasi dan 
digeser sesuai hasil registrasi kepada citra pertama. 
Jika IF adalah citra hasil fusi I1 dengan I2 yang telah 
diketahui nilai skala perbesaran sebesar s, rotasi 
sebesar θ, dan translasi sebesar (∆x, ∆y) terhadap I1, 
maka 

8/*)(5 21 III F += ,         (19) 

dimana I2* adalah citra I2 yang telah diperbesar 
dengan 1/s, diputar sejauh –θ dan digeser sejauh (-
∆x, -∆y) 
 
3. Uji Coba 

 
3.1 Uji Coba Akurasi 

Uji coba ini bertujuan untuk menentukan 
akurasi estimasi skala perbesaran dan sudut rotasi 
oleh algoritma yang diusulkan. Citra uji I1 adalah 
citra “landsat” dan citra I2 adalah citra “landsat” 

Tabel 2. Hasil uji coba pada citra multi-temporal 

No 
Nama 

Pasangan 
Citra 

Transformasi Geometri I 2 terhadap I 1 

Skala Sudut Rotasi Translasi 

1 Indonesia 1.10 2.02 (6, -5) 

2 Singapura 1.00 0.00 (35,-1) 

3 Malaysia 1.20 4.50 (8,21) 

4 Thailand 1.05      -174.88 (15,-17) 

 
yang telah dilakukan perbesaran sebesar s dan rotasi 
sebesar θ.  

Salah satu contoh uji coba dapat dilihat pada 
Gambar 4. Secara berutan: Gambar 4(a) adalah citra 
inputI1, Gambar 4(b) adalah citra input I2, Gambar 
4(c) adalah PPFT citra I1 dan I2 pada koordinat log-
polar yang telah di bawa pada nilai grayscale, dan 
Gambar 4(d) hasil fusi citra.  

Secara keseluruhan, hasil uji coba dapat dilihat 
pada Tabel 1. Terlihat bahwa algoritma yang 
digunakan memiliki tingkat kesalahan yang rendah 
dalam menemukan skala dan sudut estimasi. 
 
3.2 Uji Coba pada Citra Satelit Multi-temporal 

 
Uji coba ini bertujuan untuk melihat seberapa 

jauh algoritma yang diusulkan mampu melakukan 
fusi dua citra satelit multi-temporal. Data uji citra 
satelit pada penelitian ini adalah terdiri dari empat 
pasang citra satelit multi-temporal yang didapatkan 
dari Aplikasi Google Earth. Citra multi-temporal 
adalah citra dengan objek yang sama tetapi diambil 
pada waktu yang berlainan. Citra pertama I1 adalah 
citra yang berawan (gangguan) dan lebih baru 
tanggal pengambilannya dibanding citra kedua I2. 
Dimensi seluruh citra tersebut masing-masing adalah 
580x580. 

Hasil uji coba empat pasang citra satelit multi-
temporal secara visual dapat dilihat pada Gambar 5. 

Secara berurutan, dari kiri ke kanan adalah: citra I1, 
citra I2, citra I2 yang di diperbesar - diputar - digeser 
sesuai hasil regitrasi, dan paling kanan adalah citra 
hasil Fusi.  

Secara kuantitatif, hasil estimasi skala 
perbesaran, sudut rotasi dan pergeseran dapat dilihat 
pada Tabel 2. Terlihat bahwa tingkat kesalahan 
(error) tidak dapat dihitung secara kuantitatif karena 
groundthruth tidak diketahui. Berbeda dengan uji 
coba 3.1 yang nilai perbesaran dan rotasi diketahui 
sebelumnya, sehingga tingkat kesalahan dapat 
ditemukan.  

Untuk menyatkan hasil fusi pada uji coba ini 
hanya dapat dinyatakan secara kuantitatif bagus, 
atau tidak bagus dari hasil pengamatan. Dari 
pengamatan visual dapat dinyatakan bahwa 
algoritma yang diusulkan memiliki hasil fusi yang 
bagus. Hal ini dikarenakan pada citra fusi terlihat 
bahwa objek-objek terlihat tetap terhubung walau 
citra fusi merupakan gabungan dari dua citra satelit 
multi-temporal. 

  
4. Kesimpulan 

 
Dari hasil ujicoba yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa algoritma yang diusulkan 
memiliki akurasi yang tinggi dalam melakukan 
estimasi perbesaran, rotasi dan pergeseran. Ketika 
algoritma yang diusulkan diterapkan pada citra 
satelit multi-temporer, dapat dilihat bahwa hasil fusi 
yang dilakukan memiliki hasil yang bagus.  

Kedepannya, perlu dikembangkan metode 
segmentasi hambatan yang terdapat pada citra satelit 
pertama (misalnya awan). Sebelum dilakukan fusi, 
hambatan tersebut dihapus sehingga  bagian detail 
yang hilang/dihapus tersebut dapat diambilkan dari 
citra satelit yang kedua pada koordinat yang 
bersesuian. 
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Abstrak 
Penjadwalan perkuliahan adalah tugas rutin yang dilakukan oleh jurusan atau program studi setiap menjelang 
semester baru. Meskipun pekerjaan rutin, kegiatan ini cukup menyita waktu dan tenaga karena adanya 
variabilitas kondisi program studi. Keberadaan perangkat lunak penjadwalan perkuliahan diperlukan oleh 
perguruan tinggi agar penyusunan jadwal kuliah menjadi lebih mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang 
singkat. Penelitian ini berupaya melakukan eksplorasi terhadap salah satu model proses dalam rekayasa 
perangkat lunak yaitu incremental development untuk menyelesaikan persoalan penjadwalan perkuliahan. 
Perangkat lunak yang dibangun disusun dalam dua versi yaitu versi awal dan versi akhir. Keduanya digunakan 
dalam proses penjadwalan perkuliahan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi dengan memperhatikan fungsi-
fungsi yang paling penting. Pada versi awal, perangkat lunak digunakan untuk memastikan jadwal kuliah dari 
program studi dapat masuk ke dalam sistem informasi akademik universitas sesuai dengan jadwal waktu yang 
telah ditentukan. Pada versi akhir terdapat penambahan fungsi visualisasi penggunaan ruang kuliah sebagai 
solusi atas kebutuhan perangkat lunak penjadwalan perkuliahan yang lengkap serta ketersediaan berbagai bentuk 
laporan yang berkaitan dengan jadwal perkuliahan. Dengan menggunakan perangkat lunak versi akhir, 
penjadwalan perkuliahan untuk satu program studi dapat disusun dalam waktu satu hari.     
 
Kata kunci : penjadwalan perkuliahan, incremental development  
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Penjadwalan perkuliahan adalah tugas rutin 
yang dilakukan oleh jurusan atau program studi 
setiap menjelang semester baru. Meskipun pekerjaan 
rutin, kegiatan ini cukup menyita waktu dan tenaga 
karena adanya variabilitas kondisi program studi. 
Variabilitas ini diantaranya adalah pada jumlah mata 
kuliah, jumlah kelas, ketersediaan ruang kuliah, 
jumlah dosen dan preferensi mengajar dosen, serta 
beberapa constraint yang spesifik di perguruan 
tinggi tertentu. Kombinasi dari berbagai kondisi 
tersebut membuat persoalan penjadwalan 
perkuliahan menjadi persoalan yang tidak sederhana 
dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. 

Keberadaan perangkat lunak penjadwalan 
perkuliahan diharapkan dapat meringankan 
pekerjaan penyusunan jadwal perkuliahan sehingga 
kegiatan rutin ini dapat dilaksanakan dengan mudah 
oleh program studi yang berimbas pada peningkatan 
kualitas pelayanan pada stake holder. Dalam 
penelitian ini akan dibangun perangkat lunak 
penjadwalan perkuliahan menggunakan model 
proses incremental development dengan 
pertimbangan bahwa sumberdaya manusia untuk 

mewujudkan perangkat lunak ini sangat terbatas 
sementara perangkat lunak harus dapat digunakan 
sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.  
 
2. Model Proses Incremental Development 

 
Pengembangan perangkat lunak dengan model 

proses incremental development didasarkan pada ide 
untuk merancang dan membangun implementasi 
awal dari perangkat lunak, menunjukkannya kepada 
user dan mengembangkan beberapa versi sampai 
sistem yang memadai terbentuk [8]. Pada model 
proses ini, aktifitas spesifikasi (spesification), 
rancang bangun (development) dan validasi 
(validation) dilaksanakan secara bersamaan atau 
bersisipan seperti diilustrasikan pada gambar 1. 

Incremental development merefleksikan 
bagaimana cara menyelesaikan masalah. Solusi 
bergerak setahap demi setahap dan bila diperlukan 
kembali mundur bila memang terjadi kesalahan. 
Masing-masing increment atau versi dari sistem 
menggabungkan beberapa fungsi yang diperlukan 
oleh pengguna. Secara umum increment tahap awal 
memasukkan kebutuhan fungsional yang paling 
penting dan akan ditambahkan fungsional yang baru 
pada versi selanjutnya [8]. 
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Sumber: Sommerville, Ian. Software Engineering. 2011. 
 
Gambar 1 : Model Proses incremental Development  
 
3. Perangkat Lunak Penjadwalan Perkuliahan  

 
Perangkat lunak penjadwalan perkuliahan 

adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 
membantu institusi pendidikan tinggi dalam 
menyusun jadwal kuliah.    

Bergantung pada spektrum yang ingin 
diselesaikan dalam proses penjadwalan perkuliahan, 
perangkat lunak penjadwalan perkuliahan bervariasi 
mulai dari yang sederhana misalnya hanya untuk 
mengelola beberapa kelas di suatu program studi 
atau dalam ruang lingkup yang lebih besar misalnya 
untuk satu universitas. Beberapa penelitian telah 
dilakukan untuk menyelesaikan persoalan 
penjadwalan perkuliahan ini [1-4], [6-7].   

 
4. Perangkat Lunak Penjadwalan Perkuliahan 

Versi Awal 
 
Perangkat lunak penjadwalan perkuliahan versi 

awal dibuat sebagai solusi atas kebutuhan akan 
ketepatan waktu dalam memasukkan jadwal kuliah 
tiap jurusan dalam sistem informasi akademik 
universitas. Ketepatan waktu ini penting karena 
berkaitan dengan aktifitas akademik lain seperti 
pemrograman mata kuliah, proses perwalian dan 
proses belajar mengajar secara umum. 
 
4.1 Spesifikasi  
 

Kebutuhan pengguna terhadap keberadaan 
perangkat lunak penjadwalan perkuliahan adalah 
bahwa pengguna, dalam hal ini program studi dapat 
memasukkan data jadwal perkuliahan ke dalam 
sistem informasi akademik universitas. 

Sistem menyediakan berbagai perangkat yang 
diperlukan agar proses penjadwalan dapat berjalan 
dengan lancar. Perangkat tersebut misalnya aplikasi 
untuk mengelola data dosen, aplikasi untuk 
mengelola data ruangan dan aplikasi untuk 
pemasaran mata kuliah. Sistem juga harus menjamin 
bahwa tidak akan terjadi pelanggaran terhadap 
constraint penggunaan ruang kuliah dimana ruang 
kuliah yang telah digunakan pada suatu waktu 

tertentu tidak dapat ditempati oleh mata kuliah yang 
lain.  
 
4.2 Rancang Bangun 
 

Sistem ini terdiri dari seorang aktor yaitu staf 
jurusan yang mewakili program studi dalam 
melakukan penyusunan jadwal perkuliahan. 
Terdapat beberapa use case yang berkaitan dengan 
data yaitu use case mengelola data dosen, mengelola 
data ruang kuliah dan mengelola data mata kuliah. 
Juga terdapat use case pemasaran mata kuliah untuk 
mengelola data mata kuliah yang ditawarkan pada 
semester tertentu dan use case penjadwalan 
perkuliahan untuk menangani penjadwalan 
perkuliahan. 

 

 
 

Gambar 2 : Use Case Diagram Penjadwalan Kuliah 
 

Didasarkan pada use case diagram tersebut, 
proses perancangan dilanjutkan dengan menyusun 
class diagram tahap awal, activity diagram, sequence 
diagram dan class diagram tahap akhir. Setelah itu 
berbagai rancangan tersebut diwujudkan dalam 
bentuk perangkat lunak, dimana dalam penelitian ini 
digunakan bahasa pemrograman Java dan database 
MS Access. Hasil perangkat lunak versi awal seperti 
ditampilkan pada gambar 3. 
 

 
 

Gambar 3 : Aplikasi Penjadwalan Versi Awal 
 

4.3 Validasi 
 
Validasi dilakukan untuk memeriksa apakah 

berbagai fungsi yang diharapkan oleh pengguna 
telah dapat dipenuhi dengan benar. Pengujian 
dilakukan dengan memasukkan data dan 
menyimpannya dengan tombol save, mencari data 
dengan tombol search dan menghapus data dengan 
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tombol delete. Dari uji coba yang telah dilakukan 
semua fungsi tersebut telah berjalan dengan baik.  

Selanjutnya  pengujian dilakukan untuk 
mengetahui apakah constraint penggunaan ruang 
dalam proses penjadwalan telah bekerja dengan 
baik. Tabel 1 menunjukkan bahwa ruang B.108 pada 
hari rabu, jam 06.30 sampai jam 09.00 telah 
digunakan oleh jadwal tertentu. Uji coba dilakukan 
dengan beberapa skenario yaitu memasukkan jadwal 
lain pada ruang yang sama dan dengan waktu yang 
sama, memasukkan jadwal dengan waktu ketika 
kuliah sedang berlangsung, memasukkan jadwal 
dengan waktu yang berimpit dengan jadwal tersebut 
di awal waktu dan memasukkan jadwal yang 
melebihi waktu. 

 
Tabel 1: Data Penggunaan Ruang Kuliah 

 

 
 

Hasil dari uji coba berbagai skenario tersebut 
ditampilkan pada gambar  4 – 7 dan semua skenario 
tersebut menghasilkan informasi yang menunjukkan 
bahwa jadwal kuliah bentrok dengan mata kuliah 
lain seperti pada gambar 8. 
 

 
 

Gambar 4 : Uji coba dengan waktu yang sama 
 

 
 

Gambar 5 : Uji coba dalam rentang waktu kuliah 
 

 
 

Gambar 6 : Uji coba berimpit di awal waktu 
 

 
 

Gambar 7 : Uji coba melebihi range waktu kuliah 
 

 
 

Gambar 8 : Pesan jadwal bentrok 
 
5. Perangkat Lunak Penjadwalan Perkuliahan 

Versi Akhir 
 
Pada perangkat lunak penjadwalan perkuliahan 

versi awal, proses penyusunan jadwal kuliah 
dilakukan oleh pihak jurusan dengan menggunakan 
berbagai cara misalnya menggunakan perangkat 
lunak spreadsheet. Peran perangkat lunak tahap awal 
ini terlihat hanya sebagai media untuk memasukkan 
data ke dalam sistem informasi akademik.  

Perangkat lunak penjadwalan perkuliahan versi 
akhir diharapkan dapat digunakan dalam 
penyusunan jadwal kuliah  secara lengkap sehingga 
cukup dengan perangkat lunak ini proses 
penjadwalan perkuliahan dapat diselesaikan.  
 
5.1 Spesifikasi 
 

Meskipun perangkat lunak versi awal telah 
mampu memberikan informasi bila ada jadwal 
kuliah yang bentrok dengan jadwal kuliah yang lain, 
tetapi pengguna tidak mengetahui ruang yang masih 
kosong. Pengguna perlu mengetahui ruang kuliah 
yang masih belum ditempati agar penyusunan 
jadwal menjadi lebih cepat. Untuk itu sistem harus 
dapat menunjukkan secara visual status dari ruang 
pada tiap satu satuan waktu kuliah. Sistem juga 
dapat menyediakan laporan berupa jadwal kuliah, 
jadwal kuliah tiap dosen, jadwal kuliah tiap 
matakuliah, jadwal kuliah tiap kelas dan jadwal 
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kuliah tiap ruang. Berbagai laporan tersebut 
diperlukan oleh program studi untuk berbagai 
keperluan. 
 
5.2 Rancang Bangun 

 
Rancangan sistem secara umum sama dengan 

perancangan perangkat lunak versi awal dengan 
penambahan pada use case pelaporan (Gambar 9).  

 

 
 

Gambar 9 : Use Case Diagram Tahap Akhir 
 
Tambahan lain dari perangkat lunak versi akhir 

adalah adanya visualisasi penggunaan ruang kuliah. 
Algoritma yang digunakan untuk melakukan 
visualisasi dibagi menjadi dua bagian yaitu tahap 
preprocessing dan tahap proses visualisasi. 
Algoritma ditampilkan dengan activity diagram pada 
gambar 10 - 11. 

 

 
Gambar 10 : Activity Diagram Preprocessing 

 
 

 
 

Gambar 11 : Activity Diagram Proses Visualisasi 
 
Modifikasi terhadap perangkat lunak versi awal 

perlu dilakukan karena adanya penambahan fungsi 
pada perangkat lunak penjadwalan perkuliahan versi 
akhir. Perubahan dilakukan dengan menambahkan 
komponen JTable untuk menampilkan visualisasi 
penggunaan ruang kuliah seperti ditampilkan pada 
gambar 12 dan penambahan form untuk menangani 
fungsi-fungsi pelaporan (Gambar 13). 

 

 
 

Gambar 12 : Perangkat Lunak Penjadwalan Akhir 
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Gambar 13 : Form Pelaporan 
 

5.3 Validasi 
 
Pada perangkat lunak penjadwalan perkuliahan 

versi akhir, validasi dilakukan terutama pada proses 
visualisasi untuk mengetahui apakah proses 
visualisasi telah berjalan sesuai dengan harapan. Uji 
coba dilakukan dengan mengacu pada penelitian 
sebelumnya [5]. 

 

 
 

Gambar 14 : Visualisasi Ruang B.105 
 
Gambar 14 menunjukkan kondisi penggunaan 

ruang kelas B.105 setelah beberapa jadwal kuliah 
disusun. Terlihat bahwa slot waktu yang tersedia 
untuk ruang B.105 adalah hari senin dan sabtu pada 
jam 06.30 sampai 09.00 sementara slot waktu yang 
lain telah digunakan oleh mata kuliah lain. Misalkan 
akan dijadwalkan mata kuliah Sistem Informasi 
Cerdas di ruang B.105 pada jam 06.30 – 09.00. 
Setelah semua data ditentukan seperti pada gambar 
14 sebelah kiri, penekanan tombol Save dan Refresh 
telah menampilkan informasi bahwa slot waktu 
senin 06.30 – 09.00 telah terisi seperti ditampilkan 
pada gambar 14. 

 

 
 

Gambar 15 : Penambahan jadwal di ruang B.105 
 
Pada kondisi tertentu perlu dilakukan 

perubahan pada jadwal yang telah tersusun, hal ini 
dapat dilakukan dengan melakukan pencarian pada 
jadwal, menghapusnya, lalu mengisi dengan jadwal 
yang baru. Skenario uji coba tersebut telah 
dilakukan dan dapat dilakukan dengan baik. 

 
6. Pembahasan  
 

Kedua perangkat lunak versi awal dan tahap 
akhir telah digunakan untuk melakukan penjadwalan 

di UIN Malang. Perangkat lunak versi awal 
digunakan di tingkat universitas pada tahun 
akademik 2008/2009 sesuai dengan kebutuhan pada 
saat itu dan perangkat lunak tahap akhir digunakan 
pada tahun 2011 sampai saat ini di jurusan Teknik 
Informatika.  

Pada perangkat lunak penjadwalan perkuliahan 
versi akhir, hampir semua fungsi perangkat lunak 
tahap awal tidak mengalami perubahan. 
Penambahan fungsi yang dilakukan berupa 
visualisasi penggunaan ruang kuliah telah bekerja 
dengan baik sebagai alat bantu bagi staf jurusan 
dalam menyusun jadwal perkuliahan. Perangkat 
lunak ini telah diuji coba untuk menjadwalkan 38 
mata kuliah dengan 140 kelas di satu program studi. 
Diperlukan waktu satu hari untuk menjadwalkan 
semua kelas dengan constraint tambahan berupa 
preferensi waktu mengajar dosen.      
 
7. Kesimpulan 
 

Dari uraian di atas, model proses incremental 
development telah digunakan untuk menyelesaikan 
persoalan penjadwalan perkuliahan dengan 
membangun perangkat lunak secara bertahap dari 
aspek-aspek yang paling penting sesuai dengan 
ketersediaan sumberdaya yang ada dalam organisasi. 
Dalam penelitian ini perangkat lunak tahap awal 
yang telah dibangun digunakan untuk memasukkan 
data jadwal kuliah yang telah dibuat sebelumnya 
oleh pihak program studi dan perangkat lunak tahap 
akhir dapat digunakan untuk menyusun jadwal 
perkuliahan secara lengkap.   

 Perangkat lunak penjadwalan perkuliahan ini 
dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 
menambahkan fungsi-fungsi baru yang dapat 
meningkatkan kualitas penyusunan jadwal 
perkuliahan seperti pembangkitan jadwal secara 
otomatis dan penambahan constraint spesifik untuk 
kebutuhan tertentu.  
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Abstrak 

Layanan Berbasis Lokasi atau biasa disebut LBS (Location Based Service) adalah layanan informasi 
yang dapat diakses menggunakan piranti mobile melalui jaringan Internet dan seluler serta memanfaatkan 
kemampuan penunjuk lokasi pada piranti mobile. Pada aplikasi LBS, pengguna dapat memanfaatkan berbagai 
macam layanan yang telah disediakan. Salah satunya, dapat mengetahui posisi pengguna dan juga posisi lokasi-
lokasi yang ingin dikunjungi pada sebuah tampilan peta. Paper ini bertujuan untuk  membuat atau merancang 
bangun aplikasi LBS Mall dan Restoran di Bekasi.  

Tahap penelitian yang dilakukan meliputi tahap perencanaan, analisis, perancangan, implementasi dan 
pengujian. Aplikasi ini bermanfaat sebagai sarana untuk mendapatkan informasi mengenai 9 buah mall dan 30 
buah restoran di Bekasi. Informasi yang disediakan berupa posisi pengguna, posisi lokasi mall dan  restoran yang 
ditunjukkan dalam peta, jarak antara keduanya, juga informasi yang berkaitan dengan mall dan restoran tersebut. 
Tahap perancangan meliputi perancangan tampilan, parancangan struktur navigasi dan perancangan proses, 
Tahap pengujian aplikasi dilakukan dengan menerapkan aplikasi pada kelima handphone. Hasil pengujian dari 
kelima handphone menunjukkan bahwa Samsung Galaxy Ace Plus dengan provider 3 merupakan yang tercepat 
dalam  hal mengakses peta yang terdapat di dalam aplikasi ini.  
 
Kata kunci : Android, Aplikasi, LBS, Mall, Restoran 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Didalam sebuah perjalanan seringkali, 

ditemukan kesulitan dalam mencari informasi mall 
dan restoran di lokasi sekitar khususnya di daerah 
Bekasi. Lain halnya apabila  sudah terbiasa 
mengunjungi mall dan restoran tersebut, tentu 
dengan mudahnya sampai di tempat lokasi. Untuk 
yang belum terbiasa atau bahkan tidak hafal dengan 
jalanan di Bekasi, dibutuhkanlah informasi lokasi 
untuk sampai ke tempat mall atau restoran yang 
ingin mereka tuju. 

Menurut Urban Land Institute, definisi 
pusat perbelanjaan adalah sekelompok bangunan 
komersial dengan arsitektur terpadu yang dibangun 
pada lokasi yang direncanakan, dikembangkan, 
dimiliki dan dikelola sebagai sebuah unit 
operasional (Kowinski,1985). Istilah “terpadu, serta 
direncanakan, dikembangkan, dimiliki dan dikelola 
sebagai sebuah unit operasioanl” merujuk pada cara 
yang dilakukan manajemen pusat perbelanjaan untuk 
mengendalikan lingkungan mereka dalam upaya 
menciptakan dunia yang mereka khayalkan untuk 
para pengunjung di lingkungan pusat perbelanjaan. 

Rumah makan adalah istilah umum untuk 
menyebut usaha gastronomi yang 
menyajikan hidangan kepada masyarakat dan 
menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu 
serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan 
pelayanannya.  Rumah makan di Indonesia disebut 
juga sebagai restoran. Restoran merupakan kata 
resapan yang berasal dari bahasa Perancis yang 
diadaptasi oleh bahasa inggris; "restaurant" yang 
berasal dari kata "restaurer" yang berarti 
"memulihkan".  

Seiring dengan perkembangan teknologi, 
handphone smartphone telah menjadi satu hal yang 
mewarnai kehidupan setiap orang saat ini. 
Perkembangan yang terjadi bukan hanya dari 
perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi, 
tetapi kepada aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk 
memberikan kemudahan bagi penggunanya. Contoh 
sistem operasi pada smartphone yang sedang 
berkembang pesat dewasa ini adalah Android. 

Android merupakan platform lengkap mulai 
dari sistem operasi, aplikasi, tool developing, market 
aplikasi, dukungan vendor industri mobile, bahkan 
dukungan dari komunitas open system yang berbasis 
Linux, yang saat ini sedang populer. Tentu ini 
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merupakan keunggulan yang tidak dimiliki oleh 
platform lain. Dengan melihat perkembangan saat 
ini, Android telah menjadi kekuatan yang sangat luar 
biasa.  

Penelitian ini difokuskan pada pembuatan 
aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam 
menampilkan sebuah peta untuk mengetahui 
informasi mall dan restoran yang berada di daerah 
Bekasi. Pengguna juga dapat mengetahui jarak 
antara posisi user dengan lokasi mall atau restoran 
yang dipilih. Selain informasi jarak, pada informasi 
restoran juga ditampilkan alamat, nomor telepon, 
makanan yang tersedia, dan juga harga makanan 
pada restoran tersebut. Untuk informasi restoran 
yang terdapat pada aplikasi ini, merupakan restoran 
yang menyediakan masakan Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah membuat 
Rancang Bangun Aplikasi Layanan Berbasis Lokasi 
Mall dan Restoran di Bekasi. Aplikasi ini 
diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
pengguna dalam pencarian lokasi terhadap mall dan 
restoran di daerah Bekasi. Aplikasi ini diharapkan 
dapat mengefisienkan waktu untuk menuju lokasi 
mall dan restoran tersebut. 

 
2. Location Based Service (LBS) 

 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang 

Definisi Location Based Service (LBS) dan 
Komponen LBS.  

 
2.1. Definisi Location Based Service (LBS) 
 Definisi Pertama: LBS adalah layanan 
informasi yang dapat diakses menggunakan 
piranti mobile melalui jaringan Internet dan seluler 
serta memanfaatkan kemampuan penunjuk lokasi 
pada piranti mobile (Virrantasu, et al, 2001).  

Definisi Kedua: Layanan IP nirkabel yang 
menggunakan informasi geografis untuk 
memberikan layanan informasi lokasi kepada 
pengguna. Beberapa layanan aplikasi yang 
memberikan petunjuk posisi/ lokasi piranti 
mobile berada. 
 
2.2.  Komponen LBS 
 

Terdapat empat komponen pendukung 
utama dalam teknologi Layanan Berbasis Lokasi, 
antara lain (Steiniger, et al 20): 
1.      Piranti Mobile 

Piranti Mobile adalah salah satu komponen 
penting dalam LBS. Piranti ini berfungsi sebagai alat 
bantu (tool) bagi pengguna untuk meminta 
informasi. Hasil dari informasi yang diminta dapat 
berupa teks, suara, gambar dan lain sebagainya. 
Piranti mobile yang dapat digunakan bisa berupa 
PDA, smartphone, laptop. Selain itu, 
piranti mobile dapat juga berfungsi sebagai alat 

navigasi di kendaraan seperti halnya alat navigasi 
berbasis GPS. 
2.      Jaringan Komunikasi 

Komponen kedua adalah jaringan 
komunikasi. Komponen ini berfungsi sebagai jalur 
penghubung yang dapat mengirimkan data-data yang 
dikirim oleh pengguna dari piranti mobile-nya untuk 
kemudian dikirimkan ke penyedia layanan dan 
kemudian hasil permintaan tersebut dikirimkan 
kembali oleh penyedia layanan kepada pengguna. 
3.      Komponen Positioning (Penunjuk 
Posisi/Lokasi) 

Setiap layanan yang diberikan oleh 
penyedia layanan biasanya akan berdasarkan pada 
posisi pengguna yang meminta layanan tersebut. 
Oleh karena itu diperlukan komponen yang 
berfungsi sebagai pengolah/ pemroses yang akan 
menentukan posisi pengguna layanan saat itu. Posisi 
pengguna tersebut bisa didapatkan melalui jaringan 
komunikasi mobile atau juga menggunakan Global 
Positioning System (GPS). 
4.      Penyedia layanan dan aplikasi 

Penyedia layanan merupakan komponen 
LBS yang memberikan berbagai macam layanan 
yang bisa digunakan oleh pengguna. Sebagai contoh 
ketika pengguna meminta layanan agar bisa tahu 
posisinya saat itu, maka aplikasi dan penyedia 
layanan langsung memproses permintaan tersebut, 
mulai dari menghitung dan menentukan posisi 
pengguna, menemukan rute jalan, mencari data di 
Yellow Pages sesuai dengan permintaan, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. 
5.      Penyedia data dan konten 

Penyedia layanan tidak selalu menyimpan 
seluruh data dan informasi yang diolahnya. Karena 
bisa jadi berbagai macam data dan informasi yang 
diolah tersebut berasal dari pengembang/ pihak 
ketiga yang memang memiliki otoritas untuk 
menyimpannya. Sebagai contoh basis data geografis 
dan lokasi bisa saja berasal dari badan-badan milik 
pemerintah atau juga data-data perusahaan/ bisnis/ 
industri bisa saja berasal dari Yellow Pages, maupun 
perusahaan penyedia data lainnya. 

Secara lengkap keempat komponen 
pendukung LBS tersebut dapat dilihat pada gambar 
1 berikut: 
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Gambar 1. Komponen pendukung utama teknologi 

LBS (Steiniger, et al 20) 

 

3. Tahapan Penelitian 
Dalam pembuatan aplikasi ini, dibutuhkan 

empat tahapan penelitian yang harus dilewati agar 
aplikasi dapat berjalan dan digunakan dengan baik 
oleh user. Tahapan penelitian yang dilakukanadalah  
Perencanaan, Analisis, Perancangan dan 
Implementasi. Seperti terlihat pada gambar 2 di 
bawah ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Tahapan Penelitian 
 

3.1. Tahap Perencanaan  
 

Dalam penelitian ini, penulis merencanakan 
membuat aplikasi LBS (Location Based Service) 
yang akan menampilkan informasi mengenai 
restoran yang berada di kota Bekasi. Aplikasi ini 
dibagi menjadi lima bagian yaitu Peta, Mall, 
Restoran, Petunjuk dan Keluar. Bagian-bagian 
tersebut ditampilkan dalam bentuk button menu 
pilihan untuk memudahkan pengguna aplikasi dalam 
mencari informasi mall dan restoran yang terdapat 
pada aplikasi ini. 

Hal yang dilakukan penulis pertama kali 
adalah memilih bahasa pemrograman yang akan 
digunakan dan informasi-informasi apa saja yang 
dibutuhkan pada aplikasi. Kemudian penulis 
melakukan pengumpulan data berupa gambar dan 
informasi yang terkait dengan aplikasi ini. 

 
3.2. Tahap Analisis 
 

Pada tahap analisis, akan dilakukan 
menganalisis konsep aplikasi yang akan dibuat. 
Analisis dibagi menjadi dua proses yaitu, analisis 
kebutuhan data dan analisis kebutuhan proses. 
Analisis kebutuhan data meliputi data-data yang 
dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 
informasi yang berhubungan dengan mall dan 
restoran yang berada di daerah kota Bekasi. 
Informasi mencakup alamat, makanan yang 
disediakan, harga dan nomor telepon. Data lain yang 
dibutuhkan adalah perangkat lunak (software) yang 
digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 
Android SDK windows, SDK Platform Android 2.1 
Update 1 API 7 dan Eclips Java Galileo win32. 

Analisis Kebutuhan Proses yang dilakukan 
meliputi cara kerja dari aplikasi yang dijelaskan 
adalah sebagai berikut: 
a. User, dapat memilih beberapa menu yang ada 

pada layar aplikasi.  
b. Apabila user memilih menu Peta, maka akan 

ditampilkan peta kota Bekasi, dimana terdapat 
marker-marker yang menunjukkan lokasi suatu 
mall atau restoran.  

c. Apabila user memilih menu Mall, maka akan 
ditampilkan list-list dari Mall yang ada di kota 
Bekasi. Jika user memilih salah satu list dari 
menu Mall, maka akan ditampilkan gambar mall, 
informasi mengenai mall dan juga restoran-
restoran yang terdapat di dalam mall tersebut. 

d. Apabila user memilih menu Restoran, maka akan 
ditampilkan list-list dari Restoran yang ada di 
kota Bekasi. Jika user memilih salah satu list dari 
menu Restoran, maka akan ditampilkan gambar, 
informasi restoran mengenai alamat, nomor 
telpon, menu spesial yang terdapat pada restoran, 
harga makanan dan juga jam buka restoran 
tersebut. 

e. Apabila user memilih menu Petunjuk, maka akan 
ditampilkan petunjuk penggunaan aplikasi ini 

f. Lalu menu terakhir yaitu Keluar untuk keluar 
dari aplikasi ini. 

g. User dapat memilih menu-menu yang  
disediakan, dan aplikasi akan menampilkannya 
sesuai yang dipilih user. 
 

3.3 Tahap Perancangan 
 
 Pada tahap perancangan meliputi 
perancangan struktur navigasi dan perancangan 
proses. 
 
3.3.1.Perancangan Struktur Navigasi 
 
 Struktur navigasi merupakan tahapan 
perencanaan yang memuat tentang alur yang 
digunakan dalam aplikasi, struktur tersebut 
digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan 
Aplikasi Layanan Berbasis Lokasi Mall dan 
Restoran di Bekasi Berbasis Android. Susunan dari 
sebuah aplikasi yang telah dibuat dapat dilihat 
melalui struktur aplikasi pada gambar 3  yang  
menjelaskan tentang struktur aplikasi dari Rancang 
Bangun Aplikasi Layanan Berbasis Lokasi Mall dan 
Restoran di Bekasi.  Pada aplikasi ini merupakan 
tipe struktur navigasi campuran yang merupakan 
gabungan dari struktur navigasi Hirarki dan struktur 
navigasi Linear. 
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Gambar 3. Struktur Navigasi 
 

3.3.2 Perancangan Proses 
 
3.3.2.1 Use Case Diagram 
 

Diagram ini digunakan untuk 
menggambarkan pengguna aplikasi dan perilaku 
pengguna terhadap aplikasi. Pengguna aplikasi 
diwakili oleh aktor, sedangkan perilakunya diwakili 
oleh use case. Use case diagram dapat dilihat pada 
gambar 4 berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Use Case Diagram 
 

 
 
 
 
3.3.2.2 Sequence Diagram 
 

Sequence diagram digunakan terutama 
untuk menunjukkan interaksi antar objek dalam 
urutan sekuensial. Sequence diagram sangat berguna 
untuk mengkomunikasikan bagaimana objek-objek 
berinteraksi dalam suatu proses bisnis. Analis sistem 
umumnya menggunakan sequence diagram untuk 
memperjelas use case. Sequence diagram dapat 
dilihat pada gambar 5 berikut ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Sequence Diagram 
 
 

3.4. Tahap Implementasi 
Pada tahap implementasi ini akan 

dipaparkan tampilan dari Rancang Bangun Aplikasi 
Layanan Berbasis Lokasi Mall dan Restoran di 
Bekasi. 
 
 
 
3.4.1. Tampilan Awal 
 

Tampilan awal Aplikasi Layanan Berbasis 
Lokasi Mall dan Restoran di Bekasi Berbasis 
Android dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gambar 6. Tampilan Awal 
 
3.4.2. Tampilan Menu Utama 

Tampilan menu utama meliputi menu peta, 
menu mal, menu restoran, menu petunjuk dan menu 
keluar seperti yang terlihat pada gambar 7 berikut 
ini. 
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Tampilan Menu Utama 
 

3.4.3. Tampilan Menu Peta 
 

Tampilan menu peta berisi peta dari mall 
dan restoran. Menu ini juga menampilkan jarak dari 
titik awal yang sudah ditentukan sampai tujuan. 
Tampilan menu peta dan informasi jarak seperti 
yang terlihat pada gambar 8 berikut ini.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Gambar 8. Tampilan Menu Peta
 
3.4.4. Tampilan Menu Mall dan Menu Restoran
 

Pada tampilan menu mall  berisi daftar mall 
yang  terdapat pada aplikasi Tampilan menu mall 
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Tampilan menu peta berisi peta dari mall 
dan restoran. Menu ini juga menampilkan jarak dari 
titik awal yang sudah ditentukan sampai tujuan. 

informasi jarak seperti 
yang terlihat pada gambar 8 berikut ini. 

Gambar 8. Tampilan Menu Peta 

3.4.4. Tampilan Menu Mall dan Menu Restoran 

Pada tampilan menu mall  berisi daftar mall 
yang  terdapat pada aplikasi Tampilan menu mall 

dan restoran seperti yang terlihat pada gambar 9 
berikut ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Tampilan Menu Mall dan Restoran
 
3.4.5. Tampilan Menu Detil Mall
 

Jika memilih salah satu mall yang terdapat 
pada daftar mall, maka akan tampil tampilan 
informasi yang meliputi nama mall, alamat mall, 
nomor telepon dan keterangan dari mall. Tampilan 
menu detil mall seperti yang terlihat pada gambar 10 
berikut ini. 
 

 
Gambar10. Tampilan Menu Detil Mall

 
3.4.6. Tampilan Menu Detil Restoran
 

Jika memilih salah satu restoran yang 
terdapat pada daftar restoran, maka akan tampil 
tampilan informasi yang me
alamat restoran, harga makanan, nomor telepon dan 
keterangan dari restoran. Tampilan menu detil 
restoran seperti yang terlihat pada gambar 11 berikut 
ini. 
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9. Tampilan Menu Mall dan Restoran 

3.4.5. Tampilan Menu Detil Mall 

Jika memilih salah satu mall yang terdapat 
pada daftar mall, maka akan tampil tampilan 
informasi yang meliputi nama mall, alamat mall, 
nomor telepon dan keterangan dari mall. Tampilan 
menu detil mall seperti yang terlihat pada gambar 10 

 

Gambar10. Tampilan Menu Detil Mall 
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restoran seperti yang terlihat pada gambar 11 berikut 
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Gambar 11. Tampilan Menu Detil Restoran 
 
3.4.7. Tampilan Menu Petunjuk 
 
 Tampilan menu petunjuk ini berisi 
informasi tentang petunjuk penggunaan aplikasi ini. 
Tampilan menu seperti pada gambar 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Tampilan Menu Petunjuk 
 
 
3.5. Tahap Pengujian 
 
3.5.1. Skenario Pengujian 
 

Aplikasi ini telah diuji kedalam 5 buah 
handphone, dengan tipe dan provider yang berbeda. 
Dalam pengujian, aplikasi dijalankan di handphone 
dengan lokasi diruangan terbuka. Dan untuk lokasi 
pengujian disamakan di Universitas Gunadarma 
Kalimalang yang beralamat di Jl. KH. Noer Ali 
Kalimalang. Setelah aplikasi diinstal pada masing-
masing handphone, penulis menjalankan aplikasi 
tersebut dan juga menghitung waktu yang 
dibutuhkan untuk menampilkan peta yang terdapat 
pada aplikasi ini. 
 
3.5.2  Hasil Pengujian 

 
 Dibawah ini merupakan tabel hasil 
pengujian yang telah dilakukan berdasarkan skenario 
pengujian di atas. 
 
 

Tabel 1. Hasil Pengujian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat terlihat 
bahwa waktu yang dibutuhkan pada masing-masing 
handphone dan provider yang digunakan berbeda.  
 
3.5.3. Analisis Pengujian 
 

Pengujian aplikasi berhasil dilakukan terhadap 
kelima handphone. Besarnya keberhasilan mencapai 
100% dari data yang didapat pada tabel 1. 
Handphone  Samsung Galaxy Ace dengan provider 
3 mempunyai waktu tercepat yaitu 25 detik dalam 
pengaksesan halaman peta yang terdapat pada 
aplikasi ini. Dibutuhkan pulsa serta jaringan 
provider yang bagus untuk menggunakan aplikasi 
ini. Terutama pada saat mengakses pilihan peta. 
Adapun untuk menguji aplikasi ini sebaiknya 
diruang terbuka. Karena apabila pengujian dilakukan 
pada ruangan tertutup atau di dalam gedung, waktu 
akses aplikasi untuk membuka peta akan lama atau 
tidak berhasil. 
 
4. Penutup 

Rancang Bangun Aplikasi Layanan Berbasis 
Lokasi Mall dan Restoran di Bekasi ini telah 
berhasil dikembangkan. Pada pembuatan aplikasi ini 
terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu 
tahapan perencanaan yang dilakukan adalah 
membuat Aplikasi Layanan Berbasis Lokasi pada 

H2 

H3 

H1 

Kinerja Organisasi 

Inovasi 

Pemanfaatan TI 

RGBPlain 

RGBCipher 

XOR 

Kunci K 

Dekripsi 

H2 

H3 

H1 

Kinerja Organisasi 

Inovasi 

Pemanfaatan TI 

RGBPlain 

RGBCipher 

XOR 

Kunci K 

Dekripsi 

XOR 

C
o 

 = 0 

Kunci K 

RGBPlain 

Dekripsi 

RGBCipher 

RGB Plain 

RGB Plain 

XOR 

Kunci K 

RGB Cipher  

Enkripsi,E 

XOR 

C
o 

 = 0000 

Kunci K 

RGB Cipher 

Enkripsi,E 

H2 

H3 

H1 

Kinerja Organisasi 

Inovasi 

Pemanfaatan TI 

RGBPlain 

RGBCipher 

XOR 

Kunci K 

Dekripsi 

XOR 

C
o 

 = 0 

Kunci K 

RGBPlain 

Dekripsi 

RGBCipher 

RGB Plain 

RGB Plain 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

sistem operasi Android. Tahap analisis meliputi 
analisis kebutuhan data dan analisis proses. Tahap 
perancangan terdiri dari perancangan struktur 
navigasi dan perancangan proses. Dan yang terakhir 
adalah tahap implementasi, tahapan dimana Aplikasi 
Layanan Berbasis Lokasi Mall dan Restoran di 
Bekasi Berbasis Android dicoba dijalankan pada 
emulator. Dan di jalankan pada perangkat 
komunikasi seluler seperti seperti telepon seluler 
berbasis Android.  

Dari hasil uji coba program yang telah 
dilakukan baik pada emulator maupun pada 
handphone, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini 
dapat berjalan dengan baik. Pengujian aplikasi 
berhasil dilakukan terhadap kelima handphone. 
Besarnya keberhasilan mencapai 100% dari data 
yang didapat pada tabel 1. Handphone  Samsung 
Galaxy Ace dengan provider 3 mempunyai waktu 
tercepat dalam pengaksesan aplikasi, terutama pada 
saat membuka halaman peta yang terdapat pada 
aplikasi ini. Sebaiknya, pada saat pengujian 
dilakukan di ruang terbuka, agar aplikasi berhasil 
menampilkan peta lokasi mall dan restoran. 
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Abstrak 

Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, maupun bencana banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh 
kelalaian manusia menjadi keprihatinan tersendiri terutama bagi masyarakat Indonesia. Berbagai macam cara 
dilakukan untuk mencoba menanggulangi bencana alam. Salah satu yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah 
pemanfaatan teknologi robotika. Robot dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan kegiatan yang 
membahayakan nyawa. Salah satu bentuk robot yang sesuai untuk membantu manusia mengatasi bencana 
tersebut adalah surveillance robot. Penelitian ini mengusulkan pengembangan wireless surveillance robot, baik 
dari sisi hardware maupun software. Hasil penelitian ini akan diimplementasikan dalam bentuk prototipe 
surveillance robot yang dikontrol secara wireless. Diharapkan surveillance robot yang dikembangkan dapat 
dimanfaatkan untuk membantu masyarakat Indonesia menanggulangi terjadinya bencana, membantu pemulihan 
daerah bencana, dan bahkan dapat mencegah terjadinya bencana. 
 
Kata kunci : bencana, wireless, surveillance robot 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Indonesia merupakan negara yang paling 
rawan bencana alam di dunia, mulai dari gempa 
bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, 
banjir, kekeringan dan kebakaran hutan. Pada tahun 
2009, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk 
jumlah penduduk yang meninggal akibat bencana 
alam [1]. Sampai tahun 2010, Indonesia masih 
tercatat mengalami berbagai macam bencana alam 
yang menimbulkan korban jiwa.  

Meskipun telah banyak bencana alam terjadi, 
Indonesia masih belum maksimal tentang kegiatan 
penanganan sebelum dan sesudah bencana, yaitu 
pencegahan bencana, antisipasi bencana, sistem 
peringatan dini, maupun rehabilitasi dan rekontruksi 
bencana. Salah satu upaya yang perlu 
dipertimbangkan dalam era teknologi informasi dan 
komunikasi saat ini adalah pemanfaatan teknologi 
robotika. 

Robot dapat didefinisikan dari dua sisi 
pandang, yaitu sebuah instrumen buatan yang 
berbentuk perangkat lunak, tetapi memiliki 
kemampuan untuk melakukan proses-proses seolah-
olah diperintahkan oleh dirinya sendiri (virtual), atau 
sebuah mesin elektronik dimana penampilan atau 

pergerakannya juga seolah-olah dilakukan sesuai 
keinginan instrumen tersebut (mekanikal) [2]. Robot 
diciptakan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang 
seringkali sulit jika dilakukan oleh manusia 
langsung atau kegiatan tersebut dapat mengancam 
jiwa. Perkembangan penggunaan robot yang saat ini 
banyak diusulkan oleh para peneliti diantaranya 
pencarian segala sesuatu yang tersembunyi, 
pembersihan, dan pengamatan terhadap aktivitias 
seseorang atau kelompok tertentu (memata-matai). 

Penggunaan robot yang bersifat mengawasi 
aktifitas, yang selanjutnya disebut sebagai 
surveillance robot, dapat dijadikan salah satu cara 
untuk membantu memaksimalkan penanganan 
bencana alam, sebelum dan sesudah bencana 
tersebut terjadi. Penelitian ini mengusung 
pengembangan disaster surveillance robot secara 
mekanikal yang dapat dikendalikan secara wireless. 
Pengendalian difokuskan pada pergerakan 
mekanikal dan pengambilan hasil pengamatan robot 
tersebut. Selain membantu memaksimal kegiatan 
penanganan bencana alam, pengembangan wireless-
based disaster surveillance robot tersebut 
diharapkan dapat mendorong pengembangan 
teknologi robotika untuk dapat lebih bermanfaat 
bagi kehidupan manusia. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah membuat dan 
mengembangkan model prototipe disaster 
surveillance robot yang dapat dikontrol secara 
wireless untuk membantu kegiatan penanganan 
sebelum dan sesudah bencana, yaitu antisipasi 
bencana serta rehabilitasi dan rekontruksi bencana. 
Kemampuan surveillance robot dapat dijadikan 
sebagai tolok ukur baik atau tidaknya rancangan 
prototipe robot yang akan dikontrol secara wireless. 
Prototipe robot ini diharapkan dapat mendorong 
pengembangan teknologi robotika untuk dapat lebih 
bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Sejumlah penelitian terkait dengan 
pengembangan surveillance robot secara intensif 
telah dilakukan. Z. Cheng, et.al. [10] dan X. Wu, 
et.al. [11] membuat household surveillance robot. 
Robot-robot yang mereka kembangkan tersebut 
berhasil mendeteksi aktifitas tidak normal dan 
mengenali orang yang tidak kenal (intruder) di 
lingkungan dalam rumah. Z. Cheng, et.al. [10] 
menggunakan metode TDOA (Time Difference of 
Arrival) untuk mendeteksi suara abnormal, serta 
Haar-like Feature dan algoritma weighted LBP 
(Local Binary Patterns) untuk mengenali wajah. 
Untuk mendeteksi suara abnormal, X. Wu, et.al. [11] 
menggunakan Mel frequency cepstral coefficients 
(MFCC) untuk mengambil fitur dari informasi audio 
yang selanjutnya diinputkan ke sebuah support 
vector machine classifier untuk dianalisa. 
Pengenalan orang dilakukan pendeteksian berbasis 
obyek bergerak dengan passive acoustic location 
device. Algoritma Filter kemudian digunakan untuk 
mencari target obyek. 

A. Muis & D. Harneldo [12] meningkatkan 
kemampuan pergerakan mekanikal dari Search and 
Rescue (SAR) Robot menggunakan metode Haptics 
Tele-operation. Metode ini memberikan tanda jika 
roda atau kaki robot terhalang oleh suatu hambatan. 
E. Mumolo & M. Nolich [13] membuat surveillance 
robot melalui penggabungan audio dan video 
surveillance dengan mobile robot. Prototipe yang 
dibuat terdiri dari static acoustic agent dan static 
vision agent yang diintegrasikan dengan modul 
mobile vision di setiap mobile robot. 
 
2. Rancangan Wireless Surveillance Robot 
 
2.1 Desain Robot  
 

Sistem kontrol wireless surveillance robot 
menggunakan mikrokontroler ATmega 8535. 
Perancangan robot ini dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu robot mobil dan koper kontrol robot. Setiap 
bagian memiliki satu buah mikrokontroler. 
Mikrokontroler ATmega 8535 dipilih karena 
memiliki kinerja yang lebih cepat dalam pemrosesan 
instruksi dan sudah mendukung Analog-Digital 
Converter. 

Pada robot mobil terdapat sensor tekanan udara 
dan sensor temperatur. Kedua sensor ini akan 
memberikan tanda peringatan berupa bunyi dari 
buzzer apabila tekanan udara dan temperatur yang 
dideteksi melebihi batas yang sudah ditentukan. 
Robot mobil dirancang menggunakan roda tank jenis 
caterpillar. Robot mobil ini dilengkapi oleh kamera 
CCTV yang berfungsi untuk melihat keadaan di 
sekitar robot berada. Blok diagram robot mobil 
dapat dilihat pada Gambar 1. Mikrokontroler pada 
robot mobil akan berkomunikasi dengan 
mikrokontroler pada kotak kontrol dengan 
menggunakan modul radio 2,4 Ghz. 

Bagian kontrol robot akan dirancang 
menyerupai kotak koper yang dilengkapi dengan 
LCD TV 7” sebagai monitor untuk melihat gambar 
dari kamera CCTV yang ada pada robot mobil. Pada 
kotak koper juga terdapat LCD 16x2 untuk melihat 
hasil deteksi tekanan udara dan temperatur. Koper 
kontrol akan memberikan perintah ke robot mobil 
untuk bergerak maju, mundur, belok kanan, dan 
belok kiri. Koper kontrol robot dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
Gambar 1  Blok Diagram Robot Mobil 
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Gambar 2  Blok Diagram Koper Kontrol Robot 
Untuk menggerakkan laju robot mobil 

digunakan motor DC dan driver motor. Driver 
motor yang dirangkai merupakan modul EMS 
(Embedded Module Series) 30 A H-Bridge dari 
Innovative Electronics. Robot yang dirancang ini 
sudah diberikan program pada mikrokontroler 
dengan menggunakan software compiler Code 
Vision AVR 2.0.4a. Untuk rancangan desain bentuk 
dari robot mobil dan koper kontrol robot dapat 
dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
 

 
Gambar 3  Desain Bentuk Robot Mobil 

 

 
Gambar 4  Desain Bentuk Koper Kontrol Robot 

 
 
2.2 Rancangan Perangkat Keras Robot 
 

Secara garis besar, rancangan perangkat keras 
wireless survellance robot terdiri dari 5 (lima) modul 
utama, yaitu: 
22 Modul mikrokontroler ATmega 8535 
23 Modul sensor tekanan udara dan temperatur 
24 Modul radio frekuensi 
25 Modul catu daya 
26 Modul CCTV 
 
2.2.1 Modul Mikrokontroler ATmega 8535 

 
Wireless surveillance robot menggunakan 

mikrokontroler ATmega 8535 sebagai pusat kontrol, 
logik, dan pengolah data. Output dari hasil 
pemrosesan data ini adalah berupa pengendalian 
gerak motor DC, bunyi pada buzzer, dan hasil dari 
deteksi sensor. Modul minimum sistem ini 
menggunakan daya sebesar 12 Volt. Pada rancangan 
ini modul mikrokontroler yang digunakan berjumlah 
2 buah. Gambar board ATmega 8535 dapat dilihat 
pada Gambar 5. 
 

 
 

Gambar 5  Board ATmega 8535 
 
2.2.2 Modul Sensor Tekanan & Temperatur 

Modul sensor ini digunakan untuk mendeteksi 
tekanan udara dan temperatur yang kemudian akan 
ditampilkan pada kotak kontrol. Sensor ini berada 
pada robot mobil. Sensor ini akan berinisialisasi 
dengan mikrokontroler ATmega 8535 yang ada di 
robot mobil dengan menggunakan port C. Modul 
sensor yang digunakan adalah DT-Sense Barometric 
Pressure & Temperature dapat dilihat pada Gambar 
6.  

 
 

Gambar 6   DT-Sense Barometric Pressure & 
Temperature Sensor 
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2.2.3 Modul Radio Frekuensi 

 
Modul radio frekuensi yang digunakan adalah 

XBee-Pro. Modul XBee-Pro digunakan untuk 
komunikasi serial UART tanpa kabel terhubung 
masing- masing pada setiap mikrokontroler yang ada 
pada kotak kontrol dan robot mobil. Modul XBee-
Pro akan dikoneksikan pada pin serial pada kedua 
motherboard ATmega 8535 minimum sistem. 
Gambar skematik komunikasi UART pada robot 
dapat dilihat pada Gambar 7. Untuk sumber 
tegangan modul XBee-PRO akan langsung 
terhubung dengan DT-I/O Level Converter yang 
mengeluarkan tegangan 3,3 Volt. 

 
Gambar 7  Modul Radio Frekuensi XBee-Pro 

 
2.2.4 Modul Catu Daya 

 
Catu daya merupakan rangkaian yang akan 

memberikan supply tegangan pada alat. Rangkaian 
catu daya memanfaatkan sumber tegangan dari 
batere kering. Tegangan pada batere kering 
distabilkan dengan menggunakan IC regulator. IC 
regulator yang akan digunakan yaitu LM7812 yang 
akan menghasilkan tegangan DC sebesar +12 Volt 
dan LM7805 yang akan menghasilkan tegangan DC 
sebesar +5 Volt. Penggunaan Kapasitor 100nF 
berfungsi untuk membuang noise pada tegangan DC. 
Tegangan DC +12 Volt akan digunakan untuk 
mikrokontroler, CCTV, Motor DC, dan driver motor. 
Tegangan +5 Volt akan digunakan oleh modul 
sensor.  

Catu daya yang dirancang menggunakan batere 
sebagai sumber tegangan serta beberapa IC 
regulator. IC regulator yang digunakan adalah IC 
7812, dan 7805. IC 7812 digunakan karena dapat 
menghasilkan tegangan 12 Volt yang stabil. IC 7805 
digunakan untuk menghasilkan tegangan 5 Volt 
yang stabil. Skematik konfigurasi catu daya berada 
pada Gambar 8. 
 

 
 

Gambar 8  Skematik Konfigurasi Catu Daya 
 
 
 
2.2.5 Modul CCTV 

 
Modul CCTV akan dihubungkan melalui 

transceiver dan receiver. Transceiver kamera 
terletak pada bagian robot mobil sedangkan receiver 
terletak pada koper kotak kontrol. Modul receiver 
CCTV dihubungkan langsung ke LCD TV 7”. Untuk 
lebih jelas dapat dilihat gambar diagram rancangan 
modul CCTV pada Gambar 9. 
 

 
Gambar 9  Diagram Modul CCTV 

 
2.3 Rancangan Perangkat Lunak Robot 
 

Rancangan perangkat lunak wireless 
surveillance robot menggunakan bahasa 
pemrograman C. Program yang digunakan untuk 
melakukan kompilasi adalah Code Vision AVR 
V2.0.4a. IC mikrokontroler yang diprogram 
sebanyak dua buah. Satu IC mikrokontroler 
diprogram sebagai remote control dan penampil 
hasil deteksi, sedangkan yang kedua diprogram 
sebagai robot mobil yang akan dikendalikan oleh IC 
mikrokontroler yang pertama. Mikrokontroler pada 
robot mobil berkomunikasi dengan mikrokontroler 
pada kotak koper kontrol menggunakan komunikasi 
serial melalui modul radio frekuensi. 

Untuk bergerak maju,mundur, belok kiri dan 
kanan, robot dikendalikan menggunakan joystick 
dengan memanfaatkan fitur ADC (Analog to Digital 
Converter) pada mikrokontroler. Fitur ADC 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 

dimanfaatkan oleh joystick dengan cara 
membandingkan nilai ADC. 
 
3. Pembuatan Wireless Surveillance Robot  
 

Pembuatan wireless surveillance robot terdiri 
dari dua bagian, yaitu: 
26.1 Pembuatan perangkat keras 
26.2 Pembuatan perangkat lunak 
 
3.1 Pembuatan Perangkat Keras Robot 

 
Pembuatan perangkat keras robot ini dibagi 

menjadi dua bagian utama yaitu, bagian robot mobil 
dan kotak koper kontrol. Pada bagian robot mobil 
digunakan alumunium untuk bagian kerangka badan 
dan plastik nilon untuk bagian roda dan besi untuk 
pembatas belt dengan roda. Pada bagian kotak koper 
kontrol digunakan plat besi sebagai bahan dasar 
koper. 

Setelah pembuatan mekanik dan kerangka 
maka, pembuatan perangkat dan modul elektronik 
dilakukan menggunakan PCB bolong- bolong. 
Gambar diagram rangkaian robot mobil dan kotak 
koper kontrol dapat dilihat pada Gambar 10 dan 
Gambar 11. 

 
Gambar 10  Diagram Rangkaian Robot Mobil 

 
 

Gambar 11  Diagram Rangkaian Kotak Koper 
Kontrol Robot 

 
3.2 Pembuatan Perangkat Lunak Robot 
 

Perangkat lunak robot menggunakan bahasa 
pemrograman C. Program yang digunakan untuk 

meng-compiler adalah Code Vision AVR V2.0.4a. 
IC mikrokontroler yang diprogram sebanyak dua 
buah. Satu IC mikrokontroler diprogram sebagai 
remote control dan penampilan hasil deteksi, 
sedangkan yang kedua diprogram sebagai robot 
mobil yang akan dikendalikan oleh IC 
mikrokontroler yang pertama. 
 
 
4. Kesimpulan 
 

Wireless surveillance robot yang dirancang 
sudah dapat berjalan dengan baik. Bagian koper 
kontrol robot dapat mengendalikan robot secara 
wireless. Sensor yang terletak pada robot dapat 
mendeteksi tekanan udara dan temperatur 
lingkungan sekitar.   
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Abstrak 

Sebagai operating system berbasis linux yang diperuntukan khusus untuk mobile device seperti 
smartphone atau PC table, Android saat ini android sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia. 
Dengan sistem distribusi open sources yang digunakan memungkinkan para pengembang untuk menciptakan 
beragam apikasi menarik yang dapat dinikmati oleh para penggunanya, seperti game, chatting dan lain-lain. 
Salah satunya adalah pengembangan aplikasi pariwisata yang dapat membantu masyarakat dalam mencari 
tempat pariwisata yang jarang dikunjungi namun memiliki pesona alam dan pesona budaya yang menarik. 
Terlebih potensi wisata yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Ibukota dan terjangkau oleh semua kalangan. 
Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah membantu masyarakat lebih mengenal tempat-tempat pariwisata yang ada 
di Indonesia khususnya di Kabupaten Ciamis.  

Aplikasi informasi pariwisata di kabupaten Ciamis berbasis mobile phone ini berisi informasi enam 
buah tempat wisata, alamat tempat wisata, informasi enam buah hotel/wisma, alama hotel/wisma, informasi peta, 
informasi nomor telepon.  Aplikasi ini telah diimplementasikan pada lima buah mobile phone yaitu Google 
Nexus S i9023, Nexian Journey NX A890, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung P1000 Galaxy Tab dan Motorola 
Xoom Tab MZ601. 

 
 
Kata kunci : Android, Aplikasi, Ciamis, Hotel, Potensi Wisata 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Kabupaten Ciamis memiliki pesona alam 
maupun pesona budaya yang tidak kalah menarik 
dengan Pulau Bali. Tentunya dapat dijadikan modal 
untuk lebih mengembangkan wilayah ini sebagai 
daerah tujuan pariwisata di Indonesia. Untuk saat 
ini, terdapat 21 wisata alam di Kabupaten Ciamis. 

Aplikasi informasi pariwisata di kabupaten 
Ciamis berbasis mobile phone ini akan 
diimplementasikan ke dalam smartphone berbasis 
Android 2.2. Dengan penyajian data seperti ini akan 
memberikan informasi tentang tempat-tempat 
pariwisata yang tersebar di Kabupaten Ciamis 
sehingga memudahkan untuk mencari tahu tentang 
potensi wisata Ciamis dan membuat masyarakat 
tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Ciamis. 

Informasi yang akan diberikan kepada 
pengguna adalah tentang tempat-tempat pariwisata, 
hotel / wisma dan petunjuk arah yang ada di 
Kabupaten Ciamis. Aplikasi ini dapat berjalan di 
semua smartphone berjenis sistem operasi Android 

dan bahasa pemrograman yang dipakai adalah java 
platform android 

 
 

2. Pengenalan Android 
 

Android adalah sebuah sistem operasi 
untuk perangkat mobile yang berbasis Linux yang 
dikeluarkan oleh Google Inc pada bulan November 
2007, bersifat open source sehingga para 
pengembang dapat membuat aplikasi sendiri untuk 
perangkat mobile sesuai dengan kebutuhan.  
Pemrograman perangkat ini menggunakan bahasa 
pemrograman Extensible Markup Language (XML) 
dan Java yang dikhususkan untuk platform ini, 
sehingga aplikasi yang dibuat tidak dapat dijalankan 
pada perangkat mobile lain seperti: Symbian OSdan 
Blackberry OS yang juga mendukung aplikasi 
berbasis java. Terdapat dua distributor sistem 
operasi ini, yaitu: GMS (Google Mail Services) yang 
mendapat dukungan penuh dari Google dan OHD 
(Open Handset Distribution) yang tidak mendapat 
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dukungan langsung dari Google dan melakukan 
pendistribusian sistem operasi ini secara bebas. 
 
2.1 Fitur Android 

 
Android memiliki beberapa fitur, diantaranya 

sebagai berikut:  
• Application Framework yang memungkinkan 

penggunaan dan penghapusan komponen yang 
tersedia.  

• Dalvik Virtual Machine, yaitu mesin virtual yang 
dioptimalkan untuk perangkat mobile.  

• Graphic Library, yang mendukung grafik 2D dan 
3D berdasarkan OpenGL Library.  

• Media Supported, yang mendukung beberapa 
media seperti: audio, video, dan berbagai format 
gambar (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, 
JPG, PNG, GIF). 

• Hardware Independent, mendukung GSM, 
Bluetooth, EDGE, 3G, Wifi, kamera, Global 
Positioning System (GPS), kompas, dan 
accelerometer. 

2.2 Keunggulan Android 
 
Android memiliki keunggulan, yaitu 

sebagai berikut : 
• Keterbukaan 

Android menyediakan akses ke fungsi dasar 
perangkat mobile menggunakan standar 
panggilan ke API. 

• Penghancuran perbatasan  
Pengguna dapat menggabungkan informasi dari 
Internet ke dalam telepon, seperti informasi 
kontak, atau data pada lokasi geografi untuk 
mendapatkan kesempatan baru. 

• Kesamaan aplikasi  
Untuk Android ada perbedaan antara telepon 
utama aplikasi dan perangkat lunak lain, 
pengguna bahkan dapat mengubah program 
untuk memutar nomor, atau screen saver. 

• Cepat dan mudah perkembangan  
Dalam SDK memiliki semua yang dibutuhkan 
untuk membuat dan menjalankan aplikasi 
Android, termasuk simulator.  
 

3. Rancang Bangun Aplikasi 
 
Aplikasi pariwisata ini akan diimplementasikan 

pada Android 2.2 dan akan menampilkan informasi 
tentang potensi pariwisata di Kabupaten Ciamis 
termasuk informasi mengenai hotel lengkap dengan 
nomer telepon dan petunjuk arah yang terintegrasi 
dengan Google Maps. Rancang bangun aplikasi ini 
melalui beberapa tahap seperti tahap analisis 
kebutuhan, tahap perancangan struktur navigasi, 
tahap coding dan tahap pengujian. 

Pada tahap analisis yang dilakukan  adalah 
memilih bahasa pemrograman yang akan digunakan 
dan pokok bahasan atau materi-materi yang akan 

digunakan. Melakukan pengumpulan data-data baik 
berupa gambar ataupun artikel dari internet yang 
berkaitan dengan aplikasi. 
 
4. Struktur Navigasi 

 
Pada aplikasi ini terdapat dua menu yaitu menu 

wisata kabupaten Ciamis dan menu hotel/wisma di 
Ciamis. Menu wisata kabupaten Ciamis terdiri dari 
enam wisata seperti Situ Lengkong, Curug Tujuh, 
Cagar Budaya Asana Gede, Cagar Budaya 
Karangkamulyan, Situ Mustika dan Goa Donan. 
Menu Hotel/Wisma meliputi enam buah hotel yaitu 
Badeto Ratu, Wismawan, Pangandaran Beach, 
Sawargi, Saputra dan Aquarium. 

Struktur Navigasi pada aplikasi ini 
menggunakan struktur hirarki. Struktur navigasi 
pada gambar 1 berikut ini. 

 

 
Gambar 1. Struktur Navigasi 

 
5. Tampilan Menu 

 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tampilan 
aplikasi yang meliputi tampilan awal, tampilan menu 
utama, tampilan menu detil wisata dan hotel. 
 
5.1. Tampilan Awal 

 
 Pada saat masuk ke dalam aplikasi akan 

muncul tampilan awal seperti gambar 2 berikut ini. 
Tampilan ini berisi lambang Kabupaten Ciamis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Tampilan Awal 
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5.2. Menu Utama 
 
Pada menu utama terdapat 2 menu, yaitu Menu 

Wisata Kabupaten Ciamis dan Menu 
Ciamis. Tampilan menu utama terlihat pada gambar 
3 berikut ini. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Tampilan Menu Utama
 

5.3. Menu Wisata Kabupaten Ciamis
 

 Pada menu Wisata Kabupaten Ciamis terdapat 
enam buah tujuan wisata di Ciamis. Enam buah 
tujuan wisata itu adalah seperti Situ Lengkong, 
Curug Tujuh, Cagar Budaya Asana Gede, Cagar 
Budaya Karangkamulyan, Situ Mustika dan Goa 
Donan. Informasi pada Menu wisat
nama wisata, desa atau kecamatan dimana tempat 
wisata itu berada dan gambar dari wisata tersebut. 
Menu wisata dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tampilan Menu Wisata
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Pada menu utama terdapat 2 menu, yaitu Menu 
Wisata Kabupaten Ciamis dan Menu Hotel / Wisma 
Ciamis. Tampilan menu utama terlihat pada gambar 

Menu Utama 

Menu Wisata Kabupaten Ciamis 

Pada menu Wisata Kabupaten Ciamis terdapat 
enam buah tujuan wisata di Ciamis. Enam buah 

seperti Situ Lengkong, 
Curug Tujuh, Cagar Budaya Asana Gede, Cagar 
Budaya Karangkamulyan, Situ Mustika dan Goa 
Donan. Informasi pada Menu wisata ini meliputi 
nama wisata, desa atau kecamatan dimana tempat 
wisata itu berada dan gambar dari wisata tersebut. 
Menu wisata dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini. 

Menu Wisata 

 
Bila salah satu tujuan wisata ini dipilih maka 

akan tampil informasi dari tempat tersebut dan 
gambar dari tempat wisata tersebut,  seperti contoh 
pada gambar 5 di bawah ini. Informasi yang juga 
ditampilkan adalah informasi 
tempat wisata tersebut yang bisa menunjukkan arah 
dari posisi dimana pengguna aplikasi saat itu berada 
seperti yang terlihat pada gambar 6 dan gambar 7 
berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Tampilan 
Lengkong

 

 
Gambar 6. Tampilan  
         Lokasi Awal 
 

5.4. Menu Hotel / Wisma Ciamis
 
Pada menu Hotel / Wisma Ciamis terdapat 

enam buah Hotel / Wisma di Ciamis yang meliputi
Badeto Ratu, Wismawan, Pangandaran Beach, 
Sawargi, Saputra dan Aquarium. Informasi pada 
Menu Hotel/Wisma ini meliputi nama hotel/wisma, 
dan alamat hotel/wisma. Menu hotel/wisma dapat 
dilihat pada gambar 8 berikut ini.
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Bila salah satu tujuan wisata ini dipilih maka 
akan tampil informasi dari tempat tersebut dan 
gambar dari tempat wisata tersebut,  seperti contoh 
pada gambar 5 di bawah ini. Informasi yang juga 
ditampilkan adalah informasi petunjuk arah menuju 

a tersebut yang bisa menunjukkan arah 
dari posisi dimana pengguna aplikasi saat itu berada 
seperti yang terlihat pada gambar 6 dan gambar 7 

Gambar 5. Tampilan Menu Wisata Situ 
Lengkong 

 

         Gambar 7. Tampilan  
                    Peta 

Menu Hotel / Wisma Ciamis 

Pada menu Hotel / Wisma Ciamis terdapat 
enam buah Hotel / Wisma di Ciamis yang meliputi 
Badeto Ratu, Wismawan, Pangandaran Beach, 
Sawargi, Saputra dan Aquarium. Informasi pada 
Menu Hotel/Wisma ini meliputi nama hotel/wisma, 
dan alamat hotel/wisma. Menu hotel/wisma dapat 
dilihat pada gambar 8 berikut ini. 
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Gambar 8. Tampilan Menu Hotel/Wisma 
 

Bila salah satu hotel di atas  dipilih maka akan 
tampil dua buah button pilihan yaitu Telepon dan 
Maps, seperti pada gambar 9. Bila button telepon di 
klik maka akan muncul pertanyaan apakah ingin 
menelepon hotel dimaksud bila tidak maka dialog 
box akan tertutup bila ya maka akan muncul 
tampilan pada gambar 10. 

 

 
 

  Gambar 9. Tampilan    Gambar 10 . Tampilan  
Menu Sub menu Hotel             Menu Telepon 
 

Bila button Maps yang di klik maka 
aplikasi akan mengecek apakah ada koneksi internet 
dan bila ada akan muncul tampilan seperti ini pada 
gambar 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Tampilan Menu Lokasi Pengguna 

 
Jika pengguna memilih untuk 

menggunakan kendaraan pribadi, maka tampilannya 
akan pada gambar 12 seperti dibawah ini. Jika 
pengguna memilih untuk berjalan kaki, maka 
tampilannya akan seperti pada gambar 13 dibawah 
ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Gambar 11. Tampilan    Gambar 12 . Tampilan  
                Peta                                    Peta Detil 
 
6. Penutup 

 
Aplikasi informasi pariwisata di kabupaten 

Ciamis berbasis mobile phone telah berhasil 
dikembangkan dan di implementasikan ke 
dalam smartphoneSamsung - Google Nexus S 
i9023, Nexian Journey NX A890, Samsung 
Galaxy Ace 2, Samsung P1000 Galaxy Tab dan 
Motorola Xoom Tab MZ601. 

Dalam aplikasi ini terdapat petunjuk arah 
yang terintegrasi oleh Google Map sehingga 
dapat mempermudah wisatawan untuk 
mengunjungi tempat wisata di Kabupaten 
Ciamis. Untuk wisata Kabupaten Ciamis, 
memasukkan 6 buah wisata alam. Sedangkan 
untuk hotel/wisma Ciamis, terdapat informasi  6 
buah hotel/wisma yang berada didaerah 
Pangandaran kota Ciamis dan alamat.  
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Abstrak 

Animasi komputer adalah salah satu bidang kajian dalam bidang multimedia dan grafika komputer yang 
memiliki banyak implementasi, diantarannya adalah: film, game, dan visualisasi. Salah satu bagian tubuh 
manusia yang menarik untuk dianimasikan adalah wajah manusia, karena memiliki beragam gerak dan tiap gerak 
menghasilkan makna yang berbeda-beda. Makna-makna dari beragamnya gerak wajah sering disebut dengan 
istilah ekspresi. Makalah ini melaporkan pembuatan animasi gerak wajah menggunakan teknik match moving, 
yaitu pengambilan data posisi fitur-fitur wajah untuk mengkonstruksikan suatu pose secara berurutan sehingga 
didapatkan animasi sebuah gerakan. Fitur wajah ditandai dengan marker yang kemudian diekstrak sehingga 
diperoleh informasi mengenai posisinya. Data posisi tersebut kemudian ditempelkan pada wajah suatu karakter 
kartun 2D sehingga didapatkan animasi gerak wajah dari karakter kartun tersebut. Penelitian ini 
mengimplementasikan langkah-langkah yang mudah dan murah untuk mendapatkan animasi karakter kartun 2D, 
khusus untuk gerakan wajah. 
  
Katakunci : animasi komputer, ekspresi wajah, matchmoving 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Animasi adalah hasil dari pengolahan gambar 

diam sehingga menjadi gambar yang bergerak. Pada 
awalnya, animasi dibuat dari beberapa gambar di 
kertas dan jika disusun merupakan sekumpulan 
gambar dari suatu urutan gerakan. Ketika urutan 
gambar tersebut ditampilkan bergantian sesuai 
dengan urutannya dengan kecepatan tertentu (dalam 
frame per second, atau fps) maka akan 
menghasilkan efek gambar bergerak. Pada video 
atau film, animasi merujuk pada teknik dimana 
setiap frame dalam film dibuat secara terpisah dan 
kemudian ditampikan sesuai urutannya dalam 
beberapa fps. Frame bisa dihasilkan oleh komputer, 
foto, atau gambar lukisan tangan. Ketika frame 
tersebut digabungkan, maka terjadi ilusi perubahan 
gambar yang disebut dengan “persistance of vision” 
[1]. Dengan bantuan komputer, pembuatan animasi 
saat ini lebih mudah dan cepat, dengan beragam 
teknik yang dapat dipakai, sehingga penggunaan 
komputer hampir meniadakan teknologi dan teknik 
lain untuk membuat animasi. 

Salah satu gerakan obyek yang menarik 
perhatian para peneliti untuk dicari teknik terbaik 
dalam pembuatan animasinya adalah gerakan wajah. 

Wajah manusia memiliki banyak kemungkinan pose 
ekspresi yang memberikan banyak makna. Sejak 
penelitian yang dilakukan oleh Parke [2] telah 
banyak teknik-teknik pembuatan animasi gerak 
wajah diusulkan, baik hanya sampai tataran riset 
ataupun hingga digunakan dalam proses produksi. 
Secara umum terdapat empat tujuan utama dalam 
mengembangkan teknik animasi gerak wajah 
(realistik, realtime, otomatis, adaptif), dan terdapat 
dua pendekatan (berbasis manipulasi geometri dan 
berbasis manipulasi gambar) [3].  

Salah satu teknik untuk membuat animasi 
komputer dengan pendekatan berbasis manipulasi 
geometri adalah match moving. Teknik ini merekam 
informasi posisi obyek sebenarnya dalam ruang 3 
dimensi kemudian melakukan pencocokan 
(matching) terhadap obyek grafika komputer [4]. 
Pada umumnya teknik ini digunakan untuk membuat 
efek visual, misalnya meletakkan suatu obyek hasil 
pemodelan menggunakan komputer pada suatu 
scene lingkungan nyata. Karena bekerja dengan 
merekam informasi posisi obyek sebenarnya dan 
menggunakan informasi tersebut untuk menuntun 
gerak obyek pada komputer maka teknik ini bisa 
juga dikelompokkan dalam kategori motion capture, 
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yaitu proses perekaman gerakan dan pengartian 
gerakan tersebut menjadi model digital. 

Dalam penelitian yang dilaporkan pada 
makalah ini dilakukan pembuatan animasi gerak 
wajah dengan menggunakan teknik match moving. 
Gerakan didasarkan pada informasi posisi beberapa 
marker yang ditempelkan pada wajah seseorang 
yang berperan sebagai model. Sebagai obyek yang 
dianimasikan adalah wajah karakter kartun 2 
dimensi. Beberapa ekspresi gerak wajah menjadi 
materi yang diuji cobakan. 

 
2. Metodologi 
 
2.1 Pembuatan Animasi  
 
 Pembuatan animasi diawali dengan penentuan 
karakter dilanjutkan dengan pembagian karakter 
wajah. Kemudian  menentukan titik-titik posisi pada 
wajah yang akan diberi marker. Selanjutnya adalah 
merekam model dengan camera. Setelah langkah 
tersebut dilanjutkan dengan mellakukan kalibrasi 
antara video dengan karakter pada adobe after effect 
yang dilanjutkan dengan melakukan tracking 
gerakan dari video, memberikan puppets tools 
kepada karakter disertai pengaturan mesh. Setelah 
mendapatkan informasi puppet tools dilanjutkan 
pembuatan gerakan pada karakter(animasi) dengan 
memberikan informasi posisi titik marker kepada 
puppet tools. Dan sebagai tahap akhir adalah 
melakukan render hasil(make movie) dan didapatkan 
animasi. Tahap-tahap tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
 
2.2 Perancangan Karakter 
 
 Perancangan karakter bertujuan untuk 
mendapatkan bentuk dari karakter wajah animasi 
dan kemudian akan diberikan informasi posisi yang 
dihasilkan oleh motion tracking. Perancangan 
karakter memisahkan bagian dari wajah karakter 
kartun 2 dimensi. Perancangan wajah karakter 
meliputi bagian-bagian yang terpisah, yaitu: bentuk 
kepala secara umum, mata, alis, hidung/masker, dan 
mulut. Hasil dari perancangan bagian-bagian wajah 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
2.3 Perekaman Model 
 
 Perekaman gerak wajah model dilakukan 
dengan menggunakan webcam yang mempunyai  
resolusi 1,3 megapixel. Informasi yang dibutuhkan 
untuk motion capture diperoleh dengan menandai 
vertek-vertek dari wajah yang bergerak. Untuk 
mencapai video yang diinginkan maka proses ini 
dibagi kembali menjadi beberapa bagian, yaitu: 
penentuan posisi marker, pemasangan marker, dan 
perekaman gerak wajah model. Posisi marker pada 
wajah model dapat dilihat pada Gambar 3.  

 
2.4 Pembuatan Animasi 
  
 Pada tahap ini dilakukan pembuatan animasi 
gerak wajah karakter kartun yang telah dirancang 
berdasarkan informasi posisi marker dari video hasil 
perekaman terhadap gerak wajah model. Proses yang 
dilakukan meliputi: track motion, penggunaan 
pupper tools untuk membentuk titik gerak animasi, 
pengaturan mesh, dan memasukkan informasi dari 
track motion pada wajah karakter kartun sehingga 
didapatkan animasi gerak wajah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Langkah-langkah pembuatan animasi 
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Gambar 2. Bagian-bagian wajah 
 
 
 

 
Gambar 3. Posisi marker pada wajah model

 
 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
 Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah 
berupa animasi gerak wajah karakter yang disimpan 
dalan format video. Evaluasi dilakukan dengan 
menyandingkan video gerakan 
animasi gerak wajah karakter kartun yang dihasilkan 
(Gambar 4), dan kemudian dibandingkan secara 
visual. Secara umum gerakan animasi yang 
dihasilkan dinilai cukup memuaskan karena gerakan 
animasi yang dihasilkan sangat mirip dengan 
gerakan model untuk berbagai gerak ekspresi wajah. 
Namun demikian tercatat beberapa kekurangan, 
yaitu gerakan model yang dapat digunakan untuk 
menganimasikan karakter kartun hanya sebatas 
gerakan yang dapat direkam secara frontal (dari arah 
depan). Gerakan kepala, seperti menengok ke kanan 
atau ke kiri tidak dapat digunakan untuk 
menganimasikan gerakan karakter kartun. Beberapa 
frame video animasi karakter kartun yang dihasilkan 
dapat dilihat pada Gambar 5. 
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bagian wajah karakter kartun 

 

Gambar 3. Posisi marker pada wajah model 

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah 
berupa animasi gerak wajah karakter yang disimpan 
dalan format video. Evaluasi dilakukan dengan 
menyandingkan video gerakan model dengan 
animasi gerak wajah karakter kartun yang dihasilkan 
(Gambar 4), dan kemudian dibandingkan secara 
visual. Secara umum gerakan animasi yang 
dihasilkan dinilai cukup memuaskan karena gerakan 
animasi yang dihasilkan sangat mirip dengan 

el untuk berbagai gerak ekspresi wajah. 
Namun demikian tercatat beberapa kekurangan, 
yaitu gerakan model yang dapat digunakan untuk 
menganimasikan karakter kartun hanya sebatas 
gerakan yang dapat direkam secara frontal (dari arah 

perti menengok ke kanan 
atau ke kiri tidak dapat digunakan untuk 
menganimasikan gerakan karakter kartun. Beberapa 
frame video animasi karakter kartun yang dihasilkan 

 
Gambar 4. Menyandingkan gerak model dan 
animasi yang dihasilkan guna dibandingkan 

secara visual
 

 
Gambar 5. Beberapa frame video animasi gerak 

wajah karakter kartun dan model
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Menyandingkan gerak model dan 
dihasilkan guna dibandingkan 

secara visual 

 

 

 

Beberapa frame video animasi gerak 
wajah karakter kartun dan model 
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4.  Simpulan 

 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa animasi wajah 
menggunakan teknik match moving telah berhasil 
dibuat dan berhasil menghasilkan ekspresi yang 
sama dengan video wajah model. Untuk penelitian 
lebih lanjut perlu dicoba untuk dikembangkan tidak 
hanya sebatas gerak wajah saja, tetapi gerak animasi 
tubuh yang lain, misal: gerak tangan, kaki, atau 
seluruh tubuh.  
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Abstrak 
 

PAUD (PendidikananakusiaDini) jelas berbeda dengan pendidikan orang dewasa.Hal ini dipengaruhi tingkat 
perkembangan kognitif dan afektif .  Metode pendidikan anak usia   Education dengan bermain sambil belajar. 
Kegiatan belajar dan mengajar adalah bagian yang sangat penting dari proses pendidikan. Tata cara atau metode 
belajar da nmengajar sangat menentukan hasil pendidikan.TujuanPenelitian ini adalah pengembangan media 
pembelajaran anak usia dini (PAUD) dari system konvensional ke sistem visual dengan pemanfaatan teknologi 
multimedia dan mengacu pada hasil analisis kurikulum PAUD, lingkup perkembangan anak usia 4-5 tahun, dan 
prinsip pelaksanaan pembelajaran dalam PAUD. Sehingga diharapkan dengan melakukan analisis akan 
dihasilkan desain media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat penalaran dan perkembangan anak usia 
prasekolah. Penerapan dari penelitian ini adalah pendidikan formal , non formal dan informal . Jangka  panjang 
dari hasil penelitian ini adalah dimasukkannya media ini kedalam kurikulum PAUD sebagai media alternatif, 
sehingga pengenalanTeknologiInformasi bias dikenalkan sejak dini. 
 
Kata Kunci : PAUD, Multimedia, Media Pembelajaran 
 
1. Pendahuluan 

 
PendidikanAnakUsiaDini (PAUD) merupakan 

pendidikan dasar yang diberikan kepada anak usia 0 
sampai 6 tahun yang memiliki peran penting dalam 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohaninya. Lingkup perkembangan anak usia dini 
meliputi perkembangan nilai agama dan moral, fisik, 
kognitif, bahasa, dan sosial emosional [4]. 
Pengelolaan dan penyelenggaraan proses belajar 
mengajar pada PAUD dilakukan dalam konteks 
bermain. Hal ini sangat sesuai dengan tingkat 
pertumbuhan psikologi belajar anak pada rentang 
usia tersebut yang memiliki pola bermain 
sambilbelajar [3],[6].Dalam bermain sambil belajar, 
anak berinteraksi dengan peralatan bermain edukatif 
untuk mengasah kognitifnya, anak berinteraksi 
dengan temannya dalam sandiwara untuk 
menumbuhkan kepekaan sosialnya, dan 
mendengarkan cerita untuk mengasah bahasanya.   
 

Prinsip pelaksanaan program pembelajaran 
dalam PAUD adalah sebagai berikut [2]: 

1. Menciptakan suasana yang aman, nyaman, 
bersih, dan menarik 

2. Pembelajaran berpusat pada anak dan 
dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, dan 
mendorong kreatifitas serta kemandirian 
 
 

3. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan 
perkembangan mental anak serta kebutuhan  
dan kepentingan terbaik anak 

4. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, 
dan kemampuan masing-masing anak 

5. Mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap 
kesehatan, gizi, stimulasi psikososial, dan 
memperhatikan latar belakang ekonomi, 
sosial dan budaya anak 

6. Pemebalajaran dilaksanakan melalui 
bermain, pemilihan metode dan alat 
bermain yang tepat dan bervariasi, serta 
memanfaatkan berbagai sumber belajar 
yang ada di lingkungan 

7. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara 
bertahap, berkesinambungan, bersifat 
pembiasaan 

8. Pemilihan teknik dan alat penilaian sesuai 
dengan kegiatan yang dilaksanakan 

9. Kegiatan yang diberikan sesuai dengan 
krakteristik dan kebutuhan perkembangan 
anak. 

 
Perkembangan teknologi informatika khususnya 

multimedia memberikan sebuah alternatif  untuk 
menciptakan suatu media pembelajaran interaktif. 
Multimedia menawarkan berbagai macam media 
yang digunakan secara bersamaan, misalnya 
penggunaan teks, gambar(stillimage), grafik, 
suara(audio), video, dananimasi [1] ,[7].Elemen 
suara, video, teks dan gambar dapat diintegrasikan 
menjadi sebuah visualisasi materi belajar yang 
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menarik dan lebih interaktif.Teknologi multimedia 
dapat meningkatkan kualitas kurikulum PAUD 
dalam hal teknik penyampaikan materi dan media 
yang digunakan, karena setiap materi dalam 
kurikulum PAUD sangat berpeluang diterjemahkan 
ke dalam visualisasi digital khususnya m
bertujuan untuk membantu meningkatkan potensi 
kognitif dan bahasa anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
mendesain media pembelajaran untuk PAUD dengan 
mengacu pada peraturan dan perundangan yang 
berlaku serta memanfaatkan teknolo
Metode penelitianyang digunakan adalah metode 
Sekuensial Linier yang terdiridari 5 tahap, yaitu 
Analisis, Desain, Pengkodean, Ujicoba, dan 
Implementasi [5]. 
 
2. Metodologi 
 
2.1. Analisis 

 
Tahapanalisisdalammerumuskan model 

dankonten media pembelajaranuntuk PAUD usia 4
tahunmelibatkanbeberapa data daninformasi.  Data 
yang dianalisisadalah: 
a. Peraturandanperundangantentang PAUD 

terkaitlingkupperkembangandantingkatpencapai
anperkembanganuntukanakusia 4
& RA).   

b. Indikator Tingkat Perkembangan Anak Usia 4 
6 tahun (TK & RA) yang dikembangkan dari 
Tingkat Pencapaian Perkembangan untuk 
lingkup perkembangan kognitif.

c. Silabus semester I TK A Aisyiyah
Silabus yang 
disusunbersifattematikdansituasional yang 
disusununtukmencapaitingkatperkembanganana
k. Tema-tema yang digunakan adalah :
• Dirisendiri :akudanpancaindera
• Lingkunganku :keluargaku, rumahku, 

sekolahku 
• Kebutuhanku :makanan , minuman, 

danpakaian 
• Binatang :jenisdankelompokbinatang
• Alphabet  
• Angka 
• Bulan dan hari 
• Warna  
• Buah dan Sayur 
• Makanan dan Minuman 
• Cita-cita 

 
Analisisdilakukandalam 2 tahapyaitu:
1. Mengaitkanantaratingkatperkembangananak, 

indikatorcapaianperkembangandan model media 
pembelajaran yang tepatuntukmencapaiindikator.

2. Memetakan model media 
pembelajarandarihasilanalisistahappertamapadasi
labus TK Aisyiyah semester I (satu). 
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bih interaktif.Teknologi multimedia 
dapat meningkatkan kualitas kurikulum PAUD 
dalam hal teknik penyampaikan materi dan media 
yang digunakan, karena setiap materi dalam 
kurikulum PAUD sangat berpeluang diterjemahkan 
ke dalam visualisasi digital khususnya materi yang 
bertujuan untuk membantu meningkatkan potensi 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
mendesain media pembelajaran untuk PAUD dengan 
mengacu pada peraturan dan perundangan yang 
berlaku serta memanfaatkan teknologi multimedia. 

yang digunakan adalah metode 
Sekuensial Linier yang terdiridari 5 tahap, yaitu 
Analisis, Desain, Pengkodean, Ujicoba, dan 

Tahapanalisisdalammerumuskan model 
pembelajaranuntuk PAUD usia 4-5 

tahunmelibatkanbeberapa data daninformasi.  Data 

Peraturandanperundangantentang PAUD 
terkaitlingkupperkembangandantingkatpencapai
anperkembanganuntukanakusia 4-6 tahun (TK 

kembangan Anak Usia 4 – 
6 tahun (TK & RA) yang dikembangkan dari 
Tingkat Pencapaian Perkembangan untuk 
lingkup perkembangan kognitif. 
Silabus semester I TK A AisyiyahCakranegara. 
Silabus yang 
disusunbersifattematikdansituasional yang 

ngkatperkembanganana
tema yang digunakan adalah : 

Dirisendiri :akudanpancaindera 
Lingkunganku :keluargaku, rumahku, 

Kebutuhanku :makanan , minuman, 

Binatang :jenisdankelompokbinatang 

Makanan dan Minuman  

Analisisdilakukandalam 2 tahapyaitu: 
Mengaitkanantaratingkatperkembangananak, 
indikatorcapaianperkembangandan model media 
pembelajaran yang tepatuntukmencapaiindikator. 
Memetakan model media 
pembelajarandarihasilanalisistahappertamapadasi
labus TK Aisyiyah semester I (satu). 

Pemetaaninibertujuanuntukmendapatkan model 
media pembelajaran yang tepatuntukmasing
masingtemadalamsilabus.
Diagram 2.1.berikutmenggambarkan 

prosesanalisistahappertamayang 
dilakukanuntukmendapatkanrancangan model 
dankonten media pembelajaran yang 
relevandenganlingkupperkembangankognitifanakusi
a 4-5 tahununtuklingkupperkembangankognitif.
 

Gambar 1.AnalisisTahap I
 

Pemetaanhasilanalisistahap I padasilabus TK 
Aisyiyah semester I digambarkanpada diagram 
2.2.dibawahini. 
 

Gambar 2.AnalisisTahap II
 
2.2. Desain 

 

Model Media Pembelajaran

Permainan edukatif memasangkan benda 
sesuai pasangannya menurut fungsi

Indikator Perkembangan 

Kognitif

Tingkat Pencapaian Perkembangan

Kognitif

Tema : 
Diri 

Sendiri

Memperkenal 
kan Panca 
Indera dan 

Anggota Tubuh

---------------------

Simulasi 
Anggota Tubuh

Memperkenal 
kan fungsi 

anggota tubuh

--------------------

Permainan 
memasangkan 
anggota tubuh 
dan fungsinya
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Pemetaaninibertujuanuntukmendapatkan model 
media pembelajaran yang tepatuntukmasing-
masingtemadalamsilabus. 
Diagram 2.1.berikutmenggambarkan 

prosesanalisistahappertamayang 
dilakukanuntukmendapatkanrancangan model 
dankonten media pembelajaran yang 
relevandenganlingkupperkembangankognitifanakusi

5 tahununtuklingkupperkembangankognitif. 

 
Gambar 1.AnalisisTahap I 

Pemetaanhasilanalisistahap I padasilabus TK 
r I digambarkanpada diagram 

Gambar 2.AnalisisTahap II 

Model Media Pembelajaran

Permainan edukatif memasangkan benda 
sesuai pasangannya menurut fungsi

Indikator Perkembangan 

Memasangkan benda 
sesuai pasangannya 

menurut fungsi

Tingkat Pencapaian Perkembangan

Mengenal benda 
berdasarkan fungsi

Tema : 
Diri 

Sendiri

Memperkenal 
kan fungsi 

anggota tubuh

--------------------

Permainan 
memasangkan 
anggota tubuh 
dan fungsinya

Memperkenal 
kan benda yang 

dibutuhkan 
anggota tubuh 

---------------------

Permainan 
menglompok 

kan benda yang 
berpasangan
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Pada fase ini dilakukan perancangan media 
pembelajaran yang meliputi perancangan struktur 
media, antar muka, skenario pembelajaran dan 
model evaluasi dan permainan. Perancangan 
didasarkan pada hasil temuan pada fase analisis. 
 
 
a. Desain Navigasi 
 

Desain navigasi menggambarkan struktur dari 
media pembelajaran yang menyesuaikan dengan 
silabus yang digunakan. 
 

Gambar 3. Struktur Navigasi
 
b. Skenario pembelajaran 

 
Skenario pembelajaran pada media pembelajaran 

PAUD yang akan dibangun mengikuti pola 
pengelolaan kelas yang terdiri dari rencana penataan 
lingkungan pembelajaran, rencana kegiatan 
pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
Skenario pembelajaran dirancang untuk setiap tema 
belajar. 
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Lingku 
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Kebutu 
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Binatang
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Angka

Bulan, Hari  
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Buah & 
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Cita-
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Exit
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Pada fase ini dilakukan perancangan media 
pembelajaran yang meliputi perancangan struktur 
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igasi menggambarkan struktur dari 
media pembelajaran yang menyesuaikan dengan 

 
Gambar 3. Struktur Navigasi 

Skenario pembelajaran pada media pembelajaran 
PAUD yang akan dibangun mengikuti pola rencana 

olaan kelas yang terdiri dari rencana penataan 
lingkungan pembelajaran, rencana kegiatan 
pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
Skenario pembelajaran dirancang untuk setiap tema 

Gambar 4. Strategi pembelajaran
 

c. Desain antar muka 
 

Antar muka didesain sedemikian rupa dengan 
terlebih dahulu menganalisis kecenderungan anak 
usia 4-5 tahun terhadap warna, makanan & 
minuman, hewan kesayangan, tokoh idola, dan 
hoby. Mempertimbangankan kecendurangan anak 
sangat bermanfaat agar a
beradaptasi dan tertarik menggunakan media 
pembelajaran ini. 

Pada gambar desain antar muka dibawah 
digambarkan beberapa model antar muka untuk 
layout menu utama, menu tema, serta rancangan 
layout permainan edukatif. Komponen multimedia 
yang digunakan pada media ini adalah gambar, 
suara, dan animasi. Elemen gambar digunakan 
disemua halaman. Elemen suara digunakan pada 
untuk memandu anak pada saat mengakses halaman 
materi maupun permainan. Untuk menghasilkan 
suara panduan dan perintah yang jel
anak maka disusun skrip atau narasi yang divalidasi 
oleh guru PAUD. Sedangkan animasi dirancang 
untuk beberapa tema belajar yang membuka materi 
dengan animasi cerita tematik. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Desain halaman utama

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Desain halaman menu tema diri 
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Gambar 4. Strategi pembelajaran 

 
 

Antar muka didesain sedemikian rupa dengan 
terlebih dahulu menganalisis kecenderungan anak 

5 tahun terhadap warna, makanan & 
minuman, hewan kesayangan, tokoh idola, dan 
hoby. Mempertimbangankan kecendurangan anak 
sangat bermanfaat agar anak lebih mudah 
beradaptasi dan tertarik menggunakan media 

Pada gambar desain antar muka dibawah 
digambarkan beberapa model antar muka untuk 
layout menu utama, menu tema, serta rancangan 
layout permainan edukatif. Komponen multimedia 

digunakan pada media ini adalah gambar, 
suara, dan animasi. Elemen gambar digunakan 
disemua halaman. Elemen suara digunakan pada 
untuk memandu anak pada saat mengakses halaman 
materi maupun permainan. Untuk menghasilkan 
suara panduan dan perintah yang jelas didengar oleh 
anak maka disusun skrip atau narasi yang divalidasi 
oleh guru PAUD. Sedangkan animasi dirancang 
untuk beberapa tema belajar yang membuka materi 
dengan animasi cerita tematik.  

Gambar 5. Desain halaman utama 
 

Desain halaman menu tema diri 
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Gambar 7. Desain halaman memasangkan benda 

sesuai fungsi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Desain halaman permainan edukatif 

mengelompokkan benda sejenis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Desain halaman permainan 
mengelompokkan benda yang memiliki warna yang 

sama 
 
 
3. HasildanPembahasan 
 
Hasildaripenelitianiniadalah:  
a. Tersusunnyahasilanalisis model media 

pembelajaran PAUD berbasis multimedia yang 
memperhatikanlingkupperkembangananakusia 
4-5 tahun, indicator capaianperkembangan, 
prinsippelaksanaan program 
pembelajarandalam PAUD, sertasilabus yang 
diterapkan di sekolah TK semester I.  

b. Tersusunnyarancangan media pembelajaran 
PAUD sesuaisilabus yang meliputi struktur 

navigasi, skenariopembelajarantiap tema, 
metodepenyajianmateri, 
modelpermainandandesain antar muka media 
pembelajaran. 
 

4. Kesimpulan 
 
Dari proses analisisdandesain yang 
telahdilakukandapatditarikkesimpulanbahwauntukm
embangunsebuah media pembelajaran PAUD 
harusmemperhatikanprinsipdasardalampendidikanan
akusiadinidanperaturan yang berlaku. Media 
pembelajaran yang dirancangharus pula 
mengacupadakebutuhaninstitusipenyelenggara 
PAUD karenasilabus yang dimilikitiap PAUD 
bersifattematik.Namundemikiandarihasilanalisis, 
walaupunbersifattematik, 
silabustersebuttetapberpegangpadalingkupperkemba
ngananakusiadini. 
Sehinggadesaininitetaprelevandiimplementasisebaga
i model media pembelajaranuntuk PAUD secara 
umum. 
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Abstrak 

Api adalah salah satu bencana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat menyebabkan kerusakan 
material dan non-material. Hingga saat ini, telah banyak penelitian untuk membuat sistem deteksi api. Salah satu 
cara membangun sistem deteksi api adalah memalui pemrosesan data video, yang dilakukan menggunakan 
teknik pemrosesan citra dijital dan machine-vision. Salah satu tahap pada deteksi api menggunakan data visual 
ini adalah proses analisa intensitas piksel. Tahap ini didasari dari karateristik api yang memiliki nilai piksel di 
range tertentu. Penelitian ini fokus pada pembangunan model warna untuk mendeteksi piksel api menggunakan 
algoritma klustering data. Model warna di bangun berdasarkan ruang warna RGB dan HSV menggunakan K-
Means Clustering. 
 
Kata kunci : model warna, api, klustering data 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Mekanisme konvensional seperti sensor suhu, 
sensor asap memiliki kelemahan pada jangkauan 
area pantau dan waktu respon dalam melakukan 
pendeteksian kebakaran. Upaya pemadaman menjadi 
sulit karena api yang muncul sudah terlalu besar, 
sehingga diperlukan suatu mekanisme peringatan 
yang cepat dan mampu menjangkau area yang luas. 

Berangkat dari permasalahan tersebut maka 
sensor visual seperti data video hasil akuisisi CCTV 
atau kamera digital menjadi salah satu alternatif 
sensor dalam melakukan deteksi kebakaran, dimana 
diperkirakan dengan data video (persepsi visual) 
maka dapat diperoleh hasil pendeteksian yang lebih 
cepat, akurat, dan efektif dari sisi jangkauan area 
pantau serta dapat diterapkan dalam lingkungan in-
door maupun out-door). 

Kebakaran dapat dideteksi dari kemunculan api 
dengan pola tertentu dalam rentang waktu tertentu 
dan lokasi yang relatif tetap sehingga diperlukan 
suatu mekanisme untuk mengetahu ada tidaknya 
objek api dengan pola tertentu pada suatu data video. 
Untuk mengenali adanya suatu objek api dengan 
pola tertentu maka perlu didefinisikan dengan baik 
karakteristik api yang dimaksud kemudian 
ditentukan mekanisme untuk melakukan ektraksi 
karakteristik [1,7,10]. 

Sistem pendeteksi kebakaran berbasis 
pengolahan data video dibangun dengan 
memanfaatkan teknik yang berkaitan dengan 

machine-vision dan pengolahan citra digital[1,8]. 
Secara umum sistem yang dibangun akan memiliki 4 
proses utama dalam melakukan pendeteksian 
kebakaran, meliputi: deteksi area gerak , deteksi area 
warna api, analisa temporal, analisa spatial. Proses 
dilakukan untuk melakukan ektraksi karakteristik 
data dan tersebut dijalan secara sekuensial, sehingga 
dapat dikatakan sebagai multi-filter data. 

Penelitian ini difokuskan pada tahapan 
pendeteksian area warna api dimana piksel api 
memiliki karakteristik warna yang unik yang dapat 
dijadikan pedoman untuk membedakan piksel api 
dengan piksel yang lain. Proses pendeteksian 
dilakukan dengan membandingkan karakteristik 
piksel dengan model warna yang dibangun dengan 
mekanisme klustering. 

 
2. Pendahuluan 

 
Proses pedeteksian kebakaran merupakan salah 

satu sub-masalah dalam sistem monitoring yang 
menarik untuk dikaji dan diteliti. Salah satu bidang 
teknik kajian yang sedang banyak dibahas adalah 
penggunaan data visual untuk melakukan 
pendeteksian api, hal ini mungkin untuk dilakukan 
dengan menggunakan teknik-teknik yang berkaitan 
dengan machie vision dan pengolahan gambar 
digital. Penerapan sistem deteksi kebakaran berbasis 
pengolahan data visula sangat dimungkinkan untuk 
memperoleh hasil pendeteksian yang lebih akurat 
dan efektif dibandingkan dengan teknik 
konvensional (sensor suhu, sensor asap, kamera 
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inframerah). Hal ini dikarenakan data visual 
menyediakan informasi yang lebih reliabe 
dibandingkan dengan sensor konvensional, namun 
teknik ekstraksi informasi pada gambar relatif sulit 
dan sangat menarik untuk dikaji. 

Telah banyak penelitian terkait dengan 
mekanisme mendeteksi ada tidaknya api dengan 
inputan berupa data visual. Secara umum proses 
pendeteksian kebakaran dapat dilihat pada gambar 1 
[2,3,4,5,6,11,12]. Berdasarkan gambar 1, terlihat 
bahwa terdapat 4 proses utama dalam melakukan 
ektraksi karakteristik objek api dimana terdapat 
berbagai algoritma/teknik untuk membangun setiap 
proses. Pemilihan algoritma/metode yang digunakan 
harus mempertimbangkan masalah waktu komputasi 
untuk mencapai tujuan membangun sistem 
pendeteksi yang cepat dan akurat. 

 
 

 

 

Gambar. 2.1 Rancangan Block Proses Umum Sistem 
Pendeteksi Kebakaran 

2.1 Color Space 
 

Ruang warna merupakan cara/teknik untuk 
merepresentasikan berbagai jenis warna yang ada di 
dunia nyata ke dalam komputer. Untuk 
menghasilkan warna pada komputer dapat dilakukan 
dengan mengatur nilai komponen luminance dan 
kromatik atau dengan cara melakukan pencampuran 
warna.  Model warna yang banyak digunakan oleh 
media elektronik dijital untuk mengambil data citra 
digital adalah model warna RGB dengan 
representasi seperti pada gambar 2.1. Model warna 
RGB dapat dikatakan sebagai model warna 
elektronik (menggunakan warna aditif), dimana 
warna yang digunakan akan bersifat unik.  

 
Gambar 2.1 Ilustrasi Model Warna RGB dalam 

bentuk kubus 

Model warna RBG mengatur nilai warna dengan 
menggunakan 3 buah variable yaitu R, G dan B, 
dimana variable R menyatakan intensitas warna 
merah, variable G menyatakan intensitas warna 
Hijau dan variable B menyatakan intensitas warna 
Biru. Nilai yang dapat diberikan untuk setiap 
variable berkisar pada rentang 0-255 atau 0-1 [1] 
 

    
 

Gambar 2.2 Ilustrasi Model Warna HSV dalam 
bentuk Hexacon 

 
2.2 K-Means Clustering 

 
K-Means merupakan salah satu metode clustering 
non hirarki yang berusaha mempartisi data yang ada 
ke dalam bentuk satu atau lebih cluster. Metode ini 
mempartisi data ke dalam cluster sehingga data yang 
memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke 
dalam satu cluster yang sama dan data yang 
mempunyai karateristik yang berbeda di 
kelompokan ke dalam cluster yang lain[13]. 

Secara umum algoritma dasar dari K-Means 
Clustering adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan jumlah cluster 
2. Alokasikan data ke dalam cluster secara 

random 
3. Hitung centroid/rata-rata dari data yang ada 

di masing-masing cluster 
4. Alokasikan masing-masing data ke 

centroid/rata-rata terdekat 
5. Kembali ke 3, apabila masih ada data yang 

berpindah cluster atau apabila perubahan 
nilai centroid, ada yang di atas nilai 
threshold yang ditentukan atau apabila 
perubahan nilai pada objective function 
yang digunakan di atas nilai threshold yang 
ditentukan 
 

2.3 Color Look-Up Table 
 

Api memiliki karakteristik warna yang unik yang 
dapat dijadikan pedoman untuk membedakan piksel 
api dengan piksel yang lain. Salah satu aturan dalam 
menentukan piksel api diajukan oleh [3] dengan 
menggunakan informasi Chromatic.[3] mengajukan 
model chromatic dengan melihat karakteristik umum 
dari api dimana salah satu aturan yang diajukan 
adalah: 

Akuisisi 
Data 
Video

Pendeteks
ian Area 
Gerak

Pendeteks
ian 

Warna

Analisa 
Temporal

Analisa 
Spatial

Keputusa
n



Konferensi Nasional Sistem 

 

1. R>Rt dan R>G, G>B , menyatakan bahwa 
piksel api didominasi oleh warna merah 
dengan batas minimal nilai R adalah Rt, 
dimana nilai Rt berkisar 

2. S> (255-R*ST/Rt), menyatakan bahwa 
piksel api memiliki batasan tingkat saturasi 
tertentu, dimana nilai St berkisar antara 40
60 

Aturan yang diajukan oleh [3] bersifat general 
dan terkadang tidak tepat digunakan dalam kondisi 
lingkungan yang dinamis. Untuk itu pembangunan 
aturan penentuan ciri warna api dapat dilakukan 
dengan membangun Color Look
menggunakan algoritma K-means 
Penerapan teknik clustering dalam membangun 
Color Look-Up Table membutuhkan proses 
pengumpulan data nilai intensitas piksel api untuk 
membangun model, hal ini dapat dilakukan secara 
manual yaitu dengan membangun sebuah mask 
Image dari sebuah gambar yang didalamnya terdapat  
api seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3
hasil ektraksi akan diproses untuk mengumpulkan 
nilai-nilai intensitas piksel. 

Gambar 2.1 Proses pengumpulan data warna api 
untuk proses cluster

Proses dalam melakukan cluster
pada gambar 2.2, data piksel api yang terkumpul 
akan dimasukkan ke dalam algoritma 
clustering, dimana karakteristik model warna yang 
dihasilkan berpedoman pada nilai centroid dari 
setiap cluster yang dihasilkan dengan toleransi jarak
ke centroid berdasarkan pada nilai standar deviasi 
yang dimiliki oleh cluster. Hasil akhir yang 
diperoleh adalah sebuah Color Look
berisikan informasi yang dibutuhkan untuk 
melakukan proses pencocokan dengan data piksel 
yang akan diperiksa 

Gambar 2.2 Proses Pembangunan Color LookUp 
Table 
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G, G>B , menyatakan bahwa 
piksel api didominasi oleh warna merah 
dengan batas minimal nilai R adalah Rt, 
dimana nilai Rt berkisar antara 170-190 

R*ST/Rt), menyatakan bahwa 
piksel api memiliki batasan tingkat saturasi 
tertentu, dimana nilai St berkisar antara 40-

Aturan yang diajukan oleh [3] bersifat general 
dan terkadang tidak tepat digunakan dalam kondisi 

dinamis. Untuk itu pembangunan 
aturan penentuan ciri warna api dapat dilakukan 

Color Look-Up Table 
means Clustering. 

ing dalam membangun 
membutuhkan proses 

pengumpulan data nilai intensitas piksel api untuk 
membangun model, hal ini dapat dilakukan secara 
manual yaitu dengan membangun sebuah mask 
Image dari sebuah gambar yang didalamnya terdapat  
api seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3. Data 
hasil ektraksi akan diproses untuk mengumpulkan 

 

2.1 Proses pengumpulan data warna api 
clustering 

cluster dapat dilihat 
pada gambar 2.2, data piksel api yang terkumpul 
akan dimasukkan ke dalam algoritma K-means 

, dimana karakteristik model warna yang 
dihasilkan berpedoman pada nilai centroid dari 

yang dihasilkan dengan toleransi jarak 
ke centroid berdasarkan pada nilai standar deviasi 

. Hasil akhir yang 
Color Look-Up Table yang 

berisikan informasi yang dibutuhkan untuk 
melakukan proses pencocokan dengan data piksel 

 
Proses Pembangunan Color LookUp 

Dengan menggunakan teknik ini maka aturan 
tentang warna api dapat disesuaikan dengan 
lingkungan dimana sistem ini akan digunakan.
 
Berikut gambaran hasil Clustering 
Red, Green, Blue piksel 
K-means Clustering dengan nilai K=6
 

Gambar 2.3 Hasil pengcluster
ruang warna RGB

 
Berikut tahapan proses pembentukan 
table : 

1. Ekstrak seluruh nilai 
pada piksel gambar api. 

2. Nilai RGB tersebut di kluster menggunakan 
metode K-means Clustering 
=10 

3. Dihitung nilai centorid Red, Green
Blue untuk seluruh 
 

Hasil dari pembentukan Color Look Up table
dilihat di tabel 2.1 
 

Tabel 2.1 Data cluster

No 
Centroid 

Red 

Standar 
Centroid 
GreenDeviasi 

Red 

1 226,4263 22,8752 124,6071

2 246,7538 30,9634 217,8702

3 228,3751 25,3606 180,4013

4 252,5579 31,8648 243,8171

5 250,4033 34,5716 184,8465

6 136,2882 15,8591 43,7544

7 189,8088 23,3995 139,6029

8 240,1323 24,4872 152,6017

9 183,5245 20,9198 78,9977

10 209,4342 28,3838 101,755

 
Tabel 2.1 akan dijadikan tabel acuan dalam 
melakukan pengecekan apakah piksel yang sedang 
diamati merupakan piksel api atau bukan. Proses 
pengecekan dilakukan menggunakan formula (1) 
hingga (4) 
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Dengan menggunakan teknik ini maka aturan 
tentang warna api dapat disesuaikan dengan 
lingkungan dimana sistem ini akan digunakan. 

Clustering nilai intensitas 
 api menggunakan metode 

dengan nilai K=6 

 
clusteran piksel api pada 

ruang warna RGB 

Berikut tahapan proses pembentukan color look up 

Ekstrak seluruh nilai Red, Green, dan Blue 
pada piksel gambar api.  
Nilai RGB tersebut di kluster menggunakan 

means Clustering dengan nilai K 

centorid Red, Green, dan 
untuk seluruh cluster  

Color Look Up table dapat 

clusterisasi color look up 

Centroid 
Green 

Standar 
Deviasi 
Green 

Centroid 
Blue 

Standar 
Deviasi 

Blue 

124,6071 55,9701 57,5552 51,7685 

217,8702 64,1306 145,1467 56,0032 

180,4013 56,4633 133,0218 52,0342 

243,8171 55,7617 173,1586 51,1649 

184,8465 64,0962 70,6204 58,0668 

43,7544 35,6849 15,2982 12,2361 

139,6029 47,3123 109,3147 37,8799 

152,6017 59,8617 62,1467 53,9328 

78,9977 40,1835 33,3424 14,2447 

101,755 47,3053 45,289 40,7393 

Tabel 2.1 akan dijadikan tabel acuan dalam 
melakukan pengecekan apakah piksel yang sedang 

merupakan piksel api atau bukan. Proses 
pengecekan dilakukan menggunakan formula (1) 
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Dimana R1(x,y) , G1(x,y), B1(x,y) merupakan 

varibel bertipe boolean yang mengindikasikan 
apakah piksel pada posisi (x,y) memiliki jarak yang 
cukup dekat dengan cluster ke
antara nilai Red pikel dengan 
salah satu cluster di color look up table
adalah nilai standar deviasi dari 
Green, dan Blue. α adalah faktor toleransi pada 
proses perhitungan jarak, pada penelitian ini kami 
menggunakan nilai α = 0,75 
 
3. Pengujian  

 
Pada tahap ini kami melakukan pengujian terhadap 
peformansi mekanisme deteksi warna api dengan 
membandingkan penerapan Color Look
metode Chromatic Model. Adapun aturan 
model adalah sebagai berikut: 

 
Sebuah piksel dinyatakan sebagai warna a
apabila memenuhi kondisi berikut ini:
1. Kondisi 1: R >Rt 
2. Kondisi 2: R>G>B 
3. Kondisi 3: S > (255-R)*St/Rt
dimana S=saturation, St [40..60] dan Rt 
[170..190], dalam pengujian digunakan Rt=180 
dan St=50. 

 
Sedangkan untuk metode yang di ajukan pada 

penelitian ini, yaitu color look-
10 cluster dengan tolereansi simpangan sebesar 0.75 
dari radius cluster.  

Pengujian dilakukan terhadap 10 gambar acak 
yang dipilih dari file video yang kami miliki. 
Adapun tujuan utama dari pengujian adal
masalah kecepatan proses. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa penerapan 
memberikan waktu proses yang lebih baik 
dibandingkan dengan model chromatic
kali lebih cepat). Hasil perbandingan waktu antara 
metode Chromatic Model dan 
dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Dimana R1(x,y) , G1(x,y), B1(x,y) merupakan 

yang mengindikasikan 
apakah piksel pada posisi (x,y) memiliki jarak yang 

-n. dR adalah jarak 
antara nilai Red pikel dengan centroid Red pada 

color look up table. cR, cG, cB 
adalah nilai standar deviasi dari centroid Red , 

 adalah faktor toleransi pada 
proses perhitungan jarak, pada penelitian ini kami 

Pada tahap ini kami melakukan pengujian terhadap 
peformansi mekanisme deteksi warna api dengan 

Color Look-Up dan 
. Adapun aturan chromatic 

Sebuah piksel dinyatakan sebagai warna api 
apabila memenuhi kondisi berikut ini: 

R)*St/Rt 
dimana S=saturation, St [40..60] dan Rt 
[170..190], dalam pengujian digunakan Rt=180 

Sedangkan untuk metode yang di ajukan pada 
-up table terdiri atas 

10 cluster dengan tolereansi simpangan sebesar 0.75 

Pengujian dilakukan terhadap 10 gambar acak 
yang dipilih dari file video yang kami miliki. 
Adapun tujuan utama dari pengujian adalah pada 
masalah kecepatan proses. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa penerapan color look-up table 
memberikan waktu proses yang lebih baik 

chromatic (sekitar 1.6 
kali lebih cepat). Hasil perbandingan waktu antara 

dan color look up table 

 
Tabel 3.1 Hasil perbandingan waktu antara 

Look-Up Table da 

No Sample Ukuran 

Color Look

1 480 x 720 

2 320 x 240 

3 320 x 240 

4 640 x 480 

5 640 x 480 

6 320 x 480 

7 320 x 480 

8 320 x 480 

9 320 x 480 

10 320 x 480 

Rata-Rata   

 
Hal ini diluar dari perkiraan kami dimana model 

chromatic yang terlihat sangat sederhana ternyata 
memerlukan waktu proses yang lebih lama 
dibandingkan dengan penggunaan Color look
Table. Dari hasil tersebut dapat diestimasi
jumlah cluster yang digunakan dapat ditingkatkan  
mencapai sebanyak 16 cluster dengan peformansi 
waktu proses yang setara dengan chromatic model.
 

Hasil deteksi warna api menggunakan metode 
Chromatic Model dengan metode 
yang Kami ajukan dapat dilihat di tabel 3.2 Dari 
tabel 3.2 dapat dilihat bahwa hasil deteksi warna api 
menggunakan Color Look Up Table
performansi yang sama pada penilaian subyektif. 
Hal ini menandakan bahwa dengan menggunakan 
model warna yang dibangun den
dapat memberikan performansi yang sama dengan 
metode Chromatik dan memiliki waktu proses yang 
lebih cepat dibandingkan metode chromatic. 

Tabel 3.2 Perbandingan hasil deteksi warna api

No Sample

1 

2 

H2 

H2 

H2 

H2 
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Tabel 3.1 Hasil perbandingan waktu antara Color 
da Chromatic Model 

Color Look-

Up Table 

(detik) 

Chromatic 

Model (detik) 

0.29640 0.49920 

0.06240 0.09360 

0.06240 0.09360 

0.28080 0.46800 

0.31200 0.49920 

0.07800 0.12480 

0.07800 0.10920 

0.07800 0.12480 

0.07800 0.10920 

0.06240 0.10920 

0.13884 0.22308 

Hal ini diluar dari perkiraan kami dimana model 
chromatic yang terlihat sangat sederhana ternyata 
memerlukan waktu proses yang lebih lama 
dibandingkan dengan penggunaan Color look-up 
Table. Dari hasil tersebut dapat diestimasi bahwa 
jumlah cluster yang digunakan dapat ditingkatkan  
mencapai sebanyak 16 cluster dengan peformansi 
waktu proses yang setara dengan chromatic model. 

Hasil deteksi warna api menggunakan metode 
dengan metode color look up table 

ajukan dapat dilihat di tabel 3.2 Dari 
tabel 3.2 dapat dilihat bahwa hasil deteksi warna api 

Color Look Up Table memiliki 
performansi yang sama pada penilaian subyektif. 
Hal ini menandakan bahwa dengan menggunakan 
model warna yang dibangun dengan color look up 
dapat memberikan performansi yang sama dengan 
metode Chromatik dan memiliki waktu proses yang 
lebih cepat dibandingkan metode chromatic.  

 
Tabel 3.2 Perbandingan hasil deteksi warna api 

Sample 
Penilaian 

Subjektif 

 

Hasil 

Relatif 

Sama 

 

Hasil 

Relatif 

Sama 
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No Sample 
Penilaian 

Subjektif 

3 

 

Hasil 

Relatif 

Sama 

4 

 

Hasil 

relatif 

sama 

5 

 

Hasil 

relatif 

sama 

6 

 

Ada 

sedikit 

kesalahan 

pada 

chromatic 

model 

7 

 

Ada 

sedikit 

kesalahan 

pada 

chromatic 

model 

8 

 

Hasil 

relatif 

sama 

 
 
4. Kesimpulan 

 
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan color look-up dalam proses 
pendeteksian piksel warna api memberikan 
performansi yang lebih baik secara penilian mata 
(MOS) dan memberikan waktu permosesan 1.6 kali 
lebih cepat dibandingkan dengan metode chromatic. 
Hal ini dikarenakan prose pembentukan model 
dilakukan dengan melibatkan banyak data piksel 
warna api yang kemudian di cluster menjadi 10 
clster sehingga proses pencocokannya cukup dengan 
menghitung jarak ke 10 cluster  tersebut. Sehinga 
untuk kebutuhan sistem deteksi api, penggunaan 
color look-up table di bagian Analisa Spatial akan 
mempercepat proses deteksi Api. 
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Abstrak 
Sistem informasi dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah untuk pengelolaan 
sekolah. Contoh sistem informasi untuk pengelolaan sekolah adalah Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah 
(JIBAS). Pada sistem informasi yang menggunakan basis data, kecepatan pemrosessan query merupakan salah 
satu faktor penting dalam kinerja sistem. Penelitian ini mengimplementasikan metode Bloom Filter pada JIBAS 
untuk mempercepat pemrosesan query sehingga jeda waktu yang diperlukan untuk menunggu query dapat 
dikurangi. Dengan metode ini, pencarian data pada JIBAS dilakukan pada Bloom Filter terlebih dahulu sebelum 
melakukan query pada basis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bloom Filter yang diimplementasikan 
pada JIBAS dapat mereduksi waktu yang diperlukan untuk pencarian data yang tidak ditemukan pada basis data 
rata-rata 99.16 % yaitu menjadi sekitar 0.004 detik.  
 
Kata kunci : sistem informasi, optimasi query, pencarian, JIBAS, Bloom Filter 
 
 
 
1. Latar Belakang 
 

Sistem informasi dapat digunakan di berbagai 
bidang kehidupan termasuk pada pengelolaan 
sekolah. Salah satu contoh sistem informasi yang 
tersedia untuk manajemen sekolah adalah JIBAS 
(Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah) [4]. 
JIBAS merupakan sistem informasi yang bersifat 
FOSS (Free & Open Source Software) sehingga 
dapat dipakai oleh siapa saja. Hingga saat ini. JIBAS 
sudah dipakai oleh  4376 sekolah/lembaga dan 
diunduh lebih dari 15.000 kali. Selain itu, jaringan 
yang dibentuk JIBAS akan menggabungkan fitur 
dan layanan dari komunitas, konten informasi, dan 
hiburan.   

Dalam sebuah sistem informasi, khususnya yang 
menggunakan database, kecepatan mengolah query 
merupakan salah satu faktor penting dalam kinerja 
sistem [1]. Dengan pengolahan query yang cepat, 
hasil pencarian akan lebih cepat ditemukan dan 
secara implisit, dapat mengurangi terjadinya jeda 
waktu yang berlebih pada sisi pengguna. Selain itu, 
query pencarian (SELECT) akan selalu dilakukan 
tanpa  memperhatikan apakah query tersebut 
nantinya akan menghasilkan data atau tidak. 

Salah satu cara untuk mempercepat pemrosesan 
query adalah dengan mengimplementasikan struktur 
data probabilistic space efficient yang mendukung 
set membership queries. Salah satu contoh metode 
yang memanfaatkan struktur data probabilistic space 

efficient adalah Bloom Filter. Bloom Filter ini 
bekerja untuk “menentukan apakah data A ada pada 
struktur data B” [2].   

Pada awalnya, metode Bloom Filter yang 
ditemukan oleh Burton Howard Bloom pada 1970 
diimplementasikan pada kamus sebagai representasi 
kata. Namun pada penelitian ini, Bloom Filter 
digunakan untuk optimasi pemrosesan query sebagai 
salah satu upaya mendukung pengembangan JIBAS.  
 
2. Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah 

(JIBAS) 
 

JIBAS lahir dari visi “Kebersamaan untuk 
Kemajuan Pendidikan Indonesia.” Dengan misi 
membanguan jaringan informasi dan komunitas 
pendidikan yang bisa mewadahi interaksi dan 
aktifitas setiap elemen pendidikan dari siswa, guru, 
orang tua, sekolah, yayasan, pemerintah, dan 
masyarakat umum [4]. 

Jaringan ini bersifat terbuka dan tumbuh mandiri. 
Terbuka artinya, berbagai pihak dapat ikut serta 
mengembangkan dan menyediakan layanan 
pendidikan bagi komunitas yang terbentuk. Tumbuh 
mandiri maksudnya, jaringan komunitas ini 
berkembang dari aktifitas dan interaksi dari setiap 
anggotanya. 

Salah satu wujud JIBAS yaitu sistem informasi 
manajemen sekolah yang membantu operasional 
sekolah mulai dari akademik, keuangan, 
perpustakaan, pelaporan dan interaksi guru-siswa. 
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Diharapkan, sistem ini dapat membantu sekolah 
mengatur, mengelola dan merapikan datanya. 
Dengan demikian, data ini menjadi informasi yang 
mengalir dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang 
berkepentingan. 

 
3. Bloom Filter 

 
Bloom Filter [3,5] adalah struktur data 

probabilistik yang tersusun rapat  dan dipergunakan 
untuk menentukan apakah sebuah elemen berada di 
dalam suatu set tertentu. Bloom Filter memiliki 
kemungkinan untuk mengembalikan nilai benar 
untuk suatu elemen yang sebenarnya tidak ada di 
dalam set tersebut (false positives
pernah mengembalikan nilai salah untuk elemen 
yang ada di dalam set (false negatives

Hal ini membuat Bloom Filter berguna untuk 
berbagai macam pekerjaan yang meli
set. Operasi dasar dari Bloom Filter meliputi 
penambahan elemen ke dalam set dan 
kemungkinan adanya suatu elemen dalam suatu set 
atau list (membership query). 

Tingkat akurasi dari Bloom Filter bergantung 
pada ukuran dari filter, jumlah fungsi hash yang 
dipergunakan pada filter, dan jumlah elemen yang 
dimasukkan ke dalam set. Semakin banyak elemen 
ditambahkan ke dalam Bloom Filter akan 
meningkatkan kemungkinan hasil 
positives. 
 
3.1 Notasi dan Ilustrasi 

 
Bloom Filter adalah sebuah array dari 

merepresentasikan set � � {�6
element. Awalnya, semua bit yang ada di dalam 
filter diset menjadi nol. Kuncinya adalah 
menggunakan fungsi hash k, {6;
k untuk memetakan � � � ke dalam angka random 
dari 1 .. m. Fungsi hash yang dipergunakan 
diasumsikan sama. Algoritma hash md5 adalah 
pilihan yang populer sebagai fungsi hash.

Sebuah elemen � ∈  � dimasukkan ke dalam filter 
dengan mengeset bit {6;�= ke dalam 1 
sebaliknya, y diasumsikan sebagai salah satu 
member dari S jika bit {6;Æ= telah diset, dan pasti 
bukan merupakan member bila 
Kelemahan dari Bloom Filter adalah 
kemungkinan adanya false positives
adalah elemen yang bukan merupakan bagian dari 
tetapi dilaporkan ada di dalam set oleh filter.

Gambar 1. Ilustrasi Bloom Filter [6]
 
Pada Gambar 1 disajikan gambaran Bloom Filter. 
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Diharapkan, sistem ini dapat membantu sekolah 
mengatur, mengelola dan merapikan datanya. 
Dengan demikian, data ini menjadi informasi yang 
mengalir dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

adalah struktur data 
probabilistik yang tersusun rapat  dan dipergunakan 
untuk menentukan apakah sebuah elemen berada di 
dalam suatu set tertentu. Bloom Filter memiliki 
kemungkinan untuk mengembalikan nilai benar 

atu elemen yang sebenarnya tidak ada di 
false positives), tetapi tidak 

pernah mengembalikan nilai salah untuk elemen 
false negatives).  

Hal ini membuat Bloom Filter berguna untuk 
berbagai macam pekerjaan yang melibatkan list dan 
set. Operasi dasar dari Bloom Filter meliputi 
penambahan elemen ke dalam set dan query 
kemungkinan adanya suatu elemen dalam suatu set 

Tingkat akurasi dari Bloom Filter bergantung 
h fungsi hash yang 

dipergunakan pada filter, dan jumlah elemen yang 
dimasukkan ke dalam set. Semakin banyak elemen 
ditambahkan ke dalam Bloom Filter akan 
meningkatkan kemungkinan hasil query yang false 

Bloom Filter adalah sebuah array dari m bit yang 
6, �B, … , ��9 dari n 

element. Awalnya, semua bit yang ada di dalam 
filter diset menjadi nol. Kuncinya adalah ;�=, dimana 1 ≤ i  ≤ 

ke dalam angka random 
. Fungsi hash yang dipergunakan 

diasumsikan sama. Algoritma hash md5 adalah 
pilihan yang populer sebagai fungsi hash. 

dimasukkan ke dalam filter 
ke dalam 1 ≤ i ≤ k. 

diasumsikan sebagai salah satu 
telah diset, dan pasti 

bukan merupakan member bila {6;Æ= tidak diset. 
Kelemahan dari Bloom Filter adalah adanya 

false positives. False positives 
adalah elemen yang bukan merupakan bagian dari S 
tetapi dilaporkan ada di dalam set oleh filter. 

 
Gambar 1. Ilustrasi Bloom Filter [6] 

disajikan gambaran Bloom Filter. 

Bloom Filter terdiri dari bitstring dengan pangkat 
32. Tiga elemen telah dimasukkan, yaitu x, y, dan z. 
Tiap elemen telah dihash dengan menggunakan 
fungsi hash k = 3 ke dalam posisi bit dalam bitstring. 
Bit-bit yang terkait akan diset menjadi 1. 

Ketika sebuah elemen yang tidak ada di dalam set, 
yaitu w, dicari, w juga akan di
menggunakan tiga fungsi hash ke dalam posisi bit 
tertentu. Pada kasus ini, salah satu posisi bitnya 
adalah nol sehingga Bloom Filter melap
dengan benar bahwa elemen tersebut tidak berada di 
dalam set.  

Ada kemungkinan apabila semua posisi bit dari 
sebuah elemen menunjukkan bahwa bit tertentu 
telah diset. Ketika ini terjadi, Bloom Filter akan 
memberikan laporan yang salah yang menyatakan
bahwa elemen tersebut berada di dalam set. Laporan 
yang salah ini disebut sebagai 

 
3.2  False Positive Rate 

 
Kemungkinan terjadinya 

dihitung dengan mengasumsikan bahwa fungsi hash 
memilih setiap posisi di dalam set (
probabilitas yang sama. Simbol 
di dalam Bloom Filter. 

Ketika memasukkan elemen ke dalam filter, 
kemungkinan posisi tersebut tidak diset menjadi 1 
oleh fungsi hash adalah 1

Dengan mengasumsikan bahwa 
fungsi hash, maka kemungkinan agar posisi tersebut 
tidak diset menjadi satu adalahb1

Setelah memasukkan sejumlah 
filter, kemungkinan bahwa set masih nol adalah;1

Untuk sebuah elemen dalam 
semua yang ada di posisi array 
telah dikomputasi diset menjadi 1, maka Bloom 
Filter mengasumsikan bahwa elemen ada di dalam 
set. Probabilitas bahwa kejadian ini terjadi ketika 
elemen sebenarnya tidak di dalam set adalah

�1 � b1 � 6�e~��
~

Mengetahui bahwa I7
[7], kemungkinan terjadinya 
berkurang seiring dengan bertambahnya ukuran 
dari Bloom Filter. FPR bertambah berbanding lurus 
dengan n elemen yang bertambah. Den
mengoptimalkan jumlah 
meminimalisasi terjadinya FPR dengan mengambil 
derivatif dan menyetarakan dengan nol, yang 
memberikan nilai optimal dari 

 QUOTE 

s&+% = �
� ln2 � E�

6D� 
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Bloom Filter terdiri dari bitstring dengan pangkat 
32. Tiga elemen telah dimasukkan, yaitu x, y, dan z. 
Tiap elemen telah dihash dengan menggunakan 
fungsi hash k = 3 ke dalam posisi bit dalam bitstring. 

akan diset menjadi 1.  
Ketika sebuah elemen yang tidak ada di dalam set, 

yaitu w, dicari, w juga akan di-hash dengan 
menggunakan tiga fungsi hash ke dalam posisi bit 
tertentu. Pada kasus ini, salah satu posisi bitnya 
adalah nol sehingga Bloom Filter melaporkan 
dengan benar bahwa elemen tersebut tidak berada di 

Ada kemungkinan apabila semua posisi bit dari 
sebuah elemen menunjukkan bahwa bit tertentu 
telah diset. Ketika ini terjadi, Bloom Filter akan 
memberikan laporan yang salah yang menyatakan 
bahwa elemen tersebut berada di dalam set. Laporan 
yang salah ini disebut sebagai false positives. 

 

Kemungkinan terjadinya false positive dapat 
dihitung dengan mengasumsikan bahwa fungsi hash 
memilih setiap posisi di dalam set (array) dengan 
probabilitas yang sama. Simbol m adalah jumlah bits 

Ketika memasukkan elemen ke dalam filter, 
kemungkinan posisi tersebut tidak diset menjadi 1 

1 �  6� (1) 

Dengan mengasumsikan bahwa k adalah jumlah 
fungsi hash, maka kemungkinan agar posisi tersebut 
tidak diset menjadi satu adalah b1 � 6�e~  (2) 

Setelah memasukkan sejumlah n elemen ke dalam 
filter, kemungkinan bahwa set masih nol adalah � 6�=~� (3) 

Untuk sebuah elemen dalam membership test, bila 
semua yang ada di posisi array k dalam filter yang 
telah dikomputasi diset menjadi 1, maka Bloom 
Filter mengasumsikan bahwa elemen ada di dalam 
set. Probabilitas bahwa kejadian ini terjadi ketika 
elemen sebenarnya tidak di dalam set adalah 

� � �1 � I7��
� �~

 (4) 

7��
�  mendekati b1 � 6�e~�

 

, kemungkinan terjadinya false positive (FPR) 
berkurang seiring dengan bertambahnya ukuran m 
dari Bloom Filter. FPR bertambah berbanding lurus 

elemen yang bertambah. Dengan 
mengoptimalkan jumlah k fungsi hash, dapat 
meminimalisasi terjadinya FPR dengan mengambil 
derivatif dan menyetarakan dengan nol, yang 
memberikan nilai optimal dari k 

QUOTE s&+% = �
� ln2 � E�

6D� 
(5) 
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Sehingga didapatkan bahwa kemungkinan 
terjadinya FPR adalah b6Be~ ≈ 0.6185� �⁄  (6) 

Dengan menggunakan angka optimal dari hash 
s&+%, FPR dapat ditulis ulang menjadi 

�
� ≥ 6

(�B (7) 

Dengan persamaan ini, diketahui bahwa untuk 
memiliki nilai FPR tertentu, ukuran dari Bloom 
Filter harus berbanding lurus dengan jumlah elemen 
yang dimasukkan ke dalam filter. Jumlah bit m 
untuk jumlah elemen n dan FPR p, adalah 

x =  − � Wó + 
;(�B=� (8) 

Berdasarkan (6), untuk mendapatkan jumlah 
fungsi hash berdasarkan nilai FPR (p) tertentu 
adalah 

s =  logB 6+ (9) 

Kemudian, berdasarkan (4) dan rumus (5), jumlah 
elemen maksimal atau kapasitas maksimal (v) yang 
dapat ditampung oleh Bloom Filter secara optimal 
adalah v � � Wó BWâ+VUbVU V�e� �� � 

+ (10) 

  
 

 
4. Implementasi dan Hasil Pengujian 
 

 Implementasi Bloom Filter pada sistem JIBAS 
mempengaruhi modul JIBAS Akademik bagian 
kesiswaan. Pada modul kesiswaan, seorang user 
dapat mengalokasikan siswa ke dalam kelas, 
melakukan pencarian siswa, melihat statistik 
kesiswaan, memindahkan kelas siswa, dan 
mengganti PIN siswa dan orangtua siswa, namun 
untuk implementasi Bloom Filter, terfokus pada 
pencarian siswa. 

Setelah Bloom Filter diimplementasikan, 
dilakukan 2 jenis pengujian yaitu pengujian waktu 
alokasi Bloom Filter dan  pengujian waktu pencarian 
data.  

 
4.1 Pemilihan Hash Function 

 
Pada bahasa pemrograman PHP disediakan 

berbagai macam tipe fungsi hash. Beberapa 
diantaranya yang populer dipakai adalah CRC32, 
MD5, dan SHA256. Karena ada berbagai varian dari 
fungsi hash, maka dilakukan pengujian fungsi hash 
mana yang paling akurat dan efisien untuk 
diimplementasikan pada Bloom Filter.  

Pengujian dilakukan dengan memasukkan elemen 
dummy ke dalam Bloom Filter, dengan rentang 
elemen sebesar 26L s.d. 26M dan probabilitas dari 
False Positive Rate (Expected Probability) yang 
diharapkan sebesar 0.1 ;1076= s.d. 0.0001 ;107S=.  

Sampel dari data yang akan diujicoba adalah 

JIv��vÕÖyIxIv� × 9. Faktor yang diperhatikan 
pada saat pengujian adalah jumlah False Positive 
dan False Negative, FPR yang dihasilkan (Result 
Probability), dan waktu yang digunakan untuk 
memasukkan elemen ke dalam Bloom Filter (hashed 
element positioning). 
 

 
Gambar 2. Jumlah False Positive pada eP = 0.001 

 
Pada gambar 2, saat Expected Probability (eP) = 

0.0001, dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan 
SHA256 menjadi lebih akurat, karena MD5 masih 
memiliki kemungkinan untuk terjadi kesalahan, 
sedangkan pada SHA256 untuk eP = 0.0001 bebas 
dari kemungkinan terjadinya false positive. 

Dengan demikian, fungsi hash yang akan 
diterapkan untuk metode Bloom Filter pada JIBAS 
adalah SHA256 karena memiliki akurasi yang lebih 
baik. 
 
 
4.2 Pengujian Waktu Alokasi Bloom Filter 

 
Pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung 

durasi yang dibutuhkan oleh sistem untuk membuat 
beberapa Bloom Filter berdasarkan sejumlah elemen 
tertentu. Elemen yang diuji berasal dari basis data 
tabel siswa. Sedangkan Bloom Filter akan dibuat 
berdasarkan beberapa kategori pencarian, yaitu NIS, 
NISN, nama siswa, nama panggilan siswa, alamat 
siswa, asal sekolah, nama ayah, nama ibu, alamat 
orang tua, dan keterangan.  

Jumlah elemen yang dites adalah 25000, 50000, 
dan 100000 elemen. Pengujian waktu alokasi untuk 
setiap elemen dilakukan sebanyak 5 kali dan akan 
dihitung rata-rata dari alokasi waktu. Pengujian 
waktu alokasi Bloom Filter diperlukan untuk 
mengetahui durasi yang dibutuhkan oleh sistem 
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untuk mengalokasikan data pada Bloom Filter. 
 

 
Gambar 3. Grafik Alokasi Waktu 

 
Dapat dilihat berdasarkan Gambar 3, bahwa untuk 

mengalokasikan Bloom Filter dengan jumlah elemen 
yang besar, akan membutuhkan waktu yang 
cenderung semakin lama, walaupun ada beberapa 
data berdasarkan grafik yang tidak mengalami 
kenaikan waktu atau kenaikan waktu tidak terlalu 
terlihat dikarenakan tidak adanya penambahan 
elemen pada kategori tersebut, yaitu NISN, nama 
panggilan, asal sekolah, dan keterangan.  

Dari percobaan ini dapat terlihat bahwa semakin 
besar jumlah elemen, semakin lama waktu yang 
dibutuhkan oleh sistem untuk memetakan posisi 
elemen pada Bloom Filter, yang berakibat pada 
semakin besar waktu tunggu yang diperlukan oleh 
user ketika pertama kali sistem dijalankan 

 
4.3 Pengujian Waktu Pencarian Data 

 
Pengujian ini dilakukan untuk mengukur jeda 

waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk 
melakukan suatu pencarian data, baik untuk data 
yang ditemukan maupun untuk data yang tidak 
ditemukan dalam basis data. 

Pengujian dilakukan dengan melakukan 10 kali 
pencarian untuk masing-masing data yang 

ditemukan dan tidak ditemukan pada sistem JIBAS 
yang telah menggunakan Bloom Filter dibandingkan 
dengan sistem JIBAS vanilla  yang tidak 
menggunakan Bloom Filter dengan jumlah elemen 
(n) 25000, 50000, dan 100000.  

Untuk data yang ditemukan, pengukuran waktu 
dimulai pada saat query dimulai hingga query selesai 
dijalankan dan ditampilkan oleh sistem, sedangkan 
untuk data yang tidak ditemukan, pengukuran waktu 
dimulai pada saat query dimulai hingga muncul 
tampilan kepada user bahwa data yang dicari tidak 
ditemukan. Pengujian difokuskan pada pencarian 
nama pada tabel siswa, dikarenakan pada tabel 
siswa, nama mempunyai rule not null sehingga data 
harus selalu ada, dan bersifat cukup unique dalam 
arti bahwa kemungkinan bahwa nama sama relatif 
kecil. 

Dapat dilihat pada Gambar 4, bahwa untuk 
pencarian existing data untuk jumlah elemen (n) 
sebesar 25000, baik pada JIBAS vanilla ataupun 
pada JIBAS yang menggunakan Bloom Filter, 
perbedaan waktunya tidak mencolok. Dapat kita 
lihat pula bahwa waktu pencarian yang dibutuhkan 
untuk mencari existing data rata-rata sebesar 
0.192762947 detik pada JIBAS vanilla dan 
0.187558889 detik pada JIBAS yang menggunakan 
Bloom Filter, dengan persentase peningkatan kinerja 
akibat implementasi Bloom Filter sebesar 
2.699718889 %. 

Dapat dilihat pada Gambar 4, bahwa walaupun 
tidak signifikan, tetapi penggunaan Bloom Filter, 
memiliki kecenderungan untuk mempersingkat 
waktu pencarian. Hal ini terjadi karena semua 
pencarian dilakukan pada Bloom Filter terlebih 
dahulu sebelum dilakukan pencarian pada basis data.  

Bila Bloom Filter memberikan respon bahwa data 
tidak ada, maka data tidak akan diteruskan 
pencariannya terhadap basis data, namun sistem 
akan langsung memberi tahu pada user bahwa data 
tidak ditemukan. Inilah yang menyebabkan 
pencarian data dapat dipersingkat.  

Hal ini didukung pula oleh karakteristik dari 
Bloom Filter sendiri, yaitu memiliki kemungkinan 
terjadinya false negative sama dengan 0, sehingga 
sistem tidak pernah salah dalam mencari data yang 
benar-benar ada, namun memiliki kemungkinan 
terjadinya false positive, yaitu kemungkinan di mana 
sebenarnya data tidak ada, namun tetap diteruskan 
untuk dicari pada basis data. 
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Gambar 4. Grafik Waktu Pencarian Non-Existing Data (n = 

25000) 
 

Waktu rata-rata pencarian yang dibutuhkan untuk 
mencari non-existing data dengan elemen sebanyak 
25000 pada JIBAS vanilla adalah 0.182083768 
detik, sedangkan pada JIBAS yang menggunakan 
Bloom Filter adalah 0.004555058 detik, dengan 
persentase peningkatan kinerja sebesar 97.49837079 
%. 

Untuk pencarian existing data dengan jumlah 
elemen sebanyak 50000, baik pada JIBAS vanilla 
maupun JIBAS yang menggunakan Bloom Filter, 
memiliki waktu pencarian yang hampir sama, yaitu 
rata-rata 7.116660309 detik (vanilla) dan 
6.950544286 detik (Bloom Filter) dengan persentase 
peningkatan kinerja sebesar 2.334185079 %. 

Untuk pencarian non-existing data dengan jumlah 
elemen sebesar 50000, memiliki perbedaan rata-rata 
waktu yang cukup signifikan, yaitu sebesar 
7.119600821 detik pada JIBAS vanilla dan 
0.00383203 detik pada JIBAS yang menggunakan 
Bloom Filter, dengan persentase peningkatan kinerja 
sebesar 99.94617633 %. 

 

 
Gambar5. Grafik Waktu Pencarian Existing Data (n = 100000) 
 

 
Gambar 6. Grafik Waktu Pencarian Non-Existing Data (n = 

100000) 
 
Pada gambar 5, untuk pencarian existing data 

dengan jumlah elemen sebesar 100000, baik pada 
JIBAS vanilla ataupun JIBAS yang menggunakan 
Bloom Filter, memiliki waktu pencarian yang 
hampir sama, yaitu 23.49321187 detik (vanilla) dan 
23.55389481 detik (Bloom Filter) dengan persentasi 
penurunan sebesar 0.25829989 %. Penurunan ini 
terjadi karena adanya waktu yang dibutuhkan untuk 
mencari data pada Bloom Filter terlebih dahulu 
sebelum dilakukan query pencarian pada basis data. 

Pada Gambar 6, untuk pencarian non-existing 
data dengan jumlah elemen sebesar 100000, waktu 
rata pencarian non-existing data pada JIBAS vanilla 
adalah 23.49321187 detik, dan pada JIBAS yang 
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menggunakan Bloom Filter adalah 0.003397775 
detik, dengan persentasi peningkatan sebesar 
99.9855417 %. 

Berdasarkan gambar 3 s.d. 6, dapat disimpulkan 
bahwa semakin besar jumlah elemen, maka 
pencarian data berdasarkan query pada basis data 
akan semakin lama, namun untuk pencarian data 
yang tidak ditemukan pada Bloom Filter akan 
memiliki waktu yang konstan, dimana rata-rata 
pencarian untuk data yang tidak ditemukan pada 
n=25000,50000, dan 100000 adalah sekitar 
0.003928288 detik. Dengan kata lain penggunaan 
Bloom Filter tidak memberikan performance hit 
pada saat sistem melakukan query pencarian data 
pada basis data. 

Namun implementasi Bloom Filter memberikan 
drawback pada sistem yaitu pencarian query pada 
basis data yang menggunakan SQL Syntax “LIKE” 
tidak dapat dipergunakan, karena Bloom Filter tidak 
bisa melakukan pencarian aproksimasi, namun harus 
pencarian yang pasti. Hal ini terjadi karena pada 
Bloom Filter data yang dicari akan dihash dan 
disamakan posisinya terhadap array, sehingga 
dibutuhkan input data yang pasti. 

Selain itu, data yang telah dimasukkan ke dalam 
Bloom Filter tidak dapat dihapus atau diubah, 
dikarenakan karakteristik dari Bloom Filter yang 
tersusun dengan rapat, sehingga apabila data dihapus 
atau diubah pada Bloom Filter, pada saat dilakukan 
pencarian data, ada kemungkinan akan terjadi false 
negative. 

 
5. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pengujian fungsi hash, dari 3 jenis 
fungsi hash yang diuji yaitu CRC32, MD5, dan 
SHA256, fungsi hash yang terbaik untuk 
diimplementasikan pada Bloom Filter adalah 
SHA256 karena memiliki false positive yang terkecil 
dan memiliki tidak memiliki false negative. 

Jumlah elemen memiliki peran yang besar dalam 
pengalokasian Bloom Filter. Hal ini terjadi karena 
semakin besar jumlah elemen, alokasi memori yang 
dibutuhkan untuk Bloom Filter akan semakin besar. 
Selain itu semakin besar jumlah elemen juga 
menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk 
mengalokasikan data ke dalam Bloom Filter menjadi 
semakin lama. 

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, 
Bloom Filter telah terbukti efektif untuk 
mengoptimasi query pencarian pada JIBAS. Waktu 
yang diperlukan untuk mencari non-existing data 
berkurang secara signifikan sekitar 99.16% 
walaupun memiliki beberapa kelemahan.  
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Abstrak 
Estimasi volume Prostat melalui segmentasi citra Transrectal Ultra Sound (TRUS) dapat membantu dalam 
diagnosis dan pengobatan hipertrofi dan kanker prostat. Permasalahannya adalah bagaimana merancang model 
komputasi yang akurat dan efisien pada segmentasi prostat dalam gambar TRUS, karena adanya sinyal rendah, 
rasio noise, spekel, kalsifikasi, dan distribusi intensitas heterogen di wilayah prostat. 
Pada paper ini akan diuraikan sebuah metode resolusi multi-framework menggunakan fitur tekstur dalam model 
statistik parametrik yang mampu mendeformasi bentuk dan penampilan segmen prostat. Pertama dilakukan filter 
quadrature log-Gabor untuk mendapatkan informasi lokal yang diekstraksi dari tekstur daerah prostat pada 
gambar TRUS. Lebar band hasil filter log-Gabor digunakan untuk estimasi berdasarkan informasi lokal, dan 
respon pergeseran tingkat keabuan. Hal ini untuk membantu dalam merepresentasikan informasi tekstur prostat 
yang dipengaruhi oleh spekel dan artefak hasil pencitraan. Model parametrik dari kontur citra prostat akan 
didapat dari hasil analisis komponen utama dari informasi bentuk prostat sebelum dan sesudah yang akan 
didapatkan dari data pelatihan.  Parameter dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk 
mendapatkan hasil segmentasi yang optimal. 
 
Kata kunci : segmentasi prostat, citra TRUS, metode resolusi multi-framework, filter Log-Gabor 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Kanker prostat merupakan masalah kesehatan utama 
yang mempengaruhi lebih dari 670.000 orang di 
seluruh dunia [1]. Segmentasi prostat dari citra 
TRUS langkah yang diperlukan dalam praktek klinis 
untuk menentukan volume prostat dan membantu 
dalam menilai keberadaan tumor jinak atau ganas 
saat diagnosis [30]. Informasi batas Prostat berguna 
dalam pengobatan kanker prostat. Namun 
segmentasi otomatis atau bahkan semi-otomatis 
prostat dari citra TRUS mempunyai tingkat kesulitan 
yang tinggi karena terdapat spekel, artefak gangguan 
bayangan, heterogeneities intensitas dalam kelenjar 
prostat, dan rasio gangguan sinyal rendah (SNR). 
Permasalahan segmentasi prostat pada citra TRUS 
diilustrasikan pada Gambar. 1. 
 

 
Gambar 1. Bentuk citra prostat, A adalah Sinyal rendah SNR, B  
micro- calcification, C  heterogenitas intensitas dalam prostate, D 
speckle noise 

Untuk mengatasi tantangan segmentasi prostat pada 
citra TRUS, Shen et al. [29] dan Betrouni et al. [7] 
diusulkan untuk menggunakan informasi prostat 
bentuk sebelumnya dalam model mereka. 
Penggunaan informasi bentuk akurasi segmentasi 
sebelum ditingkatkan dengan adanya artefak 
pencitraan dan SNR yang rendah. Yan et al. [32] 
mengusulkan untuk menggabungkan bentuk 
informasi prostat dalam kerangka bentuk model 
parsial aktif. Model selektif digunakan untuk  
meningkatkan akurasi segmentasi dengan adanya 
artefak bayangan dalam citra TRUS. Gong et al. [17] 
mengusulkan untuk menggunakan Super ellips yang 
mampu mendeformasi segmen prostat. Zhan et al. 
[34] menunjukkan efektivitas menggabungkan 
kedua bentuk sebelumnya dan informasi tekstur 
dalam kerangka segmentasi prostat. Medina et al. 
[23] menggunakan model tampilan aktif (AAM) [9], 
kerangka efisien menggabungkan bentuk dan 
intensitas, untuk segmen prostat dalam citra 2D 
TRUS rasio tumpang tindih mencapai 96%. 
Bentuk model statistik yang sering digunakan dalam 
segmentasi  prostat [7, 20, 29]. Namun, beberapa 
metode menggabungkan bentuk dan tekstur untuk 
segmentasi prostat pada citra TRUS. Dalam model 
klasifikasi fitur tekstur citra [11, 12, 34] atau dengan 
wilayah berbasis statistik dalam kerangka level sets 
[16]. Sebaliknya, model yang diuraikan secara 
signifikan berbeda dalam ruang optimasi dari salah 
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satu model yang dibahas di atas. Dalam model yang 
diusulkan, bentuk dan tekstur model dibangun 
berdasarkan  PCA dari bentuk dan tekstur ruang, dan 
keduanya erat digabungkan dalam model gabungan 
dari bentuk dan tekstur. Keterkaitan antara bentuk 
dan tekstur hasil pembelajaran dari ruang optimasi. 
Kompleksitas komputasi yang terlibat dengan model 
tekstur sebelum di [12, 34], dan [11] adalah tinggi 
karena ekstraksi dan klasifikasi ruang tekstur. Oleh 
karena itu, metode ini mengadopsi pembelajaran off-
line dari kerangka ruang optimasi untuk 
mengembangkan metode segmentasi prostat secara 
cepat. Skema dari ruang optimasi sangat dekat 
dengan model yang digunakan oleh [23]. Namun, 
perlu dicatat bahwa [23] digunakan AAM tradisional 
[9] untuk segmen pro-Tate, dan metode ini telah 
meningkat pada waktu dan akurasi atas [9], 
menggunakan deskriptor tekstur kontras-invarian 
dengan filter quadra. Pendekatan kami adalah ideal 
untuk segmentasi prostat secara cepat yang 
diperlukan untuk biopsi prostat berbasis komputer 
[31]. 
Dari hasil studi berdasarkan [15], Diusulkan sebuah 
model statis-vertikal dari prior bentuk dan tekstur 
menggunakan koefisien Haar pada transformasi 
wavelet untuk mengurangi spekel dan meningkatkan 
tekstur. Metode ini mengurangi spekel, dan 
menghasilkan segmentasi serta akurasi yang lebih 
baik dibandingkan dengan metode AAM tradisional. 
Dalam metode ini, diadopsi pendekatan yang sama 
untuk mengurangi spekel.  
Dalam tulisan ini, kami mengusulkan sebuah model 
yang mengubah gambar dengan wavelet Haar, 
membuang rincian koefisien Haar wavelet untuk 
mengurangi spekel, dan kemudian menggunakan 
filter quadrature [8], untuk meningkatkan informasi 
tekstur serta untuk menyebarkan model statistik dari 
bentuk dan tekstur dalam kerangka multi-resolusi. 
Kunci dari metode ini adalah sebagai berikut: 
 
- Peningkatan informasi tekstur wilayah prostat dari 

respon pada tahap filter quadrature. 
 
- Penggunaan informasi tekstur dalam pelatihan dan 

propagasi model statistik dari bentuk dan 
penampilan yang meningkatkan waktu komputasi 
dan segmentasi yang akurat jika dibandingkan 
dengan model penampilan tradisional aktif [9]. 

 
2. Metode  

 
Metode yang diusulkan didasarkan pada tiga 
komponen utama yaitu: 
1.  Pengurangan spekel dengan wavelet Haar.  
2. Penggunaan band-pass filter quadrature untuk 

meningkatkan informasi tekstur di wilayah 
prostat.  

3. Memasukkan informasi fase lokal dalam 
membangun model statistik bentuk dan tekstur.  

 
Skema dari membangun model untuk pemasangan 
contoh baru diilustrasikan pada Gambar. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Skema metode segmentasi 
 
Gambar tersebut menunjukkan bahwa dari 
serangkaian gambar pelatihan, ruang bentuk dan 
ruang tekstur yang dibangun dan dikombinasikan 
dalam kerangka AAM untuk menghasilkan model 
segmentasi. 
 
2.1. Spekel pengurangan kebisingan dengan 
wavelet haar  
 
Spekel adalah pola interferensi dalam citra TRUS 
yang sering merusak tekstur [26]. Filter pengaburan 
Gaussian digunakan untuk penghapusan spekel 
menghasilkan tepi, Pathak et al. Filter [27] 
dikembangkan metode untuk mengurangi spekel 
tanpa merusak tekstur prostat yang mendasarinya. 
Jendoubi et al. [21] dan Zaim et al. [33] digunakan 
median filter untuk mengurangi spekel dan 
memperbaiki akurasi hasil segmentasi. Dalam 
beberapa tahun terakhir, Abolmaesumi et al. [3] 
telah menggunakan filter untuk mengurangi spekel. 
Pada metode ini diusulkan untuk menggunakan 
wavelet Haar untuk mengurangi spekel dan efek 
mikro-kalsifikasi dalam citra TRUS. Wavelet adalah 
keluarga fungsi dasar yang terurai gambar dengan 
filter high-pass dan oleh filter low-pass ke berbagai 
sub-band. Untuk gambar 2D filter high-pass 
menghasilkan tiga koefisien detil sub-band yang 
sesuai dengan horisontal, vertikal, dan ujung-
ujungnya diagonal. Pendekatan sub-band yang 
diperoleh dari low-pass filter. Hasil transformasi 
Wavelet Haar dekomposisi citra prostat 2D TRUS 
ditunjukkan pada Gambar. 3.  
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Gambar 3. Dekomposisi Wavelet Haar level dua dari citra prostat 
 
2.2. Filter Quadrature untuk meningkatkan 
tekstur prostat  
 
Filter kuadratur Band-pass diset pada berbagai 
orientasi dan frekuensi spasial sering digunakan 
sebagai dasar untuk memperoleh perkiraan lokal 
fase, energi, orientasi, dan frekuensi [2]. Perkiraan 
ini dikenal untuk memberikan diskriminasi baik dari 
tekstur yang berbeda [22]. Namun, estimasi-
pasangan dari filter ini urang akurat dan tergantung 
pada pilihan filter quadrature [8].  
Besar bandwith nol DC filter dibangun dari log-
Gabor fungsi adalah pilihan terkenal untuk 
membangun quadra-mendatang filter diterapkan 
untuk berbagai aplikasi visi komputer [14, 25, 28]. 
Log-filter Gabor didapat dengan cara berikut. Satu-
dimensi log-filter Gabor dalam domain frekuensi 
adalah fungsi Gaussian pada skala logaritmik yang 
diberikan oleh persamaan berikut,  
 

.........................(1) 
 
dimana ω0 adalah frekuensi puncak tuning dan         
0 <κβ <1 adalah tergantung pada β bandwidth filter 
dengan hubungan berikut  
 
 
The nc normalisasi konstan diberikan oleh  
 
 
Para mitra domain spasial dari filter quadrature 
digunakan dalam skema konvolusi untuk 
memperkirakan fase lokal dan informasi amplitudo 
dari suatu gambar. Tahap lokal dan amplitudo dari f 

sinyal 1D (x) didefinisikan menggunakan f sinyal 
analitik A (x),  
 
Untuk multi-dimensi sinyal, analisis dilakukan pada 
satu set orientasi filter dan hasilnya digabungkan 
untuk memberikan informasi lokal [8]. Log-Gabor 
filter yang cocok untuk estimasi frekuensi lokal, dan 
nol DC komponen membuatnya lebih invarian 
terhadap perubahan tingkat intensitas abu-abu 
sehingga kuat untuk skala besar varians kontras [21]. 
Dalam model kami, kami menggunakan log-Gabor 
filter quadrature untuk memperkirakan fase lokal 
kelenjar prostat memberikan representasi yang lebih 
baik dari tekstur prostat yang mendasari uncorrupted 
dari skala besar perbedaan tingkat keabuan karena 
adanya artefak bayangan dan spekel. Log-Gabor 
filter dioptimalkan untuk gambar TRUS prostat 
menggunakan toolbox optimasi quadrature filter [4]. 
Bandwidth dari 2 oktaf dan frekuensi tala puncak π / 
3 memastikan dioptimalkan lokalisasi dalam domain 
spasial dan frekuensi untuk memperkirakan fase 
informasi lokal di gambar prostat.  
 
Statistik model bentuk dan tekstur  Membangun 
model dari gambar pelatihan  
 
Proses membangun sebuah model statistik dari 
bentuk dapat dibagi menjadi tiga komponen utama: 
membangun model bentuk, membangun model 
tekstur, dan bentuk gabungan dan model tekstur.  
Titik distribusi model (PDM) [10] dibangun dari 
kontur secara manual tersegmentasi yang sejalan 
dengan kerangka referensi umum [18]. Komponen 
analisis utama (PCA) dari PDM selaras 
mengidentifikasi mode utama variasi bentuk. Dalam 
bentuk model ini, dibangun PDM otomatis dari 
sampling sudut yang sama dari kontur. Akhirnya, 
PCA dari kontur selaras digunakan untuk 
mengidentifikasi mode utama variasi bentuk.  
 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Metode akan diuji menggunakan 24 citra TRUS 2D 
dengan resolusi 354 × 304 piksel dari 6 set data 
prostat. metode segmentasi dibandingkan dengan 
ground truth yang diperoleh dari segmentasi 
pengguna untuk evaluasi. Seperti dilansir Pathak et 
al. [27] dan Gong et al. [17] bahwa segmentasi 
antar-pengamat variabilitas dapat berkisar dari 3,71 
± 1,81 mm [27] menjadi 1,82 ± 1,44 mm [17]. Oleh 
karena itu, untuk evaluasi percobaan kami, 
dikembangkan dengan cara yang sangat mirip 
dengan yang ada pada MICCAI prostat tantangan 
2009 [24], di mana pengguna segmentasi akan 
dilakukan oleh seorang ahli radiologi ahli telah 
divalidasi oleh ahli urologi yang berpengalaman. 
Kedua dokter memiliki lebih dari 15 tahun 
pengalaman dalam berurusan dengan anatomi 
prostat, segmentasi prostat, dan USG-dipandu 
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biopsi. Untuk 2D koefisien kemiripan umumnya 
digunakan untuk menentukan wilayah akurasi 
tumpang tindih. Biasanya, metrik seperti Haus-Dorff 
jarak, berarti jarak absolut, dan maksimum 
digunakan untuk menentukan akurasi kontur. 
Spesifisitas, sensitivitas, dan akurasi yang sering 
digunakan untuk menentukan kualitatif hasil metode 
segmentasi prostat. Kami telah menggunakan 
sebagian besar evaluasi segmentasi prostat populer 
seperti koefisien kemiripan (DSC) [13], 95% Haus-
Dorff jarak (HD) [6], berarti jarak absolut (MAD) 
[31] jarak, maksimum ( MaxD) [26], spesifisitas 
[12], sensitivitas [5], dan akurasi [5] untuk 
mengevaluasi metode kami. Hasilnya dibandingkan 
dengan metode AAM tradisional yang diusulkan 
oleh Cootes [9] dan karya terbaru kami (Ghose et al 
[15].)  
 
4. Kesimpulan  

 
Sebuah pendekatan alternatif model statistik dari 
bentuk dan tekstur dari propagasi informasi tekstur 
dari filter log-Gabor quadrature dengan tujuan 
segmentasi prostat dalam gambar 2D TRUS telah 
dihasilkan. Tahap informasi lokal citra dari pasangan 
Filter quadrature menyediakan informasi tekstur 
prostat  ditingkatkan dan membantu dalam model 
propagasi yang efisien dan akurat. Sedangkan 
metode yang diusulkan divalidasi dengan citra 
kelenjar prostat, efektivitas metode terhadap dasar 
dan irisan biopsi masih harus divalidasi. Perlu 
dikembangkan kemungkinan inisialisasi model 
otomatis dan model untuk segmentasi 3D dari citra 
prostat. 
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Abstrak 

Budaya gotong royong adalah salah satu filsafat masyarakat Indonesia yang patut dipertahankan.  Dalam era 
internet, gotong royong dapat diimplementasikan dengan menggunakan metode crowdfunding, yaitu 
penggalangan dana melalui internet, dengan dukungan  web 2.0 dan social media untuk suatu tujuan tertentu. 
Penelitian ini memodelkan sebuah platform berbasis web yang dinamakan dengan KITA e-Gotong Royong, 
sebuah platform crowdfunding yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat mampu untuk 
diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk donasi kesehatan dan public service, 
sponsorship pendidikan, dan pinjaman dana untuk usaha kecil dan mikro. Penelitian ini mengemukakan model 
bisnis usulan yang didasarkan pada temuan empat elemen kunci dari suatu sistem yang akan dibangun yaitu 
value proposition, peluang pasar, keunggulan kompetitif, serta strategi pasar sehingga memungkinkan 
implementasi sistem ini di masa yang akan datang. 
 
Kata kunci : crowdfunding, donasi, sponsorship, lending, model bisnis 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
gotong royong berarti bekerja bersama-sama 
(tolong- menolong, bantu-membantu) [5]. Bila 
ditilik lebih lanjut, gotong royong merupakan bagian 
dari budaya bangsa Indonesia, yang menurut M. 
Noesron, budaya gotong royong ini menjadi salah 
satu filsafat Indonesia, yang membedakan dari 
filsafat barat dan timur. [8] 
 
Dalam era modern dan globalisasi yang meniupkan 
semangat individualisme serta kapitalisme, boleh 
jadi membuat budaya gotong royong luntur sedikit 
demi sedikit. Namun belakangan ini, di internet 
muncul suatu gerakan yang serupa dengan semangat 
gotong royong, dalam wujud crowdfunding, yang 
menurut Lambert/Schwienbacher didefinisikan 
sebagai an open call, essentially through the 
Internet, for the provision of financial resources 
either in form of donations (without rewards) or in 
exchange for some form of reward and/or voting 
rights in order to support initiatives for specific 
purposes [7] 
 

Kisah penggalangan koin untuk Ibu Prita melalui 
media internet [1], terutama pada media jejaring 
social Facebook merupakan fakta nyata bahwa 
teknologi internet dan web 2.0 memberi kemudahan 
kepada kita saat ini untuk menggalang komunitas 
dalam jumlah besar dan memobilisasi mereka untuk 
melakukan suatu aksi. Selain itu, ditunjukkan juga 
bahwa partisipasi kecil yang dikumpulkan dalam 
jangkauan yang luas memiliki efek luar biasa. 
 
Aplikasi gotong royong dalam kehidupan nyata 
masyarakat Indonesia dapat diterapkan untuk 
mengatasi berbagai  permasalahan sosial yang 
terjadi di sekitar kita, seperti bencana alam, 
masyarakat tidak mampu tidak dapat berobat, anak 
dari keluarga tidak mampu tidak dapat bersekolah 
dan pengusaha kecil tidak dapat mengakes modal 
usaha dari perbankan. Permasalahan sosial tersebut 
tidak melulu menjadi tanggung jawab dari 
pemerintah, masyarakat dan institusi non pemerintah 
lainnya dapat berkontribusi secara langsung, 
memberikan jawaban melalui aksi gotong royong.  
 
Dengan mengacu kepada konsep gotong royong, 
penelitian ini bertujuan untuk memodelkan sebuah 
platform berbasis web yang berperan sebagai media 
pendanaan dari masyarakat Indonesia untuk 
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masyarakat Indonesia, yang  dinamakan KITA e-
Gotong Royong. Platform ini bertujuan untuk 
membantu memecahkan beragam permasalahan di 
dunia pendidikan, kesehatan, dan usaha rakyat kecil 
 
Platform ini akan mengkolaborasikan pekerjaan 
banyak pihak, baik individual maupun organisasi, 
seperti donatur perorangan, donatur perusahaan, 
lender, sukarelawan, field partners, bank, institusi 
microfinance, universitas, lembaga 
keagamaan/sosial, masyarakat tidak mampu, dan 
pengusaha kecil/mikro dengan tujuan untuk 
mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf 
hidup melalui beasiswa pendidikan dan bantuan 
dana kesehatan. 
 
2. Studi Literatur 
2.1 Topologi aktor di arena crowdfunding 

 
Crowdfunding bisa dianggap sebagai bagian dari 
konsep besar crowdsourcing, yaitu the process of 
outsourcing tasks to a large, often anonymous 
number of individuals, a "crowd of people" (here: 
the Internet community) and drawing on their assets, 
resources, knowledge or expertise. [2][4]. Sementara 
itu, definisi crowdfunding adalah pendekatan  dalam 
penggalangan dana untuk proyek dan bisnis baru 
dengan cara meminta dukungan dari sejumlah besar 
orang.  Berikut model utama crowdfunding 
berdasarkan jenis pengadaan dana, diurutkan 
berdasarkan kompleksitas proses [4].   

 
 
Gambar 1: model utama crowdfunding 
terurut berdasarkan kompleksitasnya 

Proses dibalik sistem crowdfunding ini bisa menjadi 
kompleks apabila terdapat sejumlah besar mitra dan 
transaksi micropayment yang harus dikelola. 
Sejumlah pengelola crowdfunding melibatkan 
intermediaries.  Hal ini dapat disebabkan karena 
tidak adanya pengalaman atau tidak tertarik dalam 
mengelola sendiri semua proses crowdfunding [4].  
 

 
Gambar 1: Proses crowdfunding yang melibatkan 
intermediaries  
 
 
2.3. Delapan elemen model bisnis  

 
Untuk merancang suatu model bisnis yang sukses, 
diperlukan analisis terhadap delapan elemen kunci 
berikut [6]:   
1. Value proposition: menyatakan bagaimana 

suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan 
menjawab kebutuhan customer 

2. Revenue model: menyatakan bagaimana cara 
perusahaan mendapatkan keuntungan  

3. Market opportunity: menyatakan segmen pasar 
dan semua kemungkinan potensi yang tersedia;  

4. Competitive environment: menyatakan 
perusahaan lain yang beroperasi di pasar yang 
sama 

5. Competitive advantage: menyatakan kelebihan 
produk/jasa dibandingkan kompetitor 

6. Market Strategy: menyatakan bagaimana 
rencana untuk memasukin suatu pasar yang baru 
dan menarik perhatian customer 

7. Organizational development: menyatakan 
bagaimana perusahaan mengelola pekerjaan  

8. Management team: menyatakan bagaimana 
perusahaan mengorganisasikan karyawan untuk 
menjalankan pekerjaan 

 
3. Model Bisnis Usulan 
 
Pada penelitian ini, analisis model bisnis usulan 
dilakukan 4 elemen kunci sebagai berikut 
 
3.1. Value Proposition 

 
Produk/jasa yang disediakan oleh platform KITA e-
Gotong Royong:  
1. Donasi; Donasi ditujukan untuk memberi 

bantuan kesehatan (contohnya perawatan dan 
operasi pasien yang kurang mampu) dan public 
service (contohnya gedung sekolah, sarana air 
bersih) 

2. Sponsorship; Sponsorship ditujukan untuk 
memberi beasiswa sekolah kepada anak-anak 
keluarga kurang mampu 
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3. Lending; Lending ditujukan untuk memberi 
solusi finansial dan non finansial bagi usaha 
kecil dan mikro di Indonesia.  

 
3.2. Peluang Pasar  

 
Target pengguna yang akan memanfaatkan jasa 
KITA e-Gotong  Royong adalah:  
1. Lender dan donatur individu dari dalam dan luar 

Indonesia;  
2. Perusahaan yang memiliki dana CSR 
3. Lembaga-lembaga sosial dan keagamaan 
4. Pelaku usaha kecil (mikro) di Indonesia 
5. Keluarga tidak mampu yang mengalami 

masalah kesehatan 
6. Anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak 

mampu  
 
Peluang/potensi crowdfunding di Indonesia adalah 
sebagai berikut: 
1. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang 

terus meningkat, begitu juga jumlah orang yang 
melakukan transaksi secara online 

2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 
sebagian besar perusahaan/usaha di Indonesia 
merupakan usaha mikro (UM) dan usaha kecil 
(UK), dengan persentase masing-masing 83,43 
% dan 15,84% [3] 

3. Adanya kesadaran untuk membantu orang lain 
sebagai bagian dari kegiatan ibadah 

4. Di Indonesia memiliki banyak Perguruan 
Tinggi, NGO dan Koperasi yang dapat menjadi 
field partner;  

5. Perusahaan-perusahaan besar sudah 
menyisihkan dana CSR (Company Social 
Responsibility) yang dapat disalurkan kepada 
donasi dan sponsorship 

6. Adanya jaringan sosial media yang membuat 
kegiatan penggalangan dana menjadi lebih 
mudah dikomunikasikan kepada banyak orang, 
dengan efek saling mempengaruhi secara 
psikologis 

7. Adanya dukungan pemerintah pada program 
sejenis melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) 

 
3.3. Keunggulan Kompetitif 

 
Berikut ini dua keunggunlan dari model usulan yang 
dapat mempengaruhi masyarakat dalam 
menggunakan jasa KITA e-Gotong Royong: 
1. Masyarakat dapat memberikan bantuan  yang 

dapat mengubah hidup orang lain, tanpa perlu 
menunggu memiliki uang banyak karena dana 
akan dikumpulkan dari banyak orang, mulai 
dari nilai yang dianggap kecil sekalipun 

2. Dikelola dengan sistem yang sistematis, 
terorganisir, transparan dan mampu 
mengkolaborasikan banyak pihak, sehingga 
dapat memberikan bantuan yang komprehensif. 

Misalnya bantuan financial dan juga non 
financial kepada pelaku industri kecil dan mikro 
di Indonesia 

 
3.4. Strategi Pasar 

 
Jasa yang diberikan dapat dikelompokkan menjadi 3 
kelompok besar:  
1. Donasi 

Jasa yang ditawarkan adalah pemberian bantuan 
untuk tindakan kesehatan bagi keluarga tidak 
mampu dan pengembangan public 
facilities/services (misalnya pembangunan 
gedung sekolah, fasilitas air bersih). Selain itu, 
donasi juga bisa diberikan kepada institusi 
pengelola (KITA), sebagai dana operasional 

2. Sponsorship 
Jasa yang ditawarkan adalah beasiswa kepada 
anak-anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA) 
dengan  komitmen jangka panjang (minimal 1 
tahun), dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Peer to peer: satu sponsor bertanggung 

jawab langsung atas biaya sekolah satu 
anak 

b. Crowdfunding: banyak sponsor 
bertanggung jawab atas biaya sekolah satu 
atau lebih anak 

3. Pinjaman dana untuk usaha kecil dan mikro 
Jasa yang ditawarkan antara lain: 
a. Kesempatan untuk secara bersama-sama 

berkontribusi langsung pada pengembangan 
usaha kecil dan mikro di Indonesia, mulai 
dari jumlah pinjaman yang kecil (misalnya 
Rp 50.000). 

b. Lender bisa memilih usaha yang akan 
dibantu, kemudian akan mendapat akses 
untuk memantau penggunaan dana di 
lapangan secara transparan, serta mendapat 
laporan progress perkembangan usaha dan 
dampak positif yang ditimbulkan 

c. Pinjaman dana usaha kepada usaha kecil 
dan mikro yang tersebar diseluruh 
Indonesia. 

d. Kesempatan kepada field partners (NGO, 
Perguruan tinggi, Koperasi) untuk 
berpartisipasi memberikan bantuan yang 
berbentuk non financial (misalnya 
knowledge) kepada pelaku usaha kecil dan 
mikro di Indonesia. 

 
4. Usulan model crowdfunding KITA e-Gotong 

Royong 
 
4.1. Proses Bisnis Pinjaman Dana untuk UKM 

 
Distribusi bantuan finansial dan non finansial untuk 
usaha kecil dan mikro melalui tahap-tahap berikut 
ini: 
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Berikut penjelasan mengenai alur penomoran pada 
gambar: 
1. UKM meminta pendanan dan di-screening oleh 

field partners 
2. Field partners men-submit proposal/cerita 

mengenai UKM melalui situs KITA e-Gotong 
Royong.  

3. Crowdfunders memilih UKM yang ingin 
didanai 

4. Crowdfunders melakukan transfer / 
mengirimkan pinjaman melalui bank/payment 
gateway 

5. Sistem KITA e-Gotong Royong akan 
melakukan proses update status dari UKM dan 
catatan pendanaan bagi UKM yang 
bersangkutan  

6. Sistem KITA e-Gotong Royong 
mendistribusikan dana kepada institusi 
microfinance dan mengirimkan notifikasi 
kepada field partners 

7. Institusi microfinance mendistribusikan 
pinjaman dan mengirimkan notifikasi kepada 
field partners 

8. Field partners mengatur dan melakukan 
supervisi UKM 

9. UKM melakukan pengembalian pinjaman 
kepada institusi microfinance 

10. Field partners melakukan update kemajuan 
UKM kepada sistem 

11. Sistem akan mengembalikan pinjaman kepada 
crowdfunders 

12. Sistem akan mengupdate dan mengirimkan 
progress report kepada crowdfunders 

13. Sistem akan berkomunikasi dengan UKM untuk 
tujuan kontrol dan audit melalui media 
komunikasi yang sederhana seperti SMS 

 
4.2. Proses Bisnis Donasi dan Sponsorhip 

(kesehatan, pendidikan, public services) 
 

 

 
Distribusi donasi dan sponsorship melalui tahap-
tahap sebagai berikut:  
1. Komunitas KITA e-Gotong Royong atau 

individu mengajukan kandidat penerima 
bantuan lalu di-screening oleh field partners 

2. Field partners mengajukan proposal pendanaan 
yang berisi: cerita, foto dan data melalui 
platform e-gotong royong;  

3. Crowdfunders memilih siapa yang akan 
dibantu;  

4. Crowdfunders mengirimkan bantuan melalui 
bank / payment gateways 

5. Platform situs ini akan memperbaharui status 
dan informasi pendanaan 

6. Bila dana yang terkumpul mencapai target, dana 
akan didistribusikan pada field partners, untuk 
kemudian diberikan kepada pihak yang 
membutuhkan. Bila tidak mencapai target, dana 
yang sudah ditransfer ke post saldo masing-
masing donatur atau sponsor di platform KITA 
e-Gotong Royong;  

7. Manajemen KITA e-Gotong Royong akan 
berkomunikasi dengan penerima dana untuk  

8. tujuan kontrol dan audit melalui media sms 
maupun telepon.  

9. Field partners membantu pelaksanaan kegiatan, 
memantau serta melaporkan penggunaan dana 
pada platform KITA e-Gotong Royong 

10. Crowdfunders akan memantau perkembangan 
status pendanaan dan penerima dana melalui 
situs 

 
5. Kesimpulan 
 
Dalam era internet, gotong royong dapat 
diimplementasikan dengan menggunakan metode 
crowdfunding. Pada penelitian ini telah diusulkan 
suatu model bisnis yang dapat diimplementasikan 
dengan menggunakan platform web 2.0 untuk 
membangun masyarakat melalui penggalangan dana 
untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan 
pemodalan UKM, yang diberi nama KITA e-Gotong 
Royong. Melalui platform web tersebut, diharapkan 
banyak institusi dan individu yang dapat 
berkolaborasi secara aktif, tanpa batasan jarak dan 
waktu.  
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Abstrak 
Model graf sangat tepat diterapkan pada jaringan yang memiliki karakteristik secara dinamis baik secara 
topologi maupun routing. Manfaat graf salah satunya adalah dapat mengidentifikasi setiap vertices, edges, dan 
weight yang dimiliki oleh atribut yang pada setiap lintasan komunikasi yang muncul. Pada penelitian ini telah 
dilakukan pemodelan graf untuk layanan speech pada sejumlah vertex yang dimodelkan dalam mobile ad-hoc 
network. Metode yang digunakan dalam pengujian adalah kuantitatif pada parameter delay menggunakan tools 
yang bekerja dan berjalan secara digital, sehingga dimungkinkan hasil bias dapat dihindari. Setiap node pada 
mobile ad-hoc network diposisikan secara terpola menggunakan sudut dengan tujuan hasil propagasi gelombang 
radio yang ada dapat bekerja secara baik dan maksimal. Hasilnya setiap edges didapatkan variasi weight yang 
berasal dari parameter end-to-end delay yang terukur.  
 
Kata kunci : graf, mobile ad-hoc network, end-to-end delay 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Perbedaan mendasar mobile ad-hoc network 
dan W-LAN konvensional terletak pada posisi dan 
perananan perangkat backwarding/fowarding 
devices. Pada mobile ad-hoc network, setiap 
terminal client dapat berperan sebagai 
backwarding/forwarding devices sehingga 
komunikasi yang terjalin merupakan runtutan 
komunikasi berantai sehingga dapat berjalan secara 
efisien [1]. Dengan demikian, dinamika sistem 
relatif lebih besar dibandingkan dengan W-LAN 
konvensional. Alasannya, setiap perpindahan node 
client dalam area cakupan jaringan wireless 
memiliki rentan terjadinya diskoneksi sinyal 
pancar/terima; sehingga hal ini menyebabkan 
pergerakan node client dalam W-LAN konvensional 
relatif static dibandingkan mobile ad-hoc 
network[2]. 

Setiap state yang dapat direpresentasikan 
dalam node dan path, maka tergolong dan dapat 
disebut dengan network [3]; dan setiap network 
dapat direpresentasikan dalam graph (graf). Peranan 
graf untuk memodelkan titik referensi dan tujuan 
serta mengukur bobot lintasan yang 
direpresentasikan dalan nilai cost transportasi pada 

lintasan antara titik refrensi dan tujuan tersebut. 
Dengan demikian, optimalisasi dari regional dalam 
sisten yang dijewantahkan dalam model graf tsb 
dapat teroptimalisasi, sehingga efisiensi dan 
efektivitas dimungkinkan dapat dihasilkan. 

Dalam penelitian ini dilakukan pemodelan 
terhadap jalur komunikasi data pada mobile ad-hoc 
network berdasar parameter-parameter dalam graf 
dengan maksud untuk menetapkan titik optimalisasi 
pada kondisi berdasar skenario yang ditetapkan. 
Mobile ad-hoc network ditetapkan sebagai medium 
pengujian dengan alasan pada teknologi ini, 
pergerakan setiap node sangat dinamis dan fleksibel 
[4], sehingga sangat tepat dijadikan case study 
boundary untuk melakukan observasi dengan 
pendekatan graf. 
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Gambar 1. Graf: suatu network yang dibangun dari 
sejumlah point yang saling terhubungkan dengan 

line[5] 
 

Berdasar gambar 1, didapatkan jumlah vertex ada 5, 
dan jumlah edge sebanyak 6. Edge berperan untuk 
membuka jalur komunikasi antar vertices yang 
sedang/hendak membangung komunikasi. Vertice 
merupakan sifat jamak dari vertex pada suatu 
graf[5]. Dalam W-LAN (Wireless Local Area 
Network) vertex direpesentasikan sebagai host-
computer; dapat berperan sebagai server dan/atau 
client, dan backwarding/forwarding devices (seperti: 
access-point yang berperan sebagai hub/switch, 
router, dan gateway); serta edge direpresentasikan 
oleh gelombang radio[6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Taksonomi 
 
 

 
2. Diskusi 
 
2.1 Teori Graf dalam Komunikasi Data 
 

Komunikasi data merupakan interaksi jalinan 
interaktif untuk tujuan pertukaran fakta pada dua 
atau lebih perangkat berbasiskan data digital. Dua 
atau lebih vertex yang terhubung disebut vertices; 
dimana berdasar graf, setiap vertices harus berbeda 
warna [7]. Persyaratan ini dapat direpresentasikan 
dalam labeling perangkat telekomunikasi, 
pengalamatan jaringan, dan identifikasi host-
computer dimana keseluruhannya harus bersifat unik 
dan berbeda. Berdasar gambar 3, {a,b,c} disebut 
vertices dengan sifat clique (complete set), 
sedangkan {c,d,e,f} disebut vertices dengan sifat 
independent set. 

Berdasar pendekatan arah dan banyak edge 
yang muncul, graf diklasifikasi menjadi: directed 
dan orientation. Pada directed graph setiap edges 

yang memiliki arah, bisa satu atau dua arah. 
Contohnya terlihat pada gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Independent set dan Clique 
 
Jika sebuah graf dinotasikan sebagai G, maka 
G=(V,E) [8] dimana V merupakan vertex yang tidak 
mungkin nol (kosong), dan E merupakan edge yang 
mungkin kosong atau nol dan menghubungkan dua 
V. Berdasar gambar 1, didapatkan:  
V:= {1,2,3,4,5} 
E:= {(1,3),(2,3),(2,4),(3,4),(3,5),(4,50} 
Dan berdasar gambar 3, didapatkan: 
V:= {a,b,c,d,e,f} 
E:= {(a,b),(a,c),(b,c),(c,d),(d,e),(e,f)} 
 
Dengan demikian, formalitas relasi E hanya berlaku 
satu arah dan tidak untuk sebaliknya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Directed Graph pada computer network 

untuk topologi bus 
 
Jika layanan VoIP yang dijalankan 

dimanfaatkan pada gambar 4, dan state setiap 
terminal dinyatakan sebagai berikut: 
192.168.12.21 sebagai sentral 
192.168.12.22 sebagai user-agent 
192.168.12.23 sebagai user-agent 
192.168.12.24 sebagai user-agent 
192.168.12.02 dialamatkan kepada switch 
Maka apabila terjadi hubungan komunikasi sebagai 
berikut: 
192.168.12.22 ke 192.168.12.24 
Maka, secara jaringan komunikasi data vertex yang 
berhubungan adalah sebagai berikut: 
192.168.12.22 → 192.168.12.02 
192.168.12.02 → 192.168.12.21 
192.168.12.21 → 192.168.12.02 
192.168.12.02 → 192.168.12.24; dan sebaliknya 
 
Secara graf proses ini dapat dimodelkan seperti pada 
gambar 5. 
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Gambar 5. Model graf untuk komunikasi pada 
layanan VoIP

Terlihat pada gambar 5, direct-graph
V={192.168.12.22,192.168.12.02,192.168.12.21, 
192.168.12.24} , |V|=4 
Edges, E = 
{(192.168.12.22,192.168.12.02),(192.168.12.02,192.
168.12.22),(192.168.12.02,192.168.12.21),(192.168.
12.02,192.168.12.24),(192.168.12.21,192.168.12.02)
,(192.168.12.24,192.168.12.02)} , |E|=6
Sedangkan untuk undirect-graph, berdasar gambar 5 
vertice: V={192.168.12.23,192.168.12.02}
Edges, E={(192.168.12.23,192.168.12.02)} , |E|=1

 
 
2.2 Mobile Ad-hoc Network 
 

Ciri khas suatu mobile ad-
setiap node client dapat berperan sebagai 
backwarding/fowarding devices
penggunaan backwarding/fowarding devices
ditingkatkan dengan adanya kondisi minimalisasi 
bahkan peniadaan perangkat ini. 

Kelebihan utama dari mobile ad
dibandingkan dengan W-LAN konvensional terdapat 
pada topologi dinamis, 
minimalisasi edges, dan efisiensi 
kelemahannya: jumlah vertices meningkat, 
bandwidth terbatas, beban komputasi vertex 
meningkat, dan[9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Mobile Ad-hoc Network
 

 
2.3 Protokol Routing 
 

Protokol yang dikenal dalam 
network terbagi atas: proactive, 
[10]. Berdasar [10] protokol proactive
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Model graf untuk komunikasi pada 
layanan VoIP 

graph adalah vertice: 
V={192.168.12.22,192.168.12.02,192.168.12.21, 

, E = 
2.22,192.168.12.02),(192.168.12.02,192.

168.12.22),(192.168.12.02,192.168.12.21),(192.168.
12.02,192.168.12.24),(192.168.12.21,192.168.12.02)
,(192.168.12.24,192.168.12.02)} , |E|=6 

graph, berdasar gambar 5 
V={192.168.12.23,192.168.12.02} 

, E={(192.168.12.23,192.168.12.02)} , |E|=1 

-hoc network adalah 
dapat berperan sebagai 

backwarding/fowarding devices. Alhasil efisiensi 
backwarding/fowarding devices dapat 

ditingkatkan dengan adanya kondisi minimalisasi 
 

mobile ad-hoc network 
LAN konvensional terdapat 

pada topologi dinamis, direct-connection, 
, dan efisiensi vertex. Namun 

kelemahannya: jumlah vertices meningkat, 
bandwidth terbatas, beban komputasi vertex 

hoc Network 

Protokol yang dikenal dalam mobile ad-hoc 
, reactive, dan hybrid 
proactive lebih baik 

dalam hal routing-time
reactive, sehingga dimungkinkan 
mengkombinasikannya menjadi 
dimana pada lintasan 
menggunakan reactive
berikunya menggunakan proactive

Salah satu protokol yang tergolong 
adalah Ad-hoc On Demand Distance Vector
(AODV) dimana protokol ini akan melakukan 
updating routing proses saat ada permintaan 
sehingga waktu pemrosesan pada 
diminimalisasi karena hanya bekerja pada saat 
sedang dibutuhkan dan diminta. setiap 
berperan untuk bertanggung jawab menyimpan 
informasi setiap routing yang berjalan atau terjadi.
 
2.4 Layanan Speech 
 

Salah satu terobosan dalam jaringan 
komunikasi data adalah pada saat semua sinyal 
informasi dalam bentuk analog dapat ditumpangkan 
dalam jalur komunikasi data; hal ini dimungkinkan 
dengan adanya CODEC yang dimiliki yang berperan 
untuk mengubah format dan bentuk data 
menjadi digital sehingga dapat dilakukan packetisasi 
dan partisi pada sinyal informasi.

Contoh layanan speech adalah 
Internet Protocol (VoIP). Dengan demikian setiap 
end-user dapat fleksibel membangun komunikasi 
kepada node tujuan, tanpa menggunakan papan pidal 
(keyboard atau keypad). Contoh CODEC yang 
digunakan untuk VoIP seperti: G.711, G.723 dan 
G.729. 
 
 
3. Hasil  
 

Pada penelitian ini, 
yang dibangun menggunakan model arsitektur 
seperti terlihat pada gambar 7 dimana posisi 
dikondisikan secara terpola berdasar sudut. Hal ini 
bertujuan untuk mendapatkan proporsional nilai 
to-end delay yang diamati.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Posisi setiap 
dibangun

Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

time dibandingkan dengan 
, sehingga dimungkinkan 

mengkombinasikannya menjadi hybrid protocol; 
dimana pada lintasan node tetangga terdekat 

reactive, sedangkan lintasan 
proactive. 

Salah satu protokol yang tergolong reactive 
hoc On Demand Distance Vector 

(AODV) dimana protokol ini akan melakukan 
proses saat ada permintaan 

sehingga waktu pemrosesan pada node dapat 
diminimalisasi karena hanya bekerja pada saat 
sedang dibutuhkan dan diminta. setiap node 
berperan untuk bertanggung jawab menyimpan 

yang berjalan atau terjadi. 

terobosan dalam jaringan 
komunikasi data adalah pada saat semua sinyal 
informasi dalam bentuk analog dapat ditumpangkan 
dalam jalur komunikasi data; hal ini dimungkinkan 
dengan adanya CODEC yang dimiliki yang berperan 
untuk mengubah format dan bentuk data dari analog 
menjadi digital sehingga dapat dilakukan packetisasi 
dan partisi pada sinyal informasi. 

Contoh layanan speech adalah Voice over 
(VoIP). Dengan demikian setiap 

dapat fleksibel membangun komunikasi 
anpa menggunakan papan pidal 

). Contoh CODEC yang 
digunakan untuk VoIP seperti: G.711, G.723 dan 

Pada penelitian ini, mobile ad-hoc network 
yang dibangun menggunakan model arsitektur 
seperti terlihat pada gambar 7 dimana posisi 
dikondisikan secara terpola berdasar sudut. Hal ini 
bertujuan untuk mendapatkan proporsional nilai end-

yang diamati. 

 node pada jaringan yang 
dibangun 
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Dan secara model fisik, setiap node dan 
pengalamatan yang digunakan ditunjukkan pada 
gambar 8. Pengalamatan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah statik dengan IPv4, dimana 
berdasar skenario pengujian, protokol AODV 
ditanamkan pada terminal backwarding/fowarding 
devices saja, sedangkan node client dan server 
menggunakan protokol routing konvensional. 
Pengalamatan pada server digunakan double 
disebabkan melibatkan virtual-machine untuk 
dukungan platform instalasi protokol AODV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Arsitektur jaringan yang dibangun 
 
Namun yang berperan dalam komunikasi terhadap 
protokol AODV adalah 192.168.3.9; dan secara graf 
dapat dimodelkan pada gambar 9 sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Model graf berdasar arsitektur jaringan 
yang dibangun 

 
Jika diskenariokan terjadi hubungan komunikasi 
pada urutan node berikut: 
Node-A → node B 
Node-A → node C 
Node-A → node D 
Node-B → node D 
Node-C → node B 
Node-C → node D 
dimana: 
192.168.3.9 adalah S 
192.168.3.8 adalah BF 
192.168.3.3 adalah A 
192.168.3.4 adalah B 
192.168.3.5 adalah C 
192.168.3.6 adalah D 

Hasil end-to-end delay yang didapatkan 
berdasar gambar 7 terlihat pada tabel 1, dimana 
Wireshark digunakan untuk melakukan pengukuran 
secara real-time terhadap komunikasi yang sedang 
dibangun/berjalan. 
 

Tabel 1. Nilai end-to-end delay 
No Node 

asal 
Node 
tujuan 

End-to-end 
delay (s) 

1 A B 1.23 
2 A C 1.23 
3 A D 1.45 
4 B D 1.31 
5 C B 1.12 
6 C D 1.51 

Rata-rata 1.31 
 

Dari tabel 1, maka dapat dimodelkan graf 
berdasar gambar 9 adalah sebagai berikut: 
V={S,BF,A,B,C,D} , |V| = 6 
E={ 
(S,BF),(BF,A),(BF,B),(BF,C),(BF,D),(A,BF),(B,BF)
,(C,BF),(D,BF) } ,  |E| = 9 
 
State directed-graph terjalin untuk semua vertices 
dan edges serta bersifat clique, dan tidak ditemukan 
undirected-graph serta independent-set. Bahkan 
tidak dimungkinkan vertices dan edges bersifat 
independent-set. 

Untuk weight sendiri pada gambar 9 
menggunakan parameter end-to-end delay dapat 
dimodelkan seperti pada gambar 10 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.a Weight yang dimodelkan berdasar 
parameter end-to-end delay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.b Weight yang dimodelkan berdasar 
parameter end-to-end delay 
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Gambar 10.c Weight yang dimodelkan berdasar 

parameter end-to-end delay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.d Weight yang dimodelkan berdasar 
parameter end-to-end delay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.e Weight yang dimodelkan berdasar 
parameter end-to-end delay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.f Weight yang dimodelkan berdasar 
parameter end-to-end delay 

 
 

  
4. Kesimpulan dan Saran 
 

Pemodelan graf dapat dinyatakan dalam 
vertices, edges dan weight untuk mobile ad-hoc 
network dan suatu layanan yang berjalan pada 
jaringan tersebut. 

Pemodelan weight pada mobile ad-hoc network 
hanya dapat dilakukan pada segmentasi terpisah 
session yang berjalan secara sekuensial maupun 
serempak. Namun kondisi ini tidak terpengartuh 
terhadap sifat layanan yang berjalan, yakni real-time 
atau non real-time. 

Apabila session suatu proses pada mobile ad-
hoc network telah habis, maka sifat graf yang 
muncul adalah null.  

Disarankan untuk penelitian selanjutnya 
memperlihatkan proses hoping, sehingga dibutuhkan 
jumlah node yang lebih setidak minimal 7 s.d 10 
node, sehingga model graf yang didapatkan lebih 
kompleks dan variatif. 
 
 
Daftar Pustaka: 
 
[1] R. Diestel. 2000. Grap Theory. Springer-

Verlag New York. 
[2] C. Chowdhury, S. Neogy. "Estimating 

Reliability of Mobile Agent System for Mobile 
Ad hoc Networks". 2010 Third International 
Conference on Dependability. 2010: hal45-50. 

[3] S. Choi, T. Park, J. Han. "A Graph-Based 
Distributed Reconstruction Source Coding 
with Correlated Messages". IEEE 
COMMUNICATIONS LETTERS, VOL. 14, 
NO. 4, APRIL 2010: hal345-347 

[4] D. Takahashi, Y. Xiao, K. Meng. "Creating 
User-Relationship-Graph in Use of Flow-Net 
and Log Files for Computer and Network 
Accountability and Forensics". The 2010 
Military Communications Conference - 
Unclassified Program - Cyber Security and 
Network Management: hal1818-1823. 

[5] A. Ghiasian, H. Saidi, B. Omoomi. 
"Application of Line Graph for Link 
Scheduling in Wireless Networks under M-hop 
Interference Model". 2010 Third International 
Conference on Advances in Mesh Networks: 
hal69-74. 

[6] S. Pejic. "Algebraic Graph Theory in the 
Analysis of Frequency Assignment Problems". 
Dissertation, Department of Mathematics of 
the London School of Eeonomics and Politicai 
Science. 2008. 

[7] I. SAU VALLS. "Optimization in Graphs 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

226 

 

under Degree Constraints Application to 
Telecommunication Networks". Dissertation, 
Programa de doctorat en Matematica Aplicada, 
UNIVERSITAT POLITECN CA DE 
CATALUNYA. 2009. 

[8] M.Jahnke, C. Thul. "Graph based Metrics for 
Intrusion Response Measures in Computer 
Networks". 32nd IEEE Conference on Local 
Computer Networks, 2007: hal1035-1042. 

[9] D. Watkins, Craig Scott, "A GRAPH 
ALORITHM BASED APPROACH TO 
RECOVERY AND FAILOVER IN 
TACTICAL MANETS". Seventh ACIS 
International Conference on Software 
Engineering, Artificial Intelligence, 
Networking, and Parallel/Distributed 
Computing, 2006. SNPD 2006: hal253-260. 

[10] W. Wongsason, C. Pirak, R. Mathar. 
"Adaptive Clustering in MANETs Using 
Graph Theoretical Algorithms". International 
Conference on Electrical 
Engineering/Electronics Computer 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON), 2010: hal789-793. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

227 

 

Makalah Nomor: KNSI-440 
 

APLIKASI BUSINESS LOCATION BASED SERVICE UNTUK 
PERANGKAT MOBILE  

(STUDI KASUS: DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG) 
 

Ganjar Pratama1 Leony Lidya2, Ayi Purbasari3 

 
1,2,3Teknik Informatika, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia 

1ganjar_pratma@hotmail.com,2leonylidya@yahoo.com, 3pbasari@students.itb.ac.id 

 
Abstrak 

 
Pertumbuhan bisnis di Indonesia mendorong tumbuhnya lokasi-lokasi bisnis yang potensial bagi bagi investor.  
Business location based service merupakan layanan berbasis web untuk menentukan tujuan bisnis berdasarkan 
lokasi atau daerah. Business location based service memungkinkan para calon investor mengetahui update 
informasi bisnis tiap daerah dengan cara mengakses melalui perangkat mobile. Business location based service 
yang menampilkan peta daerah beserta potensi bisnisnya memanfaatkan google map serta beberapa informasi 
lain yang berhubungan dengan pengembangan potensi bisnis dan proses investasi. 
 
Kata Kunci : business location based service, informasi lokasi bisnis, mobile device, peta lokasi bisnis 

 
1. Pendahuluan 

 
Kebutuhan akan informasi mengenai bisnis 

sangat penting bagi calon investor. Yang termasuk 
dalam informasi bisnis antara lain lokasi bisnis dan 
peluang bisnis yang cocok untuk lokasi bisnis 
tersebut.  

Teknologi berperan memudahkan calon investor 
dalam  menyampaikan dan mengakses lokasi bisnis. 
Beberapa teknologi yang dapat memudahkan calon 
investor antara lain internet dan perangkat mobile. 
Perangkat mobile memudahkan untuk mengakses 
informasi yang tersedia melalui perangkat genggam 
yang memang sudah biasa dibawa kemana-mana 
sedangkan internet membuat diseminasi dan akses 
terhadap informasi bisa dilakukan dengan cepat dan 
mendunia. 

Permasalahan yang diidentifikasi dalam 
penelitian ini adalah: i) bagaimana menentukan 
informasi yang relevan bagi calon investor dan 
bagaimana informasi tersebut direpresentasikan, ii) 
bagaimana mengembangkan aplikasi business 
location based service yang dapat diakses melalui 
mobile device.   

Penelitian ini bertujuan untuk:  i) Mempelajari 
kebutuhan informasi calon dalam menetapkan lokasi 
bisnis yang sesuai, ii) Mengembangkan website 
pengelola lokasi bisnis dan aplikasi mobile untuk 
mempermudah akses informasi.  

Pembahasan makalah ini selanjutnya adalah 
sebagai berikut: metodologi, kajian tentang teori 
yang relevan, analisis dan desain serta kesimpulan 
dan saran.  

 

2. Metodologi 

Tahapan yang dilalui dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: i) Studi Pustaka; ii) Pengumpulan 
data lewat wawancara dan studi dokumen; iii) 
Analisis: meliputi  perkembangan bisnis tiap daerah, 
kebutuhan fungsional dan non fungsional aplikasi; 
iv) merancang kebutuhan database, desain interaksi 
dan logik. Pada tahap analisis dan perancangan, 
pemodelan dilakukan menggunakan bahasa 
pemodelan Unified  Modelling Languange (UML).  

Aplikasi yang dikembangkan adalah untuk 
aplikasi mobile namun karena versi websitenya 
belum ada maka pada penelitian ini juga telah dibuat 
rancangan dan implementasi aplikasi sederhana 
untuk website. khususnya untuk cara pengembangan 
peta lokasi memanfaatkan google map.  
 
3. Analisis Sistem 
 

Analisis sistem yang dilakukan mencakup: i) 
analisis karakteristik mobile device; ii) analisis  
perkembangan bisnis dan prospek investasi;  iii) 
analisis konsep Business Location Based Service. 
. 

3.1. Analisis karakeristik perangkat 
mobile 

 
Mobile device dikenal juga dengan istilah 

cellphone, handheld device, handheld computer, 
“Palmtop”, atau secara sederhana disebut dengan 
istilah handheld. Mobile device merupakan 
perangkat komputasi (computing device) berukuran 
saku. Ciri khasnya adalah mempunyai layar tampilan 
dengan layar sentuh atau keyboard mini. Pada 
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Personal Digital Assistant (PDA) masukan dan 
keluaran dikombinasi dalam antarmuka layar sentuh. 

Saat ini, layanan serta kenyamanan dari sebuah 
perangkat computer kovensional yang dapat dibawa-
bawa dan praktis ada pada Smart phone dan PDA. 
Kedua perangkat ini paling popular. Terdapat juga 
Enterprise Digital Assistant yang dapat 
dikembangkan lebih jauh untuk kepentingan bisnis. 
Perangkat ini menawarkan kemampuan untuk 
mengambil data terintregrasi dari barcode, RFID 
dan Smart Card[1].  

Saat ini terdapat 5 (lima) jenis sistem operasi 
yang banyak digunakan pada perangkat mobile, 
yaitu: Android, Blackberry OS, IOS khusus pada 
produk Apple, Symbian OS, dan Windows Phone. 
Diantara kelima sistem operasi tersebut, yang paling 
banyak digunakan dan free  adalah Android.  

Perangkat mobile mempunyai ukuran yang 
relatif kecil khususnya ukuran layar dibandingkan 
komputer desktop.  Oleh sebab itu desain interaksi 
pada aplikasi mobile harus dibuat sederhana dengan 
desain tampilan layar minimalis (hanya memuat 
informasi-informasi penting dengan perpindahan 
antar fungsi yang efisien). 

 
3.2. Perkembangan bisnis dan prospek 

investasi  
 
Kategori usaha yang paling banyak diminati dan 

dijalankan oleh masyarakat di Indonesia adalah 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hal ini 
dibuktikan oleh statistik tahun 2006. Dari  45,7 juta 
unit usaha yang dijalankan di Indonesia, 98% 
diantaranya merupakan UMKM. Sedangkan sektor 
yang paling banyak dilirik adalah perdagangan,  
(termasuk berdagang di pasar, warung kaki lima) 
serta usaha kerajinan dan produksi barang dalam 
skala kecil sampai dengan menengah. 

Mencari informasi tentang bisnis dan lokasi 
bisnis yang tepat perlu dilakukan calon investor 
sebelum mengembangkan suatu usaha di lokasi 
tertentu. Kesesuaan lokasi dan jenis usaha 
berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis yang 
dijalankan. Oleh sebab itu diperlukan data dan 
informasi yang akurat dan uptodate, antara lain  
tentang  segmen pasar, perijinan, dan lain-lain.   

 
3.3. Business Location Based Service 

Business Location Based Service adalah 
aplikasi untuk investor yang akan mencari lokasi 
bisnis dengan memilih lokasi yang sesuai dengan 
tujuan. Aplikasi ini pada dasarnya sama dengan 
aplikasi pencarian tempat,  yaitu mengambil data 
dari server yang nantinya dikirim ke perangkat 
mobile atau data dari perangkat mobile dikirm ke 
server. Dengan aplikasi business location based 
service diharapkan investor akan lebih mudah 
menentukan lokasi bisnis yang strategis. Gambaran 
umum mengenai sistem Business Location Based 
Service yang akan dibuat dapat dilihat pada Gambar 
1.  

  

 

Gambar 1 Sistem Business Location Based Service 

Dalam usulan sistem ini terdapat beberapa 
prosedur utama yang melibatkan calon investor/ 
investor dan pihak dinas dari instansi terkait dan 
calon investor. Prosedur tersebut dapat dlihat lebih 
detil pada Tabel 1.   
  

Tabel 1 Prosedur Business Location Based Service 

Prosedur Deskripsi 

Dinas mengutus 
perwakilan untuk 
memberikan informasi 
bisnis di tiap daerah 
dan ilmu yang 
berhubungan dengan 
bisnis tersebut 

Memberikan informasi 
mengenai perkembangan 
bisnis khususnya di Jawa 
Barat dan potensi minat 
bisnis: jenis bisnis yang 
diminati dan kisaran 
modal yang diperlukan.   

Investor menerima dan 
berbagi informasi 
bisnis suatu daerah 

Mendapatkan informasi 
mengenai potensi bisnis 
tiap daerah dan Share 
informasi bisnis di daerah. 

Dinas pengelola situs Mengelola informasi 
bisnis tiap daerah. 

Dinas memberikan 
gambaran lokasi bisnis 
yang sesuai minat 
investor 

Memperlihatkan peta 
daerah dan informasi 
lokasi bisnis sesuai 
dengan minat. 

 

4. Perancangan Sistem 

Rancangan sistem yang dibahas dalam makalah 
ini mencakup: i) rancangan kelas analisis yang 
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diturunkan dari sequence diagram; ii) kebutuhan 
informasi setiap kelas; dan iii) struktur kelas desain.  

4.1. Diagram Kelas 
Diagram kelas analisis dihasilkan dari analisis 

sistem, yaitu sequence diagram.  Satu rangkaian 
kelas analisis digambarkan sebagai objek yang 
saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, 
masing-masing terdiri dari kelas antarmuka, kelas 
kontrol dan kelas model.  Satu rangkaian kelas 
mewakili hubungan antar kelas dalam sebuah use 
case.   

 

Gambar 2 Diagram Kelas Analisis 

4.2. Kebutuhan Data 
Struktur data yang dibutuhkan dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut.  
Tabel 2 Struktur Data 

No Data Isi Data 
DT-001 Pengguna � IdPengguna 

� namaPengguna 
� jenisPengguna 
� password 

DT-002 Lokasi � idLokasi 
� namaLokasi 
� lattitud 
� logitud 
� informasi  
� idDesa 

DT-003 Desa � idDesa 
� namadesa 

� long 
� lat 
� info Desa 
� idKecamatan 

DT-004 Kecamatan � IdKecamatan 
� namaKecamatan 
� long 
� lat 
� infoKecamatan 
� idKota 

DT-005 Kota � idKota 
� namaKota 
� long’ 
� lat 
� infoKota 

DT-006 Informasi 
Bisnis 

� id 
� informasi 
� tanggal 
� waktu 
� keterangan 

DT-007 Jenis Bisnis � idJenis 
� namaJenis 
� keterangan 

DT-008 Detail Bisnis � Id Detail 
� Jenis bisnis 
� Detail bisnis 
� Keterangan 
� idJenis 

  
Pada gambar 3 diperlihat struktur kelas desain 

sistem yang menggambarkan hubungan antar kelas, 
beserta properti dari setiap kelas.  

 

Gambar 3 Kelas Desain 
 

5. Implementasi Sistem 
 
Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun 

sistem business location based service terdiri dari 
perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat 

View Lokasi Mobi le Control Lokasi

(f rom Process View)

Model Lokasi

View Lokasi Bisnis Mobile

View Simpan Lokasi Bisnis Mobi le

Control Lokasi Bisnis Model  Lokasi Bisnis

View Kelola Lokasi Bisnis Website Control Lokasi

(f rom Process View)

Model Lokasi

View Kelola Lokasi Bisnis Website Control Lokasi Bisnis Model  Lokasi Bisnis

Jenis Bisnis
jenis : varchar
keterangan : varchar

Detail Bisnis
id_detail : int
nama_detail  : varchar
informasi : rtext
jenis : varchar
image : varchar

User
id_pengguna : varchar
nama_pengguna : varchar
jenis_pengguna : varchar
password : varchar
penghasi lan_tahunan : double
penghasi lan_bulanan : double
jenis_kelamin : varchar

Lokasi Bisnis
id : int
informasi : text
tgl  : date
keterangan : varchar
image : varchar
id_pengguna : varchar
id_detail : int
id_lokasi : int

Kota
kora : varchar
long : double
lat : duble
info_kota : text
iamge : varchar

Kecamatan
id_kecamatan : int
kecamatan : varchar
long : double
lat : double
info_kecamatan : text
kota : varchar
image : varchar

Lokasi
id_lokasi  : int
lokasi  : varchar
long : double
lat : double
info_lokasi : text
id_desa : int
image : varchar

Desa
id_desa : int
desa : varchar
long : double
lat : double
info_desa : text
id_kecamaran : int
image : varchar



Konferensi Nasional Sistem 

 

keras  yang digunakan adalah: perangkat Mobile, 
komputer dan Server sedangkan perangkat lunak 
yang digunakan adalah XAMPP Software Server, 
PHP Design dan Eclipse. 

Penerapan sistem ini melibatkan dua aplikasi 
yang dikembangkan yaitu aplikasi berbasis web 
sebagai pusat pengelola informasi server dan 
aplikasi  mobile.  Gambar 4 memperlihatkan 
tampilan utama aplikasi pada web server. 

 

Gambar 4 Business Location Based Service pada 
web server 

 
Gambar 5 memperlihatkan tampilan utama 

aplikasi yang diakses melalui perangkat mobile. Peta 
untuk menampilkan lokasi memanfaatkan google 
map.   

Gambar 5 Business Location Based Service pada 
perangkat mobile

 
6. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat dari 

adalah sebagai berikut : 
1. Sistem business location based service

yang dibangun adalah untuk membantu 
pengelolaan informasi potensi bisnis tiap 
daerah. 

2. Adanya aplikasi yang dapat diakses melalui 
perangkat mobile 
business location based service
efektif dan mudah diakses dari mana saja 
oleh investor.   
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Abstrak 

Abstrak – Tanaman merupakan salah satu makhluk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seiring dengan 
perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat 
kandungan yang ada pada tanaman. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, tanaman dapat digunakan 
sebagai sensor temperatur dengan memanfaatkan kandungan listrik yang terdapat dalam tanaman tersebut. 
Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa tanaman memiliki kandungan listrik. Kandungan 
listrik yang terdapat dalam tanaman tersebut dinamakan bio-electric potential. Bio-Electric Potential adalah 
suatu energi listrik yang tersimpan dalam tubuh tanaman. 
Dalam penelitian ini dibangun sebuah aplikasi sensor menggunakan Bio-electric Potential pada tanaman 
Chrysanthemum. Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan aplikasi untuk mengetahui Bio-electric Potential 
yang terdapat pada tanaman Chrysanthemum dan untuk mendapatkan bagaimana pengaruh bio-electric potential 
pada tanaman terhadap udara dingin yang dihasilkan oleh AC. Temperatur yang dihasilkan oleh AC disekitar 
tanaman berkisar antara 22 sampai 23 derajat celcius dengan kelembaban udara lebih kurang 60,6% RH. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa udara dingin yang dihasilkan oleh AC tersebut mengakibatkan bio-elekctric 
potential menjadi naik.  Kenaikan bio-electric potential ini dijadikan dijadikan sebagai sensor temperatur untuk 
memonitor AC yang menyala dengan temperatur berkisar antara 22 sampai 23 derajat celcius.  
 
Kata Kunci :  Bio-electric Potential, Tanaman Chrysanthemum, temperatur, Air Conditioning 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah merancang dan membangun aplikasi sensor 
temperatur pada ruangan yang ber-AC dengan 
memanfaatkan Bio-Electric Potential pada tanaman 
Chrysanthemum. Pada penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui bio-electric potential yang 
dihasilkan tanaman Chrysanthemum  terhadap udara 
dingin yang dikeluarkan oleh AC. Udara dingin 
tersebut dengan temperature berkisar antara 22 
sampai dengan 23 derajat celcius. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shigeki 
Hirobayashi [2], membahas mengenai tanaman yang 
digunakan sebagai sensor, dalam penelitiannya 
diberlakukan beberapa pengaruh aktivitas manusia 
terhadap bio-electric potential yang dihasilkan oleh 
tanaman. Banyak sedikit daun yang ada pada 
tanaman sangat berpengaruh terhadap sensitifitas 
bioelectric potential. Adanya efek dari seseorang 
berjalan di tempat dekat tanaman maka dijadikan 

sebagai perlakukan dalam penelitian. Kesimpulan 
yang dihasilkan adalah bahwa pergerakan  loncatan 
gerak menghasilkan respon yang terukur dalam 
potensi bio-electric tanaman dan respon ini 
bervariasi selaras dengan tingkat subyek melangkah.  

Penelitian lain yang mengungkapkan tentang 
potensi voltase listrik yang ada pada tanaman 
berhasil diungkapkan oleh Patrick Favre dan Robert 
Degli [1]. Penelitian tersebut mengungkapkan 
tentang potensi listrik yang ada pada tanaman 
Arabidopsis Thaliana, di Indonesia tanaman tersebut 
seperti selada air. 

Untuk mengetahui potensi listrik yang ada, 
tanaman ini diberikan sebuah rangsangan elektroda. 
Pengambilan hasil penelitian menggunakan saluran-
saluran yang diberi penghantar berupa larutan 
Ag/AgCl pada titik yang telah ditentukan yaitu 
sebanyak 8 titik dengan jarak tertentu. Tegangan 
yang dijadikan refrensi adalah tegangan pada bumi. 
Nilai-nilai elektron yang ada dikuatkan dengan 
rangkaian operasional amplifier (Op-Amp). Untuk 
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menghitung nilai elektron menggunakan alat 
elektrometer sebelum data dimasukkan ke dalam 
komputer. 

Dari berbagai macam tanaman yang ada di 
Indonesia, pada penelitian ini menggunakan 
tanaman Chrysanthemum sebagai objeknya. Hal ini 
dikarenakan Chrysanthemum merupakan tanaman 
dimana pembungaan dan panennya dapat diatur 
menurut kebutuhan pasar. Sehingga tanaman ini 
mudah didapatkan di berbagai tempat di Indonesia. 

Pada penilitian ini masukan berasal dari 
semburan udara dingin yang keluar dari AC. Pada 
penelitian ini dititik beratkan kepada pengaruh udara 
dingin yang disemburkan oleh AC pada bio-electric 
potential tanaman. Bio-electric potential digunakan 
sebagai sensor untuk membedakan apakah AC 
menyemburkan udara dingin disekitar tanaman 
Chrysanthemum atau tidak.   

Pengambilan data dilakukan dengan cara 
mengukur bio-electric potential pada temperatur 
berkisar antara 25 sampai 27 derajat celcius saat AC 
tidak dinyalakan dan suhu ruangan saat AC 
dinyalakan yaitu berkisar antara 22 sampai dengan 
23 derajat celcius. Pengambilan data dilakukan pada 
pagi hari lebih kurang pukul 08.00, siang hari lebih 
kurang pukul 12.00, dan sore hari lebih kurang 
pukul 15.00. Pengukuran dilakukan pada 
kelembaban udara 60,6% RH. 
 
2. DASAR TEORI 
 
2.1 Bio-electric Potential 
 

Pemanfaatan energi yang tesimpan dalam 
tanaman dan menghasilkan sebuah listrik akan 
dijadikan obyek penelitian terkait dengan dengan 
nama Bio-electric Potential. Bio-electric potential 
merupakan listrik yang tersimpan dalam makhluk 
hidup cara kerjanya tidak memakai media atau alat 
tertentu. Bio-electric yang dimanfaatkan pada 
penelitian ini yaitu listrik yang terkandung dan 
dihasilkan oleh tanaman Chrysanthemum. 

Bio-electric potential pada tanaman 
Chrysanthemum dimanfaatkan sebagai masukan ke 
sistem yang dibangun sehingga menjadi grafik 
dalam satuan miliVolt, kemudian diproses menjadi 
suatu informasi. Adapun  penelitian ini 
memanfaatkan pengaruh udara dingin yang 
dihasilkan oleh AC terhadap kandungan Bio-electric 
potential pada tanaman Chrysanthemum.  
 
2.2 Sensor 
 

Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk 
mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik 
sehingga dapat di analisa dengan rangkaian listrik 
tertentu. Sensor juga bisa disebut sebagai alat untuk 
mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan 

untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, 
sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. 

Dalam aplikasi sebuah sensor, memenuhi 
persyaratan karakteristik utama sensor sebagai 
berikut : 
a. Linearitas 

Konversi harus proporsional. Artinya 
karakteristik konversi dari sensor harus linear (selalu 
sebanding). 
b. Tidak tergantung temperatur 

Karakteristik keluaran (converter) sensor tidak 
boleh tergantung pada temperatur di sekelilingnya, 
kecuali sensor suhu/temperatur. 
c. Kepekaan 

Kepekaan sensor harus dipilih sedemikian 
sehingga dalam aplikasi, pada nilai-nilai masukan 
yang ada dapat diperoleh tegangan listrik keluaran 
yang cukup besar. 
d. Waktu tanggapan 

Waktu tanggapan adalah waktu yang diperlukan 
keluaran sensor untuk mencapai nilai akhirnya pada 
nilai masukan yang berubah secara mendadak. 
Karakteristik ini menuntut, dalam aplikasi sensor 
harus dapat berubah cepat bila nilai masukan pada 
sistem tempat sensor tersebut berubah. 
e. Batas frekuensi terendah dan tertinggi 

Batas-batas tersebut adalah nilai frekuensi 
masukan periodik terendah dan tertinggi yang masih 
dapat dikonversi oleh sensor secara benar. Pada 
kebanyakan aplikasi disyaratkan bahwa frekuensi 
terendah adalah 0 Hz. 
f. Stabilitas waktu 

Untuk nilai masukan tertentu, sensor harus 
dapat memberikan keluaran yang tetap nilainya 
dalam waktu yang lama. Sayangnya karakteristik 
kebanyakan komponen elektronik (sensor) dalam 
aplikasinya cenderung berubah seiring dengan 
waktu. 
g. Histeresis 

Sensor dapat mengalami gejala histeresis seperti 
yang ada pada magnetisasi besi. Pada temperatur 
tertentu akibat dari karakteristik ini sebuah sensor 
dapat memberikan keluaran yang berlainan, 
tergantung pada keadaan apakah saat itu temperatur 
sedang naik atau turun. 

Dari syarat-syarat atau karakteristik ideal 
tersebut linearitas, tidak tergantung pada temperatur, 
stabilitas waktu, dan histeresis sangat menentukan 
ketelitian sensor. Proses fisik yang menjadi dasar 
kerja sensor tergantung pada aplikasi yang 
memerlukan sensor tersebut.  

 
3. METODOLOGI 
 
Penelitian ini dilakukan di laboratorium 

Perangkat Keras Jurusan Teknik Informatika 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang. Obyek 
yang digunakan adalah tanaman Chrysanthemum. 
Pengambilan data bio-electric potential pada 
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tanaman Chrysanthemum, sebelumnya dilakukan 
pengukuran terhadap ruangan yang meliputi panjang 
ruangan, lebar ruangan, tinggi ruangan, serta jar
tanaman terhadap AC, seperti yang ditunjukkan oleh 
gambar 1. Ruangan yang digunakan mempunyai 
panjang 6,97 m, lebar 7,05 m, dan tinggi  3,00 m. 
Jarak tanaman Chrysanthemum diletakkan 1,75 m 
dibawah AC ruangan.  

 
 
 

Gambar 1. Ilustrasi Letak Tanaman.
 
Sistem yang dirancang bertujuan untuk 

mengukur bio-electric potential pada tanaman.  
Informasi yang dikeluarkan jika lingkungan tanaman 
berubah menjadi dingin atau tidak. Diagram Sistem 
dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 3.  Blok Diagram Sistem
 

Pada tanaman Chrysanthemum dipasang perak 
klorida, yang berfungsi untuk mendeteksi ion
listrik yang dihasilkan oleh tanaman. Ion
yang masuk, diperkuat oleh rangkaian OpAmp 
(Operation Amplifier). Rangkaian ini digunakan 
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tanaman Chrysanthemum, sebelumnya dilakukan 
pengukuran terhadap ruangan yang meliputi panjang 
ruangan, lebar ruangan, tinggi ruangan, serta jarak 
tanaman terhadap AC, seperti yang ditunjukkan oleh 
gambar 1. Ruangan yang digunakan mempunyai 
panjang 6,97 m, lebar 7,05 m, dan tinggi  3,00 m. 
Jarak tanaman Chrysanthemum diletakkan 1,75 m 

 
Gambar 1. Ilustrasi Letak Tanaman. 

Sistem yang dirancang bertujuan untuk 
electric potential pada tanaman.  

Informasi yang dikeluarkan jika lingkungan tanaman 
berubah menjadi dingin atau tidak. Diagram Sistem 

 
Gambar 3.  Blok Diagram Sistem 

anaman Chrysanthemum dipasang perak 
klorida, yang berfungsi untuk mendeteksi ion-ion 
listrik yang dihasilkan oleh tanaman. Ion-ion listrik 
yang masuk, diperkuat oleh rangkaian OpAmp 
(Operation Amplifier). Rangkaian ini digunakan 

untuk menguatkan tegangan l
disebabkan karena tegangan yang dihasilkan masih 
kecil dan belum bisa terdeteksi komputer. Data awal 
rata-rata tanaman memiliki nilai seperseratus 
limapuluh Volt, sehingga diperlukan penguatan 
tegangan sebesar 10 kali. Rangkaian Op
dipakai adalah Op-Amp jenis non
output yang dikelurkan berupa teganan positif. 
Gambar 2 menunjukkan rangkaian OpAmp.

 

 
Gambar 2 Rangkaian OpAmp
 
Untuk mendapatkan nilai R2 dan R1 digunakan 

rumus penguatan tegangan Vout=(1+R2/R1)Vin. 
Sehingga nilai R2 dan R1 didapatkan untuk 
penguatan sebesar 10 kali. 

Setelah masuk dalam rangkaian OpAmp, 
selanjutnya dikonversi menjadi sinyal digital 
menggunakan ADC (Analog to Digital Converter) 
dan diteruskan ke rangkaian mikrokontroler. 
Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengontrol 
semua kinerja hardware yang ada dan menampilkan 
nilai yang diperoleh dari ADC. Selanjutnya nilai 
tersebut dikalibrasi dan dikirimka
Gambar 4 menunjukkan blok diagram pengiriman 
data oleh mikrokontroler. 

 

Konfigurasi (Port,
ADC, USART)

Pengambilan Data

Kalibrasi Nilai

Pengiriman data
ke Komputer

Gambar 4 Proses Pengiriman Data di 
Mikrokontroler

Data tegangan listrik pada tanaman masuk ke 
komputer melalui rangkaian serial. Komputer 
sebagai media untuk mengambil data dan 
menampilkan nilai Bio-
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untuk menguatkan tegangan listrik. Hal ini 
disebabkan karena tegangan yang dihasilkan masih 
kecil dan belum bisa terdeteksi komputer. Data awal 

rata tanaman memiliki nilai seperseratus 
limapuluh Volt, sehingga diperlukan penguatan 
tegangan sebesar 10 kali. Rangkaian Op-Amp yang 

Amp jenis non-inverting karena 
output yang dikelurkan berupa teganan positif. 
Gambar 2 menunjukkan rangkaian OpAmp. 

 

Gambar 2 Rangkaian OpAmp 

Untuk mendapatkan nilai R2 dan R1 digunakan 
rumus penguatan tegangan Vout=(1+R2/R1)Vin. 
Sehingga nilai R2 dan R1 didapatkan untuk 
penguatan sebesar 10 kali.  

Setelah masuk dalam rangkaian OpAmp, 
selanjutnya dikonversi menjadi sinyal digital 

(Analog to Digital Converter) 
dan diteruskan ke rangkaian mikrokontroler. 
Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengontrol 
semua kinerja hardware yang ada dan menampilkan 
nilai yang diperoleh dari ADC. Selanjutnya nilai 
tersebut dikalibrasi dan dikirimkan ke computer. 
Gambar 4 menunjukkan blok diagram pengiriman 

 

Konfigurasi (Port,
ADC, USART)

Pengambilan Data
ADC

Kalibrasi Nilai

Pengiriman data
ke Komputer

 
Gambar 4 Proses Pengiriman Data di 

Mikrokontroler 
 

Data tegangan listrik pada tanaman masuk ke 
komputer melalui rangkaian serial. Komputer 
ebagai media untuk mengambil data dan 

-Electric Potential dalam 
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satuan milivolt (mV) dan grafik melalui aplikasi 
yang dibangun. Diagram Alir sistem dapat dilihat 
pada gambar 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 5. Diagram Alir Sistem 
 

Pada saat pembacaan data, sistem  memproses data. 
Berdasarkan pengambilan data pada 3 kondisi, 
didapatkan bahwa Bio-electric potensial sebesar 
450mV dapat dijadikan referensi sebagai sensor 
temperature. Jika bioelectric potensial lebih dari 
450mV, menunjukkan bahwa AC sedang 
menyemburkan udara dingin. Tegangan ini juga 
dijadikan sensor yang memberikan informasi berupa 
suara dan grafik. 
 

4. HASIL dan PEMBAHASAN 
 
Pengukuran bio-electric potential tanaman 

Chrysanthemum dengan tanpa pengaruh dingin dari 
AC (pada suhu ruangan) dan dengan memberikan 
pengaruh dingin AC serta kondisi di luar ruangan.  
Perak klorida pada ditancapkan pada batang 
tanaman Chrysantemum untuk yang positif, 
sedangkan untuk yang negatif ditancapkan pada 
batang yang dekat dengan akar.  

Untuk pengambilan data bio-electric potential 
pada tanaman Chrysanthemum adalah sebagai 
berikut:  

a. Di dalam ruangan tanpa AC, 
b. Di dalam ruangan yang ber-AC,  
c. Serta di luar ruangan pada waktu pagi hari, 

siang hari, dan sore hari. 
pada tanaman Chrysanthemum yang dihasilkan. 

Gambar 6, 7, 8 menunjukkan tampilan grafik yang 
dihasilkan oleh bio-electric potential tanaman 
Chrysanthemum. 

 

 
Gambar 6. Grafik Bio-electric Potential pada pagi 

hari 
 

 
Gambar 7. Grafik Bio-electric Potential pada siang 

hari 
 

 
Gambar 8. Grafik Bio-electric Potential pada sore 

hari 
 

Pada gambar 6, 7 dan 8, terdapat perbedaan 
nilai bio-electric potential yang dihasilkan pada 
waktu pagi hari, siang hari, dan sore hari. 
Pengambilan data dilakukan pada tiga kondisi, yaitu: 
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di dalam ruangan namun AC dimatikan, di dalam 
ruangan dengan AC dinyalakan, dan di luar ruangan. 

Pada pagi, cuaca normal, suhu di dalam ruangan 
serta di luar ruangan hampir sama, yaitu 26º C, 
sedangkan untuk kelembaban 70% RH, dan bio-
electric potential yang dihasilkan untuk di dalam 
(tanpa AC) dan di luar ruangan yaitu < 400 mV, 
sedangkan untuk suhu dalam ruangan ber-AC yaitu 
22 – 23º C dan kelembaban 60,6% RH, bio-electric 
potential di dalam ruangan ber-AC mencapai > 800 
mV. 

Pada siang hari, cuaca normal, suhu di dalam 
serta di luar ruangan yaitu 26 – 27º C, sedangkan 
untuk kelembaban 72% RH, dan bio-electric 
potential yang dihasilkan yaitu < 400 mV. 
Sedangkan untuk suhu di dalam ruangan ber-AC 
yaitu 22 – 23º C, kelembaban 60,6% RH, dan bio-
electric potential yang dihasilkan yaitu > 800 mV. 

Untuk sore hari, suhu, kelembaban, dan nilai 
bio-electric potential sama dengan pada waktu pagi 
hari. 
 

5. Kesimpulan 
 
Penurunan temperatur di sekeliling tanaman 

mengakibatkan bio-electric potential tanaman 
Chrysanthemum menjadi naik. Bio-electric potential 
pada tanaman Chrysanthemum pada pagi dan sore 
hari mempunyai nilai yang hampir sama, yaitu untuk 
ruangan tanpa AC, bio-electric potential yang 
dihasilkan berkisar antara 157 – 291 mV. Sedangkan 
untuk ruangan yang menggunakan AC, bio-electric 
potential tanaman Chrysanthemum mencapai > 
800mV. 
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Abstrak 

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana mengetahui kemungkinan riwayat pasien penderita 
hepatitis (penyakit hati stadium tinggi) berdasarkan gejala dan kondisi pasien tersebut. Penalaran berbasis kasus 
(Case-Base Reasoning) dalah sebuah sistem yang menggunakan kasus-kasus lama untuk menyimpulkan kasus 
pasien baru.. Bagaimana cara mengklasifikasikan kategori pasien baru berdasarkan gejala dan kondisinya dengan 
membandingkan gejala dan kondisi pasien tersebut terhadap gejala-gejala yang mirip pada database kasus 
hepatitis. Sehingga tenaga medis dapat terbantu memprediksi seberapa parah pasien baru tersebut.  
Cara pengelolaan simpanan data kasus dalam penalaran berbasis kasus ini menggunakan metode indexing 
sehingga mempermudah dan membatasi lingkup proses pencarian kemiripan. Proses case retrieval dan penentuan 
similarity kasus menggunakan metode K-Nearest Neighbor.  
Hasil dari penelitian adalah sebuah prototype atau model sistem yang dapat membantu memprediksi 
kemungkinan apakah pasien tersebut akan semakin membaik atau semakin memburuk berdasarkan kondisi dan 
gejalanya sehingga pasien-pasien berkategori pasien dengan hepatitis yang berat dapat diberikan penanganan 
yang lebih intensif.  
 
Kata Kunci : Hepatitis, Case Based Reasonng, K-Nearest Neighbor 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 
 Penelitian ini mengangkat permasalahan 
tentang bagaimana mengetahui kemungkinan 
riwayat pasien penderita hepatitis (penyakit hati 
stadium tinggi) berdasarkan gejala dan kondisi 
pasien tersebut. Proses penyimpulan riwayat pasien 
dilakukan dengan mencari kasus-kasus sejenis 
berdasarlan gejala dan kondisi pasien Penalaran 
berbasis kasus (Case-Base Reasoning) ini 
merupakan sebuah sistem yang menggunakan kasus-
kasus terdahulu untuk menyimpulkan kasus baru 
yang sedang dihadapi. Metode penalaran berbasis 
kasus berkembang setelah diketahui bahwa kasus-
kasus di masa lalu ternyata dapat dipakai sebagai 
acuan dalam pengambilan keputusan jika terdapat 
kemiripan dalam beberapa kondisi dan gejala 
penderita. Proses pencarian kasus terdahulu yang 
mirip membutuhkan beberapa syarat, antara lain 
kasus-kasus tersebut harus berada dalam ruang 
kontinyu, kasus tersebut dapat distrukturkan dengan 
baik sehingga pencarian kemiripan dapat dilakukan 

dengan benar. Keuntungan penalaran berbasis kasus 
yaitu [5]: 
a. Mengurangi dampak penambahan informasi 

pengetahuan, karena tidak memerlukan 
pemahaman bagaimana menyelesaikan masalah. 

b. Tidak memerlukan suatu model yang explisit 
dan pengetahuan didapatkan dengan cara 
mengumpulkan kejadian-kejadian yang telah 
terjadi. 

c. Kemampuan untuk belajar dengan 
menambahkan kasus baru seiring waktu tanpa 
perlu menambahkan aturan baru atau mengubah 
yang sudah ada. 

d. Kemampuan untuk mendukung justifikasi 
dengan menawarkan kasus lampau lebih 
diutamakan. 

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana 
meramalkan riwayat pasien penderita hepatitis pada 
manusia menggunakan penalaran berbasis kasus. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan 
sarana untuk mengetahui apakah pasien yang sedang 
didiagnosis akan memiliki kesempatan hidup lebih 
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baik atau semakin buruk sehingga berujung pada 
kematian.  
Hasil penalaran berbasis kasus untuk penyakit 
hepatitis ini dapat menjadi peringatan awal awal 
bagi perawat atau tenaga kesehatan yang menerima 
pasien berdasarkan gejala-gejala bersifat fisik 
sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter 
ahli terkait. Sehingga pasien yang setelah didiagnosa 
ternyata masuk dalam kategori akan semakin 
memburuk kondisinya, maka pasien tersebut akan 
mendapat prioritas utama dalam perawatan sehingga 
harapan untuk dapat diselamatkan akan lebih tinggi. 
 Mengamati data kasus yang sudah diperoleh maka 
secara umum hanya ada dua macam target atribut 
yang menjadi kesimpulan yaitu : LIVE  dimana 
kondisi ini pasien akan cenderung lebih mudah 
untuk diselamatkan dan kondisi DIE dimana 
berdasarkan kasus yang ada pasien tersebut akan 
cenderung memburuk dan berakhir pada kematian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
dari  Hepatitis Domain Database yang disumbang 
oleh G.Gong  (Carnegie-Mellon University) 
Yugoslavia. Database berisi 155 kasus berisi data 
gejala dan kondisi pasien hepatitis. Spesifikasi data 
untuk proses penalaran berbasis kasus ada di tabel 1. 
 

Tabel 1. Jumlah Kasus dalam Database Uji 
No Akhir riwayat Pasien Jumlah Kasus 
1 LIVE   123 
2    DIE     32 
 TOTAL 155 

 
2. Penelitian Sejenis  

 
Penelitian terakhir menggunakan data ini pernah 
dilakukan oleh Diaconis,P. & Efron,B. (1983) 
dengan topik tentang Computer-Intensive Methods 
in Statistics. Hasil penelitian menggunakan data ini 
menunjukkan bahwa 80% dari proses klasifikasi 
adalah akurat [1]. Penelitian lain menggunakan data 
ini dilakukan juga oleh Cestnik,G. dkk. (1987) 
dengan topik        Knowledge-Elicitation Tool for 
Sophisticated Users.  Hasil penelitian menyebutkan 
tingkat akurasi klasifikasi dengan data ini mencapai 
83% [2]. Penelitian sejenis tentang kasus yang 
hampir mirip pernah dilakukan oleh Eriyanti (2004). 
Hasil penelitian adalah sebuah sarana untuk 
mendeteksi penyakit kulit dan kelamin 
menggunakan case base reasoning. Penelitian ini 
mengembangkan di sisi retrival dan pencocokan 
kasus terhadap penelitian tersebut [3].  
 

3. Landasan Teori 
 

3.1. Teori Case Based Reasoning 
 
 Penalaran berbasis kasus (Case-Base 
Reasoning) merupakan sebuah sistem yang 
menggunakan pengalaman lama untuk dapat 

mengerti dan menyelesaikan masalah baru. [4]. 
Keuntungan sistem penalaran berbasis kasus, yaitu: 
a. Mengurangi dampak penambahan informasi 

pengetahuan, karena tidak memerlukan 
pemahaman bagaimana menyelesaikan masalah. 

b. Tidak memerlukan suatu model yang explisit 
dan pengetahuan didapatkan dengan cara 
mengumpulkan kejadian-kejadian yang telah 
terjadi. 

c. Kemampuan untuk belajar dengan 
menambahkan kasus baru seiring waktu tanpa 
perlu menambahkan aturan baru atau mengubah 
yang sudah ada. 

d. Kemampuan untuk mendukung justifikasi 
dengan menawarkan kasus lampau lebih 
diutamakan. [5] 

Tahapan proses sistem penalaran berbasis kasus: 
a. Retrieve : 
 Retrieve dilakukan pada saat melakukan 
proses pencarian dan menentukan kesamaan kasus 
lama dengan kasus baru. 
b. Reuse: 
 Reuse adalah menggunakan kembali 
informasi dan pengetahuan dalam kasus tersebut 
untuk mengatasi masalah. Proses Reuse yaitu pada 
saat ditemukannya kondisi yang sama yang ada 
dalam database dengan kondisi pada kasus sekarang. 
c. Revise: 
 Revise adalah meninjau ulang solusi yang 
diajukan. Revise dilakukan terhadap kasus baru 
yang tidak ada didalam database yang akan 
disimpan. 
d. Retain: 
 Retain adalah menelaah apakah hasil 
pemecahan masalah dapat digunakan dalam 
pemecahan masalah berikutnya. Proses Retain 
dilakukan dengan menyimpan hasil gejala baru 
kedalam sebuah case-base. 
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Gambar 1 . Siklus case-base reasoning
 
 

3.2. Metode Indexing  Kasus
 
 Indeks memungkinkan pengguna untuk 
secara efektif mengambil semua record yang 
memenuhi syarat pencarian pada field 
dari indeks. Pada penalaran berbasis kasus, proses 
pengindekan terkait langsung dengan isi data dalam 
database kasus. Pengindexan 
mempermudah penelusuran kasus. Selain itu 
manfaat dari peng-index-an adalah supaya proses 
pencarian similarity kasus tidak perlu melibatkan 
seluruh data kasus, tetapi cukup pada beberapa kasus 
terdekat. Metode yang digunakan untuk indexing 
kasus yaitu :metode B-Tree.  
 

3.3. Nearest Neighbor 
 
Metode pencarian kesamaan kasus lama dengan 
kasus baru yang dipakai adalah metode 
neighbor.  Metode ini mencari kesaman kasus 
dengan menghitung kedekatan antara kasus baru 
dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada 
pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. 
Rumus umum Nearest Neoghbor
berikut : 
 

n

t
f

STsimilarity
∑ == 1),(

 
Keterangan: 
T : kasus baru 
S : kasus yang ada dalam penyimpanan
n : jumlah atribut dalam setiap kasus
i : atribut individu antara 1 sampai dengan n
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base reasoning. 

Metode Indexing  Kasus 

Indeks memungkinkan pengguna untuk 
secara efektif mengambil semua record yang 
memenuhi syarat pencarian pada field search key 
dari indeks. Pada penalaran berbasis kasus, proses 
pengindekan terkait langsung dengan isi data dalam 
database kasus. Pengindexan berguna untuk 
mempermudah penelusuran kasus. Selain itu 

an adalah supaya proses 
kasus tidak perlu melibatkan 

seluruh data kasus, tetapi cukup pada beberapa kasus 
terdekat. Metode yang digunakan untuk indexing 

Metode pencarian kesamaan kasus lama dengan 
kasus baru yang dipakai adalah metode nearest 

Metode ini mencari kesaman kasus 
dengan menghitung kedekatan antara kasus baru 
dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada 
pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. 

Nearest Neoghbor adalah sebagai 

t

ttt

w

wSTf ×),(
 

S : kasus yang ada dalam penyimpanan 
n : jumlah atribut dalam setiap kasus 
i : atribut individu antara 1 sampai dengan n 

f : fungsi similarity atribut I antara kasus T dan 
kasus S 
w : bobot yang diberikan pada atribut ke
 

4. Hasil Penelitian 
 
 Bagian ini menjelaskan metodologi 
penelitian hingga hasil penelitian yang telah 
dilakukan.  
 
4.1. Representasi Kasus  
 
Metode representasi kasus yang dipilih adalah 
metode representasi tabel. Penelitian menggunakan 
data kasus pasien penyakit 
gejala-gejala dalam kasus dan juga nilai variabel 
gejala yang diperoleh dalam data kasus maka 
representasi kasus dapat dinyatakan dalam bentuk 
tabel kasus sebagai berikut.
 

Tabel 2. Representasi Kasus

No A B C D E F G
1 2 30.0 2 1 2 2 2

2 2 32.0 1 2 1 1 2

3 2 27.0 1 1 2 1 2

4 2 51.0 1 1 2 1 1

5 1 47.0 1 2 2 1 1

6 2 25.0 1 2 2 2 2

7 1 35.0 1 1 2 1 2

8 2 45.0 1 1 2 1 1

9 2 54.0 1 1 1 2 2

10 1 33.0 1 1 2 1 1

11 2 7.0 1 2 2 2 2

12 1 42.0 1 1 1 1 1

13 2 41.0 1 2 1 1 2

14 2 52.0 1 1 2 1 2

15 2 45.0 1 1 2 1 2

16 2 36.0 1 1 2 2 2

17 2 69.0 2 2 2 1 2

18 2 24.0 1 1 2 1 2

19 2 50.0 1 2 2 2 2

20 1 61.0 1 1 2 1 1
 

Tabel 2. Representasi Kasus (lanjutan)
 

No P Q
1 85.0 18.0

2 59.0 249.0

3 168.0 227.0

4 215.0 269.0

5 86.0 20.0

6 1.0 34.0
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f : fungsi similarity atribut I antara kasus T dan 

w : bobot yang diberikan pada atribut ke-i 

 

Bagian ini menjelaskan metodologi 
penelitian hingga hasil penelitian yang telah 

 

Metode representasi kasus yang dipilih adalah 
metode representasi tabel. Penelitian menggunakan 
data kasus pasien penyakit hepatitis. Berdasarkan 

gejala dalam kasus dan juga nilai variabel 
gejala yang diperoleh dalam data kasus maka 
representasi kasus dapat dinyatakan dalam bentuk 
tabel kasus sebagai berikut. 

Tabel 2. Representasi Kasus 

G H I  J K L  M N O 
2 2 1 2 2 2 2 2 1.0 

2 2 2 1 2 1 2 2 1.0 

2 2 2 1 2 2 2 2 2.4 

1 1 2 1 1 1 2 1 4.6 

1 2 2 1 2 2 1 1 1.7 

2 2 2 2 2 2 2 2 0.6 

2 2 1 1 1 1 1 2 1.5 

1 1 2 2 2 2 2 2 2.3 

2 2 1 1 2 2 2 2 1.0 

1 2 2 2 2 2 1 2 0.7 

2 2 2 1 1 2 2 2 0.7 

1 2 2 2 2 1 2 2 0.5 

2 2 2 1 2 2 2 2 0.9 

2 2 2 2 2 2 2 2 1.0 

2 2 2 1 1 2 2 2 1.2 

2 2 2 2 2 2 2 2 1.1 

2 2 2 2 2 2 2 2 3.2 

2 2 2 2 2 2 2 2 1.0 

2 2 2 2 2 2 2 2 1.0 

1 2 1 1 2 1 2 2 1.0 

Tabel 2. Representasi Kasus (lanjutan) 

Q R S T 
18.0 4.0 1.0 1 

249.0 3.7 54.0 1 

227.0 3.0 66.0 2 

269.0 3.9 51.0 2 

20.0 2.1 46.0 2 

34.0 6.4 1.0 2 
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7 138.0 58.0 2.6 1.0 2 

8 1.0 648.0 1.0 1.0 2 

9 155.0 225.0 3.6 67.0 2 

10 63.0 80.0 3.0 31.0 2 

11 256.0 25.0 4.2 1.0 2 

12 62.0 68.0 3.8 29.0 2 

13 81.0 60.0 3.9 52.0 1 

14 85.0 30.0 4.0 1.0 2 

15 81.0 65.0 3.0 1.0 1 

16 141.0 75.0 3.3 1.0 2 

17 119.0 136.0 1.0 1.0 2 

18 1.0 34.0 4.1 1.0 2 

19 139.0 81.0 3.9 62.0 2 

20 1.0 1.0 1.0 1.0 2 
 
Keterangan tabel :  
A= kelas kasus  dimana 1=DIE, dan 2=LIVE 
B=AGE dalam satuan angka 
C=SEX  dimana 1=male,2 = female  
D=STEROID dimana 1=no,2=yes 
E=ANTIVIRALS dimana 1=no,2=yes 
F=FATIGUE dimana 1=no,2=yes 
G= MALAISE dimana 1=no,2=yes 
H= ANOREXIA dimana 1=no,2=yes 
I =LIVER BIG dimana 1=no ,2=yes 
J=LIVER FIRM dimana 1=no ,2=yes 
K=SPLEEN PALPABLE dimana 1=no ,2=yes 
L=SPIDERS dimana 1=no ,2=yes 
M=ASCITES dimana 1=no ,2=yes 
N=VARICES dimana 1=no ,2=yes 
O=BILIRUBIN 
P=ALKPHOSPHATE 
Q=SGOT 
R=ALBUMIN 
S=PROTIME 
T='HISTOLOGY dimana 1=no ,2=yes 
 
 
4.3 Proses Nearest Neighbor   
 
Proses pencarian kemiripan kasus baru dengan 
kasus-kasus lama menggunakan nearest neighbor. 
Proses ini tidak perlu membandingkan kasus baru 
dengan semua data kasus, tetapi cukup 
memanfaatkan index untuk mengambil kasus-kasus 
terdekat saja. Proses nearest neighbor diwujudkan 
menjadi algoritma/pseudocode untuk mencari 
penyelesaian kasus baru sebagai berikut. 
 
SUMCASE = Jumlah kasus berindex sama. 
FOR I= 1 TO SUMCASE 
TOTALBOBOT=0 
TOTALJARAK=0 
FOR J=1 TO SUMGEJALA  
IF casebase.idkasus=k.idkasus  
   AND casebase.idgejala=casetest.idgejala  

   AND perbandinganvariabel.idvariabelgejala1= 
   casebase.idvariabelgejala AND and 
gejala.idgejala=casetest.idgejala THEN  
TOTALBOBOT=TOTALBOBOT+GEJALA.BOB
OT 
TOTALARAK=TOTALJARAK+perbandinganvaria
bel.nilai*GEJALA.BOBOT 
END IF 
SIMILARITY=TOTALJARAK/TOTALBOBOT 
PRINT SIMILARITY 
NEXT J 
NEXT I 
 
//TAMPILKAN KASUS PALING MIRIP  
PRINT MAX(SIMILARITY), IDKASUS, NAMA 
 
4.4. Implementasi Dengan Program  
 
 Implementasi indexing dan similarity 
dilakukan menggunakan bahasa pemrograman 
Borland Delphi. Pengujian telah dilakukan pada 
prototype yang sudah dibangun. Salah satu bentuk 
pengujian dilakukan untuk pasien dengan gejala-
gejala sebagai berikut : 
 
 

Tabel 3. Contoh Kasus 
 

No Kondisi / Gejala Kasus 
Uji 1 

Kasus 
Uji 2 

Kasus 
Uji 3 

1 AGE  19 50 78 
2 SEX  2 1 1 
3 STEROID  1 1 2 
4 ANTIVIRALS  2 2 2 
5 FATIGUE  2 1 1 
6  MALAISE 2 2 2 
7  ANOREXIA  2 2 2 
8  LIVER BIG  1 1 2 
9 LIVER FIRM  2 2 2 
10 SPLEEN 

PALPABLE  
2 2 2 

11 SPIDERS  2 2 2 
12 ASCITES  2 2 2 
13 VARICES 2 2 2 
14 BILIRUBIN 1.00 0.90 0.70 
15 ALKPHOSPHATE 85 135 96 
16 SGOT 18 42 32 
17 ALBUMIN 4.0 3.5 4.0 
18 PROTIME 1 1 1 
19 HISTOLOGY  1 1 1 

 
Data yang diuji tersebut diinputkan dalam form 
diagnosa aplikasi yang telah dibangun sebagaimana 
pada gambar 2.  
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Gambar 2. Input Data Diagnosa Pasien Hepatitis 

 
Hasil proses terhadap data yang diuji tersebut 
ditampilkan dalam form hasil diagnosa aplikasi 
sebagaimana pada gambar 3.  

 

Gambar 3. Form Hasil Diagnosa. 
 

Maka hasil proses prediksi menggunakan kasus-
kasus yang ada menunjukkan bahwa ketiga pasien 
tersebut berkategori LIVE artinya 
kecenderungannya semakin membaik  
 
4.5. Pengujian Prototype 
 
Prototype sistem telah dilakukan proses uji 
menggunakan beberapa kasus uji penyakit hepatitis. 
Pengujian menggunakan 10 kasus contoh dan 
hasilnya semua proses pengujian dapat memberikan 
hasil diagnosa penyakit terdekat dengan kasus mirip 
yang ada dalam database kasus. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 

5.1. Kesimpulan 
 
a. Penelitian ini  menghasilkan tingkat akurasi 

yang baik untuk data uji sebanyak 10 data 
pasien testing. 

b. Proses pencarian kesamaan kasus di masa lalu 
menggunakan Nearest Neighbor. Proses ini 
tetap dapat memberikan hasil walaupun kasus 
yang dekat tidak ditemukan. 

c. Secara umum aplikasi CBR untuk diagnosa 
penyakit hepatitis telah dapat diselesaikan 
mengikuti teori penalaran berbasis kasus. 

 
5.2. Saran 
 
a. Perlu pengujian lebih mendalam untuk melihat 

kinerja metode-metode retrieve dan similarity  
tersebut sehingga dapat diketahui tingkat 
kelayakannya. 

b. Proses pencarian kesamaan (similarity) dapat 
dikembangkan dengan metode lain yang sejenis. 
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Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi 

indonesia lebih baik. KKNI menetapkan bahwa terdapat jenjang kualifikasi seseorang dari mulai level 1 (satu) 
sebagai level terendah sampai level 9 (sembilan
dapat dilihat dari bukti tertulis berupa sertifikat baik didapat dari lembaga pendidikan maupun lembaga 
ketenagakerjaan. Pada lembaga pendidikan, kualifikasi seseorang dapat dilihat dari capaia
Terdapat 6 (enam) komponen yang dinilai untuk capaian pembelajaran dalam bidang pendidikan yang ditetapkan 
pada KKNI. 

Penelitian yang dilakukan adalah mencari alat ukur untuk setiap komponen capaian pembelajaran, 
kemudian dibuatkan model dan dicoba diintegrasikan dari setiap komponen model yang ada. Komponen tersebut 
kemudian diusulkan untuk didukung Teknologi Informasi agar mempermudah dalam menilai capaian 
pembelajaran. Hasil yang diharapkan dari adanya model ini adalah dukungan Teknologi 
capaian pembelajaran dalam mendukung KKNI demi meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

 
 
Kata kunci : KKNI, capaian pembelajaran
 
 

1. Pendahuluan 
 
Cita-cita KKNI menjadikan manusia Indonesia 

mempunyai kualifikasi yang dapat ditingkatkan. 
Cara penilaiannya adalah dengan menggunakan 6 
komponen yang ada pada capaian pembelajaran 
pada KKNI. 

Penelitian membahas mengenai dukungan 
Teknlogi Informasi kedalam capaian pembelajaran. 

 
 

2. Kajian Pustaka 
 

2.1 KKNI 
 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI)/ Indonesian Quality Framework (IQF)
adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 
kompetensi yang dapat menyandingkan,  
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 
pengalaman kerja dalam rangka pemberian 
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 
pekerjaan di berbagai sektor[10].
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Abstrak 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi trigger untuk menjadikan kualitas masyarakat 
indonesia lebih baik. KKNI menetapkan bahwa terdapat jenjang kualifikasi seseorang dari mulai level 1 (satu) 
sebagai level terendah sampai level 9 (sembilan) sebagai level tertinggi. Pencapaian setiap jenjang tersebut, 
dapat dilihat dari bukti tertulis berupa sertifikat baik didapat dari lembaga pendidikan maupun lembaga 
ketenagakerjaan. Pada lembaga pendidikan, kualifikasi seseorang dapat dilihat dari capaia
Terdapat 6 (enam) komponen yang dinilai untuk capaian pembelajaran dalam bidang pendidikan yang ditetapkan 

Penelitian yang dilakukan adalah mencari alat ukur untuk setiap komponen capaian pembelajaran, 
n dicoba diintegrasikan dari setiap komponen model yang ada. Komponen tersebut 

kemudian diusulkan untuk didukung Teknologi Informasi agar mempermudah dalam menilai capaian 
pembelajaran. Hasil yang diharapkan dari adanya model ini adalah dukungan Teknologi 
capaian pembelajaran dalam mendukung KKNI demi meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

KKNI, capaian pembelajaran 

cita KKNI menjadikan manusia Indonesia 
yang dapat ditingkatkan. 

Cara penilaiannya adalah dengan menggunakan 6 
komponen yang ada pada capaian pembelajaran 

Penelitian membahas mengenai dukungan 
Teknlogi Informasi kedalam capaian pembelajaran.  

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
Indonesian Quality Framework (IQF), 

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 
kompetensi yang dapat menyandingkan,  
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 
pengalaman kerja dalam rangka pemberian 
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 
pekerjaan di berbagai sektor[10]. 

KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang 
kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai 
kualifikasi terendah dan Kualifikasi 9 sebaga
kualifikasi tertinggi. Jenjang kualifikasi 
tingkat capaian pembelajaran 
nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil 
pendidikan dan/atau pelatihan 
melalui pendidikan formal, nonformal, informal, 
atau pengalaman kerja. 

Hubungan level lulusan sekolah dengan pasar 
kerja dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 76. Hubungan Level Sekolah dengan Lapangan Kerja
[10]
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dapat dilihat dari bukti tertulis berupa sertifikat baik didapat dari lembaga pendidikan maupun lembaga 
ketenagakerjaan. Pada lembaga pendidikan, kualifikasi seseorang dapat dilihat dari capaian pembelajaran. 
Terdapat 6 (enam) komponen yang dinilai untuk capaian pembelajaran dalam bidang pendidikan yang ditetapkan 

Penelitian yang dilakukan adalah mencari alat ukur untuk setiap komponen capaian pembelajaran, 
n dicoba diintegrasikan dari setiap komponen model yang ada. Komponen tersebut 

kemudian diusulkan untuk didukung Teknologi Informasi agar mempermudah dalam menilai capaian 
pembelajaran. Hasil yang diharapkan dari adanya model ini adalah dukungan Teknologi Informasi terhadap 
capaian pembelajaran dalam mendukung KKNI demi meningkatkan kualitas manusia Indonesia. 

terdiri dari 9 (sembilan) jenjang 
kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai 
kualifikasi terendah dan Kualifikasi 9 sebagai 

Jenjang kualifikasi adalah 
tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara 

disusun berdasarkan ukuran hasil 
pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh 
melalui pendidikan formal, nonformal, informal, 

Hubungan level lulusan sekolah dengan pasar 
kerja dapat dilihat pada gambar 1. 

 
. Hubungan Level Sekolah dengan Lapangan Kerja 

[10] 
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Deskripsi kualifikasi KKNI dirumuskan dalam 

capaian pembelajaran seperti terlihat 
yang pada akhirnya ingin didapatkan capaian 
pembelajaran (learning outcome
pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh 
melalui internalisasi pengetahuan, sikap, 
ketrampilan, kompetensi, dan 
pengalaman kerja [11]. Capaian 
didapatkan dari 6 hal yaitu [10]: 

a. Ilmu pengetahuan (science
b. Pengetahuan (knowledge
c. Pengetahuan-Praktis (know
d. Keterampilan (skill) 
e. Afeksi (affection) 
f. Kompetensi (competency

  

 
Gambar 77. Komponen Capaian 

  
2.2 Capaian Pembelajaran  

 
2.2.1 Ilmu Pengetahuan (Science

 
Ilmu pengetahuan dapat ada dari sebuah 

pengalaman (emperi) dan akal (
pengetahuan ini di hasilkan oleh usaha manusia 
dengan cara menyelidik, menemukan dan 
meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai 
segi kenyataan dalam pemahaman manusia [1].

Syarat-syarat ilmu [1] 
Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan 

pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu 
dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat 
disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai 
persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma 
ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu.

Objektif.  Ilmu harus memiliki objek kajian 
yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama 
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Deskripsi kualifikasi KKNI dirumuskan dalam 
capaian pembelajaran seperti terlihat pada gambar 2 
yang pada akhirnya ingin didapatkan capaian 

learning outcome). Capaian 
adalah kemampuan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, 
ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi 

Capaian pembelajaran 
 

science) 
knowledge) 

know-how) 

competency) 

 
. Komponen Capaian Pembelajaran 

Science) 

Ilmu pengetahuan dapat ada dari sebuah 
) dan akal (ratio) , ilmu 

pengetahuan ini di hasilkan oleh usaha manusia 
dengan cara menyelidik, menemukan dan 

manusia dari berbagai 
segi kenyataan dalam pemahaman manusia [1]. 

Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan 
pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu 
dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat 

at ilmiah sebagai 
persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma 

ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. 
Ilmu harus memiliki objek kajian 

yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama 

sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun 
bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada, 
atau mungkin ada karena masih harus diuji 
keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari 
adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu 
dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif; 
bukan subjektif berdasarkan 
subjek penunjang penelitian.

Metodis adalah upaya
untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya 
penyimpangan dalam mencari kebenaran. 
Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk 
menjamin kepastian kebenaran. Metodi
bahasa Yunani “Metodos” yang berarti: cara, jalan. 
Secara umum metodis berarti metode tertentu yang 
digunakan dan umumnya merujuk pada metode 
ilmiah. 

Sistematis. Dalam perjalanannya mencoba 
mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus 
terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur 
dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang 
berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan 
mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat 
menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun 
secara sistematis dalam 
merupakan syarat ilmu yang ketiga.

Universal. Kebenaran yang hendak dicapai 
adalah kebenaran universal yang bersifat umum 
(tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga 
bersudut 180º. Karenanya universal merupakan 
syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu
sosial menyadari kadar keumuman (universal) yang 
dikandungnya berbeda dengan ilmu
mengingat objeknya adalah tindakan manusia. 
Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas 
dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia ko
tertentu pula[2]. 

 
 

2.2.2 Pengetahuan (Knowledge
 
Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini 

terjadi setelah orang melakukan pengindraan 
terhadap suatu objek tertentu. Informasi yang 
didasari pengetahuan dapat mengkombinasikan 
Pemahaman dan potensi untu
Pengetahuan di bagi beberapa bagian :

Pengetahuan Implisit
Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang 

masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang 
dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata 
seperti keyakinan pribadi, perspektif, 
Pengetahuan diam seseorang biasanya sulit untuk 
ditransfer ke orang lain baik secara tertulis ataupun 
lesan. Kemampuan berbahasa, mendesain, atau 
mengoperasikan mesin atau alat yang rumit 
membutuhkan pengetahuan yang tidak selalu bisa 
tampak secara eksplisit, dan juga tidak sebegitu 
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i dalam. Objeknya dapat bersifat ada, 

atau mungkin ada karena masih harus diuji 
keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari 
adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu 
dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif; 
bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau 
subjek penunjang penelitian. 

adalah upaya-upaya yang dilakukan 
untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya 
penyimpangan dalam mencari kebenaran. 
Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk 
menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari 
bahasa Yunani “Metodos” yang berarti: cara, jalan. 
Secara umum metodis berarti metode tertentu yang 
digunakan dan umumnya merujuk pada metode 

Dalam perjalanannya mencoba 
mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus 
terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur 
dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang 
berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan 
mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat 
menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun 
secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat 
merupakan syarat ilmu yang ketiga. 

Kebenaran yang hendak dicapai 
adalah kebenaran universal yang bersifat umum 
(tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga 
bersudut 180º. Karenanya universal merupakan 

keempat. Belakangan ilmu-ilmu 
sosial menyadari kadar keumuman (universal) yang 
dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam 
mengingat objeknya adalah tindakan manusia. 
Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas 

ilmu sosial, harus tersedia konteks dan 

Knowledge) 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini 
terjadi setelah orang melakukan pengindraan 
terhadap suatu objek tertentu. Informasi yang 
didasari pengetahuan dapat mengkombinasikan 
Pemahaman dan potensi untuk menindaki. 
Pengetahuan di bagi beberapa bagian : 

Pengetahuan Implisit 
Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang 

masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang 
faktor yang tidak bersifat nyata 

seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. 
Pengetahuan diam seseorang biasanya sulit untuk 
ditransfer ke orang lain baik secara tertulis ataupun 
lesan. Kemampuan berbahasa, mendesain, atau 
mengoperasikan mesin atau alat yang rumit 
membutuhkan pengetahuan yang tidak selalu bisa 

ecara eksplisit, dan juga tidak sebegitu 
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mudahnya untuk mentransferkannya ke orang lain 
secara eksplisit. 

Contoh sederhana dari pengetahuan implisit 
adalah kemampuan mengendarai sepeda. 
Pengetahuan umum dari bagaimana mengendara 
sepeda adalah bahwa agar bisa seimbang, bila 
sepeda oleh ke kiri, maka arahkan setir ke kanan. 
Untuk berbelok ke kanan, pertama belokkan dulu 
setir ke kiri sedikit, lalu ketika sepeda sudah 
condong ke kenan, belokkan setir ke kanan. Tapi 
mengetahui itu saja tidak cukup bagi seorang pemula 
untuk bisa menyetir sepeda. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan implisit 
biasanya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya 
memilikinya dan juga bagaimana pengetahuan itu 
bisa menguntungkan orang lain. Untuk 
mendapatkannya, memang dibutuhkan pembelajaran 
dan keterampilan, namun tidak lantas dalam bentuk-
bentuk yang tertulis. Pengetahuan implisit seringkali 
berisi kebiasaan dan budaya yang bahkan kita tidak 
menyadarinya[3]. 

Pengetahuan Eksplisit 
Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang 

telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud 
nyata berupa media atau semacamnya. Dia telah 
diartikulasikan ke dalam bahasa formal dan bisa 
dengan relatif mudah disebarkan secara luas. 
Informasi yang tersimpan di ensiklopedia adalah 
contoh yang bagus dari pengetahuan eksplisit. 

Bentuk paling umum dari pengetahuan eksplisit 
adalah petunjuk penggunaan, prosedur, dan video 
how-to. Pengetahuan juga bisa termediakan secara 
audio-visual. Hasil kerja seni dan desain produk juga 
bisa dipandang sebagai suatu bentuk pengetahuan 
eksplisit yang merupakan eksternalisasi dari 
keterampilan, motif dan pengetahuan manusia. 

Bagaimana membuat pengetahuan implisit 
menjadi eksplisit merupakan fungsi utama dari 
strategi Manajemen Pengetahuan. 

Pengetahuan empiris 
Pengetahuan yang lebih menekankan 

pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal 
sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan 
aposteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan 
melakukan pengamatan yang dilakukan secara 
empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut 
juga dapat berkembang menjadi pengetahuan 
deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan 
menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang 
ada pada objek empiris tersebut. Pengetahuan 
empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman 
pribadi manusia yang terjadi berulangkali. Misalnya, 
seseorang yang sering dipilih untuk memimpin 
organisasi dengan sendirinya akan mendapatkan 
pengetahuan tentang manajemen organisasi. 

Pengetahuan rasionalisme 
Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan 

yang diperoleh melalui akal budi. Rasionalisme 
lebih menekankan pengetahuan yang bersifat apriori; 

tidak menekankan pada pengalaman. Misalnya 
pengetahuan tentang matematika. Dalam 
matematika, hasil 1 + 1 = 2 bukan didapatkan 
melalui pengalaman atau pengamatan empiris, 
melainkan melalui sebuah pemikiran logis akal budi. 

 
2.2.3 Pengetahuan Praktis (Know How) 

 
penguasaan teori dan keterampilan oleh 

seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau 
pemahaman tentang metodologi dan keterampilan 
teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman 
atau pendidikan untuk keperluan tertentu. 

 
2.2.4 Keterampilan (Skill) 

 
Keterampilan adalah  melakukan sesuatu 

dengan cepat dan benar. Seseorang yang dapat 
melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah tidak 
dapat dikatakan terampil. Demikian pula apabila 
seseorang  dapat melakukan sesuatu dengan benar 
tetapi lambat, juga tidak dapat dikatakan terampil, 
jadi mahasiswa harus bisa meningkatkan 
keterampilan nya agar bisa belajar dengan cepat dan 
benar. Pada dasarnya ketrampilan dapat 
dikategorikan menjadi empat, yaitu: 

Basic literacy skill 
Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang 

yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan 
orang, seperti membaca, menulis dan mendengar. 

Technical skill 
Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang 

dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti 
menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer. 

Interpersonal skill 
Keahlian interpersonal merupakan kemampuan 

seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan 
orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti 
pendengar yang baik, menyampaikan pendapat 
secara jelas dan bekerja dalam satu tim. 

Problem solving 
Menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas 

untuk menajamkan logika, beragumentasi dan 
penyelesaian masalah serta kemampuan untuk 
mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif 
dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang 
baik. 

 
 

2.2.5 Afeksi (Affection) 
 
Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan 

sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak 
perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan 
nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada 
peserta didik dalam berbagai tingkah laku. 
Contohnya seperti perhatian mahasiswa terhadap 
mata kuliah yang  dianggapnya sulit akan menjadi 
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mudah dan selalu ingin mempelajari mata kuliah 
tersebut. 

Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 
lima jenjang, yaitu [5]:  
a. Receiving. Receiving atau attending ( menerima 

atau memperhatikan), adalah kepekaan 
seseorang dalam menerima rangsangan 
(stimulus) dari luar yang datang kepada dirinya 
dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-
lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya 
adalah: kesadaran dan keinginan untuk 
menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi 
gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari 
luar. Receiving atau attending juga sering diberi 
pengertian sebagai kemauan untuk 
memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. 

b. Responding (menanggapi)  mengandung arti 
“adanya partisipasi aktif”. Jadi, kemampuan 
menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki 
oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya 
secara aktif dalam fenomena tertentu dan 
membuat reaksi terhadapnya salah satu cara. 
Jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang 
receiving. Contoh hasil belajar ranah afektif 
responding adalah peserta didik tumbuh 
hasratnya untuk mempelajarinya lebih jauh atau 
menggeli lebih dalam lagi, ajaran-ajaran Islam 
tentang kedisiplinan. 

c. Valuing (menilai menghargai). Menilai atau 
menghargai artinya mem-berikan nilai atau 
memberikan penghargaan terhadap suatu 
kegiatan atau obyek, sehingga apabila kegiatan 
itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa 
kerugian atau penyesalan. Valuing adalah 
merupakan tingkat afektif yang lebih tinggi lagi 
daripada receiving dan responding. Dalam 
kaitan dalam proses belajar mengajar, peserta 
didik disini tidak hanya mau menerima nilai 
yang diajarkan tetapi mereka telah 
berkemampuan untuk menilai konsep atau 
fenomena,  yaitu baik atau buruk. 

d. Organization (mengatur atau 
mengorganisasikan), artinya memper-temukan 
perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru 
yang universal, yang membawa pada perbaikan 
umum. Mengatur atau mengorganisasikan 
merupakan pengembangan dari nilai kedalam 
satu sistem organisasi, termasuk didalamnya 
hubungan satu nilai denagan nilai  lain., 
pemantapan dan perioritas nilai yang telah 
dimilikinya. 

e. Characterization by evalue or calue complex 
(karakterisasi dengan  suatu nilai atau komplek 
nilai), yakni keterpaduan semua sistem nilai 
yang telah dimiliki oleh seseorang, yang 
mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 
lakunya. Disini proses internalisasi nilai telah 
menempati tempat tertinggi dalal suatu hirarki 
nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten 

pada sistemnya dan telah mempengaruhi 
emosinya. Ini adalah merupakan tingkat efektif 
tertinggi, karena sikap batin peserta didik telah 
benar-benar bijaksana. Ia telah memiliki 
phyloshopphy of life yang mapan. Jadi pada 
jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem 
nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya 
untuk suatu waktu yang lama, sehingga 
membentu karakteristik “pola hidup” tingkah 
lakunya menetap, konsisten dan dapat 
diramalkan. 
  

2.2.6 Kompetensi (Competency) 
 
Kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu 

tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang 
diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu 
menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, 
ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki 
peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas – 
tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan 
tertentu. 

Ada lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu 
[6]: 

motif-motif (motives), sesuatu yang secara 
konsisten dipikirkan dan diinginkan, yang 
menyebabkan tindakan seseorang 

ciri-ciri (traits), karakteristik fisik dan respon-
respon yang konsisten terhadap situasi atau 
informasi 

konsep diri (self-concept), sikap-sikap, nilai-
nilai atau gambaran tentang diri sendiri . 

keterampilan (skill), kecakapan seseorang 
untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental 
tertentu. 

Level kompetensi seseorang terdiri dari dua 
bagian. Bagian yang dapat dilihat dan 
dikembangkan, disebut permukaan (surface) seperti 
pengetahuan dan keterampilan, dan bagian yang 
tidak dapat dilihat dan sulit dikembangkan disebut 
sebagai sentral atau inti kepribadian (core 
personality), seperti sifat-sifat, motif, sikap dan 
nilai-nilai. Menurut kriteria kinerja pekerjaan (job 
performance criterion) yang diprediksi, kompetensi 
dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu 
kompetensi permulaan atau ambang (threshold 
competencies) dan kompetensi yang membedakan 
(differentiating competencies). Yang pertama 
(threshold competencies) merupakan karakteristik 
esensialminimal (biasanya adalah pengetahuan dan 
keterampilan) yang dibutuhkan oleh seseorang untuk 
dapat berfungsi efektif dalam pekerjaannya akan 
tetapi tidak membedakan kinerja pekerja yang 
superior dan kinerja pekerja yang biasa saja. 
Kompetensi kategori kedua adalah kompetensi yang 
membedakan yaitu faktor-faktor yang membedakan 
antara pekerja yang memiliki kinerja superior dan 
biasa-biasa saja (rata-rata). 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

245 

 

2.3 Pengukuran  
 

2.3.1 Pengukuran Ilmu Pengetahuan 
 

2.3.2 Pengukuran Pengetahuan 
 

Adalah kemampuan seseorang untuk 
mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali 
kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, 
dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan 
untuk menggunkannya. Pengetahuan atau ingatan 
adalah merupakan proses berfikir yang paling 
rendah. 

Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada 
jenjang pengetahuan adalah dapat menghafal surat 
al-‘Ashar, menerjemahkan dan menuliskannya 
secara baik dan benar, sebagai salah satu materi 
pelajaran kedisiplinan yang diberikan oleh guru 
Pendidikan Agama Islam di sekolah[7]. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan 
dengan wawancara atau angket yang 
menanyakan tentang isi materi yang ingin di ukur 
dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 
pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita 
ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan domain 
di atas. 

 
2.3.3 Pengukuran Keterampilan  

 
Penilaian yang akurat mengenai keterampilan 

harus didasarkan pada data yang objektif. Maka dari 
itu untuk mengukur keterampilan, peserta harus 
mengikuti serangkaian tes yang memiliki level 
kesulitan yang berbeda sacara bertahap. Setiap 
pertanyaan yang diajukan pada satu level merupakan 
indikasi bagi jawaban pertanyaan berikutnya. 
Akibatnya, rangkaian test tersebut menunjukkan 
bagaimaa seseorang dapat beradaptasi pada suatu 
masalah yang merupakan kunci untuk menilai 
keterampilan seseorang. 

 
2.3.4 Pengukuran Afeksi 

 
Ranah afeksi tidak dapat diukur seperti halnya 

ranah kognitif, karena dalam ranah afeksi 
kemampuan yang diukur adalah [8]: 
a. Menerima (memperhatikan), meliputi kepekaan 

terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, 
mengarahkan perhatian 

b. Merespon, meliputi merespon secara diam-
diam, bersedia merespon, mematuhi aturan 

c. Menghargai, meliputi menerima suatu nilai, 
mengutamakan suatu nilai, komitmen suatu nilai 

d. Mengorganisasi, meliputi 
mengkonseptualisasikan nilai, memahami 
hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu 
nilai. 
 

2.3.5 Pengukuran Kompetensi 

 
Pada pengukuran kompetensi, elemen-elemen 

yang dapat dinilai adalah sebagai berikut [9]: 
• Landasan kepribadian 
• Penguasaan ilmu dan keterampilan 
• Kemampuan berkarya 
• Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut 

tingkat kehalian berdasarkan ilmu dan 
keterampilan yang dikuasai 

• Pemahaman kaidah berkehidupan dan 
bermasyarakat sesuai dengan pilihan 
keahlian dalam berkarya. 

 
 

3. Model   
 
Pemodelan akan dibuatkan matriks dukungan 
teknologi terhadap komponen capaian 
pembelajaran. Matriks tersebut akan menjadi 
komponen baru lalu diintegrasikan sehingga 
menjadi satu kesatuan. 
 
 Komponen capaian pembelajaran 
PL x x x x x x 
PK x x x x x x 
Data x x x x x x 
Jaringan x x x x x x 
 
Penelitian ini masih berlanjut. Model yang 
dibuat masih awal dan belum rinci. 
Peneliti ingin mendapatkan dukungan 
teknologi yang bisa mencapai akselerasi dalam 
capaian pembelajaran sehingga dapat 
meningkatkan  kualitas manusia Indonesia 
yang dapat bersaing dipasar global. 
 

4. Kesimpulan dan Saran 
 

Paper ini merupakan usulan peneliti yang 
diharapkan dapat mengukur sejauh mana tingkat 
kualitas seseorang dilihat dari komponen capaian 
pembelajaran sesuai cita-cita KKNI. Penelitian ini 
mengintegrasikan keenam komponen yang ada pada 
capaian pembelajaran dengan memanfaatkan 
teknologi. Harapan dari penelitian adalah mencapai 
akselerasi dalam capaian pembelajaran. 
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Abstrak 

Setiap organisasi/enterprise memliki karakteristik dan cara sendiri dalam mengelola sumber daya informasinya. 
Organisasi terbentuk dari sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Guna 
mencapai tujuannya, organisasi mendefinisikan bisnisnya kemudian, menetapkan proses bisnis apa saja yang 
dijalankan untuk mencapai tujuan. Seluruh proses bisnis yang telah ditetapkan dapat membentuk jalur distribusi 
informasi yang utuh bagi organisasi/enterprise secara keseluruhan, hal itu disebut sebagai sistem informasi 
enterprise. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana sebuah sistem informasi enterprise dapat 
terbentuk, berdasarkan dari bisnis organisasi event organizer. Teori yang digunakan untuk membantu penelitian 
adalah Business Definition, dan Information Engineering. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Enterprise, Information Engineering, Business Definition. 
 
 
6. Pendahuluan  

Event organizer atau EO merupakan usaha 
dalam bidang jasa yang sah ditunjuk oleh client-nya, 
untuk mengorganisasikan seluruh rangkaian acara, 
mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga 
evaluasi, dalam rangka membantu mewujudkan 
tujuan yang diharapkan client dengan membuat 
acara. EO diharapkan dapat memberikan pelayanan 
yang professional untuk seluruh rangkaian acara 
yang dibuat sehingga, berjalan sesuai dengan 
requirement yang dihasilkan dari negosiasi antara 
EO dengan client. 

Pada bisnis EO, organisasi dibentuk setelah 
negosiasi menghasilkan requirement yang kemudian 
dari requirement tersebut ditetapkanlah seluruh 
proses bisnis dan pihak-pihak yang bersedia 
berperan menyelenggarakan acara, kemudian dari 
proses bisnis dan peran tersebut dapat membentuk 
jalur distribusi informasi yang utuh bagi organisasi 
secara keseluruhan. 

Sistem informasi enterprise yang dibangun 
diharapkan dapat membantu EO dalam memonitor 
progress pekerjaannya selain itu, juga dapat 
membantu dalam melakukan selection (pilihan) 
mengenai peran yang diberikan kepada calon user 
sesuai dengan keterampilan atau ketangkasan yang 
dimiliki. 

Penelitian dilakukan dengan cara 
mendefinisikan bisnis terlebih dahulu kemudian, 
menggunakan teori untuk melihat posisi bisnisnya 
jika dilihat dari sudut pandang kajian ilmu sistem 
informasi. Setelah itu menarik kesimpulan dari 
keseluruhan penelitian dan menghasilkan 
rekomendasi. 

 
7. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 

a. Melakukan wawancara dan observasi 
terhadap salah satu event organizer 

b. Melakukan studi literatur dan menemukan 
teori yang relevan 

c. Mendefinisikan bisnis event organizer 
d. Melakukan analisis terhadap bisnis event 

organizer kemudian menetapkan input, 
proses dan output untuk menerapkan sistem 
informasi terhadap event organizer 

e. Menetapkan model dan merepresentasikan 
Sistem Informasi Enterprise Event 
Organizer dalam bentuk diagram. 

 
3. Landasan Teori 

Penelitian sistem informasi enterprise untuk 
event organizer dilakukan dengan mendefinisikan 
bisnis EO terlebih dahulu dengan menggunakan 
teori business definition kemudian, analisis 
dilakukan dengan menggunakan teori information 
engineering dan hasilnya direpresentasikan dalam 
bentuk diagram. 

 
3.1 Business Definition 

Business definition memiliki tujuan untuk 
mendefinisikan bisnis dengan cara menunjukkan 
arah bisnis dan kebutuhan dari konsumennya. Kunci 
agar dapat mendefinisikan bisnisnya adalah dapat 
menjawab pertanyaan diantaranya sebagai berikut 
[1]: 
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a. Siapa konsumen kemudian, apa yang 
menarik dan kepuasan apa yang 
ditawarkan? [1] 

b. Bagaimana melakukan promosi terhadap 
jasa yang ditawarkan? [1] 

c. Apa yang menjadi produk/jasa, dan 
bagaimana menetapkan harganya? [1] 

d. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat 
memaksimalkan performansi? [1] 

e. Bagaimana cara mengoptimalkan proses-
proses kritis? [1] 

f. Bagaimana cara bekerja dengan pihak lain 
(supplier, partner, regulator, dsb.)? [1] 

 
3.2 Information Engineering 

Information engineering (IE) didefinisikan 
sebagai aplikasi yang menghubungkan sejumlah 
teknik formal yang bertujuan untuk membuat 
planning, analysis, design dan construction dari 
sistem informasi pada enterprise yang besar di 
seluruh sektor utama enterprise [3]. 

IE digambarkan sebagai organisasi yang 
diotomatiskan untuk mendapatkan informasi yang 
tepat kepada orang yang tepat dan pada waktu yang 
tepat [3]. 

 
3.2.1 Empat Langkah IE 

Dalam pelaksanaannya IE dibagi dalam 
empat langkah, yaitu: 

a. Perencanaan Strategi Informasi 
Terkait dengan tujuan dari top manajemen 
dan faktor-faktor kesuksesan yang kritis 
(critical success factors) yang berkaitan 
dengan bagaimana teknologi dapat 
digunakan untuk membuat peluang baru 
atau keuntungan yang kompetitif. 
Perencanaan strategi informasi berkaitan 
dengan gambaran tingkat tinggi yang dibuat 
dari enterprise, fungsi-fungsinya, data, dan 
kebutuhan informasi [3] 

b. Menganalisis Area Bisnis 
Terkait dengan proses apa saja yang 
diperlukan untuk menjalankan area bisnis 
yang dipilih, bagaimana proses-proses 
tersebut terhubung satu sama lainnya, dan 
data apa yang diperlukan [3] 

c. Merancang Sistem 
Terkait dengan bagaimana 
mengimplementasikan proses-proses yang 
sudah dipilih dari area bisnis menjadi 
proosedur dan bagaimana prosedur tersebut 
bekerja, dan keterlibatan pengguna 
diperlukan dalam merancang prosedur [3] 

d. Membangun (construction) 
Mengimplementasikan penggunaan 
prosedur secara praktis, kode generator, 
bahasa empat generasi dan peralatan end-
user. Rancangan memiliki keterhubungan 

dengan membangun ditunjukkan oleh 
prototyping. [3] 
 
 
 

3.2.2 Encyclopedia  
Jantung hati dari IE adalah sebuah 

encyclopedia. Encyclopedia adalah tempat 
penyimpanan yang terkomputerisasi dan terus 
mengakumulasi informasi yang berkaitan dengan 
perencanaan, analisis, perancangan (design), 
konstruksi, dan kemudian, pemeliharaan sistem [3]. 
Encyclopedia adalah alat untuk rekayasa sistem 
yang berbantuan komputer/ computer-aided system 
engineering (CASE) dan IE yang memiliki dua jenis 
tempat penyimpanan yaitu, dictionary dan 
encyclopedia [3] 

a. Dictionary, berisi nama dan deskripsi dari 
item data, proses, variabel, dan sebagainya 

b. Encyclopedia mengandung informasi dari 
dictionary dan representasi dengan kode 
perencanaan yang lengkap, model, dan 
rancangan, dengan alat untuk melakukan 
pengecekan silang (cross-check), analisis 
korelasi, dan validasi. Encyclopedia 
menyimpan makna yang direpresentasikan 
dalam diagram dan konsistensi dalam 
merepresentasikannya. ensiklopedia 
"memahami" desain, sedangkan dictionary 
sederhana tidak. 
 

4. Event Organizer (EO)  
 Memiliki reputasi kualitas yang baik adalah 

modal dasar untuk menyelenggarakan bisnis EO dan 
bisa dikatakan sudah hampir tidak bisa terkalahkan 
lagi jika sudah dikenal baik karena, setiap pemilik 
acara akan mempercayakan kepada EO yang 
professional [2].  

Wawancara yang dilakukan menghasilkan 
beberapa data yang didapat mengenai bisnisnya. 
Merujuk pada teori yang dituliskan pada sub judul 3 
pada poin a. menunjukkan bahwa konsumen dari EO 
adalah pemilik acara (client) yang menginginkan 
penyelenggaraan yang professional. Kemudian 
reputasi dan kualitas yang baik menjawab 
pertanyaan pada poin b. Poin  c mengenai jasa yang 
dihasilkan yaitu, berupa acara yang terselenggara 
sesuai dengan keinginan dan budget client. EO harus 
dapat menyampaikan informasi dengan baik sesuai 
dengan etika, kemudian memiliki repon yang cepat 
saat client meminta untuk dilayani dan memiliki 
kedisiplinan, hal ini menjawab untuk poin d. 

Kolaborasi internal dilakukan saat setelah 
ditetapkan kebutuhan kemudian, dibentuk 
perencanaan seperti menetapkan siapa saja yang 
akan terlibat dalam penyelenggaraan. Selain itu EO 
harus dapat mengatur jadwal saat acara berlangsung, 
menangani kepadatan-kepadatan dan masalah-
masalah yang mungkin terjadi. Semua hal tersebut 
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dikoordinasikan dengan seluruh panitia, hal ini 
menjawab poin f. 

 
4.1 Tahapan Pekerjaan EO 

Sebuah enterprise yang bergerak dibidang jasa 
penyedia / pelaksana acara, memiliki proses-proses 
kritis sesuai dengan pertanyaan poin e pada sub 
judul 3.  proses-proses tersebut juga menjadi tahapan 
pekerjaan sebagai berikut: 

a. Penetapan kebutuhan berdasarkan konsep 
acara yang diinginkan dengan cara 
melakukan negosiasi dengan client 

b. Menentukan budgeting yang harus 
dipenuhi client sesuai dengan kebutuhan 
yang diinginkan 

c. Menyusun perencanaan eksekusi acara. 
d. Pembentukan organisasi (job desk, role, 

tanggung jawab, dsb) yaitu, menempatkan 
peran setiap anggota disesuaikan dengan 
keterampilan dan ketangkasan yang 
dimiliki setiap anggota. 

e. Menetapkan pihak-pihak yang akan 
terlibat saat eksekusi acara 

f. Eksekusi acara 
g. Evaluasi 

 
4.2 Layanan EO Terhadap Client 

Layanan (service) unggulan yang diberikan 
oleh EO kepada client adalah : 

a. Memiliki respon time yang baik dalam 
menyelesaikan persoalan 

b. Melayani keluhan client selama 24 jam 
c. Berusaha tidak membebani client 
d. Mampu mengarahkan semua pihak agar 

menjadi ideal untuk pelaksanaan. 
e. Mampu memberikan solusi-solusi terbaik 

untuk penyelesaian masalah 
f. Mampu menyampaikan informasi dengan 

baik (sikap dan perilaku sesuai dengan tata 
krama dan etika) 

 
5. Analisis Pembentukan Sistem Informasi 

Enterprise untuk Event Organizer 
Analisis ini menggunakan empat langkah dari 

Information Engineering sesuai dengan teori yang 
dituliskan pada 4.1. 

 
5.1 Analisis Perencanaan Strategi Informasi EO 

Hal yang ingin dicapai oleh top manajemen 
dan yang menjadi critical success factor-nya adalah 
sebagai berikut: 

a. Setiap rangkaian acara dapat berjalan 
dengan baik sesuai dengan perencanaan 
yang dibuat berdasarkan hasil negosiasi 
dengan client 

b. Pihak EO dapat memberikan pelayanan 
terbaiknya sehingga, dapat memuaskan 
client-nya 

c. Organisasi terdiri dari vendor dan panitia 
yang kompeten dan sepakat untuk bekerja 
sama, dengan tujuan dapat bekerja sesuai 
dengan keahlian dan perannya masing-
masing 

d. Setiap stakeholder mampu bekerja secara 
disiplin karena, hal tersebut dapat 
meningkatkan performance 

e. Dapat menyelesaikan proses-proses kritis 
seperti membuat prioritas kebutuhan, 
mengatur kepadatan participant, 
menyesuaikan acara sesuai jadwal, 
menentukan budgeting, dan mampu 
membuat solusi saat ada kejadian yang 
tidak sesuai dengan rencana. 

f. Mampu mengoptimalkan penggunaan 
teknologi sebagai media untuk 
memperlancar semua tahap pelaksanaan 
dari awal sampai akhir 
 

5.2 Analisis Area Bisnis EO 
Tahap ini berkaitan dengan proses dan data apa 

saja yang diperlukan serta keterkaitan antar 
prosesnya, tahap ini ditunjukkan dengan 
menggunakan Data Flow Diagram (DFD) yang 
digambarkan pada lampiran 1. Tabel 1. Menjelaskan 
proses yang ditetapkan dan data apa saja yang 
diolah. 

Tabel  11 Penetapan Proses-proses dan Data 
No Nama Proses Data yang diolah 

1 
Negosiasi 
Penyelenggaraan 
Proyek 

a. Konsep acara yang diinginkan 
b. Perubahan request 
c. Histori acara 

2 
Penyusunan Rencana d. Kebutuhan penyelenggaraan 

acara 
e. Histori acara 

3 

Penetapan 
Stakeholder 

f. Kebutuhan penyelenggaraan 
acara 

g. Rencana penyelenggaraan 
acara 

4 

Pelaksanaan Acara h. Kebutuhan penyelenggaraan 
acara 

i. Perubahan kebutuhan 
j. Laporan progress tugas 

5 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 

Laporan hasil pelaksanaan 

 
5.3 Perancangan Sistem EO 

Sesuai dengan teori yang digunakan, tahap ini 
berkaitan dengan cara memilih proses-proses di 
tahap analisis area bisnis kemudian proses-proses 
tersebut diimplementasikan dalam prosedur serta 
menunjukkan cara kerja prosedur tersebut. Gambar 
DFD yang berada pada lampiran 1 menunjukkan 
proses-proses utama, proses-proses tersebut masih 
dapat di turunkan (breakdown) menjadi urutan 
proses-proses yang lebih detil sehingga, setiap 
proses dapat dipandang juga sebagai sebuah 
prosedur meski  proses dan prosedur memiliki 
definisi yang berbeda. Prosedur merupakan urutan 
aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu [4].  
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5.4 Pembangunan Sistem Informasi Enterprise 

EO 
Prosedur dibuat saat perancangan sistem 

kemudian, prosedur diimplementasikan dengan 
menggunakan prototype. Gambar 2 pada lampiran 1, 
menunjukkan skenario dialog antara sistem aplikasi 
dengan pengguna aplikasi. 

Langkah keempat pada information 
engineering yaitu, construction berada pada tahap 
merancang interaksi antara pengguna dan sistem. 
Interaksi ditunjukkan dengan menggunakan diagram 
aliran data (data flow diagram) yang terdapat pada 
lampiran.  

Tahap pembuatan antarmuka aplikasi dan 
pembangunan sistem dengan menggunakan coding 
tidak dilakukan karena, penelitian ini memetakan 
bisnis EO pada sistem informasi bukan sistem 
aplikasi. 

 
6. Encyclopedia EO 

Berdasarkan teori yang dituliskan pada sub 
judul 4.2, yg menerangkan tentang encyclopedia 
maka, dibuatlah skenario sistem informasi enterprise 
yang digambarkan pada lampiran 1. 

 
6.1 Analisis Ensiklopedia EO 

Gambar skenario sistem informasi enterprise 
yang ada pada lampiran 1 memiliki keterkaitan 
dengan akumulasi informasi yang menjadi teori dari 
eksiklopedia. Tabel 2 menunjukkan keterkaitan 
tersebut. 

Tabel  12 Analisis Ensiklopedia 
Akumulasi 
Informasi Proses Terkait 

Perencanaan a. Negosiasi Penyelenggaraan acara 
b. Penyusunan Rencana 

Analisis a. Negosiasi Penyelenggaraan acara 
b. Penyusunan Rencana 
c. Penetapan Stakeholder 

Desain a. Penyusunan Rencana 
b. Penetapan Stakeholder 

Konstruksi Pelaksanaan Acara 
Pemeliharaan system Evaluasi Penyelenggaraan Acara 

 
6.2 Analisis Dictionary EO 

Analisis dictionary berisi nama proses dan 
deskripsi dari item data dan proses. Nama proses dan 
data yang tertera pada tabel 3 dan tabel 4 diperoleh 
dari DFD yang berada pada lampiran. 

  
a. Deskripsi mengenai proses ditunjukkan 

pada tabel 3. 
Tabel  13 Deskripsi Proses 

Nama Proses Deskripsi Proses 
Negosiasi 
Penyelenggaraan Proyek 

Negosiasi dilakukan antara EO 
dengan Client-nya untuk 
menghasilkan informasi 
mengenai kebutuhan 
penyelenggaraan acara 

Penyusunan Rencana  Rencana tersebut dibuat 
berdasarkan kebutuhan 

Penetapan Stakeholder EO menetapkan siapa saja yang 
memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan pekerjaan yang akan 
dilakukan 

Pelaksanaan Acara Merupakan eksekusi/ realisasi 
dari perencanaan yang telah 
dibuat 

Evaluasi 
Penyelenggaraan acara 

Dilakukan setelah acara selesai 
evaluasi dilakukan untuk 
memperbaiki performa pada 
acara/event selanjutnya 

 
 

b. Deskripsi mengenai item data ditunjukkan 
pada tabel 4 

Tabel  14 Deskripsi Item Data 
Item Data Deskripsi Item Data 

Konsep acara yang 
diinginkan 

Merupakan data yang diperoleh dari 
client untuk dinegosiasikan dengan 
EO 

Perubahan kebutuhan Merupakan data yang didapat dari 
client jika ada perubahan kebutuhan 
yang kemudian dinegosiasikan 

Histori acara Data tersebut digunakan oleh EO 
saat negosiasi dan penyusunan 
rencana yang didapat dari hasil 
evaluasi acara-acara sebelumnya 

Kebutuhan 
penyelenggaraan 
acara 

Data tersebut muncul setelah 
negosiasi dilakukan dan digunakan 
untuk melakukan penyusunan 
rencana kemudian, menetapkan 
stakeholder yang kompeten 
berdasarkan kebutuhan 

Rencana 
penyelenggaraan 
acara 

Diberikan kepada vendor dan 
anggota penyelenggara saat 
permintaan kesediaan menjadi 
participant dalam acara selain itu, 
diberikan juga saat pelaksanaan 
acara jika ada kejadian yang 
memerlukan penanganan incidentil 

Laporan progress 
tugas 

Data ini diperoleh dari vendor dan 
anggota penyelenggara mengenai 
progress tugas masing-masing. 

Laporan hasil 
pelaksanaan 

Merupakan laporan keseluruhan 
pelaksanaan acara dari awal sampai 
akhir yang diperoleh dari vendor 
dan anggota penyelenggara, data 
tersebut digunakan untuk evaluasi 
penyelenggaraan acara. 

 
7. Kesimpulan 

Sistem informasi enterprise dapat dibangun 
dengan mendefinisikan bisnisnya terlebih dahulu 
yaitu, bisnis event organizer.  

Membangun sistem informasi enterprise 
memiliki manfaat bagi EO sebagai berikut :  

a. Mampu mendefinisikan bisnisnya 
b. Mampu mengidentifikasi proses-proses dan 

data apa saja yang diperlukan sehingga, 
dapat membantu untuk mencapai tujuan 
bisnisnya 

c. Mampu memetakan koordinasi, kerjasama 
dan interaksi dengan sistem lain atau pihak 
lain 

d. Mampu mengolah informasi secara efektif 
dan efisien yang kemudian dijadikan kunci 
untuk membuat keputusan dengan baik 
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8.  Rekomendasi 
Penelitian ini berada pada tahap pembuatan 

sistem informasi enterprise yang direpresentasikan 
dalam bentuk diagram DFD, dimana progress 
penelitian direncanakan masih dapat dilanjutkan 
pada tahap membangun arsitektur informasinya.  
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Lampiran 1. Keterkaitan Proses, Data dan Peran 
User Sistem Informasi Enterprise untuk EO 
 
 

 
Gambar  12 Keterkaitan Proses, Data dam Peran User 

Sistem Informasi Enterprise untuk EO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

252 

 

Makalah Nomor: KNSI-447 
 

APLIKASI PENERJEMAH BAHASA INDONESIA  
KE BAHASA KOREA DAN BAHASA KOREA  

KE BAHASA INDONESIA 
 

Ferra Arik Tridalestari 
 

Program Studi Magister Informatika Sekolah Teknik Elektro & Informatika 
Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10 Bandung 

Email : fegituloh@gmail.com  
 
 
 

Abstrak 

Penggunaan dan perkembangan bahasa Korea mulai muncul sejak maraknya lagu-lagu dan drama Korea yang 
banyak diminati oleh banyak kalangan. Sehingga kini ramai orang terpikat dengan daya tarik Korea, mulai dari 
segi bahasa, budaya, kuliner hingga gaya berbusana. Bahasa Korea merupakan salah satu bahasa yang saat ini 
banyak dipelajari oleh masyarakat Indonesia baik untuk keperluan kebudayaan, keterampilan berbahasa untuk 
tenaga ahli dan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Korea baik yang ada di Negara Korea maupun yang 
ada di Indonesia sendiri. Namun yang menjadi masalah adalah sulitnya mengenal dan menuliskan aksara Korea 
serta ketersediaan pustaka untuk mempelajari aksara dan bahasa Korea masih terbatas. Untuk itu perlu adanya 
suatu aplikasi pengenalan huruf korea dan translator yang dapat membantu orang yang ingin belajar bahasa 
Korea agar dapat mempelajari aksara dan bahasa Korea dengan mudah. Suatu aplikasi yang bisa dipelajari 
dengan mudah dan dapat digunakan sesuai dengan keperluan pengguna. Dengan adanya aplikasi pengenalan dan 
translator teks berbahasa Korea ini diharapkan membantu para pelajar atau orang yang ingin belajar Bahasa 
Korea dan aksaranya. 
 
Kata kunci : Bahasa Korea, Bahasa Indonesia, Aplikasi Penerjemah 
 
 

 

 
1. Pendahuluan 
 
Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi 

dalam masyarakat yang berupa lambang, bunyi, 
suara, yang dihasilkan oleh alat pengecap manusia 
dan mengandung makna tertentu sehingga 
menyebabkan adanya reaksi. Dengan adanya reaksi 
maka akan muncul interaksi dalam suatu 
penyampaian informasi yang disampaikan. [4] 

Perbedaan bahasa merupakan jurang pembatas 
untuk memahami kebudayaan. Namun karena 
perbedaan tersebut orang-orang berusaha memahami 
sebanyak mereka bisa untuk kepuasan tersendiri. 

Penggunaan dan perkembangan bahasa Korea 
mulai muncul sejak maraknya lagu-lagu dan drama 
Korea yang banyak diminati oleh banyak kalangan. 
Sehingga kini ramai orang terpikat dengan daya tarik 
Korea, mulai dari segi bahasa, budaya, kuliner 
hingga gaya berbusana. 

Bahasa Korea merupakan salah satu bahasa yang 
saat ini banyak dipelajari oleh masyarakat Indonesia 
baik untuk keperluan kebudayaan, keterampilan 
berbahasa untuk tenaga ahli dan tenaga kerja yang 

bekerja pada perusahaan Korea baik yang ada di 
Negara Korea maupun yang ada di Indonesia sendiri. 
Namun yang menjadi masalah adalah sulitnya 
mengenal dan menuliskan aksara Korea serta 
ketersediaan pustaka untuk mempelajari aksara dan 
bahasa Korea masih terbatas. Untuk itu perlu adanya 
suatu aplikasi pengenalan huruf korea dan translator 
yang dapat membantu orang yang ingin belajar 
bahasa Korea agar dapat mempelajari aksara dan 
bahasa Korea dengan mudah.  

Untuk membatasi permasalahan agar 
pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus dan 
tujuan penelitian dapat dicapai maka pembahasan 
dalam penelitian ini dibatasi pada hal berikut ini : 

a. Pengenalan aksara Korea menggunakan 
komputer beserta terjemahannya.  

b. Penerjemahan kata dan kalimat dari bahasa 
Indonesia ke bahasa Korea dibatasi pada 
penulisan kata dasar dan tidak 
menggunakan imbuhan. 

c. Penerjemahan hanya untuk kalimat tunggal 
 

2. Tinjauan Pustaka 
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2.1 Natural Language Processing  

 

Pada prinsipnya bahasa alami adalah suatu 
bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin 
dikomunikasikan antar manusia. Bahasa dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu : [6] 

a. Bahasa Alami, yaitu bahasa yang biasa 
digunakan untuk berkomunikasi antar manusia, 
misalnya bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, 
Inggris, Korea, Jepang dan sebagainya. 

b. Bahasa Buatan, yaitu bahasa yang dibuat secara 
khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu, 
misalnya bahasa pemodelan atau bahasa 
pemrograman komputer. 
 

2.2 Komponen Utama Bahasa Alami 
 
Pengolahan bahasa alami terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu 

 
Gambar 1. Komponen Utama Bahasa Alami [6] 

 
a. Parser, Suatu sistem yang mengambil kalimat 

input bahasa alami dan menguraikannya ke 
dalam beberapa bagian gramatikal (kata benda, 
kata kerja, kata sifat, dan lain-lain). 

b. Sistem Representasi Pengetahuan adalah Suatu 
sistem yang menganalisis output parser untuk 
menentukan maknanya. Dan Output Translator 
adalah Suatu terjemahan yang 
merepresentasikan sistem pengetahuan dan 
melakukan langkah-langkah yang bisa berupa 
jawaban atas bahasa alami atau output khusus 
yang sesuai dengan program komputer. 

c. Output Translator, berfungsi untuk 
merepresentasikan system pengetahuan yaitu 
hasil terjemahan input bahasa alami. 
Tingkat analisis bahasa alami terbagi dalam tiga 
tahap, yaitu : [6] 
(1) Analisis sintaksis 

Analisis sintaksis adalah studi yang 
menyimak tentang aturan penggabungan 
kata menjadi yand diperkenankan dan 
pemakai aturan-aturan tersebut untuk 
membuat suatu kalimat 

(2) Analisis Simantik 
Analisis Simantik adalah ilmu yang 
menyimak arti kata dan unsur masing-
masing kata tersebut dalam suatu kalimat 

(3) Analisis Pragmatik 
Analisis Pragmatik adalah studi yang 
menyimak tentang cara penggunaan bahasa 
dan pengaruhnya pada pendengar. Analisis 
prakmatik ini dapat digunakan untuk 
pemahaman suatu kalimat dengan aplikasi 
cerita-cerita panjang. 

 
2.3 Pembagian Jenis Kata Bahasa Indonesia 

 
Jenis kata dalam  bahasa Indonesia dapat 

digolongkan menjadi : [1] 
a. Kata Benda (Nomina) 
b. Kata Kerja (Verba) 
c. Kata Sifat (Adjektiva) 
d. Kata Ganti (Promina) 
e. Kata Keterangan (Adjektiva) 
f. Kata Bilangan (Numeralia) 
g. Kata depan (Preposisi) 

 
2.4 Kalimat 

 
Kalimat adalah bagian terkecil dari ujaran atau 

wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh 
secara ketatabahasaan. Kalimat ada dua wujud yaitu 
lisan dan tulisan. Pola untuk menentukan sempurna 
atau tidaknya kalimat adalah :  
Subjek – Predikat – Objek – Keterangan 

 
2.5 Huruf Hangul 

 
2.5.1 Mengenal Huruf Hangul 
 

Hangul (한 글) adalah nama resmi Bahasa 
Korea yang dipakai oleh Bangsa Korea setalah 
diciptakan oleh Raja Agung Sejong, Dinasti Chosun 
pada tahun 1443. Jumlah huruf Hangul adalah 24 
yang terdiri atas 10 huruf vokal dan 14 huruf 
konsonan. Aturan penulisan dalam hangul sama 
seperti bahasa lainnya, bisa ditulis dengan penulisan 
horizontal yaitu penulisan dimulai dari arah kiri ke 
kanan, sedangkan penulisan secara vertical dengan 
penulisan yang dimulai dari arah atas ke bawah. 

Berikut pembagian huruf-huruf hangul : [3] 
a. Huruf Vokal 
Tabel 1. Huruf Vokal 

 
Cara membaca dalam huruf vokal diatas, bisa 
diilustrasikan dalam membaca suatu kata yang sering 
didengar, seperti hal berikut : 
ㅏ  contohnya dalam membaca “atas” 
ㅑ  contohnya dalam membaca “iya” 
b. Huruf Konsonan 
Tabel 2. Huruf Konsonan 
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Cara membaca dalam huruf konsonan diatas, bisa 
diilustrasikan dalam membaca suatu kata yang sering 
didengar, seperti hal berikut : 
ㄱ  contohnya dalam membaca “giok” 
ㄴ  contohnya dalam membaca “nama” 
c. Vokal Gabungan 

 
Cara membaca dalam huruf vokal gabungan diatas, 
bisa diilustrasikan dalam membaca suatu kata yang 
sering didengar, seperti hal berikut : 
애  contohnya dalam membaca AE = “air” 

d. Konsonan Gabungan 

 
 
2.5.2 Cara Penulisan Hangul 

 
Cara penulisan bahasa Korea Hangul dilakukan 

dengan cara menggabungkan huruf vokal dengan 
konsonan membentuk satu suku-kata seperti bahasa 
asing lainnya, dan dituliskannya dari kiri ke kanan 
atau dari atas ke bawah. Hanya sedikit berbeda dalam 
penggabungkannya yakni penulisan konsonan akhir 
ditulis sejajar dengan huruf sebelumnya. Sedangkan 
penempatan konsonan akhir pada huruf korea ditulis 
di bawah yang di sebut badchim ( 받침 ). Pertama 
yang perlu diperhatikan dalam penulisan atau 
penggabungan huruf hangul adalah vokalnya. Untuk 
penulisan huruf vokal diawal kata harus dipasangkan 
dengan huruf ㅇyang dijadikan sebagai konsonannya. 
Contoh  아  dibaca “a” atau   우유  dibaca “uyu”. 
 
2.6 Tata Bahasa Korea 

 
2.6.1 Susunan S P (Predikat Kata benda) 

 

Untuk membentuk suatu kalimat, paling tidak 
diperlukan susunan kalimat subjek dan predikat. Di 
dalam bahasa Korea sendiri susunan kalimat dari 
bentuk susunan S P dengan predikat sebagai kata 
benda sangat berbeda dengan bahasa Indonesia, 
seperti yang sudah diketahui dalam susunan kalimat 
bahasa Indonesia berbentuk S P O (Subjek Predikat 
Objek). Berbeda dengan susunan kalimat bahasa 
Korea, susunan kalimat bahasa Korea berbentuk S O 
P . Susunan ini sangat penting untuk diperhatikan di 
dalam belajar tata bahasa Korea dan cara 
menterjemahkan kalimat. Susunan ini (S O P) juga 
memiliki partikel masing-masing. [6] 
 
3. Perancangan Aplikasi Penerjemah Bahasa 

Indonesia Ke Bahasa Korea Dan Bahasa 
Korea Ke Bahasa Indonesia 
 
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah pembuatan aplikasi bahasa alami 
untuk mentransliterasi dari aksara latin menjadi huruf 
hangul serta mentranslasi bahasa Korea menjadi 
bahasa Indonesia. 

 
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

 
Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh, 

maka beberapa kebutuhan sistem yang dapat 
disimpulkan adalah : 

a. Sistem pada Admin 
• Admin dapat menjalankan 

semua fasilitas yang terdapat 
dalam program. 

• Program menyediakan fasilitas 
untuk menambah kata yang 
akan diterjemahkan 

• Program menyediakan form 
admin yang dapat digunakan 
untuk meng-update data 
kamus beserta jenis katanya 

b. Sistem pada Pengguna 
• Program mampu menerjemahkan kata bahasa 

Indonesia ke bahasa Korea dan sebaliknya  
• Program mampu menerjemahkan kalimat bahasa 

Indonesia ke bahasa Korea dan sebaliknya  
• Program menyediakan huruf-huruf hangul untuk 

mempermudah user dalam mengenal dan 
membaca tulisan hangul 
Program menyediakan bantuan pengunaan 
sistem sehingga user mendapatkan kemudahan 
saat menggunakan aplikasi. 
 

3.2 Aturan Proses Produksi 
 

Dalam parsing pada grammar bahasa Indonesia atau 
bahasa Korea pula dibuat suatu aturan proses 
produksinya.  Berikut beberapa proses produksi 
bahasa Indonesia yaitu : 

<K> � <S><P> | <S><P><O> | <S><P><K> | 
<S><P><O><K> 
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<S> � <KB> | <KO> 
<P> � <KK> | <KS> 
<O> � <KB> | <KO> 
<K> � <tempat> | <waktu> | <alat> | <syarat> | 

<kesertaan> | <tujuan> | <sebab> | 
<akibat> | <tujuan> | <perbandingan> | 
<perwatasan> | <jumlah> 

Dst. 
Misalkan kalimat “saya makan nasi” parsingnya 
yaitu dengan metode brufe force. Kalimat “saya 
makan nasi” menggunakan aturan produksi (K) 
� <S><P><O> dan langkah-langkahnya 
adalah : 
<K> � <S><P><O>  
 � <ko><P><O>  
 � saya <P><O>  
 � saya <KK><O> 
 � saya makan <O> 
 � saya makan <KB> 
 � saya makan nasi 

Karena semua aturan produksi telah terpenuhi 
oleh kalimat ‘saya makan nasi’ maka kalimat 
tersebut adalah benar tata bahasanya. Dalam 
aturan bahasa Korea memiliki perbedaan 
dengan aturan  proses produksi bahasa 
Indonesia. Berikut proses bahasa Korea : 
<K> � <S><O><P> | <S><K><P> | 

<S><K><O><P> | <S><P> 
<S> � <KB> | <KO> 
<O> � <KB> | <KO> 
<P> � <KK> | <KS> 
<K> � <tempat> | <waktu> | <alat> | <syarat> | 

<kesertaan> | <tujuan> | <sebab> | 
<akibat> | <tujuan> | <perbandingan> | 
<perwatasan> | <jumlah> 

<KB> � <KB1> 
<KO> � <KO1> 
<KK> � <KK1> 
<KS> � <KS1> 
<KB1> � 칩은 
<KO1> �저는 
<KK1> � 먹릅니다 

<KS1> � 예쁩니다 
<tempat> � 이것 
Dst. 

Dalam proses penerjemahan ini sebuah kalimat 
akan diuji apakah sesuai dengan kaidah penulisan 
yang berlaku atau tidak (grammar). Apabila sesuai 
maka kalimat tersebut akan dipisah-pisahkan token 
(kata) yang menyusun kalimat, kemudian token 
dicari arti terjemahannya.  

 
3.3 Perancangan Sistem 

 
3.3.1 Perancangan Bagan Alir Sistem 

 
Bagan alir terjemahan merupakan bagan yang 
menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari 
proses terjemahan. Bagan alir terjemahan ini berguna 
untuk menggambarkan aliran data sistem dalam 
menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Korea 
dan sebaliknya. Bagan alir terjemahan yang 
dirancang berupa flowchart.  

 
Gambar 2 Bagan Alir Terjemahan 

 
3.3.2 Perancangan Proses 

 
Perancangan proses dimaksudkan untuk mengolah 
data masukan. Proses yang akan dilakukan dalam 
sistem digambarkan dengan DFD (Data Flow 
Diagram) atau DAD (Diagram Alur Data). Dalam 
DFD, terdapat tingkatan tertinggi yang hanya 
memuat satu proses yang menunjukkan gambaran 
sistem secara keseluruhan, yang disebut dengan 
Context Diagram (Diagram Konteks). Gambar 3 
merupakan Context Diagram Aplikasi Kamus 
Indonesia-Korea dan sebaliknya. 

 
Gambar 3. Context Diagram 

Pengguna dapat melakukan pencarian kata 
dalam daftar kamus kata dengan masukan berupa 
kata Indonesia atau kata Korea. Pengguna juga dapat 
melihat daftar kamus kata berdasarkan jenis kata 
yang ditentukan pengguna. Sistem ini dapat di-
update oleh admin. Admin dapat melakukan proses 
tambah data, edit dan hapus data kamus kata. Proses-
proses yang ada pada sistem ini dapat dilihat pada 
gambar 4 
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Gambar 4. Data Flow Diagram Level 1 

Pada DFD Level 1 masing-masing proses bisa 
diturunkan ke level berikutnya. Berikut gambar DFD 
Level 2 dari proses pengolahan kata, pencarian arti 
kata dan penerjemahan. 

 

 
Gambar 5. DFD Level 2 Pengolahan Kata 

 
 

3.3.3 Perancangan Basis Data 
 

Perancangan basis data merupakan bagian yang 
sangat penting dalam membangun sebuah aplikasi 
yang berorientasi pada basis data, karena nantinya 
basis data inilah yang akan digunakan sebagai 
penyimpanan data yang diolah menjadi suatu bentuk 
implementasi. Secara perancangan basis data dapat 
berisi informasi-informasi dalam bentuk tabel. 

a. Rancangan Konseptual Awal 
Entitas  Attribut 
Kata  kata,hangul, latin, jenis  
jenis_kata jenis, ket 
aturan id_aturan,aturan_indo, 

aturan_korea 
b. Entitiy Relantionship Diagram 

Entity Relationship Diagram merupakan gambaran 
model konseptual dari database yang mempunyai 
relasi antara tabel satu dengan yang lain. Antara 
entitas kata dan jenis_kata terdapat satu relasi, tipe 

relasi tersebut adalah N:1, dimana satu kata harus 
memiliki satu jenis kata, sedangkan satu jenis kata 
dapat dimiliki oleh beberapa kata. 

 
Gambar 6 Entity Relationship Diagram 

 
3.3.4 Perancangan Program 

 
Tampilan menu utama pada aplikasi kamus 
Indonesia-Korea ini terdiri dari menu-menu yang 
mendukung seluruh proses dan sedikit membantu 
pengguna dalam pemakaian aplikasi. 
 
3.3.4.1 Halaman Utama 

 
Halaman utama adalah halaman yang pertama 
dijumpai user. Halaman ini menyediakan menu-
menu untuk mengakses halaman lainnya yang terdiri 
dari 6 menu yaitu untuk menampilkan Form 
Hangul, Form Dictionary, Form Translator, 
Form Admin, Admin dan Exit . Tampilan halaman 
utama dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar 7 Tampilan Halaman Utama Aplikasi 

 
3.3.4.2 Tampilan Form Hangul 

 
Halaman ini berguna untuk mengenalkan huruf-huruf 
hangul beserta cara membacanya. Hal ini dapat 
membantu pengguna dalam mengetahui dan 
membaca tulisan Korea. Tampilan Form Hangul 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar 8 Tampilan Form Hangul 

 

3.3.4.3 Tampilan Form Dictionary 
 

Halaman ini berguna untuk mencari arti kata dari 
bahasa Indonesia ke bahasa Korea atau dari bahasa 
Korea ke bahasa Indonesia. Tampilan Form 
Dictionary dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 9 Tampilan Form Dictionary 

 
3.3.4.4 Tampilan Form Translator 

 
Halaman ini berguna untuk menerjemahkan kalimat 
dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea atau dari 
bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Tampilan Form 
Translator dapat dilihat di bawah ini : 

 
Gambar 10 Tampilan Form Translator 

 
4. Kesimpulan 
 

Setelah membuat aplikasi terjemah bahasa Indonesia-
bahasa Korea dan bahasa Korea-bahasa Indonesia, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
a. Telah membuat aplikasi terjemah bahasa 

Indonesia-bahasa Korea dan bahasa Korea-
bahasa Indonesia yang mampu menerjemahkan 
kata dan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Korea dan bahasa Korea ke dalam bahasa 
Indonesia yang sesuai dengan aturan kalimat 
bahasa Indonesia dan aturan kalimat bahasa 
Korea. 

b. Pola kalimat yang dapat diterjemahkan antara 
lain adalah S-P, S-P-O, S-P-K, S-P-O-K 
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Abstrak 

e-KTP sebagai sebuah bentuk tanda pengenal baru saat ini memungkinkan untuk diberdayakan secara lebih. Ada 
banyak yang hal bisa dimanfaatkan dari e-KTP karena e-KTP dirancang untuk mengintegrasikan banyak 
lingkungan dan sistem. Melihat prospek yang ada maka penulis memiliki usulan untuk memanfaatkan e-KTP 
sebagai triger dari sebuah prediktor dalam seleksi lamaran pekerjaan. Sistem terintegrasi ini akan menjadikan 
seleksi lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu ataupun biaya. Seorang pelamar tidak perlu sulit 
mengumpulkan banyak berkas lamaran agar bisa mengikuti seleksi lamaran pekerjaan. Dipihak instansi pun 
selaku yang membutuhkan sumber daya pegawai, tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan 
pegawai yang sesuai dengan kriteria.Sistem dirancang dengan terlebih dahulu menetapkan system requirement, 
dilanjutkan dengan menetapkan data dan proses yang relevan, dan diakhiri dengan usulan implementasinya 
nanti. Diharapkan sistem yang dirancang dapat diimpelementasikan dan membantu instansi-instansi yang 
membutuhkan pegawai. 
 
Kata kunci : e-ktp, lamaran pegawai, e-selection 

 
 

1. Pendahuluan  
 
Adanya e-KTP saat ini sebagai tanda pengenal 

bagi seorang Warga Negara Indonesia menjadi 
sebuah keuntungan tersendiri bagi pihak yang ingin 
mendapatkan semua informasi seseorang secara 
lengkap. Hal ini dikarenakan e-KTP memiliki single 
identity number yang secara unik dapat menjadi 
pembeda antara identitas seseorang dengan yang 
lainnya. Program e-KTP yang sudah berjalan sejak 
tahun 2011, dicita-citakan menjadi sebuah pengenal 
tunggal, tanpa pemalsuan dan mempermudah 
pengurusan izin dan pendaftaran. Hal ini memang 
sangat potensial untuk bisa dikembangkan lebih 
lanjut. 

Dalam penelitian ini penulis ingin 
menyampaikan multi manfaatnya e-KTP yang 
berfungsi sebagai trigger untuk mendapatkan 
informasi seseorang. Penulis mengusulkan 
penggunaan e-KTP sebagai sarana untuk seleksi 
penerimaan pegawai sebuah instansi. E-KTP yang 
memiliki biometrik nantinya akan dibandingkan 
dengan sidik jari pemiliknya sebagai sebuah validasi 
sebelum pengaksesan data. Bentuk dari seleksi 
penerimaan pegawai tersebut berupa prediktor yaitu 
dengan mencoba membandingkan persyaratan atau 
kualifikasi yang dibutuhkan sebuah perusahaan 
dengan data yang ada pada Lembaga Informasi 
Identitas. Prediktor pada akhirnya akan memberikan 

informasi status kelolosan seseorang dalam 
mengikuti lamaran. 

Terkait dengan informasi identitas terpusat, 
penulis mengusulkan adanya lembaga informasi 
identitas yang menaungi semua informasi yang 
dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan 
seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
Dinas Pendidikan dan Kepolisian. 

 
2. Landasan Teori 

 
2.1. E-KTP 
 

E-KTP atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
elektronik adalah dokumen kependudukan yang 
memuat sistem keamanan  / pengendalian baik dari 
sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan 
berbasis pada database kependudukan nasional. 
penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) 
KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan 
(NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap 
penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada 
di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam 
penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, 
Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen 
identitas lainnya [1]. 

Fungsi dan kegunaan E-KTP adalah [2]: 
a. Sebagai identitas jati diri; 
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b. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu
membuat KTP lokal untuk pengurusan 
izin, pembukaan rekening bank, dan 
sebagainya; 

c. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan 
KTP; Terciptanya keakuratan data 
penduduk untuk mendukung program 
pembangunan.  

E-KTP memanfaatkan biometrik berupa sidik 
jari yang tidak hanya sekedar dicetak dalam bentuk 
gambar (format jpeg) , tapi juga dapat dikenali 
melalui chip yang terpasang dikartu. Data yang 
disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan 
algoritma kriptografi tertentu. Struktur E
dari sembilan layer  yang akan meningkatkan 
pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam 
diantara plastik putih dan transparan pada dua layer 
teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena 
didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang 
jika digesek. Gelombang inilah 
oleh pendeteksi E-KTP  sehingga dapat diketahui 
apakah KTP tersebut berada di tangan  orang yang 
benar atau tidak [1].  

Bentuk E-KTP tampak pada gambar 1. Chip 
tidak tampak karena menggunakan Gelombang 
Radio RFID (Radio Frequency Identi
sehinga e-KTP tidak harus persis menyentuh alat 
pembaca untuk bisa dibaca[3]. 

Gambar 78. Bentuk E-KTP Tampak Belakang [3]
 
E-KTP memiliki link database yang terhubung 

ke semua bidang (gambar 2). 
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Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi 
membuat KTP lokal untuk pengurusan 
izin, pembukaan rekening bank, dan 

Mencegah KTP ganda dan pemalsuan 
KTP; Terciptanya keakuratan data 
penduduk untuk mendukung program 

KTP memanfaatkan biometrik berupa sidik 
ak hanya sekedar dicetak dalam bentuk 

gambar (format jpeg) , tapi juga dapat dikenali 
yang terpasang dikartu. Data yang 

disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan 
algoritma kriptografi tertentu. Struktur E-KTP terdiri 

er  yang akan meningkatkan 
pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam 
diantara plastik putih dan transparan pada dua layer 
teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena 
didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang 

 yang akan dikenali 
KTP  sehingga dapat diketahui 

apakah KTP tersebut berada di tangan  orang yang 

KTP tampak pada gambar 1. Chip 
tidak tampak karena menggunakan Gelombang 

Radio Frequency Identification) 
KTP tidak harus persis menyentuh alat 

 
KTP Tampak Belakang [3] 

KTP memiliki link database yang terhubung 

Gambar 79. Link Database E
 
 
 

2.2. Seleksi Penerimaan Karyawan
 

Seleksi penerimaan karyawan merupakan 
proses bertahap untuk memperoleh dan 
memanfaatkan berbagai informasi mengenai para 
pelamar kerja guna menentukan siapa saja yang 
ditarik sebagai karyawan untuk mengisi lowongan 
posisi-posisi jangka panjang ataupun jangka 
pendek[4]. Proses seleksi dimulai dari masuknya 
surat lamaran dari pelamar dan diakhiri dengan 
keputusan untuk menarik karyawan baru [5]. 

Langkah dasar proses
a. Menetapkan kriteria yang diinginkan;
b. Memilih berbagai prediktor (ragam informasi 

yang diperlukan untuk melakukan seleksi) dan 
teknik penilaian; 

c. Menentukan waktu yang tepat untuk mengukur 
setiap prediktor; 

d. Mengolah informasi yang terkumpul 
mengambil keputusan seleksi.
Proses seleksi dapat dilakukan degnan tahapan 

seperti yang terlihat pada gambar 3.
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. Link Database E-KTP [2]  

2.2. Seleksi Penerimaan Karyawan 

Seleksi penerimaan karyawan merupakan 
proses bertahap untuk memperoleh dan 
memanfaatkan berbagai informasi mengenai para 
pelamar kerja guna menentukan siapa saja yang akan 
ditarik sebagai karyawan untuk mengisi lowongan 

posisi jangka panjang ataupun jangka 
pendek[4]. Proses seleksi dimulai dari masuknya 
surat lamaran dari pelamar dan diakhiri dengan 
keputusan untuk menarik karyawan baru [5].  

Langkah dasar proses seleksi [4,5]: 
Menetapkan kriteria yang diinginkan; 
Memilih berbagai prediktor (ragam informasi 
yang diperlukan untuk melakukan seleksi) dan 

Menentukan waktu yang tepat untuk mengukur 

Mengolah informasi yang terkumpul dan 
mengambil keputusan seleksi. 
Proses seleksi dapat dilakukan degnan tahapan 

seperti yang terlihat pada gambar 3. 
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Gambar 80. Proses Seleksi [5,6] 
 
 
 
3. Metodologi 

 
Metododologi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu SSADM atau Structure 
System Analysis and Design Method. Berikut 
merupakan tahapan SSADM [7]: 

 
Gambar 4. Metodologi SSADM 

 
Berikut merupakan tahapan pembangunan 

sistem dengan mempergunakan SSADM [7] : 
a. Feasibility Study 

Merupakan penentuan kelayakan pembangunan 
sebuah sistem dengan pertimbangan teknis, 
finansial, organisasi dan dampak dari sistem. 

b. Investigation Of Current Environment 
Merupakan tahapan untuk memahami kondisi 
lingkungan dan apa saja yang dibutuhkan untuk 
membangun sistem. 

c. Business System Options 
Merupakan tahapan untuk menentukan fokus 
bisnis serta batasan dari sistem dengan 
pertimbangan otomasi, pengguna, manfaat dan 
dampak dari sistem baru. 

d. Definition Of Requirements 
Merupakan tahapan pendefinisian fungsi dan 
kebutuhan dari sistem. 

e. Technical System Options 
Merupakan tahapan implementasi fisik dari 
sistem yang dibangun meliputi arsitektur 
hardware, software, sumber daya manusia. 

f. Logical Design 
Merupakan tahapan penentuan interaksi antara 
pengguna dengnan sistem. 

g. Physical Design 
Merupakan tahapan akhir dari pembangunan 
yang berisikan implementasi dari fungsi serta 
spesifikasinya. 

Dalam pembangunan sistem ini penulis tidak 
mempegunakan keseluruhan tahapan SSADM, 
hanya beberapa tahapan saja yang dipakai yaitu 
Investigation Of Current Environment, Definition Of 
Requirements, Logical Design dan Physical Design 
alasannya adalah beberapa tahapan merupakan ranah 
bisnis sebenarnya sedangkan tulisan ini bersifat 
penelitian. 
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4. Requirement 

 
Sebuah sistem yang baik haruslah dapat 

diterapkan pada lingkungan yang ada. Penulis 
mengasumsikan beberapa hal dalam membangun 
sistem ini diantaranya : 
a. e-KTP sudah berfungsi secara penuh.  
b. Adanya  sebuah lembaga khusus yang diberi 

nama Lembaga Informasi Identitas yang terkait 
dengan identitas seseorang. Lembaga ini dapat 
menangani pengelolaan dan pemberian data 
kependudukan, data riwayat pendidikan, dan 
data riwayat kepolisian seseorang. Kedepannya 
data-data yang ada akan dibandingkan saat 
seleksi lamaran berlangsung. 

c. Adanya sebuah mesin khusus yang berfungsi 
untuk mendapatkan triger dari kartu e-KTP 
layaknya sebuah mesin ATM. Mesin ini 
berjalan saat sebuah e-KTP tervalidasi sidik jari 
pemiliknya. Selanjutnya Mesin ini akan 
meminta semua identitas seseorang dan 
membandingkannya dengan persyaratan atau 
kualfikasi sebuah instansi yang membutuhkan. 
Dan selanjutnya akan menentukan apakah 
seseorang diterima atau tidak diinstansi 
bersangkutan. 

d. Instansi yang membuka lowongan pekerjaan 
memiliki kerja sama dengan Lembaga Informasi 
Identitas. 
 

5. Analisis dan Perancangan 
 

Sistem yang menjadi usulan memiliki 
keterhubungan dengan beberapa sistem luar yaitu 
Instansi, Pelamar dan Lembaga Informasi Identitas. 
Instansi merupakan organisasi yang membutuhkan 
atau membuka lowonga pekerjaan berdasarkan 
kriteria kebutuhan yang dimilikinya. Pelamar 
merupakan seseorang yang mengajukan lamaran 
pekerjaan terhadap sebuah instansi. Lembaga 
Informasi Identitas merupakan lembaga yang 
memfasilitasi kebutuhan berdasarkan permintaan 
sebuah instansi. 

Keterhubungan sistem dengan lingkungannya 
dapat dilihat pada gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Diagram Konteks 

 
5.1 Ide Proses di Sistem Penyeleksian 

 
Proses-proses yang berlangsung dalam 

penyeleksian yaitu sebagai berikut : 
a. Setiap persyaratan yang telah di tentukan oleh 

Sekretaris daerah disimpan pada datastore yang 
akan digunakan sebagai acuan pemeriksaan 
administrasi pelamar. 

b. Semua data pelamar yang mengikuti seleksi 
administrasi akan dimintakan datanya kepada 
lembaga informasi identitas. 

c. Sistem meminta data yang di butuhkan kepada 
lembaga informasi identitas untuk memperoleh 
semua data yang dibutuhkan oleh sistem untuk 
penyeleksian berkas. 

d. Sistem akan membandingkan  apakah data yang 
di miliki pelamar sesuai serta masuk kedalam 
kategori yang telah ditentukan. 

e. Hasil seleksi administrasi akan 
diumumkan/dipublikasikan kepada pelamar 
setelah pemeriksaan administrasi selesai dan 
mendapatkan hasilnya. 

f. Data pelamarkan akan di urutkan sesuai ranking 
berdasarkan formasi yang diusulkan sistem. 

g. Data  para calon pegawai negeri sipil yang 
mengikuti seleksi administrasi  ke Pemerintan 
Kota Bandung akan di jadikan laporan yang 
otomatis di buatkan oleh sistem. 

h. Penyimpanan data Calon pegawai negeri sipil 
terpusat di pemerintahan kota Bandung. 

 
Proses yang dirancang selengkapnya digambarkan 
menggunakan struktur proses pada lampiran 1. 
 
5.2 Ide Data di Sistem Penyeleksian 

 
Data yang dimiliki seorang pelamar yang 

didapat dari Lembaga Informasi Identitas akan 
dibandingkan dengan kebutuhan dari instansi. Saat 
dibandingkan entitas seleksi berperan penting karena 
akan menentukan siapakah pelamar yang lolos 
seleksi atau tidak. Selanjutnya bila lolos dalam 
seleksi maka pelamar selanjutnya akan 
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direkomendasikan pada formasi tertentu di instansi 
bersangkutan, dalam hal ini penyesuaian 
berdasarkan keahlian sangat diperhitungkan.  
    Entitas yang dibutuhkan pada Sistem 
Penyeleksian Calon Pegawai adalah : 
1. Catatan kepolisian 
2. Catatan keluarga 
3. Catatan pendidikan 
4. Kursus 
5. Pelamar 
6. Prestasi 
7. Seleksi rekomendasi 
8. Persyaratan 
9. Persyaratan kepolisian 
10. Persyaratan pendidikan  
 

Untuk model lojiknya digambarkan dengan 
menggunakan Logical Data Structure sesuai dengan 
gambar 6. 

 
Gambar 6. Logical Data Structure 

 
6. Implementasi 

 
Sistem yang telah dipaparkan sebelumnya penulis 
representasikan dalam sebuah aplikasi yang 
memiliki antar muka : 

a. Informasi tata cara seleksi (pelamar) 
b. Input sidk jari / pin (pelamar) 
c. Konfirmasi kelulusan (pelamar) 
d. Login Persyaratan (Admin) 
e. Rekomendasi formasi (Admin) 
f. Pengiriman Laporan (Admin) 

Contoh antar muka dari aplikasi : 
 

 
Gambar 7. Informasi tata cara seleksi 

 

 
Gambar 8. Konfirmasi pin atau sidik jari  

 
 

Gambar 81. Konfirmasi Kelulusan 
 

7. Kesimpulan  
 
Sistem yang dibuat dapat mempermudah dan 

mempercepat penentuan kelolosan seseorang saat 
melamar pekerjaan. Seorang pelamar tidak 
memerlukan lagi banyak berkas lamaran saat 
mencoba melamar pekerjaan. Dipihak lain instansi 
yang membutuhkan sumber daya pegawai tidak 
perlu lagi membuka sebuah tim dalam jumlah orang 
yang banyak. Selain itu waktu untuk menyeleksi pun 
akan menjadi sangat singkat jika dibanding dengan 
metode penerimaan pegawai yang ada saat ini. 
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8. Saran 
 
Agar sistem dapat berjalan dengan baik maka 

baik infrastruktur ataupun koordinasi antar lembaga 
haruslah menunjang. Selain itu perlunya sosialisasi 
terhadap pemberdayaan e-KTP pun harus 
diperhatikan oleh pihak pemerintah agar sistem yang 
dibangung benar-benar dapat berfungsi. 
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Lampiran 1 

 
 

Gambar Struktur Proses Sistem E-Selection
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Abstrak 

Dewasa ini dana pensiun merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh besar bagi pegawai yang akan pensiun. 
Dikarenakan pensiun merupakan suatu program yang menjadi kesejahteraan di hari tua untuk menikmati 
kehidupan yang lebih bahagia.Oleh karena itu, program pensiun tidak hanya harus ada di institusi negeri, namun 
institusi swasta juga memerlukan program tersebut untuk memberikan suatu penghargaan atas prestasi dalam 
kinerja pegawai yang telah bekerja selama beberapa tahun. Penelitian ini mencoba melakukan Perancangan 
untuk Sistem Informasi Pengelolaan purnabakti (pegawai yg sudah habis masa kerja kerjanya), dengan anggapan 
semua kegiatan pengelolaanya dilakukan dalam institusi yg sama. Perancangan Sistem Informasi ini 
menggunakan beberapa metode dalam The Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM). 
 
Kata kunci : pengelolaan, purnabakti, institusi yang sama 
 
 
 
1. Pendahuluan 

 
Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, 

pensiun merupakan sebuah kata sifat yang 
berarti tidak bekerja lagi dikarenakan masa 
tugasnya sudah selesai. Sementara pensiunan 
merupakan kata benda yang berarti orang atau 
dalam lingkup ini adalah pegawai yang sudah 
habis masa kerjanya dan menerima dana 
pensiun. 

Di Indonesia, banyak pegawai yang 
menggantungkan hidupnya dengan bekerja di 
sebuah institusi. Baik institusi swasta maupun 
negara. Terutama di institusi negara, yang 
menjamin untuk masa tua mereka sendiri. 
Adiatmaputra Fajar Pratama  mengungkapkan 
dalam website kompas [3] bahwa Badan 
Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) akan 
mengadakan event pensiunan di institusi 
swasta. Bahkan program pensiun merupakan 
fasilitas program kesejahteraan dalam 
mencapai tujuan bisnis setiap pegawai, seperti 
yang diutarakan di website Lensa Indonesia 
[6]. 

Namun, pengelolaan yang diberikan 
kadang tidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Terkadang, memberatkan pegawai 
sering terjadi dalam proses pensiun.  

Dengan hal tersebut, Perancangan Sistem 
Informasi Pengelolaan Purnabhakti diharapkan 

akan membantu beberapa kekurangan yang 
terjadi di beberapa institusi dan akan menjadi 
lebih baik lagi, baik dari sisi proses maupun 
teknis, dengan berfokus dengan hasil bisnis 
yang menekankan kepuasan pegawai yang 
akan mendapatkan pengelolaan pencairan dana 
pensiun. Oleh karena itu digunakanlah 
SSADM [1] dalam perancangan sistem ini. 
Serta didapat dari Steven Alter [2], dengan 
berfokusnya dengan beberapa hal tersebut, 
menggunakan teknologi dan informasi akan 
mempermudah dalam hal pengelolaannya. 
Penerapan sistem tersebut akan mendapatkan 
sejumlah keuntungan seperti : 

a. Mempermudah pegawai dalam  
mendapatkan pengelolaan purnabhakti 
yang diberikan di beberapa institusi. 

b. Meningkatkan pengelolaan 
purnabhakti di institusi. 

c. Memudahkan dalam pengelolaannya 
dengan menggunakan teknologi dan 
menerapkan sistem informasi yang 
lebih baik. 
 
 
 
 

2. Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini bertujuan dalam merancang 
sistem informasi yang dapat mempermudahkan 
dalam hal : 

a. Data pegawai tersimpan dengan baik 
b. Pembuatan kartu pensiun dengan cepat 
c. Pendataan pegawai yang pensiun bisa 

dilakukan dengan cermat 
d. Tidak memberatkan pegawai dalam 

mencairkan pensiun. 
 
3. Metodologi Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut 
a) Perumusan Masalah 

Menyangkut dengan pembuatan 
sistem pensiunan, proses awal dalam 
penelitian ini merumuskan masalah 
mengapa diperlukannya sistem ini. 

b) Studi Literatur 
Dalam penulisan paper ini, 

mendapatkan juga beberapa informasi dari 
buku SSADM untuk menunjang pembuatan 
paper ini. Dan dari buku Steven Alter 
Information Sistem : Foundation of E-
Business 4th Edition untuk penerapan 
teknologi. 

c) Analisis 
Setelah didapatkannya sejumlah  

informasi, dilanjutkan dengan melakukan 
sebuah analisis dalam pembangunan sistem 
informasi tersebut. Baik dalam hal pensiun, 
maupun teknologi yang digunakan. 

d) Penetapan Requirement Analysis 
Dalam metodologi SSADM ada 

sebuah proses penetapan Requirement 
Analysis untuk penetapan Function & Non-
Function sistem yang diteliti. 

e) Penetapan Business System Option 
Dengan menetapkan Business System 

Option (BSO) suatu sistem, maka akan 
menghasilkan pengembangan yang 
menghasilkan banyak suatu kemungkinan 
dalam pemilihan teknologi yang membantu 
untuk sistem informasi yang sedang diteliti. 

f) Perancangan Sistem Informasi 
Setelah melakukan langkah-langkah 

diatas, dilakukanlah langkah perancangan 
dari sistem informasi yang akan dirancang. 
Dimulai dengan lingkup dari perancangan 
sistem, mendefinisikan sistem informasi, 
menetapkan produk informasi, serta 
penetapan ide dan performansi. 

 
4. Perancangan Sistem 

 

 Gambar 1- Stage Requirement Analysisi 
 

Di dalam metodologi SSADM [1] 
Requirement Analysis merupakan keterlibatan 
antara System Analysts, System Designers, IT 
Professionals dan lainnya dalam menganalisis, 
memahami, mengklarifikasi, mendokumentasi 
dan fokus. Hal ini bertujuan untuk : 

a. Menetapkan requirement untuk sistem 
target 

b. Mengerti lingkup sistem yang akan 
dibangun 

c. Sosialisasi 
d. Produk deliverable 
 

Stage 1 adalah Investigation Current 
Environtment merupakan aspek dalam problem 
alamiah yang ada di sistem, mengenai batasan, 
biaya dan volume pekerjaan dengan langkah-
langkah : 

a. Establish analysis framework 
b. Invesitigate & define requirement 
c. Investigate current processing 
d. Investigate current data 
e. Derive logical view of current system 
f. Assemble investigation results 
 

Sementara stage 2 adalah Business System 
Option (BSO) yang dibuat untuk menetapkan 
alternative penggunaan teknologi pada setiap 
fungsi yang akan dibangun. 

 
5. Lingkup Perancangan Sistem Informasi 

Pengelolaan Purnabhakti 
 

a. Asumsi 
Dalam Perancangan Sistem Informasi 

Pengelolaaan Purnabhakti diperoleh 
inspirasi dari Taspen Bandung dalam 
websitenya [5] mengenai tata cara klim 
pensiun. Dan mendapatkan hasil sebagai 
berikut : 
1. Hasil pensiun dihitung dari kinerja 

produktifitas kerja pegawai. 
2. Data yang diberikan lengkap 
3. Data peserta didapatkan dari sistem 

HRD 
b. Lingkup 

Untuk lingkup sistem sendiri, 
terinspirasi dari Kementrian Pertanian 
Sekretariat Jendral dalam 
http://setjen.deptan.go.id [4] mengenai tata 
cara pengajuan pensiun, dan mendapatkan 
hasil sebagai berikut : 
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1. Pendaftaran Calon Penerima Dana 
Pensiun 

2. Pembuatan SK pensiun 
3. Perumusan besar manfaat pensiun 
4. Pembuatan kartu 267pensiun 
5. Penyebaran biaya pensiun 
6. Pembuatan laporan 

 
c. Definisi Sistem Informasi 

Perancangan Sistem Informasi 
Pengelolaan Pensiun adalah perancangan 
sistem yang bergerak dalam bidang 
keuangan dan sumber daya manusia, untuk 
mengatur sistem yang terkait dalam 
kegiatan pensiun pada suatu institusi. Hasil 
kegiatan tersebut tidak hanya memberikan 
manfaat bagi pegawai yang pensiun, 
maupun memberi manfaat bagi manajerial 
dalam upaya pengambilan keputusan 
setelah mendapatkan informasi akan sistem 
yang berjalan. 

 
d. Produk Informasi yang Dihasilkan 

1. Progres pencairan dana pensiun 
2. Jumlah pegawai yang pensiun 
3. Jumlah besar manfaat pensiun 
4. Identitas pegawai yang pensiun 

 
e. Ide dan Performansi 

1. Mempergunakan data peserta yang 
didapat dari Divisi HRD saat 
pendaftaran pegawai pertamakali di 
suatu institusi. 

2. Dalam pembuatan kartu peserta lebih 
baik dilakukan otomasi. Penggunaan 
aplikasi yang mendukung. Aplikasi ini 
sudah berisi format dari kartu peserta, 
sehingga saat pembuatan kartu peserta, 
hanya tinggal menginputkan id peserta, 
dan aplikasi akan memprosesnya, 
sehingga tinggal mencetaknya saja. 
Agar dalam pembuatan kartu peserta 
yang tadinya memakan waktu lama, 
akan jauh lebih cepat. Contohnya jika 
dalam 1 jam menghasilkan 50 kartu, 
jika menggunakan aplikasi ini 30 menit 
bisa 50 kartu. 2 kali lebih cepat. 

 
3. Tidak memberatkan pegawai yang akan 

pensiun 
 

4. Aplikasi yang digunakan cepat dalam 
mencetak kartu pensiun. Sehingga akan 
mempercepat layanan pengajuan 

 
6. Functioanal dan Non-Functional 

 
Mike Goodland & Caroline Staler [1] juga 

menyebutkan, dalam pembangunan sistem ini, 
diperlukan investigasi dalam menentukan 

persyaratan yang berkaitan dengan 
pembangunan sistem. 

Dalam hal tersebut, persyaratan yang 
diperlukan merupakan fitur atau fasilitas yang 
diinginkan oleh beberapa pengguna dari sistem 
yang telah ada, maupun sistem yang sedang 
dalam proses perancangan. 

Persyaratan tersebut dapat dibedakan 
dalam 2 kategori utama. Pertama, dibutuhkan 
penyelesaian dalam mengurangi kekurangan 
yang terdapat di dalam sistem yang sudah ada. 
Kedua, tidak tersedianya kebutuhan dalam 
sistem yang dirancang. 

Oleh karena itu, kebutuhan tersebut dapat 
dilihat sebagai faktor-faktor yang harus 
diperhitungkan dalam perancangan sistem 
baru. 

 
a. Functional 

Dalam bukunya, Mike Goodland & 
Caroline Slater [1] menjelaskan mengenai 
functional requirement yang berfungsi 
sebagai dokumentasi dalam beberapa 
proses seperti penyimpanan, pengambilan 
data, interaksi dengan sistem lain, dan lain-
lain dalam sistem terhadap beberapa proses 
yang berada di suatu sistem. 
 

Tabel 22- Functional 

No Nama Proses 
Nama 
Fungsional 

Komponen 
Fungsional 

1 Pendaftaran 
Pendaftaran 
pegawai 

Enquery 
2 

Pengecekan 
persyaratan 

3 Pembuatan SK 
Pembuatan 
SK 

Update 

4 
Penghitungan 
tunggakan Perumusan 

besar manfaat 
pensiun 

Update 
5 

Perhitungan 
besar manfaat 

6 
Pengecekan 
pensiun yang 
didapat 

Pengecekan 
pensiun yang 
didapat 

Enquery 

7 
Pembuatan 
kartu pensiun 

Pembuatan 
kartu pensiun 

Update 

8 
Pembuatan 
laporan 

Pembuatan 
laporan 

Update 

 
b. Non-Functional 

Mike Goodland & Caroline Slater [1] 
juga menjelaskan mengenai non-funcyional 
requirement dalam menunjukan 
kemampuan penerapan sistem yang baru 
dengan memperbaiki kinerja, keamanan, 
arsip dan lain-lain. Dalam buku tersebut 
dikatakan beberapa tipe dari non-functional 
requirement . Tipe tersebut adalah : 

1. Service Level Requirements 
2. Access Restrictions 
3. Recovery 
4. Audit Control 
5. Constraint 
6. Archive 
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Dalam hal ini, Service Level 
Requirement merupakan tipe yang cocok, 
dikarenakan keterkaitan dengan kinerja 
pengelolaan pensiun, misalnya jumlah 
kegagalan, downtime yang dapat diterima, 
maksimal kegagalan, dan lain-lain. 

 
Tabel 23- Non Functional 

No Nama Proses 
Komponan 

Non 
Fungsional 

Keterangan 

1 
Jam kerja 
(08:00 – 
16:00 WIB) 

Service level 
requirement 

Available 

2 

Pengolahan 
data 
(maksimal 1 
menit) 

Service level 
requirement 

Available 

3 

Pencetakan 
dokumen 
(maksimal 1 
menit) 

Service level 
requirement 

Available 

4 

Pemeriksaan 
persyaratan 
(maksimal 5 
menit ) 

Service level 
requirement 

Available 

5 

Penandatanga
nan dokumen 
(maksimal 1 
menit) 

Service level 
requirement 

Available 

6 

Jumlah 
kesalahan 
dalam 
pengolahan 
dokumen 
(maksimal 3 
kali) 

Service level 
requirement 

Reabillity 
consideration 

7 

Jumlah 
kesalahan 
dalam 
pencetakan 
dokumen 
(maksimal 3 
kali) 

Service lever 
requirement 

Reabillity 
consideration 

 
c. Functional Documentation 

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai tipe 
dari suatu fungsi yang terdapat di dalam 
proses yang terkait. Tipe fungsi sendiri ada 
3, yaitu initiation, mode yang digunakan, 
dan pilihan sebagai update atau enquiry. 

 
Tabel 24- Functional Documentation 

Function 
Name 

DFD 
Proces

sed 

Function Type 

Initiation Mode Update or 
Enquiry 

Pendaftaran 
pegawai 

1 User On-line Enquery 

Pembuatan 
SK 

2 Sistem 
Off-
Line 

Update 

Perumusan 
besar 
manfaat 
pensiun 

3 Sistem 
Off-
Line 

Enquery 

Pengecekan 
pensiun 
yang 
didapat 

3 Sistem 
Off-
Line 

Update 

Pembuatan 
kartu 

4 Sistem 
Off-
Line 

Update 

Function 
Name 

DFD 
Proces

sed 

Function Type 

Initiation Mode Update or 
Enquiry 

pensiun 
Pembuatan 
laporan 

6 Sistem 
Off-
Line 

Update 

 
7. Business System Option 

 
Mike Goodland & Caroline Slater dalam 

bukunya [1] menyebutkan Business Sistem 
Option (BSO) merupakan pandangan dalam 
rumusan yang dibutuhkan dalam 
pengembangan fungsional dan non-fungsional 
yang termasuk dalam brainstorming untuk 
menghasilkan banyak kemungkinan 
 
a. Distributed 

Karena di sistem informasi ini data bisa 
bersifat tersebar. Tapi, jika sistem informasi ini 
melakukan update data sistem lain dapat 
mengetahuinya. 

Jadi jika salah satu pegawai telah 
menyelesaikan proses layanan pengajuan 
pencairan dana 268pensiun, status dalam data 
sistem kepegawaian di divisi HRD akan 
berubah sesuai dengan status terbaru yaitu dari 
pegawai menjadi pensiunan. 

 
8. DFD Required Level 1 

 
Menurut Mike Goodland & Caroline 

Staler [1] Data Flow Diagram (DFD) 
merupakan sebuah teknik analisis yang sangat 
penting untuk merepresentasikan aliran dari 
data maupun informasi di dalam sebuah 
sistem. 

DFD dibawah ini merupakan sebuah 
representasi yang menggambarkan aliran data 
maupun informasi mengenai Perancangan 
Sistem Informasi Pengelolaan Purnabhakti. 
Untuk gambar DFD Required terlampir. 

 
9. Kesimpulan dan Rekomendasi / Saran 

 
a. Kesimpulan : 

 
Dari hasil pengamatan diatas, maka 

didapatkan pencapaian dari beberaoa 
tujuan. Diantaranya : 
1. Menggunakan beberapa otomasi yang 

dapat menunjang pengelolaan jauh lebih 
baik untuk pengelolaan purnabhaktinya. 

2. Perancangan Sistem Informasi 
Pengelolaan Purnabhakti menggunakan 
Business Sistem Operation (BSO) 
distributed 

 
b. Rekomendasi / Saran 
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1. Baiknya menggunakan teknologi yang 
dapat mempercepat proses pengelolaan 
pensiun agar pegawai dapat 
mendapatkan pengelolaan yang baik dan 
tidak memberatkan pegawai. 

2. Hasil pengelolaan tersebut baiknya 
disusun dan diserahkan kepada 
manajerial agar dapat dilakukan analisis 
untuk pengambilan keputusan. 
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Lampiran 
Daftar Istilah 
 

Dalam penulisan ini, ada beberapah istilah 
yang dapat membuat pemikiran yang berbeda. 
Oleh karena itu, dibuatlah sebuah table yang 
berisi istilah - istilah apa saja yang digunakan, 
beserta penjelasan mengenai istilah tersebut. 
Hal ini agar tidak adanya pemikiran yang 
berbeda. 
 

Tabel 25- Daftar Istilah 
No. Nama Istilah Pengertian 
1.  Calon 

Penerima Dana 
pensiun 

Pegawai institusi yang telah 
habis masa kerjanya dan 
mengajukan pensiun 

2.  Pendaftaran 
Calon 
Penerima Dana 
pensiun 

Pendaftaran ini dilakukan pada 
saat penerimaan pegawai di 
suatu institusi. 
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Data Flow DiagramRequired Level 1 Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Purnabhakti 

 

 
Gambar 2- Data Flow Diagram Required level 1 Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Purnabhakti 
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Abstrak 

Pelaku perberasan ke DKI yang terdiri dari petani, pengumpul, pengusaha penggilingan, pedagang PIBC, dan 
pengecer menjalin suatu rantai pasok beras. Kinerja dari rantai pasok tersebut dapat dihitung menggunakan 
beberapa pendekatan diantaranya adalah nilai tambah. Sejumlah permasalahan teridentifikasi pada jaringan 
maupun pelaku rantai pasok terkait dengan peningkatan nilai tambah.  Salah satu upaya pemecahannya dapat 
dilakukan melalui pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan tersebut 
berfungsi sebagai media online yang dapat digunakan sebagai tempat berbagi pengetahuan dan informasi serta 
media untuk berkolaborasi antar pelaku rantai pasok. Media tersebut juga berfungsi sebagai media komunikasi 
antara pelaku rantai pasok dengan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, lembaga penelitian dan industri 
pendukung. Pada penelitian ini sebuah sistem manajemen pengetahuan rantai pasok beras berbasis CMS 
dibangun dengan prinsip swakelola. Diharapkan keberadaan sistem ini dapat mendukung upaya peningkatan 
nilai tambah melalui proses knowledge management.  
 
Kata kunci : manajemen pengetahuan, rantai pasok beras, swakelola.  
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

 Kerjasama dalam bentuk berbagi informasi 
dan pengetahuan merupakan faktor penting untuk 
mencapai koordinasi yang efektif dalam suatu rantai 
pasok serta meningkatkan kinerja rantai pasok. 
Melalui berbagi informasi dan pengetahuan, setiap 
pelaku dalam suatu rantai pasok dapat memperoleh 
informasi tentang apa yang diinginkan, bagaimana 
memperbaiki proses operasi serta meningkatkan 
nilai tambah dan keuntungan. Pertukaran informasi 
dan pengetahuan pada masing-masing rantai pasok 
beras ke DKI Jakarta saat ini baru dilakukan melalui 
telepon atau pertemuan langsung. Oleh karena itu 
dinilai perlu untuk memfasilitas proses berbagi 
informasi dan pengetahuan melalui suatu portal 
sistem manajemen pengetahuan. Penerapan 
teknologi informasi terutama yang berbasis web 
dapat memungkinkan berbagai kegiatan berbagi 
informasi dan pengetahuan dalam suatu jaringan 
rantai pasok dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, 
dan akurat sehingga pada akhirnya dapat 
meningkatkan kinerja rantai pasok itu sendiri. 

Pada penelitian ini dikembangkan sistem 
manajemen pengetahuan yang dapat memfasilitasi 
berbagi pengetahuan mengenai praktek terbaik rantai 
pasok beras pada masing-masing rantai pasok. 
Praktek terbaik tersebut perlu dikemas dalam suatu 
sistem manajemen pengetahuan yang dapat dengan 
mudah diakses oleh berbagai pelaku rantai pasok 
serta kombinasi dari data dan pengetahuan yang 
dikumpulkan dapat digunakan untuk mendukung 
pengambilan keputusan yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan kinerja rantai pasok. Selain sebagai 
media berbagi, portal juga dapat dimanfaatkan 
sebagai media penyimpan pengetahuan, media 
pertukaran informasi, dan media kolaborasi para 
pelaku rantai pasok beras.  

Selanjutnya pada paper ini akan dibahas 
mengenai rantai pasok beras DKI, manajemen 
pengetahuan untuk rantai pasok beras, rancangan 
pengetahuan, dan rancangan portal pengetahuan dari 
rantai pasok beras dan implementasi portal 
pengetahuan. 
 
2. Rantai Pasok Beras DKI 
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Rantai pasok menurut beberapa referensi 
didefinisikan sebagai integrasi dari berbagai proses 
kunci bisnis, mulai dari pemasok awal sampai 

dengan pengguna akhir dengan cara menyiapkan 
barang, jasa dan  
 

 
Gambar1. Pola Distribusi Beras Dari Luar DKI Jakarta ke PIBC (PIBC 2009) 

 
 
informasi yang dapat memberikan nilai tambah 
untuk pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya 
[1,5]  pengelolaan hubungan hulu hilir dengan biaya 
yang  rendah. Kinerja dari suatu rantai pasok dapat 
ditentukan secara deterministik pada setiap level [3], 
atau secara deterministik menggunakan SCOR 
model [4], atau metode lain seperti ABC, EVA, 
MCA, LCA dan DEA seperti disebutkan pada [8]. 

 
Rantai pasok beras ke DKI berdasarkan daerah 

asal dan prosentasenya ditunjukkan oleh Gambar 1. 
Daerah utama pemasok beras DKI adalah karawang 
(31,85%), Cirebon (37,2%), Bandung (9,56%) dan 
Jateng (16,45%). Struktur rantai pasok beras secara 
umum dapat dilihat dari Gambar 2, yaitu petani, 
pengumpul, penggilingan, pedagang PIBC, pengecer 
dan terakhir konsumen. Petani-petani yang menjadi 
pelaku rantai pasok beras adalah petani yang 
memiliki lahan yang luas atau kelompok tani yang 
secara kolektif mengelola lahan pertanian yang luas. 
Pengumpul merupakan pelaku yang membeli gabah 
dari petani dan dijual ke penggilingan. Di beberapa 
daerah seperti Cirebon dan Karawang, pengumpul  
sudah beralih fungsi sebagai informan saja bagi 
penggilingan dalam usaha mencari gabah kering 
panen. Pengusaha penggilingan yang menjadi pelaku 
rantai pasok beras yang disebut sebagai pedagang 
daerah pada umumnya adalah pengusaha 
penggilingan yang mampu berproduksi diatas 9 ton 
gabah per minggu. Pedagang daerah pada umumnya 
hanya penggilingan RMU1, tetapi di Indramayu 
(Cirebon) ditemukan penggilingan besar (RMU2). 
Proses yang dijalankan di penggilingan RMU2 
adalah mengumpulkan beras dari pedagang-

pedagang lokal dan meningkatkan kualitas beras 
yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan nilai 
jual. Pedagang daerah yang masuk ke PIBC kecuali 
yang sudah punya pelanggan tetap melakukan 
transaksi melalui calo di PIBC dan mereka 
berkelompok menurut daerah asal.  

Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan 
sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh para 
pelaku rantai pasok, yang apabila pendekatan 
penyelesaiannya dilakukan melalui kerangka kerja 
manajemen pengetahuan, maka peningkatan kinerja 
rantai pasok dapat dilakukan melalui pemenuhan 
kebutuhan akan pengetahuan para pelaku rantai 
pasok  pada domain yang berasal dari kebutuhan 
peningan nilai tambah. Untuk peningkatan nilai 
tambah petani, dibutuhkan pengetahuan yang dapat 
meningkatkan kapasitas produksi atau kualitas 
produk. Domain yang dibutuhkan adalah domain 
teknologi penanaman padi, varietas beras, dan padi 
organik. Pada level penggilingan, masalah yang 
harus dihadapi adalah harga yang ditentukan oleh 
mekanisme pasar menyebabkan pengusaha 
penggilingan membutuhkan pengetahuan tentang 
mesin giling, gabah, beras dan standard kualitas. 
Penguasaan teknologi untuk peningkatan nilai hasil 
samping juga dibutuhkan untuk menutup biaya 
produksi mereka. Pada level pedagang PIBC 
masalah yang dihadapi adalah masalah kualitas 
beras yang diterima dari penggilingan dan masalah 
pemasaran, sehingga mereka membutuhkan 
pengetahuan terkait dengan beras (terutama masalah 
varietas dan kualitasnya), teknologi penyimpanan 
dan pengemasan beras.    
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Gambar 2. Struktur Rantai Pasok Beras Ke DKI 
 

3. Manajemen Pengetahuan 
 

Manajemen pengetahuan adalah proses 
mendapatkan, transformasi, dan penyebaran 
pengetahuan secara menyeluruh di dalam organisasi 
sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan 
digunakan [10]. Tiwana pada [9] mendefinisikan 
manajemen pengetahuan sebagai pengelolaan dari 
pengetahuan organisasi untuk menciptakan nilai 
bisnis dan membangkitkan keunggulan bersaing. 
Menurut [6,2] pemanfaatan knowledge management 
(KM) sangat bermanfaat untuk meningkatkan 
kinerja rantai pasokan. Peningkatan kinerja rantai 
pasokan akibat dari knowledge sharing and 
exchange tersebut telah dibuktikan oleh berbagai 
perusahaan seperti The Dow Chemical Company, 
Chevron Texaco, Dell dan Wal-Mart. 

Penerapan manajemen pengetahuan pada rantai 
pasok pada suatu organisasi yang bersifat non-
kepemilikan telah dilakukan pada misalnya klaster 
industri yang terdiri dari beberapa pelaku yang 
saling independen dalam hal pengambilan keputusan 
[7]. Penerapan manajemen pengetahuan pada suatu 
rantai pasok beras menggunakan pendekatn yang 
sama dalam pengimplementasiannya. Dibutuhkan 
adanya rasa saling percaya yang berasal dari 
kebutuhan untuk saling bekerja sama untuk 
mengoptimalkan hasil. Keberlangsungan dari sistem 
dapat dikelola oleh organisasi yang terbentuk 
dimasyarakat yang kehadirannya memberikan 
kontribusi nyata bagi para pelaku. Dalam kasus 
rantai pasok beras ini beberapa agen yang dapat 
diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan aset 
pengetahuan yang dimiliki oleh anggota adalah 
koperasi kelompok tani dan UPT yang membina 
kelompok tani, misalnya di daerah Cilamaya ada 
koperasi KKT Bagja dan di ciparay ada UPT 
Ketahanan Pangan Kecamatan Pacet. 

 
4. Analisa Kebutuhan Pengetahuan 
 

Kebutuhan pengetahuan diidentifikasi dari 
permasalahan yang ada di lapangan. Masalah di 
tingkat petani antara lain adalah lahan yang sempit, 
produksi yang kurang optimal, serangan hama, 
kebutuhan pupuk, produktifitas lahan yang sedang 
sampai rendah, masalah harga gabah yang rendah 

saat panen dan masalah pengeringan gabah yang 
sering terkendala oleh cuaca. Pada tingkat 
pengusaha penggilingan atau disebut pedagang 
daerah, beberapa kendala yang dihadapi adalah 
ketersediaan bahan baku pada saat musim ketiga, 
kualitas gabah yang rendah, harga beras di PIBC 
yang dikendalikan oleh mekanisme pasar, 
kemampuan mesin giling untuk memproduksi beras 
berkualitas, dan peran hasil samping dalam menutup 
biaya produksi. Pada level pedagang PIBC beberapa 
masalah yang sering muncul adalah kualitas beras 
yang kadang menyulitkan untuk proses 
penyimpanan dan pengemasan beras agar tahan 
lama. 
Pemecahan masalah yang dihadapi para pelaku 
rantai pasok menggunakan kerangka kerja 
manajemen pengetahuan dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi pekerjaan (task), (inference), dan 
domain pengetahuan yang dibutuhkan. Dari 
permasalahan yang dihadapi para pelaku rantai 
pasok, maka dispesifikasikan kebutuhan 
pengetahuan yang diperlukan para pelaku rantai 
pasok, sehingga diharapkan para pelaku memperoleh 
nilai tambah dari kegiatan produksi dan bisnis yang 
dilakukan. Beberapa domain pengetahuan yang 
dibutuhkan para pelaku rantai pasok dapat dilihat 
pada Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4.  

Pada level petani, peningkatan hasil produksi 
padi  dapat dilakukan melalui pola tanam legowo 
dan SRI yang dapat meningkatkan kapasitas 
produksi per ha dari 5-6 ton menjadi 7-8 ton. 
Pengetahuan tentang varietas padi dan ketahanannya 
terhadap hama serta penanganannya juga diperlukan 
agar petani tidak mengalami gagal panen. 
Pengetahuan tentang varietas yang disukai oleh 
konsumen juga dibutuhkan agar petani bisa 
menghasilkan produk yang bersaing.  

Pada level pedagang daerah, dalam rangka 
menjaga kontinyuitas produksi, selain dibutuhkan 
modal juga pengetahuan tentang kualitas gabah 
untuk mendapatkan beras bagus dan rendemen 
tinggi juga diperlukan. Untuk meningkatkan 
kapasitas produksi, penggilingan membutuhkan 
pengetahuan tentang konfigurasi mesin giling. 
Untuk meningkatkan nilai jual beras, penggilingan 
harus memiliki pengetahuan tentang SNI beras 
giling, pedoman cara produksi beras, 
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Gambar 3. Domain Pengetahuan Untuk Peningkatan Nilai Tambah Pedagang Daerah/ RMU 
 

 teknik mencampur beras, dan teknologi pengeringan 
gabah. Kemampuan mengolah hasil samping 
menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan 
pendapatan mereka, terutama untuk  menyiasati agar 
bisnis mereka tetap untung meskipun mereka hanya 
mengambil untung yang sedikit dari menjual beras. 
Terkait dengan pengetahuan bahan baku, 
penggilingan membutuhkan pengetahuan tentang 
varietas dan kualitas beras.  

 

 
Gambar 4. Spesifikasi pengetahuan petani 

 

 
Pengetahuan yang dibutuhkan oleh pedagang 

PIBC adalah pengetahuan yang dapat meningkatkan 
nilai jual produk, yaitu pengetahuan tentang 
spesifikasi beras, kualitas beras, teknik mencampur 
beras, dan pengemasan. 
 

 
Gambar 5 Domain Pengetahuan Untuk Peningkatan 

Nilai Tambah Pedagang PIBC. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tabel 1 Kebutuhan Sistem Manajemen Pengetahuan dan dukungan teknologi yang diperlukan. 
 

No Kebutuhan Sistem Manajemen Pengetahuan Web tool 

1 Media yang menginformasikan berbagai hasil penelitian mudah 

diakses jarak jauh oleh masyarakat. 

Link ke situs-situs 

lembaga penelitian atau 

perguruan tinggi  

2 Media yang  dapat digunakan untuk menulis artikel tentang  

temuan baru, hasil berbagi pengetahuan atau informasi baru 

tentang teknologi tepat guna, informasi tentang praktek terbaik 

oleh pelaku rantai pasok atau rantai pasoknya itu sendiri. 

Pengelolaan page 

3 Dibutuhkan media yang dapat digunakan untuk berdiskusi 

dengan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat tentang hasil 

yang lebih baik dari temuan baru berupa teknologi atau hal lain. 

Forum diskusi 

4 Dibituhkan media yang menyediakan repository untuk 

menyimpan pengetahuan baru yang di unggah oleh pengguna 

yang diberi kewenangan 

Fitur attach file 

5. Media online yang dapat menampilkan pengetahuan dalam peta 

konsep 

Modul mind map 

6. Media yang dapat digunakan untuk mempublish pakar dan 

melakukan pencarian pakar dan berhubungan dengan pakar. 

Email; 

Link ke perpadi. 

Aplikasi untuk mendata 

pakar, menampilkan 

pakar  dan melakukan 

pencarian pakar; 

7. Media yang dapat memberi informasi up to date tentang harga 

komoditas. 

Modul info harga produk. 

Link ke web bapepti. 

 
5. Pengembangan Aplikasi Portal Pengetahuan  

5.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Hasil identifikasi kebutuhan untuk 
pengembangan portal manajemen pengetahuan pada 
rantai pasok beras DKI dapat dilihat pada Tabel 1. 
Fitur utama yang harus ada pada aplikasi yang 
dibuat memungkinkan proses akuisisi, penyebaran 
dan penyimpanan pengetahuan. Proses akuisisi dan 
sharing pengetahuan dapat dimediasi melalui modul 
pengelolaan page dan modul peta konsep (mind 
map). Proses sharing dapat dimediasi melalui forum. 
  
5.2 Kebutuhan Fungsional  dan Non Fungsional 
 

Kebutuhan fungsional sistem adalah sebagai 
berikut: 

1. Sistem dapat digunakan oleh administrator 
untuk memasukkan dan mengelola berbagai 
sumber informasi dan pengetahuan bagi 
para penggunanya. 

2. Sistem menyediakan fasilitas bagi 
pengguna untuk mencari dan melihat 
berbagai sumber informasi dan 
pengetahuan. 

3. Sistem menyediakan fasilitas administrator 
untuk memasukkan dan mengelola peta 
informasi dan pengetahuan. 

4. Sistem menyediakan fasilitas bagi 
pengguna untuk melihat berbagai peta 
informasi dan pengetahuan. 

5. Sistem dapat dijadikan oleh kelompok 
pengguna untuk melakukan sharing 
informasi dan pengetahuan diantara 
anggota kelompok suatu rantai pasok. 

6. Sistem menyediakan fasilitas untuk 
memasukkan sumber informasi dan 
pengetahuan baru hasil dari diskusi  

7. Sistem menyediakan link eksternal yang 
dapat digunakan oleh para pengguna untuk 
mencari informasi dan pengetahuan lain.  

8. Sistem menyediakan fasilitas untuk 
mengelola pengguna. Termasuk 
pendaftaran anggota baru dapat dilakukan 
secara online. 
 

9. Sistem menjamin bahwa pengguna hanya 
bisa berinteraksi dengan sistem sebatas 
peran yang telah ditentukan. 
 

Kebutuhan non fungsional sistem adalah 
sebagai berikut: 

1. Sistem harus mendukung akses multiuser. 
2. Sistem harus aman untuk pertukaran 

informasi antar anggota dalam rantai pasok 
tertentu 
 



 

 

 

5.3 Perancangan Portal Pengetahuan 
 

Rancangan portal pengetahuan digambarkan 
dalam DFD level 0 (diagram konteks), DFD level 1, 
dan DFD level 2. DFD level 0 dari portal  

 

 
Gambar 6. Diagram Konteks Portal Manajemen Pengetahuan 

 



 

 

 

 
 

Gambar DFD Level 1 Portal Pengetahuan
 

pengetahuan yang dibangun dapat dilihat pada 
Gambar 6. DFD level 1 seperti tampak pada Gambar 
7 Ada empat proses utama pada portal pengetahuan, 
yaitu proses login, registrasi dan kelola pengguna, 
mengikut dan mengelola forum, kelola dan view 
pengetahuan. Proses registrasi dilakukan oleh user 
dengan cara memasukkan data diri dan email. 
Setelah selesai, maka admin akan memberikan atau 
menolak hak akses. Administrator dapat melakukan 
proses kelola pengguna, dengan cara melakukan 
insert, edit atau delete data pengguna. Pada proses 4, 
baik admin maupun pengguna yang terregistrasi 
dapat melakukan unggah artikel. Adminstrator 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan 
pengetahuan yang ada di portal pengetahuan. 
Pengguna dapat mengelola pengetahuan yang 
diunggahnya sendiri, sedangkan admin dapat 
melakukan pengelolaan pengetahuan secara 
keseluruhan. 
 
5.4 Implementasi Portal Pengetahuan 

 
Portal diimplementasikan berbasis CMS 

Drupal dengan melakukan penambahan modul untuk 
info harga dan simulasi penghitungan harga beras. 

Pada tahap implementasi pertama diujicobakan pada 
pelaku pertama yaitu petani. Pengelolaan portal 
diserahkan kepada kelompok tani atau koprasi 
kelompok tani yang berperan dan berpengaruh 
kepada anggotanya. Keberhasilan dari implementasi 
portal pengetahuan ini perlu pendampingan dan 
evaluasi untuk beberapa tahun ke depan. 
 
6. Kesimpulan 

Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan 
pada pelaku rantai pasok beras dapat dilakukan 
melalui pendekatan manajemen pengetahuan, 
dengan cara pengembangan aplikasi portal 
pengetahuan yang dapat digunakan sebagai media 
akuisisi, penyebaran dan penyimpanan pengetahuan 
yang ada pada rantai pasok beras. Pengelolaan portal 
pengetahuan ini diujicobakan untuk dikelola secara 
mandiri oleh organisasi yang ada pada level pelaku. 
Implementasi perlu proses pendampingan dan 
evaluasi untuk membuktikan efektifitas dari 
pendekatan yang dilakukan. 
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Abstrak  
 

Tomat adalah salah satu dari sekian banyak tanaman pertanian yang akhir–akhir ini menjadi pilihan para petani. 
Banyak petani mulai beralih untuk membudidayakan tanaman tomat dengan alasan harga jual yang tinggi. 
Namun, tidak semua petani berhasil membudidayakan tanaman tomat dengan baik. Kurangnya pengetahuan 
tentang cara penanggulangan penyakit membuat mereka kadang harus menderita kerugian yang cukup tinggi. 
Sistem Pakar Pendeteksi Penyakit Tanaman Tomat dan Penanggulangannya menggunakan Visual Basic 6.0 dan 
Microsoft acces dengan menerapkan metode inferensi forward chaining sebagai mesin penarikan kesimpulan.  
Dalam melakukan diagnosa penyakit. Sistem pakar yang dibangun ini akan memberikan beberapa pertanyaan-
pertanyaan tentang gejala atau ciri-ciri penyakit tanaman tomat sesuai dengan pilihan jenis penyakit. Kemudian, 
berdasarkan jawaban–jawaban yang diberikan oleh petani, sistem akan menampilkan hasil ahir berupa diagnosa 
penyakit dan saran solusi. 

 
Kata kunci : sistem pakar, program aplikasi, forward chaining 
 

 
1. Pendahuluan 

 
Negara Indonesia adalah negara agraris. 

Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 
sebagai petani, terutama yang tinggal di daerah 
pedesaan. Dilihat dari segi jenis tanaman, terdapat 
berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan oleh 
para petani diantaranya padi, jagung, cabai, kedelai 
dan tak terkecuali tomat. Tomat adalah jenis 
tanaman yang akhir–akhir ini menjadi pilihan 
nomor satu bagi petani karena faktor harga jual 
yang tinggi jika berhasil membudidayakannya 
dengan baik [8]. 

Namun, tidak semua petani berhasil dalam 
membudidayakan tanaman tomat. Banyak petani 
yang menderita kerugian karena gagal panen akibat 
salah langkah dalam pemeliharaan. Penyebabnya 
tidak lain adalah karena kurangnya pengetahuan 
dari para petani dalam hal pembasmian hama dan 
pengobatan penyakit pada tanaman tomat 
mengingat mereka bukanlah pakar yang ahli dalam 
bidang pertanian, khususnya tanaman tomat. 

Seiring dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, 
berbagai permasalahan dapat dicarikan jalan 
keluarnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi itu sendiri, tak terkecuali masalah–

masalah yang berkaitan dengan pertanian. Salah 
satu teknologi yang dimaksud adalah komputer. 
Komputer kini tidak hanya mampu memberikan 
fasilitas–fasilitas yang bisa digunakan oleh 
manusia, namun komputer juga bisa dibuat untuk 
mampu berfikir cerdas dan memberikan sebuah 
solusi dari suatu permasalahan. Dari sinilah 
kemudian bisa dibuat sebuah sistem yang mampu 
bekerja dan berfikir layaknya seorang pakar, sistem 
ini disebut dengan sistem pakar. 

Sistem pakar adalah sebuah sistem yang 
dibuat untuk memecahkan masalah yang biasanya 
hanya bisa dipecahkan oleh seorang pakar sesuai 
dengan domain atau permasalahan apa yang ingin 
dipecahkan [1]. Sehingga, dengan adanya sistem 
pakar ini keharusan untuk mendatangkan seorang 
pakar manusia untuk pemecahan suatu masalah 
dapat digantikan hanya dengan pembuatan sebuah 
aplikasi sistem yaitu sistem pakar.  

Oleh karena itu dalam hal pemecahan 
masalah mengenai bagaimana seharusnya langkah 
para petani dalam membasmi hama dan mengobati 
penyakit tanaman tomat mereka, perlu kiranya 
dibuatkan sebuah aplikasi sistem pakar untuk 
mendeteksi penyakit tanaman tomat beserta 
penanggulangannya.  
  



 

 

 
 

2. Landasan Teori 
 
2.1.   Kecerdasan Tiruan 

 
Kecerdasan tiruan (Artificial Inteligence) 

yang disebut AI adalah suatu area dalam ilmu 
komputer. Istilah tersebut mencakup banyak 
definisi [7], Namun sebagian besar pakar setuju 
bahwa AI berkaitan dengan dua ide dasar. Pertama, 
ide yang melibatkan pembelajaran proses pemikiran 
manusia (untuk memahami apa yang dimaksud 
dengan kecerdasan), kedua berkaitan dengan 
representasi dan duplikasi proses tersebut melalui 
mesin (misalnya komputer dan robot). 

Kecerdasan buatan juga merupakan tingkah 
laku mesin yang jika dilakukan oleh manusia akan 
disebut cerdas. Kecerdasan tiruan adalah studi 
tentang bagaimana membuat komputer melakukan 
hal yang pada saat itu lebih baik dilakukan oleh 
manusia. 

Implementasi dari kecerdasan tiruan dapat 
ditemukan dalam bidang–bidang antara lain : 
a. Fuzzi logic : Metode kecerdasan tiruan yang 

banyak terdapat pada alat–alat elektronik dan 
robot. Alat–alat elektronik dan robot ini dibuat 
dapat berfikir dan bertingkah laku layaknya 
seperti manusia. 

b. Computer vision : metode kecerdasan tiruan 
dimana sebuah sistem komputer dibuat mampu 
mengenali gambar sebagai inputnya. Contohnya 
adalah mengenali dan membaca tulisan yang 
ada gambarnya. 

c. Speech recognition : metode kecerdasan tiruan 
yang berguna untuk mengenali suara manusia 
dengan cara dicocokkan dengan acuan yang 
telah diprogramkan sebelumnya. Contohnya 
ialah suara dari user dapat diterjemahkan 
menjadi sebuah perintah oleh komputer. 

d. Expert system : metode kecerdasan tiruan yang 
berguna untuk meniru cara berfikir dan 
penalaran seorang ahli dalam mengambil 
keputusan berdasarkan situasi yang ada. 

e. Artificial Intelligence dalam game : metode 
kecerdasan tiruan yang berguna untuk meniru 
cara berfikir seorang manusia dalam bermain 
game. Contohnya dalam game catur. 

2.2.   Sistem Pakar 
 

Sistem pakar adalah suatu program 
komputer cerdas yang menggunakan knowledge 
(pengetahuan) dan prosedur inferensi untuk 
menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga 
membutuhkan seorang yang ahli untuk 
menyelesaikannya [3]. Sistem pakar juga diartikan 
sebagai suatu sistem yang menggunakan 
pengetahuan manusia yang terekam dalam 
komputer untuk memecahkan persoalan yang 
biasanya memerlukan keahlian manusia [2]. 

Pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk 
mendukung aktivitas pemecahan suatu masalah. 
Aktivitas pemecahan yang dimaksud antara lain : 
pembuatan keputusan (decision marking), 
pemanduan pengetahuan (knowledge fusing), 
pembuatan desain (designing), perencanaan 
(planning), prakiraan (diagnosis), perumusan 
(prescribing), penjelasan (explaining), pemberian 
nasihat (advising) dan pelatihan (tutoring). Selain 
beberapa aktivitas pemecahan masalah diatas 
sistem pakar juga dapat berfungsi sebagai asisten 
yang pandai bagi seorang pakar [7]. 

Sistem pakar dibuat pada area atau wilayah 
pengetahuan tertentu untuk suatu kepakaran 
tertentu yang mendekati kemampuan manusia di 
salah satu bidang. Sistem pakar akan mencoba 
mencari solusi yang memuaskan dari setiap 
masalah yang diajukan kepadanya sebagaimana 
yang dilakukan oleh seorang pakar. Selain itu 
sistem pakar juga akan dapat memberikan 
penjelasan terhadap langkah yang diambil dan 
memberikan alasan atas solusi atau saran yang 
ditemukannya.  

Secara garis besar, sistem pakar adalah 
sistem yang berusaha mengadopsi atau mengambil 
pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang 
untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan 
masalah seperti layaknya seorang pakar [6]. 
Sehingga dengan sistem pakar ini, orang yang 
masih awam pun misalnya dalam hal yang 
berkaitan dengan penelitian ini yaitu petani yang 
tidak punya keahlian apapun dalam pertanian akan 
dapat menyelesaikan masalahnya atau sekedar 
mencari suatu informasi berkualitas yang 
sebenarnya hanya dapat diperoleh dengan bantuan 
para ahli dibidangnya.  

Dalam pembuatannya, sistem pakar 
mengkombinasikan kaidah–kaidah penarikan 
kesimpulan ( inference rules ) dengan basis 
pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau 
lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari 
kedua hal tersebut disimpan dalam komputer, dan 
selanjutnya digunakan dalam pengambilan 
keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu [7]. 

 
2.3.   Jaringan Semantik (Semantic nets) 

 
Jaringan semantik merupakan jaringan data 

dan informasi, yang menunjukkan hubungan antar 
berbagai obyek dimana informasi yang terhubung 
tersebut adalah informasi yang proporsional (suatu 
pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah). 
Dalam matematika, istilah jaringan semantik 
merupakan suatu label atau graph berarah. 

Struktur jaringan semantik terdiri dari node 
atau simpul dan busur atau arc yang 
menghubungkannya. Simpul menyatakan objek 
sedangkan busur menyatakan links. Links dari 
jaringan semantik digunakan untuk menunjukkan 



 

 

 
 

hubungan (relationship) antar simpul – simpul 
tersebut [3]. Gambar berikut ini adalah contoh salah 
satu jaringan semantik dalam bidang penyakit 
tomat. 

 
Gambar 1. Implementasi jaringan semantik pada  

             penyakit tomat 
 

Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa 
simpul busuk daun memiliki link dengan label 
“jenis” ke simpul “penyakit tomat”. Hubungan 
tersebut menunjukkan bahwa “busuk daun” 
merupakan jenis dari penyakit tomat. Disisi lain 
simpul “busuk daun” juga memiliki link dengan 
label “Ciri” ke simpul “daun dan buah berwarna 
coklat muda”. Hubungan tersebut menunjukkan 
bahwa daun dan buah berwarna coklat muda 
merupakan ciri dari penyakit busuk daun. 
Selanjutnya simpul “daun dan buah berwarna  
coklat muda” memiliki link ke simpul “semprot 
dengan bubur bordo” dengan label 
“Penanggulangan”. Ini berarti bahwa menyemprot 
dengan bubur bordo merupakan penanggulangan 
dari daun dan buah berwarna coklat muda yang 
merupakan gejala dari penyakit busuk daun. 

 
2.4.   Metode Inferensi [1] 

 
Metode inferensi merupakan suatau cara 

penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh mesin 
inferensi untuk menyelesaikan masalah. Didalam 
sistem pakar ada dua metode inferensi yang 
umumnya digunakan yaitu : 
a. Forward Chaining ( Runut Maju ) 

Forward chaining adalah strategi pengambilan 
keputusan yang dimulai dari bagian fakta 
menuju kesimpulan ahir. Dalam pembuatan 
sistem pakar pendeteksi penyakit tanaman tomat 
dan penanggulangannya ini akan digunakan 
metode inferensi forward chaining dengan 
contoh penalaran sebagai berikut : 
IF Bibit layu  
AND daun berubah jadi kuning 
THEN layu fusarium 
 
Dari contoh penalaran diatas dapat dijelaskan 
bahwa pertama–tama untuk mendapatkan 

kesimpulan suatu penyakit maka terlebih dahulu 
harus  diinputkan fakta bibit layu dan daun 
berubah jadi kuning. Selanjutnya sistem akan 
dapat mengeluarkan kesimpulan bahwa 
penyakit yang menyerang tanaman tomat adalah 
layu fusarium. 

b. Backward Chaining( Runut Balik ) 
Backward chaining adalah strategi pengambilan 
keputusan dari pencarian solusi dari kesimpulan 
kemudian dilakukan penelusuran terhadap fakta 
– fakta yang ada sehingga menemukan solusi 
yang sesuai dengan fakta yang diberikan 
pengguna. Contoh penalaran dari metode 
inferensi ini yaitu : 
Layu fusarium, 
IF Bibit layu 
AND Daun berubah jadi kuning 
 
Dapat dijelaskan bahwa untuk penalaran di atas, 
sistem terlebih dahulu akan menduga bahwa 
penyakit yang menyerang tanaman adalah layu 
fusarium. Kebenaran dari praduga ini akan 
dibuktikan dengan kebenaran fakta Bibit layu 
dan Daun berubah jadi kuning. Setelah itu 
sistem mengeluarkan kesimpulan bahwa 
penyakit yang menyerang adalah layu fusarium.  

2.5.  Tanaman Tomat 
 

Tomat adalah salah satu tanaman yang 
rentan terkena penyakit yang diakibatkan oleh 
serangan virus dan hama. Hampir semua tomat 
yang ada saat ini belum ada yang memiliki daya 
tahan kuat bila sudah terserang. Disinyalir ada lebih 
dari 18 jenis virus yang menyerang tanaman tomat. 
Bahkan mungkin jumlah itu bisa bertambah [8]. 

3. Analisis Permasalahan 
 

Basis pengetahuan dalam sistem pakar 
bersifat dinamis, artinya basis pengetahuan tersebut 
dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu 
sehingga harus bisa dilakukan pembaharuan 
terhadap basis pengetahuan tersebut misalnya 
seperti penambahan, penghapusan ataupun 
pengeditan dari data-data basis pengetahuan yang 
sudah disimpan sebelumnya tanpa harus merubah 
isi dari program secara menyeluruh. Perubahan 
hanya dilakukan terhadap basis pengetahuan saja 
sehingga diharapkan sistem pakar ini dapat 
dikembangkan lebih lanjut [5].  

Dapat dijelaskan  proses yang terjadi pada 
sistem ketika melakukan proses diagnosis yaitu 
sistem pertama kali akan menampilkan pertanyaan–
pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. 
Pengguna cukup menjawab ya atau tidak 
pertanyaan–pertanyaan yang ditampilkan sistem. 
Setiap jawaban pengguna akan disimpan oleh 
sistem ke tabel sementara berupa fakta dari setiap 
jawaban ya atau jawaban tidak. Setelah itu sistem 
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kembali memeriksa tabel basis aturan untuk 
mencari solusi dari jawaban pengguna. Jika 
menemukan solusi maka sistem akan menampilkan 
hasil diagnosa dan solusi sebagai hasil tanya jawab 
sistem dengan pengguna. Jika solusi tidak 
ditemukan sistem akan kembali memberikan 
pertanyaan selanjutnya sampai menemukan solusi, 
begitu seterusnya. Proses diagnosa pada sistem 
pakar ini dapat dilihat pada gambar flowchart 
proses diagnosa di bawah ini : 

 
Gambar 2. Flowchart sistem diagnosa 

 
4. Relasi Tabel 

 
Dalam pembuatan program aplikasi 

database, tabel–tabel yang sudah dirancang harus 
direlasikan terlebih dahulu agar terbentuk data yang 
saling berhubungan [4]. Berikut ini gambar relasi 
antar tabel dalam pembuatan sistem pakar 
pendeteksi penyakit tanaman tomat dan 

penanggulangannya ini. 
 

Gambar 3. Relasi Tabel 

5. Implementasi  
 

5.1. Form Login 
Saat pertama kali program dijalankan maka 

akan ditampilkan dulu form login sistem. Fungsi 

dari form ini ialah untuk membatasi akses 
pengguna biasa terhadap program agar tidak bisa 
membuka menu – menu yang dikhususkan untuk 
pakar. Pada form login ini setiap pengguna yang 
akan mengakses menu utama terlebih dahulu 
diminta memilih ID mereka apakah pengguna biasa 
atau pakar. Bila ID pengguna adalah pakar maka 
sistem akan meminta username dan password yang 
sudah terekam dalam database, jika username dan 
password sesuai dengan yang ada dalam database 
maka pengguna akan diarahkan menuju form 
utama. Sebaliknya jika username dan password 
tidak sesuai dengan database maka sistem akan 
mengeluarkan pesan peringatan bahwa username 
dan password yang dimasukkan salah. 

Sedangkan bila ID pengguna adalah 
pengguna (biasa) maka pengguna bisa langsung 
masuk ke form utama tampa perlu memasukkan 
username dan password. Tampilan dari form login 
tersebut seperti gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4. Form Login 

5.2. Form Basis Aturan 
 

Form basis aturan ini berfungi untuk 
menambah, mengedit ataupun menghapus data – 
data dari basis aturan yang ada. Form ini hanya bisa 
diakses oleh pengguna yang merupakan pakar. 
Berikut tampilan dari form basis aturan tersebut. 

 

Gambar 5. Form Basis Aturan 

5.3. Form Jenis Penyakit 
 

Form ini digunakan oleh pakar untuk 
menambah, mengedit ataupun menghapus data 
jenis penyakit pada database. Tampilan form jenis 
penyakit seperti gambar di bawah ini. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Form Jenis Penyakit 

5.4. Form Data Penyakit 
 

Form data penyakit digunakan oleh pakar 
untuk proses penambahan, pengeditan ataupun 
penghapusan data–data penyakit yang ada dalam 
database. Berikut tampilan form data penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Form Data Penyakit 
 

5.5. Form Data Solusi 
 

Form data solusi digunakan oleh pakar 
untuk menambah, mengedit ataupun menghapus 
data–data solusi dalam database. Berikut ini 
tampilan dari form data solusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Form Data Solusi 

5.6. Form Diagnosa 
 

Form ini digunakan oleh pengguna (biasa) 
untuk proses diagnosa penyakit tanaman tomat 
mereka. Melalui form ini sistem akan memberikan 
beberapa pertanyaan yang sesuai dengan pilihan 

jenis penyakit yang sebelumnya dipilih oleh 
pengguna pada form pilih jenis penyakit. 

Dalam pelaksanaan tanya jawab, 
pertanyaan–pertanyaan yang diajukan  sistem 
cukup dijawab ya atau tidak oleh pengguna. Setiap 
jawaban yang diberikan oleh pengguna baik ya atau 
tidak akan disimpan oleh sistem pada database dan 
membandingkannya  dengan data yang ada dalam 
basis aturan. Jika dari jawaban pengguna ditemukan 
solusi maka sistem akan menghentikan proses tanya 
jawab dan mengeluarkan kesimpulan dan solusi 
dari penyakit yang menyerang tanaman tomat 
pengguna. Proses tanya jawab tersebut akan terus 
dilakukan sistem selama dari jawaban yang 
diberikan pengguna belum ditemukan solusi yang 
bersesuaian. Berikut ini tampilan dari form 
diagnosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Form Diagnosa 

5.7.  Form Hasil Diagnosa 
Form ini akan ditampilkan oleh sistem 

ketika sudah menemukan solusi dari penyakit tomat 
pengguna sesuai dengan jawaban yang diberikan 
pengguna pada form diagnosa. Form ini berisi hasil 
diagnosa penyakit dan cara penanggulangan. 
Berikut tampilan form hasil diagnosa. 

 

 
Gambar 10. Form Hasil Diagnosa 

5.8. Form Alasan 
 

Form alasan ini berfungsi untuk memberikan 
penjelasan kepada pengguna yang melakukan 
diagnosa penyakit mengenai kenapa sistem 



 

 

 
 

memberikan hasil diagnosa dan solusi terhadap 
penyakit tanaman tomat mereka seperti pada form 
hasil diagnosa. Atau dengan kata lain melalui form 
alasan ini sistem akan menjelaskan kepada 
pengguna mengapa sistem mengambil kesimpulan 
dan solusi (seperti pada form hasil diagnosa ) itu 
terhadap tanaman tomat mereka. 

Form alasan ini berisi fakta – fakta dari 
jawaban yang diberikan pengguna terhadap 
pertanyaan yang diajukan sistem pada form 
diagnosa. Form alasan ini akan ditampilkan oleh 
sistem jika pengguna menekan tombol “alasan dari 
solusi” yang ada pada form hasil diagnosa. Berikut 

tampilan form alasan yang dimaksud. 
 

 

Gambar 11. Form Alasan 

 
6. Kesimpulan 

 
Setelah menyelesaikan pembuatan program 
aplikasi sistem pakar ini dapat disimpulkan 
beberapa hal yaitu : 
a. Sistem Pakar Pendeteksi Penyakit 

Tanaman Tomat Dan Penanggulangannya 
ini sudah mampu mendeteksi penyakit 
pada tanaman tomat bagian daun dan buah 
dan sudah mampu menghasilkan solusi 
dari setiap penyakit yang teridentifikasi. 

b. Dengan perangkat lunak Visual basic 6.0 
dan Microsoft office acces pun bisa 
dibangun sebuah sistem pakar yang 
mampu mendeteksi penyakit tanaman 
tomat dan penanggulangannya. 

DAFTAR PUSTAKA 
 

[1] Arhami, Muhammad, 2005, Konsep Dasar  
Sistem Pakar, Yogyakarta : Andi 

 
 [2] Hartini, Sri; Iswanti, Sari, 2008, Sistem Pakar dan  

Pengembangannya, Yogyakarta: Graha Ilmu 
 

[3] Kusrini, 2006. Sistem Pakar, Teori dan 
Aplikasi, Yogyakarta: Andi 

[4] Nugroho, Bunafit, 2007,  Membuat Aplikasi  
Database SQL Server Dengan Visual Basic 
6.0, Yogyakarta : Gava Media 

  
[5] Trigiyanti, Endang, 2010, Pembuatan Program 

Aplikasi Untuk Mengidentifikasi Hama 
dan Penyakit Padi, Semarang  

[6] Turban, E.1995.Decision Support Systems and 
 Expert Systems. USA: Prentice Hall  
International Inc. 

 
[7] Turban, E., Aronson, Jay, Liang, Ting-Peng, 

 2005.Decision Support Systems and  
Intelligent Systems, Yogyakarta: Andi. 

  
[8] Yarbayani, Muhammad,  Pengendalian  
 Penyakit  Pada Tanaman Tomat: 

www.emyarbayani.blogspot.com. Diakses 
tanggal 24 – 11 – 2012 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

 
Makalah Nomor: KNSI-454 
 

INFORMATION SYSTEM SOPHISTICATION: DAMPAKNYA 
TERHADAP ORGANISASI DAN PERIAKU INDIVIDU 

 
Yane Devi Anna 

 
Jurusan Akuntansi – Institut Manajemen Telkom (IMT) – Bandung 

Jl. Telekomunikasi No.1 Bandung 
yanedevianna@yahoo.co.id 

 

 
Abstrak 

Setiap perubahan karena penggunaan sistem informasi membawa keuntungan dan resiko yang berbeda-beda. 
Information system shophistication  menunjukan suatu evolusi sistem informasi dimana sistem informasi terus 
berkembang, berbasis komputer dan terintergrasi. Information system sophistication berdampak terhadap 
manajemen perusahaan yaitu information system sophistication berterkaitan dengan kinerja perusahaan. 
Information sytem sophistication dapat berdampak perubahan bisnis perusahaan, karena  teknologi informasi 
dapat proses perusahaan yang menjadi lebih baik sehingga dapat berdampak pada laba perusahaan. Information 
system sophistication (teknologi) merupakan faktor kontigensi yang dalam pengukuran kinerja. Tujuan dari 
pengukuran adalah sebagai panduan, dukungan untuk memperbaiki kinerja, menyediakan umpan balik untuk 
individu, infomasi teknologi akan mengumpulkan dan memproses data yang relevan dan menyediakan informasi 
kinerja yang relevan. Individu yang menginginkan teknologi yang dipercaya tetapi tidak mempunyai pilihan 
sesuai keinginannya juga akan menurunkan kepercayaan terhadap teknologi tersebut. Kepercayaan individu 
akan tumbuh pada teknologi, apabila keinginan individu tersebut terpenuhi sesuai dengan pilihannya. 
 
Key words: Information system sophistication, perubahan organisasi, pengukuran kinerja, perilaku individu 
  

 
1. Pendahuluan 

 
 Lebih dari tiga dekade, perkembangan 
sistem indormasi berbasis komputer dikembangkan 
perusahaan dengan unik disesuaikan dengan 
operasional perusahaan. Hardware, software dan 
komunikasi data dikembangkan seiring dengan  
arsitektur yang khusus.. 

Penggunaan sistem informasi membuat 
berbagai pekerjaan menjadi lebih terintegrasi, tidak 
tergantung tempat dan waktu serta dapat 
menyajikan informasi secara terpusat dan real time. 
Hal ini sangat bermanfaaat untuk kelancaran 
informasi, meningkatkan koordinasi dan efisiensi 
kerja. Sistem informasi dengan menggunakan 
teknologi yang canggih menjadi keunggulan 
kompetitif bagi perusahaan 

Perkembangan teknologi informasi di 
Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, 
salah satunya adalah dalam biaya koneksi internet di 
Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan negara 
tetangga di Asia [5]. 

 
 

Tabel 1 
Biaya Koneksi Internet di Negara Asia 

No Operator Negara Tarif 
(1mbps 

unlimited) 

Tarif  
(USD) 

1. Telkom Indonesia Rp.750.000 63 
2. Indosat Indonesia Rp.450.000 38,5 
3. Sing Tel Singapura $ 33 22 
4. TM Malaysia RM 99 27 
5. True Thailand 590 Baht 17 
6. KT Korea 

Selatan  

30000 Won 20 

 
 
 
Teknologi informasi merupakan investasi 

bagi perusahaan, sebagai alat daya saing atau 
keunggulan kompetitif dan merupakan bagian yang 
tak terpisahkan bagi perusahaan karena dengan 
adanya teknologi informasi perusahaan dapat 
memanage operasional perusahaan dalam mencapai 
tujuannya [10]. Perkembangan teknologi informasi 
berdampak pada perusahaan dalam strategi 
perusahaan untuk mengembangkan sistem yang ada 
di perusahaan. 
 Information system shophistication  
menunjukan suatu evolusi terus berkembang, 



 

 

 
 

berbasis komputer dan terintergrasi. Karakteristik 
dari Informatiaon system sophistication yaitu 
(1)“technological sophistication” dapat direfleksilan 
dalam hardware dan software, (2)“organizational 
sophistication” direfleksikan dalam sumber 
informasi merupakan aktivitas manajemen dan (3) 
sistem kinerja [4]. Dengan karakteristik tersebut 
maka information system sophistication berdampak 
terhadap manajemen perusahaan yaitu information 
system sophistication berterkaitan dengan kinerja 
perusahaan. 
 Information system shophistication sebagai 
sumber data dapat mengukur kinerja perusahaan, 
dari hasil survei dari International Data Corporation 
and he Balanced Scorecard Collaborative bahwa 
komplesitas data dan ketersediaan data merupakan 
tantangan besar bagi perusahaan untuk 
mengimplementasikan balance scorecard [11]. Hal 
tersebut menunjukan bahwa information system 
sophistication sebagai alat untuk mengukur kinerja 
manajemen, dengan sistem informasi yang 
terintegrasi dapat mengimplementasikan information 
technology dalam data mining, ware house, expert 
system, web-based technology dan pelayanan yang 
tersedia lebih reliabel serta informasi menjadi cepat 
dan mudah [7]. Pengukuran kinerja merupakan 
bentuk sistem informasi yang menjadi penilaian 
kinerja individu maupun organisasi [3], information 
system sophistication akan berdampak pada perilaku 
individu itu sendiri. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana dampak information system 
sophistication pada organisasi maupun perilaku 
individu. Penelitian ini merupakan penelitian studi 
literature dengan teknis analisis deskriptif yang 
menggambarkan bagaimana information system 
sophistication dampaknya terhadap organisasi dan 
perilaku individu. 
 

2. Dampak Information System 
Sophistication Terhadap Perubahan 
Bisnis 
 
Hasil survei pada Financial Excecutives 

International (FEI), hasil survei (Tabel 2) 
menunjukan bahwa isu yang menjadi perhatian bagi 
perusahaan adalah isu mengenai tingkat investasi. 
Teknologi menjadi menjadi dasar dalam perubahan 
bisnis perusahaan [1].  

 
Tabel 2 

Isu IT terhadap Perubahan Bisnis 
 Critical and 

Important 
(%) 

Not Important 
(%) 

Level of investment 86,44 13.55 

IT priority 84,91 15.06 
Upgrading 66,87 33.13 
Dialoge 78,62 21.39 

Security 84,64 15.36 
Business Process 80,73 19.28 
Change 76,81 23.19 
Disaster Recovery 72,29 27.71 
IT aligment 76,51 23.19 
  
 Dari tabel 2 menunjukan bahwa isu yang 
menjadi yang terpenting dalam sistem informasi 
adalah level of investment, IT priority dan business 
process. Information sytem sophistication dapat 
berdampak perubahan bisnis perusahaan, karena  
teknologi informasi dapat merubah proses 
perusahaan yang menjadi lebih baik sehingga dapat 
berdampak pada laba perusahaan sehingga 
pengembangan sistem merupakan investasi bagi 
perusahaan. Dari tahun 2006 sampai dengan 2010 
terjadi peningkatan yang besar atas tingkat investasi 
pada infomasi teknologi. Security urutan kedua, 
karena data merupakan database operasional 
perusahaan harus melindungi data dan sistem yang 
ada [1]. 
 Investasi dalam teknologi sistem informasi 
seperti hasil survei menunjukan banyak perusahaan 
yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan 
sistem informasi, namun antara risiko dan 
keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 
berbanding dengan keuntungan yang akan diperoleh 
perusahaan seperti yang terlihat pada gambar 1.  

Setiap perubahan karena penggunaan sistem 
informasi membawa keuntungan dan resiko yang 
berbeda-beda, Perubahan sistem informasi yang 
masih bersifat otomatisasi dan rasionalisasi relatif 
berjalan lamban dan keuntungan yang didapat tidak 
terlalu besar, namun memiliki tingkat resiko yang 
kecil. Sebaliknya rekayasa ulang dan perubahan 
paradigma membuat perubahan menjadi lebih 
cepat dan menyeluruh sehingga mendapatkan 
keuntungan yang tinggi namun juga memiliki resiko 
yang cukup besar [12]. 
 
Risiko  
 
 
 
 
 
     
  

                                                                                           
Keuntungan 

Gambar 1 
Keuntungan dan Perubahan Organisasi 

 
 Dalam informasi yang berbasis komputer 
akan berdampak pada organisasi yaitu struktur 
organisasi perusahaan [8]. 
 

Tabel 3 

H2 

H2 

H3 

H2 

H3 

H1 

H2 

H3 

H1 

Kinerja Organisasi 



 

 

 
 

Dampak SI berbasis komputer dengan struktur 
organisasi 

Organization 
Structure 

Decision 
making 

Authority 

Authority and 
control 

Decline in 
clerk an 
supervisor 

Consolidation of 
separate 
decision  

Centralization of 
control 

Increase in 
upper-level 
managers 

Upward shift in 
decision making 

Increase in 
machine control 

Decline in 
numbers of 
level 

Rational and 
quantified 
decision making 

Control over 
individual 
behavior 

Consolidation 
of 
departements 

Rigidity and 
flexibility in 
decision making 

Blurring of 
traditional and 
control 

   
 Dari tabel di atas menunjukan bahwa 
dengan struktur organisasi yang berbeda akan 
menunjukan pengambilan keputusan dan otoritas 
dan pengendalian yang berbeda. Perusahaan harus 
tepat menentukan pengendalian yang tepat dengan 
struktur organisasi perusahaan. 
  
3. Dampak Information System Sophistication 

Terhadap Sistem Pengukuran Kinerja 
 
Keperilakuan merupakan tanggapan atau 

reaksi individu terhadap rangsangan atau 
lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu dapat 
bersifat mendukung atau menentang rangsangan 
tersebut. Apabila rangsangan diberikan terus 
menerus, maka individu secara perlahan maupun 
cepat akan beradaptasi dengan rangsangan 
tersebut[2]. 
 Saat ini kinerja perusahaan bukan hanya 
diukur dari pengukuran yang bersifat keuangan saja 
tetapi mencakup pengukuran yang bersifat non 
keuangan seperti kepuasan pelanggan, pengiriman 
tepat waktu, barang berkualitas tinggi dan lain-lain. 
Untuk dapat mengukur kinerja tersebut maka 
perusahaan memerlukan teknologi sistem informasi 
yang dapat menunjang pengukuran tersebut. 
 

 
 

  
 
 
 
                                                     
 
              
                         Gambar 2 
   Information system sophistication terhadap      

Performance measurement system 
                                        
  Pada gambar di atas didasari oleh konsep 
contingency theory, dimana perilaku organisasi akan 

menentukan faktor kontigensi dalam struktur 
organisasi, desain teknologi yang berdampak pada 
organisasi [6]. Information system sophistication 
(teknologi) merupakan faktor kontigensi yang 
dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja. Tujuan 
dari pengukuran adalah sebagai panduan, dukungan 
untuk memperbaiki kinerja, menyediakan umpan 
balik untuk individu, infomasi teknologi akan 
mengumpulkan dan memproses data yang relevan 
dan menyediakan informasi kinerja yang relevan. 
Pengukuran bukan hanya yang bersifat keuangan 
saja tetapi pengukuran mencakup pengukuran non 
keuangan seperti pelayanan, kualitas, sistem dan 
proses. 
 Dari hasil penelitian pada 140 perusahaan 
di Malaysia, Information system sophistication 
menunjukan bahwa pengukuran kinerja berdampak 
pada tiga dimensi seperti pada gambar 3. 

Dari hasil survei menunjukan information 
system sophistication berpengaruh pada tiga dimensi 
pengukuran, luasnya sistem informasi lebih 
mengukur pengukuran kinerja berdasarkan inovasi 
dibandingkan pengukuran kinerja bedasarkan 
keuangan maupun pengukuran kinerja berdasarkan 
pelanggan-karyawan. Sistem informasi yang 
digunakan perusahaan semakin luas dan 
menggunakan teknologi terbaru memberikan 
informasi untuk aktivitas inovasi atau program, dan 
membuktikan bahwa information system 
sophistication dapat mengukur kinerja yang bersifat 
non keuangan. Pengukuran kinerja keuangan lebih 
kepada proses penyajian laporan keuangan, seperti 
proses transaksi, buku besar, laporan piutang usaha 
sampai menyajikan laporan keuangan [10].  

Hal ini menguatkan pernyataan [11] bahwa 
pengukuran balanced scorecard diperlukan sistem 
informasi yang dengan teknologi yang terintegrasi 
karena pengukuran kinerja balanced scorecard 
mencakup kinerja keuangan dan non keuangan. 
 
 

 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 
Information system sophistication dengan dimensi 

pengukuran kinerja 
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4. Dampak Information System Sophistication 
Terhadap Perilaku Individu 

 
Melakukan perubahan dalam organisasi 

bukanlah pekerjaan yang mudah terutama pada 
perusahaan yang sudah besar. Diperlukan suatu 
pengelolaan melalui langkah-langkah yang 
terencana agar menghasilkan suatu perubahan 
sesuai dengan yang diharapkan[2]. 

Teori force field dari Kurt Lewin yang 
menyimpulkan bahwa daya dorong perubahan 
(driving forces) akan berhadapan dengan penolakan 
(resistences) untuk berubah. Untuk melakukan 
perubahan maka daya dorong perlu ditingkatkan dan 
dilakukan terus menerus agar dapat melemahkan 
penolakan dan pada gilirannya akan 
menghilangkan penolakan. Jika penolakan sudah 
hilang maka perubahan tersebut dapat dibakukan 
menjadi sebuah sistem baru. Langkah-langkah untuk 
melakukan hal tersebut adalah [2]: 
a. Unfreezing yaitu suatu upaya penyadaran 

perlunya suatu perubahan. 
b. Changing yaitu suatu upaya berupa 

tindakan untuk memperkuat daya dorong 
atau untuk memperlemah penolakan. 

c. Refreezing yaitu upaya agar keseimbangan 
yang baru terbentuk (a new dynamic 
equilbrium) dibakukan agar dapat bertahan 
lama. 

 Pemanfaatan teknologi membutuhkan 
kesadaran dan perubahan perilaku pada individu 
tersebut bahwa teknologi baru tersebut benar-benar 
akan memberikan manfaat yang lebih dibanding 
teknologi sebelumnya [2]. 

Permasalahan utama dalam melakukan 
perubahan organisasi adalah resistance of chance 
terutama berupa kebiasaan yang sudah lama 
melekat sehingga sulit untuk ditinggalkan. 
Menurut Stephen Robbins & Timothy resistensi 
terhadap perubahan salah satunya  individual  yang  
ada  dalam  karateristik  manusia  sendiri  seperti  
persepsi,kepribadian dan kebutuhan. Hal ini berupa 
rasa aman, faktor-faktor ekonomi, ketakutan pada 
hal yang belum diketahui dan pemrosesan informasi 
yang selektif[2]. 

Resistensi tersebut dapat terlihat secara 
langsung atau terbuka misalnya berupa keluhan, 
memperlambat kerja sampai kepada mogok kerja 
karyawan. Resistensi jenis ini dapat segera dicari 
sumber penyebabnya dan dicarikan alternatif 
solusinya. Sedangkan resistensi yang tidak terlihat 
secara langsung atau implisit misalnya turunnya 
motivasi, loyalitas, dan kinerja karyawan lebih sulit 
untuk dicari sumber penyebabnya sehingga lebih 
sulit juga untuk dicarikan alternatif solusinya. 

Kotter & Schlesinger dalam Kasali  
menyatakan bahwa diperlukan enam strategi untuk 
mengatasi resisitensi dalam perubahan yaitu 
komunikasi, partisipasi, fasilitasi, negosiasi, 

manipulasi, dan paksaan. Teknik yang berbeda-
beda diperlukan untuk penerapannya pada 
kelompok-kelompok yang berbeda dan tergantung 
pada tingkat resistensinya. Adapun langkah yang 
dapat dilakukan adalah [2]: 
1. Komunikasi dengan melakukan memberikan 

informasi tentang perubahan, berikan alasan 
logis, edukasikan manfaat dan lakukan 
perdebatan 

2. Partisipasi dalam hal ini melibatkan kelompok 
yang "kalah" dan merasa dirugikan, melibatkan 
dalam mengambil keputusan dan peroleh 
komitmen kelompok yang lebih luas 

3. Fasilitasi yaitu explore area   yang resisten, 
membujuk untuk bergabung dam fasilitasi 
perubahan sikap    dan prilaku 

4. Negosiasikan secara formal dan non formal, jika 
diperlukan gunakan pihak ke tiga. 

5. Manipulasi, gunakan kekuasaaan untuk 
manipulasi kepatuhan serta kombinasikan 
hukuman dan imbalan. 

6. Paksaan, paksaan dapat dilakukan secara 
eksplisit maupun implisit, ancaman atas 
pencabutan imbalan serta berikan surat teguran. 
 

  Individu yang mengingikan teknologi yang 
dipercaya tetapi tidak mempunyai pilihan sesuai 
keinginannya juga akan menurunkan kepercayaan 
terhadap teknologi tersebut. Kepercayaan individu 
akan tumbuh pada teknologi, apabila keinginan 
individu tersebut terpenuhi sesuai dengan 
pilihannya. 
   Kepercayaan adalah hal yang diperlukan 
bagi pemakai SI yang baru yang dapat 
meningkatkan kinerja individu dalam 
menjalankan kegiatan dalam organisasi, yang 
memusatkan pada suatu konsep keterpaduan dari 
kepercayaan dalam penggunaan rancang bangun 
komunikasi internet dimana kepercayaan 
diperlukan dalam konteks ini [12].  
  Kepercayaan terhadap sistem informasi 
yang baru mencerminkan sikap individu pemakai 
tentang keyakinan bahwa sistem yang baru ini 
memang lebih baik dengan sistem sebelumnya. 
Kepercayaan ini bisa muncul karena kecepatan 
proses sistem yang baru dalam membantu 
pekerjaan, kemudahan dalam penggunaan sistem 
tersebut dan rasa keadilan dalam penerapan sistem 
baru ini. Sistem yang berkualitas tinggi akan 
mempengaruhi kepercayaan pemakai bahwa dengan 
sistem tersebut tugas-tugas yang dihadapi akan 
dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. 
Dengan kata lain, kepercayaan memerlukan kualitas 
sistem yang dapat diandalkan. [12] 
 
5. Kesimpulan 

 
 Teknologi informasi merupakan investasi 
bagi perusahaan, sebagai daya saing atau 
keunggulan kompetitif dan merupakan bagian yang 
tak terpisahkan bagi perusahaan karena dengan 
adanya teknologi informasi perusahaan dapat 



 

 

 
 

memanage operasional perusahaan dalam mencapai 
tujuannya. 

Isu yang menjadi perhatian bagi perusahaan 
adalah isu mengenai tingkat investasi. Teknologi 
menjadi menjadi dasar dalam perubahan bisnis 
perusahaan karena  teknologi informasi dapat 
merubah proses perusahaan yang menjadi lebih baik 
sehingga dapat berdampak pada laba perusahaan. 

Information system sophistication 
berpengaruh pada tiga dimensi pengukuran, luasnya 
sistem informasi lebih mengukur pengukuran kinerja 
berdasarkan inovasi dibandingkan pengukuran 
kinerja bedasarkan keuangan maupun pengukuran 
kinerja berdasarkan pelanggan-karyawan. 

Pemanfaatan teknologi membutuhkan 
kesadaran dan perubahan perilaku pada individu 
tersebut bahwa teknologi baru tersebut benar-benar 
akan memberikan manfaat yang lebih dibanding 
teknologi sebelumnya 
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Abstrak 

 
Dalam upaya mepermudah pengelolaan menu di restoran, maka diperlukanpenetapan menu yang meliputi 
pengurangan komposisi, penambahan komposisi paket, dan perubahan status menu. Hal itu sesuai denganhistory 
yang di perlukan, diantaranyadata penjualan dari sistem informasi pejualan, sesuai denganpermintaan dari 
konsumen,  tren pasar dan hasil persetujuan majemen restoran.Perancangan sistem ini adalah penelitian yang 
didapat dari existing yang sudah ada, sehingga diperoleh informasi yang cukup untuk pembuatan model 
pengelolaan untuk restoran.Ini merupakan pendahuluan dari pembuatan model pengelolaan untuk restoran 
 
Kata kunci : pengelolaan menu, restoran 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
Bisnis bidang kuliner sedang banyak digandrungi 

banyak orang. Alasan utama adalah keuntungan 
yang didapatkan bisa berlipat ganda dengan kurun 
waktu yang cukup singkat. Hal ini yang 
menyebabkan persaingan sangat ketat. Persaingan 
yang terjadi dalam bidang ini tentu saja 
mengutamakan rasa, walaupun juga terjadi 
penyediaan berbagai fasilitas penunjang seperti 
lokasi restoran di alam terbuka, koneksi internet 
gratis, program diskon sampai membuat acara dalam 
rangka promosi. 

Pengertian Restoran adalah jenis usaha yang 
menyediakan beberapa hidangan menu yang di 
pesan oleh konsumen untuk dinikmati. Biasanya 
restoran memiliki tempat-tempat tertentu dan ciri 
khas menu yang di tawarkannya[4]. 

Dengan semua keharusan serba cepat maka jenis 
restoranpun menjadi berkembang dengan munculnya 
restoran cepat saji, yangmemiliki ciri khas menu 
tidak banyak ragamnya, tetapi dikelompokkan dalam 
paket beragam, terdiri didalamnya makanan dan 
minuman yangsudah dipasangkan. 

Restoran dengan konsep konvensional mulai 
mengikuti konsep penjualan paket menu yang 
dilakukan oleh restoran cepat saji. Penggunaan 
konsep penjualan seperti iniadalah salah satu cara 
yangmengguntungkan bagi pengelola 

Penelitian ini mencoba membuat model sistem 
informasi pegelolaan menu dengan 
variabelpermintaan konsumen, event dan trend pasar 

  

 
2. Tujuan penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

merancang sebuah sistem informasi untuk 
pengelolaan menu di restoran 
. 
3. Metodologi penelitian 

 
 Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode sebagai berikut: 
 

a. Wawancara& Observasi 
Melakukan pertanyaan-pertanyaan langsung 
kepada konsumen, dan pemilik restoran. 

b. Studi literatur 
Penelitian diawali dengan studi pustaka, yaitu 
mengumpulkan bahan-bahan referensi dan 
mempelajari tentang restoran. 

c. Analisis  
Melakukan penilaian terhadap kondisi 
existing system di berbagai restoran 

d. Perancangan  
Menetapkan model Sistem Informasinya 

 
4. Analisis  

 
a. Hasil Wawancara 

 
1. Munculnya banyak pesaing baru, yang 

menyebabkan harus segera memperbaiki 
performansi penjualan dan pengelolaan 



 

 

 
 

stok. Jika hal ini dilakukan dapat membantu 
memepercepat perputaran uang  

2. Menu : jenis makanan atau minuman yang 
dijual 

3. Paket Menu : pengelompokkan jenis 
makanan dan minuman 

4. Daftar menu: daftar yang berisi tentang 
semua makanan dan minuman yang dijual 
disebuah restoran 

b. Hasil Observasi 
 

Adanya pergeseran cara menjual di restoran 
konvensional yang meniru restoran cepat saji. 
Biasanya dijual per item sekarang muncul 
paket menu yang terdiri dari beberapa item 
menu. 

 
Contoh :  

1. Paket sarapan : nasi goreng, telor mata 
sapi, kerupuk ikan, tumis sayuran dan teh 
manis hangat / kopi 

2.  Paket makan siang: nasi putih, ayam 
bakar, tahu bacem, sambel, kerupuk dan 
es jeruk 

 
c. Hasil Studi Literatur  

 
1. Restoran 

Restoran adalah salah satu jenis usaha 
dibidang jasa pangan yang bertempat 
disebagian atau seluruh bangunan yang 
permanen, dilengkapi dengan peralatan dan 
perlengkapan untuk proses pembuatan, 
penyimpanan, penyajian, dan penjualan 
makanan dan minuman untuk umum[4]. 

2. Manajemen Restoran 
Seseorang atau lebih yang bertanggung 
jawab untuk bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan usaha restoran tersebut 

 
5. Perancangan sistem informasi 

 
a. Lingkup  

 
 Sistem informasi pengelolaan menu di 
restoran merupakan sistem informasi yang 
melakukanpenetapan menu yang 
menggunakan informasi dari sistem 
informasi penjualan, tren pasar, permintaan 
konsumen, dan waktu/acara sesuai musim. 
 Trigger dari sistem ini adalah 
kebutuhan pengelola untuk memperbaiki 
performansi restorannya 
 Aktivitas yang terdapat dalam system 
ini adalah ; 
1. Kategorisasi menu  

2. Periodesasi menuberdasarkan 
penjualan, trend dan rekomendasi dari 
manajemen 

3. Penetapan menu ini di antaranya yaitu 
melakukan penambahan dan 
pengurangan komposisi paket,  
perubahan status menu dan pembuatan 
menu baru. 
 
Keterlibatan Sistem dengan pihak yang 

lain ditunjukan pada tabel 1 
 

Tabel 1.KontribusiExternal Entity 

Id Nama External 
Entity 

Deskripsi 

A S.I Penjualan  Merupakan Sistem yang 
berkontribusi memberikan 
usulan menu yang di 
minati dan tidak di minati.. 

B Marketing Merupakan bagian yang 
memberikan informasi 
mengenai tren pasar 
bagian ini memberikan 
kontribusi untuk penetapan 
menu dengan cara 
memeberikan informasi 
tren pasar ke sistem 
pengelolaan menu  

C S.I Pengelolaan 
Komplen 

Merupakan bagian yang 
memberikan usulan-usulan 
dari konsumen, 
berkontribusi memebrikan 
informasi mengenai 
komplen-kompplen dari 
konsumen  

D Manajemen 
Restoran 

Merupakan bagian yang 
memberikan rekomendasi 
ke sistem pengelolaan 
menu serta memeriksa 
menu yang di 
rekkmendasikan oleh 
sistem pengelolaan menu. 

E S.I Pengelolaan 
Stok 

Merupakan bagian yang 
mengelola stok dan 
memberikan informasi jika 
stok masih tersedia. 
Berkontribusi untuk 
membantu penetapan 
menu  

F S.I Promosi Merupakan bagian yang 
berkontribusi 
mempromosikan menu 
baru ke konsumen,  

 
 

b. Perubahan perfomansi yang diharapkan 
 

Perubahan performansi yang 
diharapkan adalah : 
a. Meningkatkan strategi marketing[1]. 



 

 

 
 

b. Membantu perencanaan penyediaan 
stok. 

c. Membantu penyediaan menu baru 
sesuai data pemesanan. 

d. Membantupemberian data terbaru bagi 
sistem informasi promosi  

e. Sistem dapat membantu manajer dalam 
pengambilan keputusan perubahan 
menu. 
 

6. Kesimpulan  
 

Penelitian ini dapat mengetahui pola 
pengelolaan menu direstoran dengan cara : 

a. Mengidentifikasi proses-proses yang 
terlibat 

b. Mengumpulkan historydata yang 
diperlukan sehingga dapat 
menetapkan menu beragan 
disesuaikan dengan permintaan 
konsumen, event dantrend pasar  
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Gambar 1. Data Flow Diagram Level 1 Sistem pengelolaan Menu di Restoran 
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Abstrak 

Seleksi Dosen Berprestasi di STMIK CIC Cirebon selama ini menggunakan penentuan Indeks Kinerja Dosen 
(IKD) secara manual. Penyeleksian diambil dari nilai IKD yang terbesar. Proses ini memiliki pengaruh terhadao 
subjektifitas dari yang memilih, sehingga dirasakan kurang mendukung penyeleksian tersebut. Oleh karena itu 
dibutuhkan sistem penunjang keputusan yang lebih objektif untuk menentukan keputusan yang diambil. 
Sistem Penunjang Keputusan (SPK) untuk seleksi Dosen berprestasi dengan metode AHP berdasarkan data  di 
bagian Akademik. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode dalam proses 
pengambilan keputusan. Proses penyelesaian seleksi Dosen berprestasi dengan metode AHP diawali proses 
menentukan urutan prioritas kriteria Dosen berprestasi, menentukan nilai bobot setiap calon Dosen Berprestasi, 
membuat matriks isi urutan prioritas kriteria dan nilai bobot kemudian dihitung. Kriteria yang digunakan adalah 
Kuesioner Dosen, Meeting Attendance, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Exam Score Submission. 
Untuk menguji matriks perbandingan berpasangan alternatif, menggunakan consistency ratio.  
Rancangan aplikasi sistem yang dibuat dapat menghitung perbandingan kriteria dan alternatif, menentukan 
prioritas kriteria dan alternatif serta menentukan prioritas global yaitu urutan nama-nama Dosen berprestasi yang 
bisa membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan pemilihan Dosen berprestasi. Aplikasi sistem 
dikembangkan dalam sistem berbasis web.  
 
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, AHP, Dosen Berprestasi, Rasio Konsistensi. 
 
 

1. Pendahuluan  
 
 Pendidikan tinggi di Indonesia  
merupakan   subsistem  pendidikan  nasional  
yang mencakup program diploma, sarjana, 
magister, spesialis dan doktor yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan 
tinggi  berkewajiban  menyelenggarakan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Salah satu unsur dalam  
penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  adalah dosen. 
Dosen merupakan tenaga akademik yang  bertugas  
merencanakan dan melaksanakan proses 
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 
melakukan  penelitian  serta  pengabdian  kepada  
masyarakat. Berdasarkan Undang-undang  
Republik  Indonesia  No  14  tahun  2005  tentang  
Guru  dan  Dosen, Pasal  51 Ayat (1) Butir b, 
bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan 
penghargaan sesuai dengan kinerja 

akademiknya[5]. 
Sistem penghargaan  terkait  dengan  

aspirasi  dan  motivasi  di  kalangan  dosen  ini 
diharapkan  menjadi  salah  satu  cara  dalam  
pengembangan  manajemen  akademik  di masing-
masing  perguruan  tinggi.  Merujuk pada 
pemikiran di atas, sudah selayaknya pemberian 
penghargaan diberikan kepada  dosen  yang  
memiliki  prestasi  yang  dibanggakan oleh 
perguruan  tingginya dalam bidang tridharma 
perguruan tinggi.  Pemberian penghargaan akan 
mendorong dosen untuk  berprestasi secara lebih 
produktif. Dengan  demikian  prestasi  yang 
semakin  produktif  itu  diharapkan  dapat  
mendorong  tercapainya  tujuan  pengembangan 
sistem pendidikan tinggi khususnya,   dan   
pembangunan   nasional   pada umumnya.  

Untuk mendukung penyeleksian tersebut, 
maka dibutuhkan sistem penunjang keputusan 
untuk menentukan keputusan yang diambil. Sistem 
Penunjang Keputusan (SPK) adalah bagian dari 



 

 

 
 

Sistem Informasi berbasis komputer, termasuk 
sistem berbasis pengetahuan (Knowledge 
Management) yang dipakai untuk mendukung 
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau 
sebuah perusahaan   

Banyak metode yang dapat digunakan 
dalam sistem pengambilan keputusan. Salah satu 
metode tersebut yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Konsep metode AHP adalah merubah nilai-
nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif. Sehingga 
keputusan-keputusan yang diambil bisa lebih 
obyektif.  Saat ini metode AHP juga telah 
digunakan oleh beberapa peneliti[3].  

Aplikasi sistem dikembangkan dengan 
pemrograman PHP, dan basis datanya 
menggunakan MySQL. Hasil penelitian ini dapat 
mempermudah unsur pimpinan STMIK CIC 
Cirebon dalam menentukan siapa yang menjadi 
Dosen berprestasi di STMIK CIC Cirebon. 
Walaupun demikian, hasil penelitian ini bukan satu-
satunya alat yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan, dikarenakan adanya hal-hal yang masih 
bersifat subyektif. Dan hal ini merupakan hal yang 
wajar. 
 
1. Komponen Dosen Berprestasi 

 
Berdasarkan buku pedoman kepegawaian dan 
keuangan STMIK CIC Cirebon yang mengacu pada 
pedoman umum pemilihan Dosen berprestasi yang 
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat 
Akademik tahun 2011 yaitu tentang penilaian karya 
Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut : 
1. Kuesioner Dosen (KD) 

Pengisian kuesioner oleh Mahasiswa mulai 
pertemuan ke 10 sampai ke 11 setiap semester 
setiap matakuliah. Tabel 1. merupakan 
pengelompokan skornya. 
 

Tabel 1. Grade Kuesioner Dosen[6] 
PRESTASI SKOR 

< 2.00 1 
2.00 – 3.00 2 
3.00 – 3.50 3 
3.51 – 4.00 4 

 
2. Meeting Attendance (ME) 

Jumlah kehadiran Dosen dalam rapat yang 
dilakukan setiap semester. Tabel 2. merupakan 
pengelompokan skornya. 

Tabel 2. Grade Meeting Attendance[6] 
PRESTASI SKOR 

< 25 % 1 
25 % – 50 % 2 
51 % – 75 % 3 
76 % – 100 % 4 

  

3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(PAb)  
Penelitian ini dilakukan setiap akhir tahun 
akademis. Perhitungannya dilakukan setiap 
akhir semester genap. Dalam contoh aplikasi, 
perhitungan dilakukan setiap semester untuk 
menseragamkan perhitungan. Tabel 3. 
merupakan pengelompokan skornya. 
 

Tabel 3. Grade Penelitian Dan Pengabdian 
Masyarakat[6] 

PRESTASI SKOR 
0 penelitian 0 
1 penelitian 2 
2 penelitian 3 

≥ 3 penelitian 4 
  
 

4. Exam Score Submission (ESS) 
Skor untuk penyerahan nilai UAS. Dilakukan 
setiap akhir semester, jika 7 hari setelah waktu 
yang ditentukan Kepala Program Studi nilai 
belum masuk, maka berkas akan diambil dan 
diperiksa oleh Kepala Program Studi dan 
Dosen yang bersangkutan mendapat skor 0 
untuk komponen ini. Tabel 4. merupakan 
pengelompokan skornya. 
 

Tabel 4. Grade Exam Score 
Submission[6] 

PRESTASI SKOR 
TW +7 0 

(TW +4) s/d  (TW +6) 1 
(TW +1) s/d (TW +3) 2 

Tepat Waktu 3 
0-6 hari setelah ujian mata kuliah 4 

  
 
2. Tahapan Spk Dengan Ahp 

 
Adapun langkah-langkah metode AHP [4] adalah : 
1. Menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif 

keputusan. 
2. Membuat pohon hierarki (hierarcy tree) untuk 

berbagai kriteria dan alternatif keputusan.  
3. Membentuk sebuah matriks perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison), misalnya 
diberi nama matriks A. Angka di dalam baris 
ke-i dan kolom ke-j (Ai,j) merupakan relative 
importance Ai dibandingkan dengan Aj. Untuk 
berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah 
skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. 
Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala 
perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Skala Penilaian Perbandingan Saaty 

NILAI KETERANGAN 

1 Kedua elemen sama pentingnya. 



 

 

 
 

3 
 
5 
7 
 
9 

2,4,6,8 

Elemen-elemen satu sedikit lebih 
penting dari pada elemen lainnya. 
Elemen yang satu lebih penting 
daripada yang lainnya. 
Satu elemen jelas lebih mutlak 
penting daripada elemen lainnya. 
Satu elemen mutlak penting daripada 
elemen lainnya. 
Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan-pertimbangan yang 
berdekatan. 

  
Apabila suatu elemen dibandingkan dengan 
dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Jika elemen I 
(Ai) dibandingkan dengan elemen j (Aj) 
mendapatkan nilai tertentu, maka Aj 
dibandingkan dengan Ai merupakan 
kebalikannya. 

4. Membuat peringkat kriteria dari matriks 
pairwise dengan menggunakan eigen vector. 
Caranya yaitu sebagai berikut : 
a. Mengkuadratkan matriks pairwise 

comparison. 
b. Menjumlahkan setiap baris dari matriks 

hasil penguadratan cara (a), kemudian 
dinormalisasi, caranya yaitu membagi 
jumlah baris dengan total baris hingga 
diperoleh eigen vector (1). 

c. Untuk mengecek ulang nilai eigen vector, 
matriks hasil penguadratan cara (a) 
dikuadratkan kembali dan lakukan kembali 
cara (b), hingga diperoleh eigen vector 
yang baru. Kemudian bandingkan eigen 
vector yang pertama dan kedua. Jika di 
antara keduanya tidak ada perubahan nilai 
atau hanya sedikit mengalami perubahan, 
maka nilai eigen vector pertama sudah 
benar. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka 
nilai eigen vector pertama masih salah dan 
lakukan kembali cara (a) sampai dengan 
(c), hingga nilai eigen vector tidak berubah 
atau sedikit berubah. 

5. Membuat peringkat alternatif dari matriks 
pairwise masing-masing alternatif dengan 
menentukan eigen vector setiap alternatif. 
a. Menentukan pairwise comparisons 

masing-masing alternatif. 
b. Menentukan nilai eigen vector masing-

masing alternatif. 
c. Menentukan peringkat alternatif 

Peringkat alternatif dapat ditentukan 
dengan mengalikan eigen vector alternatif 
dengan nilai eigen vector kriteria. 

6. Konsistensi Logis 
Semua elemen dikelompokkan secara logis dan 
diperingatkan secara konsisten sesuai dengan 
suatu kriteria yang logis. Matriks bobot yang 
diperoleh dari hasil perbandingan secara 
berpasangan tersebut harus mempunyai 

hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan 
tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut : 
Hubungan kardinal : Aij . Ajk = Aik 
Hubungan ordinal : Ai > Aj , Aj > Ak , maka Ai 
> Ak 
Hubungan di atas dapat dilihat dari dua hal 
sebagai berikut : 
a. Dengan melihat preferensi multiplikatif. 
b. Dengan melihat preferensi transitif.  
   
Perhitungan konsistensi logis dilakukan dengan 
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Menentukan vector jumlah tertimbang 

(weighted sum vector). prioritas dengan 
kolom pertama matriks perbandingan, 
kemudian baris kedua matriks prioritas 
dengan kolom kedua matriks 
perbandingan, selanjutnya mengalikan 
baris ketiga matriks prioritas dengan 
kolom ketiga matriks perbandingan, dan 
seterusnya. Kemudian hasil perkalian 
tersebut dijumlahkan untuk setiap baris 
secara mendatar. 

b. Menghitung Vektor Konsistensi (VK). 
Langkah berikutnya adalah membagi 
masing-masing elemen Vektor Jumlah 
Tertimbang (VJT) dengan masing-masing 
elemen matriks prioritas. 

c. Menghitung lamda dan indeks konsistensi 
lamda (λ) adalah nilai rata-rata vektor 
konsistensi (VK). 

d. Formula untuk menghitung Indeks 
Konsistensi (IK) adalah : 

                                           
(1) 

dimana n adalah jumlah faktor yang 
sedang dibandingkan. 

e. Perhitungan Rasio Konsistensi (RK). 
Rasio konsistensi merupakan indeks 
konsistensi dibagi dengan indeks acak / 
random (IR). Untuk lebih jelasnya, lihat 
formula berikut ini : 

                                           (2) 
Indeks Random adalah fungsi langsung 
dari jumlah alternatif atau sistem yang 
sedang diperbandingkan. Indeks random 
disajikan pada Tabel 6. berikut. 
 
Tabel 6. Nilai Indeks Random[1] 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1
.
3
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1
.
4
1 

1
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4
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1
.
4
9 

1
.
5
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 . 
 



 

 

 
 

Untuk metode AHP, tingkat inkonsistensi 
yang masih diterima adalah sebesar 10% 
ke bawah. Jadi jika nilai RK ≤ 0,1 (10%), 
maka hasil perbandingan preferensi 
konsisten, dan sebaliknya jika RK > 0,1 
(10%), maka hasil perbandingan preferensi 
tidak konsisten. Apabila tidak konsisten, 
maka harus dilakukan perbandingan 
preferensi ulang. 
 

4. Pembahasan Dan Hasil 
 

Adapun Hierarki seleksi Dosen berprestasi 
seperti ditunjukkan Gambar 1. berikut : 

 
Gambar 1. Struktur Hierarki Seleksi Dosen 

Berprestasi Menggunakan Metode AHP 
Pada Gambar 1. terkait hierarki seleksi 

Dosen berprestasi, alternatif-alternatif yang ada 
dibandingkan satu sama lain dengan kriterianya. 
Sebagai contoh nilai KD dari Calon 1 akan 
dibandingkan dengan nilai KD Calon 2, Calon 3, 
dan Calon lainnya. Begitu seterusnya untuk 
kriteria-kriteria lain. Proses pembandingan nilai 
tersebut adalah proses pembobotan alternatif untuk 
mendapatkan prioritas atau rangking dari setiap 
alternatifnya. 

 
4.1. Matriks Perbandingan Berpasangan 
 

Sebelum melakukan perhitungan untuk 
menentukan tingkat kepentingan masing-masing 
kriteria dan alternatif, lakukan perbandingan 
berpasangan (pairwise comparison). Setelah 
menyusun matriks berpasangan untuk kriteria, 
ada pembobotan alternatif dengan cara 
menyusun matriks berpasangan untuk 
alternatif-alternatif untuk setiap kriteria. 
Penentuan nilai perbandingan sama dengan 
sebelumnya yaitu pada pembobotan kriteria.  

 
4.2.Perhitungan Matriks (Prioritas Kriteria) 
 
Setelah menentukan matriks perbandingan 
berpasangan untuk kriteria dan alternatif untuk 
setiap kriteria, maka tahapan AHP selanjutnya 
adalah perhitungan matriks untuk menentukan 
peringkat prioritas dari kriteria-kriteria maupun 
alternatif-alternatif dari seleksi Dosen berprestasi. 
Matriks di atas akan diolah untuk menentukan 

bobot dari kriteria, yaitu dengan jalan menentukan 
nilai vektor eigen (eigen vector). 
 
4.3.Hasil Akhir AHP 
 

 
Gambar 2. Diagram Bertingkat Hasil Seleksi Dosen 

Berprestasi Menggunakan Metode AHP 
 
Gambar 2. merupakan diagram hasil 

analisis seleksi Dosen berprestasi menggunakan 
metode AHP. Dari hasil analisis tersebut, maka 
jawaban dapat diperoleh dengan jalan mengalikan 
matriks vektor eigen dari alternatif dengan matriks 
bobot kriteria. Berikut seluruh nilai bobot yang 
diperoleh beserta perhitungan hasil akhir proses 
AHP seperti pada gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Hasil akhir Proses pengolahan dengan 
AHP 
 
Hasil prioritas global  dosen berprestasi terlihat 
seperti pada gambar 4. 
 

 



 

 

 
 

Gambar 4. Hasil akhir sistem Seleksi Dosen 
Berprestasi. 

5. Kesimpulan 
 

1. Kriteria-kriteria yang diambil dalam aplikasi 
ini berdasarkan buku pedoman kepegawaian 
dan keuangan STMIK CIC Cirebon, yaitu : 
a. Kuesioner Dosen 
b. Meeting Attendance 
c. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
d. Exam Score Submission 

2. Dalam proses pengambilan keputusan untuk 
seleksi Dosen berprestasi melalui beberapa 
tahap yaitu tahap perumusan masalah, tahap 
pembobotan kriteria, tahap penentuan 
prioritas kriteria, tahap pembobotan 
alternatif tiap kriteria, tahap penentuan 
prioritas alternatif tiap kriteria dan tahap 
penentuan prioritas global.  

3. Beberapa prosedur perhitungan yang 
digunakan dalam sistem, yaitu prosedur 
pembobotan kriteria untuk mencari nilai 
vektor eigen kriteria, pembobotan alternatif 
tiap kriteria untuk mencari nilai vektor eigen 
alternatif tiap kriteria dan yang terakhir 
perhitungan prioritas global. Dosen yang 
paling berprestasi yaitu yang memiliki nilai 
vektor eigen prioritas global terbesar 
daripada dosen yang lainnya.   
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Abstrak 

 
Tugas seorang dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ditambah dengan kegiatan penunjang lainnya. 
Sebagai tenaga fungsional, seorang dosen harus melaksanakan tugasnya dalam batas minimal yang diwajibkan. 
FTE (Full Time Equivalent) merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur beban kerja dosen dalam 
melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.  

Perhitungan beban kerja dosen dalam kegiatan tri dharma di perguruan tinggi belum seluruhnya dilakukan 
secara maksimal dan masih menggunakan pengolahan data semi manual yaitu dengan Microsoft Word dan 
Microsoft Excel. Hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kesalahan dalam perhitungan beban kerja serta 
keterlambatan dalam pembuatan laporan FTE oleh masing-masing dosen. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah 
aplikasi yang dapat menangani permasalahan tersebut dan diharapkan bisa menjadi solusi efektif untuk 
pengolahan data yang terkomputerisasi dalam proses penghitungan beban kerja dosen. Aplikasi ini juga dapat 
mendukung manajemen sumberdaya manusia khususnya dosen bagi pelaksanaan operasional tri dharma. 
 
Kata Kunci : full time equivalent (FTE), Tri Dharma Perguruan Tinggi, beban kerja dosen, pengolahan data. 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
1. LATAR BELAKANG 
 

Sejalan dengan perkembangan teknologi 
informasi di Indonesia terutama pada sistem 
yang ada sekarang, maka akan menuntut 
sebuah perguruan tinggi untuk merencanakan 
dan melakukan perbaikan manajemen disegala 
bidang. Salah satu diantaranya adalah 
menghitung beban kerja dosen dalam kegiatan 
tri dharmanya yaitu kegiatan pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Komputer merupakan salah satu 
alat yang dapat digunakan untuk mengolah, 
menyampaikan informasi serta untuk 
melakukan perbaikan manajemen yang 
berhubungan dengan perguruan tinggi tersebut. 

Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 
48/DJ/Kep/1983 merupakan dasar hukum yang 
digunakan untuk petunjuk pelaksanaan 
perhitungan beban kerja dosen. Full Time 
Equivalent (FTE) merupakan satuan yang 
digunakan untuk mengukur beban kerja dosen 
tersebut dalam melaksanakan kegiatan tri 
dharma perguruan tinggi. Kompleksitas 
perhitungan dan banyaknya dokumen 
pendukung membuat seorang dosen menjadi 
kesulitan dalam perhitungan beban kerjanya, 
sehingga dibutuhkan suatu aplikasi 

komputerisasi untuk mengatasi masalah 
tersebut. 

Saat ini masih banyak perguruan tinggi 
yang masih menggunakan Microsoft Word dan 
Microsoft Excel dalam melakukan perhitungan 
untuk beban kerja dosen, dimana hal tersebut 
dirasakan kurang efektif dan efisien karena 
membutuhkan waktu proses yang cukup lama. 
Disamping itu, cara semi manual ini masih 
memungkinkan terjadinya kesalahan pada saat 
pemrosesan data. Oleh karena itulah, diusulkan 
cara yang lebih baik untuk mengatasinya yaitu 
dengan cara menggunakan aplikasi yang 
terkomputerisasi. Berdasarkan permasalahan 
tersebut, dilakukan analisa dan perancangan 
aplikasi untuk pengolahan data full time 
equivalent (FTE) dosen sebagai alternatif 
solusi sehingga dapat membantu dosen dan 
perguruan tinggi dalam penginputan data dan 
pembuatan laporan yang lebih cepat, akurat 
dan efisien.  

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Data 

 
Data dapat didefinisikan sebagai bahan 

keterangan tentang kejadian-kejadian nyata 
atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam 



 

 

 
 

sekelompok lambang tertentu yang tidak acak 
yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau 
suatu hal [7]. 

Menurut Fatansyah, 2004, data adalah 
refresentasi fakta dunia nyata yang mewakili 
suatu obyek seperti manusia (pegawai, siswa, 
pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, 
konsep, keadaan, dan sebagainya) yang 
direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, 
teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. 

 
2.2 Pengertian Pengolahan Data 

 
Pengolahan adalah serangkaian proses 

yang dapat berjalan secara bersamaan atau 
dalam jangka waktu berselang untuk dapat 
menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat 
atau berguna bagi pemakai atau produsen itu 
sendiri maupun orang banyak [6].    
Pengolahan data adalah segala macam kegiatan 
pengolahan data atau kombinasi dari 
bermacam-macam data untuk membuat data-
data tersebut berguna sesuai dengan hasil yang 
diinginkan agar menjadi bentuk yang lebih 
berguna yang nantinya dapat menghasilkan 
suatu informasi [4]. 

 
2.3 Pengertian FTE (Full Time 

Equivalent) 
 

Menurut Wikipedia dalam situs [8] 
secara umum FTE (Full Time Equivalent) 
dapat diartikan sebagai satuan ukuran yang 
digunakan untuk mengukur keterlibatan 
pekerja diproyek, atau pendaftaran siswa di 
sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan FTE 
(Full Time Equivalent) Dosen yaitu satuan 
ukuran yang digunakan untuk menentukan 
beban kerja dosen di sebuah perguruan tinggi 
dalam satu semester. Dalam menentukan 
beban kerja dosen tersebut, dasar hukum atau 
referensi yang digunakan yaitu Surat 
Keputusan Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983. 
Beban kerja dosen sebesar 12 sks dalam satu 
semester dinilai setara dengan satu FTE 
(istilah Indonesia-nya:  EWMP atau ekuivalen 
waktu mengajar penuh).  Beban kerja sebesar 
12 sks atau 1 FTE ini dianggap sebagai beban 
kerja penuh seorang dosen. EWMP bagi 
seorang tenaga pengajar biasa ditetapkan 12 
sks yang dapat disebar ke dalam tugas-tugas 
institusional sebagai berikut : 
• Pendidikan   : 2 – 8 

sks 
• Penelitian dan Pengembangan Ilmu : 2 – 6 

sks 
• Pengabdian kepada Masyarakat : 1 – 6 

sks 

• Pembinaan Sivitas Akademika : 1 – 4 
sks 

• Administrasi dan Manajemen : 0 – 3 
sks 

  
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Metode Pengembangan Sistem 

 
Metode pengembangan sistem yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
SDLC (System Development Life Cycle). 
Daur atau siklus hidup dari pengembangan 
sistem ini merupakan suatu bentuk yang 
digunakan untuk menggambarkan tahapan 
utama dan langkah-langkah didalam 
tahapan tersebut dalam proses 
pengembangannya [2]. 

Menurut A. Ziya Aktas dalam 
Jogiyanto, 2005, ada beberapa tahapan 
utama dari siklus pengembangan sistem 
antara lain : 

a. Perencanaan (Planning) 
Proses ini bertujuan untuk membuat 
perencanaan yang berkaitan dengan 
program aplikasi yang akan 
dibangun. Kegiatan ini dilakukan 
dengan cara mengumpulkan semua 
data yang dibutuhkan untuk 
pembuatan sistem yang diusulkan. 

b. Analisis (Analysis) 
Seluruh data yang telah 
dikumpulkan kemudian dianalisis 
dan hasil analisanya di review 
kepada pemakai. Hasil review 
dengan pemakai didokumentasikan 
untuk dibuat desain sistemnya. 

c. Desain (Design) 
Setelah tahap analisis dilakukan 
maka pada tahap ini dibuat 
rancangan desain sistem berupa 
diagram arus data, struktur 
database/desain tabel, entity 
relationship diagram (ERD) dan 
desain interface. 

d. Implementasi atau Konstruksi 
(Implementation or Construction) 
Menerapkan program aplikasi yang 
telah dibuat untuk digunakan oleh 
pemakainya. 

e. Perawatan (Maintenance) 
Tahap ini tidak dibahas karena 
tidak dilakukan oleh penulis. 

 
Berikut ini adalah Entity 

Relationship Diagram (ERD), Diagram 
Arus Data (DAD) dan Desain Interface 
(tampilan) untuk aplikasi full time 
equivalent (FTE) dosen beserta 
penjelasannya.



 

 

 
 

 
 

 
 

Gambar 1. Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
Diagram Arus Data (DAD) 

merupakan diagram yang menggunakan 
notasi-notasi untuk menggambarkan arus 
data dari suatu sistem yang telah ada atau 

sistem baru yang akan dikembangkan tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana 
data tersebut mengalir atau dimana data 
tersebut akan disimpan [3].

 
 

a.  Diagram Level 0 (Diagram Contex) 

 



 

 

 
 

 
Gambar 2. Diagram Level 0 (Diagram Contex) 

 
b.  Diagram Level 1 (Diagram Overview) 

 
Gambar 3. Diagram Level 1 (Diagram Overview) 

 
 

4. PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan desain database (ERD) dan desain 
proses (DAD) yang telah dibuat, maka 
dihasilkan beberapa desain form/tampilan yang 
digunakan pada aplikasi ini, yaitu :  
 
a. Form Menu Login 

Form ini berguna untuk validasi pengguna 
yang dibagi berdasarkan hak aksesnya. 
Form ini berfungsi untuk menjaga agar 
program tidak diakses oleh user yang tidak 
berhak.  
 

 
Gambar 4. Form Menu Login 

 
 

b. Form Menu Utama 
Form ini memiliki beberapa menu yaitu 
menu input data yang memiliki sub menu 
yaitu input data dosen, input data mata 
kuliah, input data kegiatan tri dharma dan 
input data setup FTE. Selain itu juga 
terdapat menu laporan yang terdiri dari 
daftar dosen, laporan kegiatan tri dharma 
dosen dan laporan FTE dosen. 
 

 
 

Gambar 5. Form Menu Utama 



 

 

 
c. Form Data Dosen 

Form ini untuk menginputkan, 
menyimpan, mengedit, membatalkan serta 
menampilkan data dosen. 
 
 

 
 

Gambar 6 Form Data Dosen 
 

d. Form Setup Mata Kuliah Yang Diampu 
Form ini berfungsi untuk menyimpan data 
mata kuliah yang diampu oleh setiap 
dosen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Form Setup Mata Kuliah 
 

e. Form Data Mata Kuliah 
Form ini berfungsi untuk menginputkan, 
menyimpan, mengedit, membatalkan serta 
menampilkan data matakuliah yang 
diselenggarakan di perguruan tinggi. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gambar 8.  Form Data Mata Kuliah 
 
 

f. Form Data Setup FTE 
Form ini berfungsi untuk menginputkan, 
menyimpan, mengedit, membatalkan serta 
menampilkan data setup FTE kegiatan tri 
dharma yang dilaksanakan oleh tiap-tiap 
dosen. 

 
 

Gambar 9.  Form data Setup FTE 
 

g. Form Data Kegiatan Tri Dharma 
Form ini berfungsi untuk menginputkan, 
menyimpan, menghapus, mengedit, 
membatalkan serta menampilkan data 
kegiatan tri dharma dosen. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Gambar 10.  Form Data Kegiatan Tri Dharma 

 
5. KESIMPULAN  
 

Dari hasil pembahasan diatas, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pemanfaatan Microsoft Word dan 
Microsoft Excel dapat digantikan dengan 
program aplikasi pengolahan data yang 
telah dibuat, dimana proses dalam 
pencarian informasi mengenai kegiatan Tri 
Dharma perguruan tinggi (beban kerja) 
dosen dapat dilakukan dengan mudah, 
cepat dan efisien dibandingkan dengan 
sistem sebelumnya.  

b. Aplikasi ini dapat meminimalkan 
kesalahan dosen dalam perhitungan FTE, 
karena perhitungannya dilakukan secara 
otomatis atau terkomputerisasi. 

c. Aplikasi ini juga dapat mendukung 
manajemen sumberdaya manusia 
khususnya dosen bagi pelaksanaan 
operasional tri dharma. 
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Abstrak . 

 
Sistem pakar secara umum adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar 
komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar banyak 
diterapkan dalam bidang kesehatan. Masalah yang dihadapi saat ini adalah ketiga penyakit tropis yang dibahas 
terdapat beberapa gejala yang sama sehingga dokter sering terjadi kesalahan dalam diagnosa awal pada pasien. 
Untuk mengantisipasi masalah tersebut diatas maka pada makalah ini untuk membantu para dokter sebelum 
pasien melakukan tes di laboratorium dicari nilai kemungkinan dari penyakit berdasarkan gejala-gejala yang 
sama. Penelitian ini bertujuan menyusun sebuah sistem pakar yang digunakan untuk menentukan penyakit 
malaria, demam berdarah dan demam typoid dengan memperhatikan gejala-gejala yang dialami dimana sering 
ditemukan gejala yang sama dari penyakit malaria, demam berdarah dan demam typoid. Mesin inferensi yang 
dipakai untuk mendapatkan konklusi menggunakan teorema Bayes sehingga dapat dicari nilai kemungkinan 
untuk menentukan penyakit malaria, demam berdarah dan demam typoid.  
 
Kata kunci :   teorema bayes; penyakit malaria; demam Berdarah;demam typoid 
 
1. Pendahuluan 

 
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence 

merupakan bagian dari ilmu komputer yang 
membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan 
pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh 
manusia. Sistem cerdas (intelligence system) adalah 
sistem yang dibangun dengan menggunakan tek-
nik-teknik artificial intelligence. Salah satu yang 
dipelajari pada kecerdasan buatan adalah teori ke-
pastian dengan mengunakan teorema bayes [10]. 

Sistem pakar (expert system) merupakan cabang 
dari kecerdasan buatan (Arficial Intelligent) dan 
juga merupakan bidang ilmu yang muncul seiring 
perkembangan ilmu komputer saat ini. Sistem ini 
adalah sistem komputer yang bisa menyamai atau 
meniru kemampuan seorang pakar [1]. Sistem ini 
bekerja untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke 
komputer yang menggabungkan dasar pengetahuan 
(knowledge base) dengan sistem inferensi untuk 
menggantikan fungsi seorang pakar dalam 
menyelesaikan suatu masalah. 

Salah satu implementasi yang diterapkan sistem 
pakar dalam bidang kedokteran, yaitu untuk sistem 
pakar menentukan jenis penyakit malaria, demam 
berdarah, demam typoid. 

Teorema Bayes adalah teori yang digunakan 
dalam menyelesaikan peluang-peluang yang 
berbentuk partisi. Dalam bidang kedokteran 
teorema Bayes sudah dikenal tetapi teorema ini 

lebih banyak diterapkan dalam logika kedokteran 
modern. Teorema ini lebih banyak diterapkan pada 
hal-hal yang berkenaan dengan diagnosis secara 
statistik yang berhubungan dengan probabilitas 
serta kemungkinan dari penyakit dan gejala-gejala 
yang berkaitan [8][12][13]. 

Penyakit yang tidak kalah penting juga adalah 
penyakit malaria. Malaria masih merupakan salah 
satu masalah kesehatan masyarakat yang utama, 
karena mempengaruhi angka kesehatan bayi, balita, 
dan ibu melahirkan, serta menimbulkan Kejadian 
Luar Biasa (KLB). Penyakit malaria merupakan 
penyakit menular disebabkan oleh Plasmodium 
(Klas Sporozoa) yang menyerang sel darah merah. 
Di Indonesia dikenal 4 macam spesies parasit 
malaria yaitu P. vivax sebagai penyebab malaria 
tertiana, P. falcifarum sebagai penyebab malaria 
tropika yang sering menyebabkan malaria otak 
dengan kematian, P. malariae sebagai penyebab 
malaria quartana, P. ovale sebagai penyebab 
malaria ovale [2][12][13].  
Besarnya kemungkinan suatu gejala menentukan 
keberadaan suatu penyakit perlu diketahui, mengi-
ngat ada 4 kemungkinan hasil pemeriksaan yaitu : 
(a) positip sejati : suatu gejala ada dan pasien 
memang menderita penyakit yang ditunjukkan oleh 
gejala itu. (b) positip palsu : suatu gejala itu ada 
tetapi pasien tidak menderita penyakit sebagaimana 
yang ditunjukkan oleh gejala itu. (c) negatip palsu : 
pasien menderita suatu penyakit tetapi tidak terdap-
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at gejala yang menunjukkan penyakit itu. (d) 
negatip sejati : pasien tidak menunjukkan gejala  
penyakit dan memang tidak menderita penyakit 
tersebut. 

Demam berdarah dengue (DBD) adalah virus 
dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk 
Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini 
biasanya berjangkit di daerah perkotaan. Pada um-
umnya yang dijangkiti demam berdarah adalah 
anak-anak termasuk bayi dan angka kematiannya 
tergolong tinggi.  

Di Indonesia penyakit demam berdarah mulai 
ditemukan pada tahun 1968 di Surabaya dan di 
Jakarta. Sejak itu jumlah kasus/insidennya 
meningkat dan menyebar ke seluruh propinsi di 
Indonesia kecuali Timor Timur. Upaya 
pemberantasan dan pencegahan penyakit demam 
berdarah terus menerus dilakukan, oleh pemerintah 
antara lain melalui pengobatan penderita, 
pemberantasan nyamuk menular dan pembasmian 
larva menggunakan insektisida serta larvasida. 
Namun upaya-upaya tersebut selain biayanya 
sangat mahal juga tidak praktis. Upaya yang paling 
efektif dan efisien adalah memberantas sarang dan 
tempat perindukan nyamuk oleh masyarakat. 

Demam typoid (typhoid fever) atau yang di 
masyarakat indonesia lebih dikenal dengan nama 
tifus, adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 
Salmonella enterica khususnya turunannya yaitu 
Salmonella typhii. Penyakit ini dapat ditemukan di 
seluruh dunia dan disebarkan melalui makanan dan 
minuman yang telah tercemar oleh tinja. 

Masalah yang dihadapi saat ini adalah ketiga 
penyakit tropis yang dibahas terdapat beberapa 
gejala yang sama sehingga dokter sering terjadi 
kesalahan dalam diagnosa awal pada pasien. 
Masalah yang dihadapi untuk memastikan bahwa 
seorang pasien terkena penyakit tropis khususnya 
penyakit malaria, demam berdarah dan tifus harus 
melalui tes darah.  

Untuk mengantisipasi masalah tersebut diatas 
maka pada makalah ini untuk membantu para 
dokter sebelum pasien melakukan tes di 
laboratorium dicari nilai kemungkinan dari 
penyakit berdasarkan gejala-gejala yang sama 
dimana nilai maksimum dari probabilitas tersebut 
menjadi penyakit yang terpilih. Penelitian ini 
bertujuan membangun sebuah sistem pakar yang 
digunakan untuk menentukan penyakit malaria, 
demam berdarah dan demam typoid dengan 
memperhatikan gejala-gejala yang dialami dimana 
sering ditemukan gejala yang sama dari penyakit 
malaria, demam berdarah dan demam typoid.  

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan 
diperlukan ketelitian hasil pemeriksaaan dan dalam 
hal ini diperlukan adanya keterlibatan matematika 
modern. 
 
2. Sistem Pakar 

 

Sistem pakar (expert system) secara umum 
adalah sistem yang berusaha yang mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer 
dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa 
dilakukan oleh para ahli. Umumnya 
pengetahuannya diambil dari seorang manusia yang 
pakar dalam domain tersebut dan sistem pakar 
berusaha meniru metodologi dan kinerjanya 
(performance). 

Suatu sistem dikatakan sistem pakar apabila 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut [10] : 
(1) Terbatas pada domain keahlian tertentu. (2) 
Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang 
tidak pasti. (3) Dapat mengemukakan rangkaian 
alasan-alasan yang diberikannya dengan cara yang 
dapat dipahami. (4) Berdasarkan pada kaidah atau 
rule tertentu. (5) Dirancang untuk dikembangkan 
secara bertahap. (6) Keluarannya atau output 
bersifat anjuran. 

Adapun banyak manfaat yang dapat diperoleh 
dengan mengembangkan sistem pakar, antara lain 
[10] : 
(1) masyarakat awam non pakar dapat 
memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu 
tanpa kesadaran langsung seorang pakar. (2) 
meningkatkan produktivitas kerja, yaitu 
bertambahnya efisiensi pekerjaan tertentu serta 
hasil solusi kerja. (3) penghematan waktu dalam 
menyelesaikan masalah yang kompleks. (4) 
memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-
kasus yang kompleks dan berulang-ulang. (5) 
pengetahuan dari seorang pakar dapat 
dikombinasikan tanpa ada batas waktu. (6) 
memungkinkan penggabungan berbagai bidang 
pengetahuan dari berbagai pakar untuk 
dikombinasikan. 

Tujuan pengembangan sistem pakar sebenarnya 
bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi 
untuk mensubsitusikan pengetahuan manusia ke 
dalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan 
oleh orang banyak. 
 
2.1 Struktur Sistem Pakar 

 
Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, 

yaitu lingkungan pengembangan (development 
environment) dan lingkungan konsultasi 
(consultation environment) [11][12]. Lingkungan 
pengembangan sistem pakar digunakan untuk 
memasukkan pengetahuan pakar ke dalam 
lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan 
konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan 
pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. 
Komponen-komponen sistem pakar dalam dua 
bagian  tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Arsitektur sistem pakar 
Komponen-komponen yang terdapat dalam 

sistem pakar adalah seperti yang terdapat pada 
Gambar 1, yaitu User Interface (antar muka 
pengguna), basis pengetahuan, akuisisi 
pengetahuan, mesin inference, workplace, fasilitas 
penjelasan, perbaikan pengetahuan. 

Seorang pakar mempunyai pengetahuan tentang 
masalah yang khusus. Dalam hal ini disebut domain 
knowledge. Penggunaan kata “domain” untuk 
memberi penekanan pengetahuan pada problem 
yang spesifik. Pakar menyimpan domain 
knowledge pada Long Term Memory (LTM) atau 
ingatan jangka panjang. 
 
2.2 Komponen Sistem Pakar 

 
Untuk membangun sistem seperti ini maka 

komponen-komponen dasar yang harus dimilikinya 
paling sedikit adalah sebagai berikut : 
(1) Antar muka pemakai (User Interface). (2) Basis 
Pengetahuan (Knowledge Base). (3) Mesin Infe-
rensi. 
 
2.3 Mesin Inferensi 

 
Komponen ini mengandung mekanisme pola 

pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar 
dalam menyelesaikan suatu masalah.  
Kebanyakan sistem pakar berbasis aturan 
menggunakan strategi inferensi yang dinamakan 
modus panen. Berdasarkan strategi ini, jika terdapat 
aturan “IF A THEN B”, dan jika diketahui bahwa A 
benar, maka dapat disimpulkan bahwa B juga 
benar. Strategi inferensi modus ponen dinyatakan 
dalam bentuk : 
A And (A           B) B 
dengan A dan A         B adalah proposisi-proposisi 
dalam basis pengetahuan.  
Pendekatan untuk mengontrol inferensi dalam 
sistem pakar berbasis aturan menggunakan 
pelacakan ke depan (forward chainig). 
 
2.4 Pelacakan ke depan (forward chaining) 

 
Pelacakan ke depan adalah pendekatan yang 
dimotori data (data-driven). Dalam pendekatan ini 
pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan 
selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. 
Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai 
dengan bagian IF dari aturan IF-THEN. Gambar 2 
menunjukkan proses forward chaining. 

 

 
Gambar 2. Proses forward chaining 

 
2.5 Ketidakpastian (Uncertainty) 

 
Dalam menghadapi suatu masalah, sering 

ditemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian 
penuh. Ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas 
atau kebolehjadian yang bergantung pada hasil su-
atu kejadian. Hasil yang tidak pasti disebabkan oleh 
dua faktor, yaitu aturan yang tidak pasti dan jaw-
aban pengguna yang tidak pasti atas suatu 
pertanyaan suatu sistem. Hal ini sangat mudah 
dilihat dengan sistem diagnosa penyakit, dimana 
pakar tidak dapat mendefenisikan tentang hubungan 
antara gejala dengan penyebabnya secara pasti, dan 
pasien tidak dapat merasakan suatu gejala secara 
pasti pula. Pada akhirnya ditemukan banyak 
kemungkinan diagnosis. 

Sistem pakar harus mampu bekerja dalam 
ketidakpastian [1]. Sejumlah teori telah ditemukan 
untuk menyelesaikan ketidakpastian, diantaranya 
probabilitas klasik (classical probability), 
probabilitas Bayes (Bayesian probability), teori 
Hartley berdasarkan himpunan klasik (Hartley 
theory based on classical sets), teori Shanon 
berdasarkan probabilitas (Shanon theory based on 
probability), teori Dempster-Shafer (Dempster-
Shafer theory), teori fuzzy Zadeh (Zadeh’s fuzzy 
theory) dan faktor kepastian (certainty factor). 
Dalam makalah ini yang digunakan adalah 
probabilitas teorema Bayes [6]. 
 
2.6 Ketidakpastian Aturan 

 
Faktor ketidakpastian akan menimbulkan resiko 

untuk mendiagnosis suatu penyakit. Hal ini sangat 
mudah dilihat pada sistem diagnosis penyakit, 
dimana pakar tidak dapat mendefenisikan hubu-
ngan antara gejala dengan penyebabnya secara 
pasti, dan pasien tidak bisa merasakan suatu gejala 
dengan pasti pula. Pada akhirnya ditemukan banyak 
kemungkinan diagnosis. Dengan kata lain, faktor 
ketidakpastian ini dinyatakan dalam bentuk 
kemungkinan. Sehingga dalam keadaan dimana 
informasi yang tidak lengkap untuk menentukan 
diagnosis penyakit dalam keadaan ketidakpastian 
dan untuk mengukur ketidakpastian tersebut harus 
digunakan konsep nilai kemungkinan. 
 
2.7 Probabilitas Bayes 

 
Probabilitas bayes merupakan salah satu cara 

untuk mengatasi ketidakpastian data dengan 
menggunakan formula Bayes yang dinyatakan [7]: 
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Dimana : 
P(H1IEj) :  probabilitas penyakit jika diberikan 

beberapa gejala yang sama  
P(EjIH1) :  probabilitas munculnya beberapa 

gejala yang sama jika diketahui 
penyakit  

P(EjIH i)  :  probabilitas munculnya gejala yang 
sama jika diketahui penyakit 
malaria, demam berdarah dan 
demam typoid 

P(H1)    :  probabilitas penyakit tanpa 
memandang gejala apapun 

P(Hi)     :  probabilitas beberapa penyakit 
tanpa memandang gejala apapun 

P(H2IEj) :  probabilitas penyakit jika diberikan 
beberapa gejala yang sama 

P(EjIH2) :  probabilitas munculnya beberapa 
gejala yang sama jika diketahui 
penyakit  

P(H2)    : probabilitas penyakit tanpa 
memandang gejala apapun 

 
2.8 Jenis Penyakit 

  
Malaria 

Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan 
oleh sporozoa dari genus Plasmodium, yang secara 
klinis ditandai dengan serangan paroksismal dan 
periodik, disertai anemia, pembesaran limpa dan 
kadang-kadang dengan komplikasi pernisiosa 
seperti ikterik, diare, black water fever, acute 
tubular necrosis dan malaria cerebral [5]. 

Penduduk yang terancam malaria pada 
umumnya adalah penduduk yang bertempat tinggal 
di daerah endemis malaria tinggi dan daerah 
endemis malaria sedang diperkirakan ada sekitar 15 
juta. Proses terjadinya penularan malaria di suatu 
daerah meliputi tiga faktor utama [2]:  
(a) adanya penderita baik dengan adanya gejala 
klinis ataupun tanpa gejala klinis. (b) adanya 

nyamuk atau vector. (c) adanya manusia yang 
sehat. 

Malaria sebagai penyakit infeksi yang 
disebabkan oleh plasmodium mempunyai gejala 
utama demam. Diduga terjadinya demam 
berhubungan dengan proses skizogoni (pecahnya 
erozoit/skizon). Gambaran karakteristik malaria 
ialah demam periodik, anemia dan splenomegali. 
Berat ringan manifestasi malaria bergantung pada 
jenis plasmodium yang menyebabkan infeksi [9]. 
 
Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue (DBD)  
adalah  suatu  penyakit  menular  yang disebabkan 
oleh  virus dengue terutama menyerang  anak-anak  
dengan  ciri-ciri  demam tinggi  mendadak  disertai  
manifestasi perdarahan dan bertendensi 
menimbulkan syok dan kematian. Infeksi virus 
dengue dapat memperlihatkan  spektrum  klinis  
bervariasi  dari derajat paling ringan sampai berat. 
Infeksi dengue yang paling ringan adalah demam 
tanpa penyebab yang  jelas  (undifferentiated  
febrile  illness), diikuti  dengan  demam  dengue  
(DD),  demam berdarah dengue (DBD) dan 
sindrom syok dengue (SSD) [3]. 
 
 
 
Demam Typoid (Typhoid Fever) 

Demam typoid masih merupakan penyakit 
infeksi tropik sistemik, bersifat endemis, dan masih 
merupakan problema kesehatan masyarakat pada 
negara-negara sedang berkembang di dunia, 
termasuk Indonesia. Data secara epidemiologi 
setiap tahun diperoleh dari beberapa negara yang 
mencatat hasil laporannya dari diagnosis klinik atau 
isolat laboratorium, karena data yang benar-benar 
dapat menggambarkan insiden penyakit ini di 
masyarakat sukar didapatkan. Hal ini disebabkan 
karena gambaran klinik penyakit demam typoid 
menyerupai penyakit infeksi lainnya dan juga 
konfirmasi laboratorik tidak selalu dapat dikerjakan 
pada semua daerah. 

Dengan melihat data tersebut di atas, baik 
insiden penyakit demam typoid yang makin 
meningkat maupun angka kematian yang 
disebabkan penyakit tersebut, maka diagnosis dini 
demam typoid perlu segera ditegakkan, oleh karena 
itu pemeriksaan baku atau rutin secara serologi 
yang sampai saat ini masih dikerjakan hampir pada 
semua pasien yang dirawat dengan demam di 
Rumah Sakit, yaitu uji Widal [4]. 
 
3. Pembahasan 

 
3.1 Penyusunan Basis Pengetahuan 

 
Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 

malaria, demam berdarah dan demam typoid pada 
manusia ini membutuhkan pengetahuan dan mesin 
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inferensi untuk mendiagnosa penyakit yang dialami 
pengguna. Basis pengetahuan ini berisikan faktor
faktor yang dibutuhkan oleh sistem. Sedangkan 
mesin inferensi digunakan untuk menganalisa
faktor-faktor yang dimasukkan pengguna sehingga 
dapat ditemukan suatu kesimpulan basis 
pengetahuan yang diperlukan sistem terdiri dari 
gejala penyakit, jenis penyakit. Data yang menjadi 
input sistem data gejala yang dapat dari 
pemeriksaan yang dilakukan oleh para medis. Data 
tersebut digunakan oleh sistem untuk 
menentukanjenis penyakit yang diderita pasien. 
Pembentukan aturan gejala penyakit dari ini 
ditunjukkan pada tabel 1. 
Tabel 1. Aturan Gejala Penyakit

No Aturan 
1 If hepatomegali and mual 

muntah then demam tifoid
2 If hepatomegali and mual 

muntah and deman then 
demam tifoid 

3 If hepatomegali and mual 
muntah and splenomegali then 
Malaria 

4 Dan aturan lainnya dengan 
gejala yang sama 

 
3.2 ERD (Entity Relationship Diagram

 
Entitiy Relation Diagram 

menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel 
yang dapat digolongkan menjadi dalam tiga macam 
bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu
banyak ke banyak. Entitiy Relation Diagram 
sistem pakar mendiagnosis jenis olahraga 
dilihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar  3. Entitas Relationship Diagram 

(ERD) 
 

3.3 Data Flow Diagram 
 

Data Flow Diagram adalah representasi grafis 
yang menggambarkan aliran inferensi yang terjadi, 
ketiga data melalui proses input sampai 
menghasilkan output. DFD dapat digunakan untuk 
merepresentasikan sebuah sistem atau software 
pada setiap level abtraksinya. ”DFD dapat 
dipisahkan kedalam level
merepresentasikan aliran data yang lebih 
mendetail”. 
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If hepatomegali and mual 
demam tifoid 

If hepatomegali and mual 
muntah and deman then 

If hepatomegali and mual 
muntah and splenomegali then 

Dan aturan lainnya dengan 

Entity Relationship Diagram) 

 berfungsi untuk 
menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel 
yang dapat digolongkan menjadi dalam tiga macam 

satu, satu-banyak, dan 
Entitiy Relation Diagram untuk 

mendiagnosis jenis olahraga dapat 

 

Gambar  3. Entitas Relationship Diagram 

adalah representasi grafis 
yang menggambarkan aliran inferensi yang terjadi, 
ketiga data melalui proses input sampai 

dapat digunakan untuk 
merepresentasikan sebuah sistem atau software 
pada setiap level abtraksinya. ”DFD dapat 
dipisahkan kedalam level–level yang 
merepresentasikan aliran data yang lebih 

Data Flow Diagram
mendiagnosa penyakit tropis ditunjukkan pada 
Gambar 4.   

Gambar  4. DFD Level 1
 
4. Tampilan Hasil 

 
Program ini terdiri dari menu 

menu user terdiri dari form konsultasi
untuk menentukan jenis penyakit tropis yang tepat 
bagi penggunanya. Untuk menggunakan sistem 
pakar ini, user hanya tinggal memilih menu 
konsultasi kemudian memilih beberapa gejala dari 
ketiga penyakit tropis. Kemudian sistem akan 
menampilkan dugaan p
probabilitas menggunakan teorema bayes.

Menu pakar terdiri dari beberapa halaman 
antara lain : menu file yang terdiri dari menu gejala, 
penyakit dan rule. Login 
atau memasuki menu update data, hanya pakar 
yang telah terdaftar yang dapat menggunakan menu 
update data ini.  
 
4.1 Form Gejala 

 
Form gejala berfungsi untuk mengupdate data 

gejala yaitu mengedit dan menghapus data gejala 
yang sudah ada atau dapat juga menambah data 
gejala yang baru. 

Contoh tampilan form 
gambar 5 di bawah ini: 

 

Gambar 5. Form 
 

4.2 Form Penyakit 
 

Form penyakit berfungsi untuk mengupdate 
data penyakit yaitu mengedit dan menghapus data 
penyakit yang sudah ada atau dapat juga menambah 
data penyakit yang baru. 

Pakar

master penyakit

gejala

penyakit, nilai 
bayes penyakit

rule, nilai gejala 
rule

username, 
pasword

konfirmasi login

data gejala, penyakit dan 
rule
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Data Flow Diagram sistem pakar untuk 
mendiagnosa penyakit tropis ditunjukkan pada 

 
Gambar  4. DFD Level 1 

Program ini terdiri dari menu user dan pakar, 
terdiri dari form konsultasi dan hasil 

untuk menentukan jenis penyakit tropis yang tepat 
bagi penggunanya. Untuk menggunakan sistem 

hanya tinggal memilih menu 
konsultasi kemudian memilih beberapa gejala dari 
ketiga penyakit tropis. Kemudian sistem akan 
menampilkan dugaan penyakit dengan nilai 
probabilitas menggunakan teorema bayes. 

terdiri dari beberapa halaman 
yang terdiri dari menu gejala, 

 digunakan untuk memulai 
atau memasuki menu update data, hanya pakar 

elah terdaftar yang dapat menggunakan menu 

gejala berfungsi untuk mengupdate data 
mengedit dan menghapus data gejala 

yang sudah ada atau dapat juga menambah data 

form gejala dapat dilihat pada 

 
Form Gejala 

penyakit berfungsi untuk mengupdate 
mengedit dan menghapus data 

penyakit yang sudah ada atau dapat juga menambah 
 

1

manipulasi 
master gejala

2

manipulasi 
master penyakit

manipulasi rule

konsultasi

login

3

4

5

Gejala

Penyakit

Rule

User

gejala user

suspect penyakit

data Gejala

data Gejala

data 
Penyakit

data Rule

konfirmasi login
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Contoh tampilan form penyakit
pada gambar 6 di bawah ini: 
 

Gambar 6. Form Penyakit
 

4.3 Form Rule 
 

Form rule berfungsi untuk mengupdate data 
rule yaitu mengedit dan menghapus data 
sudah ada atau dapat juga menambah data 
yang baru. 

Contoh tampilan form rule 
gambar 7 di bawah ini: 

Gambar 7. Form rule
 

4.4 Form Konsultasi 
 

Form konsultasi adalah suatu 
pilihan beberapa gejala yang dialami oleh 
kemudian  terdapat dugaan penyakit serta nilai 
probabilitas menggunakan metode teorema bayes 
seperti pada gambar 8.  

 

Gambar 8. Form Konsultasi
 
5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah 
dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan 
diantaranya sebagai berikut ini : 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

tampilan form penyakit dapat dilihat 

 
Penyakit 

berfungsi untuk mengupdate data 
mengedit dan menghapus data rule yang 

sudah ada atau dapat juga menambah data rule 

 dapat dilihat pada 

 
rule 

konsultasi adalah suatu form yang berisi 
pilihan beberapa gejala yang dialami oleh user 

terdapat dugaan penyakit serta nilai 
probabilitas menggunakan metode teorema bayes 

 
Konsultasi 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah 
dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan 
diantaranya sebagai berikut ini :  

a.  Inference engine 
sesuai dengan rule 
sebelumnya.  

b.  Rule yang dibuat memiliki nilai 
kemungkinan penyakit bagi pengguna dan 
dapat dilihat nilai probabilitas dari ketiga 
penyakit tersebut.

c. Aplikasi sistem pakar ini dapat membantu 
pengguna untuk dalam menentukan 
prediksi penyakit tropis dengan 
penggunanya sehingga dapat mengurangi 
resiko dalam mendiagnosa penyakit tropis.
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                                                                                Abstrak  
 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dalam mengelola sumber daya secara efesien perlu jaringan kerjasama 
antara satu PTS dengan PTS lainnya, untuk itu perlu dibuat jaringan terintegrasi untuk Sistem Informasi 
Perguruan Tinggi Swasta (SI-PTS) Berbasis Wireless, sehingga efesiensi bisa dilakukan begitu juga peran 
pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada PTS khususnya dalam bantuan penulisan tugas akhir, 
dimana disatu sisi pemda membutuhkan data maahasiswa penulis tugas kahir yang akurat, dengan tengrasi SI-
PTS dengan Pemda ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi akurasi data pemberian bantuan penulisan 
tugas kahir tersebut. Tujuannya adalah memudahkan civitas akademika, calon mahasiswa, mahasiswa, dan 
pemerintah daerah mengakses informasi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah System 
Development Life Cycle (SDLC) dengan tahapan perencanaan, analisa, rancangan, dan penerapan serta desain 
model jaringan wireless terintegrasi. Penelitian ini akan membahas integrasi SI-PTS berbasis wireless yang 
meliputi: 1). Sistem Sumber Daya, menginformasikan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PTS 
dalam rangka sharing penggunaan untuk efesiensi; 2). Sistem Sistem Informasi Perpustakaan, khususnya Skripsi 
dan Tugas Akhir Mahasiswa, untuk menghindari plagiat hasil penelitian; 3). Melakukan Promosi Penerimaan 
Mahasiswa Baru secara on-line;. Integrasi SI-PTS memudahkan stakeholder dalam mengakses informasi 
perguruan tinggi swasta yang terintegrasi di kota Mataram.   

 
Kata kunci : Integrasi, Sistem, Informasi, Perguruan Tinggi, dan Swasta  
 
 

1. Pendahuluan 
 

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari 
sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis 
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan 
bangsa Indonesia yang berkelanjutan. untuk 
meningkatkan daya saing bangsa dalam 
menghadapi globalisasi di segala bidang, 
diperlukan pendidikan tinggi yang mampu 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau 
profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, 
demokratis, berkarakter tangguh, serta berani 
membela kebenaran untuk kepentingan bangsa [1]. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) pada bidang layanan 
administrasi akademik di perguruan tinggi menjadi 

suatu kebutuhan, bukan hanya sekedar prestise atau 
lifestyle manajemen pendidikan tinggi modern. 
Namun dalam implementasi-nya, banyak kendala 
yang ditemui perguruan tinggi dalam menerapkan 
TIK dalam proses pengelolaan kelembagaan ini 
baik faktor teknis maupun non teknis [2].  

Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan 
citra publik lembaga pendidikan tinggi akan 
bermuara pada meningkatnya kinerja lembaga 
pendidikan tinggi dan kualitas produk. Kebijakan 
ini akan bermakna manakala dikaitkan dengan 
upaya pemenuhan layanan manajemen lembaga 
pendidikan yang bermutu, program pengajaran 
yang bermutu, fasilitas pendidikan yang bermutu, 
dan staf pendidikan yang bermutu pula [3].  

Terkait dengan konteks kekinian, 
pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kebijakan 
penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra 
publik lembaga pendidikan tinggi, implementasi 
sistem informasi dalam pelayanan manajemen 
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pendidikan tinggi sudah tentu bisa dikatakan sangat 
tepat [4]. 

Efektivitas implementasi TIK dalam 
pengelolaan perguruan tinggi perlu mendapat 
perhatian yang lebih mengingat perannya yang 
cukup sentral dalam proses pengambilan keputusan 
manajerial ataupun keputusan-keputusan lainnya 
[5].  

Untuk meningkatkan efektivitas 
implementasi ini, yang jelas akan berpengaruh pada 
efektivitas pencapaian penyelenggaraan pendidikan 
yang dilaksanakan lembaga, maka faktor-faktor 
yang berpengaruh pada efektivitas implementasi 
TIK pada pengelolaan kelembagaan, khususnya 
dalam hal administrasi akademik perlu diteliti lebih 
lanjut. Ini ditujukan agar proses manajemen 
akademik di perguruan tinggi menjadi lebih efektif 
dan efisien sehingga mampu menunjang pencapaian 
kinerja tinggi dari lembaga [3].  

Persoalan yang muncul saat implementasi 
integrasi sistem-sistem informasi adalah 
heterogenitas yang terjadi. Idealnya implementasi 
integrasi sistem dilakukan di awal tahapan 
pengembangan sistem dan dilakukan secara top-
down. Pada kenyataannya di banyak perguruan 
tinggi, integrasi sistem dilakukan setelah sistem-
sistem informasi terbangun dan beroperasi pada 
domain dan unit masing-masing [6]. Karena 
pengembangannya tidak terkoordinasi secara 
terpusat, biasanya ada perbedaan platform yang 
cukup besar antara sistem-sistem tersebut [5].  

Perbedaan perangkat keras, sistem operasi, 
bahasa pemrograman, dan sistem basis data 
membuat komunikasi antar sistem tidak bisa 
dilakukan secara langsung. Untungnya teknologi 
saat ini telah mampu mengakomodasi perbedaan-
perbedaan tersebut. Teknologi interoperabilitas 
seperti web service memungkinkan dua sistem 
dengan platform berbeda berkomunikasi melalui 
protokol-protokol standar [7].  

Dewasa ini penggunaan web service untuk 
keperluan integrasi sistem informasi sudah cukup 
populer, dan solusi-solusi untuk berbagai platform 
pengembangan (Java, PHP, .Net, dan sebagainya) 
juga sudah tersedia [8]. 

Perlu mendapatkan perhatian adalah 
bahwa integrasi yang dilakukan dengan 
mempertahankan sistem-sistem lama dan 
membangun “jembatan-jembatan penghubung“ 
antar sistem tidak akan memberi hasil optimal. 
Tujuan integrasi tidak akan tercapai karena sistem-
sistem lama tersebut by design tidak dirancang 
untuk mencapai tujuan integrasi [1]. 

Desain yang bersifat parsial (hanya untuk 
kepentingan sektoral tertentu) seolah-olah menjadi 
“penghalang“ internal bagi tercapainya tujuan 
integrasi. Pada akhirnya, untuk mencapai tujuan 
integrasi secara penuh diperlukan pemikiran dan 
perancangan kembali terhadap sistem sistem yang 
ada. Sayangnya, strategi ini memerlukan sumber 

daya besar, tingkat konsistensi tinggi, dan waktu 
yang lama [3]. 

Strategi yang lebih konservatif adalah 
melakukan integrasi secara bertahap. Pertama 
ditentukan tahapan-tahapan yang akan ditempuh, 
baru kemudian proses integrasi dilaksanakan 
berdasarkan tahapantahapan tersebut [9]. 

Sistem Informasi Perguruan Tinggi Swasta 
(SI-PTS) pada enam (6) PTS yang ada di kota 
Mataram, yaitu STMIK Bumi Gora Mataram 
sebagai Gateway (Tajuddin dan Manan,2004), 
STIE amm Mataram, IKIP Mataram, Universitas 45 
Mataram, STIKES Yarsi Mataram, dan ABA 
Bumigora Mataram. Jaringan wireless digunakan 
dalam rangka koneksi masing-masing PTS dengan 
PTS dan PTS dengan Pemda [3] 
  Integrasi SI-PTS berbasis wireless 
menghilangkan jarak antara satu PTS dengan PTS 
dan Pemda mengenai akses informsi, karena 
terhubung jaringan wireless. Keberadaan teknologi 
informasi adalah sebagai otomatisasi menggantikan 
proses manual untuk efisiensi, menekan biaya 
overhead, meminimalkan penggunaan sumber daya 
manusia (SDM), dan akan lebih memperluas 
pengetahuan mahasiswa pada kemajuan teknologi 
informasi. 

2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1. Penerapan Teknologi Informasi dalam  
       bidang Pendidikan Tinggi. 

Dalam kehidupan kita dimasa mendatang, 
sektor teknologi informasi dan telekomunikasi 
merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja 
yang menguasai teknologi ini, maka dia akan 
menjadi pemimpin dalam dunianya. Teknologi 
informasi banyak berperan dalam bidang-bidang 
antara lain Bidang pendidikan (e-education). Dalam 
[5], globalisasi telah memicu kecenderungan 
pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan 
tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan 
yang lebih terbuka [7].  
 
2.2. Jaringan Wireless (Tanpa Kabel)  

Konvergensi layanan memungkinkan 
layanan komunikasi dan informasi dapat diberikan 
kepada pelanggan di atas berbagai teknologi 
jaringan akses seperti jaringan nirkabel WiFi, 
jaringan seluler GSM/CDMA, atau pun jaringan 
broadband. Konvergensi layanan akan 
meningkatkan loyalitas pelanggan karena 
pelanggan senantiasa terpenuhi kebutuhan akan 
komunikasinya di mana pun dan kapan pun tanpa 
disulitkan dengan keterbatasan jaringan yang 
dimiliki oleh operator[10]. 

Konvergensi jaringan mengandung arti 
“many services, one network” yaitu membangun 
sebuah jaringan NGN namundapat menyediakan 
banyak layanan komunikasi dan informasi bagi 
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pelanggan. Seperti telah dijelaskan di bagian 
terdahulu, salah satu pilihan pengembangan 
infrastruktur untuk mendukung jaringan generasi 
lanjut adalah penggunaan teknologi WiFi yang 
distandardkan dalam IEEE 802.11 di mana jaringan 
WiFi membentuk jaringan mesh nirkabel [11].  

Secara umum jaringan ini terdiri atas 
mesh router dan mesh client, mesh router adalah 
node yang berfungsi untuk melayani aksesbagi 
client selain sebagai link untuk menguhubungkan 
dengan meh router yang lain, di sini mesh router 
berfungsi ganda, yakni sebagai transport link dan 
akses link. Sedangkan mesh client adalah client 
pada mesh yang mampu mengakses jaringan yang 
dibentuk oleh mesh router, dan sebagai tambahan 
mesh client dapat pula saling berkomunikasi secara 
langsung dengan sesamanya untuk membentuk 
jaringan client. [11]. 

2.3. Manajemen Keamanan Informasi Jaringan 
Tanpa Wireless 

Proses dan Aplikasi teknologi kadang-
kadang membuat bingung para user, tetapi dengan 
melakukan manajemen atau pengaturan dari 
keamanan informasi wireless hal tersebut tidak 
pernah terjadi. Dalam kenyataannya proses-proses 
bisnis membentuk manajemen mengatasi resiko 
yang kuat untuk sejumlah aset fisik dan peralatan 
jaringan yang juga bekerja untuk melindungi 
sumber-sumber wireless [10].  
 
3. Metode Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian survey, yaitu dengan mengambil sampel 
dari populasi dengan menggunakan kuisioner 
sebagai alat pengumpul data yang cocok [12]. 
Penelitian survey yang dilakukan dengan maksud  
penjelasan (explanatory) yaitu memberikan 
penjelasan terhadap hubungan antar variabel 
melalui penelitian dan pengujian yang dirumuskan 
sebelumnya. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pada 6 (enam) 
Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota 
Mataram yang meliputi STMIK Bumi Gora sebagai 
Pusat jaringan wireless karena sudah tersedia 
antena tri anggel, server yang sekaligus nantinya 
berfungsi sebagai Gateway, STIIE AMM Mataram, 
IKIP Mataram, Universitas 45 Mataram, STIKES 
Yarsi Mataram dan ABA Bumigora Mataram dan 
Pemerintah Daerah Kota Mataram dan Provinsi 
Nusa Tenggara Barat.  
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 
Selain memenuhi prinsip tersebut pengembangan 
sistem  harus juga menerapkan metodologi 

pengembangan sistem informasi. Salah satu 
metodologi yang sangat populer adalah System 
Development life Cycle (SDLC) [13], dengan teknik 
terstruktur dan teknik prototyping.Adapun metode 
yang digunakan adalah: 
Metode pengembangan SIM PTS adalah melalui 
System Life Cycle (SLC) atau dikenal juga dengan 
sebutan “waterfall approach”, terdiri dari empat 
tahapan yaitu: 
a. Tahap Perencanaan (planning); 

- Identifikasi masalah; 
- Alur pekerjaan; 
- Pengontrolan pelaksanaan proyek 
- Objective sistem jaringan; 
- Batasan sistem jaringan; 
- Feasibility study SIM PTS 

 
b. Tahap Analisa (analysis) didahuluhi dengan 
studi kelayakan (feasibility study); 
- Analisa SWOT 
- Analisa potensi jaringan 
- Analisa tim jaringan 
- Analisa kebutuhan jaringan 
- Studi pemakai 
- Interview, observasi, survey  
- Flowchart analysis, data diagram analysis dsb 
 
Tahapan analisis sistem meliputi : background 
analysis, functional analysis dan system 
requirements. Background analysis merupakan 
pengumpulan fakta sebagai dasar untuk 
mempelajari suatu sistem yang ada seperti: sifat 
organisasi, sejarah organisasi, tujuan organisasi, 
bentuk organisasi, legal aspects, resources (men, 
money, machines, materials and method), 
produk/jasa, pengalaman, dan masalah yang 
dihadapi. 
 
c. Tahap Disain (design); 
- Structured design; 
- Konfigurasi perangkat keras dan lunak; 
- Evaluasi seluruh sub-sistem jaringan; 
- Implementasi design; 
System Design dilakukan berdasarkan luaran atau 
output oriented, artinya proses dan inputnya dilihat 
setelah ditentukan luaran yang diinginkan, sehingga 
dapat dilihat kebutuhan minimum dari suatu sistem 
jaringan informasi.  
 
d. Tahap Implementasi (implementation); 

- Penyusunan rencana implementasi secara detail; 
- Pengadaan peralatan yang kurang; 
- Penyiapan struktur database, data entry, scan,  
   reformat dst 
- Migrasi ke sistem baru; 
- Migrasi secara langsung dan total; 
- Migrasi bertahap; 
- Migrasi secara paralel. 
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Tahap implementasi merupakan proses untuk 
menyusun rencana perubahan dari sistem 
teoritis menjadi sistem praktis.  

c. Pengembangan Perangkat Lunak 
. Administrator  
1. Berita, berisi tentang informasi kegiatan yang 

dilakukan oleh masing-masing PTS baik 
menyangkut kegiatan tri dharma perguruan 
tinggi 

 
2. Biodata PTS, berisi tentang informasi program 

studi yang dimiliki oleh masing-masing PTS 
juga status terakreditas dari prodi tersebut. 

 

 
 
3. Jurusan PTS, berisi tentang informasi yang 

mendetail tentang status akreditasi dari PST 
dan sampai masa berlakunya kareditasi tsb. 

 

 
4. Data Dosen PTS, kemampuan sumberdaya 

manusia yang dimiliki oleh PTS masing-
masing dengan bidang keahliannya. 

 
5. Jurnal Dosen PTS, jumlah artikel yang telah 

dilakukan oleh dosen masing-masing PTS pada 
jurnal internasional, nasional terakreditasi serta 
nasional tidak terakreditasi. 

 
 

6. Data Mahasiswa PTS, berisi tentang data 
identitas mahasiswa yang dimiliki oleh 
PTS secara lengkap dan mendetail. 

 
 
7. Skripsi PTS, data tentang skripsi mahasiswa 

yang memuat paling tidak abstrak dari skripsi 
tsb. 

 
 
8. Profil PTS, sebagai media promosi dari PTS 

dalam menampilkan kativitas kegiatan yang 
telah dilakukan. 
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2. Browsing 
1. Berita, user bisa mengakses berita mengenai 

kegiatan masing-masing PTS sesuai dengan 
dikehendaki. 

 

 
2. Profil PTS, user dapat mengetahui profil PTS 

sebelum melakukan pilihan terhadap PTS 
sebagai bahan pertimbangan. 

 

 
 
3. Identitas PTS, user mengetahu aktivitas dosen 

dan mahasiswa masing-masing PTS. 

 
 

4. Jurnal Dosen, user mengetahui PTS mana saja 
yang dosennya aktif melakukan penulisan 
artikel dalam jurnal. 

 

 
 
5. Bidang Keahlian Dosen, siapapun yang 

membutuhkan tenaga ahli yang dimiliki oleh 
dosen PTS dapat diakses secara langsung. 

 

 
 

6. Identitas Mahasiswa, data ini sangat berguna 
bagi PEMDA dalam rangka memberikan 
bantuan dana kepada mahasiswa. 

 
 

7. Skripsi Mahasiswa, untuk menghindari 
duplikasi sehingga mahasiswa dapat 
mengetahui bahwa judul dan abstrak penelitian 
telah dilakukan. 

 

5. Kesimpulan dan Saran  

5.1. Kesimpulan 

1. Secara konseptual, teori-teori yang berkaitan 
dengan pemanfaatan dan integrasi teknologi 
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informasi ke dalam SI-PTS, difusi inovasi, dan 
teori komunikasi merupakan acuan yang sangat 
jelas dalam memberikan petunjuk di dalam 
melakukan aktivitas pemanfaatan dan integrasi 
teknologi ke dalam pembelajaran.  

2. SI-PTS merupakan suatu kebutuhan yang 
sangat mendesak dalam rangka membangun 
manusia Indonesia seutuhnya. Namun, 
Integrasi teknologi informasi yang berkembang 
di Indonesia masih berada dalam tataran 
imitasi, adopsi, dan adaptasi seperti 
pemanfaatan teknologi ke dalam pembelajaran. 
Integrasi yang mengarah kepada, modifikasi, 
difusi, dan kreasi inovasi teknologi informasi 
belum dapat dilakukan baik oleh praktisi 
telematika maupun oleh ahli pendidikan.  
Kedua praktisi telematika dan ilmuan 
pendidikan  masih berjalan secara terpisah dan 
belum bekerja secara kolaborasi untuk 
membangun satu kekuatan dalam melakukan 
modifikasi, difusi, dan kreasi inovasi teknologi 
informasi yang terintegrasi dalam 
pembelajaran.  

 
5.2. Saran 
 
1. Integrasi teknologi ke dalam SI-PTS harus 

lebih banyak diarahkan pada  aktivitas 
modifikasi,  difusi, dan kreasi (penciptaan/ 
pembuatan yang baru). Perlu dipersiapkan 
alokasi dana  yang memadai untuk melakukan 
kegiatan integrasi sehingga pelaksanaan e-
learning di Indonesia bukan hanya sekedar 
mengikuti apa yang dilakukan oleh negara-
negara maju, melainkan harus dapat 
mewujudkan upaya menciptakan manusia 
Indonesia seutuhnya.  

2. Kerjasama kolaborasi antara pemerintah 
daerah, perguruan tinggi, harus diwujudkan 
sehingga tercipta sistem kerja kolaborasi 
seperti ahli telematika dan ahli pendidikan. Di 
samping itu, perlu melakukan banyak 
penelitian, penelitian (utamanya penelitian 
pengembangan) di bidang integrasi teknologi 
dalam pembelajaran.    
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Abstrak 

Anomaly Detection merupakan ssalah satu teknik Intrusion detection system (IDS) dimana suatu data trafik 
jaringan akan dikatakan intrusi apabila mempunyai karakteristik yang berbeda dari kebanyakan data lainnya. 
Pada Anomaly Detection terdapat sebuah pendekatan yaitu Hidden Markov Model (HMM). HMM adalah rantai   
Markov dengan state tersembunyi. Suatu HMM dinotasikan dengan  λ= (A, B, π), dimana A adalah matriks 
peluang transisi antara state, B matrik peluang pengamatan, dan  π  adalah distribusi inisial. Untuk mentukan 
apakah suatu data trafik merupakan intrusi atau tidak dapat dilihat dari nilai P(O|λ) dari masing – masing kelas 
data normal dan data intrusi.  Kelas ditentukan berdasarkan nilai P(O|λ) yang terbesar. Pengujian dilakukan 
dengan beberapa skenario untuk mengetahui akurasi sistem dilihat dari nilai detection rate dan false positive rate. 
HMM dapat mendeteksi intrusi dengan tingkat akurasi yang cukup baik dilihat dari nilai detection rate sebesar  
74(%). Untuk nilai false positive rate HMM menunjukkan akurasi sebesar 2,75(%). 
 
Kata kunci: Intrusion Detection System, Anomaly Detection, Intrusi, Hidden Markov Model 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Intrusion Detection System (IDS) adalah 
aplikasi perangkat lunak atau perangkat keras yang 
dapat mendeteksi serangan atau ganguan dalam 
sebuah sistem atau jaringan [6]. Data yang 
digunakan dalam pendeteksian intrusi ini dapat 
berasal dari berbagai sumber, network-based atau 
host-based [12]. Dalam makalah ini, data yang 
digunakan adalah data network connection record 
yang bersifat offline, yaitu data KDD cup 1999.   

Setelah mendapat data, langkah selanjutnya 
yang dilakukan dalam IDS adalah menganalisis 
data tersebut. Ada beberapa pendekatan dalam 
menganalisis data untuk mengenali intrusi, 
diantaranya adalah misuse detection dan anomaly 
detection. Misuse detection adalah pengenalan 
suatu intrusi dengan melakukan analisis terhadap 
aktifitas sistem, mencari event atau set event yang 
cocok dengan pola perilaku yang telah dikenali 
sebagai serangan sebelumnya [1]. Sementara itu, 
Anomaly Detection adalah metode pendeteksian 
intrusi yang dapat mendeteksi serangan berdasarkan 
statistik probabilitas. Dalam makalah ini, digunakan 
metode Anomaly Detection yang memungkinkan 
untuk generalisasi dan dapat menemukan objek 
yang berbeda dari kebanyakan objek yang ada 

sehingga diharapkan dapat membantu dalam 
pendeteksian instrusi baru [4,5,6]. 

Dalam Anomaly Detection, banyak sekali 
metode pendekatan yang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah. Pendekatan itu antara lain, 
Distance Based Approach, Density Based 
Approach, dan Statistics Based Approach. 
Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini 
adalah Statistics Based Approach. Pendekatan ini 
menggunakan pendekatan statistikal, membangun 
sebuah model distribusi probabilitas dan 
mempertimbangkan sedekat apa objek –objek yang 
ada terhadap model tersebut [7]. Metode yang 
menggunakan pendekatan ini antara lain: 
smartshifter algorithm, probably distribution, dan 
information-theoritic measures. 

Hidden Markov Models adalah sebuah model 
statistik dari sebuah sistem yang dimodelkan dalam 
sebuah matriks peluang, dimana  masing- masing 
matriks berisi probabilitas yang mungkin dalam 
setiap kelas. Probabilitas tersebut diambil dari 
beberapa parameter, parameter yang diketahui dan 
parameter yang tidak diketahui [7,8,9]. Parameter 
yang tidak diketahui nantinya dapat dicari dengan 
memanfaatkan parameter yang sudah diketahui. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan 
mengimplementasikan Hidden Markov Model 
untuk mendeteksi anomali yang terjadi dalam suatu 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

jaringan.  Selain itu, juga dianalisis performansi 
deteksi anomali dengan Hidden Markov Model 
berdasarkan pada nilai True Positive Rate dan False 
Positive Ratenya. 
 
2. Model dan Perancangan Sistem 
 

Intrusi adalah usaha untuk menyerang sebuah 
sistem komputer dari segi confidentiality, integrity, 
and assurance [3]. Intrusion Detection 
System (IDS) adalah aplikasi perangkat lunak atau 
perangkat keras yang dapat mendeteksi serangan 
atau ganguan dalam sebuah sistem atau jaringan 
tersebut [5]. Pada sistem ini diasumsikan bahwa 
semua kegiatan yang dilakukan dan berhubungan 
dengan sistem ini (komputer atau jaringan) dapat 
dimonitor untuk kemudian dimodelkan, data hasil 
monitoring inilah yang kemudian akan dikenali 
sebagai intrusi atau bukan. 

Secara umum sistem yang dibangun 
merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk 
membentuk suatu model dengan menggunakan 
metode Hidden Markov dan kemudian menguji 
keakuratan model tersebut. Sistem ini diharapkan 
dapat digunakan untuk mengetahui keakuratan 
pembentukan suatu model HMM. Penerapan 
Hidden Markov Model sebagai classifier pada 
anomali Detection model ditujukan untuk 
mengetahui apakah penggunaan algoritma ini tepat 
jika digunakan dalam domain masalah Intrusion 
Detection. 

Analisis yang akan dilakukan meliputi 
keakuratan learning model yang dibangun 
berdasarkan penggunaan komposisi data, jumlah 
atribut, dan jumlah simbol. Selain itu, model HMM 
yang akan dibentuk juga ditujukan untuk 
mendeskripsikan masing-masing kelas sesuai 
dengan inputan data training. Dalam hal ini kita 
akan mengklasifikasikan data menjadi 2 kelas yaitu 
normal / intrusi. 

HMM mempunyai parameter-parameter  
sebagai berikut [6, 8]:  
a.  Matriks peluang transisi 

   
(1)

 
b. Matriks peluang observasi 

     
(2)

 

c. Distribusi keadaan awal 

                
(3) 

HMM yang digunakan adalah HMM dengan 
pengamatan diskrit dan jenisnya adalah 
ergodic(semua state saling terhubung). Pengamatan 
berupa hasil tranformasi dari data yang sudah 
dinyatakan dalam symbol-simbol. Atribut yang 
digunakan dalam deteksi intrusi adalah: src_bytes 
(jumlah byte data dari sumber ke tujuan), dst_bytes 
(jumlah byte data dari tujuan ke sumber), 
is_guest_login (bernilai 1, jika login sebagai 
“guest” dan bernilai 0 jika sebaliknya), 

is_host_login (bernilai 1, jika login sebagai “host” 
dan bernilai 0 jika sebaliknya), Service (layanan 
jaringan pada tujuan, misalnya, http, telnet, dll), 
Flag (normal atau error status dari sebuah koneksi), 
protocol_type (tipe protocol yang digunakan, 
misalnya tcp, udp, dll).  Sebelum melakukan proses 
pembentukan model HMM, maka terlebih dahulu 
dilakukan preprocessing terhadap dataset yang 
digunakan. Preprocessing dilakukan secara terpisah 
diluar sistem. Proses yang dilakukan antara lain: 
feature selection, remove duplicate row, sampling. 
Setelah itu dilakukan penyimbolan terhadap data 
sebagai langkah akhir proses prepocessing. Data 
yang sudah diprepocessing kemudian masuk ke 
tahap training yang mana akan menghasilkan 
detection model. Kemudian dilakukan testing, dan 
yang terakhir dilakukan perhitungan akurasi, 
berdasarkan DR dan FPR. 

 
Gambar 1: Diagram Tahapan Proses 

Secara umum prinsip proses kerja dari sistem 
deteksi intrusi dapat digambarkan sebagai berikut: 
        
             Input  
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

          Activity                                     Output 
 

Gambar 2: Prinsip Proses Kerja Sistem 

 
 
3. Skenario dan Analisis Hasil Pengujian 
 

H2 

H3 

H2 

H3 

H2 

H3 

H1 
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3.1.  Skenario Pengujian 
 

Data yang digunakan pada pengujian sistem 
ini adalah data offline dari KDD Cup 1999 10% 
yang telah melalui tahap prepocessing. Data yang 
sudah diprepocessing tersebut kemudian digunakan 
untuk pelatihan dengan metode Hidden Markov. 
Pelatihan tersebut akan menghasilkan model λ = 
(A, B, π) untuk masing – masing kelas prediksi. 

Setelah melakukan pelatihan, kemudian 
dilakukan pengujian pada sebuah data test. 
Pengujian dilakukan dengan menghitung P(O|λ) 
untuk setiap masing – masing λ. Kemudian data 
akan diklasifikasikan kedalam kelas yang memilki 
P(O|λ) paling tinggi. 

Setelah sistem dapat menemukan data mana 
yang dicurigai sebagai intrusi, kemudian langkah 
selanjutnya adalah menghitung performansi sistem. 
Output dari sistem ini adalah nilai detection rate 
(DR) dan false positive rate (FPR). DR merupakan 
perbandingan jumlah data intrusi yang berhasil 
dideteksi dibandingkan dengan jumlah total data 
intrusi pada dataset. Sedangkan FPR adalah 
perbandingan jumlah data normal yang salah 
dideteksi sebagai intrusi dibandingkan dengan 
jumlah total data normal yang ada pada dataset. 

Berikut adalah beberapa skenario pengujian 
yang dilakukan : 
a. Pengujian pengaruh banyaknya jumlah baris 

normal dan intrusi pada data pelatihan terhadap 
performansi sistem. 

b. Pengujian pengaruh jumlah baris  data pelatihan 
terhadap performansi sistem. 

c. Pengujian pengaruh jumlah atribut data 
pelatihan terhadap performansi sistem. 

d. Pengujian pengaruh jumlah simbol data 
pelatihan terhadap performansi sistem. 

 
3.2 Analisis Hasil Pengujian 
 

Pada pengujian skenario 1, data yang 
digunakan untuk pelatihan adalah data dengan 
jumlah baris 2000, jumlah atribut 5, dan jumlah 
simbol 6. Perubahan dilakukan pada banyaknya 
jumlah baris data normal pada data latih.  Jumlah 
baris data normal adalah banyaknya baris yang 
bertipe normal pada suatu data latih. Banyaknya 
komposisi data normal dalam setiap pelatihan 
sebesar 80% atau 70% atau 50% atau 30%.  

 

 
 

Gambar 3. Performansi Sistem pada Skenario I 
 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka 
dapat dilihat bahwa jumlah baris data normal dan 
intrusi pada data pelatihan mempengaruhi besarnya 
nilai DR dan FPR.  Semakin banyak jumlah data 
normal pada data pelatihan, maka semakin kecil 
nilai DR dan FPR.  Nilai terbaik didapat pada saat 
komposisi data normal dan data intrusi 70% dan 
30% atau 80% dan 20% dengan nilai DR 74% dan 
FPR 2,75%.  

Hal ini disebabkan karena ketika jumlah data 
normal kecil, probabilitas kemunculan data normal 
yang dilatih juga kecil, sehingga sebagian besar 
data terdeteksi sebagai intrusi  (normal terdeteksi 
sebagai intrusi) sehingga menyebabkan FPR besar. 
Begitupula dengan DR, karena data intrusi lebih 
banyak muncul, maka probabilitas intrusi yang 
terprediksi lebih besar, sehingga menyebabkan DR 
yang besar. 

 
Pada pengujian skenario 2, data yang 

digunakan untuk pelatihan adalah  data dengan 
komposisi 80% normal dan 20% intrusi, jumlah 
atribut 5, dan jumlah simbol 6.  Perubahan 
dilakukan pada jumlah baris disetiap pelatihan 
dengan jumlah 100 atau 500 atau 1000 atau 2000. 
Jumlah baris adalah banyaknya baris pada setiap 
satu set data pelatihan. 
 

 
 

Gambar 4. Performansi Sistem pada Skenario II 
 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka 
dapat dilihat bahwa jumlah baris mempengaruhi 
besarnya nilai DR, dan FPR.  Secara keseluruhan, 
makin banyak jumlah baris pada data pelatihan 
maka semakin kecil nilai DR dan FPR.   

 
Hal ini terjadi karena semakin banyak jumlah 

data, maka akan semakin banyak pula pola data 
yang didapat, sehingga dapat menghasilkan model 
yang baik, sehingga nilai DR dan FPR yang paling 
baik didapat pada data dengan jumlah baris 
terbanyak yaitu 2000 dengan nilai DR 74% dan 
FPR 2,75%. Kenaikan nilai FPR pada data 1000 
baris terjadi karena data training  diambil dengan 
pengambilan secara acak sehingga data training 
tersebut memiliki kemungkinan berisi data-data 
yang kurang sesuai untuk pelatihan.  

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

Pada pengujian skenario 3, data yang 
digunakan untuk pelatihan adalah  data dengan 
komposisi 80% normal dan 20% intrusi, jumlah 
baris 2000, dan jumlah simbol 6. Perubahan 
dilakukan pada jumlah atribut disetiap pelatihan 
dengan jumlah 5 atau 6 atau 7 atau 8. 
 

 
 

Gambar 5. Performansi Sistem pada Skenario III 

Terlihat bahwa nilai DR dan FPR yang 
optimal didapat pada pengujian dengan jumlah 
atribut 5 yakni nilai DR 74% dan FPR 2,75%. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penambahan 
jumlah atribut tidak berpengaruh pada DR dan 
FPR. Ketika jumlah atribut 5, didapat DR dan FPR 
terbaik. Namun ketika jumlah atribut ditambah 
(sesuai dengan PCA), tidak dapat diambil 
kesimpulan terhadap nilai DR dan FPR. Hal ini 
terjadi karena atribut tambahan yang digunakan 
tidak menjadikan data latih menjadi semakin unik. 
Sehingga semakin sulit bagi sistem untuk 
pengenalan normal / intrusi.  

Pada pengujian skenario 4, data yang 
digunakan untuk pelatihan adalah data dengan 
komposisi 80% normal dan 20% intrusi, jumlah 
baris 2000, jumlah atribut 5. Perubahan dilakukan 
pada penyimbolan data dengan jumlah simbol 5 
atau 10 atau 50 atau 100 atau 500. Penyimbolan 
data yang dimaksud disini adalah koversi atribut 
numeric yang bernilai besar menjadi sebuah simbol 
dengan jumlah simbol sesuai inputan. 

 

 
 

Gambar 6. Performansi Sistem pada Skenario IV 
 
Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka 

dapat dilihat bahwa jumlah simbol mempengaruhi 
besarnya nilai DR dan FPR.  Semakin besar jumlah 
simbol pada data pelatihan, maka semakin kecil 
nilai DR dan FPR.  Nilai optimal didapat pada saat 

jumlah simbol 500 dengan DR 73%  dan FPR 
7,5%. Hal ini disebabkan karena semakin banyak 
jumlah simbol pada saat prepocessing maka akan 
semakin unik bentuk data yang didapat. Sehingga 
pemodelan data normal dan intrusi yang didapat 
akan semakin baik. 

 
4 Kesimpulan 

 
Algoritma Hidden Markov Model bisa 

diimplementasikan untuk anomaly detection pada 
IDS dengan performansi terbaik yakni detection 
rate 74% dan false alarm rate 2,75%. Besarnya DR 
dan FPR bergantung pada banyaknya jumlah baris 
data normal dan intrusi. Jumlah baris data normal 
yang kecil menghasilkan DR dan FPR yang besar. 
Ketika jumlah data normal besar (70 dan 80%),  
nilai DR mengalami penurunan tetapi penurunuan 
yang terjadi tidak besar yaitu dari 91%  ke 74%. 
Sedangkan pada FPR mengalami penurunan yang 
drastis yaitu dari 70% ke 2,75%. Sehingga nilai DR 
dan FPR yang paling optimal didapat ketika 
komposisi normal pada data latih sebanyak 70 dan 
80%. 

Besarnya DR dan FPR bergantung pada 
banyaknya jumlah baris pada data latih. Jumlah 
baris  yang kecil menghasilkan DR dan FPR yang 
besar. Ketika jumlah baris besar (2000 baris),  nilai 
DR mengalami penurunan tetapi penurunan nilai 
DR yang terjadi tidak terlalu banyak yaitu dari 91%  
ke 74%. Sedangkan pada FPR mengalami 
penurunan  yang drastis yaitu dari 59%  ke 2,75%. 
Sehingga nilai DR dan FPR yang optimal didapat 
ketika jumlah baris pada data latih sebanyak 2000 
baris.  Besarnya DR dan FPR tidak bergantung 
pada banyaknya jumlah atribut pada data latih. 
Nilai DR dan FPR yang optimal didapat pada 
pengujian dengan jumlah atribut 5 yakni nilai DR 
74% dan FPR 2,75%.   

Besarnya DR dan FPR bergantung pada 
banyaknya jumlah simbol. Jumlah simbol yang 
kecil menghasilkan DR dan FPR yang besar. Ketika 
jumlah simbol besar (500),  nilai DR mengalami 
penurunan tetapi penurunuan yang terjadi tidak 
bagitu besar yaitu dari 91%  ke 73%. Sedangkan 
pada FPR mengalami penurunan yang drastis yaitu 
dari 82,75% ke 7,5%. Sehingga nilai DR dan FPR 
yang paling optimal didapat ketika jumlah simbol 
pada data latih besar. 
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Abstrak 

Teknologi Informasi saat ini merupakan salah satu peran yang penting dalam kehidupan dunia 
pendidikan. Banyaknya Pendidikan tinggi yang mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan 
akademik sehari-hari sehingga tata kelola teknologi informasi haruslah sesuai dengan standar yang diharapkan. 
Framework COBIT 4.1sebagai tujuan pengendalian informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar 
terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat 
kematangan TI pada perusahaan atau organisasi. 

Hasil dari analisis ini merupakan hasil pengukuran kematangan TI yang selanjutkan direkomendasikan 
kepada stake holder yang diharapkan mampu membuat tata kelola teknologi informasi di SPTIK UNPAS lebih 
baik sesuai dengan standar yang diharapkan. 
 
Kata Kunci  : Teknologi Informasi, Framework COBIT, penilaian, organisasi 
 
 
 
1. PENDAHULUAN  

 
Dalam era informasi saat ini, dunia pendidikan 

mengalami pergeseran persaingan yang sangat ketat 
karena seiring dengan makin banyaknya pendidikan 
tinggi, baik Universitas Negeri maupun Universitas 
Swasta yang mengandalkan pemanfaatan Teknologi 
Informasi untuk mendukung jalannya kegiatan 
akademik sehari-hari. 

Perguruan tinggi harus dapat mengatasi 
masalah dan persaingan yang terjadi secara cepat 
sesuai sasaran. Faktor yang harus diperhatikan 
bukan hanya pada pengelolaan teknologi informasi 
saja, melainkan harus terus menjaga dan 
meningkatkan mutu dari kualitas pendidikan, baik 
dalam bidang pelayanan maupun kualitas lulusan 
yang dihasilkan perguruan tinggi. Oleh sebab itu 
dibutuhkan sistem tata kelola teknologi informasi 

guna menghasilkan kualitas informasi yang baik 
sesuai dengan yang ditentukan.  

 
1.1 Latar Belakang 
 

Universitas Pasundan merupakan perguruan 
tinggi yang menjujung nilai-nilai ilmu pengetahuan, 
ke-Islaman, serta   kebudayaan Sunda. Dalam 
RENSTRA UNPAS 2008-2012 ditetapkan bahwa 
visi UNPAS adalah menjadi komunitas akademik 
peringkat internasional yang mengusung nilai 
kesundaan dan keislaman tahun 2021.Salah satu 
syarat terselengarannya Good University 
Governance dan peningkatan akses ke UNPAS oleh 
para stake holder dimanapun tempatnya. [3] TIK di 
UNPAS mendukung tercapainya prasyarat tersebut 
dengan rincian : 
 1. Mendorong setiap unit kerja untuk melaksanakan 

Standard Operation Procedure (SOP) dengan 
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dukungan Sistem Informasi Terintegrasi UNPAS 
(SITU). 

2. Meningkatkan akses terhadap informasi 
kehidupan kampus dan informasi akademik. 

 3. Mendorong terselengarannya registrasi satu pintu 
melalui sistem e-payment yang diiringi dengan 
transparasi informasi penerimaan dan dari 
mahasiswa. 

 4. Mendukung tersediannya informasi untuk 
kepentingan penjaminan mutu. 

5. Mendukung peningkatan kualitas pembelajaran 
melalui pemanfaatan elearning support. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 
Penilaian bidang TI dilakukan hanya melalui 

performance perorangan yang bertindak sebagai 
pengelola TI tidak dilakukan penilaian pada tata 
kelola teknologi informasi yang dilakukan oleh 
bagian TI tersebut. Hal ini tentu saja membuat hasil 
kerja yang dilakukan belum optimal karena tata 
kelola teknologi informasi-nya belum mengacu 
kepada standarisasi yang berlaku. Penilaian ini 
merupakan studi kasus di Satuan Pengelola 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPTIK) 
UNPAS. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan 

berberikan penilaian pada pengelolaan Teknologi 
Informasi pada SPTIK UNPAS dengan tujuan-
tujuan lainnya sebagai berikut: 

a. Menganalisis pengelolaan teknologi 
informasi yang sedang berjalan. 

    b. Menganalisis tingkat sasaran 
pengendalian (Control Objective) pada 
aktivitas pengelolaan unit TI. 

c. Mengukur tingkat kematangan (maturity 
level) pada penanganan pelayanan 
SPTIK UNPAS dan memberikan 
rekomendasi dari hasil yang didapatkan. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 
2.1 Pengertian Teknologi 

 
  Sahari Besari dalam bukunya yang berjudul 

Teknologi di Nusantara (2008) [2] menyatakan 
bahwa, teknologi adalah ilmu pengetahuan dan seni 
yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, 

jasa dan struktur terorganisasi yang pada dasarnya 
merupakan seperangkat instrumen ekspansi 
kekuasaan manusia sehingga dapat menjadi sumber 
daya cara baru untuk menciptakan kekayaan melalui 
peningkatan produktivitas. 

 
2.2 Pengertian Teknologi Informasi 

 
Alter dalam bukunya yang berjudul Information 

System: A Manajement Perspective 
Benjamin/Cummings (1992) [1] menyatakan bahwa, 
Teknologi Informasi mencakup perangkat keras dan 
perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau 
sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, 
mentransmisikan, menyimpan, mengambil, 
memanipulasi, atau menampikan data.  

 
2.3 Tata Kelola Perusahaan 

 
Forum For Corporate Governace in Indonesia 

(FCGI) [6] mendefinisikan Corporate Governance 
sebagai berikut :  

Seperangkat peraturan yang mengatur 
hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) 
perusahaan/organisasi, pihak kreditur, pemerintah, 
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal 
dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-
hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain 
suatu sistem yang mengendalikan 
perusahaan/organisasi. Tujuan corporate governance 
ialah untuk menciptakan semua pihak yang 
berkepentingan (stake holders). 
 

2.4 Tata Kelola Teknologi Informasi 
 

Tata Kelola TI (IT Governance) adalah struktur 
kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses, yang 
bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan 
TI dengan dukungan terhadap pencapaian tujuan 
perusahaan/organisasi, dengan mengoptimalkan 
keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI, 
mengendalikan penggunaan sumber daya TI dan 
mengelola resiko-resiko terkait TI. IT Governance 
menyediakan suatu struktur yang menghubungkan 
dengan proses TI, sumber daya TI dan informasi 
untuk strategi dan tujuan perusahaan/organisasi. 
Cara mengintegrasikan IT Governance dan 
optimalisasi perusahaan yaitu melalui pencapaian 
dan pengorganisasian (PO), akuisisi dan 
implementasi (AI) penyampaian dan dukungan 
(DS), dan pengawasan dan evaluasi (ME) kinerja TI. 
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2.2 Framework COBIT  
 

COBIT (Control Objectives for Information 
and related Technology) [4] dapat diartikan sebagai 
tujuan pengendalian informasi dan teknologi terkait 
dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian 
terhadap teknologi informasi yang dikembangkan 
dan dipromosikan oleh institut IT Governance. 
COBIT pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 
adalah merupakan alat (tool) yang disiapkan untuk 
mengatur teknologi informasi (IT Governance). 
COBIT telah dikembangkan sebagai sebuah aplikasi 
umum dan telah diterima  menjadi standar yang baik 
bagi praktek pengendalian dan keamanan TI yang 
menyediakan sebuah kerangka kerja bagi pengelola, 
user, audit sistem informasi, dan pelaksanaan 
pengendalian serta keamanan. COBIT diterbitkan 
oleh Institut IT Governance. Pedoman COBIT 
memungkinkan perusahaan/organisasi untuk 
mengimplementasikan pengaturan TI secara efektif 
dan pada dasarnya dapat diterapkan di seluruh 
organisasi. Khususnya, komponen pedoman 
manajemen COBIT yang berisi sebuah respon 
kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen bagi 
pengukuran dan pengendalian TI dengan 
menyediakan alat-alat untuk menilai dan mengukur 
kemampuan TI perusahaan untuk 34 proses TI 
COBIT atau 15 proses skala medium dan 7 proses 
untuk skala minimum. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 82. COBIT Framework 

(Sumber : COBIT 4.1 Excerp, Executive Summary 
Framework, 2008) 

 
 

2.3. COBIT Maturity Model 
 

Maturity model yang dianjurkan oleh the 
COBIT Manajement Guidelines merupakan suatu 
alat yang semakin poluler untuk mengatasi masalah 
penyesuaian resiko dan pengawasan secara tepat 
waktu melalui penanganan efektivitas-biaya. 
Maturity Model COBIT adalah alat pengawasan TI 
yang digunakan untuk mengukur seberapa baik 
proses pengelolaan dikembangkan terhadap proses 
pelayanan. Model kematangan mengharuskan 
organisasi untuk menilai dirinya sendiri melalui 
level Non Existent (0) hingga Optimised (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 83. Maturity Level 

(Sumber : COBIT 4.1 Excerp, Executive Summary 
Framework, 2008) 
 
 
 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1.  Model Pengembangan 
 
Model pengembangan dalam penelitian ini dengan 
mengunakan observasi, wawancara, kuesioner, 
pengumpulan dan peninjauan dokumen. Informasi 
yang dibutuhkan kemudian dipetakan dan dianalisis 
menggunakan standar COBIT 4.1 sehingga 
menghasilkan nilai current maturity level, kemudian 
dibanding dengan minimal maturity level yang 
diharapkan. 

Pada tahap assesment ini bertujuan untuk 
memotret kondisis sekarang, selanjutnya tahap 
menyusun strategi yaitu menetapkan kondisi yang 
diinginkan dan menganalisis gap (selisih) dengan 
kondisi sekarang serta memberikan rekomendasi 
untuk menghilangkan gap tersebut. 

Nilai current maturity level, nilai expected 
maturity level, dan gap yang ada digambarkan 
dengan diagram radar serta penyusunan 
rekomendasi. 

 
3.2. Pengumpulan Data 
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Proses pengumpulan data dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan kebutuhan penelitian, data 
yang telah didapat kemudian diolah dan 
direpresentasikan dalam bentuk gambar, diagram, 
tulisan yang dapat dibaca. [5] 
 

1. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh berasal dari 

data internal maupun data eksternal yang langsung 
melalui instrumen yang digunakan dalam 
pengumpulan data. 
 

2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan 
adalah observasi, wawancara, kuesioner, dokumen 
arsip, sebagai informasi (data atau fakta) untuk 
analisis penilaian.  
 
4. ANALISIS DAN REKOMENDASI

 
4.1 Analisis 

 
Kematangan Tata kelola 

Informasi di SPTIK UNPAS belum berjalan secara 
keseluruhan berdasarkan Tata kelola TI tersebut 
sehingga diperlukan analisis mengenai target tingkat 
kematangan TI dari Pimpinan SPTIK.

 
4.2 Target  Kematangan Tata Kelola TI di 

SPTIK 
 

Berikut merupakan hasil wawacara dengan pimpinan 
SPTIK UNPAS mengenai target terhadap proses 
Deliver and Supportterlihan pada tabel 1.

Tabel 1 

N
o. 

Deliver and Support 

1. DS1 Define and manage 
service levels 

2. DS2 Manage third-party 
services  

3. DS3 Manage performance 
and capacity 

4. DS4 Ensure continuous 
service 

5. DS5 Ensure systems 
security  

6. DS6 Identify and allocate 
cost 

7. DS7 Educate and train 
users  
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Proses pengumpulan data dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kebutuhan penelitian, data 

emudian diolah dan 
direpresentasikan dalam bentuk gambar, diagram, 

Sumber data yang diperoleh berasal dari 
data internal maupun data eksternal yang langsung 
melalui instrumen yang digunakan dalam 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan 
adalah observasi, wawancara, kuesioner, dokumen 
arsip, sebagai informasi (data atau fakta) untuk 

ANALISIS DAN REKOMENDASI  

Kematangan Tata kelola Teknologi 
Informasi di SPTIK UNPAS belum berjalan secara 
keseluruhan berdasarkan Tata kelola TI tersebut 
sehingga diperlukan analisis mengenai target tingkat 
kematangan TI dari Pimpinan SPTIK. 

Target  Kematangan Tata Kelola TI di 

hasil wawacara dengan pimpinan 
SPTIK UNPAS mengenai target terhadap proses 
Deliver and Supportterlihan pada tabel 1. 

Target Level 

DS1 Define and manage Level 4 

party  Level 2 

DS3 Manage performance Level 4 

DS4 Ensure continuous Level 3 

DS5 Ensure systems Level 3 

DS6 Identify and allocate Level 3 

DS7 Educate and train Level 4 

8. DS8 Manage Service 
Desk and Incidents 

9. DS9 Manage The 
Configuration  

10 DS10 Manage Problems 

11 DS11 Manage Data 
 

12
. 

DS12 Manage the 
physical enviroment 

13 DS13 Manage Operations

 
4.3 Hasil Analisis  

 
4.3.1. DS1 Define and Manage
 

Tabel 2

 
 
 
Terdapat 5 aktifitas yang dilakukan, 5/6 = 0,83
Tidak ada Dokumentasi 
Tidak ada Proses bisnis 
Tidak ada Pendukung aktifitas
Tidak ada Evaluasi 
Nilai Maturity Level DS 1
 
4.3.2 DS2 Manage Third
 

Tabel 3

Terdapat 4 Aktifitas  dilakukan,     4/4 = 1
Tidak ada Dokumentasi 
Tidak ada Proses bisnis 
Tidak ada Pendukung aktifitas
Tidak ada Evaluasi 
Nilai Maturity Level DS 2
 

4.3.3. DS3 Manage Performance and Capacity
 

Tabel 4
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DS8 Manage Service Level 4 

DS9 Manage The Level 3 

DS10 Manage Problems  Level 2 

 Level 3 

DS12 Manage the 
physical enviroment  

Level 3 

DS13 Manage Operations Level 3 

4.3.1. DS1 Define and Manage Service Levels 

Tabel 2 
 
 
 
 
 

Terdapat 5 aktifitas yang dilakukan, 5/6 = 0,83 
          = 0 
          = 0 

Tidak ada Pendukung aktifitas         = 0  
         = 0  

Nilai Maturity Level DS 1         = 0,83 

4.3.2 DS2 Manage Third-Party Services 

Tabel 3 

 
Terdapat 4 Aktifitas  dilakukan,     4/4 = 1 

   = 0 
  = 0 

Tidak ada Pendukung aktifitas         = 0  
         = 0  

Maturity Level DS 2         = 1 

Manage Performance and Capacity 

Tabel 4 
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Terdapat 10 Aktifitas yang dilakukan, 10/10 = 1
Tidak ada Dokumentasi  
Tidak ada Proses bisnis  
Tidak ada Pendukung aktifitas 
Tidak ada Evaluasi  
Nilai Maturity Level DS 3  
 
4.3.4. DS4 Ensure Continuous Service
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5 

Terdapat 7 Aktifitas yang dilakukan, 7/10 = 0,7
Tidak ada Dokumentasi  
Tidak ada Proses bisnis  
Tidak ada Pendukung aktifitas 
Tidak ada Evaluasi  
Nilai Maturity Level DS 4  

Maturity Level dari domain Deliver and Support 
pada SPTIK berada pada nilai rata
Maturity Level domain ini berada mendekati tingkat 
intuitive. Nilai tertinggi domain DS dengan nilai 
1.00 dan nilai terendah. 0.00. Terlihat pada tabel 6.

 
Tabel 6 
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Terdapat 10 Aktifitas yang dilakukan, 10/10 = 1 

        = 0 
        = 0 

         = 0  
        = 0  
        = 1 

DS4 Ensure Continuous Service 

 
Terdapat 7 Aktifitas yang dilakukan, 7/10 = 0,7 

        = 0 
        = 0 

         = 0  
        = 0  
      = 0,7 

Maturity Level dari domain Deliver and Support 
pada SPTIK berada pada nilai rata-rata 0.65. 
Maturity Level domain ini berada mendekati tingkat 

e. Nilai tertinggi domain DS dengan nilai 
1.00 dan nilai terendah. 0.00. Terlihat pada tabel 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram Radar hasil Analisis
 
 

4.5. Rekomendasi 

 
Pengukuran tingkat kematangan tata kelola 

TI yang didapatkan berdasarkan analisis dari 
proses, menghasilkan gap/selisih  dari target yang 
diharapkan, sehingga dibuat rekomendasi agar 
proses tersebut dapat mencapai tingkat yang sesuai 
dengan target yang diharapkan. Berikut adalah 
rekomendasi hasil analisis:
 

No. Proses Deliver And Supp
1. DS1. Define And Manage Service Level
 Rekomendasi : 

Menentukan prosedur secara formal. Proses 
pelaporan harus dibuat otomatis. Ukuran 
kinerja harus mencerminkan kebutuhan 
pelanggan/pengguna TI serta mengukur dan 
menilai secara rutin tingkat 

2. DS2. Manage Third
 Rekomendasi : 

Menentukan proses untuk 
mengawasi/mengetahui kondisi penyedia 
layanan pihak ketiga. Laporan harus sudah 
terdokumentasi dengan formal.

3. DS3 Manage Performance and Capacity
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Diagram Radar hasil Analisis 

 

Pengukuran tingkat kematangan tata kelola 
TI yang didapatkan berdasarkan analisis dari setiap 
proses, menghasilkan gap/selisih  dari target yang 
diharapkan, sehingga dibuat rekomendasi agar 
proses tersebut dapat mencapai tingkat yang sesuai 
dengan target yang diharapkan. Berikut adalah 
rekomendasi hasil analisis: 

Proses Deliver And Support 
DS1. Define And Manage Service Level 

Menentukan prosedur secara formal. Proses 
pelaporan harus dibuat otomatis. Ukuran 
kinerja harus mencerminkan kebutuhan 
pelanggan/pengguna TI serta mengukur dan 
menilai secara rutin tingkat kepuasaanya. 

DS2. Manage Third-party Services 

Menentukan proses untuk 
mengawasi/mengetahui kondisi penyedia 
layanan pihak ketiga. Laporan harus sudah 
terdokumentasi dengan formal. 

DS3 Manage Performance and Capacity 
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 Rekomendasi : 
Menentukan proses dan menyediakan alat 
untuk mengukur penggunaan TI, kinerja dan 
kapasitas dan hasilnya dibanding dengan 
tujuan yang ditetapkan. Membuat prosedur 
yang jelas untuk mengatasi kinerja yang tidak 
memadai.  

4. DS4 Ensure Continuous Service 
 Rekomendasi : 

Membuat tanggung jawab untuk perencanaan 
layanan secara terus-menerus. Membuat 
laporan secara periodik mengenai pengujian 
layanan secara terus-menerus.  

5. DS5 Ensure Systems Security 

 
 

Rekomendasi : 
Manajemen perlu memberikan pemahaman 
mengenai kesadaran keamanan TI. Harus 
dibuatkan prosedur keamanan TI yang sejalan 
dengan keamanan TI.  

6. DS6 Identify and Allocate Costs 
 
 
 

Rekomendasi : 
Menentukan informasi yang didefinisikan dan 
didokumentasikan mengenai layanan biaya. 

7. DS 7 Educate and Train Users 
 Rekomendasi : 

Manajemen Perlu membuat program pelatihan 
dan pendidikan serta mengidentifikasi dan 
mendokumentasikan kebutuhan pelatihan. 

8. DS 8 Manage Service Desk and incidents 
 Rekomendasi : 

Perlunya ada pemahaman penuh dari manfaat 
proses manajemen insiden pada semua tingkat 
organisasi, dan fungsi service desk di unit 
organisasi. Personil service desk dilatih dan 
proses ditingkatkan melalui penggunaan tugas 
perangkat lunak khusus. 

 9. DS 9 Manajemen the Configuration 
 Rekomendasi : 

Perlu dibuatkan prosedur dan praktek kerja 
yang terdokumentasi. Data konfigurasi yang 
digunakan oleh proses harus saling terkait. 

10. DS 10 Manage Problems 
 Rekomendasi : 

Manajemen perlu menjabarkan kesadaran 
kebutuhan dan manfaat dari pengelolaan TI 
terkait masalah dalam kedua unit bisnis dan 
fungsi layanan informasi. informasi harus di 

share antar staf. 

11. DS 11 Manage Data 
 Rekomendasi : 

Harus ditentukan tanggung jawab manajemen 
data yang jelas. Semua kebutuhan manajemen 
data dalam TI dan seluruh organisasi harus 
dapat dipahami dan diterima. 

12. DS 12 Manage the Physical Environment 
 Rekomendasi : 

Mempertahankan kebutuhan lingkungan 
komputasi terkontrol dipahami dan diterima 
dalam organisasi. 

13. DS 13 Manage Operations 
 Rekomendasi : 

Kebutuhan untuk manajemen operasi 
komputer harus dapat dipahami dan diterima 
dalam organisasi. Pengalokasian sumber daya 
harus diatur dengan tepat dan beberapa 
pelatihan harus dilakukan. 
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Abstrak 

Saat ini sumber dari informasi semakin bertambah secara cepat pada kurun waktu terakhir ini, terlebih dengan 
makin berkembangnya teknologi internet. Besarnya jumlah sumber informasi juga melahirkan keragaman dari 
sumber informasi tersebut. Pengumpulan data dengan memanfaatkan Internet seperti adanya fasilitas Google 
adalah dengan cara memasukkan kata kunci. Mesin pencari tidak selalu memberikan informasi yang akurat. 
Kekurangan ini biasanya disebabkan oleh dua masalah utama. Pertama, mesin pencari tidak mampu menemukan 
pola dari dokumen relevan. Kedua, pengguna tidak menyatakan permintaannya dengan benar. Pada artikel ini 
menjelaskan teknik bahwa penulisan ulang permintaan (query) dengan menggunakan semantik similarity yaitu 
leacock & chodrow pada saat pencarian informasi di mesin pencari dapat memberikan hasil informasi yang lebih 
tepat. 
 
Kata kunci : query rewriting, semantik, wordnet, leacock & chodrow 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Memasuki era globalisasi dan teknologi 
informasi yang berkembang pesat, kebutuhan akan 
informasi yang cepat dan akurat semakin besar. 
Sumber dari informasi semakin bertambah secara 
cepat pada kurun waktu terakhir ini, apalagi dengan 
makin berkembangnya teknologi internet. Besarnya 
jumlah sumber informasi juga melahirkan 
keragaman dari sumber informasi tersebut. Untuk 
menemukan informasi yang kita butuhkan, kita 
dapat menggunakan sumber informasi yang ada, 
salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan 
mesin pencari (search-engine) di internet, salah 
satunya adalah mesin pencari Google. 

Mesin pencari merupakan alat yang sangat 
berguna untuk mencari informasi di alam dunia 
maya. Mesin pencari memiliki kemampuan untuk 
mencari informasi dari dokumen-dokumen yang 
tidak terstruktur. Kemampuan ini sangat berguna  
ketika kita ingin mencari suatu informasi dari 
dokumen-dokumen yang masing-masing memiliki 
struktur yang berbeda.  

Walaupun memiliki manfaat yang 
menjanjikan, mesin pencari tidak selalu 
memberikan informasi yang akurat. Kekurangan ini 
biasanya disebabkan oleh dua masalah utama. 
Pertama, mesin pencari tidak mampu menemukan 

pola dari dokumen relevan. Kedua, pengguna tidak 
menyatakan permintaannya dengan benar, misalnya 
dengan menggunakan kalimat yang redundan. 
Masalah pertama dapat diselesaikan dengan 
memperbaiki teknologi mesin pencari, sehingga 
mesin pencari dapat mengenali pola dokumen-
dokumen relevan. Masalah kedua dapat 
diselesaikan dengan algoritma pencarian [1]. 

Dari uraian diatas memberikan gambaran 
bahwa penulisan ulang permintaan (query) pada 
saat pencarian informasi di mesin pencari dapat 
memberikan hasil informasi yang lebih baik, maka 
timbul pertanyaan bagaimana pendekatan yang 
digunakan dalam rangka penulisan ulang suatu 
permintaan (query) informasi pada mesin pencari 
agar didapatkan informasi yang lebih baik dan 
metode atau pendekatan apa yang digunakan dalam 
mengukur tingkat kesamaan semantik dari konsep 
permintaan (query) yang ada ? 

 
2. Pendekatan 
 
2.1 Ilustrasi Query Rewriting  
 

Query Rewriting adalah sebuah proses 
penulisan ulang suatu kueri asli ke kueri yang baru 
dengan menyesuaikan konsep atau terminalogi 
yang digunakan di masing-masing sumber data 
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dalam sistem yang terintegrasi, seperti yang 
tergambar di bawah ini : 

 
 
    Query (q)             
 
 
                    Query Rewriting
                     (q1

 
 

       Mesin Pencari                  Mesin Pencari
                  (a)                                    (b)
 

   Gambar 1 Ilustrasi query rewriting 
 
Sebagai contoh adalah jika ada permintaan 

(query) untuk mencari informasi “Jumlah Mobil di 
Jakarta”, pada saat permintaan itu dikirimkan ke 
sumber data seperti yang tergambar pada gambar 1 
point a, maka hanya akan didapatkan hasil yang 
berkaitan dengan permintaan tadi, tetapi jika 
dilakukan proses query rewriting
hanya informasi “Jumlah Mobil di Jakarta” yang 
dihasilkan tetapi informasi “Ju
Jakarta”, “Jumlah kendaraan roda empat di 
Jakarta”, “Jumlah Truck di Jakarta” dapat 
dihasilkan seperti yang tergambar pada gambar 1 
point b. 

Pengaksesan informasi berdasarkan kata kunci 
kadang-kadang tidak memuaskan, dikarenakan 
penggunaan kata kunci yang dikonversi menjadi 
sebuah pertanyaan (query
menghasilkan jawaban (response
Sebagai ilustrasi, misalkan kita mengirimkan 
sebuah permintaan informasi ke beberapa institusi 
(asumsikan semua institusi memiliki s
informasi elektronik yang dapat diakses oleh 
publik) di Depok untuk mencari berapa jumlah 
tenaga kerja (employee). Misalkan permintaan 
informasi dikirimkan ke berbagai institusi seperti 
perusahaan swasta, kantor pemerintah, lembaga 
pendidikan. Untuk kantor pemerintah tenaga kerja 
diistilahkan dengan pegawai (employee
pabrik menggunakan istilah buruh (
sementara perusahaan swasta diistilahkan pekerja 
(worker), dan di universitas memakai kata dosen 
(lecture). Kalau kita hanya mengacu kepada query 
“berapa jumlah tenaga kerja di Depok / 
employee at Depok”. Maka informasi yang bisa 
dijawab berdasarkan pendekatan keyword adalah 
hanya untuk kantor pemerintahan, sedangkan dari 
institusi lainnya akan membe
dengan nilai nol. Walaupun kita tahu bahwa antara 
employee, labor, worker, lecture
sama [3]. 
 
2.2 Wordnet 
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stem yang terintegrasi, seperti yang 

           Query (q) 

Query Rewriting 
1, q2, q3 … qn) 

Mesin Pencari 
(a)                                    (b) 

query rewriting  

Sebagai contoh adalah jika ada permintaan 
) untuk mencari informasi “Jumlah Mobil di 

Jakarta”, pada saat permintaan itu dikirimkan ke 
perti yang tergambar pada gambar 1 

point a, maka hanya akan didapatkan hasil yang 
berkaitan dengan permintaan tadi, tetapi jika 

query rewriting diharapkan tidak 
hanya informasi “Jumlah Mobil di Jakarta” yang 

mlah kendaraan di 
Jakarta”, “Jumlah kendaraan roda empat di 
Jakarta”, “Jumlah Truck di Jakarta” dapat 
dihasilkan seperti yang tergambar pada gambar 1 

Pengaksesan informasi berdasarkan kata kunci 
kadang tidak memuaskan, dikarenakan 

n kata kunci yang dikonversi menjadi 
query) tidak dapat 

response) yang diharapkan. 
Sebagai ilustrasi, misalkan kita mengirimkan 
sebuah permintaan informasi ke beberapa institusi 
(asumsikan semua institusi memiliki sumber 
informasi elektronik yang dapat diakses oleh 
publik) di Depok untuk mencari berapa jumlah 

). Misalkan permintaan 
informasi dikirimkan ke berbagai institusi seperti 
perusahaan swasta, kantor pemerintah, lembaga 

kantor pemerintah tenaga kerja 
employee), beberapa 

pabrik menggunakan istilah buruh (labor), 
sementara perusahaan swasta diistilahkan pekerja 

), dan di universitas memakai kata dosen 
). Kalau kita hanya mengacu kepada query 

“berapa jumlah tenaga kerja di Depok / how many 
”. Maka informasi yang bisa 

dijawab berdasarkan pendekatan keyword adalah 
hanya untuk kantor pemerintahan, sedangkan dari 
institusi lainnya akan memberikan informasi 
dengan nilai nol. Walaupun kita tahu bahwa antara 

lecture adalah hal yang 

WordNet adalah sebuah database network 
semantik untuk bahasa Inggris yang dikembangkan 
di Princenton University. WordNet 
tentang kata benda, katakerja, kata sifat dan kata 
keterangan. Ia mengorganisir konsep yang terkait 
ke dalam kumpulan sinonim atau synsets. Masing
Masing synset dapat dipertimbangkan mewakili 
suatu konsep atau makna/pengertian kata. Sebaga
contoh: {car, auto, automobile, machine, motorcar} 
adalah suatu synset yang menghadirkan 
makna/pengertian: kendaraan bermotor yang beroda 
4; pada umumnya yang didorong oleh suatu mesin 
pembakaran di bagian dalam. Pada masing
synset menghadirkan su
makna/pengertian kata [3]

Wordnet telah menjadi suatu sumber daya 
yang populer untuk mengidentifikasi hubungan 
jaringan dan taksonomi antar konsep. Pada Gambar 
2 menunjukkan bagaimana WordNet melakukan 
ekstrak dari suatu konsep [2].
 

 
Gambar 2. Ekstrak WordNet untuk konsep ‘Car’

 
Synset dihubungkan dengan berbagai bentuk 

relasi seperti hypernym (adalah jenis dari), 
meronymy (adalah bagian dari), antonymy (adalah 
lawan dari) dan sebagainya. Jika sebuah kata benda 
A dihubungkan dengan kata benda B dengan ’jenis 
dari’, maka B adalah h
adalah hyponym dari B. Sebagai contoh car adalah 
hypernym hatchback, atau hatchback adalah 
hyponym dari car.  

Metode kesamaan semantik perhitungan pada 
WordNet dibagi dalam dua kelompok besar 
pendekatan, yaitu path length
content. Beberapa contoh pendekatan dengan path 
length adalah Leacock-
Palmer. Beberapa contoh pendekatan dengan 
Information content adalah 
[4]. 
 
2.3 Leacock & Chodrow
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WordNet adalah sebuah database network 
semantik untuk bahasa Inggris yang dikembangkan 
di Princenton University. WordNet berisi informasi 
tentang kata benda, katakerja, kata sifat dan kata 
keterangan. Ia mengorganisir konsep yang terkait 
ke dalam kumpulan sinonim atau synsets. Masing-
Masing synset dapat dipertimbangkan mewakili 
suatu konsep atau makna/pengertian kata. Sebagai 
contoh: {car, auto, automobile, machine, motorcar} 
adalah suatu synset yang menghadirkan 
makna/pengertian: kendaraan bermotor yang beroda 
4; pada umumnya yang didorong oleh suatu mesin 
pembakaran di bagian dalam. Pada masing-masing 
synset menghadirkan suatu konsep atau 
makna/pengertian kata [3]. 

Wordnet telah menjadi suatu sumber daya 
yang populer untuk mengidentifikasi hubungan 
jaringan dan taksonomi antar konsep. Pada Gambar 
2 menunjukkan bagaimana WordNet melakukan 
ekstrak dari suatu konsep [2]. 

 

Gambar 2. Ekstrak WordNet untuk konsep ‘Car’ 

Synset dihubungkan dengan berbagai bentuk 
relasi seperti hypernym (adalah jenis dari), 
meronymy (adalah bagian dari), antonymy (adalah 
lawan dari) dan sebagainya. Jika sebuah kata benda 
A dihubungkan dengan kata benda B dengan ’jenis 
dari’, maka B adalah hypernym dari A atau A 
adalah hyponym dari B. Sebagai contoh car adalah 
hypernym hatchback, atau hatchback adalah 

Metode kesamaan semantik perhitungan pada 
WordNet dibagi dalam dua kelompok besar 

path length dan information 
. Beberapa contoh pendekatan dengan path 

-Chodorow, Resnik, Wu-
. Beberapa contoh pendekatan dengan 

adalah Lin dan Jiang Conrath. 

Leacock & Chodrow  



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 
Metode perhitungan kesamaan semantik pada 

wordnet dibagi dalam dua kelompok besar 
pendekatan, yaitu path length dan information 
content. Metode Leacock & Chodrow termasuk 
kelompok path length. Persamaan dari  Leacock & 
Chodrow adalah sebagai berikut: 
   

)
c2)),(length(c1

D)*(2
log(ch =l  

 
di mana : 
c1  = konsep1 
c2  = konsep2 
length(c1,c2)  = panjang jalur yang paling pendek 

(yaitu., jumlah minimum edge 
antara dua konsep) 

D  = Maksimum depth dari taksonomi 
(Jumlah maksimum node dari 
skema ontology dari dua konsep) 

 
Berikut ini contoh penghitungan keterkaitan antar 
kata teacher-employee-worker dengan 
menggunakan metode Leacok & Chodrow seperti 
yang dirumuskan pada persamaan F.1. Langkah-
langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Mencari panjang jalur dari c1 dan c2 dimana c1 

adalah teacher dan c2 adalah employee. 
2. Masukkan c1 dan c2 ke dalam WordNet. 
3. Hitung panjang jalur mulai dari entity sampai ke 

c1 atau c2 
4. Maka kita dapatkan nilai c1 adalah 9 dan c2 

adalah 7 untuk mendapatkan nilai length dari c1 
dan c2, dengan mengambil nilai yang paling 
minimum diantara c1 dan c2 yakni 7. 

5. Sedangkan untuk mencari nilai D dapat 
diperoleh dengan membandingkan jumlah node 
dari c1 dan c2, maka nilai D adalah jumlah 
maksimum node diantara c1 dan c2, yaitu 10. 

6. Perhitungannya akan menjadi  
 

)
7

20
log(lch

)
)length(9,7

10)*(2
log(lch

=

=

 

                    = 0,45 
 
Langkah 1-6 diulang untuk mencari keterkaitan 
antar kata teacher-worker dan employee-worker. 
Sehingga didapatkan untuk teacher-worker adalah 
0,52 dan untuk employee-worker = 0,90 [3]. 
 
3. Ujicoba 
 

Penelitian pada paper ini menggunakan 
beberapa kata kunci sebagai contoh, diantaranya 
“Jumlah Mobil di Jakarta”, “Jumlah Pelajar di 
Jakarta”, “Jumlah Perguruan Tinggi di Jakarta”. 

Gambar 3 menunjukkan langkah yang dilakukan 
pada pembuatan ulang query atas suatu original 
query. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Langkah-langkah melakukan query 

rewriting berbasis semantik 
 
Upamakan seorang pengguna memberikan query 
melalui search engine adalah “Jumlah Mobil di 
Jakarta”. Berdasarkan  langkah-langkah pada 
gambar 3 maka akan dilakukan proses sebagai 
berikut: 
 
1. Ekstrak query menjadi konsep-konsep jumlah, 

mobil, di, dan Jakarta. 
2. Terjemahkan masing-masing konsep: 

Jumlah �number; mobil�car; di�in; 
Jakarta� unknown 

3. Cari padanan kata masing-masing konsep 
hasil terjemahan. Hasil dapat diperoleh sepeti 
pada tabel 3 kolom 1 dan 2. 

4. Cari persamaan semantik antar konsep pada 
kolom 1 dan 2 dengan menggunakan 
WordNet. Hasil persamaan semantik 
berdasarkan metode Lch di WordNet seperti 
pada tabel 3 kolom 3. 
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5. Terjemahkan konsep dari bahasa Inggris ke 
Bahasa Indonesia, dengan tetap menyimpan 
besaran similaritasnya. Besaran similaritas ini 
nantinya berguna dalam langkah menentukan 
batasan similaritas yang diinginkan.Misalkan 
batasan similar yang diinginkan adalah 0,3 
maka berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 
3 diperoleh bahwa mobil (dalam bahasa 
Indonesia) akan memperoleh hasil konsep 
vehicle, automobile dan truck. 

6. Tiap-tiap konsep yang dihaslkan dalam 
langkah 6 diterjemahkan kembali ke bahas 
Indonesia, sehingga menghasilkan konsep 
sebagai berikut: 
- Vehicle � kendaraan 
- Automobile �mobil 
- Truck �truk 

7. Pembentukan ulang query berdasarkan hasil 
langkah 6 adalah sebagai berikut: 
- Jumlah kendaraan di Jakarta 
- Jumlah mobil Jakarta 
- Jumlah Truck di Jakarta 
- Hitung kendaraan di Jakarta 
- Hitung mobil di Jakarta 

 
Tabel 1. Hasil Perhitungan Menggunakan Metode 

Leacock & Chodrow di wordnet 
 

Konsep 1 Konsep 2 Lch 

car vehicle 0,33 

car automobile 1 

student pupil 0,09 

in at 0,25 

number count 1 

vehicle automobile 0,2 

campus college 0,08 

university college 0,33 

campus university 0,08 

academy university 0,33 

campus academy 0,08 

college academy 0,25 

truck car 0,33 

vehicle truck 0,25 

vehicle motorcycle 0,2 

motorcycle motorbike 1 

motorcycle bicycle 0,33 

bike bicycle 1 

bike vehicle 0,33 

vehicle bicycle 0,33 

plane aircraft 0,33 

vehicle bus 0,25 

student college 0,1 

campus student 0,08 

computer notebook 0,2 

laptop notebook 0,33 

laptop computer 0,2 

pc computer 0,33 

pc notebook 0,33 

laptop Pc 0,33 

pupil campus 0,09 

pupil school 0,1 

high school pupil 0,06 

 
Adapun ringkasan hasil ujicoba dapat dilihat pada 
tabel 2. 
 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Ujicoba 
 

No. Query-N Nilai 
batas 

Jumlah  
Query 

rewriting 
1 Jumlah Mobil di 

Jakarta 
0,2 8 

2 Jumlah Mobil di 
Jakarta 

0,3 4 

3 Jumlah Mobil di 
Jakarta 

0,8 2 

4 Jumlah Pelajar di 
Jakarta 

0,2 8 

5 Jumlah Pelajar di 
Jakarta 

0,3 4 

6 Jumlah Pelajar di 
Jakarta 

0,8 2 

 
 
4. Kesimpulan 
 

Paper ini mengajukan suatu metode baru dalam 
meningkatkan kinerja query rewriting dengan 
melibatkan pencarian sinonim konsep dan 
mempertimbangkan hubungan semantik diantara 
kandidat konsep yang akan membentuk ulang 
query. Hubungan semantik ditunjukkan melalui 
nilai similaritas yang diperoleh melalui sebuah 
perhitungan semantik antar konsep menggunakan 
tesaurus bahasa Inggris yang disebut WordNet.  

Nilai similaritas digunakan sebagai 
pertimbangan batasan konsep yang akan dijadikan 
sebagai kandidat konsep untuk query rewriting. 
Adanya nilai similaritas inimemberikan suatu 
fleksibilitas terhadap luasan/cakupan kandidat 
konsep yang pada akhirnya juga membatasi 
banyaknya query rewriting yang akan dilakukan. 

Penelitian ini masih merupakan penelitian awal 
dalam meningkatkan kinerja query rewriting 
dengan melibatkan pencarian sinonim konsep. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian lebih 
mendalam, diantarnya adalah bagaimana 
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menangani respon dari hasil query rewriting yang 
ada. 
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Abstrak 

Eksekutif Perguruan Tinggi memiliki peran dan berpengaruh kuat dalam perencanaan strategis serta 
menetapkan kebijakan perguruan tinggi.  Sesuai perannya Eksekutif Perguruan Tinggi membutuhkan informasi 
akurat dan aktual berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mendukung mereka untuk mengidentifikasi 
masalah, peluang dan trend sebagai langkah-langkah untuk menetapkan kebijakan dan strategi peningkatan 
kualitas. 

Sesuai karakteristik pekerjaan dan kebutuhan informasi Eksekutif Perguruan Tinggi, akan dibangun 
sebuah dashboard yang dapat digunakan untuk mendapatkan seluruh informasi di sebuah perguruan tinggi. 
Pembangunan dilakukan dimulai dari menetapkan requirement sesuai karakteristik Eksekutif Perguruan Tinggi, 
menetapkan Critical Succsess Factors (CSF), sampai dengan merancang model dashboard, berupa rancangan 
informasi, basisdata, proses-proses perolehan informasi, serta content dan layout. 

Penelitian ini menghasilkan sebuah model dasboard untuk Eksekutif Perguruan Tinggi dalam bentuk 
purwarupa aplikasi. 
 
Kata kunci : Eksekutif Perguruan Tinggi, Dashboard, CSF 
 
 
 
1. Pendahuluan  

 
 Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan 
mengembangkan perguruan tinggi yang berorientasi 
pada mutu/kualitas sudah sangat dirasakan perlu, 
Perguruan tinggi sebagai organisasi pendidikan 
bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang 
berkualitas sehingga sistem manajemen mutu pada 
hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus 
untuk memperkuat dan mengembangkan mutu 
lulusan sehingga dapat diserap oleh kalangan 
instansi dan pasar tenaga kerja. 
 Untuk medukung manajemen ekskutif dalam 
menentukan strategi dan kebijakan dibutuhkan 
Sistem Informasi, dalam bentuk dashboard yang 
menyediakan informasi mengenani faktor-faktor 
yang mempengaruhi proses bisnis di Perguruan 
Tinggi. 

 
2. Tujuan Penelitian 

 
Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah : 

d. Merancang sebuah dashboard untuk mendukung 
perencanaan strategi dan penetapan  kebijakan 
oleh manajemen eksekutif perguruan tinggi. 

e. Menetapkan Critical Sucsess Factors bagi 
eksekutif perguruan tinggi. 

f. Membangun model interaksi untuk dashboard. 
 
3. Pemahaman-Pemahaman   

 
3.1 Pemahaman Eksekutif 

 
Istilah eksekutif digunakan untuk 

mengidentifikasi manajer tingkat puncak yang 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
perusahaan/organisasi. Istilah eksekutif dapat 
diterapkan untuk semua manajer yang berada pada 
tingkat perencanaan strategis. Eksekutif mempunyai 
tanggung jawab untuk menetapkan tujuan atau arah 
organisasi untuk beberapa tahun yang akan datang. 
 Sedangkan Prof. John P. Kotter mengatakan 
Strategi untuk mengatasi tantangan pekerjaan yang 
dilakukan eksekutif adalah : [6] 
i. menetapkan  agenda  -  tujuan  yang  harus  

dicapai perusahaan (panjang, mencegah, dan 
jangka pendek); 

ii.  membangun jaringan  kerjasama  diantara  
orang-orang  yang  harus  menyelesaikan agenda  
tersebut; 
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iii.  menetapkan  lingkungan  norma  dan  nilai / 
target  yang tepat sehingga anggota jaringan 
dapat bekerja mencapai agenda itu. 

 
3.2 Sistem Informasi untuk Eksekutif 

 
Sistem Informasi Eksekutif (SIE) adalah 

Sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses 
bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal 
dan eksternal yang relevan dengan critical success 
factor (faktor penentu keberhasilan). (Watson, 1993) 
[6]. 

Berikut adalah karakteristik data yang 
dibutuhkan oleh SIE [6] : 
a. Data yang telah dirangkum (highly summarized 

data).  
b. Drill down. Menyediakan mekanisme yang 

memungkinkan eksekutif untuk melihat rincian 
data yang menyusun rangkuman data. 

c. Integrasi data dari basis data yang berbeda - 
beda.  

d. Eksekutif lebih tertarik untuk melihat trend 
jangka panjang, misalnya lima tahun ke depan. 

e. Informasi menjadi lebih bermakna jika dapat 
dibandingkan dengan informasi lain yang sejenis. 

f. Informasi yang disampaikan kepada eksekutif 
harus dalam bentuk yang ditentukan oleh faktor 
penentu kesuksesan (critical success factors) 
yang didefinisikan oleh eksekutif. 

 
3.3 Eksekutif Perguruan Tinggi 

 
Berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Tahun 2011 tentang Perguruan Tinggi 
BAB I mengenai ketentuan umum perguruan tinggi  
pasal 1 menyebutkan bahwa : [7] 
a. Organ Perguruan Tinggi yang selanjutnya 

disebut Organ adalah unit organisasi  Perguruan 
Tinggi yang menjalankan fungsi Perguruan 
Tinggi, baik sendiri maupun bersama-sama.   

b. Pemimpin  adalah  pejabat  yang  memimpin  
Organ  yang menjalankan  fungsi pengelolaan 
dengan sebutan rektor untuk universitas/institut, 
ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk 
politeknik/akademi. 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

pemimpin atau eksekutif perguruan tinggi adalah 
rektor, dimana dalam melaksanakan tugasnya rektor 
biasanya dibantu oleh Pembantu Rektor(PR) 1 yang 
mengelola bidang akademik, Pembantu Rektor 2, 
dan Pembantu Rektor 3.  
 
3.4 Critical Success Factors(CSF) dan Key 

Performance Indicator (KPI) 
 

Pada makalah yang berjudul “Pengaruh 
Implementasi Sistem Informasi Terhadap Kinerja 
Operasional Perusahaan”[9], Rockart 
mendefinisikan Critical Success Factors (CSF) 
sebagai “the limited number of areas in which result, 

if they are satisfactory, will ensure successful 
competitive performance for the organization” [10]. 
Dengan demikian CSF merupakan  faktor-faktor 
terpenting yang mempengaruhi keberhasilan 
organisasi .  

Sebelum menentukan CSF, harus dipahami 
terlebih dahulu tujuan dari organisasi. Tujuan 
organisasi biasanya dijabarkan dalam visi misi 
organisasi. Setelah tujuan organisasi diketahui, 
kemudian baru ditentukan faktor-faktor terpenting 
yang mempengaruhi organisasi untuk mencapai 
tujuannya. 

KPI merupakan ratio yang menyimpulkan dua 
atau lebih ukuran-ukuran penting dan KPI 
berhubungan secara langsung dengan tujuan bisnis 
organisasi/perusahaan. KPI ditentukan sebagai 
parameter pengukuran CSF bagi 
organisasi/perusahaan. KPI biasanya ada pada level 
aktifitas yang merupakan kondisi yang harus 
tercapai pencapaian tujuan bisnis perusahaan. [11] 
 
3.5 Dashboard Information System  

 
Dashboard di dalam pesawat atau mobil telah 

mengilhami istilah dashboard dalam informasi dan 
intelijen bisnis. Tujuan dari dashboard dalam ketiga 
pengaturan ini adalah sama untuk memantau dan 
mengendalikan sistem yang kompleks dan saling 
tergantung. David Norton dan Robert Kaplan 
menganalogikan antara pesawat dan organisasi perlu 
alat informasi yang sama [3]. 

Manajemen yang efektif dari organisasi, 
dengan dibantu oleh 1 set KPI atau CSF,  
membutuhkan alat-alat informasi yang serupa 
dengan yang dibutuhkan untuk menggambarkan 
situasi detail dari status-status organisasinya [3]. 
 
4. Pembangunan Dashboard untuk Eksekutif PT 

 
4.1 Penetapan CFS dan KPI 

 
Langkah yang digunakan untuk menetapkan CSF 

dan KPI perguruan tinggi (PT) adalah tetapkan visi 
dan misi,  tujuan bisnis, dan untuk mencapai tujuan 
tetapkan strategi bisnis PT, secara singkat dapat 
dilihat pada gambar 1 : 

 

 
Gambar 1. Tahapan penentuan CSF dan KPI PT 

 
Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 
1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan 
tinggi adalah : 
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a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota 
masyarakat yang memiliki kemampuan 
akademik dan atau professional yang dapat 
menerapkan, mengembangkan dan memerkaya 
khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau 
kesenian. 

b.  Mengembangkan dan menyebarkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta 
mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 
memperkaya kebudayaan nasional. 
 

Secara umum CSF untuk PT terbagi menjadi 
tiga kategori yaitu Pengajaran, Penelitian, dan 
Pengabdian Masyarakat [2]. Strategi yang digunakan 
pada penelitian ini merujuk pada strategi jangka 
panjang UNPAS tahun 2008-2012 [12]. Strategi 
yang digunakan adalah strategi yang relevan dengan 
kategori pengajaran, pengabdian, dan pengabdian 
masyarakat. Hasil penetapan CSF dan KPI 
perguruan tinggi dapat dilihat pada lampiran. 

 
4.2 Penetapan Elemen KPI 

 
Setelah CSF ditentukan, selanjutnya 

mendetailkan ke dalam empat elemen di bawah ini 
untuk menetapkan KPI [12]: 

 
1. Data Source yaitu identifikasi sumber data dari 

setiap CSF. Terdapat 2 macam jenis data yaitu 
laporan dan basis data, jenis laporan merupakan 
sumber data yang masih berupa dokumen fisik, 
sedangkan basis data merupakan data yang sudah 
dapat digunakan oleh dashboard 

2. Granularity yaitu identifikasi setiap CSF ke 
dalam tiga kategori. Waktu(Time), Tempat 
(Geography), dan Produk (Product). 

3. Calculation yaitu identifikasi formula untuk 
setiap CSF. 

4. Variance yaitu identifikasi aturan periode 
perbandingan dari setiap CSF. 

 
Elemen KPI yang dikaji pada penelitian ini 

adalah Data Source dan Granularity. Contoh 
penetapan elemen Dashboard dapat dilihat pada di 
lampiran.  
 
4.3 Penetapan Threshold 

 
Threshold merupakan parameter untuk 

mengukur kinerja organisasi, melalui beberapa 
rentang nilai yang akan memonitor status dari 
sebuah CSF, threshold untuk institusi pendidikan 
terbagi menjadi empat kategori yaitu Unggul, Baik, 
Berkembang, dan Tumbuh [2]. 

Contoh kriteria threshold untuk setiap CSF 
yang akan ditampilkan di dalam dashboard dapat 
dilihat pada di lampiran. 
 
4.4 Peringatan(Alert) 

 

Alert adalah salah satu konsep 
pembangunan dashboard yang bertujuan untuk 
memberikan perhatian lebih bagi pengguna untuk 
dapat mengetahui status setiap KPI yang melewati 
batas tertentu. Identifikasi Alert terbagi menjadi tiga 
bagianyaitu identifikasi aturan (rules), Aksi 
(actions), dan Penerima (recipients), untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 2. Contoh Alert 

Nama CSF Alert 
Rules Actions Recipients 

Kehadiran 
Dosen 

Bila 
threshold 
berada pada 
batas 
“Tumbuh” 

Mengirim email 
pemberitahuan 

PR I 

Nilai Bila 
threshold 
berada pada 
batas 
“Tumbuh” 

Mengirim email 
pemberitahuan 

PR I 

Status 
Akreditasi 

Bila 
threshold 
berada pada 
batas 
“Tumbuh” 

Mengirim email 
pemberitahuan 

PR I 

 
5 Pembangunan Dashboard  

 
Dashboard yang akan dibangun akan 

disesuaikan dengan karakteristik seperti menentukan 
gambar dan warna, menentukan grafik yang tepat 
untuk setiap CSF, menentukan animasi yang 
berhubungan dengan CSF, dan menentukan tata 
letak dari setiap  CSF yang akan ditampilkan. 

Hal-hal yang dilakukan adalah : 
1. Penetapan tipe Grafik dan Warna 

Menentukan Grafik dan warna untuk dashboard 
dapat dilihat dari tujuannya, dan untuk siapa 
dashboard ini dibuat. Komponen yang 
diperhatikan adalah pemilihan tipe grafik dan 
animasi pada dashboard. 

2.  Penempatan Content Dashboard 
Penempatan content dashboard disesuaikan 
dengan karakteristik pengguna dan kandungan 
informasi yang akan ditampilkan. 

3.  Membangun Layout Dashboard 
Layout dashboard mempengaruhi baik tidaknya 
sebuah dashboard, susunan-susunan seperti apa 
yang baik untuk membangun sebuah dashboard 
dipengaruhi dalam penentuan windows/frames, 
computer resolution. 

4. Analisis Letak Geografis 
5. Analisis Pengguna 
 
5.1   Pembangunan Storyboard 
 

Istilah storyboard berasal dari bidang 
multimedia yang bertujuan untuk memberikan 
informasi tentang cerita sebuah animasi 
menggunakan sketsa gambar. Storyboard dalam 
pembangunan sebuah dashboard dilakukan untuk 
menggambarkan interaksi user dan balasan yang 
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cocok, dashboard yang baik akan penuh dengan 
interaksi user dan balasan dari setiap aksinya 
 
 

5.2   Pembangunan Sketsa urutan navigasi/drill  
        down untuk setiap komponen dashboard 
 

Tahap ini membuat sketsa jalur navigasi jika 
pengguna malakukan klik pada setiap bagian dari 
dashboard. Jalur navigasi dirancang dengan terlebih 
dahulu melakukan analisis interaksi sesuai 
kebutuhan konten, pengguna dan layout-layout yang 
dibangun. 
 
5.3 Pembangunan Prototype Dashboard  

 
 Contoh prototype dashboard untuk 
perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar 2 [8]: 

 
Gambar 6. Contoh Prototype Dashboard PT 

 

6. Penutup 
 

 Pembangunan dashboard untuk eksekutif 
Perguruan Tinggi diharapkan dapat membantu pihak 
eksekutif untuk memantau dan mengendalikan status 
dan kondisi organisasi PT yang bersangkutan. 
Banyaknya stakeholder dan beragamnya kebutuhan 
seluruh eksekutif perguruan tinggi, membuat 
semakin kompleksnya dasboard yang akan 
dibangun. 
 Persoalan yang menjadi penting adalah 
penetapan indikator CSF dan KPI yang akan 
dijadikan indikator penilaian dan evaluasi yang akan 
ditampilkan dalam dashboard. Sehingga perlu 
diperhatikan sumber data yang relevan yang harus 
disiapkan organisasi. 
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Lampiran 
2. Lampiran indikator CSF perguruan tinggi  
3.  Lampiran Elemen Dashboard untuk eksekutif. 

 

Tabel CSF dan KPI dari perguruan tinggi 
No CSF Tujuan Srategis Kegiatan Indikator/KPI 

1 
Dosen,mahasiswa, dan 
karyawan yang bermutu 

Peningkatan 
mutu dan 
Relevansi 
Pendidikan 

Monitoring & pengendalian kegiatan 
pembelajaran Dosen di kelas 

Rata-rata kehadiran Dosen di kelas 
(minggusemester) 

Monitoring & pengendalian kegiatan 
pembelajaran Mahasiswa di kelas 

Rata-rata kehadiran mahasiswa 
kuliah (minggu/semester) 

Monitoring & pengendalian proses 
penyerahan nilai akhir 

Penyerahan nilai akhir oleh dosen 
maksimum (minggu) 

Monitoring & pengendalian Pembimbing 
Kerja Praktek dn Tugas Akhir 

Rata-rata lama studi (tahun) 

Monitoring & pengendalian PBM & 
response oleh asisten 

Rata-rata IPK Lulusan (skala 4) 

Penerapan program TOEFL 
Minimum score TOEFL mahasiswa 
tingkat akhir 

Optimalisasi penanganan mahasiswa 
Perpanjangan waktu studi & daur ulang 

Rata-rata lulus (%) pada tahun 
penanganan. 

Rata-rata lulus (%) pada tahun 
perpanjangan & daur ulang 

2 
Pemanfaatan terpadu 
sumberdaya universitas 

Peningkatan 
relevansi 
kurikulum 
dengan tuntutan 
stakeholder 

Workshop kurikulum berbasis kompetensi 
(KBK) (%) 

Jumlah jurusan yang memiliki KBK  

Penyusunan dokumen KBK untuk setiap 
prodi 

Jumlah jurusan yang memiliki 
dokumen KBK (%) 

Workshop penyempurnaan SAP & silabus 
matakuliah 

Jumlah SAP & Silabus matakuliah 
terbaru di setiap jurusan setiap 
tahun (%) 

3 

Sarana dan prasarana 
yang memadai untuk 
mendukung suasana 
akademik 

Peningkatan 
mutu akademik 
dan fasilitas 
pendukung 

Workshop pembuatan evaluasi diri & 
pengisian boring serta simulasi oleh pakar 
akreditas 

Jumlah jurusan yang terakreditasi 
minimal B(%) 

Pengembangan mutu & jumlah program 
pendidikan S2 & S3 

Jumlah prodi yang memiliki program 
pascasarjana 

4 
Dosen,mahasiswa, dan 
karyawan yang bermutu 

Pengembangan 
program studi 
secara vertical 
dan horizontal  

Evaluasi kinerja dan audit akademik 
lingkungan program pasca sarjana 

Jumlah program studi S2 & S3 yang 
berakreditasi minimal B(%) 

5 
 

Dosen,mahasiswa, dan 
karyawan yang bermutu 

Peningkatan 
penguasaan 
TOEFL dan 
bahasa asing 
bagi dosen 

Studi lanjut S2 dan S3 dosen tetap 
Jumlah dosen tetap yang studi lanjut 
ke S2 dan S3 

Pelatihan TOEFL Bahasa Inggris dan 
asing 

Rata-rata nilai TOEFL Dosen 
UNPAS 

6 
Dosen,mahasiswa, dan 
karyawan yang bermutu 

Peningkatan 
kegiatan 
pelatihan/worksh
op seminar 
akademik 

Memberikan penghargaan kepada dosen 
sebagai penyaji  pada kegiatan workshop 
/ seminar nasional dan internasional 

Jumlah dosen penerma 
penghargaan sebagai penyaji pada 
kegiatan workshop/seminar nasional 
dan internasional 

7 
 

Pemanfaatan terpadu 
sumberdaya universitas 

Peningkatan 
mutu unpas 
melalui hibah dari 
lembaga donor 
dalam  dan luar 
negeri 

Pengajuan proposal hibah peningkatan 
mutu dan pengembangan sarana dan 
prasarana termasuk sarana fisik Unpas  

Jumlah proposal yang disetujui 
lembaga donor nasional 

Jumlah proposal yang disetujui 
lembaga donor internasional 

8 
Dosen,mahasiswa, dan 
karyawan yang bermutu 

Peningkatan 
mutu lulusan 
Unpas 

Menyediakan fasilitas sertifikasi 
kompetensi lulusan 

Jumlah minimum sertifikasi 
(Jurusan) 

Menjalin kerjasama dengan pengguna 
lulusan dan Career days 

Rata-rata waktu tunggu memperoleh 
pekerjaan (bulan) 

9 
 
Dosen,mahasiswa, dan 
karyawan yang bermutu 

Peningkatan 
publikasi hasil 
penelitian (karya 
ilmiah) Dosen 

Mengikuti seminar nasional maupun 
internasional bagi dosen 

Jumlah dosen yang mengikuti 
seminar sebagai pemakalah 

Publikasi karya ilmiah (hasil penelitian 
dosen) di jurnal nasional maupun 
inernasional terakreditasi 

Jumlah publikasi hasil penelitian 
dosen yang diterbitkan dalam jurnal 
nasional dan internasional. 

10 
Dosen,mahasiswa, dan 
karyawan yang bermutu 

Meningkatkan 
kemampuan dan 
minat Dosen 
dalam kegiatan 
PPM  

Penyuluhan peduli lingkungan,workshop, 
dan bakti sosial 

Jumlah dosen yang terlibat kegiatan 
PPM 

Kegiatan PPM dosen dari berbagai prodi 
ke daerah dalam rangka promosi UNPAS 

Jumlah pelaksanaan kegiatan PPM 
UNPAS 

11 
 

Kerjasama yang saling 
mendukung 

Peningkatan 
perolehan 
sumber dana 
kegiatan PPM 
dari instansi lain. 

Pengajuan proposal kerjasama PPM ke 
instansi pemerintah / swasta 

Jumlah proposal PPM yang diterima 
 Pengajuan proposal PPM ke lembaga 

donor nasional maupun internasional 
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Tabel Contoh Elemen Dashboard untuk eksekutif PT [4] 
 

No 
KPI Data Source Granularity 

Nama Laporan Basis Data Time Geography 

1.  
Rata-rata kehadiran Dosen di kelas (minggusemester) Berita Acara Kuliah Perkuliahan 1/2/3/4 Minggu PR 1 , Rektor 

2.  
Rata-rata kehadiran mahasiswa kuliah (minggu/semester) Berita Acara Kuliah Perkuliahan 1/2/3/4 Minggu PR 1 , Rektor 

3.  
Penyerahan nilai akhir oleh dosen maksimum (minggu) Berita Acara Kuliah Perkuliahan 1/2/3/4 Minggu PR 1 , Rektor 

4.  
Rata-rata lama studi (tahun) Kelulusan per jurusan Lulusan Per-12 Bulan PR 3 , Rektor 

5.  
Rata-rata IPK Lulusan (skala 4) Kelulusan per jurusan Lulusan Per-12 Bulan PR 3 , Rektor 

6.  
Minimum score TOEFL mahasiswa tingkat akhir Kelulusan per jurusan Lulusan Per-12 Bulan PR 3 , Rektor 

7.  
Rata-rata lulus (%) pada tahun penanganan. Kelulusan per jurusan Lulusan Per-12 Bulan PR 3 , Rektor 

8.  
Rata-rata lulus (%) pada tahun perpanjangan & daur ulang Kelulusan per jurusan Lulusan Per-12 Bulan PR 3 , Rektor 

9.  
Jumlah jurusan yang memiliki KBK  Akreditasi perjurusan Lulusan Per-36 Bulan PR 1 , Rektor 

10. 
Jumlah jurusan yang memiliki dokumen KBK (%) Akreditasi perjurusan Lulusan Per-36 Bulan PR 1 , Rektor 

11. 
Jumlah SAP & Silabus matakuliah terbaru di setiap jurusan setiap tahun (%) Kegiatan laboratorium Lulusan Per-36 Bulan PR 1 , Rektor 

12. 
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Abstrak 

Content-Based Image Retrieval (CBIR), adalah suatu aplikasi computer vision yang digunakan untuk melakukan 
pencarian gambar-gambar digital pada suatu basis data. Penelitian ini mengaplikasikan konsep Content Based 
Image Retrival dengan mengembangkan program pencarian citra dengan mengekstraksi bentuk dasar tepi objek 
menggunakan filter Canny, menentukan kode rantai Freeman dari hasil deteksi tepi dan mendefinisikan bentuk 
dasar tepi objeknya. Setelah itu dilakukan ekstraksi fitur citra berdasarkan konten histogram warna lokal. 
Tahapan yang dilakukan pada pengekstraksian nilai konten warna adalah  membagi citra menjadi 16 segmen, 
dan mengkuantisasi nilai sebaran warna dan menyimpannya di masing-masing histogram warna lokal setiap 
bagian citra. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh nilai hasil perbandingan kedua citra adalah  Euclidean 
distance. Proses pencarian berdasarkan konten bentuk tepi objek dan histogram warna lokal menghasilkan daftar 
sepuluh citra dari yang paling mirip dan menghasilkan hasil pencarian citra dengan tingkat kemiripan 100%. 
Data yang digunakan pada penelitian ini 20 sampel citra bendera negara-negara di dunia yang berformat JPG 
atau PNG. 
 
Kata kunci : CBIR, histogram warna lokal, bentuk dasar tepi objek, filter canny, euclidean distance 
 
 
1. Pendahuluan [Times New Roman 10, bold] 
 
 Perkembangan teknologi informasi telah 
banyak melahirkan sistem dan aplikasi yang sangat 
bermanfaat dan membantu penggunanya dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Sistem informasi berbasis 
computer membutuhkan basis data untuk 
menyimpan setiap data dan informasi yang 
diperlukannya. Basis data tidak hanya digunakan 
untuk menyimpan informasi berupa teks atau angka 
namun basis data telah mampu menyimpan 
informasi dalam bentuk citra. Seiring dengan terus 
berkembangnya ukuran dari basis data citra, metode 
tradisional yang biasa digunakan dalam pencarian 
citra sudah tidak mungkin lagi digunakan. misalnya 
pencarian citra dengan kata kunci, kadang kala kata 
kunci (teks) yang dimasukkan tidak sesuai dengan 
citra yang diharapkan sehingga dengan memberikan 
kata kunci saja adalah tidak cukup, harus 
dikembangkan dengan metode lain untuk 
mengekstrak informasi citra yang dapat digunakan 
sebagai pengganti atau ditambahkan pada sistem 
kata kunci. Untuk itu dikembangkan suatu metode 
baru yaitu CBIR ( Content Based Image Retrieval ). 
CBIR adalah suatu aplikasi computer vision yang 
digunakan untuk melakukan pencarian gambar-

gambar digital pada suatu basis data, yang dianalisa 
dalam proses pencarian itu adalah actual contents 
(kandungan aktual) sebuah gambar. Istilah content 
pada konteks ini merujuk pada warna, bentuk, 
tekstur, atau informasi lain yang didapatkan dari 
gambar tersebut. 

Algoritma yang dikembangkan Febriani 
menunjukkan bahwa pencarian menggunakan 
informasi kemiripan bentuk tepi objek dapat 
memberikan hasil yang kurang sempurna pada objek 
yang bentuknya sama tetapi memiliki warna yang 
berbeda [4]. 

Pencarian citra menggunakan informasi warna 
dengan histogram warna global (GCH), 
mengembalikan hasil yang tidak sesuai dengan 
persepsi visual. CGH hanya cocok jika pengguna 
mencari citra dalam sistem basis data yang hanya 
memperhatikan distribusi warna global suatu citra.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengaplikasikan  CBIR yang mampu menemukan 
gambar (yang dijadikan query dalam pencarian) 
yang memiliki persentase kemiripan yang mendekati 
dalam basis data gambar yang tersedia berbasis 
histogram warna dan representasi bentuk objek pada 
gambar. Citra query dan citra basis data yang 
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digunakan berupa citra dengan format JPG atau 
PNG. 

Tahapan pencarian yang dilakukan adalah 
mengkonversi format file input citra menjadi JPG, 
kemudian dilakukan ekstraksi bentuk menggunakan 
canny edge detection, freeman chain code dan 
pendefinisian tepi objek, setelah di dapat nilai 
ekstraksi bentuk, maka dari hasil nilai tersebut 
dilakukan ekstraksi berdasarkan warna. Kemudian 
untuk menghitung tingkat kemiripan pencarian 
dilakukan penghitungan kemiripan menggunakan 
euclidean distance.  
 
2. Landasan Teori 

 
2.1. Content-Based Image Retrieval (CBIR) 

 
Proses umum dari CBIR adalah pada citra 

yang menjadi query dilakukan proses ekstraksi fitur 
(image contents), begitu halnya dengan citra yang 
ada pada sekumpulan citra juga dilakukan proses 
seperti pada citra query. Parameter fitur citra yang 
dapat digunakan untuk retrieval pada sistem ini 
dapat berupa histogram, susunan warna, tekstur dan 
shape (bentuk), tipe spesifik dari obyek, tipe event 
tertentu, nama, individu, lokasi, emosi. 

Dalam sistem tersebut, konten visual dari 
kumpulan citra dalam basis data citra diekstraksi dan 
dideskripsikan dalam bentuk vektor fitur multi 
dimensi. Konten ini disimpan dalam basis data 
konten. Untuk mencari citra dalam basis data, 
penggunanya memerlukan citra masukkan (query), 
citra query ini kemudian di ekstraksi konten 
visualnya dan direpresentasikan dalam bentuk vektor 
konten. Kemiripan atau jarak antara vektor konten 
dari citra ruang dan citra query dihitung oleh proses 
pengurutan. Proses pengurutan diperlukan untuk 
melakukan proses pencarian yang cepat dan efisien. 
Umpan balik dari pengguna merupakan modifikasi 
dari proses pencarian citra untuk menghasilkan 
pencarian citra yang lebih presisi. 

 
2.2. Histogram Warna Lokal 
 

Color histogram adalah representasi 
distribusi warna dalam sebuah citra yang didapatkan 
dengan menghitung jumlah piksel dari setiap bagian 
range warna, secara tipikal dalam dua dimensi atau 
tiga dimensi. Histogram warna sangat efektif 
mengkarakterisasikan distribusi global dari warna 
dalam sebuah image. 

Sedangkan histogram warna lokal (LCH) 
membagi gambar menjadi beberapa bagian dan 
kemudian mengambil histogram warna tiap bagian 
tadi. LCH memang berisi lebih banyak informasi 
tentang gambar, namun metode ini membutuhkan 
lebih banyak proses komputasi. Dalam ekstraksi 
menggunakan histogram warna lokal, langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut :  

1. Segmentasi gambar ke dalam 
blok/bagian/segmen dan mendapatkan 
histogram warna lokal untuk setiap 
blok/segmen. 

2. Membandingkan blok di lokasi yang sama 
dari dua gambar (jarak antara dua blok 
adalah jarak antara histogram warna 
mereka). 

3. Penjumlahan jarak dari semua blok. 
 
2.3. Bentuk Dasar Tepi Objek 

 
Tiga jenis bentuk dasar objek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Tepi dengan garis vertical, horizontal dan 

diagonal.  
Secara umum formulasi untuk garis lurus dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan 
linier, yang disajikan pada persamaan (1): 
 y = αx + b atau  
       x = αy + b,           dengan  b = 0         (1) 
dimana α = sudut penyimpangan. Untuk 
mempermudah dalam menentukan garis dan 
busur digunakan asumsi dan pendekatan-
pendekatan sebagai berikut ini: 
a. garis horizontal, jika x = αy + b dengan x = 0. 
b. garis vertical, jika y = αx + b , dengan y = 0. 
c. garis diagonal, jika α  = 1 terhadap sumbu x 

atau sumbu y. 
b.   Tepi dengan sudut 

Suatu objek dapat mengandung berbagai sudut, 
sedangkan sudut terbentuk dari dua buah tepi 
yang ujungnya saling berhimpit. Berdasarkan 
pada kondisi tersebut, maka jenis sudut yang 
terbentuk dapat menghasilkan beberapa jenis, 
antara lain siku-siku, sudut lancip, dan sudut 
tumpul. Untuk sudut siku-siku terbentuk bila 
kedua buah tepi saling tegak lurus, sudut lancip 
bila kedua tepi membentuk sudut kurang dari  
90o , sedangkan sudut tumpul terbentuk bila 
kedua tepi berhimpitan membentuk sudut lebih 
besar dari 90o . 

c.    Tepi dengan jenis busur 
Selain membentuk sudut, gabungan dua tepi 
juga dapat membentuk busur yang 
direpresentasikan. 

 
2.4. Euclidean Distance 
 

Jarak Euclidean dapat dianggap sebagai 
jarak yang paling pendek antar dua titik. Jika 
sebagian dari suatu atribut obyek diukur dengan 
skala berbeda, maka ketika menggunakan fungsi 
jarak Euclidean, atribut dengan skala yang lebih 
besar boleh meliputi atribut yang terukur pada skala 
yang lebih kecil. 

Titik antara p dan q merupakan panjang 
dari segmen pq. Rumus : 

(2) 
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Euclidean sering digunakan karena 
penghitungan jarak dalam distance space
merupakan jarak terpendek yang bisa didapatkan 
antara dua titik yang diperhitungka
 
3. Pencarian Citra Berdasarkan LCH dan 

Bentuk Tepi Objek  
 
Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan 

aplikasi pencarian citra berdasarkan bentuk tepi 
objek dan histogram warna local adalah sebagai 
berikut : 

 
Gambar 1. Tahapan  input citra aplikasi 

 
Saat proses pencarian citra dijalankan

aplikasi terlebih dahulu melakukan proses validasi 
dengan mengecek kolom path
basis data sudah terkoneksi dan 
sudah terpenuhi. Jika salah satu parameter tersebut 
belum terpenuhi maka pengguna diminta untuk 
melengkapinya, misalnya jika lokal server belum 
dinyalakan (karena basis data menggunakan lokal 
server)  maka akan keluar pesan untuk menyalakan 
lokal sever dan jika record dalam basis data masih 
kurang dari 10 (sepuluh) maka program

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

sering digunakan karena 
distance space ini 

merupakan jarak terpendek yang bisa didapatkan 
antara dua titik yang diperhitungkan 

Pencarian Citra Berdasarkan LCH dan 

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan 
aplikasi pencarian citra berdasarkan bentuk tepi 
objek dan histogram warna local adalah sebagai 

 

Gambar 1. Tahapan  input citra aplikasi  

proses pencarian citra dijalankan, 
terlebih dahulu melakukan proses validasi 

path citra sudah terisi, 
sudah terkoneksi dan record basis data 

ika salah satu parameter tersebut 
pengguna diminta untuk 

melengkapinya, misalnya jika lokal server belum 
dinyalakan (karena basis data menggunakan lokal 
server)  maka akan keluar pesan untuk menyalakan 

dalam basis data masih 
kurang dari 10 (sepuluh) maka program akan 

langsung membuka halaman 
pengguna dapat melengkapi batas minimal 
yang diperlukan. 

 

Gambar 2. Contoh citra input 

 

Gambar 3. Tahapan konversi format gambar dan 
ekstraksi bentuk 

 
Setelah melalui tahap validasi

dikonversi terlebih dahulu ke dalam format jpg agar 
dapat diproses oleh kedua mesin ekstraksi. Hasil 
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halaman input data agar 
pengguna dapat melengkapi batas minimal record 

 
Gambar 2. Contoh citra input  

 
 

Gambar 3. Tahapan konversi format gambar dan 
ekstraksi bentuk  

Setelah melalui tahap validasi, citra 
dikonversi terlebih dahulu ke dalam format jpg agar 
dapat diproses oleh kedua mesin ekstraksi. Hasil 
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konversi berupa imageBuffer
sebagai masukkan mesin ekstraksi.

Ekstraksi pertama yang diproses adalah 
ekstraksi bentuk dimana citra me
proses image processing mulai dari deteksi tepi 
dengan menggunakan filter Canny
deteksi tepi tersebut ditelusuri untuk mendapatkan 
kode rantai tepi objek sehingga diperoleh data hasil 
ekstraksi bentuk tepi yang berupa himpunan
tepi dasar objek yang diperoleh dari citra. 

 

Gambar 4. Citra Query hasil deteksi tepi Canny
 
Setelah itu citra melalui proses penelusuran 

tepi objek menggunakan metode freeman chain 
code. 

Tabel 1. Hasil proses kode rantai tepi citra

CC(n) Kode Rantai
1 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000001000012222222222222222222
22222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222
222222222222222222222221

2 77000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000060666666666666666666
66666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666
6666666666666666666666667

3 66666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666
66666667666606000070000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
0000000000000000000

4 22222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222
22222221222110000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000001 
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imageBuffer yang digunakan 
traksi. 

Ekstraksi pertama yang diproses adalah 
ekstraksi bentuk dimana citra melalui beberapa 

mulai dari deteksi tepi 
filter Canny kemudian hasil 

deteksi tepi tersebut ditelusuri untuk mendapatkan 
kode rantai tepi objek sehingga diperoleh data hasil 
ekstraksi bentuk tepi yang berupa himpunan bentuk 
tepi dasar objek yang diperoleh dari citra.  

 
hasil deteksi tepi Canny 

Setelah itu citra melalui proses penelusuran 
tepi objek menggunakan metode freeman chain 

Tabel 1. Hasil proses kode rantai tepi citra 

antai 
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000001000012222222222222222222
22222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222
222222222222222222222221 
77000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000060666666666666666666
66666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666
6666666666666666666666667 
66666666666666666666666666666666

66666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666
66666667666606000070000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

0000000000000000 
22222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222
22222221222110000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000000000000000000000

 

 
Untuk lebih jelasnya hal tersebut akan 

dijelaskan di bagian algoritma ekstraksi bentuk. 
Nilai ekstraksi bentuk yang telah diperoleh tersebut 
akan dibandingkan dengan semua 
terdapat di basis data citra untuk memeperoleh nilai 
similaritas (kemiripan) setiap citra dalam basis data 
terhadap citra query. 

 
Tabel 2. Daftar similaritas

               GQ - Gn ID Citra
GQ – G1 11 

GQ – G4 14 

GQ – G11 21 

GQ – G20 30 

GQ – G3 13 

GQ – G13 23 

GQ – G7 17 

GQ – G12 22 

GQ – G8 18 

GQ – G15 25 

GQ – G6 16 

GQ – G2 12 

GQ – G17 27 

GQ – G16 26 

GQ – G19 29 

GQ – G5 15 

GQ – G18 28 

GQ – G14 24 

GQ – G9 19 

GQ – G10 20 
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Untuk lebih jelasnya hal tersebut akan 
dijelaskan di bagian algoritma ekstraksi bentuk. 
Nilai ekstraksi bentuk yang telah diperoleh tersebut 
akan dibandingkan dengan semua record citra yang 
terdapat di basis data citra untuk memeperoleh nilai 

(kemiripan) setiap citra dalam basis data 

similaritas bentuk hasil pengurutan 

Citra  Similaritas Bentuk 

 
0.0 

 
11.6562 

 44.5352 

 
49.7749 

 
50.1237 

 
53.5621 

 
55.2444 

 
56.6053 

 
56.9319 

 56.9319 

 
57.8609 

 
66.7785 

 
74.2061 

 74.2128 

 
78.4359 

 
84.0476 

 
89.0616 

 
96.7039 

 
106.9885 

 111.3424 
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Gambar 5. Tahapan  ekstraksi warna  
 

Data similaritas bentuk diurutkan  dari nilai 
terkecil (serupa) hingga nilai terbesar (berbeda) 
dengan menggunakan algoritma pengurutan 
selection sort. Diambil sepuluh data teratas hasil 
pengurutan similaritas bentuk. 
 Ekstraksi kedua adalah ekstraksi warna 
yang menggunakan metode histogram warna lokal. 
Pada proses ini citra akan disegmentasi menjadi 
beberapa bagian, sehingga diperoleh nilai histogram 
warna setiap bagiannya. Untuk lebih jelasnya hal ini 
akan dijelaskan dibagian algoritma ekstraksi warna.  

Tahap ekstraksi warna didahului dengan 
tahap segmentasi. Hal ini untuk membagi citra 
menjadi beberapa bagian dan memperoleh histogram 
warna lokal setiap bagiannya. 

 

 
Gambar 6. Segmentasi citra query 
 

Citra masukkan dengan format warna RGB 
diekstraksi untuk setiap piksel dari citra tersebut. 
Setiap piksel dalam file citra adalah array bertipe 
data integer dengan volume 4 bytes (32 bits). 
Sebagai contoh misal sebuah piksel memiliki nilai 
11111111001100110011111000011110. Maka nilai 
piksel tersebut dapat dijabarkan: 

• Byte pertama dari kiri [11111111] = Alpha 
(nilai transparansi citra). 

• Byte kedua dari kiri [00110011] = Merah. 
• Byte ketiga dari kiri [00111110] = Hijau. 
• Byte keempat dari kiri [00011110] = Biru.  

Untuk proses penelitian kali ini hanya 
memproses nilai warna Merah, Hijau dan Biru, 
karena citra masukan bertipe file jpg sehingga nilai 
alpha tidak akan mempengaruhi  untuk proses 
selanjutnya. 

Setelah itu dilakukan normalisasi untuk 
memperoleh hasil persepsi visual yang akurat 
terhadap dua citra yang memiliki distribusi warna 
sama walau memiliki ukuran yang berbeda ukuran. 
Nilai normalisasi histogram warna lokal citra 
diperoleh dengan merubah setiap format nilai 
sebaran warna menjadi nilai persentase sebaran 
warna untuk setiap bagian.  

 
Tabel 3. Nilai normalisasi histogram lokal setiap bagian 

Bagian LCH 
1 0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0

.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0 

2 0.0,0.0,0.0,70.65217391304348,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,26.847826086956523 

3 0.0,0.0,0.0,69.23913043478261,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,28.26086956521739 

4 0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0 

5 0.0,0.0,0.0,54.64285714285714,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,42.857142857142854 

6 0.0,0.0,0.0,39.59627329192546,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,57.90372670807453 

7 0.0,0.0,0.0,38.80434782608695,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,58.69565217391305 

8 0.0,0.0,0.0,54.64285714285714,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,42.857142857142854 

9 0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0 
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10 0.0,0.0,0.0,70.65217391304348,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,26.847826086956523

11 0.0,0.0,0.0,69.23913043478261,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,28.26086956521739

12 0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

13 0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.

14 0.0,0.0,0.0,70.65217391304348,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,26.847826086956523

15 0.0,0.0,0.0,69.23913043478261,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,28.26086956521739

16 0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

 
Dari proses ekstraksi ini diperoleh data 

nilai ekstraksi warna citra (query
warna yang telah diperoleh tersebut akan 
dibandingkan dengan sepuluh
similaritas bentuk sebelumnya untuk memperoleh 
nilai similaritas (kemiripan) berdasarkan warna 
untuk sepuluh data citra terhadap citra 

 
Tabel 4. Daftar nilai similaritas

GQ - Gn ID Citra Similaritas
GQ – G1 11 

 
0.0

GQ – G3 13 
 

66.8162

GQ – G4 14 
 

109.2211

GQ – G7 17 
 

105.7193

GQ – G8 18 
 

69.32440

GQ – G11 21  44.2422

GQ – G12 22 
 

70.30923

GQ – G13 23 
 

68.5539

GQ – G15 25  65.1897

GQ – G20 30 
 

52.3542
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0.0,0.0,0.0,70.65217391304348,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.

,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,26.847826086956523 
0.0,0.0,0.0,69.23913043478261,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.

0,0.0,0.0,0.0,28.26086956521739 
0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 
0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 
0.0,0.0,0.0,70.65217391304348,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,26.847826086956523 
0.0,0.0,0.0,69.23913043478261,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,

,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,28.26086956521739 
0.0,0.0,0.0,97.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 

Dari proses ekstraksi ini diperoleh data 
query). Nilai ekstraksi 

warna yang telah diperoleh tersebut akan 
sepuluh data hasil sortir 

bentuk sebelumnya untuk memperoleh 
) berdasarkan warna 

terhadap citra query. 

similaritas warna 
Similaritas Warna 

0.0 

66.8162 

109.2211 

105.7193 

69.32440 

44.2422 

70.30923 

68.5539 

65.1897 

52.3542 

Gambar 4. Tahapan  hasil pencarian informasi 

Setelah melalui tahap perbandingan 
berdasarkan bentuk dan warna, kemudian kedua 
nilai similaritas bentuk dan warna tersebut ditambah 
untuk setiap data. Nilai 
tersebut disortir kembali menggunakan algoritma 
pengurutan selection sort
citra pencarian yang dimaksud.

Daftar citra pencarian tersebut b
dimana citra yang paling mirip dengan 
akan berada di urutan paling atas. Daftar tersebut 
juga menampilkan nama deskripsi dan nilai 
similaritas dari hasil ekstraksi bentuk dan warna dan 
nilai similaritas gabungannya.

Nilai similaritas 
data kemudian diurutkan menggunakan metode 
selection sort. Hasil pengurutan dari nilai 
total ini yang ditampilkan di halaman hasil pencarian 
dalam bentuk daftar.  

 
Tabel 5. Daftar 

GQ - Gn ID Citra
GQ – G1 11 

GQ – G11 21 

GQ – G20 30 

GQ – G3 13 

GQ – G4 14 

GQ – G13 23 

GQ – G15 25 

GQ – G8 18 

GQ – G12 22 

GQ – G7 17 
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Gambar 4. Tahapan  hasil pencarian informasi  
 

Setelah melalui tahap perbandingan 
berdasarkan bentuk dan warna, kemudian kedua 

bentuk dan warna tersebut ditambah 
untuk setiap data. Nilai similaritas gabungan 
tersebut disortir kembali menggunakan algoritma 

selection sort. Sehingga didapat daftar 
pencarian yang dimaksud. 

Daftar citra pencarian tersebut berupa tabel 
yang paling mirip dengan citra (query) 

akan berada di urutan paling atas. Daftar tersebut 
juga menampilkan nama deskripsi dan nilai 

dari hasil ekstraksi bentuk dan warna dan 
gabungannya. 

 total dari setiap citra basis 
data kemudian diurutkan menggunakan metode 
selection sort. Hasil pengurutan dari nilai similaritas 
total ini yang ditampilkan di halaman hasil pencarian 

Tabel 5. Daftar similaritas total 
Citra  Similaritas Total 

 
0.0 

 88.77749649528144 

 
102.12917971422931 

 
116.94000804609436 

 
120.87741370018833 

 
122.11604158454924 

 122.12170853162134 

 
126.25640029271744 

 
126.914585544418 

 
160.96380870249638 
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4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil uji coba dan analisis hasil 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pencarian 
citra berdasarkan bentuk dasar tepi objek  dan 
konten histogram warna lokal mampu menemukan 
citra yang sama atau menyerupai dengan citra yang 
dicari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : 
- Dari pengujian yang dilakukan dengan 

menggunakan 20 data citra bendera, didapatkan 
hasil pencarian 100 %. 

- Alat ukur jarak yang digunakan untuk 
menentukan kemiripan citra adalah Euclidean 
Distance  berhasil menemukan citra yang dicari 
dalam basis data dan mampu memberikan hasil 
pengidentifikasian citra yang serupa dengan 
citra querynya. 
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Abstrak 

Politeknik XYZmenerapkan Sasaran Kerja (SK) dan Nilai Kinerja (NK) dalam mengukur kinerja setiap pegawai, 
baik yang berprofesi sebagai dosen maupun tenaga kependidikan. SK dan NK bagi dosen yang 
diimplementasikan pada Aplikasi Penilaian Kinerja masih memiliki kekurangan, diantaranya belum adanya 
standar yang digunakan dalam pengukuran secara detil terhadap sasaran kerja dosen, baik itu bidang pendidikan 
dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat hingga penunjang. Kekurangan tersebut juga berdampak 
tidak adanya keseragaman bobot SK dosen dalam jenjang fungsional yang sama, dimana masing-masing dosen 
menentukan sendiri bobot SK-nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan 
melakukan reverse engineering dan mengimplementasikan Merit System berbasis BKD. Hasil penelitian ini 
adalah terciptanya sebuah desain aplikasi yang dapat mengukur merit atau kinerja setiap dosen berbasiskan 
BKD. 
 
Kata kunci : Sasaran Kerja, Nilai Kerja, Reverse Engineering, Merit System, BKD 
 
 
 
  
1. Pendahuluan  
 

Dosen adalah salah satu komponen esensial 
dalam suatu sistem pendidikan diperguruan tinggi. 
Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat 
penting dalammewujudkan tujuan pendidikan 
nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa,meningkatkan kualitas manusia Indonesia, 
yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlakmulia, 
dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni, serta mewujudkanmasyarakat Indonesia yang 
maju, adil, makmur, dan beradab. Dalam UU 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen, 
dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan 
ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi,dan seni melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen 
iniperlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik 
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosenkepada 
para pemangku kepentingan. 

Politeknik XYZ menerapkan Sasaran Kerja 
(SK) dan Nilai Kinerja (NK) dalam mengukur 
kinerja setiap pegawai, baik yang berprofesi 
sebagai dosen maupun tenaga kependidikan. SK 
dan NK bagi dosen yang diimplementasikan pada 

Aplikasi Penilaian Kinerja masih memiliki 
kekurangan, diantaranya belum adanya standar 
yang digunakan dalam pengukuran secara detil 
terhadap sasaran kerja dosen, baik itu bidang 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian 
masyarakat hingga penunjang. Kekurangan tersebut 
juga berdampak tidak adanya keseragaman bobot 
SK dosen dalam jenjang fungsional yang sama, 
dimana masing-masing dosen menentukan sendiri 
bobot SK-nya. 

Tujuan penelitian ini adalah 
mengimplementasikan Merit System berbasis 
Beban Kerja Dosen (BKD) pada desain Aplikasi 
Penilaian Kinerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
dilakukanlah Reverse Engineeringterhadap desain 
aplikasi yang ada. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Beban Kerja Dosen (BKD) 

 
Dosen adalah pendidik profesional dan 

ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan, 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi,dan seni melalui 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat.Tugas utama dosen tersebut adalah 
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melaksanakan tridharma perguruan tinggidengan 
beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua 
belas) sks dan paling banyak16 (enam belas) sks 
pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi 
akademiknya [3]. 

 
2.2 Sasaran Kerja (SK) dan Nilai Kinerja (NK) 

 
Sasaran Kerja adalah suatu pernyataan 

mengenai sasaran kerja yang hendak dicapai oleh 
seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu, yang 
bersifat realistis, dapat diukur dan relevan[4]. 

Nilai Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh 
seseorang yang merupakan kontribusi terhadap 
hasil keseluruhan dari suatu unit kerja [4]. 

 
2.3 Merit Systemdan Penilaian Kinerja 

 
Merit System adalah sistem penilaian kinerja 

yang didasarkan pada prinsip utama dari pekerjaan 
dan promosi atas dasar merit (kinerja) dengan 
tujuan memperoleh efisiensi tertinggi [2]. 

Penilaian kinerja adalah suatu sistem formal 
dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan 
mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan 
pekerjaan, perilaku dan hasil. Fokusnya adalah 
untuk mengetahui seberapa produktif seorang 
pegawai dan apakah dapat berkinerja sama atau 
lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga 
pegawai, organisasi dan masyarakat memperoleh 
manfaat.Penilaian kinerja merupakan metode 
mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling 
umum digunakan. Dalam penilaian kinerja 
melibatkan komunikasi dua arah yaitu antara 
pengirim pesan dengan penerima pesan sehingga 
komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penilaian 
kinerja dilakukan untuk memberi tahu karyawan 
apa yang diharapkan pengawas untuk membangun 
pemahaman yang lebih baik satu sama lain. 
Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian 
sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja 
dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat 
untuk mencapai tujuan yang ada [1]. 
 
2.4 Systems Development Life Cycle (SDLC) 

 
SDLC merupakan Siklus Hidup 

Pengembangan Sistem atau Systems Life Cycle 
(Siklus Hidup Sistem) dalam rekayasa sistem dan 
rekayasa perangkat lunak.  

 

 
Gambar 84Waterfall Model 

 
SDLC adalah proses pembuatan dan 

pengubahan sistem serta model dan metodologi 
yang digunakan untuk mengembangkan sistem-
sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada 
sistem komputer atau informasi. SDLC juga 
merupakan pola yang diambil untuk 
mengembangkan sistem perangkat lunak, yang 
terdiri dari tahap-tahap: rencana (planning), analisa 
(analysis), desain (design), implementasi 
(implementation), uji coba (testing) dan 
pengelolaan (maintenance). Dalam rekayasa 
perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai 
jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. 
Metodologi-metodologi ini membentuk suatu 
kerangka kerja untuk perencanaan dan 
pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu 
proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 
jenis metode siklus hidup sistem yang paling 
banyak digunakan, yakni: siklus hidup sistem 
tradisional (Traditional Sistem Life Cycle), siklus 
hidup menggunakan protoyping (Life Cycle Using 
Prototyping), dan siklus hidup sistem orientasi 
objek (Object-Oriented System Life Cycle) [5]. 

 
2.5 Reverse Engineering 

 
Reverse Engineering adalah daerah yang 

berkaitan dengan modifikasi perangkat lunak untuk 
mengefisiensikan proses adaptasi dengan 
perubahan baru.Reverse engineering memberikan 
solusi biaya yang efektif untuk memodifikasi 
perangkat lunak atau program untuk dapat 
beradaptasi dengan manajemen perubahan [6]. 
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3. Metode 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian kali 

ini adalah Reverse Engineering. Terdapat tiga 
tahapan yang dilakukan yaitu: restructure code, 
extract abstractions dan refine & simplify [7]. 

 

 
Gambar 85 Tahapan Reverse Engineering [7] 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

 
4.1 Analisa Sistem Berjalan 

 
Desain Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen yang 

saat ini ada didasarkan pada Surat Keputusan 
Dewan  Pengurus Yayasan Politeknik XYZ tentang 
Tata Cara Penilaian Kinerja Individu. Penilaian 
kinerja ini diawali dengan penyusunan Sasaran 
Kerja (SK) dan diakhiri dengan Nilai Kinerja (NK). 

Proses penyusunan SK dan NK telah sesuai 
dengan Tata Cara Penilaian Kinerja, di mana SK 
diawali oleh pimpinan tertinggi institusi (Direktur), 
dijabarkan dan diturunkan sampai ke level Dosen. 
Penyusunan NK diawali oleh level Dosen yang 
kemudian digabungkan sampai ke level Direktur. 

 

Proses Penyusunan SK

Direktur Wakil Direktur Kajur Kaprodi Dosen Record

Mulai

Menyusun 

SK Direktur

Menyusun 

SK Wakil 

Direktur

Menyusun 

SK Kajur

Menyusun 

SK Kaprodi

Menyusun 

SK Dosen

DB SKNK

Validasi SK 

Wadir?

Ya

Tidak

Validasi SK 

Kajur?

Ya

Tidak

Validasi SK 

Kaprodi?

Ya

Tidak

Melihat SK 

Direktur

Melihat SK 

Wadir

Melihat SK 

Kajur

Melihat SK 

Kaprodi

Validasi 

SK Dosen?

Ya

Tidak

Selesai

 
Bagan 1 Proses Penyusunan SK 

 
Proses Penyusunan NK

Direktur Wakil Direktur Kajur Kaprodi Dosen Record

Mulai

DB SKNK
Mengisi NK 

Dosen

Validasi NK 

Dosen

Tidak

Simpan NK 

Dosen
Ya

Collecting 

NK Dosen

Mengisi NK 

Kaprodi

Validasi NK 

Kaprodi

Tidak

Simpan NK 

Kaprodi
Ya

Collecting 

NK Kaprodi

Mengisi NK 

Kajur

Simpan NK 

Kajur

Validasi NK 

Kajur
Ya

Tidak

Collecting 

NK Kajur

Mengisi NK 

Wadir

Simpan NK 

Wadir

Validasi NK 

Wadir
Ya

Tidak

Collecting 

NK Wadir

Mengisi NK 

Direktur

Simpan NK 

Direktur

Selesai

 
Bagan 2 Proses Penyusunan NK 

 
SK dan NK yang ditujukan untuk dosen dalam 

Surat Keputusan Yayasan tersebut telah mengacu 
pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu 
Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Ilmu, 
Pengabdian Kepada Masyarakat serta Penunjang. 
Dalam penerapannya, aplikasi ini masih memiliki 
memiliki kekurangan, diantaranya belum adanya 
standar yang digunakan dalam pengukuran secara 
detil terhadap sasaran kerja dosen, baik itu bidang 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian 
masyarakat hingga penunjang. Kekurangan tersebut 
juga berdampak tidak adanya keseragaman bobot 
SK dosen dalam jenjang fungsional yang sama, 
dimana masing-masing dosen menentukan sendiri 
bobot SK-nya. 

 
4.2 Analisa Sistem Usulan 
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Sistem yang disulkan untuk mengatasi 
permasalahan di atas yaitu dengan 
mengimplementasikan Merit System berbasis BKD. 
Proses analisa dilakukan dengan pendekatan 
Reverse Engineering dengan tahapan [7]: 
a. Restructure Code 

Pada tahapan ini dilakukan pemilahan, 
pembersihan terhadap source code yang tidak 
sesuai implementasi BKD. Hasil dari tahapan ini 
adalah didapatkannya clean source code. 
b. Extract Abstractions 

Tahapan ini merupakan tahapan inti dalam 
reverse engineering. Ada 3 (tiga) hal yang harus 
dievaluasi: proses, antar muka, basis data. 

Di sisi proses, fungsionalitas keseluruhan 
aplikasi harus dipahami secara detil terlebih dahulu. 
Setiap program yang dibentuk merupakan abstraksi 
detil fungsionalitas pada tingkat yang tinggi. 
Sebuah block diagram merepresentasikan interaksi 
antar abstraksi fungsionalitas yang dibangun. 
Implementasi merit system berbasis BKD dilakukan 
pada sisi proses, dengan penambahan beberapa 
prosedur, salah satunya adalah cek_bobot_BKD di 
sisi SK maupun NK. Penambahan prosedur ini 
mengikuti tugas utama dosen melaksanakan 
tridharma perguruan tinggidengan beban kerja 
paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks 
dan paling banyak16 (enam belas) sks pada setiap 
semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya. 
penambahan prosedur ini juga dijadikan sebagai 
salah satu solusi untuk menyamakan bobot kerja 
antar beberapa dosen yang memiliki jabatan 
fungsional yang sama, sehingga tidak lagi terjadi 
masing-masing dosen memberikan bobot kerja 
secara personal. 

Di sisi antar muka, reverse engineering yang 
dilakukan didasarkan pada tiga pertanyaan dasar 
[8], yaitu: 
1) Aksi dasar apa yang harus diproses oleh antar 

muka? 
2) Apakah deskripsi kompak dari respon perilaku 

sistem? 
3) Apa yang dimaksud dengan "pengganti", atau 

lebih tepatnya, apa konsep kesetaraan 
interface yang relevan di sini? 

Hal terpenting dalam proses reverse engineering di 
sisi antar muka adalah bahwa penggantian antar 
muka pengguna tidak mencerminkan antar muka 
yang lama secara tepat. 

Di sisi basis data, struktur data internal dan 
struktur basis data menjadi fokus utama dalam 
proses reverse engineering.Dalam struktur data 
internal, penentuan tipe data, struktur record, files, 
lists merupakan inisiasi indikator atau class. Dalam 
struktur basis data, reengineering satu skema basis 
data memerlukan pemahaman akan obyek dan 
relasi yang telah ada. Ada beberapa tahapan yang 
dilalui dalam melakukan reverse engineering di sisi 
basis data: 
1) Membangun inisiasi model obyek. 

2) Menentukan kandidat kunci. 
3) Menyempurnakan kelas tentatif. 
4) Mendefinisikan generalisasi. 
5) Menemukan asosiasi. 
 

 
Gambar 86 Diagram ER 

 
Hasil akhir dari tahapan ini adalah 

terbentuknya spesifikasi awal yang akan digunakan 
pada tahapan berikutnya. 

 
c. Refine & Simplify 

Pada tahapan ini akan dilakukan perbaikan 
dan penyederhanaan baik dari sisi proses, antar 
muka maupu basis data. Beberapa penyederhanaan 
dari sisi proses yang telah dilakukan dituangkan 
dalam bentuk diagram konteks dan diagram aliran 
data. Diharapkan dari tahapan ini akan 
menghasilkan sebuah desain spesifikasi final dari 
Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen yang telah 
mengimplementasikan merit system berbasis BKD. 
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Gambar 87 

Konteks Diagram Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen 

Gambar 88 
Diagram Aliran Data Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen 

 
5. Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan dapat diambil 
kesimpulan yaitu terbentuknya sebuah desain 
Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen yang telah 
dilakukan proses Reverse Engineering dalam 
rangka mengimplementasikan Merit System 
berbasis BKD yang dapat mengukur merit atau 
kinerja setiap dosen. 
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Abstrak 

Peramalan (forecasting) merupakan suatu cara untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan 
menggunakan data masa lalu. Salah satu metode dalam melakukan peramalan adalah metode Fuzzy Time series  
(FTS). Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap metode First Order and Time Invariant Model  untuk 
melihat efektifitas hasil ramalan data time series .  Pada tahap pembagian interval data time series digunakan 
metode Frequency Density Based Partitioning (FDBP. Data time series  yang digunakan sebagai data untuk uji 
coba adalah data harga saham dari 3 perusahaan yaitu Amazon.com, Inc, Bank Mandiri Tbk dan Unilever 
Indonesia Tbk. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian efektifitas peramalan (dalam %) yang diukur 
menggunakan metode Average Forecasting Error Rate (AFER). Dari hasil pengujian diperoleh rata-rata nilai 
AFER dari pengujian peramalan berada dibawah 2,5 %, sehingga dapat dikatakan bahwa peramalan 
menggunakan metode tersebut mempunyai akurasi peramalan yang cukup baik. Berdasarkan hasil pengujian 
dengan menggunakan data harga saham dari tiga perusahaan tersebut selama 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan 
dan 1 bulan dapat disimpulkan bahwa metode First Order and Time Invariant Model memberikan nilai error 
yang relatif kecil jika digunakan untuk meramalkan harga saham yang pola datanya relatif konstan atau 
stationer. 
 
Kata kunci : Fuzzy Time series, First Order and Time Invariant Model, Saham 
 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 
Peramalan (forecasting) memiliki peran yang 

cukup penting dalam melakukan pengambilan 
keputusan, yaitu bagaimana membuat perencanaan 
untuk masa depan yang lebih baik dari sebelumnya 
berdasarkan data masa lalu atau berdasarkan 
pengalaman seseorang dalam lingkungan 
perusahaan maupun pemerintahan.  

Peramalan menggunakan data masa lalu (data 
historis) dapat dilakukan menggunakan metode 
Fuzzy Time series  (FTS). FTS adalah metode 
peramalan data yang menggunakan prinsip-prinsip 
fuzzy sebagai dasarnya. Sistem peramalan dengan 
metode FTS bekerja dengan melihat pola dari data 
yang telah lalu kemudian digunakan untuk 
memproyeksikan data yang akan datang. Prosesnya 
juga tidak membutuhkan suatu sistem pembelajaran 
dari sistem yang rumit sebagaimana yang ada pada 
algoritma genetika dan jaringan syaraf, sehingga 
mudah untuk dikembangkan [2]. Kelebihan lainnya 

dari metode ini adalah dapat menyelesaikan 
masalah peramalan yang data historisnya berupa 
nilai-nilai linguistik 

Berbagai penelitian terhadap masalah 
peramalan dengan menggunakan metode FTS  telah 
banyak dipelajari dan dikembangkan oleh beberapa 
peneliti diantaranya adalah: Song dan Chissom [7] 
menggunakan metode fuzzy time series   untuk 
mengatasi masalah peramalan terhadap data historis 
yang berupa nilai-nilai linguistik, Jilani dkk [3] 
menggunakan metode baru dalam pembagian 
interval yaitu frequency density based partitioning 
yang menghasilkan hasil peramalan yang lebih 
akurat dibandingkan dengan menggunakan metode 
pembagian interval biasa pada metode fuzzy time 
series , Lazim Abdullah dkk [1] membandingkan 
dua metode untuk pembagian interval yaitu 
Randomly Chosen Length of Interval (RCLI) 
dengan Frequency Density Based Partitioning 
(FDBP) untuk meramal composite index yang 
memberikan kesimpulan bahwa pembagian interval 
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menggunakan FDBP menghasilkan peramalan yang 
lebih akurat dibandingkan dengan RCLI, dan 
Melike Sah dkk [6] menggunakan metode baru pada 
model first order and time invariant fuzzy time 
series  dengan metode pembagian interval biasa 
yang menghasilkan hasil ramalan lebih akurat 
dibanding metode time invariant fuzzy time series  
biasa. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka 
pada penelitian ini dilakukan analisis dari salah satu 
dari model-model fuzzy time series  yang telah 
dikembangkan yaitu first-order and time invariant 
model. Metode ini sebelumnya telah digunakan 
untuk meramalkan jumlah mahasiswa yang 
mendaftar di Universitas Alabama. Pada penelitian 
ini digunakan juga metode pembagian interval 
Frequency Density Based Partitioning (FDBP) 
yang memberikan hasil ramalan lebih akurat [3].   

Pada penelitian ini, data time series  yang 
digunakan merupakan data harga saham penutupan 
dan tidak menggunakan data eksternal lainnya 
dalam melakukan peramalan. Metode first-order 
and time invariant model diujicobakan pada data 
time series  yang berbeda jumlahnya yaitu dari 
jumlah data selama 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan , 2 
bulan dan 1 bulan. Adapun tujuan dari penggunaan 
jumlah data yang berbeda adalah untuk melihat 
efektifitas hasil ramalan yang didapatkan (dalam 
%).  
 
2. Landasan Teori 

 
2.1 Himpunan Fuzzy (Fuzzy Sets) 

 
Himpunan fuzzy pertama kali dikembangkan 

pada tahun 1965 oleh Prof. Lotfi Zadeh yang 
didasarkan pada gagasan untuk memperluas 
jangkauan fungsi karakteristik sehingga fungsi 
tersebut akan mencakup bilangan real pada interval. 
Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi 
nilai-nilai yang bersifat tidak pasti. Pada himpunan 
tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item dalam 
suatu himpunan dapat memiliki dua kemungkinan, 
yaitu satu (1) yang berarti bahwa suatu item 
menjadi anggota dalam satu himpunan, atau nol (0), 
yang berarti suatu item tidak menjadi anggota 
dalam suatu himpunan [4]. 

Pada himpunan fuzzy nilai keanggotaan 
terletak pada rentang 0 sampai 1, yang berarti 
himpunan fuzzy dapat mewakili intreprestasi tiap 
nilai berdasarkan pendapat atau keputusan dan 
probabilitasnya. Nilai 0 menunjukan salah dan nilai 
1 menunjukan benar dan masih ada nilai-nilai yang 
terletak antara benar dan salah. Dengan kata lain 
nilai kebenaran suatu item tidak hanya benar atau 
salah. 
Himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu: 
a. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang 

mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu 
dengan menggunakan bahasa alami, seperti pada 

suhu yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan 
panas. 

b. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang 
menunjukan ukuran dari suatu variabel seperti: 
60, 75, 80 dan sebagainya. 

Dalam himpunan fuzzy terdapat istilah 
semesta pembicaraan yang merupakan keseluruhan 
nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam 
suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan 
merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa 
naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke 
kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa 
bilangan positif maupun negatif. Contoh semesta 
pembicaraan untuk variabel temperatur [-1℃,28 ℃]. 

 
2.2 Fuzzy Time series  (FTS) 

 
Fuzzy time series  merupakan metode 

peramalan data yang menggunakan konsep fuzzy 
sets sebagai dasar perhitungannya. Sistem 
peramalan dengan metode ini bekerja dengan 
menangkap pola dari data yang telah lalu kemudian 
digunakan untuk memproyeksikan data yang akan 
datang. Prosesnya juga tidak membutuhkan suatu 
sistem pembelajaran dari sistem yang rumit 
sebagaimana yang ada pada algoritma genetika dan 
jaringan syaraf sehingga mudah untuk digunakan 
dan dikembangkan [2]

. 
Song dan Chissom [7] menggambarkan metode 

fuzzy time series  berdasarkan himpunan fuzzy 
diskrit. Himpunan fuzzy diskrit tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

Misalkan U adalah semesta pembicaraan, 
dimana U={u1,u2,…..,un}. Maka sebuah himpunan 
fuzzy A ̃i dari U digambarkan sebagai:   
A ̃i = µA ̃i (µ1)/µ1 + µA ̃i (µ2)/µ2 + .... + µA ̃i 
(µn)/µn  

Dimana µA ̃i adalah fungsi keanggotaan dari 
A ̃i,  µA ̃i : U →[0,1]. µA ̃i (ui) merupakan nilai 
keanggotaan dari ui dalam A ̃i, µA ̃i (µi)∈[0,1] dan 
1≤i ≤n. 

Selanjutnya, Song dan Chissom (1993a,b, 
1994) memberikan definisi dari fuzzy time series . 
Definisinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Definisi 1: Y(t) (t=⋯,0,1,2,…), adalah 
merupakan himpunan bagian dari R. Misalkan Y(t) 
adalah himpunan semesta yang digambarkan oleh 
himpunan fuzzy µi(t). Jika F(t) terdiri dari 
µi(t)(i=1,2,…), F(t) disebut sebuah fuzzy time series  
pada Y(t). 

Definisi 2: Jika ada sebuah fuzzy relationship 
R(t-1,t), seperti yang F(t)= F(t-1)° R(t-1,t), dimana 
° adalah sebuah operator aritmatika, kemudian F(t) 
dikatakan karena  F(t-1). Hubungan antara F(t) dan 
F(t-1) dapat dinotasikan oleh F(t-1)→F(t). 

Definisi 3:Andaikan F(t) hanya 
diperhitungkan oleh F(t-1), dan F(t)=F(t-1)° R(t-
1,t). Untuk t, jika R(t-1,t) tidak tergantung dari t, 
kemudian F(t) di dipertimbangkan sebagai time-
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invariant time series . Jika tidak, F(t) adalah time-
variant time series . 

Definisi 4: Andaikan F(t-1)= A ̃i dan F(t)= A ̃j, 
sebuah fuzzy logical relationship dapat 
digambarkan sebagai A ̃i → A ̃j, dimana A ̃i dan A ̃i 
disebut sisi kiri dan sisi kanan dari fuzzy logical 
relationship, berturut-turut. 

 
 
 
 

2.3 First Order and Time Invariant Model of 
Fuzzy Time Series  
 
Metode fuzzy time series  telah banyak 

mengalami perkembangan, dibuktikan dengan 
banyaknya model-model dari metode fuzzy time 
series  saat ini, salah satunya adalah first order and 
time invariant model. Model ini pertama kali 
diusulkan oleh Song dan Chissom pada tahun 1993. 
Namun, perbedaan dari model first order and time 
invariant model yang akan digunakan pada 
penelitian ini dengan model dari metode fuzzy time 
series  lainnya terletak dari penggunaan data selisih 
antar data time series  sebagai penentuan interval. 
Perbedaan lainnya adalah penggunaan metode 
Frequency Density Based Partitioning (FDBP). 
Berikut langkah-langkah dari  first order and time 
invariant model [6] serta pembagian interval dengan 
menggunakan metode FDBP [3] secara keseluruhan: 
1. Dari data time series , terlebih dahulu hitung 

selisih antara data-data time series . 
2. Tentukan semesta pembicaraan, misal U 

berdasarkan selisih dari data-data time series  
yang telah dihitung sebelumnya dan bagi 
kedalam beberapa interval yang memiliki 
panjang interval sama dengan rumus sebagai 
berikut:  
U = [Dmin-D1,Dmax+D2]                       
(1) 

3. Dimana Dmin dan Dmax adalah nilai minimal 
dan maksimal dari data time series , dan D1 dan 
D2 adalah bilangan positif. Pemberian untuk 
nilai D1 dan D2 adalah secara acak atau 
sembarangan, karena tujuan dari adanya 
penambahan nilai dari D1 dan D2 yaitu berupa 
bilangan positif untuk Dmax dan Dmin ini 
adalah untuk mempermudah pembagian interval 
[5]

, dimana besar dan kecilnya nilai D1 dan D2 
yang diinputkan akan menghasilkan nilai 
ramalan yang berbeda-beda.  

4. Selanjutnya, bagi semesta pembicaraan U 
kedalam sejumlah n panjang interval yang sama 
dan telah ditentukan terlebih dahulu 
u1,u2,u3,…..,un dengan panjang interval l dapat 
dicari dengan rumus: 
L = 1/n  [(Dmax+D2)-(Dmin-D1)]         
(2) 

5. Dari interval yang telah didapat, maka tentukan 
jumlah data dari selisih antara data-data time 

series  yang termasuk kedalam range dari 
interval-interval yang ada. 

6. Setelah itu, urutkan interval berdasarkan jumlah 
selisih antara data-data time series  yang 
termasuk dalam range interval tersebut di tiap 
interval dari yang tinggi ke rendah. 

7. Selanjutnya, temukan interval yang memiliki 
jumlah selisih antara data-data time series  
tertinggi yang termasuk dalam range interval 
tersebut dan bagi kedalam 4 subinterval dengan 
panjang interval sama. 

8. Kemudian, temukan interval yang memiliki 
jumlah selisih antara data-data time series  
nomor dua tertinggi yang termasuk dalam range 
interval tersebut dan bagi kedalam 3 subinterval 
dengan panjang interval sama.  

9. Temukan lagi interval yang memiliki jumlah 
selisih antara data-data time series  nomor tiga 
tertinggi yang termasuk dalam range interval 
tersebut dan bagi kedalam 2 subinterval dengan 
panjang interval sama. 

10. Terakhir, Temukan lagi interval yang memiliki 
jumlah selisih antara data-data time series  
nomor empat tertinggi yang termasuk dalam 
range interval tersebut dan biarkan panjang 
interval tetap tanpa membaginya lagi. Jika ada 
interval yang tidak memiliki selisih antara data-
data time series  yang termasuk dalam range 
interval tersebut, maka interval tidak perlu 
dimasukkan lagi. 

11. Selanjutnya, tentukan tiap-tiap himpunan fuzzy 
Ai sebanyak interval yang telah dibagi 
sebelumnya dan sesuaikan dengan selisih antara 
data-data time series  yang termasuk dalam 
range interval tersebut. Ai dinotasikan sebagai 
sebuah nilai linguistik dari selisih antara data-
data time series  yang diberikan oleh himpunan 
fuzzy. Untuk menyederhanakan, maka nilai 
keanggotaan dari himpunan fuzzy Ai  berada 
diantara 0, 0.5, 1 dimana 1≤i≤n , n adalah 
jumlah interval yang telah dibagi sebelumnya, 
dimana ketentuannya sebagai berikut: 
 

�uz �  � 10.50 �   � u� z � uu� z = u − 1 ���� u + 1��vÕ y�uvvÆ�
� 

 
Tentukan fuzzy logical relationship Ai →Aj 
berdasarkan nilai linguistik Ai yang telah 
ditentukan pada langkah sebelumnya, dimana Ai 
adalah tahun n-1 dan Aj tahun n pada data 
historis. 

12. Gabungkan fuzzy logical relationship menjadi 
fuzzy logical relationship Group, dimulai dari 
sisi kiri yang sama. 

13. Meramalkan output peramalannya dan lakukan 
defuzzifikasi, dengan rule sebagai berikut: 

a. Jika semua nilai outputnya nol  maka variasi 
peramalannya 0. 
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b. Jika nilai keanggotaan dari outputnya memiliki 
satu maximum maka titik tengah interval 
dimana nilai ini dicapai adalah variasi 
peramalan. 

c. Jika nilai keanggotaan dari outputnya memiliki 
dua atau lebih maximum, maka titik tengah 
intervalnya digunakan sebagai variasi 
peramalan. 

d. Selain itu, menstandardisasi output fuzzy dan 
gunakan nilai tengah dari tiap interval dengan 
menggunakan metode centroid untuk 
perhitungan difuzzifikasi variasi ramalan. 
Berikut rumus dari metode centroid : Æ∗ � ∑ ��N;�=∑ �N;�=                                            (3) 

- Dimana y adalah nilai crisp dan µ_R (y)adalah 
derajat keanggotaan dari y [8]. 

- Hitung hasil peramalan, dengan menambahkan 
output variasi peramalan tahun yang akan 
diramal n pada tahun sebelumnya n-1. 

14. Hitung hasil peramalan dengan menambahkan 
output selisih dari data time series  peramalan 
tahun yang akan diramal n pada tahun 
sebelumnya n-1. 

3. Implementasi Perangkat Uji Coba 
 
Perangkat uji coba untuk peramalan harga 

saham ini berupa sebuah sistem peramalan yang 
menerapkan model dari metode FTS yaitu First 
Order and Time Invariant Model dan menggunakan 
metode Frequency Density Based Partitioning 
(FDBP) sebagai metode untuk pembagian interval. 
Data masukan untuk melakukan peramalan adalah 
data time series  dari harga saham, yang selanjutnya 
akan diproses dengan perhitungan menggunakan 
model dari metode FTS. Untuk lebih jelasnya 
gambaran umum sistem dapat dilihat pada Gambar 
1 berikut. 

 
Gambar 1. Gambaran Umum Sistem 

 
Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa 

rancang bangun dari sistem peramalan ini memiliki 
beberapa proses berupa data masukan, proses utama 
dan keluaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Data masukan yang dibutuhkan oleh sistem 

berupa time series  dari harga saham yang 
selanjutnya akan di proses oleh sistem 
menggunakan konsep dari model FTS. 

2. Proses Utama, menyatakan proses-proses utama 
yang terdapat pada rancang bangun sistem 
peramalan, yaitu dimulai dari proses penentuan 
selisih dari data time series  untuk penentuan 
interval. Selanjutnya, dari interval yang telah 
ditentukan akan di bagi lagi menjadi beberapa 
interval menggunakan metode Frequency Density 
Based Partitioning (FDBP). Setelah proses 
pembagian interval, maka dilakukan perhitungan 
untuk menentukan hasil peramalan mengunakan 
model dari metode FTS yaitu, first order and 
time invariant model. 

3. Keluaran merupakan hasil dari proses-proses 
utama yang terjadi pada sistem. Output dari 
sistem berupa hasil peramalan terhadap semua 
harga saham dan untuk harga saham hari 
berikutnya serta persentase error yang juga 
ditampilkan dalam bentuk grafik agar lebih jelas 
serta mudah dimengerti. 

 
4. Pengujian 

 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

data time series  harga saham dari 3 perusahaan 
yaitu Amazon.com, Inc, Bank Mandiri Tbk, 
Unilever Indonesia Tbk yang diambil dari situs 
finance.yahoo.com. 

Dari Pengujian yang telah dilakukan dapat 
diambil beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan 
dari hasil pengujian berdasarkan jumlah data harga 
saham dan jumlah interval yang diinputkan dapat 
dilihat pada Tabel 1 dengan keterangan sebagai 
berikut : 

 
1.   Hasil pengujian peramalan terhadap harga 
saham dengan jumlah data selama 1 tahun yaitu   
pada tahun 2011: 
a.  Hasil pengujian peramalan harga saham selama 

1 tahun yaitu tahun 2011 pada perusahaan 
Amazon.com, Inc dengan jumlah inputan 
interval 10 yang memberikan persentase error 
(AFER)  terkecil yaitu sebesar 1,73295 %. 

b. Hasil pengujian peramalan harga saham l 
selama 1 tahun yaitu tahun 2011 pada 
perusahaan Bank Mandiri Tbk dengan jumlah 
inputan interval 7 yang memberikan persentase 
error (AFER)  terkecil yaitu sebesar 1,9432 %.  

c.  Hasil pengujian peramalan harga saham selama 
1 tahun yaitu tahun 2011 pada perusahaan 
Unilever Indonesia Tbk dengan jumlah inputan 
interval 9 yang memberikan persentase error 
(AFER)  terkecil yaitu sebesar 1,2529 %. 

 
2.  Hasil pengujian peramalan terhadap harga 
saham dengan jumlah data selama 6 bulan dari 
bulan Januari s/d Juni 2012: 
a. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 

hasil peramalan pada perusahaan Amazon.com, 
Inc dengan jumlah inputan interval 7 yang 
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memberikan persentase error (AFER)  terkecil 
yaitu sebesar 1,4137 %.  

b. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 
hasil peramalan pada perusahaan Bank Mandiri 
Tbk dengan jumlah inputan interval 9 yang 
memberikan persentase error (AFER)  terkecil 
yaitu sebesar 1,2057 %.  

c. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 
hasil peramalan pada perusahaan Unilever 
Indonesia Tbk dengan jumlah inputan interval 
11 yang memberikan persentase error (AFER)  
terkecil yaitu sebesar 1,4575 %.  

 
 
3. Hasil pengujian peramalan terhadap harga saham 
dengan jumlah data selama 3 bulan dari bulan Juni 
s/d Agustus 2012: 
a. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 

hasil peramalan pada perusahaan Amazon.com, 
Inc dengan jumlah inputan interval 8 yang 
memberikan persentase error (AFER)  terkecil 
yaitu sebesar 1,0204 %.  

b. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 
hasil peramalan pada perusahaan Bank Mandiri 
Tbk dengan jumlah inputan interval 8 yang 
memberikan persentase error (AFER)  terkecil 
yaitu sebesar 1,5161 %.  

c. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 
hasil peramalan pada perusahaan Unilever 
Indonesia Tbk dengan jumlah inputan interval 
11 yang memberikan persentase error (AFER)  
terkecil yaitu sebesar 1,3767 %.  

 
4. Hasil Pengujian peramalan terhadap harga saham 
dengan jumlah data selama 2 bulan dari bulan Juli 
s/d Agustus 2012: 
a. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 

hasil peramalan pada perusahaan Amazon.com, 
Inc dengan jumlah inputan interval 10 yang 
memberikan persentase error (AFER)  terkecil 
yaitu sebesar 0,9861 %.  

b. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 
hasil peramalan pada perusahaan Bank Mandiri 
Tbk dengan jumlah inputan interval 7 yang 
memberikan persentase error (AFER)  terkecil 
yaitu sebesar 1,4414 %. 

c. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 
hasil peramalan pada perusahaan Unilever 
Indonesia Tbk dengan jumlah inputan interval 
10 yang memberikan persentase error (AFER)  
terkecil yaitu sebesar 0,9685 %.  

 
5. Hasil pengujian peramalan terhadap harga saham 
dengan jumlah data selama 1 bulan pada bulan 
Agustus 2012: 
a. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 

hasil peramalan pada perusahaan Amazon.com, 
Inc dengan jumlah inputan interval 9 yang 
memberikan persentase error (AFER)  terkecil 
yaitu sebesar 0,3974 %.  

b. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 
hasil peramalan pada perusahaan Bank Mandiri 
Tbk dengan jumlah inputan interval 10 yang 
memberikan persentase error (AFER)  terkecil 
yaitu sebesar 1,3087 %.  

c. Persentase error (AFER) yang didapatkan dari 
hasil peramalan pada perusahaan Unilever 
Indonesia Tbk dengan jumlah inputan interval 
11 yang memberikan persentase error (AFER)  
terkecil yaitu sebesar 0,544 %. 

 
 
 
 

Tabel 1. Kesimpulan Hasil Pengujian 

7 8 9 10 11

Amazon 19,16674 1,89332 1,76717 1,773371,73295 1,73363

Bank Mandiri 595,81654 1,9432 1,9814 2,0217 2,0389 1,9838

Unilever Indonesia 1007,17747 1,314 1,2916 1,2529 1,2787 1,3052

Amazon 17,31814 1,41375 1,52682 1,53302 1,50008 1,51989

Bank Mandiri 304,42501 1,2311 1,233 1,2057 1,2169 1,2058

Unilever Indonesia 1367,98227 1,5627 1,4924 1,5135 1,52721,4575

Amazon 10,26602 1,0938 1,0204 1,0666 1,1404 1,0521

Bank Mandiri 535,78041 1,5245 1,5161 1,5395 1,5311 1,5583

Unilever Indonesia 1385,45104 1,4813 1,433 1,4369 1,51051,3767

Amazon 9,6687 1,1339 0,9997 1,0839 0,9861 1,0653

Bank Mandiri 495,73663 1,4414 1,4493 1,5081 1,5228 1,4805

Unilever Indonesia 1149,16288 1,0937 1,0825 1,1214 0,9685 1,0274

Amazon 5,58115 0,5248 0,4013 0,3974 0,4003 0,5472

Bank Mandiri 238,90589 1,3159 1,3518 1,3407 1,3087 1,3253

Unilever Indonesia 911,23591 0,6523 0,6374 0,5947 0,6077 0,544

1 Bulan

Standar Deviasi 
Persentase Error Berdasarkan Jumlah Interval

1 Tahun

Nama Saham Jumlah Data

6 Bulan

3 Bulan

2 Bulan

 
 
5. Kesimpulan 

 
Setelah menyelesaikan serangkaian tahapan-

tahapan dalam menerapkan salah satu model dari 
metode FTS yaitu first order and time invariant 
model maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Dari hasil pengujian pada perusahaan 

Amazon.com, Inc, Bank Mandiri Tbk dan 
Unilever Indonesia Tbk maka didapat persentase 
error pada umumnya dibawah 2,5% sehingga 
dapat dikatakan mempunyai akurasi peramalan 
yang cukup baik.  

2. Penurunan atau kenaikan harga saham pada 
perusahaan yang cukup tinggi dari pada harga 
sebelumnya menjadi penyebab selisih yang 
cukup besar antara harga saham yang 
sebenarnya dengan hasil ramalan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan salah satu model dari 
metode FTS yaitu first order and time invariant 
model dan FDBP untuk pembagian interval akan 
memberikan nilai error  yang relatif kecil  jika 
digunakan untuk meramalkan harga saham yang 
pola datanya relatif konstan atau tidak terlalu 
fluktuatif.  
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4. Berdasarkan nilai standar deviasi yang didapat 
dari data harga saham dapat disimpulkan bahwa 
besarnya nilai standar deviasi suatu data harga 
saham memiliki hubungan dengan nilai error 
dari hasil peramalan yaitu semakin tinggi nilai 
standar deviasi yang dihasilkan maka nilai error 
dari hasil ramalan juga akan semakin tinggi dan 
sebaliknya. 

5. Semakin besar atau semakin kecil jumlah 
interval yang diinputkan tidak mempunyai 
pengaruh dengan semakin besar atau semakin 
kecil persentase error (AFER) dari hasil 
peramalan. 

6. Nilai persentase error (AFER) paling kecil dari 
data-data harga saham yang telah diuji terdapat 
pada data harga saham perusahaan Amazon.com 
dengan jumlah data selama 1 bulan yaitu pada 
bulan Agustus 2012 dikarenakan selisih antar 
harga saham perharinya cukup kecil.  

7.  Nilai persentase error (AFER) paling besar dari 
data-data harga saham yang telah diuji terdapat 
pada data harga saham perusahaan Bank 
Mandiri Tbk  dengan jumlah data selama 1 
tahun yaitu tahun 2011 dikarenakan selisih antar 
harga saham perharinya cukup besar. 
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Abstract 

It is predicted that in the near future the demand of bandwidth on the access network will require larger 
guaranteed bandwidth than is available today due to the popularity of Peer-to-peer (P2P) video streaming 
services. Along with it, the optical network is believed to overcome the bandwidth limitations of today’s copper-
based and hybrid fiber access solutions. Therefore, in this paper, we propose architecture which supports P2P 
video traffic redirection communication among ONUs in Ethernet Passive Optical Networks (EPON). By 
redirecting some of video traffic, it can reduce the resource consumption and add extra downstream bandwidth at 
the OLT since the video traffic redirection is not necessary to be queued and scheduled in the downstream 
direction. A new Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) referred as “Redirect” is also propose to support the 
bandwidth allocation for video traffic redirection. Simulation results have shown that our architecture can 
enhance the overall Quality-of-Services (QoS) metrics in terms of average video traffic end-to-end delay and 
fairness.  
 
Keywords : Video Streaming, P2P Video-traffic Redirection, EPON, DBA, QoS.  
 
 
 
1. Introduction 
 

In recent times, peer-to-peer (P2P) 
technologies have been demonstrated as a scalable 
solution to many applications such as: multicasting 
and file sharing among distributed users. In a Peer-
to-peer (P2P) system, each peer of the system acts 
as either client or server and supplies part of the 
overall information available from the system to the 
other peers. The idea is to allow the peers accessing 
the same video content to share the video data 
cached in their buffers with one another, thus 
reducing the bandwidth on the media server [12]. 
However, there are some concerns arise about this 
idea. In P2P VoD streaming, the server usually 
does not have enough bandwidth to serve a client, 
thereby is unable to cope with the bandwidth 
limitation and fluctuation problem [12]. Never 
before, Cisco predicts that among multimedia 
services, P2P online video streaming and internet 
video calling begin to take a larger share of 
bandwidth, which will grow to over 60 percent of 
all consumer Internet traffic in 2015 [2]. As 
alternatives, some network operators, used proxy 
servers (replica) to cache content to minimize 
latency at the user end and reduce bandwidth 
consumption and load on the server hosting the 
movie library. However, such architectures where 

each client is allocated a dedicated stream from the 
server is not scalable to a large number of clients 
[5, 16]. This is because of the limited bandwidth 
and resource consumption at the server side. 
Although IP multicast could be used as a scalable 
solution for media streaming, but providing such 
services worldwide is still challenging due to the 
lack of widely deployed multicast capable networks 
and dedicated proxy servers [16]. Thus, an 
architecture that can expand incrementally to 
handle an order of magnitude increases in library 
size, rate of ingestion of new content, and peak 
demand are required. 

On the other hand, the cost-effective and 
scalable design approaches are also vital for 
developing large-scale video content delivery 
networks, which offer content propagation, storage, 
streaming, and transport. Therefore, according to 
[5], to design a good architecture for video content 
deployment, there are some issues need to be 
considered such as: 1) The request routing: The 
request routing mechanism redirects each user 
request to the most appropriate server according to 
a variety of metrics such as distance, network load, 
or content availability. 2) Content allocation and 
distribution: Depending on the technique used for 
content delivery, the server transmits the selected 
content to the user, either via a dedicated unicast 
stream or through a multicast connection, where 
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many clients receive the same stream. Therefore, 
the mechanism for content distribution, that is, the 
process of sending content from the origin server 
(library) to the replicas, must be designed carefully. 
3) Video placement: A classical f
replica placement problem, which consists of 
determining the location of replica servers such that 
the infrastructure cost is minimized. Alternatively, 
the video placement problem involves the 
identification of the location and number of 
of each movie file in the network that minimizes 
bandwidth consumption. Finally, resource 
allocation problems explicitly consider the number 
of streaming, storage, and switching devices needed 
to meet quality requirements while minimizing the 
network cost. 4) Network cost: File access patterns 
are used to determine the fraction of requests for a 
given group of objects. Traffic models are used to 
estimate the bandwidth requirements of a movie 
stream. Network cost models take into 
consideration the VoD mechanisms described 
previously and the network architecture to 
determine the projected deployment cost of a VoD 
network solution. Figure 1 shows some of the 
common architectures that exist in the network 
deployment for video services (i.e., centralized, 
proxy-based, CDN approach and hybrid 
architecture) for reducing the resource consumption 
at the server side [5]. 

 

Figure 1. Common Architecture for Video Services [5]
 
Optical network is regarded as one of the best 

answers to cope with aforementioned facts, due to a 
large amount of bandwidth only in one single fiber. 
By 2015, fiber will cover 20
households and 30-50 percent in 2020 [10]. 
Predominantly, most existing optical access 
networks are based on Point-
Passive Optical Networks (PON) technologies. 
PONs not only offer huge capacity, small 
attenuation loss, low operational expenditures, 
longevity, and future-proofness, but also prov
the lowest energy-consuming  solution for 
broadband access. Recent commercially available 
PON solutions are based on the time
multiple-access (TDMA), such as the XGPON, 
GPON, and EPON standards. Among PON system, 
Ethernet Passive Optical Netwo
considered as one of the best solutions for the 
access networks due to its simplicity, high data rate, 
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and low-cost [3]. Currently, Japan, China and 
Korea are developing large
deployments, which are built by multiple system 
operators [7]. By the end of 2011, Japan already has 
21 million subscribers, follow by Korea and China, 
respectively. As for 2012, EPON networks passed 
more than 60 million households, and more than 20 
million broadband subscribers are served by EPON 
[7]. China Telecom has the fastest and biggest 
growing fiber-to-the-x (FTTx) network operator in 
the world, which on track to pass additional 30 
million subscribers in 2012 [7]. 

 
Figure 2. EPON Architecture

 
EPON which is representing the

between Ethernet and Fiber infrastructure have 
been discussed in IEEE 802.3ah as one of the 
extensions of Gigabit-Ethernet [11]. Figure 2 shows 
the architecture of EPON system. The EPON 
architecture consists of a centralized optical line 
terminal (OLT) and a number of splitters. OLT 
connects a group of associated optical network 
units (ONUs) over point-
deliver broadband packets and reduces costs 
relative to maintenance power. EPON also provides 
bi-directional transmissions. In the downstream 
transmission, OLT has the entire channel 
bandwidth to broadcast the control messages and 
the data packets through a 1:N passive splitter to 
each ONU. In the upstream transmission, a PON is 
a multipoint to point network, where all 
share the common transmission channel towards 
the OLT, and only a single ONU may upstream 
data in transmission time slot to avoid data 
collisions [6]. Therefore, to avoid data collision, the 
multi-point control protocol (MPCP) is introduced 
in the EPON. The MPCP is merely a supporting 
protocol that facilitates the implementation of 
various bandwidth allocation algorithms in EPON. 
The MPCP relies on two Ethernet control 
messages, GATE and REPORT, to allocate 
bandwidth to each ONU. There are two media 
access control (MAC) messages in the MPCP 
protocol: GATE and REPORT [6]. The OLT will 
allocate the upstream bandwidth to each ONU by 
sending GATE messages with the form of a 64
MAC control frame. A GATE message contains a 
timestamp and granted time slot
the periods for each ONUs to transmit data. In the 
ONUs side, a REPORT messages with the queue 
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MAC control frame. A GATE message contains a 
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the periods for each ONUs to transmit data. In the 
ONUs side, a REPORT messages with the queue 
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state of each ONU are send to the OLT, thus the 
OLT can allocate the proper upstream bandwidth 
and time slots to each ONU accordingly. In other 
words, the REPORT message is used by ONUs to 
report its local queue-length to the OLT. An ONU 
can support up to eight priority queues as defined in 
802.1q [15]. After receiving all the report messages 
from entire ONUs, the OLT executes a Dynamic 
Bandwidth Allocation (DBA) to calculate and 
allocate the timeslots to each ONU. The DBA plays 
a key role to provide more efficient bandwidth 
allocation for each ONU to share network resources 
and offer the better Quality of Services (QoS) for 
the end users. The DBA assigns the bandwidth 
dynamically based on queue state information 
received from ONUs. 

Despite the abovementioned advantages of 
EPONs, there are still many challenges to 
supporting video services in the EPONs. One of the 
issues is that more video content will be provided 
over unicast, which increased the bandwidth 
dramatically, and moreover; video bandwidth will 
increase due to the evolution from HDTV formats 
towards super HD and ultra HD and 3D formats 
[4]. The question now is how the network providers 
can guarantee the QoS to the end users, while 
achieving sufficient revenues and profits? 

Therefore, in this paper we propose a new a 
low-cost architecture; particularly, for P2P video 
streaming applications. We design new 
mechanisms in ONU, which consists of a buffer-
map with a routing table. These mechanisms can 
reduce the resource consumption at the server side 
as well as improve each peer QoS by redirecting 
P2P video traffic among ONUs, which can be 
achieved by caching some of the most popular 
videos in each ONU buffer map. Afterward, we 
exploit the passive splitter in order to exchange P2P 
video traffic in the buffer-map among ONUs to 
support video traffic redirections. Finally, a new 
DBA scheme referred as “Redirect” is propose so 
that it can support video traffic redirection referred 
as intra-PON traffic (i.e., video traffic among 
ONUs) along with inter-traffic (i.e., traffic from 
ONUs to OLT). 
 
2. Related Works 

 
Recently most studies in EPON [1], [6] and 

[8-9] only discussed on how to allocate the 
bandwidth without considering the importance of 
some mechanisms that can reduce the resource 
consumption at the server side. As already 
mentioned in [5], these mechanisms are: request 
routing, content allocation and distribution, and 
video placement. The main idea of these 
mechanisms is simply tried to localize the video 
traffic in order to save bandwidth at the server side. 
Local-traffic means the traffic from ONUs to ONUs 
or users and Inter-traffic means the traffic from 

ONUs to OLT. By keeping the traffic localized 
particularly for video traffics, it can vastly decrease 
the core bandwidth requirements. To our 
knowledge, there are only few studies discuss on 
implementing the local-traffic redirection in the 
EPONs system to improve the QoS and bandwidth 
utilization.   

Several decentralized allocation schemes have 
been studied in [4, 14]. In decentralized DBA, the 
OLT is excluded from the calculation of bandwidth 
allocation. A decentralized DBA scheme with three 
periods (i.e., control plane, algorithm execution, 
and data plane) to do scheduling has been presented 
in [14]. In this proposed scheme, each ONU has 
equal fixed timeslots to communicate their status 
and exchange signaling and control message 
information with one another. Fixed TDMA is used 
to prevent the collision in the SC. Moreover, the 
OLT sends the clocking information every 2ms in 
order to synchronize all ONUs. Although this 
approach improves the QoS, it increases the ONU 
complexity since the DBA module needs to be 
implemented. In addition, since the computation of 
DBA takes place at each ONU, different time 
results might happen because each ONU could have 
different capabilities. To deal with the 
synchronization issue, the authors in [4] propose a 
new mechanism for decentralized DBA. Instead 
compute the DBA in each ONU, the chosen ONU 
will broadcast the GRANT message, which 
contains the order of transmission associated with 
the Priority-Number (PN) list and bandwidth 
allocation to each ONU. To do this, the destination 
Address (DA) field in the REPORT frame is 
replaced by the PN field, and moreover the 
DATA/RESERVE field in the GRANT frame is 
extended to Nx12 octets in order to accommodate 
the allocated bandwidth, transmission start times of 
each ONU in increasing order of PN. This 
approach, however, requires a protocol change and 
extension, and therefore is not directly applicable to 
all EPON protocols. In addition, replacing the DA 
field in the REPORT frame is not appropriate since 
DA field is used for several MAC media access 
control functions. Moreover, the GRANT extension 
up to Nx12 octets not only might increase the 
overhead but also not in accordance with the 
GRANT standard frame. Finally, it seems that both 
schemes [4, 14] did not distinguish intra-PON 
traffic and inter-traffic or used other video 
mechanisms (routing, video placement, etc.,) to 
reduce the resource consumption at the server side.   
 
3. Proposed System Architecture  

 
The architecture will consist of N ONUs with 

extra receivers: one accept  the downstream signal 
from OLT to ONUs tuned at 1550nm, and the other 
is to accept the loop-back signal coming from the 
upstream direction tuned up at 1310nm, the 3:N star 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14

 

 

coupler (SC) with isolator for redirecting
packets among ONUs, and one OLT. The ONUs 
are connected to the end users. Furthermore, to 
prevent the collision between the upstream and 
loop-back signal for intra-PON traffic, we will use 
the round-trip-time (RTT) between OLT to ONU 
instead of the RTT between ONU to ONU for the 
DBA calculation because the OLT only has the 
information of RTT from itself to ONUs. 
Moreover, we also can assume that the distance 
from ONU to ONU is always less than the distance 
from ONU to OLT. Therefore, the grant message 
for intra-PON traffic can be calculated as the 
conventional PON grant message. By keeping the 
conventional grant mechanism, we also can 
maintain the synchronization between OLT and 
ONU. The grant message is calculated as: report 
timeslots of ONUi+RTT (ONUi
time. As shown in Figure 3, the architecture can be 
divided into three major components, which are: 
ONU modules, Star Coupler modules, and OLT 
modules. 

 

 
Figure 3. Propose System Architecture

 
3.1. OLT Modules 
 
In the OLT module, we propose a new DBA 

scheme, which can distinguish the traffics into 
inter-traffic or intra-traffic. However, the OLT 
module is similar to the conventional OLT
module. Thus, the scheduling mechanism is the 
same as original PON schedulin
do not change the MPCP frame format as already 
defined in [6], thereby it is practically to implement 
in any current EPON system. We can see that it has 
eight queues reports. In our new DBA scheme, we 
used only four of it, that is: 1) Qu
for EF traffic; 2) Queue #1 report is for AF traffic; 
3) Queue #2 is for BE traffic; 4) Queue #3 report is 
for intra-AF traffic. On the other hand, a grant 
frame could include four different grants that are: 1) 
Grant #1 is for EF traffic; 2) Grant #2 is for AF 
traffic; 3) Grant #3 is for BE traffic; 4) Grant #4 is 
for intra-PON traffic. 

The new DBA scheme working principles is 
explain as follows. When the OLT receives reports 
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the OLT module, we propose a new DBA 
scheme, which can distinguish the traffics into 

traffic. However, the OLT 
module is similar to the conventional OLT-PON 
module. Thus, the scheduling mechanism is the 
same as original PON scheduling. To be noted, we 
do not change the MPCP frame format as already 
defined in [6], thereby it is practically to implement 
in any current EPON system. We can see that it has 
eight queues reports. In our new DBA scheme, we 
used only four of it, that is: 1) Queue #0 report is 
for EF traffic; 2) Queue #1 report is for AF traffic; 
3) Queue #2 is for BE traffic; 4) Queue #3 report is 

AF traffic. On the other hand, a grant 
frame could include four different grants that are: 1) 

2) Grant #2 is for AF 
traffic; 3) Grant #3 is for BE traffic; 4) Grant #4 is 

The new DBA scheme working principles is 
explain as follows. When the OLT receives reports 

messages from all ONUs, first it calculated the 
bandwidth required according to each traffic type 
(EF, AF, BE and intra-
intra-PON traffic, the OLT only sends a grant 
message (i.e., Grant #4) at a given time of cycles. 
Therefore, even though the OLT receives reports 
from Queue #3 (i.e., intra
send the grant message (Grant #4) unless the 
condition is satisfied. The reason why we delay the 
intra-PON traffic is because it has a shorter distance 
for intra-PON traffic compared to the inter
Afterwards, the OLT will send 
ONUs via port I1. Once the ONU receives the grant 
message, it will do the traffic scheduling based 
upon the grant start time and length for each traffic 
type. Figure 8 shows the flowcharts of the new 
DBA scheme for grant and report mes
respectively. 

 
3.2. Star Coupler Modules
 

Figure 4. 3x
 
A star coupler is a passive optical device used 

in network applications. An optical signal 
introduced into any input port is distributed to all 
output ports. Our SC design will 
ports, where two input ports (i.e., I
are connected to each other through an optical 
isolator, as shown in Figure 4. The function of this 
is to redirect the upstream traffic back from O
and broadcast to all ONUs through
ports. I1 is used for the downstream input port 
channel from OLT to all ONUs and vice versa. The 
O1, O2,…,ON output ports are also used to broadcast 
signals to each ONU from the OLT. Finally, the 
optical isolator is used to allow the transmis
from Ox to Ix in only one direction and to prevent 
unwanted feedback. 

 
3.3. ONU Modules 
 
In our design, an ONU have three different 

modules, which are: packet classifier, ingress rules, 
routing mechanism, uplink scheduling and 
reporting queue mechanism. 
working principle of ONU mechanisms. First, when 
the user request arrived at the ONU, the packet 
classifier will check the request, whether it is intra
PON traffic or inter-traffic based on the ingress 
rules. Afterward, all the request w
into the queues (i.e., EF queue, AF queue, BE 
queue and intra-AF queue). Finally, the intra
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A star coupler is a passive optical device used 
in network applications. An optical signal 
introduced into any input port is distributed to all 
output ports. Our SC design will consist of 3:N 
ports, where two input ports (i.e., Ix and Ox) of it 
are connected to each other through an optical 
isolator, as shown in Figure 4. The function of this 
is to redirect the upstream traffic back from Ox to Ix 
and broadcast to all ONUs through the N output 
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In our design, an ONU have three different 
modules, which are: packet classifier, ingress rules, 
routing mechanism, uplink scheduling and 
reporting queue mechanism. Figure 5 shows the 
working principle of ONU mechanisms. First, when 
the user request arrived at the ONU, the packet 
classifier will check the request, whether it is intra-

traffic based on the ingress 
rules. Afterward, all the request will be mapped 
into the queues (i.e., EF queue, AF queue, BE 

AF queue). Finally, the intra-uplink 
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scheduling will decide when to send all the queues 
report to the OLT. Notice that a good uplink 
scheduling is required to satisfy all the traffic types. 

The routing table may redirect the packets 
based upon the ingress rules, which will decide 
whether the packet is intra-PON traffic or inter-
traffic based on the routing table list. A routing 
table here is a data table stored in ONU that lists the 
routes to particular network destinations and 
metrics (such as, distance, hop, etc.) associated with 
those routes. A routing table could be implemented 
as a hardware or software in ONUs.   

We use four priorities queues in this ONU 
architecture as defined in [15]. Three queues are 
used for Expedited-Forwarding (EF), Assured-
Forwarding (AF) and Best-Effort (BE). One queue 
is used to keep AF redirected traffic, which is 
referred as intra-PON traffic. 

 

 
Figure 5. ONU Mechanisms 

 

4. Simulation Results 
 

 
 
In this section, we show the results of our 

simulation experiments conducted to evaluate end-
to-end packet delay, jitter and system throughputs. 
The system model is set up in the OPNET simulator 
with one OLT and 16 ONUs. The downstream and 
upstream channels are set 1 Gb/s. The distance 
from an ONU to the OLT will range from 10 to 20 
km and each ONU will have a finite buffer of 10 
Mbytes. And for the traffic modeling, we use self-
similarity and long-range-dependence (LRD). This 
model is utilized to generate highly bursty BE and 
AF traffic classes with the Hurst parameter of 0.7 
and packet sizes are uniformly distributed between 
64 and 1518 bytes. Moreover, the high-priority 
traffic (e.g., voice application) is modeled using 
Poisson distribution and the packet size is fixed to 
70 bytes [17]. Finally, we assume that that 4% of 
the AF traffics in each ONU are redirected back to 
users, and 10% of AF traffics are intra-PON 
traffics. In other words, it means that 14% of the 
total AF traffics are redirected back.  

To see the effect of different traffic 
proportion, we analyzed our propose architecture 
by simulating in three distinctive traffic profiles 
(EF, AF and BE), which are: 1) scenario one: 16 
ONUs (EF occupies 20%, AF occupies 40%, BE 
occupies 40%) referred as “244”, (40%, 30%, 30%) 
referred as “433”, and (60%, 20%, 20%) referred as 
“633”, respectively. The simulation parameters are 
summarizes in Table I. 
 
4.1. AF End-to-end Delay 

 
Figure 6 shows the AF average end-to-end 

delay for three different scenarios. It can be 
observed that our propose DBA mechanism have 
low AF-end-to-end delay, which is below 1ms. The 
performance of Redirect_622 has the lowest AF 
end-to-end delay, due to the small proportion of BE 
and AF traffic. However, in “244” scenario the 
Redirect_244 has the highest AF end-to-end delay. 
This could happened because of the bursty nature 
of BE and AF traffic, thus increasing the average 
end-to-end delay, notably for AF traffic. 

 

 
Figure 6. Average AF End-to-end Delay 

 
4.2. Fairness 

 

 
Figure 7. Fairness Index 

 
The fairness index is the measure of the 

closeness of the bandwidth allocation to the desired 
goals. It calculated the equivalence of the 
bandwidth allocation. Thus, when the bandwidth 
allocated fairly to each ONU the allotment is equal. 
The fairness index f(0≤f≤1) can be defined as Eq. 
(1). � � ¾∑ 4[8]d8$V Â�

3 ∑ 4[8]�d8$V    (1) 

0,30

0,40

0,50

0,60

A
F

 e
nd

-t
o

-e
nd

 d
el

ay
 

(m
s)

Offered load (%)

Redirect_244 Redirect_433

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

F
ai

rn
es

s

Offered load (%)

Redirect_244 Redirect_433

H2 

H3 

H1 

Kinerja Organisasi 

Inovasi 

Pemanfaatan TI 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

where N is the total number of ONUs and G[i] is 
the granted bandwidth of ONUi. Jain’s fairness 
index f, ranging from 0 to 1, becomes 1 when all 
ONUs have the equivalent bandwidth allocated by 
the OLT. Figure 7 shows the fairness of our DBA 
scheme in three different scenarios. It can be seen 
that in all scenarios the fairness index is fluctuated. 
This happened because the grant timeslots in our 
DBA mechanism depend on the report message 
from each ONU. Thus the fairness index of our 
mechanism is fluctuated due to the high-traffic 
variation of AF and BE traffic, particularly in “244” 
and “433” scenarios. 
 
Conclusion 
This paper has proposed P2P Video Traffic 
Redirection Architecture that suitable for P2P video 
streaming services. In our architecture the routing 
table and buffer-map in ONU could redirect the 
P2P video traffic, thus improving the overall 
Quality-of-Services (QoS). It also can be seen that 
the routing mechanism and content allocation and 
distribution (i.e., buffer-map) are important aspects 
to reduce the resource consumption at the feeder 
fiber. Finally, simulations results have shown that 
our proposed architecture incorporated with 
“Redirect” DBA have good system performance in 
terms of AF average end-to-end delay and fairness.  
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Abstract 

 
Nilai citra digital yang terus menigkat seiring berkembangnya penggunaa citra digital menjadikan kebutuhan 
pengamanan data terutama dapat pengiriman citra digital di dalam jaringan komputer pun meningkat, berbagai 
teknik ekripsi dapat diimpelementasikan dalam mengenkripsi citra. Pada penelitian ini peneliti 
mengkombinasikan teknik kriptografi RC4 yang berfokus pada peningkatan probabilitas kunci demi 
meningkatkan kerahasian kunci, serta teknik enkrispsi Cipher Blok Chaining, kelebihan teknik ini adalah 
pengaruh enkripsi bit saat ini sangat bergantung pada proses enkripsi bit sebelumnya.  

Keywords: Algoritma RC4, Enkripsi Citra  
 

 
1. Pendahuluan 
nilai guna data digital dalam hal ini citra, 

semakin luas dalam penggunaanya, semakin luas 
pengunaan citra digital yang tak terbatas sebagai 
koleksi pribadi  tapi meluas dengan digunakannya 
citra digital sebagai barang bukti berkekuatan 
hukum, karya seni fotografi yang punya nilai jual 
tinggi dan lain-lain. menuntut dibutuhkanya sebuah 
teknologi yang dapat menjaga keamanan citra pada 
saat citra tersebut di distribusikan. 
ada dua macam protokol kriptografi yang populer, 
yaitu : symmetric-key dan asymmetric-key. Pada 
protokol symmetric-key, sebuah kunci (kunci 
rahasia atau kunci privat) digunakan oleh kedua 
pihak yang berkomunikasi untuk mengenkripsi dan 
mendekripsi pesan. Protokol jenis ini sudah lama 
digunakan. Penemuan protokol ini diperkirakan 
sekitar tahun 1900 BC, yang meliputi kode 
kriptografi dan teknik cipher (contohnya Caesar 
Cipher, Hill Cipher, Vernam Cipher). Sedangkan 
pada protokol kriptografi dengan asymmetric key , 
satu kunci di sebarluaskan ke publik dan menahan 
yang lainnya sebagai private key. Private key 
tersebut didesain agar sulit untuk dipecahkan, 
walaupun telah mengetahui kunci yang 
disebarluaskan ke publik 

Algortima RC4 merupakan algoritma simetris  
yang berfokus pada teknik menigkatkan 
probabilitas kunci unutk menjamin kerahasian 
kunci.   

 
2. Rumusan Masalah 
 

• Bagaimana mengimplemtasikan 
algortima RC4 untuk enkripsi dan 
dekripsi untuk mengamankan citra  
pada proses pengiriman. 

 
3. Hasil Dan Pembahasan 
 

Skema Ekripsi Citra 
Skema dalam mengenkripsi citra dapat dilihat pada 
gambar 1 dibawah ini. 

 

Gambar1. Skema Enkripsi Citra  
 

Implementasi Algortima Kunci RC4 
 
Pembangkit Kunci RC4 

RC4 menghasilkan pseudorandom stream bit. 
Seperti halnya stream cipher lainnya, algoritma 
RC4 ini dapat digunakan untuk mengenkripsi 
dengan mengombinasikannya dengan  plainteks 
dengan menggunakan bit-wise Xor (Exclusive-or). 
Permutasi di inisialisasi dengan sebuah variabel 
panjang kunci,  dengan menggunakan algoritma 
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key-scheduling (KSA). Setelah proses ini selesai, 
stream yang terdiri dari sekumpulan bit tersebut 
terbentuk dengan menggunakan Pseudo-Random 
Generation Algorithm (PRGA).  
 
key-scheduling (KSA) 

Algoritma key scheduling digunakan untuk 
menginisialisasi permutasi di array “S”. panjang 
kunci didefinisikan sebagai jumlah byte di kunci 
dan mempunyai rentang panjang kunci dari 1 
sampai 256, khususnya antara 5-16 tergantung dari 
panjang kunci 40128bit. Pertama-tama array “S” 
diinisialisasi untuk identitas permutasi. S kemudian 
diproses ke 256 iterasi dengan cara yang sama 
dengan PRGA utama, tapi juga dikombinasikan 
dalam byte dari kunci dalam waktu yang 
bersamaan. Berikut Pseudocode algoritma KSA : 

for i from 0 to 255  
    S[i] := i  
Endfor 
j := 0  
for i from 0 to 255 
c 
    swap values of S[i] and S[j]  
endfor 

dan berikut implementasi adalah algoritma KSA 
dalam Javascript : 

function  KSA(key_length) { 
for (i = 0; i < 256; i++){ 
 S[i] = i;  
}   
for (i = j = 0; i < 256; i++) { 
 j = (j + key[i % key_length] + S[i]) & 
255; 
  swap(i, j);         } 
 i = j = 0; 
} 

 
Pseudo-Random Generation Algortihm 
PRGA (Pseudo-Random Generation Algortihm) 
memodifikasi state dan output sebuah byte dari 
keystream. Hal ini penting karena banyaknya 
dibutuhkan iterasi. Dalam setiap iterasi, PRGA 
menginkremen i, menambahkan nilai S yang 
ditunjuk oleh I sampai j, kemudian menukar nilai 
S[i] dan S[j], lalu mengembalikan elemen dari S di 
lokasi S[i] + S[j] (modulo 256). Setiap elemen S 
ditukar dengan elemen lainnya paling tidak satu 
kali setiap 256 iterasi. 
Pseudocode algoritma PRGA dapat dilihat sebagai 
berikut : 

i := 0 ; j := 0  
while GeneratingOutput: 
  i := (i + 1) mod 256 

 j := (j + S[i]) mod 256 
 swap values of S[i] and S[j] 
 K := S[(S[i] + S[j]) mod 256] 
 output K  
endwhile 

 

Implementasi Algortima PRGA  
 

function PRGA( )  { 
 i = (i + 1) & 256; 
 j = (j + S[i]) & 256; 
 swap( i, j); 
 return S[(S[i] + S[j]) & 1256]; 
} 

 
Hasil Implementasi  
Hasil implemtasi RC4 dapat dilihar pada gambar 2 
dibawah ini. 

 
Gambar 2. Kunci yang telah dimodifikasi dengan 

algoritma RC4 
Enkripsi Citra 

Metode enkripsi yang digunakan 
menggunakan skema Cipher Blok Chaining dimana 
setiap stream sebelum tiap citra di enkripsi dengan 
kunci terlebih dahulu pixel citra  di Xor dengan 
citra cipher pada pixel sebelumnya  

 

 
Gambar 3. Skema enkripsi tiap pixel di dalam citra 
 
skema Enkripsi Cipher Blok Chaining 
Enkripsi Gambar Pixel pertama  
Diketahui RGB Value  =   45, 78, 123   
 C0  =   0 
 Kunci   =   161 
HitungRGB  :   
 45  � 101101  , 78  � 1001110  � 123 � 
1111011 
C0 :000000               0000000                   0000000
  

Xor 
101101               1001110                   1111011 
Kunci: 
161�10100001      10100001               10100001 

Xor 
10001100             11101111   11011010 
  
140  239                    218 
Nilai RGB setelah di enkripsi 140,239,218 
 
Enkripsi Gambar Pixel Kedua 
Diketahui  
RGB Value =   97  , 8,     23   
C1 =   140,239,218  � RGB  Pixel Sebelumn 
Kunci    =   161  
Hitung 
RGB  :    
97  �1100001  , 8  �1000.23 �10111  C:   
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140 �10001100 ,239� 11101111
11011010  

                                 
11101101              11100111             11001101 
Kunci:   
161� 10100001              10100001             
10100001    
    
Xor 
 01001100 01000110 
  
    
   76      70                
Nilai RGB setelah di enkripsi 76, 70, 108
 

Skenario yang sama seperti perhitungan yang 
sama diatas dilakukan berulang kali untuk setipa 
pixel didalam citra, sehingga akan m
nilai RGB tiap pixel telah berubah dari citra plain 
sebenarnya. Hasil enkripsi citra dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini  

 

 

  

Gambar 4 Hasil Enkripsi Citra
 
Dekripsi Citra 

Metode dekripsi yang digunakan 
menggunakan skema Cipher Blok 
setiap stream  citra  di enkripsi dengan
kemudian di Xor dengan  terlebih dahulu pixel citra  
di Xor dengan citra cipher pada pixel sebelumnya 

 
Gambar 5. Skema dekripsi tiap pixel di dalam citra
 
Dekripsi Cipher Blok Chaining
Dekripsi Gambar Pixel pertama 
Diketahui    
RGB Value  = 140,239,218   
C0  =   0 
Kunci     =   161  
Hitung :   
RGB  :    
140 �10001100 ,239� 11101111,218 
�11011010 
Kunci:      
161�10100001            10100001             10100001       

 101101              1001110               1111011

H2 

H2 

H2 

H2 
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11101111,218 �  

                                 Xor 
11101101              11100111             11001101 

10100001              10100001             

         

  01101100

               108  
Nilai RGB setelah di enkripsi 76, 70, 108 

Skenario yang sama seperti perhitungan yang 
sama diatas dilakukan berulang kali untuk setipa 
pixel didalam citra, sehingga akan menghasilkan 
nilai RGB tiap pixel telah berubah dari citra plain 
sebenarnya. Hasil enkripsi citra dapat dilihat pada 

Gambar 4 Hasil Enkripsi Citra 

Metode dekripsi yang digunakan 
Cipher Blok Chaining dimana 

setiap stream  citra  di enkripsi dengan kunci 
kemudian di Xor dengan  terlebih dahulu pixel citra  
di Xor dengan citra cipher pada pixel sebelumnya  

 

Skema dekripsi tiap pixel di dalam citra 

Cipher Blok Chaining 
Dekripsi Gambar Pixel pertama  

= 140,239,218    

11101111,218 

10100001            10100001             10100001        
Xor 

101101              1001110               1111011 

 C0 :        000000              0000000              
0000000  

101101               1001110  
   
           45 78 
Nilai RGB setelah di dekripsi 45,78,123
 
 

Dekripsi Gambar Pixel Kedua
Diketahui  
RGB =   76, 70, 108 
C1 =   140,239,218  
Sebelumnya Kunci    
Hitung :   
RGB  :    
76 �01001100,70�  01000110
Kunci:   
161� 10100001           10100001             10100001       

 11101101          11100111              11001101
C1: 
140 �10001100,239�11101111

1100001                    1000       
   
  97  
Nilai RGB setelah di enkripsi 97,8, 23
 

Skenario yang sama seperti perhitungan yang 
sama diatas dilakukan berulang kali untuk setiap 
pixel didalam citra cipher, sehingga akan 
menghasilkan nilai RGB tiap pixel telah berubah 
dari citra sebenarnya. Hasil dekripsi citra dapat 
dilihat pada gambar dibawah 

 

 

  

Gambar 6. Hasil Dekripsi Citra

Uji Coba Enkripsi Citra
1. Dipenegara.jpg 

 

Gambar 7. Hasil Ujicoba Citra Dipanegara.

2. Android.JPG  
  

H2 

H2 

H2 
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000000              0000000              

Xor 
101101               1001110              1111011 

 
                  123  

Nilai RGB setelah di dekripsi 45,78,123 

Dekripsi Gambar Pixel Kedua 

=   140,239,218  � RGB  Pixel 
=   161  

01000110,108 � 01101100 

10100001           10100001             10100001        
Xor 

11101101          11100111              11001101 

11101111, 218 �11011010 
Xor 

1100001                    1000                     10111

  8                          23  
Nilai RGB setelah di enkripsi 97,8, 23 

Skenario yang sama seperti perhitungan yang 
sama diatas dilakukan berulang kali untuk setiap 
pixel didalam citra cipher, sehingga akan 

GB tiap pixel telah berubah 
dari citra sebenarnya. Hasil dekripsi citra dapat 
dilihat pada gambar dibawah 6 

 

Hasil Dekripsi Citra 

Uji Coba Enkripsi Citra  

 
Hasil Ujicoba Citra Dipanegara.jpg 
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Gambar  8. Hasil Ujicoba Citra Android.
 
3. Dirgaharu.png 
  

Ujicoba Citra Dirgahayu.
 
 

4. Bendera.png 
 

 
Gambar 10. Hasil Ujicoba Bendera.

 
5. MakassarVisit.png 
  

 
Gambar 11. Hasil Ujicoba Bendera.
 
Hasil Uji Coba 
Tabel 1. Daftar Citra Plain Yang Akan Di enkripsi

No Nama Citra 
1 Dipanegara.jpg 
2 android_vector.jpg 
3 makassar.jpg 
4 Bendera.png 
5 dirgahayu.png 
 

Tabel 2 Daftar Citra Cipher
No Nama Citra Jenis
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Hasil Ujicoba Citra Android.jpg 

 
 
 
 

 
Gambar 9 Hasil 

Ujicoba Citra Dirgahayu.png 

 
 
 
 

Hasil Ujicoba Bendera.png 

Hasil Ujicoba Bendera.png 

Daftar Citra Plain Yang Akan Di enkripsi 
Jenis Size 
jpg 12 KB 
jpg 25 KB 
jpg 18 KB 
png 2 KB 
png 6KB 

Daftar Citra Cipher 
Jenis Size Size 

1 DipanegaraC.jpg 

2 android_vectorC.jpg

3 makassarC.jpg 

4 benderaC.png 
5 dirgahayuric.png 

 
4. Kesimpulan 

 
Dari penelitian ini ada beberapa 
dapat kami simpulkan diantarnya :
a. Karena nilai RGB maksimum 256 maka 

apabial hasil enkripsi nilai RGB lebih dari 256 
maka inilah yang menghasilkan beberapa 
bagian citra menjadi rusak

b. Dari hasil ujicoba pad beberapa citra maka 
disimpulkan bahwa citra hasil enkripsi 
cenderung lebih besar kapasitasnya dibanding 
citra aslinya. 

c. Karakter citra yang memanipulasi tiap pixel 
menjadikan hasil eksripsi berubah tiap pixelnya 
tetapi masih dapat terlihat pola dar icitra 
tersebut, sehinggan diperlukan sebu
algortima tranposisi untuk mengubha pola agar 
citra cipher lebih sulit di pecahkan.
 
5. Saran 
 

Untuk peneliti yang berminat untuk menerukan 
penelitian ini agar berfokus pada pengembangan 
algortima traposisi untuk mengubah pola citra yang 
suda di enkripsi. 
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Dari penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang 
dapat kami simpulkan diantarnya : 

Karena nilai RGB maksimum 256 maka 
apabial hasil enkripsi nilai RGB lebih dari 256 
maka inilah yang menghasilkan beberapa 
bagian citra menjadi rusak 
Dari hasil ujicoba pad beberapa citra maka 

hwa citra hasil enkripsi 
cenderung lebih besar kapasitasnya dibanding 

Karakter citra yang memanipulasi tiap pixel 
menjadikan hasil eksripsi berubah tiap pixelnya 
tetapi masih dapat terlihat pola dar icitra 
tersebut, sehinggan diperlukan sebuah 
algortima tranposisi untuk mengubha pola agar 
citra cipher lebih sulit di pecahkan. 
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penelitian ini agar berfokus pada pengembangan 
algortima traposisi untuk mengubah pola citra yang 

Arie Pratama Sutiono“Algoritma RC4 sebagai 
Perkembangan Metode Kriptografi”Sekolah 
Teknik Elektro dan Informatika Institut 
Teknologi Bandung, 2011 

Kriptografi”  Informatika, 

“Pengelolaan Citra Digital” , Andi 
Offset, Yogyakarta 2009. 

 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

Makalah Nomor: KNSI-477 
 

IDENTIFIKASI DAN PERINGATAN DINI 
DAERAH RAWAN ISPA PADA BALITA  

 
Sri Redjeki1, Ariesta Damayanti2 

 
1,2 Teknik Informatija, STMIK AKAKOM Yogyakarta  

3 STMIK AKAKOM, Jl. Raya Janti 143 Karangjambe, Yogyakarta 
1 dzeky@akakom.ac.id, 2 iest_ayanthi@akakom.ac.id    

 
 

Abstrak 

Kasus kesakitan dan kematian akibat ISPA, khususnya ISPA bawah pada balita di negara berkembang 
mencapai 25%-50%. Setiap tahun terdapat 4 juta anak balita meninggal karena ISPA (terutama pneumonia dan 
bronkiolitis) di negara berkembang, sehingga memicu tinginya Angka Kematian Bayi. ISPA juga merupakan 
salah satu penyebab utama kunjungan pasien pada sarana kesehatan.   

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penderita ISPA diperlukan sistem yang dapat memberikan 
identifikasi serta peringatan dini terhadap wilayah mana yang jumlah penderita ISPA terbanyak. Identifikasi 
serta peringatan dini wilayah ini didasarkan pada hasil nilai prediksi penderita ISPA pada wilayah tertentu. 
Untuk memperoleh  nilai  prediksi  yang  akurat  diperlukan  beberapa parameter agar  dapat menghasilkan nilai 
prediksi baik. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu metode softcomputing yang mampu melakukan 
prediksi dengan baik. Algoritma jaringan syaraf tiruan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan  
backpropagation.   

Input sistem untuk prediksi menggunakan data sebanyak 102 data dengan variabel jumlah penduduk 
miskin, jumlah bayi lahir dibawah berat normal, jumlah imunisasi wajib, jumlah balita dengan gizi buruk 
sedangkan output sistem jumlah penderita ISPA Balita. Nilai prediksi yang dihasilkan oleh JST mempunyai 
akurasi sekitar 72%. Angka akurasi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
antara lain jumlah data yang untuk penelitian dan pemilihan parameter JST.   
 
Kata kunci : Backpropagation, Balita, ISPA, JST, Prediksi, Bantul. 
 
 

1. Pendahuluan  
 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 
adalah penyakit infeksi yang menyerang salah satu 
bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari 
hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran 
bawah) termasuk jaringan adneksanya, seperti 
sinus, rongga telinga tengah, dan pleura Penyakit 
ini dikelompokkan menjadi ISPA atas seperti, 
batuk, pilek, faringitis, tonsillitis dan ISPA bawah 
misalnya, bronkitis, bronkiolitis, pneumonia. 
Resiko kematian pada ISPA bawah lebih besar 
dibandingkan kasus ISPA atas. 

Penyakit ISPA di Indonesia merupakan 
masalah kesehatan utama, terutama karena masih 
tingginya angka penderita ISPA. Berdasarkan 
laporan World Health Organization (WHO) Tahun 
2005 menyatakan kematian balita akibat pneumonia 
di seluruh dunia sekitar 19% atau berkisar 1,6–2,2 
juta, di mana sekitar 70% terjadi di negara-negara 
berkembang terutama di Afrika dan Asia Tenggara. 
Dari data SEAMIC Health Statistic 2001 
pneumonia merupakan penyebab kematian nomor 6 

di Indonesia, nomor 9 di Brunei, nomor 7 di 
Malaysia, nomor 3 di Singapura, nomor 6 di 
Thailand dan nomor 3 di Vietnam. Setiap tahun di 
perkirakan 4 juta anak balita meninggal karena 
ISPA (terutama pneumonia dan bronkiolitis) di 
negara berkembang , sehingga hal ini memicu 
tinginya Angka Kematian Bayi (AKB).  

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah 
penderita ISPA diperlukan sebuah sistem yang 
dapat memberikan identifikasi serta peringatan dini 
terhadap wilayah-wilayah mana saja yang memiliki 
jumlah penderita ISPA terbanyak. Identifikasi serta 
peringatan dini wilayah ini didasarkan pada hasil 
nilai prediksi jumlah penderita ISPA pada wilayah 
tertentu. Untuk memperoleh nilai prediksi yang 
akurat diperlukan metode yang tepat agar dapat 
menghasilkan nilai prediksi dengan tingkat akurasi 
tinggi.. Pendekatan softcomputing banyak 
digunakan untuk problem solving termasuk salah 
satunya untuk prediksi dikarenakan adanya 
kemampuan untuk beradaptasi (self organizing). 
Salah satu metode pada softcomputing yang sangat 
baik untuk melakukan prediksi yaitu jaringan saraf 
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tiruan (artificial  neural network). Jaringan saraf 
merupakan model komputasi yang bekerja seperti 
sistem saraf biologis saat berhubungan dengan 
dunia luar.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 
dapat dirumuskan suatu masalah bagaimana 
memanfaatkan metode Jaringan Saraf Tiruan untuk 
melakukan prediksi jumlah penderita ISPA 
sehingga dapat mengidentifikasi dan peringatan 
dini daerah rawan ISPA pada balita, dengan 
mengambil studi kasus di Kabupaten Bantul 
sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi 
pihak-pihak yang terkait untuk melakukan tindakan 
pencegahan dan penanggulangan penyebaran ISPA. 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan 
metode backpropagation untuk melakukan prediksi 
dan hasil prediksi akan menjadi dasar untuk 
identifikasi serta peringatan dini daerah rawan 
ISPA pada balita di kabupaten Bantul. 

      Penelitian dari Identifikasi Daerah Rawan 
ISPA pada Balita ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat secara langsung kepada pemerintah daerah 
Kabupaten Bantul pada umumnya dan tenaga medis 
pada khususnya untuk mengetahui sebaran daerah 
rawan ISPA pada balita beserta faktor resiko yang 
paling besar di setiap sebaran wilayah tersebut. 
Sehingga diharapkan dari data tersebut, pemerintah 
daerah dan tenaga medis dapat melakukan tindakan 
pencegahan dan penanggulangan untuk menekan 
angka penderita ISPA pada balita di Kabupaten 
Bantul 

 
2. Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

 
ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) 

merupakan penyakit yang umum dijumpai pada 
balita dan anak-anak serta masih menduduki 
peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi 
di Indonesia. Dari Survei Konsumsi Rumah Tangga 
(SKRT) tahun 2001, diketahui bahwa 27,6% 
kematian bayi kurang dari satu tahun disebabkan 
oleh ISPA. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya 
kejadian ISPA pada anak dan balita yakni faktor 
intrinsik yaitu, 

1. Umur 
2. Status gizi 
3. Status imunisasi 
4. Jenis kelamin 

Faktor ekstrinsik berupa perumahan, sosial 
ekonomi dan pendidikan juga mempengaruhi 
kejadian ISPA [3]. 
 
3. Jaringan Syaraf Tiruan 

 
Jaringan Saraf Tiruan (JST) merupakan salah 

satu representasi buatan dari otak manusia yang 
selalu mencoba untuk mensimulasikan proses 
pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah 
buatan digunakan karena jaringan saraf tiruan ini 

diimplementasikan dengan menggunakan program 
komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah 
proses perhitungan selama proses pembelajaran [2]. 

 
4. Algoritma Pembelajaran Backpropagation 

 
JST memiliki keunggulan utama, yaitu 

kemampuan ”belajar” dari contoh yang 
diberikan. Backpropagation merupakan 
algoritma pembelajaran terawasi yang 
menggunakan pola penyesuaian bobot untuk 
mencapai nilai kesalahan yang minimum untuk 
keluaran hasil prediksi yang nyata [1]. Gambar 
1 menunjukkan arsitektur JST dengan 
algoritma backpropagation. 

 

 
 

Gambar 1. Arsitektur Jaringan Multilayer 
Backpropagation Dengan Satu Hidden Layer 
 

Penggunaan JST dalam penyelesaian 
bidang medis telah banyak dilakukan, 
diantaranya untuk diagnosa gangguan saluran 
pernapasan [4], yang memberikan hasil 
ketepatan pengujian diagnosa mencapai 
90%.JST secara luas juga telah digunakan 
dalam masalah identifikasi, salah satunya 
adalah dalam identifikasi scan iris mata untuk 
aplikasi sistem pengamanan brankas [3]. Pada 
aplikasi ini digunakan metode 
backpropagation untuk identifikasi pola iris 
mata seseorang yang nantinya digunakan untuk 
pengamanan brankas. Sistem ini dapat bekerja 
optimal pada range : learning rate (laju 
belajar) sebesar 15, jangkauan epoch (looping) 
sebanyak 100000 kali dengan toleransi error 
0,001 dan momentum 0,1. Tingkat 
keberhasilan sistem dalam mengenali user 
adalah 80,1%. 

 
5. Metode Penelitian 

 
Penelitian dilakukan pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bantul. Sampel data 
yang diambil adalah medical record (data 
medis) bagian Kesehatan Ibu dan Anak Dinas 
Kesehatan pada tahun 2001 hingga tahun 2011. 
Sampel terdiri dari data balita 0 – 5 tahun di 27 
puskesmas se-Kabupaten Bantul. 
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Selain pasangan data masukan keluaran 
akan terdapat proses pelatihan, beberapa hal 
yang diperlukan dalam proses pelatihan 
antara lain : 
a. Pembagian data untuk pembelajaran dan 

pengujian 
 Dari 150 data (Januari-Desember 2009) d
menjadi dua bagian: 

- 100  data digunakan untuk pelatihan
- 50 data digunakan untuk pengujian 
b. Kriteria yang digunakan dalam penelitian 
ini terbagi menjadi beberapa bagian,yaitu 
kriteria kelahiran bayi dengan berat badan 
dibawah normal, balita yang 
imunisasi wajib lengkap, status gizi balita buruk 
dan jumlah masyarakat miskin.
c. Penentuan arsitektur Jaringan saraf tiruan 
(JST) 

Untuk mendapatkan hasil prediksi yang 
maksimal pada saat latihan diperlukan 
arsitektur JST yang baik . Input terd
unit input, 3 unit hidden layer dan 1 unit 
output. Gambar rancangan arsitektur 
dibuat untuk sistem ini terlihat pada gambar 

 
Gambar 2. Rancangan arsitektur JST untuk 
melakukan prediksi jumlah penderita ISPA 
Balita di Kabupaten Bantul. 
Keterangan gambar : 
X1 = jumlah bayi lahir dengan berat dibawah 

normal 
X2 = jumlah bayi yang tidak mendapat 

imunisasi wajib lengkap
X3 = jumlah balita dengan status gizi buruk
X4 = jumlah masyarakat miskin

 
Flowchart sistem untuk training dan testi
pada algoritma Backpropagation
untuk identifikasi dan deteksi ISPA Balita terlihat 
pada gambar 3 dan gambar 4 dibawah ini :
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Selain pasangan data masukan keluaran 
akan terdapat proses pelatihan, beberapa hal 
yang diperlukan dalam proses pelatihan ANN 

Pembagian data untuk pembelajaran dan 

Desember 2009) dibagi 

100  data digunakan untuk pelatihan 
50 data digunakan untuk pengujian  

Kriteria yang digunakan dalam penelitian 
ini terbagi menjadi beberapa bagian,yaitu 

kelahiran bayi dengan berat badan 
, balita yang tidak mendapat 

status gizi balita buruk 
dan jumlah masyarakat miskin. 

arsitektur Jaringan saraf tiruan 

Untuk mendapatkan hasil prediksi yang 
maksimal pada saat latihan diperlukan 
arsitektur JST yang baik . Input terdiri dari  4 
unit input, 3 unit hidden layer dan 1 unit 

arsitektur yang akan 
erlihat pada gambar 2. 

 

arsitektur JST untuk 
melakukan prediksi jumlah penderita ISPA 

 

X1 = jumlah bayi lahir dengan berat dibawah 

X2 = jumlah bayi yang tidak mendapat 
imunisasi wajib lengkap 

X3 = jumlah balita dengan status gizi buruk 
X4 = jumlah masyarakat miskin 

sistem untuk training dan testing data 
Backpropagation yang digunakan 

untuk identifikasi dan deteksi ISPA Balita terlihat 
pada gambar 3 dan gambar 4 dibawah ini : 

Gambar 3. Flowchart

Hasil bobot yang dihasilkan dari fase training akan 
digunakan untuk melakukan testing dan prediksi 
data penderita ISPA Balita.
  

 
Gambar 4. Flowchart Testing dan Prediksi JST
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Flowchart untuk Training JST 
 

Hasil bobot yang dihasilkan dari fase training akan 
untuk melakukan testing dan prediksi 

data penderita ISPA Balita. 

 

Gambar 4. Flowchart Testing dan Prediksi JST 
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6. Hasil Penelitian 

 
Data yang digunakan pada penelitian 
sebanyak 102 data dibagi menjadi 2 bagian 
yaitu 80% untuk data training (pelatihan) dan 
20% data digunakan untuk testing (pengujian). 
Pada fase training digunakan nilai parameter 
yang berbeda-beda untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal. Hasil testing untuk 
melakukan prediksi dengan menggunakan 
nilai terbaik dari training dapat dilihat pada 
tabel 1.  
 

Tabel 1. Hasil Akurasi Testing 
nilai 

learning 

rate 

jumlah 

hidden  akurasi 

0,001 6 73% 

0,01 6 69% 

0,1 6 63% 
  
Dari hasil yang terlihat pada tabel 1 
memberikan gambaran bahwa hasil akurasi 
terbaik dipengaruhi oleh  parameter nilai 
learning rate, dimana semakin nilai learning 
rate-nya maka nilai akurasinya menjadi lebih 
baik. Dari hasil identifikasi 17 Kecamatan 
yang ada di Kabupaten Bantul daerah yang 
paling banyak balita terserang ISPA terlihat 
pada tabel  2.  
 

     Tabel 2. Hasil Prediksi ISPA tiap Kecamatan 

Kecamatan ISPA  Hasil JST 

Dlingo 128 96,31725664 

BBL 148 103,7782172 

Pajangan 151 123,827878 

Pundong 154 112,2602357 

Kretek 158 115,050619 

Srandakan 158 115,3725248 

Sanden 159 116,185195 

Sedayu 179 130,7887026 

Piyungan 184 134,0785205 

Imogiri 196 142,8111658 

Pleret 207 151,1207988 

Jetis 212 154,448583 

Bantul 217 158,5471126 

Pandak 237 173,1187905 

Kasihan  244 177,9837979 

Sewon 280 204,0585029 

Banguntapan 358 261,0438584 
  

 

 
 

7. Kesimpulan dan Saran 
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa 

hal mengenai hasil penelitian ini, antara lain : 
a. Nilai learning rate yang semakin kecil 

akan memberikan hasil akurasi yang 
cukup baik untuk prediksi data 

b. Data historis yang digunakan pada 
prediksi akan memberikan pengaruh hasil 
yang cukup signifikan 

c. Pemilihan variabel input JST yang tepat 
akan memberikan performance JST yang 
baik 

d. Jumlah presentasi testing dan training 
yang digunakan pada JST juga 
mempengaruhi nilai prediksi. 

e. Kecamatan yang angka penderita ISPA 
Balita terbesar ada dikecamatan 
Banguntapan. 

Untuk dapat memberikan hasil penelitian 
berikutnya lebih maksimal beberapa hal perlu 
dilakukan antara lain: 

a. Perlu dilakukan pengujian variabel input 
sebelum digunakan pada JST 

b. Menambah jumlah data historis  
c. Memberikan analisa parameter 

performance JST selain nilai learning rate 
d. Perlu menggabungkan metode Fuzzy dan 

Neural Nework untuk menghasilkan  nilai 
prediksi yang lebih baik. 
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Abstrak 

Seiring dengan kompetisi yang semakin ketat antar penyedialayanan WEB hosting, dituntut adanya kreatifitas 
para penyedia layanan WEB untuk mengoptimalkan penggunaan resource yang tersedia dengan baik. Salah satu 
upaya untuk mengatasi keterbatasan kapasitas server adalah dengan memanfaatkan Virtual Private Server. 
Permasalahan yang dihadapi adalah mahalnya  aplikasi control panel yang lengkap sedangkan aplikasi  free 
tidak lengkap. Tulisan ini merupakan studi kasus pada salah satu  penyedia layanan Web Hosting  (C.V Medio). 
Langkah-langkah perancangan aplikasi dapat menjadi model bagi penyedia layanan WEB Hosting dalam 
mempermudah pengelolaan layanan pada Virtual Private Server. 
 
Kata kunci : Web HostingManager,  Virtual Privat Server(VPS), Control Panel, Client Server 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 

Seiring meningkatnya jumlah pelanggan 
penyedia layanan WEB Hosting, server yang 
dimiliki terkadang tidak mencukupi untuk 
menampung data pelanggan sehingga di buat web 
hosting berbasis Virtual Private Server (VPS) 
sebagai alternative untuk mengatasi space pada 
Dedicated Server yang sudah habis. Sebagai upaya 
meningkatkan pelayanan dalam memanajemen 
akun dan layanan-layanan hosting, 
penyedialayanan WEB hosting dapat menggunakan 
Aplikasi Control Panel. Akan tetapi, aplikasi 
Control Panel tersedia dalam versi berbayar dan 
free .Aplikasi Control Panel berbaya rmemiliki 
fitur yang lengkap dan harga yang cukup mahal 
untuk memanajemen akun dan layanan – layanan 
hosting, namun tidak menyediakan fitur registrasi 
dan generate automatis akun pelanggan. Sedangkan 
Aplikasi Control Panel free memiliki fitur yang 
tidak lengkapsehingga manajemen akun dan 
layanan – layanan hosting masih belum berjalan 
dengan maksimal. Untuk memaksimalkan 
manajemen akun dan layanan – layanan hosting 
dibutuhkan Aplikasi Control Panel dengan model 
client-server[5] untuk memanajemen akun dan 
layanan-layanan hosting dengan spesifikasi antara 

lain, DNS Server menggunakan BIND9, Web 
Server menggunakan Apache Web Server, FTP 
Server menggunakan ProFTPD, Email Server 
menggunakan Postfix dan Courier, Database 
Server menggunakan MySQL Server, dan modul 
registrasi pelanggan berbasis Web.  

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, maka perlu di bangun Aplikasi Web 
Hosting Manager dengan model client-server yang 
terintegrasi dengan paket-paket aplikasi layanan 
hosting sehingga proses manajemen akun dan 
layanan-layanan hosting menjadi mudah dan 
terotomatisasi. 

1.1. Tujuan Penelitian 
Merancang Aplikasi Web Hosting Manager 

untuk manajemen layanan – layanan padaVirtual 
Private Server (VPS) berbasis Ubuntu Server[4] 
(Studi Kasus pada penyedia Web Hosting) 

 
1.2. Manfaat Penelitian 
Aplikasi Web Hosting Manager ini dapat 
mempermudah manajemen layanan–layanan  
hosting sehingga prosesnya menjadi lebih efektif 
dan efisien. 
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1.3. Virtual Private Server 
Virtual Private Server (VPS) adalah simulasi 

perangkat keras dari system operasi sebuah  
computer yang memungkinkan system operasi lain 
berjalan diatasnya[3]. VPS server dibangun secara 
virtual pada dedicated server yang menjalankan 
Virtual Machine Manager (hypervisor) sehingga 
memungkinkan sebuah dedicated server 
menjalankan beberapa system operasi secara 
bersamaan. Selain itu, beberapasistem operasi yang 
dijalankan secara bersamaan seakan – akan 
memiliki computer dengan resource masing – 
masing yang dialokasikan oleh hypervisor dan 
berdiri sendiri atau disebut dengan istilah guests. 

VPS menjadi salah satu solusi alternative  bagi 
pengguna yang ingin memiliki server dengan 
resource yang bisa di control secara penuh dan 
memiliki hak akses root dengan harga sewa yang 
murah.  Hakakses root memungkinkan pengguna 
untuk melakukan instalasi dan konfigurasi secara 
bebas seperti pada dedicated server.  Namun, 
resource yang dimili kioleh VPS tidaksebesar 
resource yang dimilikioleh dedicated server 
sehinggapenggunan VPS 
hanyauntukkomputasidanaplikasipadaskalameneng
ah 
 
2. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang 
digunakandalampenelitianiniadalah System 
Development Life Cycle (SDLC)yaitu tahap 
perencanaan, tahap analisa, tahap perancangan, dan 
tahap implemenasi [2]. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Rancangan 
Berdasarkananalisamasalahterdapat 2 
macamrancangan, 
yaituPerancanganJaringandanPerancanganAplikasi.
PerancanganJaringandimaksudkanuntukmembangu
nlingkunganujicobasecaralokal, 
sedangkanPerancanganAplikasidimaksudkanuntuk
menangkapartefak proses Object Oriented 
AnalysisdanDesign 
(OOAD)[1]menggunakanUnified Modelling 
Language (UML). 

3.1.1. RancanganJaringan 
 

Rancanganjaringankomputerdibuat.sebagaijari
nganujicoba. PenulismenggantikanXen 
HypervisordenganVMWareWorkstation[6]sebagaim
ekanismevirtualisasi. Hal 
inidilakukanuntukmempermudahpengujiansecaralo
kaltanpamenghilangkanesensidasarvirtualisasi. 

3.1.1.a RancanganTopologiJaringanUjiCoba 
 

Adapuntopologijaringan yang 
akandigunakanuntukujicobaAplikasiWeb Hosting 
Managerdapatdilihatpadagambar3.1  

 

Gambar 3.5Topologi Jaringan Uji Coba 

3.1.1.b RancanganTopologiJaringanUjiCoba 
 

PadaGambar3.1 terdapat 3 (tiga) 
buahNotebook yang memilikifungsimasing–
masing.Pada Notebook 
ServerakandijalankansebuahVirtual 
MachinemenggunakanVMWaredan  
dikonfigurasiuntukmenggunakanVMnet0. Selainitu, 
Virtual Network 
EditoruntukVMnet0padaVMWareakandikonfigurasi
modebridgedenganNetwork Card 
WirelesspadaNotebookServer. 

3.1.1.c. 
RancanganPengalamatanJaringanUjiCo
ba 

PadaAplikasi, menggunakan alamat jaringan 
yang telah ditentukan. Aplikasi Control Panel client 
(AplikasiControl Panel AdminmaupunCustomer) 
akandijalankanpadaNotebookClient A 
atauNotebookClient B. SedangkanAplikasiControl 
Panel 
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ServerdanModuleRegistrasiOnlineakandijalankanpa
daNotebookServerdenganmenggunakanVirtual 
MachineVMWare. 

3.1.2. RancanganAplikasi 
 

Untukmenangkapartefak proses Object 
Oriented Analysis And Design (OOAD)  
makadiperlukanalat bantu berupaUnified Modelling 
Language (UML), yang meliputi, Use Case 
Diagram, Activity Diagram, Package Diagram, 
Class Diagram, Sequence Diagram, Component 
Diagram, Deployment Diagram. 

3.1.2.a. Use Case Diagram 
 
Gambar 3.2 merupakan use casediagram rancangan 
aplikasi Web Hosting Manager. 

Gambar 3.6Use case diagram 

3.1.2.2. Order  Paket 

 

Gambar 3.3  rancangan  modul registrasi pelanggan 
: 

 
Gambar 3.7Modul registrasi pelanggan 

3.1.2.b. Manajemen Invoice  

 
Gamar 3.4 merupakan  rancanagan aplikasi control 
panel administrator 

 
Gambar 3.8Modul Aplikasi Control Panel 

3.1.3. Implementasi 

3.1.3.a. TampilanHalamanSignUp 

 
Gambar 4.1 merupakan tampilan SignUp yang 
berfungsi bagi user untuk  mendaftar sebagai 
pelanggan. 
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Gambar 3.9TampilanHalamanSignUp

3.1.3.b. TampilanHalamanSignIn
 
Gambar 4.2 merupakan halaman SignIn yang 
berfungsi untuk login pendaftar. 

Gambar 3.10TampilanHalamanSignIn

3.1.3.c. TampilanHalaman Account Information

 
Gambar 4.3 tampilan halaman Account Information
yang berguna untuk mengetahui informasi tentang 
accountpendaftar. 
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TampilanHalamanSignUp 

3.1.3.b. TampilanHalamanSignIn 

Gambar 4.2 merupakan halaman SignIn yang 
 

 

TampilanHalamanSignIn 

3.1.3.c. TampilanHalaman Account Information 

Account Information 
yang berguna untuk mengetahui informasi tentang 

Gambar 3.11TampilanHalaman 

AccountInformation

3.1.3.d. Tampilan Halaman Order
 
Berfungsi untuk menampilkan 
spesifikasi paket layanan hosting yang disewakan, 
namun pelanggan yang ingin menyewa harus 
melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Gambar 3.12TampilanHalamanOrder

3.1.3.e. Tampilan Halaman Order Choose 
Domain

 
Berfungsi untuk menginputkan domain yang sudah 
disewa 

Gambar 3.13Halaman Order Information
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TampilanHalaman 

AccountInformation 

3.1.3.d. Tampilan Halaman Order 

Berfungsi untuk menampilkan informasi tentang 
spesifikasi paket layanan hosting yang disewakan, 
namun pelanggan yang ingin menyewa harus 
melakukan pendaftaran terlebih dahulu. 

 

TampilanHalamanOrder 
 

3.1.3.e. Tampilan Halaman Order Choose 
Domain 

Berfungsi untuk menginputkan domain yang sudah 

 

Halaman Order Information 
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3.1.3.f. Tampilan Halaman Order Information

 
Untuk mengetahui informasi order, dan setelah 
menekan tombol order, secara otomatis akan 
terkirim email dari aplikasi terkait rekening bank 
dan pembayaran.  

Gambar 3.14TampilanHalaman Order 
Information 

3.1.3.g. Tampilan Form Invoice

 
Berfungsi untuk pencatatan pelanggan yang sudah 
melakukan order paket layanan hosting, namun 
belum melakukan pembayaran. Setelah diketahui 
adanya pelanggan yang membayar akan dilakukan 
generateotomatis user account control panel
pelanggan. 

Gambar 3.15Tampilan Invoice Menu

3.1.3.h. Tampilan Form Invoice Details
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3.1.3.f. Tampilan Halaman Order Information 

Untuk mengetahui informasi order, dan setelah 
, secara otomatis akan 

terkirim email dari aplikasi terkait rekening bank 

 

TampilanHalaman Order 
 

3.1.3.g. Tampilan Form Invoice 

Berfungsi untuk pencatatan pelanggan yang sudah 
melakukan order paket layanan hosting, namun 
belum melakukan pembayaran. Setelah diketahui 
adanya pelanggan yang membayar akan dilakukan 
generateotomatis user account control panel per 

 

Tampilan Invoice Menu 

3.1.3.h. Tampilan Form Invoice Details 

Gambar 3.16Tampilan Invoice Details

Langkah-Langkah Praktis konfigurasi
1. Install Ubuntu Server
2. Install paket-paket aplikasi 

mysql-server, mysql
mysql, courier, courier
proftpd-mysql, openssh
openssh-client. 

3. Install Oracle JDK1.6.0_25
dan lakukan update

4. Ekstrak Aplikasi Control Panel 
pada root path (tar 
server.tar.gz ). 

5. Lakukan konfigurasi pada 
/opt/epanel/epanel.conf untuk 
mengintegrasikan server dengan aplikasi 
control panel server dan jalankan aplikasi 
control panel server menggunakan 
perintah service epanel 

6. Ekstrak aplikasi module registrasi 
pelanggan pada root path (tar 
epanel-web.tar.gz) dan lakukan 
konfigurasi database untuk integrasi 
database dengan web site.

7. Install Aplikasi Control Panel 
Administrator pada komputer dan lakukan 
proses login ke  VPS Server melalui 
Aplikasi Control Panel Administrator.

 
4. Penutup 

Dari pembahasan dapat disimpulkan:
1. Dengan aplikasi Web Hosting Manager, 

manajemen perangkat dan layanan Hosting 
efisien dan mudah dikembangkan dikemudian 
hari disebabkan dukungan komunit
source. 

2. Pemangkasan biaya sewa aplikasi 
dapat dilakukan sehingga dapat meningkatkan 
keuntungan perusahaan.
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Tampilan Invoice Details 

Langkah Praktis konfigurasi 
Install Ubuntu Server 

paket aplikasi apache2, php5, 
server, mysql-client, postfix ,postfix-

mysql, courier, courier-mysql , bind9, 
mysql, openssh-server, dan 

 
Oracle JDK1.6.0_25 pada /opt/java 

dan lakukan update-alternative path java. 
Ekstrak Aplikasi Control Panel Server 
pada root path (tar –xvzf epanel-

Lakukan konfigurasi pada 
/opt/epanel/epanel.conf untuk 
mengintegrasikan server dengan aplikasi 
control panel server dan jalankan aplikasi 
control panel server menggunakan 

service epanel start. 
Ekstrak aplikasi module registrasi 
pelanggan pada root path (tar –xvzf 

web.tar.gz) dan lakukan 
konfigurasi database untuk integrasi 
database dengan web site. 
Install Aplikasi Control Panel 
Administrator pada komputer dan lakukan 

ke  VPS Server melalui 
Aplikasi Control Panel Administrator. 

Dari pembahasan dapat disimpulkan: 
Dengan aplikasi Web Hosting Manager, 
manajemen perangkat dan layanan Hosting 
efisien dan mudah dikembangkan dikemudian 
hari disebabkan dukungan komunitas open 

Pemangkasan biaya sewa aplikasi control panel 
dapat dilakukan sehingga dapat meningkatkan 
keuntungan perusahaan. 
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Abstrak 

Perkembangan industri game pada saat ini sangat pesat dengan berbagai macam genre. Salah satu jenis game 
yang digemari adalah game ber-genre life simulation. Jenis game ini berusaha untuk mensimulasikan kehidupan 
sehari. Game ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman actionscript 2.0 dengan 
memanfaatkan local shared object Flash sebagai media penyimpanan. Game ini juga memanfaatkan kecerdasan 
buatan dengan mendesain finite state machine. Hasil akhir dari game ini adalah sebuah alur cerita permainan 
berbasis simulasi pertanian dan juga peternakan, yang dilengkapi dengan fitur penambahan tumbuhan oleh 
pemain, fasilitas save dan load game, dan juga dua saingan dari karakter utama yang dikendalikan oleh 
kecerdasan buatan. 
 
Kata kunci : finite state machine, flash, game, kecerdasan buatan 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Perkembangan industri game pada saat ini 
sangat pesat dengan berbagai macam genre. Salah 
satu jenis game yang digemari adalah game ber- 
genre life simulation. Jenis game ini bertujuan 
mensimulasikan kehidupan secara nyata dan detail. 
Game ber-genre life simulation menawarkan hal 
yang berbeda jika dibandingkan dengan game genre 
lainnya Game ber-genre lain seperti sport, action, 
puzzle, adventure menekankan bagaimana pemain 
menyelesaikan permainan, sedangkan game ber-
genre life simulation menekankan kebebasan pemain 
untuk melakukan sesuatu seperti pada kehidupan 
sehari-hari. Penggunaan Flash sebagai tools 
pembuatan game sangat diminati. Banyaknya portal 
game Flash dengan genre yang beragam di internet, 
serta dukungan dari 3rd party software untuk Adobe 
Flash. Flash merupakan salah satu aplikasi yang 
mampu menghadirkan kualitas gambar yang baik 
disertai kemampuan untuk menghasilkan interaksi 
terhadap pemakainya. Kemampuan kecerdasan 
buatan dalam mendukung sebuah game tidak dapat 
dipungkiri lagi [3]. Salah satunya adalah 
penggunaan finite state machine untuk mendukung 
interaksi dengan pemain [1], [6]. Pembuatan aplikasi 
ini dimulai dengan merancang finite state machine 

untuk karakter dalam game, selanjutnya dibuat 
animasi dengan menggunakan dua dimensi. 
 
2. Kecerdasan Buatan 
 

Kecerdasan buatan atau artificial  intelligence 
(AI) adalah bagaimana membuat komputer mampu 
berpikir dan melakukan kegiatan seperti halnya 
manusia atau binatang [5]. Dalam pembuatan game, 
pembuatan AI lebih berfokus kepada bagaimana 
karakter dapat membuat serangkai keputusan yang 
dapat menyerupai manusia dan binatang pada 
umumnya, teknik yang umumnya digunakan dalam 
pengambilan keputusan yaitu state machine. 

 
2.1 Finite State Machine 

 
Finite State Machine (FSM) terdiri dari 

serangkaian state yang menentukan pengambilan 
keputusan. Setiap state dapat berpindah ke state 
lainnya jika memenuhi kondisi yang telah ditentukan 
sebelumnya [2]. 
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Gambar 1. Struktur Finite State Machine [2] 
 
Pada Gambar 1 terdapat 4 state {Si, S1, S2, 

S3} yang mungkin terjadi, setiap state-nya dapat 
berpindah state jika kondisi terpenuhi. Sebagai 
contoh state S1 dapat berpindah jika kondisi t5 
terpenuhi. 

 
2.2 Production Rule 

 
Production rule merupakan sekumpulan rule 

yang digunakan untuk menentukan suatu aksi yang 
dilakukan. Production rule terdiri dari 2 bagian 
penting yaitu bagian kondisi dan bagian aksi [4]. 
Suatu aksi akan dilakukan/ dilaksanakan jika 
memenuhi kondisi yang ditentukan. 

Struktur dari suatu production rule: 
c1 --> a1 
c2 --> a2 
... 
cn --> an 

c merupakan kondisi dan a merupakan aksi. 
Jika (IF) suatu kondisi c terpenuhi maka (THEN) 
aksi a akan dilakukan. 
 
3. Perancangan Aplikasi  
 

Judul game yang dibuat adalah “Farm Village: 
The Beginning”, yang merupakan permainan 
berbasis simulasi dengan setting pedesaan. Cerita 
yang diangkat adalah mengenai bagaimana Nick 
Halden, seorang pemuda 18 tahun yang harus 
meneruskan pertanian kakeknya yang telah 
meninggal. Tujuan perancangan game ini adalah 
untuk menerapkan efek simulasi pertanian dan 
peternakan sehingga permainan berjalan tidak 
membosankan dan dapat dimainkan secara terus 
menerus. Pemain akan mengendalikan satu karakter 
utama yang dapat berinteraksi dengan penduduk di 
desa. Pemain dapat, menanam, beternak, serta 
membangun relasi dengan warga yang berada di 
desa. 
 
3.1 Fitur Game 

 
Fitur yang disediakan adalah sebagai berikut: 

1. Mencangkul 
Karakter dapat mencangkul ketika berada di 
area pertanian, mencangkul dapat mengurangi 
stamina. Mencangkul yang dilakukan di luar 
area tanam tidak akan mengurangi stamina 
karakter utama. 

2. b. Menyiram 
Karakter dapat menyiram ketika berada di area 
pertanian, menyiram dapat mengurangi jumlah 
energi karakter utama. Menyiram yang 
dilakukan sebelum tanah dicangkul, diluar area 
tanam dan dilakukan di tempat yang sama 
berulang ulang tidak mengurangi kapasitas air 
dan energi. 

3. Menanam 
Karakter dapat menanam ketika berada di area 
pertanian, Menanam dapat dilakukan setelah 
karakter mencangkul tanah terlebih dahulu. 

4. Memanen hasil pertanian 
Setelah memanen karakter akan mendapatkan 
uang. Memanen dapat dilakukan jika tumbuhan 
telah siap panen. 

5.  Memberi makan ternak 
Memberi makan ternak dapat dilakukan jika 
pemain sudah mempunyai ternak (ayam 
ataupun sapi). Makanan sapi didapatkan dari 
menyabit rumput, sedangkan makanan ayam 
didapat dari membeli di supermarket. 

6. Mengumpulkan hasil ternak dan panen 
Setiap harinya sapi akan menghasilkan susu, 
ayam akan menghasilkan telur, karakter utama 
dapat mengumpulkan hasil dari ternak, dan 
juga memanen buah hasil dari bercocok tanam. 

7. Upgrade Tools 
Tools dapat diupgrade untuk mengurangi besar 
tenaga yang diperlukan untuk menggunakan 
tools tersebut. Tools yang dapat diupgrade 
adalah cangkul dan penyiram air. 

8. Membangun relasi dengan Zack 
Jika relasi semakin tinggi dengan Zack, maka 
diskon akan diberikan oleh Zack, sehingga 
uang yang diperlukan untuk membeli tools 
akan berkurang. Tingkat relasi dengan Zack 
terdiri dari 3 tingkatan.  

9. Membangun relasi dengan Flop 
Jika relasi semakin tinggi dengan Flop, maka 
diskon akan diberikan oleh Flop, sehingga jika 
karakter utama meminta bantuan kepada Flop 
uang yang harus diberikan akan berkurang. 
Tingkat relasi dengan Flop terdiri dari 2 
tingkatan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh 
Flop adalah menebar bibit dan memanen hasil 
pertanian.  

10. Tumbuhan 
Pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 3 fase, 
bibit, setengah tumbuh dan berbuah. Pada awal 
ditebar tanaman masih berupa bibit, setelah 
melewati beberapa hari bergantung pada jenis 
tanaman bibit akan bertumbuh menjati 
setengah tumbuh. Jika tumbuhan ditanam 
sesuai musim maka tumbuhan akan menuju 
fase berbuah yang kemudian dapat dipanen. 
Tanaman dapat mati jika tidak disiram selama 
5 hari atau terkena hujan salju. 

11. Hewan 
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Karakter dapat membeli hewan ternak berupa 
ayam dan sapi. Ayam dan sapi akan 
menghasilkan telur dan susu setiap harinya jika 
diberi makan. Jika ayam tidak diberi makan 
selama 2 hari secara berturut-turut maka ayam 
akan mati, dan jika sapi tidak diberi makan 
selama 3 hari secara berturut-turut makan sapi 
akan mati. Jumlah ayam dan sapi maksimum 
yang dapat dibeli oleh karakter utama adalah 
sebanyak 5 ekor. 

12. Terdapat saingan di Farm Village 
Saingan karakter utama di dalam game ini akan 
dikendalikan oleh AI. Terdapat 2 saingan 
karakter utama, Barney dan Max. 

13. Save dan Load permainan 
Digunakan untuk menyimpan permainan, dan 
melanjutkan permainan yang sebelumnya telah 
disimpan. 
 

3.2 Karakter dalam Game 
 

1. Karakter Utama (Nick) 
Nick merupakan karakter utama dalam game 
ini, Nick adalah seorang pemuda yang 
mempunyai semangat dan keinginan belajar 
yang tinggi, dengan semangat yang dia miliki, 
Nick bertekad menyelamatkan pertanian 
kakeknya yang telah lama tidak terurus. 

2. Karakter Saingan Barney 
Barney adalah seorang penduduk senior di 
Farm Village, keahliannya dalam mengatur 
pertaniannya tidak perlu diragukan lagi. Barney 
lebih suka membeli ternak daripada membeli 
bibit secara terus menerus. Namun karena 
usianya yang cukup tua, aktivitas yang 
dilakukannya sedikit terbatas. 

3. Karakter Saingan Max 
Max adalah anak muda yang berasal dari desa 
lain, Max ingin mencari peruntungan di Farm 
Village. Max lebih suka menanam tumbuhan di 
kebunnya, terkadang Max akan membeli 
hewan ternak jika mempunyai uang. 

4. Karakter Lainnya Zack 
Zack adalah seorang pandai besi yang handal, 
secara turun temurun keluarganya merupakan 
pandai besi di Farm Village, kemampuan 
membuat peralatan menjadi lebih ringan dan 
mudah digunakan sudah tidak diragukan lagi. 
Meskipun dengan perawakan yang tinggi besar, 
namun Zack sebenarnya merupakan seseorang 
yang suka menolong temannya, Zack akan 
memberikan diskon besar jika ada yang 
berteman baik dengannya. 

5. Karakter Lainnya Patrick 
Patrick adalah kepala desa dari Farm Village, 
dengan pengalaman yang sudah berpuluh-
puluh tahun memimpin Farm Village, 
pengetahuannya mengenai sifat dan karakter 
penduduk desa tak perlu diragukan lagi. Patrick 

memiliki pengetahuan yang luas mengenai 
penduduk desa dan tanaman. 

6. Karakter Lainnya Anna 
Anna adalah seorang wanita berusia 20 tahun, 
Anna merupakan penjaga sebuah toko yang 
berada di Farm Village, dengan kepribadian 
dan sikapnya yang sopan, toko yang dijaganya 
menjadi toko terlaris yang ada di Farm Village. 

7. Karakter Lainnya Flop 
Flop adalah satu dari tujuh kurcaci yang hilang 
(one of the seven lost dwarfs), Flop terpisah 
dari teman-teman kurcaci lainnya. Dikarenakan 
tak seorang pun mengerti bahasa yang 
diucapkan Flop, maka Flop lebih suka 
menyendiri, Flop membangun sebuah rumah di 
pinggiran Farm Village, berharap suatu saat 
dapat menemukan seseorang yang dapat 
mengerti bahasanya dan menjadi temannya di 
Farm Village. 
 

3.3 Layout Area  
 
Area pedesaan (Gambar 2) merupakan area 

permainan keseluruhan yang terdiri dari area 
blacksmith, area pertanian, area market, area kepala 
desa, area rumah kurcaci, dan area pertanian musuh. 

 

 
Gambar 2. Layout Pedesaan 

 
3.3.1 Area Blacksmith 

 
Terdapat Blacksmith yang dapat melakukan 

upgrade peralatan bertani karakter utama. Area 
Blacksmith bersebelahan dengan area pertanian dan 
area market. Area dalam blacksmith seperti pada 
Gambar 3. Jika karakter ingin membeli tools, 
karakter utama harus berbicara dengan Blacksmith 
dan mempunyai uang yang cukup. Tools yang dapat 
dibeli oleh karakter utama adalah penyiram dan 
cangkul. Terdapat pula menu untuk berbicara kepada 
Blacksmith, jika karakter utama berbicara setiap 
harinya maka akan terbangun relasi yang nantinya 
dapat mengurangi harga tools yang dapat dibeli. 
Deskripsi tools dapat dilihat pada Tabel 1. 
 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

 
Gambar 3. Dalam Rumah Blacksmith 

 
Tabel 1. Deskripsi Tools 

Nama Lvl Efek Prasyarat 
Cangkul  0 Energi -30 Cangkul awal 

karakter 
 1 Energi -15 Butuh 2000 gold 
 2 Energi -10 Butuh 3000 gold 
 3 Energi -5 Butuh 6000 gold 
Penyiram 0 Energi -10 

Kapasitas 
= 10 

Penyiram awal 
karakter 

 1 Energi -10 
Kapasitas 
= 20 

Butuh 2000 gold 

 2 Energi -5 
Kapasitas 
= 25 

Butuh 4000 gold 

 3 Energi -2 
Kapasitas 
= 40 

Butuh 6000 gold 

 
3.3.2 Area Market 

 
Tempat membeli bibit tumbuh tumbuhan, 

hewan ternak, makanan ayam. Area market 
bersebelahan dengan area Blacksmith, area rumah 
kurcaci, dan area walikota. Jika karakter ingin 
membeli bibit dan hewan ternak karakter harus 
berbicara dengan penjaga market dan mempunyai 
uang yang cukup. Beberapa item yang dijual oleh 
market ini adalah bibit 4 musim, hewan ternak yang 
terdiri dari sapi dan ayam, makanan sapi maupun 
makanan ayam. 

 
3.3.3 Area Kepala Desa 

 
Tempat bertemu kepala desa, untuk dapat 

melihat latar belakang karakter-karakter yang ada di 
area pedesaan. Area kepala desa ini bersebelahan 
dengan rumah Max dan area market. 

 
3.3.4 Area Rumah Kurcaci 

 
Karakter utama dapat meminta bantuan kepada 

kurcaci yang nantinya dapat membantu karakter 
utama untuk menyelesaikan pekerjaan sehari hari. 
Aktivitas yang dapat dilakukan oleh kurcaci yaitu 
menebar bibit sesuai musim serta memanen tanaman 
yang telah siap panen. 

 
3.3.5 Area Pertanian Musuh 

 
Pergerakan musuh (Barney dan Max) 

dikendalikan oleh AI. Barney adalah penduduk 
senior Farm Village. FSM yang dirancang untuk 
Barney dapat dilihat pada Gambar 6. Aktivitas yang 
dilakukannya sehari-hari: 
1. Menanam tidak lebih dari 3 tanaman sehari 

karena keterbatasan usia. 
2. Memanen semua tanaman yang telah siap 

panen. 
3. Barney berpikir bahwa membeli ternak lebih 

menguntungkan daripada bercocok tanam di 
kebunnya, maka Barney akan membeli sapi dan 
ayam jika uang telah cukup dan masih ada 
tempat yang tersedia. 
 
Max adalah seorang anak muda yang 

mempunyai tenaga dan semangat yang besar. FSM 
yang dirancang untuk Max dapat dilihat pada 
Gambar 7. Aktivitas yang dilakukannya sehari-hari: 
1. Menanam 5 tanaman setiap hari. 
2. Memanen semua tanaman yang siap panen. 
3. Max berpikir bercocok tanam lebih 

menguntungkan, namun Max terkadang akan 
membeli sapi dan ayam jika uangnya telah 
cukup. 
 

3.3.6 Area Pertanian  
 
Area pertanian (Gambar 4) adalah area karakter 

utama yang terdiri dari: 
1. Rumah tempat karakter utama dapat tidur 

untuk mengisi tenaga serta menyimpan 
permainan dan dapat memasukkan bibit dan 
tools ke dalam tas. Jumlah kapasitas tas dari 
karakter utama adalah 3 slot. Masing-masing 
slot dari tas dapat diisi dengan bibit, ataupun 
tools yang berasal dari peti. 

2. Kandang ayam berfungsi untuk berternak ayam 
yang nantinya menghasilkan telur. Karakter 
utama harus mempunyai makanan ayam untuk 
dapat memberi makan ayam. Ayam harus 
diberi makan yang cukup untuk dapat 
menghasilkan telur pada keesokan hari. 
Kandang ayam bersebelahan dengan kandang 
sapi yang letaknya di area pertanian. 

3. Kandang sapi berfungsi untuk berternak sapi 
yang nantinya menghasilkan susu. Karakter 
utama harus mempunyai rumput untuk dapat 
memberi makan sapi. Sapi harus diberi makan 
yang cukup untuk dapat menghasilkan susu 
pada keesokan hari. Kandang sapi bersebelahan 
dengan kandang ayam yang letaknya di area 
pertanian. 

4. Area bercocok tanam untuk menanam tanaman 
yang nantinya akan menghasilkan buah. Area 
bercocok tanam yang dapat ditanam terdiri dari 
40 slot yang masing masing slot dapat ditanami 
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bibit yang dapat dibeli dari market. Area 
bercocok tanam dapat ditumbuhi oleh rumput 
jika tidak ditanami bibit oleh karakter. Jika 
hujan datang maka karakter utama tidak perlu 
menyiram area bercocok tanam, karena area 
bercocok tanam akan basah oleh karena hujan. 

5. Sungai kecil untuk mengambil air, air 
digunakan untuk menyiram tanaman di area 
bercocok tanam. Jumlah maksimal air yang 
dapat diambil oleh karakter utama bergantung 
pada level penyiram, semakin besar level 
penyiram yang dimiliki semakin besar jumlah 
air yang dapat diambil oleh karakter utama. 

 

 
Gambar 4. Layout Area Pertanian 

 
4. Pengujian Sistem 
 

Area pertanian Barney kosong pada awal 
permainan. Tumbuhan tidak ada yang tertanam 
karena Barney belum melakukan aktifitas apapun. 
Jika karakter mengunjungi pertanian Barney, maka 
Barney akan mulai bergerak, sedangkan jika 
karakter mengunjungi tempat lain maka kegiatan 
Barney akan dilakukan secara otomatis. 

Sesuai dengan desain FSM barney, maka 
Barney akan membeli hewan ternak selama uang 
yang dimiliki oleh Barney cukup, dan akan 
menanam sehari 3 tanaman jika lahan tersedia dan 
mempunyai uang yang cukup untuk membeli bibit. 
Setelah melalui 2 hari, maka keadaan pertanian 
Barney akan berubah seperti Gambar 5. Bibit yang 
ada di petak berjumlah 6 buah, karena barney dalam 
sehari hanya dapat menanam sebanyak 3 tanaman. 
Selama Barney memiliki uang, maka Barney akan 
membeli hewan ternak, hewan ternak yang dibeli 
terlebih dahulu yaitu sapi, kemudian Barney akan 
membeli ayam. Jumlah sapi yang dapat dipelihara 
oleh Barney maksimal berjumlah 5 dan ayam yang 
dapat dipelihara maksimal berjumlah 3. 

 

 
Gambar 5. Keadaan Akhir Barney 

 
5. Kesimpulan 
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
ini adalah: 
1. Aplikasi mampu mengambarkan model 

pertanian dan peternakan dalam bentuk game.  
2. Aplikasi mampu menerapkan finite state 

machine untuk menunjang realitas game. 
3. Aplikasi mampu melakukan proses save dan 

load game dengan memanfaatkan local shared 
object. 
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Gambar 6. Finite State Machine Barney 

 

 
Gambar 7. Finite State Machine Max 
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Abstrak 

Dalam memanipulasi gambar, salah satu hal yang sering dilakukan adalah menghilangkan penghalang 
obyek utama, menghilangkan tulisan yang menghalangi latar, ataupun menghilangkan sebagian gambar yang 
tidak diinginkan. Masalah timbul karena adanya kekosongan pada bagian yang dihilangkan tersebut. untuk 
mengisi bagian yang dihapus tersebut tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Cara yang digunakan untuk 
mereka atau mengestimasikan warna pada bagian yang dihapus tersebut disebut inpainting. Metode yang bisa 
digunakan untuk melakukan inpainting, banyak sekali. Namun dari keseluruhan metode yang ada, ide utama 
yang mendasari semua metode adalah adanya asumsi bahwa warna dari pixel-pixel yang berdekatan akan 
mempunyai kemiripan yang tinggi. Dengan asumsi itulah interpolasi bicubic dan radial basis dicoba untuk 
diaplikasikan.    

Interpolasi bicubic dan radial basis menggunakan pixel-pixel tetangga dari pixel yang akan diestimasi 
warnanya sebagai acuan. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gradasi warna, maka kedua 
meode ini akan menggunakan bobot yang bervariasi. Semakin jauh pixel tetangga, maka semakin kecil 
kontribusinya dalam interpolasi. Perbedaan mendasar dari kedua interpolasi ini adalah bicubic melibatkan 16 
pixel tetangga, sedangkan radial basis bisa bervariasi, tergantung pada input dari pengguna. Implementasi dari 
kedua metode interpolasi ini adalah untuk melihat sejauh mana performa dari keduanya dalam berbagai kasus.      

Pengujian dilakukan terhadap tiga aspek, luas dari area yang dihapus, penghapusan pada area 
perbatasan perubahan warna dan penghapusan dari area yang menghalangi obyek yang ingin dipertahankan. 
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa walaupun hasilnya kurang maksimal pada beberapa kasus, namun 
radial basis menghasilkan estimasi warna yang lebih mendekati. Hal ini dikarenakan pixel tetangga yang 
digunakan sebagai acuan lebih dekat lokasinya dengan pixel yang diestimasi. 
 
 
Kata kunci : inpainting, interpolasi, radial basis, bicubic, restorasi gambar 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan  
 

Salah satu keunggulan gambar digital 
dibandingkan dengan foto atau gambar yang dicetak 
pada kertas adalah kemampuannya untuk bertahan 
terhadap kerusakan isi dan kemudahannya untuk 
dimanipulasi. Salah satu bentuk manipulasi yang 
sering dilakukan terhadap sebuah gambar adalah 
menghapus sebagian dari gambar yang tidak 
diinginkan, seperti menghapus coretan yang tidak 
disengaja, menghapus tulisan, menghapus obyek 
karena hanya menginginkan latar belakang dan lain 
sebagainya.  

Kesulitan yang dihadapi setelah memanipulasi 
gambar yang sudah dihapus sebagian adalah mengisi 
bagian yang kosong supaya gambar terlihat alami. 
Cara untuk mengisi bagian kosong tersebut adalah 

inpainting[1,4,5]. Ada banyak metode inpainting. 
Dari kesemua metode inpainting yang ada, informasi 
warna dari pixel-pixel tetangga yang tidak dihapus 
akan menjadi acuan dalam memperkirakan warna 
pada pixel yang dihapus. Pada apikasi ini akan 
diimplementasikan metode interpolasi bicubic dan 
Radial Basis (RBF -Radial Basis Function-), 
kemudian membandingkan hasil dari kedua metode 
tersebut.  

Algoritma dasar yang digunakan dalam 
inpainting dengan interpolasi adalah mengisi bagian 
yang kosong dengan menggunakan informasi warna 
dari pixel-pixel yang bertetangga langsung atau 
dalam jarak yang dekat [1,4,5]. Bagian kosong pada 
image yang dihapus sebagian akan diisi dengan 
menginterpolasikan warna di daerah sekelilingnya. 
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Input bagi inpainting dilakukan dengan memberi 
tanda pada area yang ingin dihilangkan. 

 
2. Interpolasi Bicubic dan Interpolasi RBF 
 
2.1 Interpolasi Bicubic  
 

Bicubic Interpolation termasuk kelompok 
inpainting dengan menggunakan interpolasi dan 
merupakan pengembangan dari cubic interpolation 
dimana penggunaanya adalah untuk mengestimasi 
nilai suatu pixel pada area 2D [3]. Hasil dari 
interpolasi yang dihasilkan menunjukan daerah hasil 
yang lebih halus dan lebih bersifat kontinyu dari 
pada linear interpolation.  

Anggap fungsi f dan turunannya fx,fy dan fxy 
terdapat pada 4 ujung daerah (0,0), (1,0), (0,1), dan 
(1,1). Daerah interpolasi dapat ditemukan dengan 
menggunakan persamaan 1. 

∑∑
= =

=
ε ε

0 0

),(
i j

yxp  aijx
iyj         (1) 

Dimana aij adalah enam belas koefisien untuk 
titik-titik yang dipakai pada interpolasi bicubic 
untuk setiap titik pada i dan j, nilai dari titik setiap 
posisi (menurut x dan y yang sesuai) dikalikan 
dengan hasil perhitungan koefisien sehingga dapat 
ditentukan bobot yang sesuai untuk hasil interpolasi 
titik tersebut. 

Keenam belas koefisien aij pada persamaan 1, 
dapat digambarkan pada sebuah titik p(x,y) dengan 
nilai fungsi yang sesuai dengan keenam belas rumus 
yang memenuhi koefisien aij, seperti pada 
persamaan 2. 

   
Persamaan 2 adalah kumpulan rumus untuk 

menentukan ke enambelas koefisien titik pada 
Bicubic Interpolation.  

  
Gambar 1. Perbandingan antara hasil Bicubic 

interpolation (kiri) dan Bilinear interpolation (kanan) 
[4] 
 

Dari gambar 1 di atas, dapat terlihat bahwa 
batas daerah hasil yang dihasilkan oleh bicubic 
interpolation menunjukan daerah yang lebih 
kontinyu daripada bilinear interpolation. 
 
2.2 Interpolasi Radial Basis 

 
RBF adalah fungsi dengan nilai yang 

bergantung dari tingkat perbedaan atau jarak 

terhadap daerah asal, sehingga ||)(||)( xx φφ = atau 
jarak dari sebuah titik c, yang dianggap sebagai titik 

tengah sehingga ||)(||),( cxcx −= φφ . Fungsi φ  
yang memenuhi fungsi di atas adalah sebuah fungsi 
radial (radial function) [2].  

RBF pada dasarnya dapat digunakan sebagai 
fungsi pendekatan sebuah nilai dengan bentuk yang 
terlihat pada persamaan 3. 

∑
=

−=
N

i

cixWixy
1

||)(||)( φ
                           (3)  

Koefisien Wi yang bisa didapat dengan 
menggunakan metode linear least squares, karena 
fungsi pendekatan ini bersifat linier dengan 
bobot(w). Salah satu cara penggunaan RBF terhadap 
sebuah perhitungan interpolasi adalah sebagai 
berikut: 

Sebuah matrix A dengan ukuran 3x3 memiliki 
nilai sebagai berikut: 

1 2 3 
4 X 6 
7 8 9 

Dari matrix A di atas, akan dicari nilai x 
(bagian yang kosong) dengan menggunakan rumus 
RBF interpolation. Solusi dari persoalan diatas dapat 
ditentukan dengan menentukan bobot masing-
masing nilai yang berada disekitar x terhadap x itu 
sendiri. Rumus yang digunakan adalah rumus 
perhitungan jarak c2 = a2 + b2. Dengan 
menggunakan rumus jarak tersebut, maka dapat 
diketahui jarak(r) masing-masing nilai disekitar x 
yaitu :  

1.41 1 1.41 
1 X 1 
1.41 1 1.41 

 
Setelah diketahui jarak(r) masing-masing nilai 

terhadap x, maka kita dapat menghitung nilai x 
dengan menggunakan persamaan 4. 

∑∑= rnrx .
             (4) 

 
Dimana r adalah jarak masing-masing nilai 

terhadap x itu sendiri, dan n adalah nilai masing- 
masing yang terdapat pada matrix A. 

 
3. Desain Sistem  
 

Input dari sistem adalah gambar yang akan 
dimanipulasi. Kemudian user akan menandai area 
yang akan dihapus. Setelah area tersebut dihapus, 
maka akan terdapat pixel-pixel yang kosong. Proses 
akan dilanjutkan dengan menghitung estimasi warna 
pada pixel kosong tersebut dengan menggunakan 
informasi warna dari pixel-pixel disekelilingnya.  

Proses interpolasi bicubic untuk setiap pixel 
kosong melibatkan 16 pixel tetangganya. Jika pixel 
tetangga yang dimaksudkan merupakan pixel kosong 
jga, maka akan diabaikan. Warna dari 16 pixel 
tetangga ini tidak dirata-rata namun dihtung dengan 



Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013 

 

 

bobot yang dihitung dengan menggunakan 
persamaan 2. 

Ide utama dari pemanfaatan fungsi RBF adalah 
bahwa pixel yang paing berdekatan akan memiliki 
kesamaan warna yang lebih tinggi. Semakin jauh, 
maka dua buah pixel semakin tidak berhubungan 
atau lebih tidak memiliki kesamaan warna. Untuk 
proses interpolasi RBF, mirip dengan interpolasi 
bicubic, juga menggunakan pixel-pixel tetangga dari 
pixel yang kosong. Namun, yang menjadi perbedaan 
utama dari metode ini adalah penggunaan fungsi 
RBF untuk menentukan jarak pixel tetangga 
terhadap pixel  yang akan diestimasi nilainya. Hasil 
perhitungan dari jarak tersebut ditentukan sebagai 
nilai pengali atau bobot masing-masing pixel dalam 
menentukan bobotnya untuk mengisi rata-rata dari 
interpolasi yang akan dilakukan. Semakin jauh jarak 
pixel acuan dari pixel terget itu sendiri, maka nilai 
pengali atau bobotnya akan semakin kecil sehingga 
didapat rata-rata nilai yang sesuai untuk pixel yang 
akan diisi sesuai dengan jarak pixel acuan masing-
masing. Total jumlah pixel yang digunakan sebagai 
acuan untuk metode ini adalah delapan pixel yang 
bertetangga langsung dengan pixel yang kosong. 

 
4. Pengujian  
 

Untuk menguji aplikasi yang dikembangkan, 
dilakukan pengujian terhadap beberapa aspek 
kondisi gambar. Aspek-aspek yang diujikan adalah 
parameter size pada luas daerah interpolasi yang 
berbeda, gambar dengan warna gradasi dan gambar 
dengan edge warna yang mencolok. 

Hasil ketiga aspek pengujian dapat dilihat pada 
tabel 1, tabel 2 dan tabel 3. 

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Terhadap Parameter size 

pada luas daerah interpolasi yang berbeda 
Luas 

Daerah 
Region Hasil 

interpolasi 
bicubic 

Hasil 
interpolasi 

RBF 
5 – 11 
pixel 

 

15 – 21 
pixel  

25 – 31 
pixel  

 

Dari Tabel 2 dapat dilihat pengaruh luas daerah 
terhadap metode interolasi Bicubic yang digunakan 
dalam proses interpolasi. Daerah input yang 
memiliki daerah kosong lebih luas akan diestimasi 
dengan semakin tidak sesuai karena mengacu pada 
pixel yang jauh letaknya dan mempunyai warna 
yang semakin tidak mirip. Interpolasi RBF memiliki 
hasil yang lebih halus karena menggunakan referensi 
pixel tetangga langsung dan tidak terlalu jauh dari 
lokasi pixel yang akan diestimasi nilainya. 

Dalam pengujian pada gambar yang memiliki 
gradasi warna, akan dilakukan penghapusan pada 
bagian terjadinya gradasi warna, dan kemudian 
diestimasikan kembali. Hal ini dilakukan untuk 
menguji apakah metode ini bisa mempertahankan 
gradasi warna yang seharusnya. 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Terhadap gambar 

dengan warna gradasi 
Region Hasil bicubic Hasil RBF 

 

 

  
 

Tabel 3. Hasil Pengujian Terhadap objek dalam 
gambar yang melewati banyak objek 

Input  Mask 

 

Hasil interpolasi 
Bicubic 
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Hasil interpolasi 
RBF 

 

 
Hasil pengujian tabel 3 membuktikan bahwa 

kedua metode tidak dapat mempertahankan objek 
(bagian burung yang terkena daerah input menjadi 
blur).  

 
5. Kesimpulan  
 

Luas area yang dihapus dan dilakukan estimasi 
untuk mengganti warna yang dihapus sangat 
mempengaruhi hasil estimasi warna. Semakin luas 
area yang harus diestimasi, semakin terlihat berbeda 
dengan warna pada pixel-pixel tetangganya karena 
informasi pixel yang didapat adalah
juga.  

Pengujian dengan menggunakan gambar yang 
memiliki gradasi warna menunjukkan bahwa ke
metode mampu mempertahankan gradasi warna 
apabila pixel-pixel input yang digunakan tetap 
memberikan warna gradasi sebagai informasi (
yang diestimasi tidak meliputi
sekitarnya yang dibutuhkan untuk mempertahankan 
gradasi warna). 
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pengujian tabel 3 membuktikan bahwa 
kedua metode tidak dapat mempertahankan objek 
(bagian burung yang terkena daerah input menjadi 

hapus dan dilakukan estimasi 
untuk mengganti warna yang dihapus sangat 
mempengaruhi hasil estimasi warna. Semakin luas 
area yang harus diestimasi, semakin terlihat berbeda 

pixel tetangganya karena 
informasi pixel yang didapat adalah hasil estimasi 

dengan menggunakan gambar yang 
menunjukkan bahwa kedua 

metode mampu mempertahankan gradasi warna 
pixel input yang digunakan tetap 

memberikan warna gradasi sebagai informasi (area 
liputi area warna di 

yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

Kedua metode tidak mampu mempertahankan 
warna pinggiran (edge) dari obyek
Hal ini dikarenakan oleh 
yang cukup besar antara kedua sisi pinggiran obyek.

Kedua metode tidak dapat mempertahankan 
ataupun mengenali objek yang terlintas pada 
yang diestimasi karena informasi penting yang dapat 
digunakan sebagai acuan terhapus
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metode tidak mampu mempertahankan 
pinggiran (edge) dari obyek secara sempurna. 

Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan warna 
r antara kedua sisi pinggiran obyek. 
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Abstrak 

Teknologi informasi (TI) mempunyai manfaat yang sangat besar bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), 
terutama untuk mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing UKM tersebut. Akan tetapi, 
saat ini hanya sedikit UKM di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi informasi.  Oleh sebab itu 
diperlukan kajian mengenai dampak pemanfaatan TI terhadap inovasi dan kinerja organisasi UKM.  Untuk 
menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian terhadap UKM-UKM yang ada di Kota Palembang yang 
telah memanfaatkan TI dalam kegiatan usahanya. UKM yang dijadikan sampel sebanyak 115 UKM. 
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Hasilnya kemudian dianalisis dengan menggunakan structural 
equation modeling (SEM).  Hasil penelitian diperoleh pemanfaatan TI memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap inovasi dan kinerja organisasi UKM kota Palembang.  Sedangkan pengaruh pemanfaatan TI secara 
tidak langsung terhadap kinerja organisasi melalui mediator inovasi tidak terlalu kuat dibandingkan pengaruh 
pemanfaatan TI secara langsung terhadap kinerja organisasi UKM kota Palembang. 

 
 
Kata kunci : UKM, teknologi informasi, inovasi, kinerja organisasi. 
 
 
 
 

1. Pendahuluan  
 
Peran UKM dalam perekonomian sebuah 

negara, termasuk Indonesia, memang tidak bisa 
dipandang sebelah mata.  Berdasarkan data Biro 
Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan 
UKM Republik Indonesia, pada tahun 2009 
kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk 
Domestik Bruto) nasional sebesar 56,53% dan 
UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 
97,30% dari total penyerapan tenaga kerja yang 
ada.  Fakta yang sama juga terjadi pada negara-
negara anggota ASEAN (the Association of 
Southeast Asian Nations).  UKM dipandang 
sebagai tulang punggung perekonomian ASEAN 
dan perkembangannya dianggap penting untuk 
mencapai pertumbuhan perekonomian jangka 
panjang dan berkelanjutan.  Pada negara ASEAN 
tercatat lebih dari 96% perusahaan adalah UKM 
dan mampu menyerap tenaga kerja dari 50% 
sampai dengan 95%.  Selain itu, kontribusi UKM 
terhadap PDB sebesar 30% sampai dengan 53%, 

sedangkan kontribusi UKM terhadap ekspor 
sebesar 19% sampai dengan 31%.  Melihat data 
tersebut inisiatif pengembangan UKM menjadi 
sangat penting karena UKM terbukti sebagai 
pendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebuah 
negara.   

Meskipun peran UKM sangat strategis, 
namun ketatnya kompetisi, terutama menghadapi 
perusahaan besar dan pesaing modern lainnya 
menempatkan UKM dalam posisi yang tidak 
menguntungkan.  Di Indonesia, berdasarkan 
Kementerian Negara Koperasi dan UKM tahun 
2009, KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah) masih menggunakan cara-cara 
konvensional dalam mempromosikan produknya.  
Permasalahan KUKM lainnya adalah kurangnya 
informasi pasar, lemahnya jaringan pemasaran 
baik regional maupun global, keterbatasan biaya 
promosi dan keterbatasan sarana dan prasarana 
promosi.  Teknologi informasi (TI) yang 
berkembang pesat datang dengan peluang-peluang 
baru yang dapat mengatasi sebagian masalah UKM 
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tersebut.  Meskipun peluang yang dibawa oleh TI 
sangat besar, namun berdasarkan Kementerian 
Negara Koperasi dan UKM tahun 2009, Indonesia 
masih sangat rendah dalam menerapkan TIK 
(Teknologi Informasi dan Komunikasi).  
Berdasarkan hasil studi lembaga riset AMI 
Partners, hanya 20% UKM di Indonesia yang 
memiliki komputer.  Hal tersebut ditemukan 
juga [9] dengan mengambil sampel UKM di 
Yogyakarta, menyatakan adopsi TI oleh UKM di 
Indonesia masih rendah sehingga perlunya 
diberikan kesadaran kepada UKM akan potensi TI 
dalam meningkatkan produktivitas kinerja UKM. 
Agar UKM dapat bertahan dalam persaingan dan 
terus-menerus berkembang maka UKM tersebut 
harus memiliki keunggulan kompetitif.  
Berdasarkan (Adams et. al., 2006) dan (Becheikh, 
2006) dalam [4], untuk memperoleh keunggulan 
kompetitif maka ada dua kapabilitas penting yang 
harus dimiliki yaitu teknologi informasi dan 
kemampuan inovasi.  Sehingga penelitian ini 
menganalisis hubungan pemanfaatan TI, inovasi 
dan kinerja organisasi UKM dengan memberikan 
kuesioner ke 115 UKM di kota Palembang yang 
telah menggunakan teknologi informasi.  Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti 
dan rekomendasi kepada pihak manajemen UKM 
di Indonesia, khususnya di kota Palembang untuk 
dapat memanfaatkan TI dalam meningkatkan 
inovasi dan kinerja organisasi UKM.   

  
2. Usaha Kecil dan Menengah 

 
Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) : 
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah 
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun 
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh 
undang-undang ini. 
Di bawah ini adalah Kriteria UKM Berdasarkan 
Aset dan Omsetnya : 
 
Tabel 1  Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan 
Kriteria Aset dan Omset 

No. Uraian 
Kriteria 

Aset Omset 

1 Usaha Kecil >50 juta-
500 juta 

>300 juta-
2,5 M 

2 Usaha 
Menengah 

>500 juta-
10 M 

>2,5 M-50 
M 

Sumber : www.depkop.go.id 
 
 
3. Variabel Penelitian dan Model Hipotetik 

Variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu : 
(1) Pemanfaatan TI 
 (Cooper, 1998) dalam [4] menyatakan 
bahwa perkembangan TI telah mengurangi tekanan 
biaya dan meningkatkan kemampuan sistem 
informasi.  TI juga menawarkan kesempatan untuk 
berinovasi.  Penggunaan TI untuk mempromosikan 
aktivitas inovatif adalah masalah penting [5].  
Hasilnya telah membuktikan bahwa TI 
memberikan keunggulan kompetitif melalui taktik 
berbeda khususnya aktivitas inovatif pada pasar.  
Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan 
hipotesis sebagai berikut : 
H1 : Pemanfaatan TI mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap inovasi. 
 
(2) Inovasi 
 Inovasi pada umumnya didefinisikan 
sebagai suatu ide untuk mengembangkan 
produk/proses yang baru pada perusahaan.  Inovasi 
memerlukan eksploitasi yang sukses terhadap ide-
ide baru sehingga memerlukan dua syarat yang 
harus dipenuhi yaitu sesuatu yang baru dan 
berguna (Amabile et. al., 1996) dan (Myers dan 
Marquis, 1969) dalam [4].  Penelitian yang 
terdahulu menunjukkan bahwa inovasi 
berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan 
[11].  Schumpeter menyatakan inovasi sebagai 
cara perusahaan mendayagunakan sumber daya 
dan mengembangkan produksi baru yang sesuai 
permintaan pasar. (Schumpeter, 1934) dan 
(Schumpeter, 1942) dalam [4].  Schumpeter juga 
mengindikasikan dua faktor inovatif yaitu 
perubahan teknikal dan perubahan organisasional 
[2].  (Adams et. al., 2006) dalam [4] berpendapat 
bahwa inovasi memiliki karakteristik 
komersialisasi.  Pada penelitian ini, inovasi 
didefinisikan cara untuk meningkatkan kinerja dan 
memperoleh keunggulan kompetitif.  Perusahaan 
menggunakan sumber daya internal atau eksternal 
untuk mengembangkan ide baru, teknologi, 
produk, layanan, strategi, struktur, kultur 
organisasional dan sebagainya.  Oleh karena itu, 
penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut 
: 
H2 : Inovasi mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja organisasi. 
 
(3) Kinerja Organisasi 
 Manfaat aktivitas inovatif bergantung 
pada mekanisme pasar.  Termasuk respon dari 
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pelanggan dan kompetitor tetapi bukan aktivitas 
inovator.  Sehingga semua manfaat anggota yang 
relevan terhubung dengan pasar kompetitif  
(Koellinger, 2008).  Penelitian (Bhaskaran, 2006) 
menunjukkan bahwa perusahaan kecil dan 
menengah yang berada di dalam lingkungan 
kompetitif akan memperoleh keuntungan jika 
perusahaan mengadopsi strategi inovatif yang 
secara kontinu meningkatkan efisiensi operasi dan 
layanan pelanggan.  Bahkan, hubungan antara 
benefit ability dan inovasi sangat rumit karena hal 
ini bergantung pada respon kompetitor.  Pada 
penelitian ini, TI diadopsi sebagai sumber inovasi 
untuk mengetahui apakah investasi TI dapat 
menunjukkan hasil yang berbeda.  Di samping itu, 
penelitian ini untuk mempertegas bahwa jenis 
inovasi berbeda dapat memberikan perubahan dan 
management style berbeda pula.  Oleh karena itu, 
penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut 
: 
H3 : Pemanfaatan TI mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja organisasi. 
 
 Berdasarkan kajian teoritis di atas maka 
dapat dibuat suatu model hipotetik penelitian 
sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Model Hipotetik Penelitian 
 

7. Dimensionalisasi Variabel 
Adapun dimensi dari masing-masing variabel 

pembentuk model hipotetik penelitian dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
1. Pemanfaatan TI 

(Cooper, 1998) dalam [4] menyatakan 
bahwa perkembangan TI telah mampu mengurangi 
biaya dan meningkatkan kemampuan sistem 
informasi.  TI juga memberikan kesempatan untuk 
berinovasi.  (Ray et. al., 2005) dalam [4] 
melakukan penelitian terkait penggunaan TI untuk 
memajukan aktivitas-aktivitas inovatif.  Hasilnya 
telah membuktikan bahwa TI memberikan 
keunggulan kompetitif melalui taktik yang 
berbeda, khususnya aktivitas inovatif pada pasar.  
Pada penelitian ini, pemanfaatan TI mengacu pada 
tingkatan aplikasi teknologi informasi yang telah 
digunakan oleh suatu perusahaan.  Sedangkan jika 
dilihat dari sisi karakteristik UKM menurut 
Tawang Alun dalam [7], teknologi yang digunakan 
UKM biasanya sederhana, bersifat tradisional, 
meskipun terbuka kemungkinan adanya 
penggunaan teknologi yang lebih maju tetapi tidak 
menyeluruh pada semua proses produksinya.  

Menurut Musselman dan Hugher dalam [7], 
beberapa karakteristik usaha kecil yaitu sistem 
akuntansi yang kurang baik, bahkan kadang-
kadang tidak memilikinya sama sekali dan 
kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar 
cenderung terbatas.  Penelitian ini menggunakan 4 
indikator [1] terkait tingkatan aplikasi teknologi 
informasi yaitu aplikasi TI untuk membantu 
operasional, penggunaan TI untuk membangun 
jaringan komunikasi komprehensif dengan 
pelanggan dan pemasok, penggunaan TI untuk 
menyampaikan informasi penting ke karyawan dan 
penggunaan TI untuk memproses data yang 
dikumpulkan menjadi informasi yang bermanfaat.   
 
2. Inovasi 

Menurut [4], inovasi dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan dan untuk mencapai 
keunggulan kompetitif.  Tetapi dari sisi 
karakteristik UKM menurut [7], UKM jarang 
mengadakan pembaharuan atau inovasi dalam 
produk/jasanya meskipun sudah lama berdiri.  Hal 
ini dapat menghambat perkembangan UKM.  Pada 
penelitian ini klasifikasi inovasi dibagi menjadi 3 
indikator [4] yaitu : 
a. Inovasi layanan yaitu perusahaan 
menggunakan teknologi baru atau yang ada dengan 
mengintegrasikan informasi vendor, customer dan 
pasar untuk mengembangkan layanan baru. 
b. Inovasi proses yaitu menjalankan perusahaan 
dengan cara yang sama sekali baru.  Hal ini 
melibatkan pendekatan baru untuk komersialisasi 
produk dan dapat diterapkan pada seluruh rantai 
nilai proses agar secara efektif meningkatkan 
efisiensi proses, memperoleh sekumpulan metode 
atau prosedur pelayanan untuk pengembangan 
produk sehingga dapat mengurangi biaya dan 
perubahan berskala besar pada aktivitas program 
inovatif. 
c. Inovasi administratif, yang melibatkan struktur 
organisasi dan proses administratif, yaitu proses-
proses yang secara tidak langsung berkenaan 
dengan aktivitas utama organisasi tetapi secara 
langsung berkenaan dengan manajemen organisasi. 
 
3. Kinerja Organisasi 
 Kinerja organisasi secara umum dan 
keunggulan kompetitif merupakan tolak ukur 
tingkat keberhasilan dan perkembangan 
perusahaan kecil.  Terdapat beberapa kriteria 
dalam menilai suatu kinerja perusahaan yang 
disampaikan dalam berbagai literatur.  Kriteria 
tersebut meliputi kinerja finansial maupun non 
finansial.  Pengukuran kinerja banyak berasal dari 
teori organisasi dan manajemen stratejik.  Dalam 
teori organisasi, ada tiga pendekatan fundamental 
untuk mengukur kefektifan organisasional.  
Pendekatan berbasis tujuan menunjukkan bahwa 
suatu organisasi dievaluasi melalui tujuan yang 
ditetapkan bagi dirinya sendiri (Ezioni, 1964) 

H2 

H2 H2 

H2 

H2 

H2 

H3 
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dalam [8].  Ketiga perspektif teori ini, yang 
pertama kinerja finansial, adalah inti dari bidang 
keefektifan organisasional (Venkatraman dan 
Ramanujam, 1986) dalam [8].  Di luar inti ini 
adalah pengukuran kinerja operasional, yang 
ukurannya dilakukan berdasarkan kualitas produk, 
dan pangsa pasar, yang menjelaskan konseptualitas 
yang lebih luas tentang kinerja organisasional 
dengan memusatkan pada faktor-faktor yang 
menyebabkan pada kinerja finansial (Hofer, 1987; 
Kaplan, 1983) dalam [8].  Faktor kinerja 
operasional juga merupakan salah satu indikator 
kinerja organisasi UKM pada penelitian [4], selain 
indikator lain yaitu rata-rata komplain pelanggan 
dan kecepatan respon terhadap pelanggan.   
 Para peneliti menganjurkan pertumbuhan 
penjualan (sales growth), pertumbuhan tenaga 
kerja (employment growth), pertumbuhan 
pendapatan (income growth) dan pertumbuhan 
pangsa pasar (market share growth) sebagai 
pengukuran kinerja perusahaan kecil yang paling 
penting (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 
1996; Luo, 1999; Miles et. al., 2000; 
Hadjimanolis, 2000) dalam [8].  Menurut (Miles 
et. al., 2000), pengukuran secara subjektif terhadap 
kinerja dipilih daripada pengukuran obyektif 
dengan beberapa alasan.  Pertama, perusahaan 
kecil seringkali sangat berhati-hati dan kuat 
menjaga informasi data keuangan perusahaan.  
Oleh karena itu, informasi kinerja secara subyektif 
akan lebih mudah didapatkan dibandingkan 
informasi secara obyektif.  Kedua, data keuangan 
obyektif perusahaan-perusahaan kecil tidak 
dipublikasikan secara akurat dan kadang tidak 
tersedia, sehingga tidak mungkin untuk melakukan 
pemeriksaan ketepatan kinerja keuangan yang 
dilaporkan.  Hal ini dikarenakan karakteristik 
perusahaan kecil yaitu sistem akuntansi yang 
kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak 
memilikinya sama sekali [7].  Terakhir, dengan 
asumsi data keuangan perusahaan kecil dilaporkan, 
data yang ada sebagian besar sulit 
diinterpretasikan.  Penelitian terdahulu 
mengindikasikan bahwa kinerja secara subyektif 
dapat menjadi konsisten dengan pengukuran 
obyektif dan dapat mempertinggi reliabilitas dan 
validitas penelitian (Des dan Robinson, 1984) 
dalam [8].  Sehingga indikator untuk kinerja 
organisasi ini dibagi menjadi tiga yaitu keandalan 
operasional, produktivitas dan pertumbuhan 
penjualan.  Berdasarkan studi literatur terkait 
indikator dari variabel penelitian, dapat dirangkum 
pada tabel 2 berikut : 
 
Tabel 2 Variabel dan Indikatornya 
Variabel Indikator Simbol Referensi 

Pemanfaatan 
TI (PTI) 

-Aplikasi TI 
untuk 
membantu 
operasional. 

X1 (Chung 
et. al., 
2010) 

-Penggunaan 
TI untuk 
membangun 
jaringan 
komunikasi 
komprehensif 
dengan 
pelanggan dan 
pemasok. 

X2 

-Penggunaan 
TI untuk  
menyampaikan 
informasi 
penting ke 
karyawan. 

X3 

-Penggunaan 
TI untuk 
memproses 
data menjadi 
informasi yang 
bermanfaat. 

X4 

Inovasi 
(INO) 

-Inovasi 
layanan. 

X5 (Lyu et. 
al., 2009) 

-Inovasi 
proses. 

X6 

-Inovasi 
administratif. 

X7 

Kinerja 
Organisasi 

(KO) 

-Keandalan 
Operasional. 

X8 (Lyu et. 
al., 2009) 

-Produktivitas. X9 (Soleh, 
2008) -Pertumbuhan 

Penjualan. 
X10 

 
8. Sampel 

Berdasarkan informasi dari bagian UKM 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Pemerintah Kota Palembang, UKM yang telah 
memanfaatkan TI adalah UKM level menengah.  
Berdasarkan data UKM tersebut, lalu peneliti 
mengambil sampel dengan kriteria untuk UKM 
level menengah sesuai dengan Undang-undang No. 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM).  Diperoleh 115 UKM yang 
termasuk UKM level menengah.  
 
9. Metode Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode survey, yang menggunakan teknik 
purposive random sampling dengan target 
respondennya adalah pemilik atau manajer  pada 
UKM.  Kuesioner yang akan digunakan dengan 
menggunakan skala likert 5 point dimana 1 
menunjukkan pendapat sangat tidak setuju dan 5 
menunjukkan pendapat sangat setuju.   

 
10. Metode Analisis 
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Metode yang digunakan dalam  
menganalisa data yang berhasil dikumpulkan dari 
para responden adalah metode statistik.  Teknik 
statistik yang digunakan adalah teknik multivariate 
structural equation model (SEM) yang diolah 
dengan program AMOS (Analysis Moment of 
Structural) 7.  

 
11. Hasil Statistik Deskriptif 
Dari 115 kuesioner yang dibagikan ke masing-
masing UKM, ada 110 kuesioner yang dianggap 
layak uji karena kuesioner diisi secara lengkap.  
Jika dilihat dari sisi teknologi informasi yang 
digunakan di dalam perusahaan, dari sampel 110 
UKM, 90% menggunakan telepon, 80% telah 
menggunakan komputer, sebesar 41,6% telah 
menggunakan internet, bahkan ada UKM yang 
telah menggunakan email dan e-commerce yaitu 
masing-masing sebesar 12,7% dan 0,9%. 
 
12.   Diagram Alur 

Diagram alur (path diagram) 
dikembangkan berdasarkan kajian teori yang kuat 
dan merujuk pada model hipotetik penelitian.  
Tampilan model penelitian tersebut dapat dilihat 
pada gambar 2 berikut : 

 
Gambar 2 Diagram Alur Model Hipotetik 
 

13. Pengujian Hipotesis 
Pengujian 3 hipotesis penelitian ini 

dilakukan berdasarkan nilai critical ratio (CR) dari 
suatu hubungan kausalitas dari hasil pengolahan 
SEM sebagaimana pada tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3 Regression Weight Structural Equational 

Model 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Primer Diolah, 2010 
 
Hipotesis 1 : Pemanfaatan TI mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap inovasi. 
Dari tabel 3 terlihat bahwa hubungan antara 
pemanfaatan TI dengan inovasi ditunjukkan 
dengan CR sebesar 2,022 yang memenuhi syarat 
yaitu > 2,00 dan nilai p sebesar 0,043 yang 
memenuhi syarat yaitu < 0,05.  Dengan demikian 
hipotesis 1 pada penelitian ini dapat diterima. 
 
Hipotesis 2 : Pemanfaatan TI mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
organisasi. 
Dari tabel 3 terlihat bahwa hubungan antara 
pemanfaatan TI dengan kinerja organisasi 
ditunjukkan dengan CR sebesar 2,082 yang 
memenuhi syarat yaitu > 2,00 dan nilai p sebesar 
0,037 yang memenuhi syarat yaitu < 0,05.  Dengan 
demikian hipotesis 2 pada penelitian ini dapat 
diterima. 
 
Hipotesis 3 : Inovasi mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja organisasi. 
Dari tabel 3 terlihat bahwa hubungan antara 
pemanfaatan TI dengan kinerja organisasi 
ditunjukkan dengan CR sebesar 2,034 yang 
memenuhi syarat yaitu > 2,00 dan nilai p sebesar 
0,042 yang memenuhi syarat yaitu < 0,05.  Dengan 
demikian hipotesis 3 pada penelitian ini dapat 
diterima. 

 
14.   Analisis Pengaruh 
          Analisis pengaruh ditujukan untuk melihat 
seberapa kuat pengaruh suatu variabel dengan 
variabel lainnya baik secara langsung, maupun 
secara tidak langsung, yaitu variabel inovasi 
sebagai variabel intervening/mediator.  Dari 
standardized total effects, terlihat pengaruh 
langsung pemanfaatan TI terhadap inovasi sebesar 
0,893 dan pengaruh langsung inovasi terhadap 
kinerja organisasi sebesar 0,428.  Sehingga 
hubungan tidak langsung antara pemanfaatan TI 
dengan kinerja organisasi melalui variabel 
intervening inovasi sebesar (0,893)(0,423) = 0,378.  
Sedangkan untuk pengaruh secara langsung dari 
pemanfaatan TI terhadap kinerja organisasi tanpa 
melalui variabel intervening inovasi sebesar 0,543.  
Dengan demikian pemanfaatan TI dinyatakan 

 
Estimates S.E. C.R. P 

Inovasi 

<
-
-
- 

Pemanfaat
an_TI 

.281 .120 2.022 .043 

Kinerja
_Organ
isasi 

<
-
-
- 

Inovasi .225 .087 2.034 .042 

Kinerja
_Organ
isasi 

<
-
-
- 

Pemanfaat
an_TI 

.268 .093 2.082 .037 
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berpengaruh langsung yang lebih kuat untuk 
menciptakan kinerja organisasi daripada melalui 
pengaruh tidak langsungnya. 

 
15. Pembahasan Hasil 

 
Untuk faktor pemanfaatan TI, indikator 

yang paling berpengaruh yaitu aplikasi TI untuk 
membantu operasional, terlihat pada standard 
loading sebesar 0,776.  Hal ini dikarenakan 
kelemahan UKM menurut (Marbun, 1994) dalam 
[7], yaitu tidak atau jarang mempunyai 
perencanaan tertulis, tidak berorientasi ke masa 
depan, tidak mempunyai atau mengadakan analisis 
pasar yang tepat waktu dan mutakhir, sehingga 
orientasi aplikasi TI hanya terbatas pada kegiatan 
operasional sehari-hari saja.   

Untuk faktor inovasi, indikator yang paling 
berpengaruh adalah inovasi layanan, dengan 
terlihat bahwa standard loading sebesar 0,864.  
Untuk faktor kinerja organisasi, indikator yang 
paling berpengaruh adalah pertumbuhan penjualan, 
yang terlihat standard loading sebesar 0,856.  
Sedangkan untuk hubungan antara pemanfaatan 
TI, inovasi dan kinerja organisasi dapat terlihat 
bahwa pemanfaatan TI berpengaruh secara 
langsung terhadap kinerja organisasi sebesar 
0,543, tetapi kurang mendorong inovasi pada 
UKM kota Palembang.  Hal ini berlainan dengan 
hasil penelitian [4] terhadap UKM di Taiwan, 
dimana inovasi adalah mediator antara TI dan 
kinerja organisasi, sehingga inovasi di dalam TI 
berpengaruh terhadap kinerja organisasi.  Sehingga 
dapat dikatakan bahwa inovasi di dalam TI pada 
UKM kota Palembang kurang berpengaruh 
terhadap kinerja organisasi, hal ini mungkin 
disebabkan oleh kelemahan UKM (Marbun, 1994) 
dalam [7], yaitu jarang mengadakan pembaharuan 
atau inovasi, cepat puas, kurang percaya pada ilmu 
modern dan tidak berorientasi ke masa depan. 

Berdasarkan hasil terdapat beberapa 
implikasi penelitian bagi UKM, yang pertama 
UKM perlu membuat anggaran atas 
pembaharuan/inovasi teknologi informasi secara 
berkala, dan setelahnya, perlu ada evaluasi dari 
pihak manajemen mengenai keefektifan anggaran 
yang telah dikeluarkan terhadap manfaat yang 
diperoleh dari inovasi teknologi informasi, 
sehingga anggaran yang telah dikeluarkan tidak 
sia-sia.  Yang kedua, dampak inovasi (baik 
layanan, proses maupun administratif) terhadap 
kinerja organisasi (baik keandalan operasional, 
produktivitas maupun pertumbuhan penjualan) 
secara tidak langsung dan didorong oleh teknologi 
informasi.  Inisiatif inovasi dan teknologi 
informasi adalah saling melengkapi.  Agar dapat 
mengoptimalkan investasi dalam aktivitas inovasi, 
inisiatif teknologi informasi harus selaras dengan 
inovasi.  UKM yang bersaing dengan perusahaan-
perusahaan yang lebih besar dapat meningkatkan 

daya saingnya dengan memanfaatkan TI.  Bahkan 
UKM harus mempertimbangkan bagaimana 
mereka menerapkan TI dengan menggunakan 
inisiatif stratejik lainnya, seperti cepat tanggap 
terhadap pelanggan (customer responsiveness), 
untuk meningkatkan keefektifan strategi. 

 
16. Kesimpulan dan Saran 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk dan 
menganalisis dampak dan hubungan antara 
pemanfaatan TI dan inovasi terhadap kinerja 
organisasi UKM kota Palembang.  Hasil yang 
diperoleh menunjukkan bahwa pemanfaatan TI 
berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 
organisasi sebesar 0,543.  Sedangkan pengaruh 
pemanfaatan TI terhadap kinerja organisasi 
melalui mediator inovasi sebesar 0,378 terlihat 
tidak terlalu kuat dibandingkan bila pengaruh 
pemanfaatan TI dan kinerja organisasi secara 
langsung. 

Adapun saran terkait penelitian ini terhadap 
UKM yaitu UKM kota Palembang perlu 
mengadopsi TI yang sesuai dengan kebutuhan 
bisnisnya sehingga dapat mendorong inovasi 
melalui TI dan pada akhirnya dapat meningkatkan 
kinerja organisasi UKM kota Palembang.   
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Abstract  

Technology can be very difficult to understand, IT Department is a single most helpful tool for anything 
technology related. The IT Department, in this case is IT Help Desk, can help the user with anything from 
hardware or software issue resolution. It could also supply the user with training that necessary to operate or 
maintain the user’s hardware or software. The IT Help Desk can also help the users obtain new hardware or 
software packages, if needed. The problem arises if the IT Help Desk staffs are limited while the user’s problem 
rises in a big number. This paper is aimed to help the users in order to solve their Computer problem. Therefore 
it needs one media as the bridge between IT Help Desk and user to help the user can solve the trivial computer 
problem. This software could guide the user to identify what the problem is and give a solution by using rule-
based reasoning in term of forward-chaining of inference engine. Furthermore, it could also be an efficient way 
to reduce the IT Help Desk job. 
 
Keyword : troubleshooting, exspert system, IT help desk, empoyee self service.  
 
 
 
 
 
1. Introduction  
 

In information era, the needed of information 
technology competency is emerging as a universal 
goal. Everyone uses information technology skill to 
process, use, manipulation, and dissemination of 
information. The computer revolution creates an era 
the way to communicate, do business, and learn. 
This technological revolution has given impact to 
the business community and professional lives. 

Information technology is an important part 
that could make every business task would be easier 
to be completed. Now, we live in a global village 
that uses computer as a media to connect each other, 
especially in business live. Almost every single 
person in business society uses computer in order to 
do their job.  The advance to the users is they only 
know how to operate while it’s hard for them to 
troubleshoot the problem whenever the computer 
gets a problem, although a trivial one. 

The presence of IT Help Desk in a business 
organization is a critical thing to help the user 
troubleshoot Computer problem. As the IT Help 
Desk’s function is to help, they have to make sure 
the business process could run well in terms of IT 
side. The user is a customer who needs help as soon 

as possible by the IT Help Desk staff. The problem 
is whenever the number of user who needs help is 
raised; on the other side the number of IT Help Desk 
staff is limited. It could make a problem to the 
business life. 

The simple idea of this paper is about having 
an application that could help IT Help Desk to aid 
the user to abbreviate the computer problem and also 
give the solution for the user. In terms of efficiency 
and effectiveness, the user needs help by the time 
being. Therefore, we need to create an application 
that could help the user to solve their trivial 
computer problem without IT Help Desk personnel.  

This paper intends to create a web based 
application about user self-service regarding 
computer problems, which is the users can solve 
their own computer problem based on three options, 
such as ask to the system about the problem, search 
articles, and last but not least is answer the question 
regarding to the computer troubleshooting 
specifically. Creating this application is not only 
concern to the programming language but also the 
easy Graphical User Interface to the user. This 
application will facilitate the user to gain more IT 
knowledge and will improve the service of IT Help 
Desk. 
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This application will need user computer 
problem attribute or characteristic as many as 
possible as the knowledge base. This knowledge will 
be used by the system in term of matching the user’s 
question with the solution in the database. Data from 
the user will bring the application to the result, 
which consist of diagnose of the problem and also 
give the solution. 

 
2. System Analysis  
 
2.1 System Overview  
 

The development of IT Help Desk Expert 
System is about developing a system that have 
capability to give a solution for troubleshoot the 
user‘s problem, especially in Computer problem. 
Computer Troubleshooting covers a very wide 
variety of activities including diagnosing and 
correcting hardware faults and ensuring that systems 
are correctly configured for the applications which 
run on them [1].  

The system will capture what is the exact 
problem by asking some questions to the user. 
Beside ask the question to the user, the system is 
expected to answer by suggesting the user’s 
question. 

In order to implement Expert System for 
Computer Troubleshooting application, the 
development will divide into some major parts such 
explained below: 

a. Designing a Dependency Diagram as starter for 
creating the knowledge based system. 

b. Preparation of the decision table from the 
dependency diagram. 

c. Starting to create a conversion from the 
decision table to IF-THEN rule, the rule will be 
used in the decision process. 

d. Creating a database as a component for the 
knowledge based system. 

e. Creating an inference engine that will use a 
forward chaining method, inference engine will 
be used as the brain for the expert system 
application. 

f. Starting to develop the UI (User Interface). 
In addition of implementing Question and 

Answering by using Natural Language Database 
system approach, the major step to build this 
application is quite similar. It starts by designing the 
rule (algorithm), then creating the database, and last 
but not least is to start developing the UI (User 
Interface). 
 
 
3. System Design  

 
3.1 Architecture Design  
 

The system will contain 3 (three) architecture 
designs, which are administrator form, user form, 

and database/data source. First of all is administrator 
form. The administrator form contains all the pages 
that have function to managing the database. It could 
be managing the major problem, question, fact, 
solution and relation database. Besides that the 
administrator form also cover for answering FAQ 
page, which is updating the asking question from the 
user by adding information regarding to the answer. 
For the Question Answering feature, the 
administrator could also manage the data source. It 
could be add, update or delete the source. In 
summary, the administrator form has role as media 
for the administrator to manage the whole system. 

The second one is user form. This form can be 
accessed by anyone with a user account. It could be 
used by the user to access some features, such as 
computer troubleshooting expert system, search 
articles, ask to the system, and also ask to the FAQ 
page.  

Last but not least is the database/data source. It 
will store the data related to Expert System database, 
Question Answering Data Source, and FAQ data. 
The inputted data is stored by administrator and 
user. Querying process also happened in this 
architecture. Figure 3.1 shows the architecture 
diagram in this application. 

 
Figure 3. 1 Architecture Diagram 

 
3.2 Expert System  

 
Expert system is a branch of AI that makes 

extensive use of specialized knowledge to solve 
problems at the level of human expert. An expert is a 
person who has expertise in a certain area. That is, 
the expert has knowledge or special skills that are 
not known or available to most people. An expert 
can solve problems that most people cannot solve or 
can solve them much more efficiently [2].  

Dependency diagram is the first step to create 
an expert system. In this step, it can represent the 
rule of the knowledge-base then will help for 
creating the final rule, which mean the solution. 
Dependency diagram is needed in order to visualize 
the connection between rules. 

Dependency diagram in this application 
contains of question, facts, rules, and also the 
solution. Each question that appears will navigate to 
another branch, which is it could another question or 
a solution.  

If the first character of relation “if Yes” or “if 
No” column is “C”, then the next step is still asking 
a question. While if it is “S”, then it will relate to 
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Solution table, which means the program has been 
already get the information from the user, and give 
the summary or solution. ID problem shows the 
computer-location of problem. 

IT Help Desk Expert System application need 
6 tables of database, which are major problem, 
question, fact, solution, relation, and result table. 
The database itself could be access easily by the 
administrator by using administrator form.   

First of all is major problem table. In this table, 
there are only 2 columns: Major Problem ID as the 
primary key and Major Problem Description. This 
table is used to identified the location of problem 

Second is question table. There are 3 columns 
in this table; they are Question ID, Question 
Description, and Major Problem ID. Question ID as 
the primary key, will begin with “C” string to easily 
identify it. Then, Major Problem ID is the foreign 
key column to identify the problem location. 

Third is fact table with 3 columns, which are 
Fact ID, Fact description, and Major Problem ID. 
Fact ID is the primary key, while the Major Problem 
ID as foreign key. Fact ID will be used when the 
users choose the answer, and the fact itself will 
insert to database as the documentation. 

Next is solution table. Same as the question 
and fact table, this table also has 3 columns: 
Solution ID as the primary key, Solution description, 
and Major Problem ID as the foreign key. Different 
with question table, this table will be used whenever 
the “If Yes” destination or “If No” destination show 
“S” as the first string at the result. 

Relation is the next database table with 7 
columns; they are Relation ID as the primary key, 
Question ID, If Yes destination, If No destination, if-
Yes fact, if-No fact, and also Major Problem ID. The 
three last columns are the foreign key of this table. 
This table function is to manage the flow of process 
expert system application.  

Last but not least is result table. Same with 
relation table, this table also has 7 columns, which 
are Result ID as the primary key, User ID as the 
foreign key from User table, Major Problem ID as 
the foreign key from Major Problem table, Solution 
ID as the foreign key from Solution table, Result 
Date as the time created indicator, Session ID as the 
foreign key form Log table, and the last is Counter 
as the foreign key from Log table for the indicator. 

 
3.3 User Interface  
 

This IT Help Desk Self Service is a web based 
application. The interface is like others web based 
application, which is there will be a home page as 
the default page. This default page interface will 
divide into 3 (three) part: top as the header, left as 
the menu navigation and middle as the place to 
managing the database. 

Based on the Figure 3.2, the entire thing that 
accessed from the menu will be executed in “arena” 
frame. 

 
Figure 3. 2 Default Page Design 

 
3.4 Question Answering for Reading 

Comprehension (QUARC) 
 
QUARC (Question Answering for Reading 

Com¬prehension) is a rule-based system that uses 
lexical and semantic heuristics to look for evidence 
that a sentence contains the answer to a question. 
Each type of WH question looks for differ¬ent types 
of answers, so QUARC uses a separate set of rules 
for each question type (WHO, WHEN, WHAT, 
WHERE, WHY). 

Each rule awards a specific number of points to 
a sentence, depending on how strongly the rule 
believes that it found the answer. A rule (+3), good-
clue (+4), confident (+6), and slam_dunk (+20) [3]. 
The Figure 3.3 shows the general overview of the 
QUARC system. It will begin from analyze the 
document, and then go through analyze the query or 
question. After analyzing phase, it will compare the 
token from the sentence of document with the token 
from the question. Finally, the rules will give score 
to appropriate sentence and show the result to user. 

 
4. System Implementation  

 
4.1 Coding Development 

 
In developing this application, there are several 

modules that must be developed, such as Expert 
System, Question Answering System, and last but 
not least is FAQ. The Question Answering System 
feature is feature that will be executed in user side. 
For the other, it should be created in administrator 
side because of there will include the data 
management. 

 
4.1.1 Computer Troubleshoot Expert System 

 
Computer troubleshooting expert system is the 

core of the application besides Question answering. 
For this process, there will be 5 database tables that 
will be affecting in terms of data management. The 
referred 5 database tables are major problem table, 
question table, solution table, fact table, and the last 
is relation table. 
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All of the process including in Computer 
Troubleshooting Expert System Data Management is 
executed in administrator form. 

 

 
Figure 3. 3 General Overview of the Question Answering System 

 
 

4.1.2 Question Answering System 
 
Question Answering System is the second most 

important thing in this application beside Computer 
Troubleshooting Expert System. In this application, 
the Question Answering use Question Answering for 
Reading Comprehension (QUARC) algorithm with 
only WHAT and WHY question analysis as the 
limitation of the development that can be raise by 
the user. 

This system also use database as the system 
knowledge to get the most related answer related to 
the question. The user just only need type the 
question beginning with what or why word. Then the 
system will analyze the question compare it to the 
knowledge that the system has. After a moment, the 
system will show the list of most related answer 
related to the question by using QUARC approach. 
 
4.1.3 FAQ 

 
FAQ processing is the generalization of 3 of 

works, which are add FAQ data, update FAQ data 
and search FAQ Data. Add FAQ data and Search 

FAQ Data are performed by the user, while the 
update FAQ data is the administrator privilege. Add 
FAQ process is the process whenever the user raises 
a FAQ in FAQ page. The update one is the process 
editing or manipulating the existing FAQ that has 
been raised by the user whether it’s already 
answered or not. 
 
4.2 Interface Implementation  
 
4.2.1 Computer Trouble Shooting Expert System  
 

This process is about Managing Expert System 
Database which is the generalization of 5 processes 
in term of Expert System component, such as 
Managing Major Problem Database, Managing 
Question Database, Managing Fact Database, 
Managing Solution Database, and Managing 
Relation Database. There are 3 functions that could 
be executed by the admin, such as Data Adding 
function, Data Updating function, and Data Deleting 
function. 

First of all is Major Problem Database 
management process. It will exist when the user 
want to manage Major Problem Database 
management. 

Figure 4.1 shows the User Interface for Major 
Problem Database Management. If the admin wants 
to add Major Problem data, then it just fill the 2 
columns, which are Major Problem ID as the unique 
one, and the Major Problem Description.  After 
adding the data, then the data will occur below the 
column form in the data list table. 

For editing the data, the admin should click 
“Edit” then the application will show the exact User 
Interface with the 2 columns is already filled by the 
system automatically regarding the current Major 
problem data. The next function is Data Deleting 
function. It will execute whenever the admin click 
“Delete” in the most right of the Major Problem 
Data list. For the other database Management, the 
idea is exactly same, only the data that must be filled 
by the admin is the only differences between them. 

 

 
Figure 4. 1 Major Problem Database Management User Interface 

Next is Question Database management. There 
are 5 columns that must be filled by the admin; they 
are Question ID, Question Description, Yes Fact, No 
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Fact, and Major Problem ID. The user interface is 
shown in Figure 4.2. It also implemented Data 
Adding, Updating, and Deleting functions into this 
Database management. 

The third Database management is Fact 
Database management. For this Database 
Management, there are Fact ID, Fact Description, 
and Major Problem ID columns that compulsory 
filled by the admin. This Database management also 
included the 3 functions, which are Add, Update, 
and delete function. 

 

 
Figure 4. 2 Fact Database Management User Interface 

 
The Solution Database management is same 

like the previous database management. Solution ID, 
Solution Description, and Major Problem column 
should be filled by the admin.  

Last but not least is Relation Database 
management. In this database management, there 
will be 4 columns that must be filled. Based on 
Figure 4.3, each column in the Fact Database 
management can be filled by the admin to choosing 
the relevant data, without input it by typing the text. 
This Database management is the following step 
after the data has been added.  

In summary for all of Expert System Database 
Management component, there will be 3 functions 
that can be executed by the admin, which are Add, 
Update and Delete function. 

 
Figure 4. 3 Relation Database Management User Interface 

 
After the user get summary in Expert System 

application, then the system will insert the 
information into the database. The information itself 
can be accessed by the administrator by using this 

page. The page itself show the data list table of 
historical result with “Show” function in the most 
right of the table.  

All of data in the log database will be used in 
showing the historical result in Result Database 
function. After the admin click “Show”, then it will 
be a pop up show regarding to the Result 
information that has been chose by the admin to look 
it up. The user interface for Show Result is 
shown in Figure 4.4. 

 
Figure 4. 4 Historical Result  User Interface 

 
5. System Testing 

 
To test the functionalities of the application, 

the author would simulate the program based on 
step-by-step scenario. There would be several test 
script which consist of scenarios prepared to test 
each functions in the application. The Table 5.1 
shows the testing scenario step-by-step. 

 
Table 5. 1 Testing Scenario 

No Scenario Expected 
Result 

Testing 
Result 

1 Reviewing Expert 
System  

1. Click 
Result 
Database. 

2. Click show. 

There will be 
pop up that 

show 
historical 

result with all 
information 
including 

facts, 
solution, and 

the result 
date. 

Appropriate 
with the 

expectation. 

2 Answering FAQ – 
Positive Test 
1. Click 

Answer 
then OK. 

2. Input the 
answer in 
provided 
column. 

3. Click 
Submit 
Button. 

The 
application 
will show 
"The Data 
Has Been 
Updated" 

message and 
redirect to 

un-answered 
Database 

Management 
page. 

Appropriate 
with the 

expectation. 

3 Answering FAQ – 
Negative Test 
1. Click 

Answer. 
2. Click 

Cancel. 
 

The 
application 

will do 
nothing, 

meaning it 
will back to 

Un-answered 

Appropriate 
with the 

expectation. 
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Question 
Database 

Management 
page. 

4 Asking a Question to 
FAQ Page – Positive 

Test 
1. Input title 

and 
question in 
provided 
columns. 

2. Clicks 
submit. 

The 
application 
will show 

“Your 
Question 

Successfully 
Added Into 

The System." 
message and 
redirect to 
FAQ page. 

Appropriate 
with the 

expectation. 

5 Asking a Question to 
FAQ Page – Negative 

Test 
1. Not input 

title or 
question in 
provided 
columns. 

2. Clicks 
submit. 

The 
application 
will show 
“Failed to 

Add Question 
Into The 
System." 

message and 
redirect to 
FAQ page. 

Appropriate 
with the 

expectation. 

6 Searching FAQ 
1. Input 

keyword in 
provided 
column. 

2. Click 
search 
button. 

The 
application 

will show the 
result below 
the keyword 
column, or 
will show 

“Sorry there 
is no current 
new data.” 
message. 

Appropriate 
with the 

expectation. 

 
6. Conclusions  
 

This paper has delivered an application named 
as IT Help Desk Self Service. This application will 
help user to troubleshoot their computer problem. 
The software is very helpful for both IT Help Desk 
and users. The user could solve their own problem 
without IT Help Desk personnel as long as they have 
a computer that connect to the internet. 

The application comes up with 3 features of IT 
Help Desk problem solving. First of all, the user can 
search with a certain string of input text. The system 
will search the articles that related to the inputted 
string. The idea is similar like a search engine. 
Secondly in user side, the user can type a certain 
question, and then the system will generate what is 
the actual problem. The application will find the 
most related answer refer to question that the user 

has been typed, which is based on the knowledge 
that the program has been saved. This feature is 
based on Question Answering for Reading 
Comprehension (QUARC) algorithm. Last but not 
least is the user will guide to solve the computer 
problem by using rule-based reasoning approach in 
order to find out the problem and also get a solution. 
The user only need predict the problem location and 
answer the question from the system. This feature is 
based on Expert System terminology. 

Refer to the objectives, the IT Help Desk 
Expert System will be able to store the knowledge of 
IT Help Desk personnel, several objects have to be 
captured first in order to build the system. It includes 
major problem, question, fact, solution, and also 
relation. From those requirements, the system can 
provide expert system application for the user. The 
question answering also gets the data from the 
solution data. 

In Question Answering for Reading 
Comprehension (QUARC) side, the system can 
analyze the data with the matching rule. The 
implementing score given also has been succeeded 
to the each sentence. However, the QUARC 
matching rules are not suitable for complex 
questions which require deep understanding. 

In summarize, the system is acceptable to give 
the alternative solution for handle user related to 
troubleshoot the computer problem. The system can 
help the IT Help Desk personnel to capture or 
documented the user problem, and then can 
abbreviate the solution for the exact problem. 
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Abstract  

Nowadays home security systems utilize highly sophisticated technology, and employ innovative techniques to 
understand the psychology of burglars and criminals. Though these home security systems may not be 
completely foolproof, they at least help reduce the risk of crime and burglary significantly. Smart Home Security 
System is Home security control based on Microcontroller (µC) board. Some security control has been 
programmed in µC board and connected and controlled by PC. Devices may be connected through a computer 
network to allow control by a personal computer, and may allow remote access from the internet.  The securities 
involved are Door Security and Room Security. The door security are Locking/unlocking door and protection of 
unknown people come in. It protects by Face Recognition Door Access System, Knock Recognition Door 
Access System, Combination Number Recognition that used in locking and unlocking door, and laser tripwire. 
The security involved in Room Security is Gas/smoke detection, Temperature control, Motion detection, and 
video captured. Each notification of the security will be send to owner by Mobile’s Message. The owner allows 
controlled by remote Access from internet to Application Management Control in PC server. 
 
 
Keywords : Home Security, Atmega Microcontroller  
 
 
 
 
1. Introduction  
 

Smart house technology allows home alone 
carry out tasks such as protecting door accessed by 
unrecognized people, a security guard such as room 
monitoring, fire detection, and laser security 
tripwire. But for the smart house technology that 
automatically unlocks the house is still rarely used 
by the general public, who usually take advantage of 
these technologies is residential in real estate that 
provides the facility to the residents of housing as 
well as companies - big companies.  

Generally the room or building equipped with 
an automatic door access for the room or building is 
safe from third party interference that interrupt, or 
confidential, and facilitate the owners of the room or 
building. Therefore the main automatic door locks in 
addition to ease of other important thing is for 
security. With the current state of security, theft and 
house burglary often happens everywhere. Smart 
home security is the solution to resolve this incident. 
Smart house technology also allows the user to 
control the state house in the distance, so the User 
would be safe to leave the house. 

Entering the current era of a lot of things have 
sophisticated and developing with the better, so the 
first thing that may not now be done. Developments 
occur in many aspects of life including the 
transportation, information, health, architecture and 
many others. Developments are not only stand-
alone, but some of the results that there is a mix-
blend of the end result aim to ease the burden on 
people in various aspects. This smart home security 
enables users to monitor the state of his house; either 
the user is out of the house. All electronic devices 
are controlled by one chip, often called as 
Microcontroller. 

A microcontroller is meant to be more self-
contained and independent, and functions as a tiny, 
dedicated computer. Microcontrollers are used in 
automatically controlled products and devices, such 
as automobile engine control systems, implantable 
medical devices, remote controls, office machines, 
appliances, power tools, and toys.  

The hardware is connecting to Microcontroller 
Board base on Atmega256 Microcontroller (MCU) 
and connected to the other Microcontroller Board 
which has some hardware connecting. This board is 
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used in Room Monitoring (Room Security) that has 
three kinds of security monitoring; these are 
Gas/smoke detection, Temperature Control, and 
Motion detection. All this features is control by 
Application Manager in PC. 

The main objective of this paper is to build a 
new system that can monitor and secure the house 
from any crime action and every recorded action 
will be saved in the database than can be reported to 
the user. User could see the information in the 
system application. 
 
2. System Analysis  

 
2.1 System Overview  

 
Smart home security is a tool to monitor the 

state of the house, in the form of activity monitoring, 
temperature measurement, motion detection, and 
Gas / Smoke detection. Smart home security may 
also provide a security system to avoid a crime 
action, theft and house burglary Such as laser 
tripwire, Face Recognition Door Access System, 
Knock Recognition Door Access System, and 
Combination Number Recognition using keypad. 
The system required a hardware and software 
controlled. The hardware is based on 
Microcontroller Atmega 2560 that are connected to 
software controller in PC using serial 
communication. The connection is established using 
two-way connection. 

For some features such temperature 
measurement, motion detection, and gas/smoke 
detection will send the information to application 
through serial connection, then the application will 
shows the information to users. For Face recognition 
and controlling camera direction are sent the 
information to hardware part by Application. The 
hardware will process the certain data to take an 
action in hardware part. Microcontr
2560 as a controller of hardware will control each 
component to do such an action, the setting of the 
component already programmed in microcontroller 
using AVR Studio 5. The language that used is C 
and Assembly Language. There are two systems 
view on this project, on hardware side and software 
side. 

 

 
3. System Design  
 

The purpose of having system design phase on 
this project development is to continue all result 
produced in system analysis to create more detail 
solutions used in system implementation phase. 
System design focuses on specification and 
computer based solutions. The difference between 
this phase and the previous one is that system 
analysis emphasizes functional requirement while 
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this project development is to continue all result 
produced in system analysis to create more detail 

implementation phase. 
System design focuses on specification and 
computer based solutions. The difference between 
this phase and the previous one is that system 
analysis emphasizes functional requirement while 

system design concerns on technical or 
implementation of the system.

 
3.1 Hardware Design 

 
Figure 3.1 shows the LCD’s pin number and 

pin data, the connection between LCD’s pin and 
Arduino Mega 2560 are shown in Figure 3.2. LCD 
has 16 pin, where pin 8-
That is a 8-bit data pin, wh
pin data, therefore the data pin only connect are D4
D7 or pin 11- pin 14.  

 

Figure 3. 4

 

Figure 3. 5 LCD Connection Setting

 
The temperature sensor that is used

pin and picture can be seen in Figure 3.3.

Figure 3. 6 Temperatur sensor (LM35Z)

 
LM35Z has three pins, where pin 1 for power 

(+5v), pin 2 for data out (connected to Arduino pin 
1), and pin 3 for ground power (0). 
the connection between Arduino and LM35Z

This Analog gas sensor is a product from 
DFRobot Company. It also has three pins out, where 
the pin 1 is output signal which is connected to 
Arduino pin 2.  

The writer uses Keypad 4 x 4 for inputti
on door access (lock/unlock door). This keypad has 
8 pin, where pin one is for power and the others 
seven are for data input. 
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LCD Connection Setting 

The temperature sensor that is used is LM35Z, 
pin and picture can be seen in Figure 3.3. 

 
Temperatur sensor (LM35Z) 

LM35Z has three pins, where pin 1 for power 
(+5v), pin 2 for data out (connected to Arduino pin 
1), and pin 3 for ground power (0). Figure 4.4 shows 
the connection between Arduino and LM35Z. 

This Analog gas sensor is a product from 
DFRobot Company. It also has three pins out, where 
the pin 1 is output signal which is connected to 

The writer uses Keypad 4 x 4 for inputting key 
on door access (lock/unlock door). This keypad has 
8 pin, where pin one is for power and the others 
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Camera controller has 2 servo motor to 
controls a direction of camera, where camera is 
mount in servo 2 in vertical direction. The motion 
sensor also mounts in this device. The three devices 
are connected to Arduino as the controller of each 
devices as shown in figure 3.4. 

 
Figure 3. 7 Camera controller connection setting 

 
Laser and LDR sensor are used in laser tripwire 

security features. For knock sensing, the sensor are 
used is piezo sensor. The sensor detects a vibration 
on it. 

 
3.2  User Interface Design 

 
User interface is created receive input from 

hardware system and show the output to the 
user/home owner. User interface is a way for system 
user to interact with the application and hardware. 
Therefore, user interface design is mostly described 
as the specification of dialogues or conversations 
between the hardware system, user and computer. 

The result of interface design is also useful for 
system implementation phase. It figures out the 
interface to prepare before creating system 
functions. However, the application interface is 
defined based on the system requirements and 
functions. The result of user interface design for 
automatic digital radio station is described on this 
section. 

The main application will be shown if user has 
successfully login to system. The main application 
as shown in Figure 3.5 has two option main menus, 
main menu and setting menu, where each menu has 
some child menu. Main menu has four child menus, 
those are main, camera, face recognition, and motion 
detector.  

 

 
Figure 3. 8 Main Application Form 

 
In main application, there is some graph that’s 

show the temperature graph, and gas/smoke graph.  
Camera monitoring form is shown when user 

choose camera monitoring menu from main 
application Menu. The figure is shown in figure 3.6. 

 
Figure 3. 9 Camera Display Form 

 
In this form, those are a frame where the image 

from camera shown, a camera control button, and 
also a camera direction control button. In this form, 
it also has a camera status label for showing the 
status of camera state and connection. User can 
control camera, such start cam, capture, pause and 
record through this form, user also can control the 
camera movement direction, setting auto and manual 
direction movement through the camera direction 
control buttons. 

Face recognition form is shown by selecting 
Face recognition menu from main application. This 
form has a frame image from face recognition 
camera. It also has camera control where user can 
start, register and scan face. The founded image face 
will shows in this form, if user is recognized by 
application. 

Motion detection form are shown for the list of 
history of motion detection by sensor, the list of 
history is loaded from database and shown in this 
form. User also can view each list of motion image 
when user clicks on image list. 

 
4. System Development 
 
4.1 Software Programming  

 
The development of the desktop application is 

using Microsoft Visual Studio 2010, which is 
VB.net application. The development process also 
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need some library related to camera features, face 
recognition, capture and record video, SMS and 
MMS services. The library provided from a different 
sources. The library are used is VideoCap Live 
ActiveX control for capture and record video, 
ActiveXpert MMS for managing MMS service, 
FaceSDK from Luxand company for face 
recognition feature, and Logiccode GSM SMS 
ActiveX Dll for SMS services. Using these libraries 
could make the development of the application much 
faster by providing a rich set of libraries function, as 
well as a simple interface and logical structure to 
access the libraries. 

Figure 4.1 shows the function of showing menu 
form when menu click in main application. This 
function required two parameter, formName that 
want to show and MainPanel is in what panel the 
form will be shown. The function does looping in 
array that already add with Addform() function. If 
formname is equal to current array looping, it will 
grab an index and otherwise hide all form and show 
current equal form through Formshow array with the 
index founded.   

 
Figure 4. 5 showMenu() function 

 
Connecting to serial function is used to connect 

to hardware serial communication, in order to use 
this function, it require some parameters. The 
parameters are port, baud rate, current form, and 
loading process form. 

The second function for serial connection is a 
bit different in function parameter; there is no form 
value to whether the first function is. However, most 
of the syntax is the same. 

Getport() function is the function to retrieve 
the current port active in computer. It will loop in 
number of current port active and connected through 
serial computer. Each looping, it will retrieve serial 
port names and added to combo box in form as 
shown in figure 4.2. The function 
My.Computer.Ports.SerialPortNames is the syntax 
code has provided by Vb.net compiler. 

 
Figure 4. 6 getPort() Function 

 
Face recognition form displays a face frame of 

face recognition’s camera. Before going to develop, 
it is required to add some component related to face 
recognition features. Developer uses FaceSDK 
VB.Net library to develop face recognition features, 
FaceSDK component provided some function and 
properties related to face recognition. First, it has to 
import the FaceSDK.Net dll library object to project. 

To be used, it also has to import some object to 
class. Luxand is the object from FaceSDK.Net 
library, so that we can call function and properties 
provided by the library. Developer also import 
threading class, because it is be used when starting 
and recognizing face later. System.Drawing.Imaging 
is used in drawing a line and text in frame picture. 

To save face image to database, it is use 
SaveToDb() function. This function will save face 
image into MySQL database through passing the 
FaceList Structure variable.  

When, the face form class is loaded, it will load 
the configuration from database first. The 
configuration is contains camera device index 
number. Then, activate the FaceSDK library. 
Because it is license library, developer orders the 
library for trial used in education development only. 
Therefore, the library could be used for 30 days 
long. After that, the library should initialize and load 
the camera list through the syntax. It will get the list 
of camera which is connected to computer. 
CameraList is the list of camera index which are 
connected. Then, initialize variable camera to the 
saved camera index from database. CamDevice is 
the camera index name retrieved from database 
which is already saved when user set the camera for 
face recognition in Setting Camera forms. 

User click start face button, then the system 
will start the process of camera and detecting the 
face arround the frame capture. The face detected 
will round with a green square line. In start face 
button click event handler, there is also loading a 
camera index name to check any change of database 
of the camera configuration. When the start button is 
click and a name of the button is Start, it will start a 
thread that handle a face recognition process. 

Face recognition process is the process where 
the image was capture and create a frame do display 
in Picturebox in the face form. Image was capture 
frame per frame in millisecond and display in 
Picturebox. From the frame, the function detects 
face and goes to the next process of face after 
detection. There is program state to do different 
action. If program state is recognize, it will go the 
recognizing action process as shown in figure 4.3. If 
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program state is save, it will do the action of save 
the face to database. 

 
Figure 4. 7 Example of process in Matched face 

 
In recognize state, it will load the face image 

template from database and match one by one of the 
image in database. If there is match image in 
database, it will show the image match in to the 
other picture box in face form, showing the name 
and send serial command of opening door or set the 
level 2 of security. 

If face is match, the thread will sleep for one 
second to tell that one is matching face is finished 
and going to next scanning. When the button save 
click, it will set state of face recognition process in 
save state and it will capture 10 faces to be saved in 
database. 

When recognizing, the process load the frame 
image from database and matched to current frame, 
if the frame is matched it will show the name below 
the line square in frame and shows the matched face 
to Picture box. If the image loaded from database 
does not match, it will keep looping to database to 
find a match face. However, firstly user must 
register face by pressing the register face button, and 
the system will ask to fill a name box and user click 
OK to save the image to database. In registering the 
face, it will capture 10 user’s face image to 
recognize more easily in different position of the 
user’s face. 

 
4.2 Hardware Programming 

 
Hardware programming is programming the 

hardware to control all sensors that already 
connected to the hardware. 

The programming languages used is C and 
Assembly, the writer combining the two of 
programming language in one hardware system. The 
writer mixed C and Assembly in one programming. 
In AVR-GCC compiler offers the code to embed 
assembly language code in C programs[1]. 

When creating application, the programmer 
IDE prompted to choose the hardware that want to 
program. The writer use ATmega 2560 in current 
board controller (Arduino Mega 2560), therefore 
ATmeega 2560 is being choosed. 

 
4.2.1 LCD Displays  

In developing display information to LCD, the 
writer needs a header code contains the initialization 
and function of LCD in assembly code as shown in 

figure 4.4. The header code was developed by C-
mon’s electronics [2], however the writer change a 
bit command or code to make a suitable 
functionality with this current system development. 

 
Figure 4. 8 LCD Command set 

 
4.2.2 Room Temperature Monitoring 

 
Temperature sensor needs ADC (Analog to 

Digital converter) MCU features to do that one. The 
temperature sensor send an analog signal to MCU, 
MCU will convert the analog signal to digital signal 
through the ADC features in MCU. 

In general, the signal or data acquisition 
process has 3 steps. First, in the real world, a sensor 
sense any parameter such as smoke, temperature, gas 
and others depend on the kind of sensor. The signal 
converts into an equivalent electrical signal, second, 
the signal converted into digital signal using an 
ADC (Analog to Digital Converter). Then finally, 
the digital signal processed by MCU 
(Microcontroller) [3].  

 
4.2.3 Detect gas/smoke using Gas/Smoke Sensor 

 
Reading gas/smoke sensor is using Analog to 

Digital Converter where the value read is in analog. 
The method of reading sensor is the same with 
temperature reading method. 

When the sensor detects gas/smoke, the analog 
voltage signal will be high. The analog signal will be 
converting to digital using ADC method. The 
function in Figure 4.5 is also call the ADC function 
to read analog signal and converting to digital signal. 
The parameter in read_adc(pin channel) is the pin 
where gas/smoke sensor is connected.  

The value reading has a threshold value to 
check whether the value is in the high state, it means 
it detected more gas/smoke leaks around the sensor. 
Then, if value is more than threshold, it will send a 
warning message to application. 
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Figure 4. 9 Gas/smoke sensor reading C syntax 

 
4.2.4 Detect Knock 

 
Piezoelectric sensor is knock sensor that is 

used to sense a vibration on a sensor. Pieze generate 
a voltage where there is a vibration on it. The 
method that is used is similar to temperature and 
gas/smoke sensor reading which is uses Analog to 
Digital converter (ADC) to detect a high value on it. 
There is a threshold value to set the sensibility of 
sensing a vibration. When doing more vibrates, the 
sensor will generate the higher voltage value. The 
voltages value will be converted to digital signal by 
MCU. So that, the value could compares to the 
threshold value. 

When MCU detect a knock value which greater 
than threshold value, it will continue to listen to a 
secret knock function. The knock will continually 
detect a sequence of knocking value, it also save 
update time in millisecond when user knocks in the 
last time. When the process reaches an interval of 
knocking process, it will continue to next process. 
The next process is validating knock value interval 
time and how many times knock are detect.  

In the application there are a maximum MCU 
sense a knock, the maximum value will be reach if 
user knock many times. In this case, the maximum 
values are set to 20 times. 

MCU save how many times user knocks and 
the length of interval time between one knock and 
the other knocks to be validate. The knocks could be 
programmed by pressing programming button. 
When validating, MCU compare a map value of 
interval times between knock, and compare to reject 
value and accepted interval value that could be 
stated to acceptable knocks, the validating knock 
function. 
 
5. Conclusion 

 
Entering the current global area of widespread 

of development of technology is made human is 

easy to a life. One example is the development of 
technology in terms of security is also begun to 
adopt information technology systems. As the author 
made in this paper is a Smart Home Security, which 
is a system that has been integrated between 
software and hardware for home security. In this 
paper the author makes a system that will monitor 
the state of the house real time through the 
application. The authors have made is: 
1. Room monitoring which is using a camera that 

would monitor the situation inside the house. 
User could move a direction of camera at a 
certain position through the application.  

2. Motion Detection, is a module that is used to 
detect movement of objects in the room and 
when the sensor finds an object that moves then 
the system will capture a picture and will send an 
MMS message (Multimedia Message Service) to 
the occupants of the house. 

3. Gas / smoke detector, here, the author uses a gas 
sensor to avoid things that are not desirable as a 
gas leak in the house that would be dangerous, 
and then by using this sensor, a detection can be 
done and the alarm will sound and the system 
will send a message if there is gas in certain 
levels in home space. 

4. Door security, at door security, the author has 
made 3 (three) security model that will be 
implemented on a security door those are: 

a) Face recognition. User uses his face that 
has been recognized by the system to open the 
door of the house. In this way prevents unknown 
people who are not known to enter the house. 

b) Keypad access using keys combinations 
number is one of three ways to open the door of 
the house in addition to using face recognition, 
the authors make the key password is to 
overcome if an error occurs on the face 
recognition so that residents can get into the 
house. Users only enter the password that has 
been recognized in keypad, and the door will be 
open if the password is correct. 

c) Knock detector is also one of the methods 
that the author made to be able to open the door 
of the house, using the knocks residents can open 
the door with an easy way, even if residents open 
the door of the house, other people do not know 
if the knock is the password to open the door. 

5.  Laser Trip Wire, is one of the additional security 
placed using laser beams hidden behind the door. 
This module is very important for the security of 
a house if the door is opened forcibly such as 
door was broken from the outside, until the 
security doors is broken, and at the time of entry 
into the house will pass through the laser beams, 
then the system will sound an alarm and also the 
warning message will be informed to the 
occupants of the house via SMS  

6. Temperature measurement is a module made by 
the author to know the temperature inside the 
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house, so that the use can monitor the room 
temperature by using a smart home security 
application. 
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Abstrak 

Sistem lebah menghadapi banyak masalah pengambilan keputusan ketika mencari solusi terbaik beberapa 
diantaranya: menentukan komponen solusi berikutnya yang akan ditambahkan ke solusi parsial, memutuskan 
solusi parsial ditinggalkan atau tidak, dan menentukan solusi parsial yang sama diperluas tanpa merekrut teman-
teman sesarang. Mayoritas model pilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa pembuat keputusan memiliki 
kemampuan pemrosesan informasi yang sempurna dan selalu bertindak secara rasional dan eksak. Namun dalam 
hal-hal tertentu, informasi tidak bersifat eksak tetapi tetap realistik. Makalah ini memanfaatkan konsep logika 
fuzzy untuk diintegrasikan sengan sistem lebah untuk menyelesaikan permasalahan model tidak eksak. Sebagai 
contoh, dalam makalah ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi, khususnya Ride-
matching. 
 
Kata kunci: sistem lebah, model tidak eksak, logika fuzzy, Ride-matching 
 
 
 
 
5. Pendahuluan 

 
Sejumlah besar model teknik tradisional dan 

algoritma yang digunakan untuk memecahkan 
masalah yang kompleks didasarkan pada kontrol dan 
sentralisasi. Berbagai sistem alami (koloni-koloni 
serangga sosial) menunjukkan bahwa organisme 
individu yang sangat sederhana dapat membuat 
sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang 
sangat kompleks dengan interaksi yang dinamis satu 
sama lain. 

Perilaku kawanan lebah dicirikan dengan 
otonomi dan pendistribusian fungsi serta self-
organizing. Dalam beberapa tahun terakhir, para 
peneliti mulai mempelajari perilaku serangga sosial 
dalam upaya untuk menggunakan konsep Swarm 
Intellegence (Inteligensi Kelompok/Kawanan) guna 
mengembangkan berbagai Sistem Kecerdasan 
Buatan. 

Salah satu penerapan Swarm Intelligence 
adalah Bee Colony Optimization (BCO) 
Metaheuristic sebagai sistem lebah yang bermanfaat 
dalam memecahkan masalah kombinatorial yang 
dicirikan dengan ketidakpastian, misalkan masalah 
transportasi, khususnya Ride-matching. Untuk 
model sistem lebah yang melibatkan informasi 
maupun aturan yang tidak eksak, konsep logika 
fuzzy diintegrasikan dengan sistem lebah tersebut. 
 

 
 
6. Penelitian Terdahulu 
 

Lucic dan Teodorovic [5], [6] merupakan 
orang-orang pertama yang menggunakan prinsip-
prinsip dasar kecerdasan lebah kolektif dalam 
memecahkan masalah optimalisasi kombinatorial. 
Mereka memperkenalkan Bee System (BS) (Sistem 
Lebah) dan mengujinya dalam kasus Traveling 
Salesman Problem. Bee Colony Optimization 
Metaheuristic (BCO Metaheuristic) yang telah 
diusulkan dalam paper ini, merepresentasikan 
pengembangan lanjutan dan generalisasi dari Bee 
System. Karakteristik dasar dari Metaheuristic BCO 
akan digambarkan kemudian. Koloni lebah artifisial 
kami sebagian berperilaku sama dengan koloni lebah 
alamiah, dan sebagian berperilaku berbeda. Fuzzy 
Bee System (FBS) yang mampu memecahkan 
masalah optimalisasi kombinatorial yang dicirikan 
dengan ketidakpastian, juga dibahas dalam paper ini. 
Dalam FBS, para agen lebah menggunakan 
penalaran perkiraan dan aturan logika fuzzy (tidak 
jelas) ([8], [9] dalam komunikasi dan tindakan 
mereka. 

Konsep dasar Fuzzy Set Theory, variabel 
linguistik, penalaran perkiraan, dan komputasi 
dengan kata-kata yang diperkenalkan oleh Zadeh 
(8), (9) memiliki pemahaman yang lebih mengenai 
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ketidakpastian, ketidaktepatan, dan observasi yang 
diungkapkan secara linguistik 

  
 

7. Bee Colony Optimization Metaheuristic 
 

Dalam Bee Colony Optimization 
Metaheuristic (BCO), agen lebah yang kita sebut 
lebah artifisial berkolaborasi untuk memecahkan 
masalah optimalisasi kombinatorial yang sulit. 
Semua lebah artifisial ditempatkan dalam sarang 
pada awal proses pencarian. Selama proses 
pencarian, lebah artifisial berkomunikasi secara 
langsung. Setiap lebah artifisial membuat 
serangkaian gerakan yang terbatas, dan dengan cara 
ini secara bertahap menciptakan solusi untuk 
masalah yang ada. Lebah menambahkan komponen-
komponen solusi pada solusi parsial yang ada, 
sampai mereka menciptakan satu atau lebih solusi 
yang visibel. Proses pencarian terdiri dari iterasi-
iterasi. Iterasi pertama selesai ketika lebah untuk 
pertama kalinya menciptakan satu atau lebih solusi 
yang visibel. Solusi terbaik yang ditemukan selama 
iterasi pertama disimpan, dan kemudian iterasi 
kedua dimulai. Dalam iterasi kedua, lebah secara 
bertahap membangun lagi solusi dari masalah, dan 
lain-lain. Terdapat satu atau lebih solusi parsial 
(sumber makanan) pada akhir setiap iterasi. Pembuat 
keputusan (analyst-decision maker) mengatur 
jumlah total iterasi. 

Ketika terbang, lebah-lebah artifisial kami 
melakukan forward pass  atau backward pass. 
Ketika melakukan forward pass, lebah menciptakan 
berbagai solusi parsial. Mereka melakukan hal ini 
dengan menggunakan kombinasi eksplorasi 
individual dan pengalaman kolektif dari masa lalu. 

Setelah itu, mereka melakukan backward 
pass, yaitu lebah kembali ke sarang. Dalam sarang, 
semua lebah berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan. Kami berasumsi bahwa 
setiap lebah dapat memperoleh informasi tentang 
kualitas solusi yang dihasilkan oleh semua lebah 
lainnya. Dengan cara ini, lebah bertukar informasi 
tentang kualitas solusi parsial yang dibuat. Lebah 
membandingkan semua solusi parsial yang 
dihasilkan. Berdasarkan kualitas solusi parsial yang 
dihasilkan, setiap lebah memutuskan apakah akan 
meninggalkan solusi parsial yang dibuat dan 
kembali menjadi pengikut yang tidak komit, 
melanjutkan memperluas solusi parsial yang sama 
tanpa merekrut teman-teman sesarangnya, atau 
menari dan dengan demikian merekrut teman-teman 
sesarangnya sebelum kembali ke solusi parsial yang 
dibuat. Dengan bergantung pada kualitas solusi 
parsial yang dihasilkan, tiap lebah memiliki tingkat 
kesetiaan tertentu pada jalur yang menuju pada 
solusi parsial yang ditemukan sebelumnya. Selama 
forward pass kedua, lebah memperluas solusi parsial 
yang dibuat sebelumnya, dan setelah itu melakukan 
backward pass dan kembali ke sarang. Dalam 

sarang, lebah kembali berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan, melakukan forward pass 
ketiga, dan lain-lain. Iterasi berakhir ketika satu 
solusi atau lebih yang visibel tercipta. 
Seperti halnya Pemrograman Dinamis, BCO juga 
memecahkan masalah optimalisasi kombinatorial 
secara bertahap. Setiap tahapan yang didefinisikan 
mencakup satu variable optimalisasi. Kami 
melambangkan seperangkat /satu set tahap pra-
seleksi yang terbatas dengan ST = {st1, st2, ..., stm), 
dimana m adalah jumlah tahapan. B menunjukkan 
jumlah lebah yang akan berpartisipasi dalam proses 
pencarian, dan I menunjukkan jumlah total iterasi. 
Rangkaian solusi parsial pada tahap stj ditunjukkan 
dengan Sj (j = 1, 2, ..., m). 
 

Berikut adalah pseudo-kode dari Bee 
Colony Optimization: 
(1) Initialization (Inisialisasi). Menentukan jumlah 
lebah B, dan jumlah iterasi I. Memilih rangkaian 
tahapan ST = (st1, st2, ..., stm). Menemukan solusi x 
yang fisibel. Solusi ini adalah solusi awal terbaik. 
(2) Set (loop) i:=1  hingga i:=1 mengulang langkah-
langkah berikut: 
(3) Set (loop) j:=1  hingga j:=m mengulangi 
langkah-langkah berikut: 
Forward pass: Membiarkan lebah terbang dari 
sarangnya dan memilih solusi parsial B dari rangaian 
solusi parsial Sj pada tahap stj. 
Backward pass: mengirim semua lebah kembali ke 
sarangnya. Memungkinkan lebah untuk bertukar 
informasi tentang kualitas solusi parsial yang dibuat 
dan untuk memutuskan apakah akan meninggalkan 
solusi parsial yang dibuat dan kembali menjadi 
pengikut yang tidak komit, terus memperluas solusi 
parsial yang sama tanpa merekrut teman-teman 
sesarangnya, atau menari dan dengan demikian 
merekrut teman-teman sesarangnya sebelum 
kembali ke solusi parsial yang dibuat 
(4) Set j := j + 1. 
(4) Apabila solusi terbaik xi diperoleh selama 
interasi ke-i lebih baik daripada solusi terbaik yang 
sudah dikenal, memperbarui solusi terbaik yang 
dikenal (x:+xi). 
(5) Set i := i  + 1. 
 

Di sisi lain, forward dan backward pass 
bisa dilakukan sampai beberapa kondisi berhenti 
lainnya terpuaskan. Kondisi berhenti mungkin bisa 
merupakan, sebagai contoh, jumlah total 
forward/backward pass maksimum, atau jumlah 
total forward/backward pass maksimum antara 
peningkatan nilai fungsi dua tujuan.  

Dalam BCO Metaheuristic yang diusulkan, 
berbagai sub-model yang menggambarkan perilaku 
dan/atau "penalaran" lebah dapat dikembangkan dan 
diuji. Dengan kata lain, berbagai algoritma BCO 
dapat dikembangkan. Model ini harus menjelaskan 
cara-cara dimana lebah memutuskan untuk 
meninggalkan solusi parsial yang dibuat, untuk terus 
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memperluas solusi parsial yang sama tanpa merekrut 
teman-teman sesarangnya, atau untuk menari dan 
dengan demikian merekrut teman-teman 
sesarangnya sebelum kembali ke solusi parsial yang 
dibuat. 

Selain mengusulkan BCO sebagai 
metaheuristic baru, dalam paper ini kami juga 
mengusulkan Algoritma BCO yang kami sebut 
Fuzzy Bee System (FBS). Dalam kasus FBS, agen 
(lebah artifisial) menggunakan penalaran perkiraan 
dan aturan logika fuzzy dalam komunikasi dan 
tindakan mereka. Dengan cara ini, FBS mampu 
memecahkan masalah kombinatorial deterministik, 
serta masalah kombinatorial yang ditandai dengan 
ketidakpastian. 

 
4. Fuzzy Bee System 

 
Lebah menghadapi banyak masalah 

pengambilan keputusan ketika mencari solusi 
terbaik. Berikut ini adalah dilema pilihan lebah: (a) 
Apa komponen solusi berikutnya yang akan 
ditambahkan ke solusi parsial, (b) Haruskah solusi 
parsial ditinggalkan atau tidak, (c) Haruskah solusi 
parsial yang sama diperluas tanpa merekrut teman-
teman sesarang? 

Mayoritas model pilihan ini didasarkan 
pada konsep-konsep modeling utilitas acak. 
Pendekatan ini sangat rasional. Mereka didasarkan 
pada asumsi bahwa pembuat keputusan memiliki 
kemampuan pemrosesan informasi yang sempurna 
dan selalu bertindak secara rasional (berusaha 
memaksimalkan utilitas). Dalam rangka 
menawarkan pendekatan modeling alternatif, para 
peneliti mulai menggunakan teori yang kurang 
normatif. Konsep dasar Fuzzy Set Theory, variabel 
linguistik, penalaran perkiraan, dan komputasi 
dengan kata-kata yang diperkenalkan oleh Zadeh 
(8), (9) memiliki pemahaman yang lebih mengenai 
ketidakpastian, ketidaktepatan, dan observasi yang 
diungkapkan secara linguistik. Mengikuti gagasan 
ini, dalam model pilihan kami, kami mulai dari 
asumsi bahwa kuantitas yang dirasakan oleh lebah 
adalah "kabur (fuzzy)". Lebah artifisial 
menggunakan penalaran perkiraan dan aturan logika 
fuzzy (7), (8), (9) dalam komunikasi dan tindakan 
mereka. Selama tahapan j lebah terbang dari sarang 
dan memilih solusi  parsial B dari rangkaian solusi 
parsial Si pada tahap stj (forward pass). Ketika 
menambahkan komponen solusi ke solusi parsial 
yang ada selama forward pass, lebah tertentu 
memandang komponen solusi yang spesifik sebagai 
"kurang menarik", menarik", atau "sangat menarik". 
Diasumsikan bahwa lebah artifisial dapat merasakan 
sifat/kualitas  tertentu seperti "dekat", "sedang" atau 
" jauh" (Gambar 1), "murah", "sedang”, atau "mahal 
", dll  

 

 
Gambar 1: Fungsi-fungsi fuzzy linguistik 

jarak 
 

4.1. Menghitung daya tarik komponen solusi dan  
pilihankomponen solusi berikutnya yang akan 
ditambahkan ke solusi parsial 
 
Algoritma penalaran perkiraan untuk menghitung 
daya tarik komponen solusi terdiri dari aturan dari 
tipe berikut: 

Jika  kualitras komponen solusi 
SANGAT BAIK 
Maka  komponen solusi yang 
dipertimbangkan SANGAT MENARIK 
 
Keuntungan utama menggunakan algoritma 

penalaran perkiraan untuk menghitung daya tarik 
komponen solusi adalah bahwa dimungkinkan untuk 
menghitung daya tarik komponen solusi bahkan jika 
beberapa data input hanya bersifat diketahui secara 
kira-kira. Kami menggunakan lambang fi untuk nilai 
daya tarik komponen solusi i. Probabilitas pi untuk 
komponen solusi i yang akan ditambahkan ke solusi 
parsial sama dengan rasio fi terhadap jumlah seluruh 
nilai daya tarik komponen solusi yang 
dipertimbangkan. 

 
Persamaan 1 

 
Untuk memilih komponen solusi 

berikutnya yang akan ditambahkan ke solusi parsial, 
lebah artifisial menggunakan pilihan proporsional 
yang dikenal sebagai "pilihan roda rolet". (Bagian 
dari rolet sebanding dengan probabilitas pi). Selain 
"pilihan roda rolet," beberapa cara seleksi lain dapat 
digunakan. 
 
4.2. Mekanisme perbandingan solusi parsial 
lebah 
 
Untuk menggambarkan mekanisme perbandingan 
solusi parsial lebah, kami memperkenalkan konsep 
partial solution badness (keburukan solusi parsial). 
Kami mendefinisikan keburukan solusi parsial 
dengan cara berikut: 
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 Persamaan 2 
dimana:  

Lk     -  keburukan solusi parsial yang 
ditemukan oleh lebah ke-k 
L(k)  -  nilai fungsi objektif solusi parsial 
yang ditemukan oleh lebah ke-k 
Lmin - nilai fungsi objektif solusi parsial 
terbaik yang ditemukan dari awal proses 
pencarian. 
Lmax  – nilai fungsi objektif solusi parsial 
terburuk yang ditemukan dari awal proses 
pencarian.  
 
Algoritma penalaran perkiraan untuk 

menentukan keburukan solusi parsial terdiri dari 
aturan dari tipe berikut: 

Jika  solusi parsial yang ditemukan 
BURUK Maka  loyalitas RENDAH 

 
Lebah menggunakan penalaran perkiraan, 

dan membandingkan solusi parsial temuan mereka 
dengan solusi parsial terbaik dan terburuk yang 
ditemukan dari awal proses pencarian. Dengan cara 
ini, "fakta-fakta sejarah" yang ditemukan oleh semua 
anggota koloni lebah memiliki pengaruh signifikan 
terhadap arah pencarian di masa depan. 
 
4.3. Keputusan lebah tentang merekrut teman-
teman sesarang 
 

Karena lebah sesungguhnya adalah 
serangga sosial, maka dalam paper ini diasumsikan 
bahwa probabilitas p* suatu peristiwa dimana lebah 
akan terus terbang di sepanjang jalur yang sama 
tanpa merekrut teman-teman sesarangnya sangat 
rendah (p* << 1). Lebah terbang ke lantai dansa, dan 
mulai menari dengan probabilitas yang sama dengan 
(1-p*). Komunikasi antar lebah individu semacam 
ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan 
"kecerdasan kolektif" koloni lebah. Dalam kasus 
ketika, lebah memutuskan untuk tidak terbang di 
sepanjang jalur yang sama, maka lebah akan pergi 
ke arena dansa dan akan mengikuti lebah yang lain. 
 
4.4. Menghitung jumlah lebah yang beralih jalur 
 

Setiap solusi parsial (jalur parsial) yang 
sedang ditawarkan di arena dansa memiliki dua sifat 
utama: (a) nilai fungsi objektif, dan (b) jumlah lebah 
yang menawarkan solusi parsial (jalur parsial). 
Jumlah terakhir merupakan indikator yang baik dari 
pengetahuan kolektif lebah. Hal ini menunjukkan 
bagaimana koloni lebah merasakan solusi parsial 
yang spesifik.  

Algoritma penalaran perkiraan untuk 
menentukan daya tarik solusi parsial yang 
“diiklankan" terdiri dari aturan dari tipe berikut: 

Jika  panjang jalur yang diiklankan 
PENDEK dan jumlah lebah yang 
mengiklankan jalur tersebut 
KECIL 

Maka daya tarik solusi parsial yang 
diiklankan MEDIUM 

Daya tarik jalur dihitung dengan cara ini 
dapat mengambil nilai dari interval [0,1]. Semakin 
tinggi nilai yang dihitung, maka jalur yang 
ditawarkan akan semakin menarik. Lebah akan lebih 
atau kurang setia pada jalur “lama”. Pada saat yang 
sama, jalur yang ditawarkan akan kurang atau lebih 
menarik bagi lebah. Mari kita tandai jalur-jalur 
dengan pi, dan pj. Kami menggunakan lambing nij 
untuk jumlah lebah yang akan meninggalkan jalur 
pi, dan bergabung dengan teman-teman sesarangnya 
yang akan terbang di sepanjang jalur pj.  

Algoritma penalaran perkiraan untuk 
menghitung jumlah lebah yang beralih terdiri terdiri 
dari aturan dari tipe berikut:  

Jika  loyalitas lebah terhadap jalur pi, 
RENDAH dan daya tarik jalur pj TINGGI  

Maka jumlah lebah yang beralih dari jalur 
pi ke jalur pj TINGGI 

Dengan cara ini, jumlah lebah yang terbang 
di sepanjang jalur yang spesifik diubah sebelum 
dimulainya forward pass baru. Dengan 
menggunakan pengetahuan kolektif dan dengan 
berbagi informasi, lebah berkonsentrasi pada jalur 
pencarian yang lebih menjanjikan, dan perlahan-
lahan meninggalkan jalur yang kurang menjanjikan. 
 
5. Studi Kasus: Masalah Ride-Matching 
 

Jaringan jalan perkotaan di banyak negara 
sangatlah padat, sehingga waktu perjalanan 
meningkat, jumlah berhenti meningkat, penundaan 
yang diharapkan, biaya perjalanan lebih besar, 
ketidaknyamanan bagi pengemudi dan penumpang, 
polusi udara, tingkat kebisingan dan jumlah 
kecelakaan lalu lintas juga meningkat. 

Memperluas kapasitas jaringan lalu lintas 
dengan membangun lebih banyak jalan akan sangat 
mahal serta merusak lingkungan. Penggunaan 
prasarana yang tersedia dengan lebih efisien sangat 
penting untuk me-maintain kebutuhan perjalanan 
yang terus tumbuh. Ridesharing (berbagi kendaraan) 
adalah salah satu teknik Travel Demand 
Management ('TDM) (Managemen Kebutuhan 
Perjalanan) yang mengasumsikan partisipasi dari 
dua orang atau lebih yang berbagi kendaraan 
bersama saat bepergian dari satu tempat ke beberapa 
tempat tujuan. Semua pengemudi yang berpartisipasi 
dalam ride-sharing menyerahkan kepada operator, 
informasi mengenai perjalanan yang direncanakan 
untuk minggu depan sbb: (a) Kapasitas kendaraan 
(2, 3, atau 4 orang), (b) Hari dalam seminggu 
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seseorang siap untuk berpartisipasi dalam ride-
sharing, (c) Awal perjalanan untuk setiap hari dalam 
seminggu, (d) Tujuan perjalanan untuk setiap hari 
dalam seminggu, (e) Waktu keberangkatan dan / 
atau kedatangan yang diinginkan untuk setiap hari 
dalam seminggu.  

Masalah ride-matching yang menjadi 
pemikiran dalam paper ini dapat didefinisikan sbb: 
Membuat routing dan penjadwalan kendaraan dan 
penumpang selama seminggu dengan "cara terbaik". 
Berikut adalah fungsi tujuan potensial: (a) 
Meminimalkan total jarak yang ditempuh oleh 
semua peserta, (b) Meminimalkan total delay 
(penundaan), (c) Membuat pemanfaatan kendaraan 
yang relatif seimbang. Kita berurusan dengan 
masalah optimalisasi kombinatorial deterministik 
dalam kasus ketika waktu keberangkatan dan / atau 
kedatangan yang diinginkan adalah tetap/fix 
(Misalnya "Saya ingin dijemput pukul 8:00 pagi 
tepat). Di sisi lain, dalam banyak situasi kehidupan 
yang nyata waktu keberangkatan dan / atau 
kedatangan yang diinginkan tidak jelas (fuzzy) (Saya 
ingin dijemput sekitar pukul 8.00 pagi). Dalam hal 
ini, masalah ride-matching harus diperlakukan 
sebagai masalah optimalisasi kombinatorial yang 
ditandai dengan ketidakpastian. 
 
5.1. Memecahkan Masalah Ride-Matching 
dengan Fuzzy Bee System 
 

Setiap penumpang yang berpartisipasi 
dalam ridesharing ditandai dengan sebuah node 
(simpul) (Gambar 2). Penumpang pertama dalam 
mobil (driver) menunjukkan tahap pertama, 
penumpang kedua yang hendak bergabung dalam 
ridesharing menunjukkan tahap kedua, dll. 

 
Gambar 2: First forward pass dan First Backward 

Pass 
 

Selama forward pass lebah akan 
mengunjungi sejumlah node tertentu, menciptakan 
solusi parsial, dan setelah itu kembali ke sarang 
(node O). Dalam sarang lebah akan berpartisipasi 
dalam proses pengambilan keputusan. Lebah 
membandingkan semua solusi parsial yang 
dihasilkan. Berdasarkan kualitas solusi parsial yang 
dihasilkan, setiap lebah akan memutuskan apakah 
akan meninggalkan jalur yang dihasilkan dan 
kembali menjadi pengikut yang tidak komit, 
melanjutkan terbang di sepanjang jalur yang 
ditemukan tanpa merekrut teman-teman 
sesarangnya, atau menari dan dengan demikian 
merekrut teman-teman sesarangnya sebelum 
kembali ke jalur yang ditemukan. Dengan 

bergantung pada kualitas solusi parsial yang 
dihasilkan, tiap lebah memiliki tingkat loyalitas 
tertentu terhadap jalur yang sebelumnya ditemukan. 
Misalnya, lebah B1, B2, dan B3 berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan. Setelah 
membandingkan semua solusi parsial yang 
dihasilkan, lebah B1 memutuskan untuk 
meninggalkan jalur yang sudah dihasilkan, dan 
bergabung dengan lebah B2. 

 
Gambr 3. Second Forward Pass 

 
Lebah B1, dan B2 terbang bersama di 

sepanjang jalur yang dihasilkan oleh lebah B2. 
Ketika mereka mencapai ujung jalur, mereka bebas 
untuk membuat keputusan individual mengenai node 
berikutnya yang hendak disinggahi. Lebah B3 akan 
terus terbang di sepanjang jalur ditemukan tanpa 
merekrut teman-teman sesarangnya (Gambar 3). 
Dengan cara ini, lebah kembali melakukan forward 
pass.   

Selama forward pass kedua, lebah akan 
mengunjungi beberapa node lagi, memperluas solusi 
parsial yang dibuat sebelumnya, dan setelah itu 
kembali melakukan backward pass dan kembali ke 
sarang (node O). Dalam sarang, lebah akan 
berpartisipasi lagi dalam proses pengambilan 
keputusan, membuat keputusan, melakukan forward 
pass ketiga, dll. Iterasi berakhir ketika lebah telah 
mengunjungi semua node. Saat memilih node 
berikutnya yang akan dikunjungi selama forward 
pass, lebah merasakan apakah node tertentu "kurang 
menarik", “menarik", atau "sangat menarik", 
tergantung pada kedekatan ruang dan kedekatan 
waktu antara dua permintaan penumpang Kami 
menyebut kedekatan ini "jarak derivasi", "jarak 
destinasi", dan "jarak waktu kedatangan".  

Diasumsikan bahwa lebah artifisial dapat 
merasakan jarak tertentu antar node apakah “dekat", 
"sedang" atau "jauh". 

Algoritma penalaran perkiraan untuk 
menentukan daya tarik node terdiri dari aturan dari 
tipe berikut: 

Jika  jarak ruang pada awalnya 
PENDEK, dan jarak ruang tempat 
tujuan PENDEK, dan jarak waktu 
kedatangan PENDEK 

Maka  daya tarik node TINGGI 
Keburukan jalur (didefinisikan dengan 

persamaan (2)) digunakan dalam algoritma 
penalaran perkiraan yang sesuai untuk menentukan 
loyalitas lebah pada jalur yang ditemukan. 
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Algoritma penalaran perkiraan untuk menentukan 
daya tarik jalur yang ditawarkan terdiri dari aturan 
dari tipe berikut: 

Jika  panjang jalur yang ditawarkan 
PENDEK, dan jumlah lebah yang 
menawarkan jalur tsb KECIL 

Maka   daya tarik jalur yang ditawarkan 
MEDIUM (sedang) 

 
5.2. Percobaan secara numeris 
 

Model yang diusulkan diuji dalam kasus 
permintaan ridesharing dari Trani, sebuah kota kecil 
yang indah di Italia tenggara, ke Bari, wilayah 
ibukota Puglia. Kami mengumpulkan data mengenai 
97 wisatawan yang meminta ridesharing, dan 
berasumsi, untuk sederhananya saja, bahwa 
kapasitas semua mobil mereka adalah 4 penumpang. 
Dalam kasus kami, algoritma menghitung 24 * 4 = 
96 dari 97 wisatawan untuk membangun jalur 
"terbaik". Kami menggunakan sebuah sarang dari 15 
lebah, meninggalkannya sekaligus. Lebah hanya 
menghasilkan enam "jalur pencarian makanan". 
Jalur lainnya yang dihasilkan pada akhirnya 
ditinggalkan.  

Perubahan nilai-nilai fungsi tujuan 
(objective) terbaik yang ditemukan ditunjukkan pada 
Gambar 4 

 
Ganbar 4. Perubahan nilai terbaik yang ditemukan 

 
 
6. Kesimpulan 
 
Bee Colony Optimization Metaheuristic (BCO), 
mampu memecahkan masalah kombinatorial 
deterministik, serta masalah kombinatorial yang 
ditandai dengan ketidakpastian yang diajukan dalam 
paper ini. Fuzzy Bee System (FBS) yang 
menunjukkan  satu dari algoritme BCO juga 
dijelaskan.. kami berhasil mengaplikasikan FBS 
pada masalah ride-sharing. 
 Pada saat ini tidak ada hasil teoritis yang 
dapat mendukung pendekatan yang diusulkan ini. 
Pengembangan dasar aturan fuzzy (tidak jelas) serta 
pilihan fungsi keanggotaan  mengasumsikan 
prosedur trial and error. Biasanya, pengembangan 
berbagai metaheuristic pada tahap awal didasarkan 
pada percobaan. Hasil percobaan yang baik biasanya 
memotivasi para peneliti untuk mencoba 
menghasilkan hasil teoritis. Konsep yang diusulkan 
dalam paper ini juga demikian. 

 Hasil awal dari BCO sangatlah 
menjanjikan. Hasil–hasil ini mengindikasikan bahwa 
pengembangan model-model baru berdasarkan 
prinsip-prinsip Swarm Intelligence dapat secara 
signifikan berkontribusi pada solusi terhadap 
masalah-masalah teknik dan manajemen yang 
kompleks. 
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Abstrak 

Jantung merupakan organ tubuh manusia yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia dan pastinya 
sangat berbahaya jika jantung kita mempunyai masalah mengingat bahwa banyak kematian disebabkan oleh 
penyakit jantung. Tapi dengan pengetahuan dan informasi yang minim, mustahil untuk dapat menjaga kesehatan 
jantung. Oleh karena itu dibutuhkan seorang pakar yang ahli tentang jantung dan macam-macam penyakitnya. 
Berdasarkan fakta diatas, maka penelitian ini dapat membantu kita untuk mendiagnosa kesehatan jantung dan 
mengantisipasi jika mempunyai resiko penyakit jantung dengan merancang dan mengimplementasikan. Aplikasi 
ini dibuat berbasis web dengan menggunakan PHP dan database MySQL. Pada sistem pakar ini diajukan 
beberapa pertanyaan. Setelah semua pertanyaan terjawab, maka akan tampak hasil diagnosa beserta saran yang 
dapat membantu mengantisipasi penyakit jantung tersebut. 
 
Kata kunci : Sistem pakar, backward chaining, penyakit jantung 
 
 
 
 
 
1. Pendahuluan 
 

Jantung merupakan organ yang sangat penting 
bagi manusia. Jantung adalah pusat kehidupan bagi 
manusia. Faktor kesehatan jantung juga dipengaruhi 
oleh pola makanan dan pola pikir manusia tersebut. 
Tanda – tanda penyakit jantung pada manusia antara 
lain nafas berat, rasa sakit pada dada, rasa sakit pada 
punggung, berkeringat dingin, pingsan, gemetaran, 
rasa panas pada dada. Salah satu jenis penyakit 
jantung pada manusia adalah penyakit jantung 
Koroner. Penyakit ini mempunyai ciri – ciri gejala 
kadar kolesterol LDL yang tinggi, kadar kolesterol 
HDL yang rendah, tekanan darah tinggi, merokok, 
diabetes mellitus, kegemukan, riwayat penyakit 
jantung pada keluarga, kurang olah raga dan stres. 
Kebanyakan masyarakat awam sangat kurang 
memperhatikan kesehatan, terutama kesehatan 
jantung. Penyakit jantung dapat menyerang siapa 
saja dan ada juga penyakit jantung bawaan dari lahir. 
Biasanya masyarakat enggan memeriksakan 
kesehatan jantungnya karena biaya yang harus 
dikeluarkan sangatlah mahal dan tenaga spesialis 
juga masih jarang dijumpai terutama di daerah 
pedesaan.  

Dengan perkembangan teknologi yang sangat 
modern, maka dikembangkan pula suatu teknologi 

yang mampu mengadopsi cara berfikir manusia 
yaitu teknologi Artificial Intelligence atau 
kecerdasan buatan. Sistem pakar adalah salah satu 
bagian dari kecerdasan buatan yang menggabungkan 
pengetahuan dan penelusuran data untuk 
memecahkan masalah yang memerlukan keahlian 
manusia. Tujuan dari sistem pakar sebenarnya bukan 
untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk 
mempresentasikan pengetahuan manusia dalam 
bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh orang 
banyak. Sistem pakar akan memberikan solusi yang 
memuaskan layaknya seorang pakar. Sistem pakar 
dibuat pada wilayah pengetahuan tertentu untuk 
suatu kepakaran tertentu yang mendekati 
kemampuan manusia pada salah satu bidang yang 
spesifik.  

Berdasarkan hal di atas, dengan mengandalkan 
kemajuan di bidang teknologi dan informasi maka 
penelitian yang berjudul ”Aplikasi Expert System 
Berbasis Web Untuk Mendiagnosa Awal Penyakit 
Jantung” menjadi sangat penting guna memberikan 
pencegahan awal masyarakat terhadap penyakit 
jantung. Proses dari sistem pakar ini adalah dengan 
memberikan pertanyaan tentang kondisi fisik 
maupun kondisi non fisik. Dari data yang didapat 
kemudian diproses sehingga dapat menyimpulkan 
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penyakit jantung apa yang diderita oleh masyarakat 
serta bagaimana cara pencegahannya. 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah 
membuat suatu web sistem pakar analisa penyakit 
jantung pada manusia, dimana pada web ini terdapat 
sistem yang dapat menganalisa penyakit jantung 
serta memberikan saran dan pencegahan yang 
terbaik dan juga berisi tentang informasi penting 
yang berguna bagi masyarakat tentang apa itu 
penyakit jantung, gejala serta cara pencegahannya 
serta fasilitas konsultasi langsung dengan dokter 
jantung melewati web. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Bagaimana membuat sebuah web sistem pakar 

yang menarik, tidak membosankan serta user 
friendly. 

2. Bagaimana membuat sebuah web menjadi 
sebuah sistem pakar menganalisa penyakit 
jantung secara online. 

3. Bagaimana menganalisa sebuah penyakit 
jantung pada manusia. 

4. Bagaimana membuat suatu web informasi yang 
menarik dan lengkap tentang beberapa 
informasi tentang apa itu jantung serta 
beberapa penyakit jantung. 

5. Bagaimana membuat rule baru terhadap 
penyakit jantung pada sistem yang ada di 
dalam web. 
 
Manfaat dari pembuatan web ini adalah untuk 

memudahkan user dalam menganalisa awal penyakit 
jantung dan memberikan pengetahuan tentang 
penyakit jantung serta gejala – gejalanya disertai 
tindakan yang harus diambil untuk pencegahannya 
sebagai langkah awal dalam mengantisipasi penyakit 
jantung. 
 
2. Sistem Pakar 
 
2.1 Pengertian  
 

Sistem pakar adalah salah satu cabang dari 
Artificial Intelligence (AI) yang membuat 
penggunaan secara luas knowledge yang khusus 
untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang 
pakar [1, 2]. Seorang pakar adalah orang yang 
mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu 
pakar yang mempunyai knowledge atau kemampuan 
khusus yang orang lain tidak mengetahui atau 
mampu dalam bidang yang dimilikinya.  

Seorang pakar (human expert) adalah seorang 
individu yang memiliki kemampuan pemahaman 
yang superior dari suatu masalah. Misalnya: seorang 
dokter, penasehat keuangan, pakar mesin motor. 
Seorang pakar dengan sistem pakar mempunyai 
banyak perbedaan. Faktor perbandingan kemampuan 
antara seorang pakar dengan sebuah sistem pakar 
dapat dilihat pada Tabel. 1. 

 

Tabel 1. Perbandingan antara Human Expert 
dan Sistem Pakar 

Faktor Human 
Expert 

Sistem 
Pakar 

Time 
availability 

Hari kerja Setiap saat 

Geografis Lokal / tertentu Dimana saja 

Keamanan Tidak 
tergantikan 

Dapat diganti 

Dapat habis Ya Tidak 
Performansi Variabel Konsisten 

Kecepatan Variabel Konsisten 

Biaya Tinggi Terjangkau 
 
Ada beberapa alasan mendasar mengapa sistem 

pakar dikembangkan untuk menggantikan seorang 
pakar, di antaranya: 
• Dapat menyediakan kepakaran setiap waktu 

dan di berbagai lokasi. 
• Secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin 

yang membutuhkan seorang pakar. 
• Seorang pakar akan pensiun atau pergi.Seorang 

pakar memerlukan biaya mahal 
 
2.2 Knowledge Base 

 
Knowledge Base berisi informasi atau 

pengetahuan yang diberikan oleh pakar dan 
diimplementasikan ke dalam sistem komputer 
dengan menggunakan metode representasi tertentu 
[2]. Metode representasi pengetahuan adalah cara 
untuk menstrukturkan pengetahuan yang dimiliki 
oleh pakar agar mudah diolah oleh computer. 
Pengetahuan tersebut merupakan bahan dasar dari 
sebuah sistem pakar karena keahlian pakar disimpan 
didalamnya. Informasi atau fakta yang dimasukkan 
oleh user selama berkonsultasi akan dicocokkan oleh 
mesin pengambil keputusan dengan pengetahuan 
yang terdapat dalam basis pengetahuan. Basis 
pengetahuan itu tidak statis, maka memerlukan 
modifikasi dan perbaikan sejalan dengan perubahan 
kondisi dalam problem domain. 

 
2.3 Working Memory 
 

Dalam Working Memory inilah terkandung 
semua fakta-fakta, baik fakta awal pada saat sistem 
mulai beroperasi maupun fakta-fakta yang didapat 
pada saat pengambilan kesimpulan dilaksanakan [2]. 
Basis data berada di dalam memori komputer. 
Terkadang basis data ini disebut basis data global 
karena merupakan rangkaian informasi yang luas 
tentang status masalah yang sudah dipecah-pecah. 
Basis data menerima penjelasan dari awal masalah 
yang akan diselesaikan sistem. Program kontrol akan 
mencocokkan inputan awal atau informasi dalam 
basis data dengan aturan-aturan dalam basis 
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pengetahuan. Isi basis data diubah sejalan dengan 
perkembangan prosedur pencocokan 

 
2.4 IF THEN Rules 

 
Dari decision table yang telah tereduksi, setiap 

barisnya dapat dikonversikan menjadi IF-THEN 
rule. Setiap baris pada decision table tereduksi akan 
membentuk satu set rule final. 

Struktur dan syntax penulisan rule adalah 
sebagai berikut [4]: 
• RULE label : Label berisi nama rule tersebut. 
• IF    : Sebagai penanda awal kondisi 

pada sebuah rule. 
• THEN    : Sebagai penanda awal 

kesimpulan pada sebuah rule. 
• ELSE    : Sebagai penanda awal alternatif 

kesimpulan pada sebuah rule, bersifat 
opsional, jadi boleh tidak ada. 

 
Operator yang dapat digunakan pada IF-THEN rule 
adalah: 
• AND : Semua kondisi yang dihubungkan oleh 

operator ini harus bernilai benar, agar kondisi 
keseluruhan rule tersebut bernilai benar. Bila 
ada satu kondisi yang bernilai salah, 
keseluruhan rule tersebut bernilai salah. 

• OR : Bila semua kondisi yang dihubungkan 
oleh operator ini harus bernilai salah, maka 
kondisi keseluruhan rule tersebut bernilai 
salah. Bila ada satu kondisi atau lebih yang 
bernilai benar, keseluruhan rule tersebut 
bernilai benar. 
 

2.5 Inference Engine 
 

Inference Engine adalah bagian yang 
mengandung mekanisme fungsi berpikir dan pola-
pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang 
pakar [2, 4]. Mekanisme mesin ini akan menganalisa 
suatu masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari 
jawaban atau kesimpulan terbaik. Mesin inferensi ini 
memulai pelacakannya dengan mencocokkan 
kaidah-kaidah dalam basis pengetahuan dengan 
fakta-fakta yang ada dalam sistem basis data. Ada 
tiga tipe teknik infrensi, yaitu pelacakan ke belakang 
(backward chaining) yang memulai penalarannya 
dari kesimpulan hipotesa menuju fakta-fakta yang 
mendukung hipotesa tersebut, pelacakan ke depan 
(forward chaining) yang merupakan kebalikan dari 
backward chaining, yaitu memulai dari sekumpulan 
data menuju kesimpulan, dan gabungan dari  
backward chaining dan forward chaining. 

 
2.6 Backward Chaining 
 

Proses ini dimulai dari pencarian solusi dari 
kesimpulan kemudian menelusuri fakta-fakta yang 
ada hingga menemukan solusi yang sesuai dengan 
fakta-fakta yang diberikan oleh user [2, 4]. 

Backward chaining merupakan proses penalaran 
dengan pendekatan goal_driven. Pendekatan 
goal_driven memulai titik pendekatannya dari goal 
yang akan dicari nilainya kemudian bergerak untuk 
mencari informasi yang mendukung goal tersebut. 
 
 
 
3. Desain dan Implementasi Sistem  
 

Use Case Diagram untuk website admin pada 
sistem pakar untuk pemeriksaan awal gejala 
penyakit jantung dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Use Case Diagram Website Admin 

 
Pada Gambar 1. dapat dilihat bahwa admin 

dapat menambah dan mengubah data yang ada 
dalam website. Desain use case diagram untuk 
website Member dan Guest dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Use Case Diagram Member dan Guest 

  
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa didalam 

website terdapat 2 hak akses yang dapat mengakses 
website ini yaitu Member dan Guest. Dimana 
member dapat melakukan fasilitas berdiskusi dengan 
member lain melalui fitur Forum, selain itu member 
juga bisa menggunakan fitur online diagnosis yaitu 
dapat mengecek kesehatan jantungnya serta dapat 
mengedit data diri dari member tersebut. Sedangkan 
untuk guest hanya bisa melihat artikel, encylopedia, 
membaca forum dan juga dapat melakukan registrasi 
untuk mendaftar menjadi member. 

Desain dari ERD pada sistem ini dapat dilihat 
pada Gambar 3. Suatu entity dapat berelasi dengan 
entity lainnya melalui hubungan asosiasi. Asosiasi 
harus dispesifikasikan dalam jumlah objek yang 
saling berkaitan atau disebut juga dengan 
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multiplisitas. Contoh-contoh multiplisitas adalah one 
to one, one to many, many to one, dan many to 
many. Pada ERD sistem pakar ini ada 6 relasi yang 
menghubungkan entity dengan entity yang lain. 
Setiap entity menghasilkan tabel untuk dimasukan 
kedalan database. Conceptual ERD harus 
diturunkan ke Physical ERD. 

 
 

 
Gambar 3. Conceptual ERD 

  
 

 
 

Gambar 4.  Flowchart Sistem Pakar 
 
Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa ada beberapa 
peraturan yang harus diperhatikan oleh user: 
• User harus mendaftarkan diri di menu register 

lalu user mengisi form yang sudah disediakan 

dan harus mengisi semua kolom yang ada 
dengan benar. 

• Setelah selesai mengisi form register, user 
akan mendapatkan member_id dan juga 
password. User harus mengingat member_id 
dan password. 

• Setelah mendapatkan member_id dan password 
maka user dapat melakukan online diagnosis. 

• Kemudian user akan diberikan beberapa 
pertanyaan yang diberikan oleh sistem, 
pertanyaan berupa gejala-gejala yang mungkin 
dialami oleh user. 

• Setelah user menjawab semua pertanyaan 
maka sistem akan memproses hasil jawaban 
dari user. 

• Teori yang dipakai adalah Backward Chaining 
yaitu memproses jawaban user berdasarkan 
pendekatan goal dan juga menggunakan teori 
Certainty Factor yaitu sistem akan memproses 
nilai dari masing-masing gejala berdasarkan 
jawaban yang diinputkan oleh user. Nilai CF 
dari setiap penyakit adalah total nilai dari 
masing-masing gejala dari setiap penyakit. 

• Kemudian sistem akan menampilkan perkiraan 
resiko yang dialami oleh user serta 
menampilkan saran untuk mencegah resiko 
tersebut 

 
Pada halaman aplikasi ini ditampilkan menu utama 
yang ada didalam web dan juga menampilkan 
informasi tentang apa itu jantung dan bagaimana 
jantung bekerja didalam tubuh kita. Halaman utama 
dapat dilihat pada Gambar 5.. 
 

 
Gambar 5. Halaman Utama 

 
User tidak perlu melakukan proses login jika 
tujuannya hanya melihat informasi tentang penyakit 
jantung di encyclopedia page ataupun melihat 
berita-berita tentang jantung di article page. Pada 
Gambar 6. menunjukan user masuk ke bagian 
encyclopedia page. 
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Gambar 6. Halaman Ensiklopedia 

  
Pada bagian halaman ensiklopedia ini terdapat 
bermacam-macam jenis penyakit jantung yang bisa 
dibaca baik oleh user ataupun oleh member. 
Terdapat juga fitur search yang membantu user 
untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 
 

 
Gambar 7. Halaman Registrasi Member 

 
Gambar 7. adalah halaman regitrasi yang 

digunakan untuk user mendaftar menjadi member 
agar bisa melakukan online diagnosis dan juga dapat 
berkonsultasi dengan dokter. Setelah mendaftar, 
maka user dapat melakukan login yang terdapat 
pada halaman utama di website ini. 

Member juga dapat memilih menu online 
diagnosis yang berfungsi untuk membantu member 
dalam memeriksakan kesehatan jantungnya. Pada 
studi khasus, telah dicoba aplikasi ini kepada 
penderita jantung koroner sebut bernama A, jantung 
koroner memiliki resiko diantara lain adalah rasa 
nyeri yang terjadi pada dada, dada berdebar secara 
mendadak, sesak nafas. Dalam hal ini member A 
telah menjawab beberapa pertanyaan yang 
disediakan oleh pakar, dalam pertanyaan pakar 
pilihan tingkat keyakinan member A dalam 
menjawab jawaban dalam pertanyaan tersebut, 
pilihan tingkat keyakinan tersebut dapat menunjukan 
berapa tingkat keyakinan member terhadap 
jawabannya. Online diagnosis dapat dilihat pada 
Gambar 8. 

 
Gambar 8.  Pertanyaan Pakar 

 

 
Gambar 9.  Hasil Diagnosa. 

 
Pada Gambar 9 menunjukkan hasil dari 

diagnosa yang dilakukan oleh member A yang 
mnedapatkan hasil bahwa A terkena penyakit 
jantung koroner yang beresiko ringan. terdapat juga 
saran dan solusi yang berguna untuk member A. 
 

 
Gambar 10. Konsultasi 

 
Pada Gambar 10 merupakan fitur konsultasi 

yang dilakukan oleh member untuk dapat 
berkonsultasi langsung dengan dokter. Member 
mengisi pertanyaan apa yang akan ditanyakan ke 
dokter. 

 
Halaman berikut dikhususkan untuk admin 

online diagnosis yang dapat digunakan untuk 
menambah, merubah dan menghapus data yang 
diinginkan. Gambar 11. adalah halaman untuk 
menambah suatu penyakit baru. Pada halaman ini 
admin harus mengisi nama penyakit dan pertanyaan 
konklusi untuk mendukung penyakit tersebut, 
apabila admin ingin mengubah nama penyakit maka 
admin dapat menekan tombol edit. 
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Gambar 11. Halaman Manage Insert Penyakit 

 
Setelah admin selesai mengubah data penyakit, 

makan admin juga dapat menambah resiko dari 
penyakit tersebut dengan cara menekan menu 
Resiko di samping menu edit. Di dalam halaman 
manage resiko admin juga dapat mengubah data 
resiko dimana caranya sama dengan cara mengubah 
data penyakit. Setelah admin menambah resiko 
penyakit pada Gambar 12, admin dapat mengubah 
data resiko penyakit dengan cara menekan tombol 
edit disetiap resiko. 
 

 
Gambar 12. Halaman Manage Insert Resiko 

Penyakit 
 

Admin juga dapat menambahkan rule sistem 
pakar, yaitu dapat memasukan rule penyakit jantung 
dengan cara mengambil rule yang telah dibuat di 
microsoft excel kemudian mengcopy rule tersebut 
kedalam sebuah textbox yang telah disediakan oleh 
website ini. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 13. 
 

 
Gambar 13. Input Rule 

 
Setelah admin selesai menginputkan 

pertanyaan dan juga rule penyakit jantung maka 
website ini akan menampilkan hasil rule yang telah 
direduksi dengan model depedency diagram tentang 
penyakit jantung tersebut. Daftar rule yang ada dapat 
dilihat pada Gambar 14. 

 

 
Gambar 14. Daftar Rule 

 
4. Kesimpulan dan Saran 
 

Dari hasil perancangan dan pembuatan aplikasi 
Expert System berbasis web untuk mendiagnosa 
awal penyakit jantung dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
• Aplikasi sudah dapat membantu member untuk 

mendiagnosa dan berkonsultasi langsung 
dengan dokter. 

• Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 
beberapa user dan member, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa secara keseluruhan aplikasi 
yang dibuat sudah cukup bagus dan mudah 
untuk digunakan. Hal ini terlihat dari hasil yang 
berasal dari penilaian aplikasi secara 
keseluruhan mencapai nilai 4 dari nilai yang 
terbaik yaitu 5. 

 
Diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih 
lanjut dengan mencakup hal sebagai berikut: 
• Data encyclopedia dan article dapat 

diperbanyak dan diperbaharui. 
• Member dapat mengupload foto untuk 

melengkapi data profile member. 
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