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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaan-Nya, Seminar
Nasional Sistem informasi dan Teknologi Informasi (SENSITIf) 2019 ini dapat
diselenggarakan. Kegiatan ini merupakan Seminar Nasional yang kedua yang
diselenggarakan STMIK DIPANEGARA Makassar dan bekerjasama dengan
STMIK Profesional. Seminar nasional ini merupakan program kerja dari bagian
P4M STMIK DIPANEGARA Makassar. Seminar ini diadakan dalam rangka
meningkatkan minat publikasi ilmiah di kalangan akademisi maupun praktisi di
bidang Sistem informasi dan teknologi informasi. Dengan mengusung tema
“Creating Connections To Streangth 4th Industrial Revolution” diharapkan mampu
menjadi wadah bagi berkumpulnya hasil penelitian di bidang Sistem informasi dan
teknologi informasi.
SENSITIf 2019 bertujuan Memberikan kontribusi/partisipasi dalam
mempersiapkan Indonesia dalam mengantisipasi era global utamanya dalam era
Industrial Revolution 4.0 yang berbasis informasi dan teknologi. Untuk
memberikan kontribusi positif kepada Indoensia tentang isu-isu strategis
perkembangan Revulusi Industri 4.0. Menyediakan forum bagi para peneliti,
perancang, teknisi, dan vendor untuk menyampaikan gagasan teknologi baru, hasil
penelitian dan ide-ide dalam sistem informasi, ilmu pengetahuan serta budaya.
Menciptakan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan akademisi.
Pada kegiatan SENSITIf 2019 menghadirkan keynote speaker dari pakar dibidang
Informasi Teknologi yaitu bapak : Prof. Sri Hartati, M.Sc., PhD (UGM), Dr. Djoko
Soetarno, DEA (Univ Binus), dan Dr. Sandy Kosasi (STMIK Pontianak)
Panitia menyampaikan terima kasih kepada para pemakalah yang bersedia
mengirimkan makalahnya untuk dipublikasikan melalui seminar ini. Jumlah
makalah yang terkirim pada SENSITIf 2019 adalah 160 yang berasal dari 30
institusi di 10 propinsi di Indonesia. Dengan melalui proses review oleh Komite
Program akhirnya makalah yang diterima dan dipublikasikan dalam proseding
SENSITIf 2019 adalah 75 makalah.
Kami mengucapkan selamat kepada para Pemakalah yang makalahnya berhasil
diterima dan termuat dalam Proseding SENSITIf 2019. Sebagai penghargaan
kepada para pemakalah yang telah bekerja keras menyiapkan makalahnya maka
panitia akan memberikan apresiasi kepada pemakalah yang makalahnya terpilih
sebagai makalah terbaik.
Panitia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi
dan pendukung atas terselenggaranya acara ini. Kepada keynote speaker, kami
sampaikan terimakasih atas kesediannya untuk berbagi wawasan dan pengalaman
kepada seluruh peserta. Kami sampaikan terima kasih yang kepada seluruh anggota

Komite Program karena kesediaanya untuk menyeleksi dan memberikan saran
revisi terhadap makalah yang dikirimkan ke SENSITIf 2019. Terima kasih juga
kami sampaikan kepada para sponsor yang telah mensupport dana sehingga
Seminar ini dapat berjalan dengan lancer. Tidak lupa pula kami sampaikan
terimakasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, baik dosen, karyawan maupun
rekan-rekan mahasiswa atas kerja kerasnya.

Pada SENSITIf 2019 ini, STMIK DIPANEGARA Makassar disupport juga oleh
Indonessioan Computer Electronics and Instrumentation Support Society
(Indoceiss) dan Cooperation Computer Research Inter University (CORIS). Terima
kasih kami sampaikan kepada ketua Indoceiss Ibu Prof. Sri Hartati, M.Sc., PhD.
Dan Pembina CORIS Bapak Dr. Djoko Soetarno.
Akhirnya kami sampaikan selamat menikmati seminar ini, selamat berbagi dan
berdiskusi. Mohon maaf yang sebasar-besarnya apabila pada penyelenggaraan
acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran Bapak/Ibu kami
nantikan sehingga kami dapat melakukan perbaikan dimasa mendatang. Semoga
segala yang kita lakukan menjadi bagian amal ibadah kita, dan dapat memberikan
manfaat seluas-luasnya bagi kemajuan Indonesia.

Ketua Panitia SENSITIf 2019

Komang Aryasa, S.Kom., MT.
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ABSTRAK
Seiring berjalannya waktu maka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pangkep di
provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, khususnya pertumbuhan ekonomi yang
mengalami kemajuan pesat antara lain. Pusat bisnis dan pelayanan publik yang terus dibangun.
Oleh karena itu, kebutuhan dalam penggunaan listrik terus meningkat, dan Perusahan PT.PLN
sebagai penyedia listrik Negara khususnya PLN Rayon Pangkep berusaha untuk untuk memenuhi
permintaan masyarakat tersebut. Selain itu permintaan untuk penanganan gangguan listrik juga
terus meningkat Kondisi seperti ini biasanya dapat diatasi menggunakan pihak teknisi dari
perusahaan PT.PLN, tetapi sistem yang sudah ada masih menggunakan website sehingga kurang
efektif untuk teknisi PLN dalam mendapatkan informasi keluhan gangguan listrik dari pelanggan
secara real-time. Hal ini dapat di atasi dengan memanfaatkan teknologi push notification. Push
notification merupakan sebuah layanan yang banyak digunakan untuk keperluan pemberitahuan
melalui pesan pendek yang ada di smartphone. Dalam proyek ini juga menggunankan teknologi
Google Maps API dan teknologi Location Based Services (LBS) untuk menentukan lokasi serta
rute ke lokasi gangguan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan informasi keluhan gangguan
listrik lebih cepat ditangani oleh teknisi untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi
masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep.
Kata kunci—PLN( Perusahaan Listrik Negara), Notifikasi, Android, Google Maps API, RealTime
ABSTRACT
Over time the population growth in Pangkep Regency in South Sulawesi Province has
increased, especially economic growth that has experienced rapid progress, among others. The
business center and public services are constantly being built. Therefore, the need for electricity
usage continues to increase, and the PT.PLN Company as a State electricity provider, especially
PLN Rayon Pangkep, is trying to meet the demands of the community. In addition, the demand
for handling electrical disturbances also continues to increase. Conditions like this can usually
be overcome by using a technician from the company PT.PLN, but the existing system still uses
the website so that it is less effective for PLN technicians to obtain information on electrical noise
Received June1st,2012; Revised June25th, 2012; Accepted July 10th, 2012
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complaints from customers in real- time. This can be overcome by utilizing push notification
technology. Push notification is a service that is widely used for notification purposes via short
messages on smartphones. The project also uses Google Maps API technology and Location
Based Services (LBS) technology to determine the location and route to the location of the
disturbance. With this application, it is expected that information about complaints of electrical
interference will be handled more quickly by technicians for more effective and efficient services
for the people in Pangkep Regency.
Keywords—PLN (State Electricity Company), Notifications, Android, Google Maps API, RealTime
1. PENDAHULUAN
PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berkembang dalam bidang listrik negara. Untuk dapat melayani layanan listrik
kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan
terutama secara teknik, sehingga bila terjadi permasalahan gangguan listrik di pelanggan dapat
segera dilakukan penanganan. Salah satu kabupaten yang mempunyai distribusi listrik dari PT.
PLN di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Pangkep.
Salah satu permasalahan listrik di Kabupaten Pangkep adalah kurangnya daya listrik dan
bencana alam sehingga permasalahan pemadaman listrik sering terjadi. Kondisi seperti ini
biasanya dapat diatasi menggunakan pihak teknisi dari perusahaan listrik atau rekanan perusahaan
dari PLN. Rekan perusahaan tersebut berfungsi melayani permasalahan listrik bagi masyarakat.
Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan teknis di lapangan dalam memperbaiki jaringan listrik.
Pada saat ini untuk melayani permasalahan listrik pelanggan, sudah menggunakan aplikasi
keluhan gangguan listrik berbasis website dan belum adanya fitur untuk memberi pemberitahuan
kepada petugas secara real-time, sehingga jika teknisi ingin melihat daftar keluhan dan lokasi
keluhan gangguan, petugas harus membuka halaman website terlebih dahulu, hal ini
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengunduh halaman web menggunakan browser,
sehingga hal ini tidaklah efisien bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan
yang terbilang cukup banyak.
Tujuan dari penelitian ini guna membangun aplikasi sistem pemberitahuan dengan
memanfaatkan teknologi Push Notification [1], Google Maps API [2] dan teknologi Location
Based Services (LBS) [3] pada android yang dimana petugas mampu mendapatkan informasi
keluhan gangguan listrik beserta rute ke lokasi pelanggan yang mengalami gangguan listrik secara
realtime melalui aplikasi tanpa harus membuka halaman web terlebih dahulu. Beberapa
penelitian sebelumnya yang telah di lakukan dimana memanfaatkan teknologi Push Notification,
Google Maps API dan teknologi Location Based Services (LBS) mulai dari perancangan Aplikasi
Monitoring Pemadaman Listrik Berbasis Android Studi kasus PT.PLN area Manado [4], ada juga
skripsi yang telah menullis tentang Aplikasi Pencarian Rute Perguruan Tinggi Berbasis Android
Menggunakan Location Based Service (LBS) di Kota Semarang [5]. Serta skripsi tentang
perancangan aplikasi keluhan gangguan listrik berbasis web dengan menerapkan metode
haversine formula pada PT PLN Persero Rayon Pangkep[6],
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2. METODE PENELITIAN
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian
1.
2.

Data pada Penelitian ini bersumber data-data pada PT.PLN (Persero) Rayon Pangkep.
Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari bulan 13 Juni 2019 sampai dengan 13 Agustus
2019.

2.2 Metode Pengumpulan Data
Untuk proses pengumpulan datanya sendiri yang
digunakan dengan penjelasanpenjelasan dan keterangan dengan mengatakan tanya jawab kepada pihak yang ada hubungannya
dengan objek penelitian, dalam hal ini melakukan wawancara dengan kepada manager, asisten
manager, dan pegawai PT.PLN (Persero) Rayon Pangkep itu sendiri mengenal metode sistem
aplikasi yang berlangsung di PT.PLN ( Persero ) Rayon Pangkep. serta mengumpulkan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen dan buku-buku paket lainnya yang relevan dengan masalah
yang akan diteliti.
2.3 Bahan penelitian
1.
2.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan penelitian sebagai berikut:
Data Pegawai ( Nama, No Pegawai, Jenis Kelamin,alamat, No Telp )
Data Pelanggan (Nama, ID Pelanggan, Keluhan Gangguan, Koordinat Lokasi Keluhan
Pelanggan,Daya Listrik).

2.4 Arsitektur Sistem

Gambar 1 : Arsitektur Sistem
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Pada Gambar 1 memperlihatkan arsitektur aplikasi perancangan aplikasi notifikasi gangguan
listrik yang mempunyai 2 antar muka yaitu berbasis web dan berbasis android dan mempunyai
penjelasan sistem sebagai berikut :
1. Keluhan gangguan listrik akan diinput melalui antarmuka berbasis web,dengan data
pelanggan sudah ada di dalam database.
2. Antar muka berbasis android akan meregistrasi Token ke firebase cloud messaging ketika
petugas melakukan login,dan meyimpan token di database
3. Push Notification akan dikirim berdasarkan token yang terdaftar pada Database dan
firebase cloud messaging
2.5 Desain Aplikasi

Gambar 2 : Use Case diagram
Pada gambar 2 dalam sistem terdapat 4 aktor yaitu admin, operator, petugas dan pelanggan.
Diagram Use Case di atas menjelaskan fungsi sistem sebagai berikut:
1. Admin
Admin adalah aktor mempunyai akses ke sisi backend sistem berbasis web yang akan
menambah, mengedit, menghapus dan mengaktifkan/ menonaktifkan operator, menambah,
mengedit, menghapus dan mengaktifkan/ menonaktifkan petugas, melihat daftar dan posisi,
keluhan ganggua n, melihat daftar dan posisi pelanggan, serta menambah, mengedit dan
menghapus pengumuman.
2. Operator
Operator adalah aktor yang mempunyai akses ke sisi backend sistem berbasis web yang akan
menambah keluhan gangguan pelanggan, mengedit, mengubah status dan menghapus
keluhan gangguan, melihat lokasi keluhan gangguan pada map, dan melihat histori lokasi
perjalanan petugas.
3. Petugas
Petugas adalah aktor yang akan menggunakan sistem berbasis android dapat melihat rute
kelokasi keluhan gangguan pelanggan.melihat lokasi-lokasi keluhan gangguan pelanggan
pada map, mengedit dan mengganti status keluhan gangguan pelanggan, serta Keterangan
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perbaikannya, melihat jarak antara lokasi pelanggan dengan lokasi petugas, melihat lokasi
pada map.melihat panduan penggunaan aplikasi untuk petugas.
4. Pelanggan
Pelanggan adalah aktor yang akan menggunakan front end dari aplikasi berbasis web yang
dapat memberikan keluhan gangguan listrik, melihat status keluhan gangguan listrik yang
telah dikirimkan, mengedit keluhan gangguan listrik yang telah dikirimkan, melihat panduan
penggunaan aplikasi untuk pelanggan, serta melihat pengumuman atau informasi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, penerapan teknologi push notification, google maps API dan Location
Based Services (LBS) diimplementasikan ke dalam aplikasi. Dibawah ini merupakan hasil
implementasinya.
3.1. Implementasi Aplikasi
1. Aplikasi keluhan gangguan listrik Berbasis Web

Gambar 3. Form Tampilan Home

Gambar 4. Form Input Keluhan Gangguan
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Gambar 5.FormDaftar keluhan Gangguan Listrik
2. Aplikasi keluhan gangguan listrik Berbasis Android

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 6. (a) Tampilan Splashscreen, (b) tampilan login, (c) tampilan menu utama,
(d) tampilan daftar keluhan

(a)
(b)
(c)
(d)
Gambar 7. (a) tampilan detail keluhan, (b) tampilan rute, (c) tampilan input keterangan
perbaikan, (d) tampilan panduan
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4. KESIMPULAN

1.
2.

3.

4.

Dengan dibangunnya aplikasi ini, memudahkan pelanggan PT. PLN persero rayon
Pangkep untuk mengirimkan keluhan gangguan listrik beserta lokasi yang akurat.
Dengan adanya aplikasi ini petugas dapat mendapatkan notifikasi keluhan
ganngguan listrik secara real-time sehingga pelayanan petugas menjadi lebih cepat
dan efektif.
Aplikasi ini dilengkapi fasilitas rute yang dapat menunjukkan arah ke lokasi keluhan
gangguan sehingga petugas tidak perlu lagi bertanya untuk mengetahui lokasi
keluhan gangguan.
Berdasarkan hasil pengujian, sistem telah bekerja dengan benar dan baik sesuai
dengan perencanaan dan perancangan sehingga sudah dapat untuk
diimplementasikan
5. SARAN
Saran dari tim peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah : Aplikasi

yang dirancang dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur pendukung lainnya
seperti fitur jadwal piket petugas, fitur jadwal operator, fitur chat operator dengan petugas
lapangan.
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Abstrak
Inventaris merupakan data daftar fasilitas atau barang-barang milik instansi pemerintah
maupun swasta yang diadministrasikan untuk digunakan sebagai kepentingan pelaksanaan
kegiatan atau tugas kantor. Tugas pengawasan, pencatatan, dan perawatan barang invetaris di
STMIK Atma Luhur dilaksanakan oleh Biro Administrasi Umum. Namun proses pelaksanaannya
masih memakai cara klasik dengan mencatat data barang, sehingga penyusunan data fasilitas
atau barang yang digunakan oleh instansi terkait tidak teratur dan pengawasannya tidak
maksimal. Solusi yang tepat untuk menangani masalah diatas adalah membangun sebuah
aplikasi inventaris yang dapat merekam dan menyusun data barang dengan teratur. Pelaksanaan
penelitian ini adalah untuk merealiasikan solusi diatas menggunakan model prototype dengan
tahapan pengumpulan kebutuhan, merancang dan membangun aplikasi. Untuk perancangan dan
menggambarkan sebuah aplikasi inventaris barang menggunakan metode berorientasi objek
dengan model UML(Unified Modeling Language). Dari pelaksanaan penelitian ini menghasilkan
model aplikasi yang dapat mengatasi masalah diatas dan memenuhi kebutuhan proses inventaris
barang.
Kata kunci ; model prototype, inventaris, sistem informasi.
Abstract
Inventory is a data list of facilities or items belonging to government and private
agencies that are administered to be used as the interests of implementing office activities or
tasks. The tasks of supervision, recording, and maintenance of inventory goods at STMIK Atma
Luhur are carried out by the Public Administration Bureau. However, the implementation process
is still using the classic way by recording data of goods, so that the preparation of data on
facilities or goods used by related institutions is irregular and the supervision is not optimal. The
right solution to deal with the problem above is to build an inventory application that can record
and arrange data on a regular basis. The implementation of this research is to realize the above
solution using a prototype model with the stages of gathering needs, designing and building
applications. To design and describe an inventory application using the object-oriented method
with the UML (Unified Modeling Language) model. From the implementation of this research
produced an application model that can overcome the above problems and meet the needs of the
inventory process.
Keywords ; prototype model, inventory, information system
1. PENDAHULUAN

S

TMIK Atma Luhur adalah satu-satunya perguruan tinggi ilmu komputer swasta yang
berada di Kep. Bangka Belitung. Hampir seluruh proses administrasi di STMIK
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Atma Luhur sudah menggunakan aplikasi, baik yang sifatnya akademik maupn non akademik.
Namun demikian, beberapa bagian untuk proses pendataannya masih menggunakan cara manual,
salah satunya adalah bagian Biro Administrasi Umum (BAU) STMIK Atma Luhur. Inventaris
fasilitas atau barang masih dicatat, sehingga untuk mengetahui disalah satu ruang terdiri dari
barang inventaris apa saja, harus mengunjungi ruang tersebut. Karena data inventaris barang
ditempel didinding ruangan sebagai informasinya. Untuk mengetahui informasi barang apa saja
yang pernah dipakai didalam suatu ruangan mapun barang yang sudah rusak, BAU mengalami
kesulitan karena histori data barang inventaris tidak teratur, terutama untuk barang inventaris yang
sudah lama. untuk mengrhindari masalah diatas, solusi yang tepat adalah dengan membangun
sebuah aplikasi inventaris yang dapat mengelola, mengwasi, dan merawat barang inventaris,
sehingga untuk mendapatkan informasi terkait barang invetaris yang digunakan lebih mudah, baik
barang inventaris lama maupun yang baru. Untuk merealisasikan solusi diatas perlu kajian
mendalam untuk menggali informasi dengan BAU sebagai dasar dalam membangun sebuah
aplikasi inventaris yang sesuai dengan kebutuhan dengan harapan masalah tersebut diatas dapat
teratasi. Langkah pengkajian pada penelitian ini untuk membangun sebuah aplikasi inventaris
barang yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan adalah dengan menggunakan model Prototype
dimana aplikasi inventaris barang dapat langsung dibuat sesuai dengan kebutuhan BAU dengan
mewawancarai langsung staff bagian BAU untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan
proses kegiatan yang ada di BAU. Untuk menggambarkan dan merancang aplikasi invetaris
barang menggunakan metode berorientasi objek dengan model UML(Unified Modeling
Language).
2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, untuk membangun aplikasi inventaris barang menggunakan model
Protoype yang dapat menggambar aplikasi yang sesungguhnya, sehingga proses bisnis yang
dituangkan kedalam aplikasi terlihat jelas sesuai dengan kebutuhan. Untuk menggambarkan dan
merancang bentuk aplikasi metode berorientasi objek dengan model UML(Unified Modeling
Language). Sedangkan untuk menggambarkan model basis data menggunakan Entity Relation
Diagram (ERD).
2.1 Model Prototype
Merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak dimana
metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga
merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama yaitu sistem sekuensial yang biasa
dikenal dengan nama SDLC atau waterfall development model. [1]

Gambar 1 : Model Prototype
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Untuk pengembangan model sistem, tahapan penelitian digambarkan dengan bagain alir berikut
ini :

Pengumpulan
Kebutuhan

Membangun
Prototyping

Evaluasi
Sistem

Evaluasi
Prototyping

Mengkodekan
Sistem

Gambar 2. Model Tahapan Penelitian
2. 2 Analisa Berorientasi Obyek
Analisis berorientasi obyek atau Object-Oriented Analisis (OOA) dimulai dengan
menyatakan suatu masalah, analis membuat model situasi dari dunia nyata, menggambarkan sifat
yang penting. Dalam menganalisa suatu sistem, analis harus bekerja dengan pihak yang
membutuhkan sistem untuk memahami masalah tersebut dengan jelas. UML ( Unfied Modelling
Language ) adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang
berorientasi obyek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang
memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam
bentuk yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk
berbagi ( sharing ) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. Metode Booch
dari Grady Booch sangat terkenal dengan nama metode Design Object Oriented. Metode ini
menjadikan proses analisis dan design ke dalam empat tahapan interatif, yaitu identifikasi kelaskelas dan obyek-obyek, identifikasi semantik dari hubungan obyek dan kelas tersebut, perincian
interface dan implementasi. Keunggulan metode Booch adalah pada detil dan kayanya dengan
notasi dan elemen.[2]
1. Activity Diagram
Untuk menggambarkan urutan aktifitas dari awal proses sampai akhir proses yang ada di BAU
STMIK Atma Luhur menggunakan Activity diagram.
2. Use Case Diagram
Use case diagram digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sistem dengan memperhatikan
proses yang ada di BAU STMIK Atma Luhur.
2. 3 Tinjauan Pustaka
a. Otto Fajarianto: metodologi dalam membangun perancangan sistem dengan menggunakan
pemrograman berorientasi objek. Sedangkan untuk melakukan pengembangan sistemnya
menggunakan metode prototype. Hasilnya adalah Sistem pelayanan akademik berbasis mobile
ini adalah salah satu alternatif yang dapat dikembangkan oleh sebuah kampus untuk menjadi
sarana penunjang pelayanan terhadap mahasiswa.[3]
b. Indah Setia Andani, dkk: Inventaris adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola
persediaan barang aset kantor atau perusahaan yang dimiliki. Penelitian ini membangun
sebuah aplikasi inventaris berbasis desktop untuk membantu petugas dalam penginventarisan
barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bermanfaat bagi petugas dalam
melakukan pendataan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem Informasi Inventaris Barang di
Dinas ini dirancang dengan menggunakan pemodelan DFD (Data Flow Diagram). Sedangkan
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bahasa pemrograman yang digunakan adalah visual basic studio 2012 dan database MySQL
Server 2012. Hasil dari rancang bangun ini adalah desktop Sistem Informasi Inventaris Barang
di Dinas yang berguna bagi admin untuk mengelola data pengadaan barang, mutasi barang,
penginventarisan barang serta penghapusan barang.[4]
c. Adelia Siti Rukoyah dkk: RSUD Soreang memiliki banyak inventaris alat/barang diantaranya
inventaris Alat/barang perawatan kedokteran, keseluruhan barang, perangkat keras, bukubuku nota, formulir dan alat tulis kantor (ATK). Berbagai fasilitas inventaris Alat/barang pada
rumah sakit ini yang perlu dilindungi mengcangkup banyak karakteristik yang sangat perlu
dipahami oleh praktisi keamanan sistem informasi yaitu pada dasarnya fasilitas inventaris
Alat/barang rumah sakit yang ingin dijaga. Salah satu institusi pemerintahan yang
membutuhkan perlindungan inventaris alat/barang adalah rumah sakit sebagai sebuah institusi
pelayanan kesehatan.Sistem yang dibangun merupakan sistem menggunakan metode
pengembangan System Development Life Cycle dengan fase perencanaan, analisa, desain,
implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Hasil dari sistem informasi inventaris akan
memberikan kemudahan dalam mengelola barang dan mengelola pengajuan kebutuhan.[5]
d. Sriadhi: Penelitian ini bertujuan membangun program sistem informasi inventaris berbasis
multimedia yang dapat mengakomodir kebutuhan spesifik dari pengguna. Penelitian
pengembangan ini menggunakan metode SLDC.Pengambilan data dilakukan melalui
observasi, wawancara dan studi dokumen dari institusi pendidikan dan institusi umum.
Kelayakan program diuji dengan Stub Testing, Unit Testing, Black Box Testing dan White
Box Testing, serta Integration Testing. Sistem ini didisain sebagai open source program
sehingga terbuka dikembangkan untuk sistem informasi studio atau bengkel serta
perpustakaan.[6]
e. Dwi Purnomo: Penelitian ini memberikan gambaran penggunaan model prototyping pada
kegiatan pengembangan sistem informasi dengan menghasilkan sebuah prototype sebagai
salah satu langkah awal sebuah kegiatan pengembangan sistem informasi.[7]
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan dan perawatan barang di STMIK Atma Luhur yang di tugaskan oleh BAU
masih dilakukan secara manual, digambarkan kedalam bentuk Activity Diagram berikut ini:
A. Gambar 3 menunjukan activity diagram pendataan Ruangan. Bagian BAU mencatat dan
mendaftar data ruangan yang diberikan yayasan STMIK Atma Luhur:

Gambar 3. Activity Diagram Proses
Pendataan Ruangan
B.

Gambar 4. Activity Diagram Proses
Permintaan Barang

Gambar 4 menunjukan activity diagram pendataan permintaan Inventaris. Bagian BAU
menerima surat permintaan barang dari bagian yang membutuhkan barang, kemudian bagian
BAU cek barang yang diminta dan menyiapkan barang jika ada dan mendistribusikan barang
tersebut, jika barang tidak ada bagian BAU menginformasikan dan meminta menunggu:
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gambar 5 menunjukan activity diagram pendataan Penghapusan Inventaris. Bagian BAU
mengecek barang inventaris disemua bagian yang sudah habis masa pemakaiannya, jika ada,
BAU menginformasikan kepada staf bagian yang memakai barang inventaris tersebut
kemudian bagian yang memakai barang tersebut menyerahkan barang inventaris tersebut
kepada BAU, kemudian barang inventaris tersebut dicatat di buku penghapusan.

Gambar 5. Activity Diagram
Penghapusan Barang Inventaris
D.

E.

Gambar 6. Activity Diagram Perbaikan
Barang Inventaris

Gambar 6 menunjukan activity diagram pendataan Perbaikan Barang Inventaris. Bagian
memberikan informasi kerusakan barang inventaris yang digunakan dibagian tersebut
kepada BAU, kemudian BAU mencatat data barang yang rusak dan memperbaiki barang
tersebut.
Gambar 7 Use Case Diagram
Sistem yang akan dibangun untuk digunakan oleh user digambarkan dalam bentuk use case
seperti berikut:

Gambar 7. Use Case Diagram
Sistem Inventaris
F.
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Gambar 8. Entity
Realtion Diagram ERD

Gambar 8 Entity Relaltion Diagram (ERD)
Rancangan database penyimpanan data inventaris biro administrasi umum STMIK Atma
Luhur.
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4. KESIMPULAN

a.
b.
c.
d.

Berdasarkan penelitian dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan :
Sistem yang baru dapat mengelola data barang inventaris dengan baik.
Sistem yang baru dapat memonitor kondisi atau keadaan barang inventaris baik yang lama
maupun yang baru.
Memudahkan untuk membuat laporan perbaikan maupun penghapusan barang inventaris.
Dapat menghemat waktu pencarian data barang inventaris.
5.

SARAN

Sistem ini belum ada peringatan batas waktu penggunaan barang inventaris, perlu dirancang
peringantan batas waktu pada sistem untuk penggunaan barang inventaris agar memudahkan staff
BAU dalam mengontrol barang inventaris.
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Abstrak
Semakin berkembangnya teknologi informasi, setiap instansi seperti basarnas berusaha dalam
meningkatkan kualitas pelayanannya. Layanan pelapor kejadian dan bencana masyarakat
adalah salah satu bentuk partisipasi untuk ikut berperan dalam membangun dan pengawasan
terhadap kinerja instansi basarnas. Dalam hal ini penulis mengambil studi kasus Basarnas
Bangka Belitung dimana masyarakat di Bangka Belitung sulit untuk menyampaikan pelaporan
yang ada di Bangka Belitung kepada pihak Basrnas. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian
tentang penyampaian aspirasi atas permasalahan dan pelaporan bencana yang terjadi di Bangka
Belitung yang tidak tersalurkan. Dengan demikian dibutuhkan sebuah rancangan aplikasi
layanan pelaporan dan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikannya.
Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem penlaporan ini adalah model
waterfall dan di jalankan di sistem operasi android. Diharapkan dengan dibuatnya aplikasi
plaporan kejadian dan bencana di Basarnas Bangka Belitung dapat membantu masyarakat
dalam melaporkan kejadian dan Bencana di Bangka Belitung agar lebih mudah dan efektif dalam
bentuk aplikasi Mobile Android.
Kata kunci : Pelaporan, Bangka Belitung, Android.
Abstract
The development of information technology, every agency such as the National Market Agency
strives to improve the quality of its services. Reporting services for community events and
disasters are a form of participation to play a role in building and monitoring the performance
of national institutions. In this case the author took a Basarnas Bangka Belitung case study where
the community in Bangka Belitung found it difficult to submit existing reports in Bangka Belitung
to National Police. In this case the author conducts research on the delivery of aspirations on the
problems and reporting of disasters that occur in Bangka Belitung that are not channeled. Thus
a design application for reporting services and information is needed to facilitate the public in
delivering it. The method used in designing this reporting system application is the waterfall
model and run on the Android operating system. It is expected that the application of reports on
events and disasters in Basarnas Bangka Belitung can help the community to report incidents and
disasters in Bangka Belitung to make it easier and more effective in the form of an Android Mobile
application.
Keywords : Reporting, Bangka Belitung, Android.
1. PENDAHULUAN

P

erkembangan teknologi informasi sungguh sangat cepat di dunia, salah satunya yaitu
teknologi Mobile. Handphone adalah alat komunikasi seluler saat ini tumbuh pesat
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dengan kemudahan dalam memberikan informasi. Dengan adanya teknologi mobile ini hampir
semua masalah baik di bidang pendidikan, industri, hiburan dapat teratasi, begitu juga dalam
bidang instansi pemerintah .Dimana kebutuhan pengelolaan data dapat menghasilkan informasi
secara cepat, tepat dan lengkap terhadap bidang pelayanan dalam menerima dan menyampaikan
informasi.
Pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik harus menjadi tanggung jawab
pemerintah guna menunjang suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Pada umumnya layanan
kepada masyarakat untuk menyampaikan suatu pelaporan dan informasi kejadian kepada bagian
terkait diharapkan dapat mempermudah bagi masyarakat dalam penyampaiannya. Dalam
pelayanan informasi merupakan suatu bentuk layanan yang bertujuan mempermudah pemahaman
dalam memperoleh informasi. Agar dapat mewujudkan suatu kinerja yang baik pada suatu
instansi perlu suatu dukungan organisasi yang baik guna memperbaiki kinerja yang sudah ada
yaitu layanan pengaduan masyarakat di berbagai sektor instansi pemerintahan. Selain itu sumber
daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Dalam hal ini
pemerintah yang merupakan abdi masyarakat yaitu sebagai penyedia layanan untuk masyarakat
dengan pelayanan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan masyarakat merupakan
bagian terpenting pada instansi pemerintahan dalam hal ini adalah basarnas karena pelaporan
masyarakat bertujuan untuk mempercepat penanganan jika terjadi suatu kejadian atau bencana.
Solusi dari permasalahan yang ada dibangun sebuah aplikasi/system berbasis Android.
Aplikasi tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat lebih efekktif dan efisien, serta dapat
meningkatkan pelayanan basarnas yang baik (good governance). dengan aplikasi berbasis
Android ini lebih mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pelaporan kejadian atau
bencana menerima informasi terkait keadaan kondisi lingkungan sekitar daerah Bangka Belitung.
Metodologi
penelitian
yang
digunakan
dalam
pembuatan
aplikasi
pelaporan masyarakat ini menggunakan model Waterfall dalam pengembangan system,
digunakan juga alat bantu (Tools) Yaitu United Modeling Languange (UML). UML Merupakan
suatu metode permodelan secara visual untuk semua sarana perancangan system berorientasi
objek.
Dengan melihat dari latar belakang dalam penelitian ini penulis mengambil judul
Aplikasi Pengaduan Masyarakat Untuk Pelaporan Kejadian Dan Bencana Di Basarnas Bangka
Belitung.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Metodologi Penelitian
Metodologi Penelitian terdiri dari tiga bagian utama yaitu model pengembangan perangkat lunak,
metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang Aplikasi).
2.2. Model Pengembangan Perangkat lunak
Pengembangan aplikasi layanan pengaduan dan informasi masyrakat di kantor Basrnas
Kota Pangkalpinang Berbasis Android menggunakan metode Waterfall untuk membuat perangkat
lunak. Dalam Model ini penulis mengembangan software yang sistematik dan sekuensial yang
mulai dari tingkat kemajuan yaitu : Analisis, Desain, Pengodean, dan Pengujian. Berikut ini
penjelasan dari beberapa tahapan diatas :
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Gambar 2.1 Ilustrasi Model Waterfal
Analisis kebutuhan perangkat lunak
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan
kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang
dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk
didokumentasikan.
Desain
Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Proses desain
akan menerjemahkan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat
diperkirakan sebelum dibuat coding. Tahap ini dapat dimulai dari membuat halaman login,
daftar, halaman aduan, dan fitur-fitur yang ada ini akan membantu masyarakat dalam
menggunakan aplikasi.
Pengkodean
Menerjemahkan persyaratan logika dari pengkodean atau diagram alur ke dalam suatu
bahasa pemrograman baik huruf, angka, dan simbol untuk membentuk sebuah program
komputer. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu
sistem.
Pengujian
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional dan memastikan
bahwa semua keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

2.2.1. Metode Penelitian dalam Pengembangan Perangkat Lunak
Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode
Berorientasi Objek yaitu struktur data yang terdiri dari bidang data dan metode bersama dengan
interaksi, untuk merancang aplikasi dan program komputer. Setiap objek dapat mengirim aduan,
memproses aduan, dan mengirim balasan ke objek lainnya. Jadi intinya aplikasi yang akan dibuat
saling berhubungaan satu dengan yang lain

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Implementasi
Implementasi merupakan tahap pengembangan rancangan menjadi kode program. Bagian
utama dari implementasi adalah penjabaran rancangan menjadi kode yang ditulis dalam sintaks
bahasa pemrograman java. Disamping itu disajikan tampilan Aplikasi Pengaduan Masyarakat
Unuk Pelaporan Kejadian Dan Bencana Di Basarnas Banagka Belitung setelah
diimplementasikan pada perangkat mobile.
3.2. Implementasi Interface Aplikasi
Desain tampilan antar muka (interface) pada aplikasi android dilakukan dengan sebuah
layout berekstensi XML. Setiap file XML dalam layout dibuatkan class java. Berikut ini adalah
implementasi beberapa layout yang dibuat :
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1. Tampilan Layar Login
Tampilan Layar Login Saat pertama kali menjalankan Aplikasi, Tampilan yang akan muncul
adalah form login.

Gambar 3.1 Tampilan Layar Login
2. Tampilan Layar Daftar
Pada Tampilan Daftar berisikan Username, password,Confirmation password, nik, alamat,
phone, dan email dimana pelapor diharuskan mengisi form daftar untuk bisa menggunakan
aplikasi.

Gambar 3.2 Tampilan Layar Daftar
3. Tampilan Layar Data Masyarakat
Pada Menu Data Masyarakat berisikan informasi data pelapor sesuai data yang telah disi pada
saat melakukan pendaftaran.

Gambar 3.3 Tampilan Layar Data Masyarakat
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4. Tampilan Layar Data Laporan Pengaduan Masyarakat
Pada Tampilan Data Laporan Pelapor Masyarakat berisikan Nama, Laporan, unggah photo,
nama photo diamana pelapor diharuskan mengisi form lapor untuk mengirimkan.

Gambar 3.4 Tampilan Layar Data Laporan Pengaduan Masyarakat
5. Tampilan Layar Informasi Laporan Pengaduan
Pada Tampilan Informasi Laporan Pengaduan berisikan Aduan Pelapor serta aduan
masyarakat lainnya.

Gambar 3.5 Tampilan Layar Informasi Laporan Pengaduan
4. KESIMPULAN
Dari analisis dan implementasi dalam pembuatan tampilan Aplikasi Pengaduan
Masyarakat Unuk Pelaporan Kejadian Dan Bencana Di Basarnas Banagka Belitung, maka dapat di
simpulkan bahwa :
1. Aplikasi android ini dapat dijadikan sebagai media untuk pelaporan masyarakat seperti
bencana banjir, longsor, tragedi tenggelam dikawasan pantai, kejadian orang hilang yang
dialami masyarakat kepada bagian Basarnas Pangkalpinang Bangka Belitung.
2. Aplikasi dapat membantu kinerja anggota Basarnas dalam menanggapi pelaporan dari
masyarakat dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara manual, forum
facebook, ataupun whatsapp.
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3.

Aplikasi dapat mewujudkan tata kelola Basarnas yang baik dan dapat mewujudkan visi- misi
Basarnas kota Pangkalpinang Kep Bangka Belitung.
5. SARAN

Adapun beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ini kedepannya adalah sebagai
berikut :
1. Menambahkan fitur GPS untuk menampilkan lokasi kejadian pengaduan masyarakat.
2. Menambahkan kualitas gambar yang dikirim masyarakat.
3. Menambahkan obyek penelitian yang lain.
4. Penambahan fitur chatting agar mempermudah admin dalam mengontrol setiap laporan
yang diadukan.
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Abstrak

p

Sistem kriptografi ElGamal yang diperkenalkan oleh Taher ElGamal bekerja pada ring
. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang bertujuan memperkenalkan

generalisasi dari sistem kriptografi ElGamal menggunakan konsep matriks nonsingular atas

p

. Hasil menunjukkan bahwa plaintext pada sistem kriptografi ElGamal yang diusulkan
dimodelkan menjadi blok-blok bertingkat yaitu dimodelkan pada blok-blok berdasarkan panjang
karakter p dan ukuran matriks G yang dipilih. Penggunaan blok-blok bertingkat pada plaintext
dan perpangkatan matriks pada enkripsi akan menghasilkan ciphertext yang lebih acak dari
sistem kriptografi ElGamal.
Kata kunci—Generalisasi ElGamal, matriks nonsingular, kriftografi matriks nonsingular.
Abstract
The ElGamal cryptosystem introduced by Taher ElGamal works in the ring

p

. This

research is a literature study that aims to introduce a generalization of the ElGamal cryptosystem
using the concept of a nonsingular matrix of p . The results show that the proposed plaintext on
the ElGamal cryptosystem is modeled into multilevel blocks which are modeled on blocks based
on character length p and the size of the selected matrix G . The use of multilevel blocks in the
plaintext and the power of the matrix in encryption will produce a more random ciphertext from
the ElGamal cryptosystem.
Keywords—Elgamal generalization, the nonsingular matrix, cryptosystem nonsingular matrix.
1. PENDAHULUAN

S

istem kriptografi ElGamal dikembangkan oleh Taher ElGamal pada tahun 1985. Kekuatan
sistem kriptografi ini terletak pada sulitnya memfaktorkan logaritma diskrit [1], [2]. Sistem
kriptografi ini menggunakan kunci asimetri dan bekerja pada ring p (ring atas modular bilangan
bulat prima). Pada sistem kriptografi ini, pihak penerima pesan harus membangkitkan pasangan
kunci (kunci privat dan publik) dan melakukan deskripsi. Sedangkan pihak pengirim pesan cukup
melakukan enkripsi dengan kunci publik yang diterima dari pihak penerima pesan.
Berdasarkan [1], [2], pihak penerima pesan memilih suatu generator g  p dan menghitung
y = g x mod p . Output dari proses membangkitkan pasangan kunci akan menghasilkan kunci

publik ( y , g , p ) dan kunci privat ( x ) . Selanjutnya, pihak penerima pesan mengirim kunci publik
ke pihak pengirim pesan. Jika terdapat pesan (plaintext) m yang akan dikirim maka pihak
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pengirim pesan akan melakukan enkripsi dengan persamaan a = g k mod p dan b = y k m mod p .
Selanjutnya ciphertext ( a, b ) dikirim ke pihak penerima pesan. Untuk mengembalikan plaintext,
pihak penerima pesan menghitung m = ba − x mod p .
Kunci utama sistem kriptografi ElGamal terdapat pada penggunaan ring
lebih lanjut, ring

p

p

. Jika diperhatikan

dapat digeneralisasikan pada matriks nonsingular atas

p

[3]–[5]. Untuk

itu, pada makalah ini akan diperkenalkan generalisasi dari sistem kriptografi ElGamal
menggunakan konsep matriks nonsingular atas p .
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian studi literatur. Definisi dan proses algoritma ElGamal
dikaji melalui referensi [1], [2]. Sedangkan sifat-sifat umum pada matriks nonsingular dikaji
melalui referensi [4], [5]. Sedangkan referensi [3] merupakan pandangan lain mengenai matriksmatriks nonsingular atas p yang telah diterapkan pada modifikasi RSA.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Sistem Kriptografi ElGamal
Sistem kriptografi ElGamal menggunakan suatu grup siklis G dan bilangan prima p
yang besar [1], [2]. Pada sistem ini juga dipilih suatu generator g  p . Proses pembangkitan
pasangan pasangan kunci, enkripsi dan deskripsi disajikan sebagai berikut:
Tabel 1 Sistem Kriptografi Elgamal
Pihak penerima pesan Algoritma
y = g x mod p
pembangkit
kunci publik ( y , g , p )
pasangan
kunci privat ( x )
kunci
Pihak pengirim pesan Enkripsi
a = g k mod p

b = y k m mod p
Pihak penerima pesan

Deskripsi

m = ba − x mod p

Perhatikan bahwa suatu plaintext M akan diblok-blok sesuai dengan panjang karakter p yang
dipilih. Misalkan terdapat P = 234567184213 dan dipilih suatu bilangan prima p = 2357 maka
akan terdapat m1 = 234 , m2 = 567 , m3 = 184 dan m3 = 213 .
3.2 Sifat-Sifat Matriks Nonsingular
Suatu matriks yang memiliki determinan nol disebut matriks singular [4], [5]. Jika suatu
matriks A singular maka matriks A tidak memiliki invers. Matriks nonsingular didefinisikan
sebagai matriks yang memiliki invers atau determinannya tak nol. Berdasarkan [5], suatu matriks
A dikatakan matriks singular jika terdapat suatu baris atau kolom nol pada matriks A . Matriks
A juga dikatakan singular jika terdapat dua baris atau kolom yang sebanding pada matriks. Lebih
lanjut, matriks A bersifat singular jika terdapat suatu baris atau kolom yang merupakan
kombinasi linear dari baris atau kolom yang lain. Perhatikan ketiga matrik singular berikut ini.
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1 0 5 
1


A1 =  3 0 2  , A2 =  3
 4 0 10 
 4
Matriks A1 terdapat kolom nol. Kolom

5
1 2 7 

3 15  , A3 =  4 5 18
1 1 5 
4 20 
ketiga matriks A2 merupakan lima kali kolom
2

pertama matriks A2 . Pada matriks A3 berlaku K 3 = 3K1 + 2 K 2 ( K i adalah kolom ke- i pada
matirks A3 ) . Untuk itu, agar matriks dapat dibalik (memiliki invers) atau nonsingular maka harus
dihindari ketiga syarat atau kondisi di atas dalam pembentukan matriks G pada sistem kriptografi
ElGamal yang diusulkan.
3.3 Generalisasi Sistem Kriptografi ElGamal Menggunakan Matriks Nonsingular
Proses generalisasi sistem kriptografi Elgamal yang diusulkan dimulai dengan pemilihan
suatu matriks G yang nonsingular. Selanjutnya, dibentuk persamaan Y = G x mod p . Selanjutnya
dibentuk A = G k mod p dan B = Y k M mod p . Perhatikan bahwa

A− x B = ( G k )

(Y ) M
= (G ) ((G ) ) M
−x

k

k −x

x k

= G − kx G kx M
=M
− kx

Perhatikan bahwa G G = I karena G merupakan matriks nonsingular atas
kx

p

. Secara umum,

generalisasi sistem kriptografi yang diusulkan adalah:
Tabel 2 Sistem Kriptografi Elgamal Yang Diusulkan
Pihak penerima pesan

Pihak pengirim pesan

Algoritma
pembangkit
pasangan
kunci
Enkripsi

Y = G x mod p

kunci publik ( Y , G , p )
kunci privat ( x )

A = G k mod p
B = Y k M mod p

Pihak penerima pesan

Deskripsi

M = A− x B mod p

Selanjutnya, pada sistem kriptografi ElGamal, suatu plaintext M akan diblok-blok sesuai dengan
panjang karakter p yang dipilih. Misalkan terdapat M = 234567184213 dan dipilih suatu
bilangan prima p = 2357 maka akan terdapat m1 = 234 , m2 = 567 , m3 = 184 dan m3 = 213 . Pada
sistem kriptografi yang diusulkan, blok-blok plainteks yang ada akan diblok-blok lagi
12 3 
berdasarkan ukuran matriks nonsingular G yang dipilih. Misalkan dipilih matriks G = 

 27 4 
 234 567 
maka bentuk plaintext yang ada adalah M1 = 
 . Dengan demikian, sistem kriptografi
184 213
yang diusulkan menggunakan konsep blok bertingkat yaitu dimodelkan pada blok-blok
berdasarkan panjang karakter p dan ukuran matriks G yang dipilih. Selanjutnya, penggunaan
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blok-blok bertingkat pada plaintext dan perpangkatan matriks atas bilangan bulat x pada saat
enkripsi akan menghasilkan ciphertext yang lebih acak dari sistem kriptografi ElGamal.
3.4 Contoh Generalisasi Sistem Kriptografi ElGamal
Algoritma Pembangkit Pasangan Kunci
Alice akan berkirim pesan ke Bob. Pertama kali, Bob membangkitkan pasangan kunci
 456 124 12 
dengan memilih x = 5 , p = 2357 dan G =  231 5 1507  . Selanjutnya, dibentuk persamaan
 421 511 1000 
matematis,
1396 1694 1568 
Y = G mod p = 1427 1036 1812  mod 2357 .
 986 932 2116
x


1396 1694 1568 
 456 124 12  




Bob memperoleh kunci publik  Y = 1427 1036 1812  , G =  231 5 1507   dan

 986 932 2116 
 421 511 1000  

kunci privat ( x = 5 ) .

Enkripsi
Alice menerima kunci publik dari Bob. Alice memilih k = 12 dan menghitung persamaan
 157 804 213 
k
A = G mod p = 1921 654 1421 mod 2357 . Misalkan Alice akan mengirimkan sebuah
 546 2198 247 
pesan

M = 412122123231511150234511100456786124234561111456654321 .

Karena

p = 2357 memiliki 4 karakter digit dan matriks kunci privat G berukuran 3  3 maka P

 412 122 123
 456 786 124 


dimodelkan blok-blok bertingkat menjadi M 1 =  231 511 150  dan M 2 =  234 561 111 .
 456 654 321
 234 511 100 
Selanjutnya, Alice menghitung

1589 817 497 
B1 = Y M 1 mod p =  747 819 1137  mod 2357
 354 853 2067 
1065 733 1046 
k
B2 = Y M 2 mod p =  146 1940 540  mod 2357
 281 513 1123
k

Dari perhitungan di atas diperoleh ciphertext

 157 804 213 
1589 817 497 
1065 733 1046  







 A = 1921 654 1421 , B1 =  747 819 1137  , B2 =  146 1940 540   ,

 546 2198 247 
 354 853 2067 
 281 513 1123 
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Deskripsi
Setelah menerima ciphertext dari Alice, Bob melakukan perhitungan matematis dengan
bantuan kunci privat ( x ) , yaitu
 412
M 1 = A B1 mod p =  231
 234
 456
−x
M 2 = A B2 mod p =  234
 456
−x

122 123
511 150 
511 100 
786 124 
561 111
654 321

Dari perhitungan ini diperoleh plaintext
M = 412122123231511150234511100456786124234561111456654321
4. KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sistem kriptografi
ElGamal yang bekerja pada ring p dapat digeneralisasi menjadi sistem kriptografi Elgamal
pada matriks nonsingular atas

p

. Hasil menunjukkan bahwa plaintext pada sistem kriptografi

ElGamal yang diusulkan dimodelkan menjadi blok-blok bertingkat yaitu dimodelkan pada blokblok berdasarkan panjang karakter p dan ukuran matriks G yang dipilih. Penggunaan blok-blok
bertingkat pada plaintext dan perpangkatan matriks pada enkripsi akan menghasilkan ciphertext
yang lebih acak dari sistem kriptografi ElGamal.
5. SARAN
Fokus dari penelitian ini adalah menggeneralisasi sistem kriftografi ElGamal yang
bekerja pada ring p menjadi sistem kriptografi ElGamal pada matriks nonsingular atas p .
Penelitian ini belum membandingkan seberapa cepat dan efisien proses komputasi pada sistem
kriftografi yang diusulkan dengan sistem kriftografi ElGamal. Untuk itu, penelitian ini dapat
dilanjutkan untuk mengukur kecepatan dari proses komputasi pada sistem kriftografi yang
diusulkan.
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Abstrak
Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Express merupakan jasa layanan ekspedisi yang paling
banyak digunakan oleh masyarakat Jayapura dalam proses pengiriman barang, selain itu juga
JNE Express ini yang paling sering digunakan dalam proses pengiriman barang yang barangnya
dibeli melaui ecommerce. Masih banyak masyarakat Jayapura yang tidak mengetahui dengan
pasti lokasi JNE Express dan ongkos kirim yang harus dibayar ketika ingin mengirim barang ke
suatu daerah/ ke tempat lain. Dengan adanya perkembangan teknologi android saat ini dan
Global Positioning System (GPS) yang merupakan fitur yang disediakan oleh system android,
maka dibangun suatu sistem pemetaan lokasi JNE Express beserta dengan rincian ongkos kirim.
Pembangunan sistem pemetaan lokasi JNE ini dilakukan dengan melakukan survey, observasi
dan wawancara serta studi literatur untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data utama yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data GPS dan API ongkos kirim sehingga nantinya sistem
dapat menampilkan ongkos kirim dengan benar. Model pengembangan aplikasi menggunakan
model waterfall dan metode pengujian menggunakan metode black box. Aplikasi dapat
dijalankan dengan baik pada android versi 5.0 – 9.0 dan dapat memberikan informasi detail
lokasi, rute menuju lokasi ekspedisi, jenis paket pengiriman dan biaya ongkos kirim ke tempat tujuan.

Kata kunci . JNE Express, android, GPS, ongkos kirim
Abstract
The Nugraha Ekakurir Line (JNE) Express is an expedition service that is most widely used by
the people in Jayapura for the process of shipping goods. JNE Express is the most frequently used
in the process of shipping goods that are purchased through ecommerce. There are still many
people in Jayapura who do not know exactly the location of JNE Express and shipping costs when
they want to send goods to some area. Nowadays, with the development of android technology
and Global Positioning System (GPS) which is a feature provided by the android system, therefore
a JNE Express location mapping system can be built along with details of shipping costs. The
development of the JNE location mapping system was carried out by conducting surveys,
observations and interviews as well as literature studies to obtain the required data. The main
data needed in this research is GPS data and shipping cost API, therefore the system can display
shipping costs later. The application development model uses the waterfall model and the testing
method uses the black box method. The application can run well on Android versions 5.0 - 9.0
and provide detailed location information, the route to the expedition location, the type of
package delivery and the shipping cost of the destination.
Keywords. JNE Express, android, GPS, Shipping costs
1. PENDAHULUAN

P

erkembangan smartphone android sangatlah pesat baik dari sisi perangkat kerasnya
maupun perangkat lunaknya. Kecanggihan smartphone yang ditawarkanpun semakin
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banyak serta diimbangi dengan versi android terbaru sehingga performa yang ditawarkan akan
semakin baik. Aplikasi-aplikasi yang berjalan di android ini semakin banyak mulai dari game,
edukasi, bisnis, jasa dan lain-lain. Sistem android ini juga mempunyai layanan Global Positioning
System (GPS) yang merupakan layanan yang sering dipakai dalam aplikasi pemetaan berbasis
android. Dalam beberapa dekade terakhir sistem pelacakan GPS (GPS Tracking) memainkan
peran impor dalam aplikasi yang menentukan posisi dan untuk masalah biaya sebagian besar
aplikasi menggunakan Google map untuk menampilkan jalur/rute [1].
Aplikasi pemetaan berbasis android menggunakan google map API untuk membantu
mahasiswa mencari pilihan rumah kost yang dilengkapi dengan gambar dan disertai dengan
keterangan dari rumah-rumah kost tersebut, sehingga dapat menunjang keputusan mahasiswa
dalam menentukan rumah kost yang diinginkan [2]. Teknologi Assisted Global Positioning
System (A-GPS) merupakan pengembangan dari sistem GPS biasa yang dalam penentuan posisi
tidak hanya mengandalkan sinyal dari satelit GPS, tetapi mendapatkan assist dari sebuah server
data yaitu operator selular. Data lokasi tidak hanya dikirim menggunakan satelit tetapi dibantu
juga data dari server yang disampaikan ke A-GPS melalui koneksi data via GPRS atau 3G,
sehingga penentuan posisi lebih cepat atau disebut juga Time To First Fix (TTFF), kemudian
lokasi ditampilkan dengan media dari google yaitu google map API [3]. GPS pada smartphone
android dalam kegunaannya untuk menentukan lokasi suatu objek, Location Based Server (LBS)
yang memberikan layanan informasi lokasi berdasarkan informasi letak geografis, kemudian
disatukan dan divisualisasikan melalui google maps [4].
JNE Express merupakan jasa layanan ekspedisi pengiriman barang yang sering digunakan
oleh masyarakat Jayapura dibandingkan ekspedisi-ekspedisi lain seperti TiKI, Kantor Pos, JNT
dan lain sebagainya, hal ini juga dikarenakan banyaknya cabang-cabang JNE yang tersebar di
kota jayapura lebih banyak dibandingkan ekspedisi-ekspedisi lainnya.
Tersebarnya cabang-cabang JNE di Jayapura ini tidak semuanya diketahui oleh
masyarakat, sehingga pada saat mereka ingin menggunakan jasa JNE ini mereka lebih sering
menanyakan kepada tetangga, teman atau masyarakat yang ada dan bisa saja informasi yang
diberikan tidak lengkap, baik lokasi alamat maupun tarif pengiriman ke suatu daerah yang dituju
atau yang terjadi informasinya lengkap tetapi konsumen yang ingin mengirimkan barang tidak
mengetahui lokasi tersebut. Dengan memanfaatkan google map API dan RESTful API dari
rajaongkir API untuk data ongkos kirim maka pada penelitian ini dibangun suatu aplikasi
pemetaan ekspedisi JNE berbasis android yang dapat membantu masyarakat mengetahui lokasi
dan tarif pengiriman dari JNE ke suatu daerah yang dituju.
2. METODE PENELITIAN
Untuk dapat menyelesaikan pembangunan aplikasi pemetaan ekspedisi di Jayapura
berbasis android ini maka perlu adanya tahapan penelitian untuk membangun langkah-langkah /
urutan penelitian yang terarah. Tahapan pembangunan aplikasi perangkat lunak ini menggunakan
model waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang diperkenalkan oleh Winston
W. Royce pada tahun 1970 [5], urutan aktivitas pada waterfall model seperti tampak pada
gambar 1.
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Gambar 1. Waterfall Model
2.1. Rancangan Penelitian
1. Requirement Analysis
Pada tahapan pertama menggali kebutuhan sistem dan mengumpulkan data, yaitu data
lokasi ekspedisi JNE di Jayapura dan tarif ekspedisi tersebut dengan memanfatkan rajaongkir
API. Data ini diperoleh dengan studi literatur , observasi dan wawancara.
2. Design
Pada tahapan desain, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan didesain menggunakan
tools Unified Modeling Language (UML) untuk melihat fungsi-fungsi apa saja yang akan
disediakan oleh sistem kepada pengguna serta kebutuhan perangkat keras apa saja yang
dibutuhkan untuk membangun aplikasi ini dan dalam tahapan ini pula untuk menentukan
arsitektur sistem secara keseluruhan.
3. Implementation
Pada tahapan implementasi, dilakukan pembuatan program atau coding dengan menggunakan
Bahasa pemrograman java dan android studio. Implementasi fungsi dan antarmuka sesuai dengan
fungsional yang telah dianalisa pada tahap desain.
4. Testing
Pada tahap ini, dilakukan testing pada sistem yang telah selesai dibangun dengan metode
black box dimana pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah fungsionalitas yang ada sudah
berfungsi dengan baik terhadap input maupun ouput.
2.2 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam
rangka mencari kebutuhan data untuk pembangunan sistem. Dalam penelitian ini ada 3 metode
pengumpulan data yang digunakan, yaitu :
1. Studi Literatur, mencari penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian
ini, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang metode-metode apa saja yang layak
digunakan dalam pembangunan sistem ini, serta untuk menghindari adanya kesamaan
penelitian dan menjaga etika dalam melakukan penelitian.
2. Observasi, melakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat dalam melakukan
pencarian informasi lokasi dan ongkos kirim ekspedisi JNE yang ada selama ini, yang masih
dilakukan dengan cara konvensional.
3. Wawancara, melakukan wawancara terhadap masyarakat yang terlibat dalam penggunaan
jasa ekspedisi JNE selama ini dan juga terhadap pihak ekspedisi JNE selaku penyedia jasa
pengiriman barang.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kebutuhan fungsionalitas dan
non fungsionalitas. Kebutuhan fungsionalitas meliputi proses-proses / layanan apa saja yang
nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem mampu bereaksi pada input
tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Tabel 1 dan tabel 2 Berikut adalah
kebutuhan fungsionalitas dan non fungsionalitas sistem yang dibangun :
Tabel 1. Kebutuhan Fungsionalitas
Data-Data yang dibutuhkan sistem
1. Data Ekspedisi
2. Data harga ekspedisi

Sistem dapat memberikan informasi
1. Informasi data ekspedisi.
2. Informasi beberapa lokasi ekspedisi JNE terdekat
3. Informasi jalur menuju ekspedisi yang dipilih.

Tabel 2. Kebutuhan Non Fungsional
Hardware
Laptop dengan spesifikasi minimal core i3
Ram 4GB sebagai alat pengembang
Hardisk free space 30Gb

Software
Sistem Operasi Windows 10 Pro N 64 my
Android Studio sebagai IDE pengembang
aplikasi android

Smartphone minimal Ram 2GB,
OS. Marsmellow
3.2 Perancangan Sistem
Berdasarkan analisis yang dilakukan proses desain dapat dilakukan penggambaran sistem
menggunakan UML dengan membuat diagram usecase, activity dan sequence.
A. Diagram Use Case
Diagram Use Case bertujuan untuk menggambarkan aspek dinamik dari sebuah sistem.
Digunakan untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh aplikasi dan mereprsentasikan
interaksi antara actor dan sistem [6]. Dalam use case ditunjukkan interaksi antara actor dengan
fungsionalitas pada sistem. Gambar 1 menampilkan Diagram use case untuk aplikasi yang
dibangun.

Gambar 1. Diagram Use Case
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Diagram Activity

Pada diagram activity menunjukkan alur kerja sistem, data apa yang diterima atau dikirim
ke dalam sistem. Gambar 2 merupakan Diagram activity perancangan sistem ini.

a. Lokasi

b. Ongkos Kirim
Gambar 2. Diagram Activity

C. Diagram Sequence
Diagram Sequence menunjukkan bagaimana proses kerja antar satu dengan yang lain
berdasarkan urutan waktu, menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem
atau aplikasi [6]. Proses yang digambarkan melalui diagram ini adalah proses pada saat user
memilih daftar lokasi, detail lokasi dan informasi pengiriman, lihat gambar 4.

Gambar 3. Diagram Sequence
3.3 Implementasi Grafik Antarmuka Pengguna
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Melalui Grafik antarmuka maka Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Beberapa
desain Grafik antarmuka utama pada aplikasi ini adalah menu utama, daftar lokasi dalam peta,
detail lokasi, tampilan rute dan perhitungan ongkir.

a. Menu Utama

b. Peta Lokasi

c. Detail Lokasi

d. Rute
e. Ongkos Kirim
Gambar 4. Grafik Antarmuka Pengguna
3.4 Pengujian
Pengujian yang dilakukan pada aplikasi ini menggunakan pengujian black box, bertujuan
untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi apakah sudah berfungsi dengan baik dengan
melakukan input dan menampilkan output tanpa ada error yang ditampilkan. Black box
merupakan pengujian berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dan tidak perlu untuk menguji
langsung pada kode program [7]. Hasil pengujian black box dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Pengujian Black Box
No

Butir Uji

1

Daftar
lokasi

2

Detail
lokasi

Skenario
Uji
Tombol
daftar
lokasi
ditekan

Hasil yang
diharapkan
Akan menampilkan
peta, beserta marker
yang menunjuk
posisi saat ini, dan
marker posisi
ekspedisi

Marker
lokasi
ditekan

Akan menampilkan
informasi detail
lokasi
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Berhasil
menampilkan
peta, beserta
marker yang
menunjuk posisi
saat ini, dan
marker posisi
ekspedisi
Berhasil
menampilkan
informasi detail
lokasi

Vali
d
Valid

Valid
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Rute lokasi
pada detail
lokai
ditekan
Tekan
menu
ongkos
kirim
Pilih
ekspedisi
lain dari
spinner

Akan menampilkan
rute menuju lokasi

Berhasil
menampilkan rute
menuju lokasi

Valid

Akan menampilkan
halaman cek ongkos
kirim

Valid

Ganti
tujuan

Pilih tujuan
lain dari
spinner

Akan menampilkan
paket pengiriman
yang tersedia

10

Ganti paket
pengiriman

Akan menampilkan
Durasi dan harganya
berubah

11

Ganti Berat

Pilih paket
pengiriman
lain dari
spinner
Ganti
inputan
pada
edittext
berat

Berhasil
menampilkan
halaman cek
ongkos kirim
Berhasil
menampilkan
paket pengiriman
yang sesuai
ekspedisinya
Berhasil
menampilkan
paket pengiriman
yang tersedia
Berhasil
menampilkan
Durasi dan
harganya berubah
Berhasil
menampilkan
Harganya berubah

Akan menampilkan
paket pengiriman
yang sesuai
ekspedisinya

Akan menampilkan
harganya berubah

Valid

Valid

Valid

Valid

Selain pengujian black box, juga dilakukan pengujian instalasi terhadap beberapa versi
android OS, tujuannya adalah untuk melihat versi android OS yang mendukung aplikasi ini, hasil
pengujian instalasi dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Instalasi Aplikasi
No

Versi Android

Keterangan

1

OS Android versi 5.0 Lollipop

Berhasil

2

OS Android versi 6.0 Marshmallow

Berhasil

3

OS Android versi 7.0 Nougat

Berhasil

4

OS Android versi 8.0 Oreo

Berhasil

5

OS Android versi 9.0 Pie

Berhasil

4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1. Dari hasil pengujian fungsionalitas aplikasi berjalan dengan baik, dimana dapat
menampilkan detail lokasi, rute menuju lokasi ekspedisi, jenis paket pengiriman dan biaya
ongkos kirim ke tempat tujuan.
2. Dari uji instalasi, aplikasi ini dapat berjalan dengan baik pada android versi 5.0 sampai
dengan versi 9.0.
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3. Google Maps yang diintegrasikan ke dalam aplikai memudahkan pengguna untuk
mengetahui rute dan jarak ekspedisi yang dituju dari posisi pengguna saat ini.
4. Harga / tarif pengiriman sesuai dengan tarif ekspedisi yang dituju, karena aplikasi
memanfaatkan Rajaongkir API untuk ongkos kirim dari ekspedisi yang ada di dalam aplikasi
ini.
5. SARAN
Dalam penelitian selanjutnya dapat dikembangkan beberapa fitur tambahan yang salah
satunya meliputi pembaharuan yang dapat menampilkan data-data ekspedisi selain dari data
ongkos kirim Rajaongkir API baik dari darat, laut maupun udara, pengecekan no resi pengiriman,
serta dapat melakukan transaksi langsung dengan ekspedisinya .
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Abstrak
Seseorang membeli mobil tentu didasarkan beberapa kriteria yang akan digunakan untuk
menentukan pilihan mobil. Banyak orang kesulitan dalam memilih mobil disebabkan banyaknya
tipe dan jenis mobil dalam menentukan pilihan mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan mereka. Untuk itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat
memberikan rekomendasi pilihan mobil yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Sistem
Pendukung Keputusan (SPK) ini menggunakan metode Promethee ( Preference Ranking
Organization Method for Enrichment Evalution ). Promethee menghasilkan nilai rangking dalam
analisis multikriteria. Dengan adanya aplikasi Sistem pendukung keputusan pemilihan mobil
menggunakan metode promethee ini dapat membantu para calon pembeli mobil dalam
menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kata Kunci- Promethee , Aplikasi, Sistem Penunjang Keputusan
Abstract
Someone purchasing a car is certainly based on several criteria that will be used to
determine the choice of car. Many people have difficulty in choosing a car due to the many types
and types of cars in determining the choice of car that suits their needs and desires. For this
reason, a decision support system is needed that can provide recommendations for the choice of
car that suits your wants and needs. This Decision Support System (SPK) uses the Promethee
(Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation). Promethee produces
ranking values in the multi-criteria analysis. With the application of a decision support system
for car selection using this method, this method can help prospective car buyers to make choices
that suit their needs.
Keyword - Promethee , Aplication, Decision Support System
1. PENDAHULUAN

S

emakin sering kehadiran tipe mobil baru maka akan semakin membingungkan calon
pembeli disebabkan harus membandingkan spesifikasi ,model dan harga dari berbagai
merek mobil. Sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat merekomendasikan mobil dengan
spesifikasi yang diingikan oleh calon pembeli, dengan cara menganalisa basis data mobil untuk
kemudian di klasifikasi berdasarkan karakteristik tertentu.
Tipe mobil akan diranking menggunakan pembobotan berdasarkan spesifikasi masing –
masing mobil, perhitungan ranking menggunakan metode promethee, sehingga akan tampil
produk mobil sesuai dengan kriteria pembeli berurut berdasarkan rangking yang telah dihitung
oleh promethee.
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Beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas hal lain, diantaranya :
1. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Gadget Android Menggunakan Metode Promethee (
2013 ). Penelitian ini bertujuan untuk membantu pelanggan memilih gadget android sesuai
dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan.
2. Sistem Pendukung Keputusan menggunakan Metode Promethee ( Studi Kasus : Stasiun
Pengisian bahan bakar umum ) (2011 ) . Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem
pendukung keputusan untuk menentukan lokasi pembangunan stasiun bahan bakar umum.
3. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Pembangunan Menggunakan Metode
Promethee Pada Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
(2018). Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Promethee untuk sistem pendukung
keputusan dalam menyeleksi untuk penentuan prioritas pembangunan desa .
2. METODE PENELITIAN
Sistem pendukung keputusan (SPK) dideskripsikan sebagai salah satu program komputer
yang memberikan informasi dalam domain aplikasi dan membentuk suatu model analisis
keputusan dan juga akses ke database, dimana hal ini ditampilkan dalam mendukung pembuat
keputusan(decision maker) agar keputusan dapat diambil secara efektif baik dalam kondisi yang
kompleks dan tidak terstruktur. Konsep ini telah diperkenalkan di tahun 1970-an oleh Michael S.
Scott Morton dengan istilah manajemen Decision System [1] . Konsep SPK dapat dilihat dengan
sistem teraktif berbasis komputer dalam membantu pengambil keputusan dimana user dapat
memanfaatkan data dan model keputusan yang dihasilkan dapat dipilih menyelesaikan masalahmasalah yang tidak terstruktur. Selanjutnya sejumlah perusahaan, lembaga penelitian dan
perguruan tinggi mulai melakukan penelitian dan membagun SPK.
Karakteristik pokok yang melandasi tekhnik SPK adalah:
1. Interaksi lansung antara komputer dengan pengambilan keputusan.
2. Pemberian dukungan secara bertahap .
3. Mengambil konsep dari beberapa bidang ilmu lainnya.
Mempunyai kemampuan adaptif terhadap perubahan kondisi dan kemampuan berevolusi
menuju sistem yang lebih bermanfaat. .Promethee salah satu dari beberapa metode penentuan
prioritas dalam analisis pemilihan kriteria. Metode promethee ini dikenal metode yang efisien dan
simple, beberapa beranggapan ini lebih mudah dalam menentukan pemilihan kriteria . Metode ini
mengatur pemilihan kriteria yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Beberapa permasalahan
ditemui yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. Masalah pembuatan keputusan dengan
multikriteria dapat dituliskan sebagai berikut [2].
Max{f1(a),f2(a),…,fk(a) : a  A

(1)

Jika variabel A adalah set dari pilihan lainnya yang mungkin terjadi, f1, f2, ..., fk
adalah kriteria yang telah telah memiliki nilai evaluasi sebelumnya. Jika ditemukan semua kriteria
mempunyai tingkat kepentingan yang tidak sama, makan pembobotannya dapat ditandai dengan
variabel w1,w2, ..., wk.Ini merupakan Data dasar untuk evaluasi dengan metode Promethee .
Promethee I
Disebutkan Promethee I merupakan pemeringkat sebagian dimana nilai terbesar pada
leaving flow dan nilai terkecil dari entering flow salah satu pilihan yang terbaik. Promethee I
menunjukkan partial rangking (PI, II, RI) dengan pertimbangkan interseksi dari dua preorder.
Partial rangking digunakan untuk user pembuat keputusan dalam pengambilan keputusan
masalah yang dihadapinya. Incomparible kemungkinan ditemui dalam promethe atau dengan kata
lain hanya menampilkan solusi partial rangking . Jika pembuat keputusan menginginkan solusi
lengkap maka hendaknya menggunakan promethee II .
Promethee II
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Permasalahan complete rangking dalam variabel K adalah menghindari bentuk
incomparible, Promethee II complete preorder (PII , III) dapat dilihat dalam bentuk net flow.
Melalui complete rangking [3], [4], informasi bagi pembuat keputusan lebih realistis dikarna
dapat menghasilkan pembanding terhadap semua pilihan lainnya yang muncul.
Fungsi Preferensi Untuk Keperluan Kriteria
Guna memberikan gambaran yang lebih baik terhadap area yang tidak sama digunakan
fungsi selisih nilai kriteria antar alternatif H (d) dimana hal ini mempunyai hubungan langsung
dengan fungsi preferensi P. Dalam promethee disajikan 6 (enam) fungsi preferensi kriteria.
1. Kriteria Biasa (Usual Criterion)
(2)
Keterangan :
H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif
d : Selisih nilai kriteria {d = f (a) – f (b)}
2. Kriteria Quasi (Quasi Criterion)
(3)
Keterangan :
H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif
d : Selisih nilai kriteria {d = f (a) – f (b)}
Parameter (q) : Harus merupakan nilai yang tetap
3. Kriteria Preferensi Linier

(4)
Keterangan :
H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif
d : Selisih nilai kriteria {d = f (a) – f (b)}
p: Nilai kecenderungan atas
4. Kriteria Level

(5)
Keterangan
H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif
p : Nilai kecenderungan atas
Parameter (q) : Harus merupakan nilai yang tetap.
5. Kriteria Preferensi Linier dan area yang berbeda

(6)
Keterangan:
H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif
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d : Selisih nilai Kriteria {d=f(a) – f(b)}
Parameter (p) : nilai kecenderungan atas.
Parameter (q) : Harus merupakan nilai yang tetap
6.

Kriteria Gaussian (Gaussian Criterion)
(7)
Keterangan :
Fungsi ini bersyarat apabila telah ditentukan nilai σ, dimana dapat dibuat berdasarkan
distribusi normal dalam statistic . Disini preferensi pengambil keputusan meningkat secara
linier dari kondisi indifference ke preferensi mutlak di area antara q dan p [5].
3. PERANCANGAN SISTEM

3.1 Arsitektur Sistem

Daftar Penjualan
Mobil
Administrator

Pimpinan
Dealer
Input Kriteria Penilaian
Input bobot Kiteria
METODE
PROMETHEE

Input Kebutuhan dan Kemapuan

Server

Daftar Rekomendasi
Mobil sesuai kebutuhan

Masyarkat

Gambar 1 : Arsitektur Sistem
Gambar 1 menjelaskan tentang arsitektur sistem yang merekomendasikan pemilihan mobil
sesuai kebutuhan dan kemampuan calon pembeli. Untuk merekomendasikan pemilihan mobil
menggunakan metode Promethee. Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) aktor, yaitu Masyarakat dan
administrator. Administrator adalah user yang melakukan penginputan data data mobidan input
kategori dan jenis mobil. Sedangkan masyarakat adalah aktor yang akan menginput rekomendasi
sesuai spesifikasi dan kebutuhan. Sistem yang dirancang memiliki dua bagian yaitu bagian front
end yaitu apliksi yang menampikan daftar mobil dan berbagai merek. Serta aplikasi backend yang
hanya dapatd iakses oleh administrator untuk melakukan input mobil dan jenis mobil.
3.2 Use Case Diagram

Gambar 2 : Use Case Diagram
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Pada gambar 2 Use case diagram di atas mengmabarkan case diantar sistem yang saling
terkait yang menghubungkan antar actor Administrator, pimpinan Dealer serta Masyarakat,
dimana penerapan metode Promethee di implementasikan saat masyarakat ingin mengetahui
rekomendasi pilihan mobil sesuai spesifikasi yang diinginkan.
3.3 Sequence Diagram

System

administrator

Data Kategori( )

Mobil( )

Kategori Mobil( )

Daftar Mobil( )

Gambar 3 : Sequence Diagram Administrator
Sequence diagram pada gambar 3, diatas menggambarkan tahapan secara terurut pada
proses yang terjadi di sisi administrator diantaranya proses data kategori, data mobil.

System

Calon Pembeli

Input Spesifikasi( )

Daftar Mobil( )

Daftar Rekomendasi Mobi( )
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Gambar 4 : Sequence Diagram Calon Pembeli
Sequence diagram pada gambar 4, diatas menggambarkan tahapan secara terurut pada
proses yang terjadi di sisi calon pembeli yaitu tahapan proses rekomendasi mobil.
3.4 Impelementasi Metode Promethee
3.4.1 Pembobotan Tiap Kriteria
Tabel 1 : Pembobotan Kriteria
No
1
2
3
4

Kriteria

Kaidah
Max
Max
Max
Max

Harga
Isi Slinder
Kursi
JenisTransmisi

Bobot
30%
20%
30%
20%

Tabel 2 : Pembobotan Kriteria
Kriteria
Harga (K1)
< = 150,000,000
> 150,000,000 –200,000,000
> 200,000,000 – 250,000,000
> 250,000,000 – 300,000,000
> 300,000,000 – 350,000,000
> 350,000,000 – 400,000,000
> 400,000,000 – 500,000,000
> 500,000,000
Isi Slinder (CC) (K2)
<= 1000
1000-1200
>1200 – 1500
>1500 – 1800
>1800 – 2000
>2000 – 2500
>2500
Kursi (K3)

Bobot
30%
100
80
70
60
50
40
30
20
20%
100
80
70
60
50
40
30
30%

>=7
>4-6
<4

100
80
60
20%
80
100

JenisTransmisi (K4)
Manual Transmision
Automatic Transmision
Tabel 3 : Data Mobil
No
1
2
3
4
5

Kendaraan
SigraSigra 1.0 D M/T
New Ayla 1.0 X A/T
Great New Xenia R AT 1.3 STD
New Agya 1.0 G A/T
Grand New Avanza 1.3 E A/T

Harga
129.750.000
136.250.000
215.450.000
129.750.000
202.300.000
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CC
1000
1000
1300
1000
1300

Kursi
7
4
7
4
7

AT/MT
MT
AT
AT
AT
MT
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Tabel 4 : hasil penilaian yang dari tiap mobil

Tabel 5: Data Perhitungan Promethee
No

Kriteria

Kaidah

A1

A2

A3

A4

A5

1

K1

Max

100

100

70

100

70

2

K2

Max

100

100

70

80

70

3

K3

Max

100

80

100

80

100

4

K4

Max

80

100

100

100

80

Tabel 6: Data Perhitungan Bobot
No

Kriteria

Kaidah

A1

A2

A3

A4

A5

1

f1(.)

Max

30

30

21

30

21

2

F2(.)

Max

20

20

14

16

14

3

F3(.)

Max

30

24

30

24

30

4

F4(.)

Max

16

20

20

20

16

Tabel 7 : Data Pemilihan Preferensi
Pref
No Kriteria

Kaidah A1 A2 A3 A4 A5

rensi

1

f1(.)

Max

30

30

21

30

21

II

2

F2(.)

Max

20

20

14

16

14

III

3

F3(.)

Max

30

24

30

24

30

III

4

F4(.)

Max

16

20

20

20

16

III

Nilai Leaving Low
A1) =1/(5-1)*(0,2000 + 0,4000 + 0,2000 + 0,4000 ) =0,3000
(A2) = 1/(5-1)*(0,2000 + 0,4000 + 0 + 0,6000) =0,3000
(A3) = 1/(5-1)*(0,2000 + 0,4000 + 0,2000+ 0,2000) = 0,2500
(A4)=1/(5-1)*(-0,3776+ -0,1777 + 0,28000+ 0,4800) = -0,3288
(A5) = 1/(5-1)*(0+ 0,2000 + 0 + 0,2800 ) = 0,1200
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Nilai Entering Low
(A1) = 1/(5-1)*(0,2000+0,2000+(-0,3776)+0) = -0,1940
(A2) = 1/(5-1)*(0,2000 + 0,4000 +( -0,1777)+ 0,2000) = 0,2444
(A3) = 1/(5-1)*( 0,4000 + 0,4000 + 0,2800 + 0) = 0,2700
(A4) = 1/(5-1)*(0,2000 + 0 + 0,2000 + 0,2800) = 0,1700
(A5) = 1/(5-1)*(0,4000+0,6000+0,2000+0,4800) = 4,200
Nilai Net Flow
Untuk perhitungan nilai net flow digunakan persamaan berikut ini :
(A1) =0,3000–(- 0,1940)=-0,1060
(A2) = 0,3000 – (-0,2444)=0,0556
(A3) = 0,2500 - 0,2700= -0,0200
(A4) = -0,3288 - 0,1700=-0,1588
(A5) = 0,1200 – 4,200=-4,0800
Tabel 7 : Hasil Net Flow dan Ranking
Alternatif
Sigra 1.0 D M/T
New Ayla 1.0 X A/T
Great New Xenia R MT 1.3 STD
New Agya 1.0 G M/T
Grand New Avanza 1.3 E A/T

Leaving E Flow
Flow
0,3000 -0,1940
0,3000 -0,2444
0,2500 0,2700
0,3288 0,1700
0,1200 4,2000

Net Flow

Rank

0,1060
0,0556
-0,0200
-0,1588
-4,0800

1
2
3
4
5

Dari perhitungan net flow dapat disimpulkan bahwa dari lima merek mobil yang dihitung
dengan metode promethee maka sigra 1.0 D M/T menjadi salah satu yang bisa direkomendasikan
yang sesuai dengan kebutuhan dan harga yang cukup terjangkau.
4. IMPLEMENTASI SISTEM
Dibawah ini adalah hasil dari aplikasi Sistem Penunjang Keputusan penentuan pemilihan
mobil dan proses dengan metode promethee.

Gambar 6 : Tampilan aplikasi untuk Login

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

Gambar 7 : Tampilan aplikasi ketika berhasil login

Gambar 8 : Tampilan aplikasi untuk kategori mobil

Gambar 9 : Tampilan aplikasi untuk input spesifikasi mobil yang diinginkan
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Gambar 10 : Tampilan aplikasi hasil rekomendasi
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian Aplikasi Penunjang Keputusan Rekomendasi Pemilihan
mobil dengan metode Promethee maka diketahui bahwa:
1. Hasil pengujian fungsional dari sistem ini berjalan dengan baik.
2. Sistem dapat digunakan pada untuk merekomendasikan Mobil yang di input berdasarkan
kriteria-kritieria yang telah ditentukan tersebut menggunakan Metode Promethee.
3. Sistem dapat digunakan pada untuk menentukan mobil sesuai dengan spesifikasi yang
diinginkan calon pembeli
6. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh serta keterbatasan dalam pengembangan aplikasi ini,
maka terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan aplikasi
selanjutnya, yakni:
1. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode lain dalam
memberikan rekomendasi pemilihan calon pembeli.
2. Untuk menyempurnakan sistem ini, pengembangan berikut dapat meliputi kriteria atau
variable lain yang relevan yang dapat diteliti lebih lanjut.
7. UCAPAN TERIMA KASIH
Naskah ini dapat sampai terbit pada Jurnal SENSITIF setelah melalui review, berkat apa yang
didapatkan pada pelatihan Klinik Penulisan Artikel Ilmiah Nasional 2019 di Makassar oleh
DIKTI.
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ANALISIS SENTIMEN KEPUTUSAN PEMINDAHAN
IBUKOTA NEGARA MENGGUNAKAN KLASIFIKASI
NAIVE BAYES
Amar P. Natasuwarna
STMIK Pontianak
Jurusan Sistem Informasi
e-mail: a.pegirosa@gmail.com
Abstrak
Keputusan pemerintah Indonesia mengenai pemindahan ibukota memperoleh tanggapan
secara positif dan negatif oleh masyarakat di media sosial diantaranya melalui Twitter. Data
analisis sentimen diambil dari opini masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia dari tweet
media sosial Twitter secara crawling. Pencaharian kata yang digunakan adalah
#IndonesiaIbuKotaBaru, #IbukotaPalangkaraya, dan #YukUsulIbukotaDimana. Tahapan
kegiatan penelitian terdiri dari pengumpulan data melalui media sosial Twitter, pre-processing
data, seleksi fitur, klasifikasi dengan Naive Bayes, dan evaluasi. Pre-processing data mencakup
normalization, case folding, convert emoticon, convert negation, tokenizing, stopword removal,
dan stemming. Seleksi fitur adalah dengan memanfaatkan term frequency. Sedangkan untuk
evaluasi menggunakan cross validation dan confusion matrix dengan cara mendapatkan
perhitungan akurasi. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis sentimen opini masyarakat
sehubungan dengan keputusan pemindahan ibukota Republik Indonesia dengan klasifikasi dua
kelas yaitu positif dan negatif. Jumlah data yang digunakan sebanyak 200 data tweet yang
terbagi atas 100 opini positif dan 100 opini negatif dengan menggunakan lima rasio
perbandingan data latih dan data uji. Penelitian ini menghasilkan akurasi rata-rata sebesar
89,86%.
Kata kunci— Data Mining, Klasifikasi Naïve Bayes, Term Frequency, Analisis Sentimen,
Ibukota Baru
Abstract
The decision of Indonesia government relates to capital moving receiving positive and
negative respons from the public on social media including Twitter. Sentiment analysis data is
captured from public opinion using Indonesian from Twitter social media tweets in a crawling
manner. The search words are #IndonesiaIbuKotaBaru, #IbuKotaPalangkaraya, and
#YukUsulIbukotaDimana. The Research methods are collecting data through Twitter, preprocessing data, feature selection, classification with Naive Bayes, and evaluation. Preprocessing data consists of normalization, case folding, convert emoticons, convert negation,
tokenizing, stopword removal, and stemming. Feature selection involves term frequency.
Meanwhile, evaluation covers cross validation and confusion matrix with calculation of
accuracy. The purpose of this study is to conduct sentiment analysis of public opinion with the
decision of moving the capital city with the classification of two classes: positive and negative.
The amount of data utilized is 200 data tweets divided into 100 positive opinions and 100 negative
opinions using five ratios of training data and test data. The evaluation result shows an average
accuracy of 89.86%.
Keywords— Data Mining, Naïve Bayes Classifier, Term Frequency, Sentiment Analysis,
New Capital City
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1. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia terhitung tanggal 29 April 2019 telah memutuskan akan melakukan
pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke luar pulau Jawa. Berita tersebut telah menimbulkan
opini negatif dan positif dari masyarakat. Beberapa tagar pada media sosial Twitter bermunculan
diantaranya
adalah
#IndonesiaIbukotaBaru,
#IbukotaPalangkaraya,
dan
#YukUsulIbukotaDimana. Analisis sentimen dapat mengklasifikasikan opini-opini tersebut
diantaranya menggunakan algoritma data mining seperti Klasifikasi Naive Bayes [1]. Kelebihan
klasifikasi Naïve Bayes dibandingkan dengan metode klasifikasi yang lain adalah sederhana,
menggunakan teori peluang [1], sehingga metode ini cepat dalam proses pelatihan [2]. Kelebihan
lain, akurasi metode ini cukup baik pada data besar seperti analisis sentimen [3]. Analisis
sentimen adalah studi komputasi berkaitan dengan opini masyarakat mengomentari suatu
kejadian disampaikan dalam bentuk teks [2]. Problem mendasar pada opinion mining adalah
mengekstrak opini berdasarkan klasifikasi [3]. Besarnya manfaat bagi pengetahuan dan industri,
membuat analisis sentimen berkembang pesat [4].
Sebelum keputusan pemerintah tersebut diambil, berikut beberapa opini positif
berdasarkan hasil penelitian. Pemindahan ibukota akan menimbulkan efek pemerataan
pembangunan [5], saat ini tingkat ekonomi di pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan pulaupulau lainnya di Indonesia [6]. Ibukota baru dapat dipilih daerah aman terhadap bencana alam
[7], berpotensi menyediakan lahan kosong besar hingga dapat bertahan ratusan tahun ke depan
[8]. Pembangunan ibukota baru akan menambah lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar [6].
Sebaliknya, diperoleh opini negatif terhadap pemindahan ibukota Jakarta. Pemerintah harus
mengeluarkan biaya sekitar seratus trilyun untuk infrastruktur dan mengangkut pegawai
pemerintah pusat dan keluarganya [5][6]. Diketahui, APBN pemerintah saat ini minim [7]. Selain
itu, masyarakat lokal mengalami kekuatiran akan menjadi masyarakat terpinggirkan [8].
Persoalan di Jakarta yang menjadi alasan seperti banjir, sampah, dan kemacetan harus
diselesaikan bukan dengan cara pemindahan ibukota [6].
Keputusan pemerintah memindahkan ibukota banyak mendapat opini masyarakat
diantaranya melalui Twitter. Twitter adalah media sosial paling popular dalam menyampaikan
opini [9]. Penyampaian opini di Twitter cenderung menggunakan bahasa informal dan istilah yang
dipersingkat [2]. Analisis sentimen merupakan metode yang dapat menyelesaikan persoalan ini
dengan melakukan perubahan format yang tidak terstruktur menjadi format yang mempunyai
sejumlah kelas yang diinginkan [9]. Tweet yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sumber
data yang valid untuk dilakukan analisis sentimen [10].
Sudah banyak penelitian yang menggunakan analisis sentimen dengan menggunakan
Klasifikasi Naive Bayes. Beberapa penelitian yang telah menggunakan analisis sentimen
berdasarkan opini masyarakat sehubungan dengan keputusan pemerintah dengan menggunakan
algoritma Klasifikasi Naïve Bayes diantaranya adalah analisis sentimen terhadap pelaksanaan
kurikulum 2013 [10], analisis sentimen terhadap ujian nasional secara online [11], dan analisis
sentimen penerapan e-KTP [12]. Merujuk kepada penelitian sebelumnya, penelitian ini berkaitan
dengan keputusan pemerintah dengan menggunakan algoritma Klasifikasi Naive Bayes. Tujuan
penelitian ini adalah melakukan analisis sentimen terhadap tweet berbahasa Indonesia pada
Twitter berupa opini masyarakat terhadap keputusan pemerintah Indonesia pindah ibukota dengan
menggunakan algoritma klasifikasi Naïve Bayes. Seleksi fitur menggunakan metode Term
Frequency [13]. Penelitian ini menganalisa opini yang terdiri dari dua kelas yakni opini positif
dan opini negatif [14]. Data diambil dari Twitter terdiri dari 100 tweet opini positif dan 100 tweet
opini negatif [15]. Perangkat lunak RapidMiner yang cukup handal digunakan pada analisis
sentimen [11], dimana dapat mengolah algoritma klasifikasi Naïve Bayes; seleksi fitur Term
Frequency; dan evaluasi menggunakan Cross Validation dan Confusion Matrix [2]. Hasil akhir
penelitian ini berupa rata-rata akurasi dari klasifikasi Naive Bayes dan seleksi fitur Term
Frequency dengan lima rasio perbandingan antara data latih dan data uji yakni rasio 90:10, 80:20,
70:30, 60:40, dan 50:50 [16].
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2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan cara mengumpulkan data
opini masyarakat berbahasa Indonesia diambil dari media sosial Twitter. Untuk memperoleh
analisis sentimen, ada lima langkah penelitian yang dilakukan terdiri dari: crawling, preprocessing, feature selection, classification dan evaluation [12]. Langkah pertama analisis
sentimen ini adalah dengan melakukan crawling [12], menggunakan operator search Twitter pada
RapidMiner versi 9.201. Langkah kedua, melakukan data pre-processing yang terdiri dari
normalization, case folding, convert emoticon, convert negation, tokenizing, stopword removal,
dan stemming [12]. Normalization mengubah bahasa informal, istilah-istilah yang disingkat
menjadi bahasa dan istilah sesuai KBBI, dan menghilangkan karakter seperti tanda @, RT, URL,
hashtag di mana komponen tersebut tidak berpengaruh pada sentimen [4]. Case folding merubah
huruf besar menjadi huruf kecil [11]. Convert emoticon merubah ikon menjadi kata sesuai arti
simbolnya [12], tetapi emoticon dapat diabaikan apabila mengganggu proses analisis sentimen
[4]. Convert negation adalah kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, kemudian kata tersebut
dirubah dalam bentuk positif seperti tidak mudah dirubah menjadi sulit [13]. Tokenizing
memecah sekumpulan yang terdiri dari kata-kata menjadi satuan kata, termasuk menghilangkan
karakter titik, koma, garis miring, spasi dan angkat [1][3]. Stopword removal adalah meniadakan
kata-kata yang dianggap tidak mempunyai efek dalam proses klasifikasi [10]. Sedangkan
stemming mengembalikan setiap kata menjadi hanya kata dasarnya saja [15]. Langkah ketiga
adalah feature selection menggunakan Term Frequency[1]. Term Frequency adalah jumlah
kemunculan sebuah kata atau istilah dalam suatu dokumen [13]. Jumlah kemunculan suatu term
atau istilah semakin besar, maka bobot memberikan nilai kesesuaian semakin besar [12]. Term
Frequency dapat ditunjukkan dengan persamaan (1). Dimana tf adalah Term Frequency, Wtf
merupakan bobot tf yang dihitung secara logaritma [13].

Langkah keempat adalah dengan melakukan klasifikasi Naïve Bayes yang mengacu
kepada peluang. Klasifikasi Naïve Bayes mengansumsikan bahwa sebuah variabel tidak ada
hubungan dengan atribut variabel lain. Berikut di bawah ini persamaan (2) Klasifikasi Naïve
Bayes, X menyatakan kelas, P(Xi\Yi) menyatakan peluang kata ke i pada kelas [9][10].

Langkah terakhir melakukan evaluasi menggunakan Cross Validation dan Confusion
Matrix. Evaluasi performa dapat dilihat dari hasil akurasi [1]. Tabel 1 menunjukkan Confusion
Matrix yang terdiri dari aktual positif, aktual negatif, prediksi positif, prediksi negatif.
Tabel 1. Confusion Matrix [1][4]

Aktual

Negatif
Positif

Prediksi
Negatif
Positif
a
b
c
d

Seperti yang terlihat pada Tabel 1, simbul a menunjukkan jumlah prediksi yang benar
bahwa data adalah negatif. Simbul b memperlihatkan jumlah prediksi yang keliru bahwa data
adalah positif. Simbul c memperlihatkan jumlah prediksi keliru bahwa data adalah negatif.
Simbul d menunjukkan jumlah prediksi yang benar bahwa data adalah positif [4]. Berikut adalah
persamaan akurasi (AC) yang merupakan tingkat kedekatan data uji dengan data latih [1][14].
Performa akurasi dapat dihitung dengan persamaan (3) di bawah ini.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data tweet dalam bahasa Indonesia diambil dari 29 April sampai dengan 1 Mei 2019
dengan jumlah total sebanyak 12.725 tweet. Data diperoleh berdasarkan tweet yang dilakukan
masyarakat pada Twitter dengan tagar #IbukotaPalangkaraya, #IndonesiaIbukotaBaru, dan
#YukUsulIbukota. Dari sejumlah tweet tersebut, total opini yang diambil pada pengujian ini
adalah 200 tweet yang dilakukan secara acak hingga diperoleh 100 tweet sentimen positif dan 100
tweet sentimen negatif. Data Twitter tersebut kemudian dilakukan pengujian analisis sentimen
dengan klasifikasi Naïve Bayes yang menghasilkan nilai akurasi. Tabel 2 menunjukkan contoh
hasil tweet yang berhasil dikeluarkan oleh RapidMiner Studio setelah mengambil data dari Twitter
Search API. Opini dari tweet tersebut ditambahkan secara manual pemberian atribut sentimen
dengan nilai positif atau negatif.
Tabel 2. Contoh Hasil Perolehan Data Tweet dan Atribut Sentimen
No
1

2

Tweet
Sentimen
Menurut sy pindah ibukota baik utk pemerataan pembangunan Positif
walaupun itu tidaklah mudah
☺
#IndonesiaIbukotaBaru
http://t.co//JdOflNpDO
@jokossan: mindahin ibukota … cari dana tambahan quota haji aja Negatif
bingung

Gambar 1 di bawah ini adalah jumlah kata terbanyak hasil pre-processing yang dilakukan
secara manual. Dimana gambar sebelah kiri menunjukkan jumlah 10 kata terbanyak untuk opini
positif dan gambar sebelah kanan menunjukkan jumlah 10 kata terbanyak untuk opini negatif.

Gambar 1. Grafik Jumlah 10 Kata Terbanyak Opini Positif (kanan) dan Opini Negatif(kiri)
Pada Gambar 1 untuk opini positif, kata yang paling sering muncul adalah merata dengan
kemunculan 30 kali, diikuti oleh sejahtera, adil, maju, aman, pembangunan, keputusan, ekonomi,
dan strategis. Sementara itu untuk opini negatif, kata yang paling sering muncul adalah hutang
dengan kemunculan 22 kata, diikuti oleh bayar, gagal, wacana, isu, pengalihan, biaya, proyek,
kontrak dan lahan. Opini positif menunjukkan penerimaan masyarakat pendukung pindah ibukota
bahwa pemindahan tersebut dapat meningkatkan pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan baik
untuk wilayah maupun masyarakat sekitarnya. Sehingga, kemajuan itu tidak hanya terpaku di
pulau Jawa saja [6]. Sementara itu, opini negatif menunjukkan penolakan sebagian masyarakat
mengenai pemindahan ibukota terutama berkaitan hutang baru, minimnya anggaran APBN untuk
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pembayaran, dan ada kemungkinan gagalnya proses pemindahan sehubungan dengan
permasalahan ekonomi tersebut [7].
Evaluasi menggunakan algoritma klasifikasi Naïve Bayes dilakukan dengan
membandingkan kelima rasio antara data latih dan data uji yakni 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, dan
50:50. Hasil pengujian performa akurasi dari pengolahan menggunakan klasifikasi Naive Bayes
dan seleksi fitur Term Frequency seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Akurasi dengan Lima Rasio Data Latih dan Data Uji
Gambar 2 menunjukkan secara umum grafik berupa akurasi yang mengalami kenaikan
nilai berbanding lurus dengan kenaikan data latih. Grafik akurasi secara konsisten mengalami
kenaikan secara gradual bermula dari 87,00% pada rasio 50:50 menjadi 92,00% pada rasio 90:10,
diperoleh rata-rata akurasi menjadi 89,86%. Oleh sebab itu, rasio 90:10 [11] dan rasio 70:30 [13]
sering digunakan pada penelitian untuk mendapatkan nilai akurasi.
4. KESIMPULAN
Penggunaan metode klasifikasi Naive Bayes cukup baik pada analisis sentimen mengenai
keputusan pemerintah Indonesia akan pindah ibukota dari Jakarta ke kota lain di luar pulau Jawa.
Analisis sentimen pada penelitian ini menggunakan data dari Twitter yang berisi opini negatif
dan opini positif dari masyarakat. Opini yang disampaikan oleh masyarakat baik opini positif
ataupun opini negatif melalui Twitter setelah pengumuman pemindahan ibukota memiliki
kesamaan dengan pendapat peneliti yang melakukan pengkajian sebelum pengumuman
pemindahan ibukota tersebut. Untuk merubah data tidak terstruktur dari Twitter menjadi
terstruktur dilakukan pre-processing supaya dapat diolah mengggunakan algoritma Naive Bayes.
Ketika dilakukan proses manual pada pre-processing diperlukan pemahaman penggunaan bahasa
Indonesia terutama penggunaan kalimat dan kata dasar yang termasuk opini positif atau opini
negatif. Nilai akurasi tertinggi diperoleh 92,00% pada rasio 90:10 dan akurasi rata-rata dari lima
rasio yang diukur adalah 89,86%.
5. SARAN
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis sentimen opini masyarakat
berupa tweet diambil dari Twitter ketika pemerintah Indonesia telah memutuskan lokasi yang
akan menjadi ibukota baru. Metode algoritma klasifikasi Naive Bayes dan seleksi fitur Term
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Frequency yang terbukti menghasilkan akurasi yang baik dapat digunakan kembali. Selain
metode algoritma klasifikasi Naive Bayes, algoritma klasifikasi lain seperti Support Vector
Machine dapat juga dimanfaatkan. Sementara itu untuk seleksi fitur selain Term Frequency,
seleksi fitur lainnya yang dapat digunakan seperti Term Frequency Inverse Document Frequency
(TF-IDF).
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Abstrak
Papua adalah salah satu surga kecil yang jatuh ke bumi dengan kekayaan alam yang
mempesona serta budaya masyarakat yang berbeda-beda membuat Papua terlihat unik di mata
dunia. Namun perlu disayangkan untuk beberapa wilayah di papua masih terisolir dari
perkembangan pembangunan, salah satunya adalah kabupaten Lanny Jaya. Dalam menilai
prioritas pembangunan pemerataan kesejahteraan penduduk kabupaten Lanny Jaya sesuai
dengan sektor-sektor pembangunan yang terdapat pada UU No. 25 Tahun 2000 tentang
Propenas 2000-2004, terkadang sulit dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan baik
dikarenakan data pengarsipan yang banyak serta waktu untuk memutuskan penilaian suatu
sektor pembangunan terkadang relatif rumit bagi seorang pimpinan untuk memutuskannya. Pada
penelitian ini kriteria yang digunakan sebanyak 3 kriteria menggunakan metode AHP dengan
masukan berupa data-data penilaian tiap distrik Kabupaten Lanny Jaya. Sistem pendukung
keputusan ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman php yang diintegrasi
dengan database mySQL. Hasil penelitian ini menyatakan metode AHP dapat diimplementasikan
ke dalam sistem pendukung keputusan untuk memberikan penilaian prioritas pemerataan
pembangunan kesejahteraan penduduk pada distrik. Dengan hasil ini, memungkinkan
pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan yang mesti dilakukan.
Kata kunci: Metode AHP, Sistem Pendukung Keputusan, Kesejahteraan, Lanny Jaya
Abstract
Papua is one of the small paradise that fell to earth with a fascinating natural wealth
and different cultural communities make Papua look unique in the world. However, it is
unfortunate that some areas in Papua are still isolated from developmental developments, one of
which is Lanny Jaya Regency. In assessing the development priorities of the welfare of the
population of Lanny Jaya district in accordance with the development sectors contained in the
UU 25-2000 concerning Propenas 2000-2004, sometimes it is difficult for the Regional
Government to do well because of the large archiving data and the time to decide on the
evaluation of a development sector is sometimes relatively complicated for a leader to decide on.
In this study the criteria used were 3 criteria using the AHP method. This decision support system
is implemented using the php programming language integrated with the mySQL database. The
results of this study state that the AHP method can be implemented into a decision support system
to provide an assessment of priority distribution of welfare development in the district. With this
result, it is possible for regional governments to determine the priorities of development that must
be carried out.
Keywords: AHP Method, Decision Support System, Welfare, Lanny Jaya
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1. PENDAHULUAN

P

apua adalah salah satu tempat dimana yang dijuluki sebagai surga kecil yang
jatuh ke bumi dengan kekayaan alam yang mempesona serta dengan budaya
masyarakat yang berbeda-beda yang membuat Papua ini terlihat unik di mata dunia. Namun
dengan berkembangnya teknologi informasi yang cepat di era sekarang ini, beberapa daerah di
Provinsi Papua masih tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi oleh sebab itu perlu
adanya peningkatan media pemrosesan sistem informasi yang baik untuk menginformasikan
keberadaan ruang lingkup kehidupan dari suatu daerah dalam waktu (realtime) untuk
mempercepat proses pengolahan dan penyampaian informasi dalam hal ini di Kabupaten Lanny
Jaya salah satunya. Dalam menilai prioritas pembangunan pemerataan kesejahteraan penduduk
Lanny Jaya sesuai dengan sektor- sektor pembangunan yang terdapat pada UUD No. 25 Tahun
2000 tentang Propenas 2000-2004, terkadang sulit dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)
dengan baik dikarenakan data pengarsipan yang banyak serta waktu untuk memutuskan penilaian
suatu sektor pembangunan terkadang relatif rumit bagi seorang pimpinan untuk memutuskannya
[1]. Untuk itu perlu dibuat suatu prototype perangkat lunak Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk khususnya
penduduk Kabupaten Lanny Jaya agar dapat memberikan informasi yang akurat tentang penilaian
rangking kesejahteraan penduduk pada distrik. Untuk menentukan tingkat prioritas pemerataan
pembangunan kesejahteraan penduduk Kabupaten Lanny Jaya diperlukan sebuah Sistem
Pendukung Keputusan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). AHP
digunakan karena, metode ini mampu membandingkan seluruh kriteria, dan alternatif terhadap
kriteria yang digunakan sehingga objektifitas penilaian penilaian tingkat kesejahteraan penduduk
dapat dilakukan dengan relefan. Dalam pembuatan SPK ini data-data diperoleh dari data yang
tersimpan dalam subsistem basis data dan kriteria-kriteria maupun variabel lain yang diinputkan
oleh user. Sedangkan keluarannya merupakan suatu informasi berupa rangking nilai tingkat
kesejahteraan suatu penduduk pada distrik, dimana tingkat kesejahteraan suatu penduduk pada
distrik tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kriteria dan variabel lain yang digunakan oleh
user. Dari SPK ini nantinya diharapkan juga dapat memberikan saran atau rekomendasi mengenai
kebijaksanaan yang dapat diterapkan untuk pemerataan pembangunan pada distrik.
Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: menentukan
tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional, dimana pada penelitian menggunakan metode Linear Sequential Model [2],
menentukan kelayakan tunjangan kesejahteraan pegawai menggunakan metode AHP [3], dan
rancang bangun aplikasi untuk pemetaan tingkat kemiskinan masyarakat berbasis perangkat
bergerak [4].
2. METODE PENELITIAN
Adapun untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini,
menggunakan metode pengembangan sistem waterfall yang dilakukan dalam beberapa tahapan
antara lain: pengumpulan data, analisis permasalahan, perancangan proses, perancangan
basisdata, desain input dan ouput serta implementasi.
2.1 Analisis Data
Untuk kriteria, sub kriteria, dan alternatif yang digunakan dalam AHP selaku sistem
pendukung keputusannya dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Model Hirarki AHP untuk Sistem
Keterangan gambar:

2.2 Arsitektur Sistem
Sistem pendukung keputusan ini, dibangun berbasis website dengan arsitekur seperti pada
Gambar 2.

Gambar 2. Arsitektur Sistem
2.3 Perancangan Sistem
Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data yang dibutuhkan untuk dilakukan perancangan
dan pengaplikasian sistem pendukung keputusan Penilaian tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten
Lanny Jaya dengan menggunakan metode AHP, Beberapa fase yang dilakukan dengan menggunakan
tahapan-tahapan perancangan dari sistem ke dalam aplikasi secara terstruktur dan dapat didefinisikan
dengan baik dan memberikan pendukung keputusan yang sesuai dengan apa yang diinginkan.
Adapun perancangan sistem dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD) pada penelitian ini dapat
dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. DFD SPK Penilaian tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Lanny Jaya
2.4 Basis data
Adapun basis data yang diperlukan untuk menunjang fungsionalitas sistem ini dapat dilihat pada
Gambar 4.

Gambar 4. Entity Relationship Diagram Sistem

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
Beberapa hasil yang krusial untuk sistem hasil penelitian ini terdiri dari beberapa fungsionalitas
untuk menyimpan data kriteria, sub kriteria dan alternatif (distrik yang ada di kabupaten Lanny Jaya),
menu penilaian kriteria seperti pada Gambar 5.

Gambar 5. Menu penentuan nilai preferensi untuk Kriteria
Menu hasil perhitungan nilai preferensi seperti terlihat pada Gambar 6.
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Gambar 6. Menu Hasil Perhitungan nilai preferensi
Sedang menu untuk melihat prioritas akhir distrik berdasarkan perhitungan prioritas akhir dengan
AHP dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Hasil Perhitungan (Prioritas Akhir)

3.2 Pembahasan
Berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menentukan nilai preferensi pada masingmasing kriteria dan hasil perhitungan yang dilakukan dari setiap level kriteria sampai dengan level
sub kriteria (lihat Gambar 1) didapatkan nilai prioritas akhir yang dihitung menggunakan metode
AHP dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil tersebut memberikan nilai prioritas keseluruhan yang
telah diuji dan terlihat jelas bahwa distrik Tiom (D1) mendapatkan nilai yang unggul dalam
pembangunan di banding distrik yang lain.

Tabel 1. Persentase Hasil Perhitungan AHP

60

4. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:
• Sistem mampu mengelolah kriteria dan model perhitungan sesuai hirarki berdasarkan teori
AHP dengan baik, dan
• Sistem mampu menghasilkan informasi perangkingan distrik yang unggul berdasarkan nilai
prioritas dan persentase masing-masing kriteria dan sub kriteria pada alternatif yakni
10(sepuluh) distrik yang terdapat di kabupaten Lanny Jaya.
5. SARAN
Sedangkan saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan system ini, adalah
sebagai berikut:
• Perlunya sistem ini berintegrasi dengan website resmi PEMDA untuk mendapat data terkini
untuk proses penentuan nilai preferensi di level kriteria dan alternatif,
• Perancangan antarmuka pengelolaan nilai preferensi sistem informasi berbasis questionner
untuk mempermudah pengguna (Pembuat Keputusan) memperbaiki menu pada Gambar 5.
• Membangun otomatisasi cek inkonsistensi matriks perbandingan bersyarat (MPB) dengan
menggunakan Induced Bias Matrix Model (IBMM) [5].
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Abstrak
Alat penghisap debu atau Vacuum cleaner telah menjadi salah satu alat kebutuhan yang
harus dimiliki untuk membersihkan ruangan dari debu atau kotoran. Kebanyakan pengguna
kadang tidak memperhatikan cara penggunaan yang benar sehingga vacuum cleaner menjadi
cepat rusak. Penenlitian ini dapat membantu pengguna dalam melakukan troubleshooting
sehingga memperpanjang usia vacuum cleaner dan menghemat pengeluaran dan kebersihan.
Penelitian ini menggunakan case base reasoning sebagai inference engine dalam mencari solusi
kerusakan pada vacuum cleaner. Case base reasoning menggunakan kasus-kasus yang terjadi
sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah. Pencarian kesamaan antara kasus yang baru
dengan kasus-kasus yang lama melalui tahapan 4R yaitu Retrieve, Reuse, Revise, dan Retain.
Dalam mewujudkan tahapan retrieve yang cukup kompleks digunakankan lah Java threads.
Perhitungan similarity pada tahapan reuse menggunakan metode global similarity dan local
similarity. Pengujian aplikasi dilakukan dengan metode test case. Pada saat pengujian, terdapat
suatu kesalahan dalam tampilan yang akan diselesaikan pada waktu lain. Hasil dari pengujian
sangat baik karena dapat menyesuaikan dengan perhitungan manual. Saran untuk penelitian
selanjutnya adalah menggunakan model data yang lebih kompleks agar mendapatkan hasil
semaksimal mungkin, serta memperbaiki kesalahan pada penelitian ini.
Kata kunci— Vacuum Cleaner, Case-Based Reasoning, 4R, Threads, Java
Abstract
Vacuum cleaner has become one of the must-have tools to clean the room from dust or dirt. Most
users sometimes do not pay attention to how to use it properly so that the vacuum cleaner becomes
quickly damaged. This research can help users in troubleshooting to prolong the life of the
vacuum cleaner and saves expenses and cleanliness. This research uses case-based reasoning as
an inference engine in finding solutions to damage to the vacuum cleaner. Case-based reasoning
uses previous cases to solve the problem. Look for similarities between new cases and old cases
through the 4R stages, namely Retrieve, Reuse, Revise, and Retain. In realizing a complex phase
of the retrieve, Java threads are used. The calculation of similarity in the reuse stage uses global
and local similarity methods. Application testing is done by the test case method. During testing,
there is an error in the display that will be resolved at another time. The results of the examination
are excellent because it can adjust to manual calculations. Suggestions for further research are
to use more complex data models to get the maximum results possible, and correct errors in this
study.
Keywords— Vacuum Cleaner, Case-Based Reasoning, 4R, Threads, Java
1. PENDAHULUAN

D

i saat kini, banyak orang mulai menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkan
rumah. Peralatan tersebut cukup efektif dalam membantu pekerjaan rumah tangga.
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Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar juga kebersihan yang terjamin. Alat ini menjadi
pengganti sapu untuk bersih-bersih. Tetapi, alat ini adalah alat elektronik. Alat ini bisa saja rusak
atau mengalami masalah yang beragam. Tidak seperti sapu biasa yang dapat dipelajari dalam
sekali melihat oleh manusia. Serta tidak memiliki masalah yang aneh-aneh. Vacuum cleaner
memiliki kemungkinan untuk mendapatkan masalah yang sulit untuk diketahui.
Beberapa dari masalah-masalah tersebut sudah ada yang terselesaikan dan memberikan
solusi yang sesusai. Hal ini dikarenakan masalah yang serupa dapat saja memiliki solusi yang
serupa juga. Seperti pemikiran seorang pakar yang dalam mereparasi peralatannya. Pakar tersebut
akan terlebih dahulu mengingat kejadian di masa lampaunya tentang kasus yang dikerjakannya.
Kemudian pakar tersebut akan mengaitkan masalah yang dia kerjakan saat ini dengan kasus yang
sudah pernah terjadi tersebut. Dengan demikian, pakar tersebut akan mengambil suatu keputusan
berupa solusi yang mirip dengan solusi pada kasus sebelumnya yang serupa tersebut.
Pada beberapa waktu dekat ini, peneliti menemukan suatu website perusahaan “Dyson”
yang dimana didalamnya terdapat suatu layanan yakni “Get expert help”. Layanan ini
memberikan kesempatan kepada user untuk mencari tahu kerusakan atau masalah pada produk
yang mereka beli dari Dyson. Layanan tersebut cukup interaktif yakni pertanyaan-pertanyaan
yang berlanjut disertai dengan gambar layaknya berkomunikasi dengan seorang teknisi vacuum
cleaner. Akan tetapi, terdapat suatu kelemahan dari layanan ini yang didapati dari peneliti setelah
menemukan suatu website lain yang berisikan kumpulan diskusi-diskusi tentang masalah atau
kerusakan pada vacuum cleaner. Pada forum diskusi tersebut terdapat beberapa masalah yang
tidak dijangkau oleh layanan yang diberikan pada website Dyson (https://www.dyson.com). Jika
ditemukan hal demikian, maka pengguna layanan tersebut harus menghubungi support center
perusahaan Dyson yang dimana membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah mereka.
Oleh karena itu, peneliti akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat
dijangkau oleh layanan dari website Dyson tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya
yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengerjakan penelitian ini. Studi terdahulu
mengenai troubleshooting komputer PC menggunakan CBR sebagai knowledge management
system [1]. Hasil penelitiannya mengintegrasikan teknik analisis tugas kognitif, pengelompokan
hierarki dan ontologi dan mengusulkan sistem manajemen pengetahuan CBR berbasis web untuk
troubleshooting PC. Studi lainnya mengenai Case-Based Reasoning untuk menyelesaikan
permasalahan diagnosa kerusakan Gas Turbine [2]. Hasil penelitiannya berupa aplikasi berbasis
kasus untuk diagnosa kerusakan gas turbin dan memiliki akurasi, rawatan, modularitas,
parameterisasi, ketahanan, dan integrasi sistem ke dalam infrastruktur yang ada. Penelitian
berikutnya mengenai sistem manajemen pengetahuan maintenance sistem perencanaan
menggunakan teknik case-based reasoning [3]. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, masingmasing menggunakan cara mereka sendiri dalam melakukan retrieval data. Untuk memperkuat
proses retrieval data, peneliti menerapkan beberapa prinsip retrieval yang efektif dengan metode
indexing baru [4]. sehingga dalam penelitiannya banyak membahas tentang solusi dalam
membuat aplikasi case base reasoning yang baik [4].
Pada permasalahan ini, yang menjadi objek adalah suatu mesin yang berbeda dengan
sistem tubuh manusia, gejala yang muncul cukup jelas dan saling berkaitan. Akan tetapi, terdapat
juga masalah-masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan layaknya pada sistem tubuh makhluk
hidup. Sehingga berdasarkan dari 3 penelitian diatas, peneliti akan membuat suatu aplikasi case
base reasoning untuk trouble shooting pada vacuum cleaner merek Dyson yang memfokuskan
pada proses retrival data.
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2. METODE PENELITIAN
2.1 Perancangan Inference Engine
Penyelesaian masalah dalam penelitian ini akan digunakan inference engine yakni case
base reasoning. Alasan menggunakan case base reasoning adalah data yang dimiliki berupa
kumpulan kasus-kasus, sehingga lebih memungkinan untuk menyelesaikan masalah ini dengan
membuat suatu aplikasi dengan case base reasoning dibanding dengan metode lainnya.
2.2 Pemodelan Data
Kumpulan kasus-kasus ini akan disimpan ke dalam suatu database. Untuk itu diperlukan
suatu pemodelan terhadap kasus agar dapat disimpan kedalam database [6]. Berdasarkan dari
informasi yang didapat dari kumpulan kasus-kasus tersebut, kriteria-kriteria atau atribut-atribut
yang penting yakni “Tipe” dari mesin tersebut sebagai contoh DC07, DC32, dan lainnya , “Seri”
dari tipe tersebut semisal Full Gear, All Floors, dan sebagainya, “Usia” dari mesin tersebut
seberapa lama mesin itu semenjak dibeli, “Masalah” yang terjadi, “Perbaikan yang dicoba” , serta
“Solusi”. Untuk masalah, perbaikan yang dicoba, dan solusi dapat memiliki lebih dari satu nilai
yang akan dipisahkan dengan tanda (,). Untuk kriteria masalah tidak boleh kosong karena menjadi
fitur yang sangat penting tetapi boleh bernilai sama. Sedangkan untuk kriteria “Tipe”, “Seri”,
“Usia”, “Perbaikan yang dicoba”, dan “Solusi” boleh tidak memiliki nilai atau null.
Tabel yang akan digunakan untuk database hanya satu yakni tabel untuk menyimpan
semua data kasus. Atribut yang akan digunakan dalam tabel sesuai dengan desain diatas. Pada
atribut masalah yang akan diisi dengan satu atau lebih masalah yakni menggunakan tanda (,)
sebagai pemisah. Hal ini memang terlihat tidak terlalu efektif, terutama dalam pengambilan data.
Oleh karena itu, daripada membuat atribut yang banyak tetapi akan bernilai kosong, maka lebih
baik membuat satu atribut saja. Hal ini berlaku juga untuk atribut perbaikan yang dicoba maupun
solusi.
2.3 Case base reasoning
Sedikit pengetahuan mengenai case base reasoning sendiri. case base reasoning adalah
suatu metode untuk menyelesaikan suatu masalah dengan melihat kembali kumpulan masalahmasalah yang telah diselesaikan pada waktu lampau. Dengan memperhitungkan kesamaan dari
setiap kasusnya. Case base reasoning terdapat 2 jenis yakni untuk pemecahan masalah dan untuk
interpretasi [5]. Dengan anggapan bahwa masalah-masalah yang serupa juga memiliki
kesimpulan atau solusi yang serupa pula.
Case base reasoning yang akan digunakan pada penelitian ini khususnya adalah metode
4R yakni Retrieve, Reuse, Revise, dan Retain. Retrieve berarti mencari kasus-kasus yang serupa
dengan kasus baru yang akan dicari, Reuse berarti menentukan apakah solusi dari kasus lama
dapat digunakan solusinya untuk kasus yang baru, Revise berarti membetulkan solusi jika
diperlukan, Retain berarti menentukan apakah kasus yang baru tersebut dapat dimasukkan ke
kumpulan kasus-kasus[6]. Dengan demikian perlu merancang secara khusus setiap tahapan
berdasarkan kerangka dasar dari case base reasoning ini. Agar hasil yang didapat bisa maksimal.
Gambar 1 berikut adalah gambaran untuk metode 4R.
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Gambar 1. Diagram 4R pada CBR

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.

Tahapan Retrieve

Proses Retrieve adalah proses paling penting dan paling pertama dalam case base
reasoning. Hal ini dikarenakan tanpa adanya proses pengambilan data, maka proses berikutnya
tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dalam mendasain suatu case base reasoning, membuat
suatu metode pengaksesan data yang cepat menjadi suatu keunggulan pada aplikasi case base
reasoning tersebut. Pada tahapan ini, data akan dipilih yang dianggap mirip dengan kasus yang
baru dari kumpulan data kasus yang ada pada aplikasi.
Pada umumnya, dan kebanyakan penelitian tentang case base reasoning, untuk tahapan
ini digunakan metode Nearest Neighbour yang dimana mengambil data-data yang terdekat
berdasarkan urutan indexing pada database. Sangat disayangkan bahwa metode tersebut tidak
dapat diterapkan pada model data penelitian ini. Hal ini karena, komponen utama penentuan solusi
adalah berdasarkan dari kriteria masalah. Serta atribut masalah dalam tabel hanya berbentuk satu
buah nilai. Sehingga indexing tidak dapat berguna dalam database ini.
Untuk itu, peneliti menggunakan sedikit prinsip dari algoritma genetika untuk membantu
melakukan tahapan retrieve ini. Seperti algoritma genetika yang menerapkan prinsip melakukan
perhitungan kecil dalam menemukan solusi, hanya saja prinsip yang diambil adalah jumlah
pekerja yang digunakan. Sehingga untuk dapat melakukan retrieve dengan cepat, maka pekerjaan
tersebut dilakukan sekaligus oleh banyak pekerja.
Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan masalah yang serupa yakni berdasarkan atribut
masalah. Setiap kata yang terdapat pada atribut masalah memiliki kesamaan tersendiri. Sehingga
peneliti menetapkan untuk menggunakan atribut masalah sebagai indikator untuk mendapatkan
data kasus-kasus yang serupa. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari kesamaan antar kata pada
masalah yang terdapat pada kasus baru. Semisal jika terdapat suatu kasus baru dengan masalah
“Mesin tidak hidup” maka aplikasi akan membagi pekerja (worker) sebanyak 3 (sesuai dengan
jumlah kata pada masalah) dan kemudian masing-masing pekerja tersebut akan mencari data
kasus-kasus yang memiliki 3 kata tersebut. Setelah itu, pekerja-pekerja akan saling berkumpul
untuk mendapatkan sebuah list yang berisi tentang ID dari pada kasus-kasus yang telah didapat
oleh pekerja-pekerja, sehingga tidak ada ID kasus yang muncul 2 kali dalam list tersebut. Berikut
adalah gambaran proses.
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Gambar 2. Proses Retrieve dengan Konsep Worker

Setelah mendapatkan list kasus-kasus yang memiliki kata-kata tersebut. Akan dilakukan
sistem ranking terhadap list tersebut. Hal ini dilakukan dengan menghitung jumlah kata yang
sama antara kasus-kasus pada list dengan kata-kata pada kasus yang baru. Setelah dijumlahkan
maka akan dipilih kasus pada list yang memiliki kesamaan paling banyak dengan kasus baru.
Akan dipilih sebanyak 7 tertinggi untuk dikirim ke tahapan selanjutnya. Akan tetapi, jika pada
urutan selanjutnya memiliki nilai yang sama dengan urutan ke-7, maka data selanjutnya akan
diambil juga dan seterusnya.
3.2.

Tahapan Reuse

Pada tahapan reuse, data-data yang telah dikelompokkan dan dianggap cukup dekat
dengan kasus baru akan diperhitungkan lebih dalam lagi untuk mendapatkan solusi terbaik. Hal
ini dilakukan dengan memperhitungkan nilai kesamaan atau similarity dari atribut-atribut yang
ada dalam model data. Tidak berarti bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama, setiap atribut
yang menentukan suatu kesamaan atau similarity akan berbeda-beda.
Kriteria “Tipe” yang bernilai tentang tipe dari vacuum cleaner Dyson tidak memiliki
bobot yang terlalu tinggi karena hanya dari tipe saja tidak dapat menentukan suatu solusi untuk
suatu masalah. Hal ini sangat jelas karena suatu tipe tidak dapat menggambarkan apa-apa. Akan
tetapi, dapat membantu dalam mengelompokkan masalah pada vacuum cleaner berdasarkan dari
tipe vacuum cleaner tersebut karena memiliki kesamaan jenis produk. Sehingga dianggap tipe
yang sama memiliki masalah dan kemungkinan solusi yang mirip juga. Bobot untuk kriteria ini
adalah 1. Pemberian nilai bobot ini didasarkan pada tingkatan kepetingan yakni dari 1 sampai 5.
Kriteria “Seri” bersifat lebih fokus dari pada kriteria tipe. Kriteria ini adalah turunan dari
kriteria tipe, dimana jenisnya akan lebih sama daripada kriteria tipe. Dengan anggapan
penggunaan seri yang sama dapat lebih spesifik antara bagian-bagian dalam vacuum cleaner
tersebut. Bobot untuk kriteria ini diberikan oleh peneliti adalah 1,5.
Kriteria “Usia” adalah waktu dalam satuan tahun dimana umur dari vacuum cleaner
semenjak pertama kali dibeli. Dengan adanya kriteria ini, dapat menghubungkan kesamaan antar
kasus oleh umur. Dengan anggapan, jika suatu vacuum cleaner yang berumur 5 tahun biasa akan
memiliki masalah yang cukup mirip dengan yang berumur 4 tahun seperti misalnya, berkarat dan
sebagainya. Akan tetapi kriteria ini cukup abstrak dan tidak memiliki kepastian tinggi, sehingga
Bobot untuk kriteria ini adalah 0,5.
Kriteria “Masalah” adalah kriteria inti yang berisi sumber utama untuk perbandingan.
Masalah-masalah yang sama kemungkinan besar akan memiliki solusi yang sama. Terlebih mesin
vacuum cleaner memeliki sistem yang cukup mirip karena memiliki satu tujuan yaitu untuk
menyedot debu atau kotoran. Sehingga bobot yang diberikan peneliti untuk kriteria ini adalah 5,0.
Kriteria “Perbaikan yang dicoba” merupakan suatu kriteria yang dibuat peneliti karena
peneliti melihat kebanyakan orang terkadang cukup kreatif dalam mengotak-atik barang mereka.
Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa apa yang mereka coba tersebut dapat menjadi suatu
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indikator dalam menentukan perbaikan selanjutnya hingga menemukan solusi yang benar-benar
dapat memperbaiki mesin vacuum cleaner mereka. Oleh karena itu, peneliti memberikan bobot
3,0.
Setelah menentukan bobot masing-masing kriteria, untuk mengetahui mana yang dapat
diambil dari data kasus hasil retrieve akan dilakukan perhitungan kesamaan atau similarity. Untuk
perhitungan ini, peneliti menggunakan prinsip dari Negny Ste´phane yang mengatakan bahwa
cara menghitung nilai similarity adalah dengan menggunakan global similarity dan local
similarity[3]. Maksud dari pernyataan ini adalah pertama-tama dicari nilai local similarity dengan
membandingkan kriteria antara kasus yang baru dan kasus-kasus yang lama. Setelah itu barulah
dicari global similarity (lihat persamaan 1) dengan menjumlahkan setiap local similarity setiap
kriteria yang ada pada kasus baru. Untuk kriteria perbaikan yang dicoba dan usia, jika kasus yang
baru tidak memiliki nilai untuk kriteria tersebut, maka bobotnya tidak akan memberatkan pada
jumlah bobot akhir. Kemudian hasil penjumlahan tersebut akan dibagi dengan total bobot (W)
hingga didapatlah nilai akhir untuk penentuan.
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =

∑𝑛
𝑖=1(𝑊𝑖 ×𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑖 )
∑𝑛
𝑖=1 𝑊𝑖

(1)

Sedangkan untuk menghitung setiap nilainya pada local similarity pada setiap kriteria
akan ditentukan berdasarkan jenis kriteria tersebut. Metode yang akan banyak dipakai untuk
menghitung nilai local similarity ini adalah dengan menggunakan String Matching. Yakni dengan
membandingkan setiap kata antara kedua kasus. Cara melakukan String Matching ini adalah
dengan memisahkan setiap kata pada kasus dan kemudian membandingkan 1 kata dengan kata
yang lain pada kasus yang dibandingkan. Jika kata tersebut menemukan kata yang sama pada
kasus yang dibandingkan, maka kata tersebut akan dihilangkan agar tidak terjadi perulangan kata
yang banyak. Nilai pembagi untuk menormalisasikan nilai local similarity ini adalah dengan
jumlah kata yang ada pada kasus yang baru. Sehingga nilai tertinggi adalah 1 jika sama semua
dan akan bernilai 0 jika berbeda semua. Adapun kriteria yang menggunakan metode ini adalah
kriteria seri, kriteria masalah, dan kriteria perbaikan yang dicoba.
Sedangkan untuk menghitung nilai local similarity pada kriteria tipe dilakukan dengan
mengecek secara lansung, jika tipe berbeda maka bernilai 0 dan jika tipe sama maka akan bernilai
1. Kemudian untuk kriteria usia akan dibandingkan antara nilai usia kasus baru dan kasus lama.
Dimana nilai yang kecil akan dibandingkan dengan nilai yang besar sehingga didapatkan lah
perbandingan perbedaannya.
3.3.

Tahapan Revise

Pada tahapan ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan cara manual dalam merevisi
masalah. Dengan kata lain, proses revisi ini akan dikerjakan oleh seorang pakar atau ahli, ataupun
ketika ada yang menemukan solusi tersebut. Data kasus-kasus yang baru yang tidak dapat
menyelesaikan masalah akan tetap disimpan dan menunggu sampai ada perbaikan untuk masalah
tersebut.
3.4.

Tahapan Retain

Pada tahapan terakhir dari metode 4R yakni retain adalah bagaimana kasus baru tersebut
akan masuk kedalam kumpulan kasus-kasus untuk dipakai berikutnya. Kasus yang tersebut akan
diambil bilamana pengguna mendapatkan hasil penyembuhan dari solusi tersebut. Sehingga kasus
tersebut akan disimpan dengan menggisikan solusi seperti yang aplikasi cari. Apabila pengguna
tidak mendapatkan manfaat dari solusi tersebut, maka kasus akan disimpan dengan tanpa solusi.
Yang dimana akan direvisi oleh ahli atau pakar pada waktu lain.
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Perancangan Aplikasi

Setelah menentukan inference engine yakni bagian dalam dan utama dari aplikasi ini.
Tahap selanjutnya adalah menentukan rancangan dari aplikasi itu sendiri. Aplkasi Case base
reasoning ini akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java khususnya ekspansi
JavaFX. Sedangkan untuk databasenya digunakan SQLite untuk menyimpan semua data.
Database ini berfungsi seperti otak seorang pakar. Alasan menggunakan bahasa pemrograman
Java karena merupakan pemrograman objek yang bagus sehingga mudah untuk mengatur segala
keperluan yang menyangkut objek. Serta fitur thread pada Java juga mudah untuk digunakan
dalam membantu pembuatan aplikasi ini. Fungsi thread disini adalah untuk membantu
mewujudkan tahapan retrieve agar dapat menyaring data berdasarkan data model yang telah
dirancang. Berikut adalah hasil tampilan user interface (gambar 3).

Gambar 3. Tampilan aplikasi

Pengujian Aplikasi
Untuk menguji kesesuaian hasil, maka diperlukan pengujian data kasus (test cases) [10].
Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 1. Data kasus Uji Coba
Tipe

Seri

Usia

Perbaikan
yang dicoba

Masalah
Auto carpet height adjustment tidak
bekerja
Tidak Menghisap

DC07
DC15
Animal

DC59

Cordless

bergetar saat mode turbo

Animal Upright
Cleaner
All Floor

Bau terbakar dan mengeluarkan
suara aneh
batang sikat tidak bergerak

DC07
DC24

2

3

ganti roller
bersihkan
filter

DC32

Bau kencing anjing

Solusi
ganti internal hose
bersihkan penutup diatas casing filter motor
letak dryer sheet pada kantong plastik bersih dan
biarkan hingga 5 sampai 10 menit
lakukan pembongkaran dan bersihkan setiap
bagian
ganti motor
ganti tombol on/off pada batang sikatnya

Contoh kasus yang diambil adalah sebuah mesin dyson dengan tipe DC07, tidak diketahui
seri, tidak diketahui usia, memiliki masalah “Bau Anjing”, dan perbaikan yang telah dicoba
adalah “bersihkan filter dan hose”. Secara perhitungan maka sebagai berikut.
Tabel 2. Hasil retrieve
No
1
2

Tipe

Seri

DC32

Animal

DC07

Animal
Upright
Cleaner

Usia

Masalah

2

Bau kencing anjing

0

Bau terbakar dan
mengeluarkan suara
aneh

Perbaikan yang
dicoba

Solusi

bersihkan filter

letak dryer sheet pada kantong plastik bersih
dan biarkan hingga 5 sampai 10 menit
ganti motor

Berdasarkan dari kata yang terdapat pada masalah maka terpilihlah 2 buah kasus yang
dianggap mirip dengan kasus baru. Setelah itu akan dilakukan perhitungan local similariy dan
akan dikalikan dengan bobot kriteri, selanjutnya diteruskan ke penjumlahan untuk mendapatkan
global similarity yang akan digunakan untuk mendapatkat keputusan.
Tabel 3. Hasil perhitungan local similarity
Kriteria

Jumlah kata yang sama

jumlah kata kasus baru

Nilai local similarity
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Masalah
Perbaikan yang
dicoba
Tipe

Kasus 1
2

Kasus 2
1

2

kasus 1
1

kasus 2
0,5

2

0

4

0,5

0

0

1

1

0

1

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 1 =
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 2 =

(1×0)+(5 ×1)+(3×0,5)
1+1,5+5+3
(1×1)+(5 ×0,5)+(3×0)
1+1,5+5+3

Maka dari itu didapatlah global similarity kasus 1 sebesar 5,1425 dan global similarity
kasus 2 sebesar 3,5. Sehingga keputusan yang diperoleh akan memilih kasus 1 sebagai solusi
yakni “letak dryer sheet pada kantong plastik bersih dan biarkan hingga 5 sampai 10 menit
“karena memiliki nilai terbesar dari antara kasus-kasus lama dan memiliki nilai lebih dari 50%
total bobot.

Gambar 4. Tampilan Hasil test case

4. KESIMPULAN
Kesimpulan pada penelitian ini adalah semua fungsi user interface pada aplikasi bekerja
dengan baik serta aplikasi dapat mencari solusi berdasarkan uji coba terhadap kasus baru hanya
saja tidak menampilkan hasil perhitungan. Metode case-based reasoning dengan menggunakan
konsep worker pada tahapan retrieve dan perhitungan local dan global similarity sudah tepat
penerapannya untuk melakukan troubleshooting vacuum cleaner
5. SARAN
Saran untuk penelitan berikutnya adalah menggunakan threads lebih maksimal, menambahkan
kriteria pada model data agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, menggunakan data kasus yang lebih
banyak dan menambahkan metode perhitungan heuristic untuk hasil yang lebih handal.
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ABSTRAK

Cafe Upnormal merupakan salah satu cafe yang ramai dikunjungi oleh para penikmat kopi. Selain
kopi, ada berbagai macam menu yang juga disiapkan pada cafe ini. Proses pemesanan menu masih
dilakukan secara konvensional yaitu mencatat pesanan pelanggan kemudian membawa pesanan tersebut
ke bagian dapur sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melayani satu pelanggan dan kasir
masih melakukan penginputan data pesanan pada mesin kasir berdasarkan catatan pesanan pelanggan
pada saat proses pembayaran dan adapun rekapitulasi laporan bulanan masi membutuhkan waktu unutk
membuat laporan terhadap pimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi
pemesanan menu berbasis android dsn mengimplementasikan firebase realtime database untuk
menampilkan data secara realtime ke bagian dapur. Penelitian ini terdiri dari aplikasi admin pelayan,
aplikasi dapur dan juga aplikasi kasir. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan
pemesanan menu pada smartphone android dan Firebase realtime database telah diterapkan pada aplikasi
sehingga bagian dapur sudah dapat menerima orderan pesanan secara realtime. Di harapkan dengan
adanya aplikasi tersebut dapat mempercepat proses pelayanan kepada konsumen dengan memotong waktu
tunggu pada bagian dapur dengan menggunakan Realtime Database.
Kata Kunci : Pemesanan, firebase realtime database, cafe upnormal, android.
ABSTRACT
Cafe Upnormal is a cafe that is visited by coffee connoisseurs. Besides coffee, there are various
kinds of menus that are also prepared at this cafe. The menu ordering process is still done conventionally
by recording the customer's order and then bringing the order to the kitchen so that it takes a long time to
serve one customer and the cashier still inputs the order data at the cash register based on the customer's
order record during the payment process and the report recapitulation monthly still takes time to make a
report to the leadership. This study aims to design an android-based menu ordering application and
implement a realtime database firebase to display data in real time to the kitchen. This research consists
of a waiter application, kitchen application and cashier application. The results of this study can be used
to order menus on Android smartphones and the Firebase realtime database has been applied to the
application so that the kitchen can receive orders in real time. It is expected that the application can
accelerate the process of service to consumers by cutting the waiting time in the kitchen by using the
Realtime Database.
Keywords: Booking, realtime data base firebase, cafe upnormal, android.
1.

PENDAHULUAN

F

irebase Realtime Database merupakan sebuah Cloud-Hosted database yang dapat menyimpan
dan melakukan sinkronisasi data secara realtime untuk setiap client yang terhubung. Setiap kali
pengguna memperbarui data, maka akan menyimpan data pada cloud dan sekaligus memberitahu ke semua
client yang terhubung dan secara otomatis client menerima pembaruan dengan data terbaru.
Cafe Upnormal merupakan salah satu cafe yang ramai dikunjungi oleh para penikmat kopi. Selain
kopi, ada berbagai macam menu yang juga disiapkan pada cafe ini. Proses pemesanan menu masih
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dilakukan secara konvensional yaitu mencatat pesanan pelanggan kemudian membawa pesanan tersebut ke
bagian dapur sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melayani satu pelanggan dan kasir
masih melakukan penginputan data pesanan pada mesin kasir berdasarkan catatan pesanan pelanggan pada
saat proses pembayaran dan adapun rekapitulasi laporan bulanan masi membutuhkan waktu unutk membuat
laporan terhadap pimpinan.
Seharusnya semua proses transaksi dapat dilakukan secara cepat dengan menggunakan System
Operasi Android dengan memanfaatkan Firebase Realtime Database untuk menampilkan order pesanan
menggunakan teknologi Push Notification kebagian dapur yang dilakukan pada saat pelayan menginput
order pesanan pelanggan, sedangkan pada proses transaksi dikasir, pelanggan hanya perlu menyebutkan
nomor meja sehingga data transaksi dapat diproses oleh kasir.
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan Firebase Realtime Database
Untuk Aplikasi Pemesanan Menu Berbasis Android Pada Cafe Upnormal Coffee Roaster
2.1

Definisi Cloud Massanging

Firebase Cloud Messaging(FCM) adalah sebuah layanan gratis pada Android yang disediakan oleh
Google yang berfungsi untuk menjalankan sebuah Push Notification. Firebase Cloud Messaging (FCM)
adalah solusi perpesanan lintas-platform yang memungkinkan dapat mengirimkan pesan dan
pemberitahuan dengan terpercaya tanpa biaya. Dahulunya Firebase Cloud Messaging ini bernama Google
Cloud Messaging atau GCM, namun sekarang sudah berubah dan menjadi lebih besar di Firebase. Google
mengumumkan pada I/O 2016, dan berencana untuk terus menambahkan fitur untuk FCM bukan Google
Cloud Messaging (GCM).
Push notification membiarkan aplikasi memberitahu pengguna pesan atau kejadian yang baru bahkan
ketika pengguna tidak aktif menggunakan aplikasi. Pada perangkat Android, bila perangkat menerima push
notification, ikon aplikasi dan pesan akan muncul di status bar
2.2

Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler Iayar sentuh
seperti telepon pintar dan komputer tablet”. [2]
Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang
kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Antarmuka
pengguna Android didasarkan pada manipulasi langsung, menggunakan masukan sentuh yang serupa
dengan tindakan di dunia nyata, seperti menggesek, mengetuk, mencubit, dan membalikkan cubitan untuk
memanipulasi objek di layar. Android adalah sistem operasi open source, dan Google merilis kode-nya di
bawah Lisensi Apache. Kode open source dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat
lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel,
dan pengembang aplikasi.
2.3

Unified Modelling Language(UML)

Unified Modeling Language terbagi menjadi sembilan diagram yang Masing-masing memiliki
aturan-aturan tertentu dalam penyusunan. Diagram-diagram tersebut tersusun atas sejumlah elemen grafik
yang saling membentuk satu kesatuan dalam pemodelan software. Masing-masing diagram UML
mempresentasikan berbagai sudut pandangan terhadap sistem dan mendefenisikan apa yang dikerjakan oleh
sistem, bukan bagaimana sistem berkerja.
Kesembilan diagram UML tersebut dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu :
1. Diagram untuk requirement dan desain, terdiri dari tujuh diagram, di antaranya adalah Use Case
Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Object Diagram, Sequence Diagram, Collaboration
Diagram, State Diagram.
2. Diagram mengenai organisasi umum software, terdiri dari satu diagram, yaitu Diagram Package
3. Diagram untuk implementasi, terdiri dari suatu diagram, yaitu Component & Deployment Diagram.
2.4

Pengujian Black Box

Pengujian Black Box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur
logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi
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dengan benar.Pengujian black box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada
spesifikasi perangkat lunak. Data uji dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluar dari perangkat
lunak dicek apakah telah sesuai yang diharapkan.”[3]
2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Model Arsitektur
Aplikasi yang akan dibuat ini akan menggunakan sistem arsitektur klien dan server. Sistem arsitektur
ini akan memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses secara langsung dengan bantuan API milik
Firebase. Bagian client merupakan aplikasi yang telah dipasang pada smartphone android milik pengguna.
Admin dapat melakukan proses penginputan data pada aplikasi dan user dapat melakukan proses
pemesanan menu makanan, dapur dapat melihat dan menvalidasi pesanan yang diinput oleh pelayan dan
transaksi pembayaran pada aplikasi.
Semua kegiatan/fitur yang pengguna jalankan pada aplikasi merupakan bagian client. Bagian
server merupakan tempat penyimpanan seluruh data aplikasi. Saat pengguna memasukkan data untuk
disimpan pada aplikasi, data tersebut dapat diterima oleh pengguna lain secara realtime melalui API
milik Firebase.

Gambar 1 Model Arsitektur
2.2 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. Use case merupakan sebuah pekerjaan
tertentu, misalnya login ke sistem, mengakses sebuah aplikasi, dan sebagainya. Use Case Untuk perangkat
lunak yang akan dibangun dijelaskan pada gambar
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System
Input Nama
Cabang
<<include>>
<<extend>>
Input nama dan
Password pegawai
Dapur

<<include>>

<<extend>>
<<include>>

Input Nama dan
password Pelayan
<<extend>>

<<include>>

Input Nama dan
password Kasir
<<extend>>
Login A dmin

<<include>>

A dmin

Input Nomor
Meja
<<include>>

<<extend>>

<<include>>
Input stock dan
Data Menu

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

Laporan Transaksi
Harian.
<<include>>
laporan
Transasksi
Bulanan

<<include>>
Login Pelayan

<<include>>

Input Orderan
<<include>>

Pelayan
<<include>>

<<include>>
<<include>>

Edit pesanan

Orderan Pesanan
<<include>>
<<include>>

Login Dapur
<<include>>

Dapur

Validasi Pesanan
<<include>>
View Transaksi

<<include>>
Login Kasir
Kasir

<<include>>

<<include>>
Proses Transaksi
<<include>>

<<extend>>
Laporan Transaksi

Gambar 2 Use Case Diagram Aplikasi E-Learning
2.3 Class Diagram
Berikut adalah class digram dari aplikasi ini

Gambar 3 Class Diagram
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2.4 Tampilan Rancangan Interface
Berikut adalah beberapa interface dari aplikasi yang dirancang :
1. Tampilan Login Admin

Gambar 4 Tampilan Login Admin
2. Tampilan Utama Aplikasi

Gambar 5 Tampilan Menu Utama Aplikasi
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3. Tampilan Input Menu

Gambar 6 Tampilan Input Menu/Order
4. Rancangan Daftar Menu

Gambar 7 Rancangan Input Orderan
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5. Rancangan Input Nomor Meja dan order

Gambar 8 Rancangan InputNomor Meja dan Orderan
5. Rancangan Laporan

Gambar 2.12 Rancangan Input Menu Makanan

2.5 Pengujian Sistem
Pengujian sistem dilakukan dengan mengambil sampel terhadap fungsi dari aplikasi yang dirancang,
pada penelitian ini fungsi yang diuji pada proses inpur Order makanan maupun minuman seperti pada test
Case dibawah ini :
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Tabel 1 Pengujian Terhadap Fungsi Input Menu/Order
Test Factor

Hasil

Klik pada pilih jenis menu.

√

Keterangan
Maka akan menampilkan pilihan
jenis makanan atau minuman
yang ingin di input.

Screenshoot

Ket: √=Berhasil

X=Tidak Berhasil
3. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan pemesanan menu
pada smartphone android.
b. Firebase realtime database telah diterapkan pada aplikasi sehingga bagian dapur sudah dapat
menerima orderan pesanan secara realtime.
c. Berdasarkan pengujian black box yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan aplikasi telah
terbebas dari kesalahan fungsionalitas
4. SARAN
Adapun kesimpulan yang dapat di berikan terhadap penelitian ini sebagai berikut :
a. Aplikasi dari hasil penelitian ini dapat di gunakan oleh rumah makan, cafe, warkop yang
mempunyai alur proses transaksi yang sama.
b. Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya sebaiknya dapat terhubung ke printer struk dan juga
cash drawer.
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Abstrak
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) khususnya di Provinsi Papua, merupakan salah
satu unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang
penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) sebagai salah satu bidang
yang dimiliki, bertugas untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fisik daerah akibat
bencana alam pasca bencana. Sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan fisik, bidang rehabilitasi
dan rekonstruksi melakukan pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi, perhitungan kerusakan,
kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman,
infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor yang sekaligus menjadi kriteria pada penelitian ini.
Penulisan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan, yang menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai software pengolah basisdatanya serta mengunakan
metode Analytic Hierarchy Process (AHP) sebagai metode untuk mendapatkan alternatif keputusan
terbaik. Diharapkan dengan sistem yang dibangun ini dapat membantu pihak BPBD di bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi (RR) dalam mengambil suatu keputusan yang tepat, cepat, efektif dan efisien dalam
menentukan sektor utama dalam pelaksanaan pembangunan fisik pasca bencana.

Kata kunci— Sistem Pendukung Keputusan, DSS, AHP, BPBD Papua, Pasca Bencana
Abstract
To support the tasks related to the handling of post-disaster areas, the regent is assisted by the
Regional Disaster Management Agency, especially in Papua Province. The rehabilitation and
reconstruction sector as one of the fields owned, has the duty to be responsible for implementing the
physical development of the region due to natural disasters in the aftermath of a disaster. Before carrying
out physical development, the rehabilitation and reconstruction sector carries out studies and assessments
including identification, calculation of damage, physical and non-physical losses relating to aspects of
human development, housing or settlement, infrastructure, economic, social, and cross-sectoral. These
studies also become the criteria used in this study. So thus in this study aims to produce a decision support
system, which uses the PHP programming language, MySQL as its database processing software and
Analytic Hierarchy Process method as a method to get the best alternative decisions. It is also hoped that
this system can help the Agency especially in the field of Rehabilitation and Reconstruction to make the
right, fast, effective and efficient and relevant decisions in determining the main sectors in the
implementation of post-disaster physical development so that aspects of post-disaster regional development
can be fulfilled properly and right.

Keywords— Decision Support System, DSS, AHP, BPBD Papua, Post-Disaster
1. PENDAHULUAN

B

adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah unsur pendukung
tugas bupati dalam penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang penanggulangan
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bencana yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati. Dalam BPBD terdapat bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fisik akibat bencana alam pasca bencana.
Sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan fisik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
melakukan pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi, perhitungan kerusakan, kerugian fisik
dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman,
infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Pada Bidang ini, terdapat 5(lima) sektor yang
menjadi fokus dalam penanganan Pasca Bencana yaitu: (1)Sektor Perumahan dan Permukiman,
(2)Sektor Infrastruktur Publik, (3)Sektor Ekonomi Produktif, (4)Sektor Sosial, dan (5)Lintas
Sektor. Untuk sektor pemukiman (perumahan masyarakt) oleh keputusan Presiden menjadi
prioritas utama untuk dibangun. Dengan adanya 5(lima) sektor utama yang menjadi fokus
penanganan pasca bencana, pihak BPBD sering mengalami kesulitan dalam menentukan sektor
yang pertama kali akan dilakukan pelaksanaan pembangunan fisik akibat bencana alam. Serta
informasi yang terlambat dari masyarakat yang disampaikan kepada BPBD, sehingga sering
terjadi kesalahan dalam suatu keputusan yang telah diambil. Seperti pada saat terjadi gempa bumi
dan tsunami, seharusnya sektor infrastruktur yang pertama dilakukan pembangunan fisik, tetapi
pembangunan yang dilakukan adalah lintas sektor. Berdasarkan permasalahan tersebut dibuatlah
suatu sistem pendukung keputusan pelaksanaan pembangunanan fisik akibat bencana alam pada
BPBD, menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP).
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:
Standarisasi data keperluan analisis prioritas pelaksanaan pembangunan fisik daerah bencana
alam pada Badan Nasional Penangulangan Bencana. Penelitian tersebut bertujuan untuk
mengatasi permasalahan pelaporan data yang berbeda-beda di setiap daerah dengan melakukan
standarisasi format data agar lebih cepat menentukan prioritas kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi, dimana untuk penentuan prioritas dilakukan dengan mengunakan metode Analytic
Hierarchy Process [1], analisa risiko konstruksi bawah pada proyek pembangunan hartono
lifestyle mall Yogyakarta dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini
bertujuan untuk menentuka resiko paling dominan yang terjadi pada proyek konstruksi sesuai
dengan pihak professional yang terlibat [2], dan sistem pendukung keputusan menentukan
kelayakan rekonstruksi rumah miskin menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP).
Penelitian ini bertujuan untuk membantu memberikan alternatif solusi kepada kepala dinas sosial
klaten. Sistem pendukung keputusan dibangun berdasarkan 14 kriteria buruk dari Biro Pusat
Statistik dan memberikan nilai preferensi tertimbang bunga dimana nilai total bobot tidak boleh
kurang dari 100 % [3].
2. METODE PENELITIAN
Adapun tahapan pengembangan sistem ini dilakukan berdasarkan pada metode waterfall,
dengan menerapkan beberapa tahapannya, antara lain: perencanaan, analisis kebutuhan, desain,
implementasi dan pengkodean serta ujicoba sistem.
2.1. Kriteria dan Alternatif
2.1.1. Kriteria
Kriteria dan sub kriteria yang digunakan pada penelitian ini antara lain: sumber daya manusia,
sumber daya, dana, waktu, peralatan, material, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

2.1.2. Alternatif
Untuk alternatif dan sub alternatif yang digunakan adalah infrastruktur, ekonomi produktif,
sosial, dan lintas sektor. Dimana masing-masing alternatif akan memiliki beberapa sub alternatif.
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2.1.3. Model Hirarki
Adapun model hirarki AHP berdasarkan kriteria dan alternatif yang digunakan data dapat
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Model Hirarki AHP
2.1.4. Perancangan Sistem
Adapun perancangan sistem menggunakan Diagram Arus Data (DAD) overview, yang
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. DAD Sistem
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2.1.5. Perancangan Basisdata

Gambar 3. ER- Diagram
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai hasil analisis dan perancangan, sistem yang dihasilkan telah mampu mengelola
nilai preferensi dari masing-masing kriteria terhadap alternatif sesuai Gambar 1 (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Menu kelola nilai preferensi kriteria
Data bencana yang digunakan pada penelitian adalah bencana alam banjir dan tanah
longsor yang terjadi di kabupaten Jayapura pada tahun 2015. Dari hasil data yang diolah menjadi
nilai preferensi untuk kriteria (Tabel 1), Kriteria Dana menjadi prioritas utama yang harus
diselesaikan oleh pemerintah.
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Tabel 1 Normalisasi matriks perbandingan persyaratan

Untuk proses perhitungan prioritas telah dapat dilakukan oleh sistem untuk
mendapatakan matrix normal (Tabel 1), kemudian berdasarkan normalisasi tersebut dilakukan
perhitungan untuk mengetahui prioritas alternatif berdasarkan nilai preferensi yang telah
dimasukan ke matriks perbandingan bersyarat seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Normalisasi matriks perbandingan persyaratan

Tabel 3 Hasil perangkingan sistem
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Dari hasil perangkingan di atas, sistem memprioritas pembangunan fisik yang baik
dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah Kabupaten Jayapura adalah sektor ekonomi produktif
(pasar tradisional), kemudian setelah itu difokuskan ke sektor infrastruktur.
4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari penelitian, antara lain:
• Sistem Pendukung Keputusan ini dapat menentukan nilai bobot prioritas dari kejadian bencana
alam yang diperoleh dengan menggunakan metode AHP berdasarkan kriteria dan sub kriteria
penilaian, dan
• Sistem Pendukung Keputusan ini dapat menghasilkan salah satu sektor utama yang dapat
diprioritaskan untuk dilaksanakan pembangunan fisik daerah pasca bencana.
• Untuk bencana alam di Kabupaten Jayapura tahun 2015, fokus pembangunan fisik yang mesti
dilakukan pemerintah adalah eknomi produktif dan infrastruktur.
5. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ini ke depan yakni
• Menerapkan sistem analisis sensitifitas untuk mendapatkan solusi terbaik dari alternatif solusi
yang telah dihasilkan pada penelitian ini [4].
• Mengembangkan sistem pemberian nilai referensi berbasis android untuk tim cepat tanggap
BPBD dalam melaporkan tingkat kerusakan fisik daerah terkait sektor-sektor domain agar
alternatif solusi yang dihasil menjadi akurat, tepat waktu dan relevan.
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Abstrak
Kapabilitas menyediakan dan menyampaikan informasi dengan kualitas layanan online
yang baik dan sesuai harapan pelanggan tidak terlepas dari peran kompetensi TI dan dukungan
TI dalam mewujudkan dan menjamin nilai-nilai kepuasan, kepercayaan dan kesetiaan
pelanggannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana peran kompetensi TI dan
dukungan TI meningkatkan kualitas layanan online pada bisnis toko online keluarga. Metode
penelitian menggunakan kombinasi triangulasi konvergen dengan desain eksplanatoris melalui
penjelasan follow-up. Populasi penelitian berasal dari bisnis toko online keluarga yang sudah
memasarkan produk/jasa lebih dari 5 tahun di Kalimantan Barat. Pengisian kuesioner dilakukan
oleh 99 responden. Analisis data menggunakan SEM-PLS dan wawancara secara mendalam
kepada 5 informan kunci. Kebaharuan penelitian memperlihatkan ada pengaruh dan hubungan
di antara konstruk kompetensi TI dan dukungan TI terhadap kualitas layanan online dengan nilai
relevansi prediksi yang tinggi yakni sebesar 86,5%. Hasil penelitian memberikan kontribusi
bahwa kompetensi TI tidak memiliki peran signifikan terhadap kualitas layanan online, walaupun
semua indikator kompentensi TI mencerminkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Justru
sebaliknya dukungan TI memperlihatkan peran penting melalui hubungan yang kuat, positif dan
signifikan terhadap kompetensi TI dan kualitas layanan online.
Kata kunci—Kompetensi TI, Dukungan TI, Kualitas Layanan Online, Bisnis Keluarga
Abstract
Providing the capability and delivering information with proper online services which
are suitable based on customer expectations are inseparable from the roles of IT competence and
IT supports in realizing and guaranteeing the values of satisfaction, trust, and loyalty of
customers. This study aimed to determine the extent of the role of IT competence and IT supports
to improve the quality of family businesses of online services. The combination method of
convergent triangulation and an explanatory, follow-up design was implemented. The population
engaged middle-up online stores that have marketed products online in five-year time in West
Kalimantan. Questionnaires were completed by 99 respondents. Data analysis used SEM-PLS
and in-depth interviews with 5 key informants. The novelty of the research shows that there are
influences and relationships between the constructs of IT competence and IT supports on the
quality of online services with a high predictive relevance value, i.e. 86.5%. The results of the
study show that IT competence does not have a significant role on the quality of online services
although all IT competency indicators reflect a very strong and positive relationship. Conversely,
IT supports show an important role through strong, positive and significant relationships to IT
competence and online service quality.
Keywords—IT Competence, IT Support, Online Service Quality, Family Business

86
1. PENDAHULUAN

P

erubahan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dengan tingkat perubahan yang
sangat signifikan membuat kebanyakan perusahaan, tidak terkecuali bisnis keluarga
menyadari pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Dalam mengelola proses TI tidak
hanya mencakup mengenai proses yang efisien dan memiliki standarisasi yang jelas, namun juga
harus mampu memenuhi ekspektasi bisnis melalui ketersediaan dan kemudahan memperoleh
informasi [1]. Kenyataan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen dan pemangku
kepentingan, dimana TI sangat dibutuhkan untuk menyediakan kualitas layanan online yang lebih
baik dan memiliki daya tanggap secara cepat dan akurat [2]. Mengingat sejauh ini semakin banyak
bisnis keluarga khususnya di Kalimantan Barat mulai memasarkan produk/jasanya melalui toko
online. Kondisi ini tentunya menjadi tekanan bagi pihak manajemen, dimana merumuskan
strategis bisnis masih berorientasi kepada tingkatan senioritas hirarkis keluarga [3]. Penelitian
sebelumnya memperlihatkan bahwa kapabilitas dalam menyediakan dan menyampaikan
informasi dengan kualitas layanan online yang baik dan sesuai harapan pelanggan tidak hanya
dari sisi keakuratan, kelengkapan dan kekinian informasi produk/jasa saja. Namun konten paling
penting harus dapat membangun dan menjamin nilai-nilai kepuasan, kepercayaan dan kesetiaan
pelanggan dengan selalu meningkatkan, menjamin dan memastikan kualitas layanannya, tidak
terlepas dari bisnis keluarga [3,4]. Kegagalan membangun kualitas layanan online pada bisnis
toko online dapat mengakibatkan pelanggan tidak puas, mengeluh dan kemungkinan paling fatal
akan beralih ke pesaing toko online lainnya [5].
Sejumlah literatur juga telah memperlihatkan bahwa meningkatkan kualitas layanan online tidak
terlepas dari kepemilikan kapabilitas atau kompetensi TI. Kompetensi TI dapat membuat
perusahaan atau bisnis menjadi lebih kompetitif dan bahwa penerapan TI yang tepat dapat
mempengaruhi hubungan ini [6,7,8]. Kapabilitas atau kompetensi TI diartikan sebagai
kemampuan menganalisis keberadaan berbagai sumber daya yang terkait dengan TI, yang
komposisinya menyusun kompetensi atau kapabilitas TI yang bernilai, tidak dapat ditiru, dan
tidak dapat disubstitusikan [9,10]. Kemampuan memobilisasi dan menggunakan sumber daya
berbasis TI melalui kombinasi sumber daya dan kapasitas perusahaan lainnya. Kompetensi TI
juga mewakili sejauh mana perusahaan memiliki pengetahuan TI dan menggunakannya secara
efektif untuk mengelola informasi yang dihasilkan dalam perusahaan.
Penelitian ini hanya difokuskan pada semua bisnis keluarga di wilayah Kalimantan Barat yang
telah memasarkan produk/jasa melalui toko online. Mengingat wilayah ini sebagian besar adalah
didominasi oleh bisnis keluarga, memiliki potensi pertumbuhan pasar yang masih luas, dan
peluang investasi yang menjanjikan karena berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Kondisi
ini memberikan peluang bagi semua bisnis keluarga toko online dalam menjalin komunikasi dan
hubungan personalisasi dengan pelanggan dalam dan luar negeri, dan kesempatan meningkatkan
daya saing multinasional. Selain itu, selama ini pembahasan penelitian mengenai kompetensi TI
hanya fokus pada area nasional dan belum pada satu budaya bisnis tertentu dengan penduduk
yang beragam. Penelitian ini juga menjadi menarik karena sistem pengelolaannya memiliki
perspektif manajemen yang berbeda.
Merujuk pemaparan sebelumnya, rumusan masalah penelitian menitikberatkan adanya dugaan
meningkatnya kualitas layanan online pada bisnis toko online keluarga dipengaruhi oleh
kompetensi TI dan dukungan TI. Rumusan masalah sejalan dengan tujuan penelitian untuk
mengetahui sejauhmana pengaruh dan hubungan diantara konstruk kompetensi TI dan dukungan
TI dalam meningkatkan kualitas layanan online pada bisnis toko online di wilayah Kalimantan
Barat. Kebaharuan penelitian difokuskan kepada kebutuhan menemukan prediksi relatif dari
model penelitian yang diusulkan mengenai pengaruh dan hubungan di antara konstruk
kompetensi TI dan dukungan TI terhadap kualitas layanan online. Selanjutnya, pembahasan
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penelitian ini juga memiliki kontribusi penting bagi pihak manajemen dan pemangku kepentingan
dalam menelusuri dan menemukan solusi untuk membangun dan mengelola kelangsungan bisnis
toko online keluarga dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kombinasi model triangulasi konvergen dengan
desain eksplanatoris melalui model penjelasan follow-up pada bisnis toko online. Penelitian
diawali dengan mendefinisikan latar belakang penelitian, kajian pustaka, merumuskan masalah,
mendesain penelitian dan hipotesisnya, pengumpulan data, analisa data, hasil penelitian, dan
penarikan kesimpulan [11]. Populasi penelitian berasal dari semua organisasi atau unit bisnis
keluarga yang sudah memasarkan produk/jasa melalui bisnis toko online sudah lebih dari 5 tahun
di Kalimantan Barat. Mengingat dalam kurang waktu tersebut sudah beroperasi dengan baik dan
sudah ada kelangsungan usaha bisnis onlinenya. Kebutuhan data penelitian diperoleh dengan cara
menyebarkan kuesioner kepada 112 responden dan yang mengirimkan kembali berjumlah 99
dengan respon rate 88.39%. Pengisian kuesioner dilakukan pimpinan perusahaan, divisi
pemasaran dan unit kerja TI melalui media elektronik dalam bentuk google form, dan pengolahan
datanya menggunakan skala likert dengan interval sangat setuju (skor 6) hingga sangat tidak
setuju (skor 1). Penentuan responden ini dengan memperhatikan tupoksi dari aktivitas pekerjaan
mereka sehari-hari. Mengingat penggunaan ordinal dalam skala likert dapat memberikan data
lebih akurat dan ada jaminan kepastiannya karena meniadakan faktor tendensi keragu-raguan
[11].
Kuesioner penelitian merujuk pada penelitian terdahulu dengan melakukan sejumlah
penyesuaian kembali. Semua kuesioner dalam penelitian sudah melalui pengujian validitas dan
reliabilitas. Penelitian ini menggunakan analisis model SEM-PLS dengan software SmartPLS ver
3.2.7. Pengujian model SEM-PLS meliputi model konsepsual, metode analisis algorithm,
bootstrapping, model diagram jalur dan evaluasi model dan dilanjutkan penarikan kesimpulan
dan saran [11]. Untuk sebaran datanya sudah dilakukan proses bootstrapping dari sisi
normalitasnya. Selanjutnya hasil analisis kuantitatif divalidasi kembali melalui proses justifikasi
merujuk pada penjelasan dari 5 orang informan kunci yang sudah ditentukan menggunakan teknik
purposif. Semua informan kunci dipilih dari populasi penelitian yang sama berdasarkan sejumlah
kriteria inklusi dan eksklusi melalui wawancara dan FGDs [12]. Selanjutnya untuk memastikan
informasi yang diperoleh, maka dilakukan proses umpan balik untuk mengurangi bias-bias
personal pada saat melakukan kegiatan analisis penelitian. Sementara untuk formulasi uji
hipotesisnya adalah H1: kompetensi TI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas layanan
online; H2: dukungan TI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas layanan online; H3:
dukungan TI memiliki pengaruh positif terhadap kompetensi TI.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Semua variabel model penelitian merujuk pada penelitian sebelumnya, yang dibentuk
dari variabel kompetensi TI [13], dukungan TI [14] dan kualitas layanan online [15]. Kompetensi
TI diukur dengan indikator infrastruktur TI (KTI1), pengetahuan teknis TI (KTI2), pengetahuan
manajerial TI (KTI3), dan integrasi TI (KTI4). Berikutnya variabel dukungan TI diukur dengan
indikator hardware (DTI1), software (DTI2), database (DTI3), dan sistem jaringan (DTI4).
Terakhir sebagai variabel endogenus kualitas layanan online diukur dengan indikator daya
tanggap (KLOL1), rancangan web (KLOL2), keakuratan informasi (KLOL3), kemudahan
penggunaan (KLOL4), kehandalan (KLOL5), dan keamanan (KLOL6).
Perolehan hasil penelitian ini diawali melakukan analisis model pengukuran dengan cara
membuat analisis jalur model penelitian. Merujuk kepada model SEM, maka model penelitian
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meliputi konstruk kompetensi TI dan dukungan TI terhadap kualitas layanan TI. Berikut ini
mendeskripsikan setiap indikator dari masing-masing dimensi untuk konstruk dalam penelitian
ini. Selanjutnya merujuk perhitungan model SEM-PLS, tahap berikutnya adalah menentukan
estimasi melalui proses PLS Algorithm dan melakukan teknik proses Bootstrapping. Dalam tahap
analisis juga dilakukan uji validitas dalam dua tahapan, yakni melakukan uji validitas konvergen
dan validitas diskriminan berdasarkan nilai dari hasil perhitungan Average Variance Extracted
(AVE). Berdasarkan hasil pengolahan data responden memperlihatkan pengaruh dari setiap
konstruk yang direpresentasikan melalui diagram jalur model penelitian pada gambar 1 berikut
ini:

Gambar 1 Model Diagram Jalur Penelitian
Tabel 1 memperlihatkan nilai pengujian validitas diskriminan di tingkat konstruk. Semua
nilai AVE > 0,50 sehingga semua konstuk valid secara diskriminan. Selain itu, nilai akar dari
AVE juga mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan nilai korelasi terhadap konstruk
lainnya. Tabel 2 memperlihatkan hasil pengujian reliabilitas melalui cronbach’s alpha dan
composite reliability, dimana hasil perhitungan menunjukkan nilai lebih besar dari 0,70 sehingga
dapat digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian [12]. Hasil uji signifikansi pada tabel 3
memperlihatkan semua konstruk memiliki nilai T-Statistic > t-tabel yakni 1,96 sehingga semua
konstruk memiliki pengaruh positif dan signifikan. Namun hasil perhitungan p-values
memperlihatkan terdapat satu nilai probabilitas > 0,05 dan dinyatakan tidak signifikan [12].
Tabel 1 Validitas Diskriminan
Fornell-Larcker Criterion
Dukungan TI
Kompetensi TI
Kualitas Layanan Online

Dukungan TI

Kompetensi TI

0,779
0,814
0,777

0,867
0,690

Tabel 2 Konstruk Validitas dan Reliabilitas
Constructs of Reliability and
Cronbach's
Composite
rho_A
Validity
Alpha
Reliability
Dukungan TI
0,781
0,785
0,860
Kompetensi TI
0,890
0,898
0,924
Kualitas Layanan Online
0,887
0,894
0,914
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Tabel 3 Uji Signifikansi Jalur

Path Coefficients
Dukungan TI ->
Kompetensi TI
Dukungan TI ->
Kualitas Layanan Online
Kompetensi TI ->
Kualitas Layanan Online

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P
Values

0,814

0,818

0,024

33,533

0,000

0,637

0,640

0,107

5,982

0,000

0,171

0,171

0,132

1,296

0,196

Selanjutnya hasil R Square-Adjusted memperlihatkan kualitas layanan online memiliki
nilai 0,613 atau 61,3% dengan interpretasi kualitas layanan online dipengaruhi kompetensi TI dan
dukungan TI. Selanjutnya perhitungan R Square predictive relevance menghasilkan 0,865 atau
86,5%, artinya model penelitian ini memiliki predictive relevance yang relatif tinggi, dan layak
digunakan dalam penelitian ini. Melalui analisis model jalur memperlihatkan kompetensi TI
memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap kualitas layanan online namun tidak signifikan
karena memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Untuk dukungan TI memiliki pengaruh langsung,
positif dan signifikan terhadap kompetensi TI dengan koefisien jalur 0,814. Selanjutnya dukungan
TI juga memiliki pengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap kualitas layanan online
dengan koefisien jalur 0,637.
Selanjutnya nilai koefisien jalur paling tinggi yaitu pengaruh dukungan TI ke kompetensi
TI dibandingkan dari dukungan TI ke kualitas layanan online, dan pengaruh kompetensi TI ke
kualitas layanan online memiliki nilai yang tidak signifikan. Temuan diperkuat hasil wawancara
secara mendalam, dimana kebanyakan bisnis keluarga belum fokus kepada kesiapan sistem
jaringannya. Mereka cenderung fokus kepada sistem aplikasi dan databasenya. Temuan ini
menjadi semakin penting karena dukungan TI memiliki pengaruh besar pada kompetensi TI dan
kualitas layanan online dengan nilai koefisien jalur 0,814 dan 0,637. Temuan memperlihatkan
kebaharuan yang berbeda, dimana tidak selamanya dukungan TI hanya sebagai pelengkap
dibandingkan kompetensi TI terhadap kualitas layanan online [5,6,7]. Selanjutnya kompetensi TI
memperlihatkan nilai paling tinggi ada pada indikator pengetahuan manajerial TI, artinya semua
manajer sesungguhnya sudah memiliki pengetahuan pentingnya TI dalam mengelola bisnis toko
online dan bukan sebaliknya [8,9]. Walaupun hasil penelitian memperlihatkan ada pengaruh
langsung dan positif terhadap kualitas layanan online, namun memiliki nilai yang tidak signifikan.
Kondisi ini diyakini tidak adanya koordinasi dan kolaborasi terkait keselarasan strategi bisnis dan
TI dari sisi panduan, standarisasi, dan prosedur antar elemen dari kompetensi TI. Terakhir kualitas
layanan online memperlihatkan dukungan TI lebih kuat dari pada kompetensi TI dengan nilai
koefisien jalur 0,637 dengan 0,171. Pernyataan ini diperkuat hasil wawancara secara mendalam
bahwa manajemen harus fokus kepada dukungan TI. Peran kompetensi TI sangat membutuhkan
dukungan TI menciptakan keselarasan melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi terkait
dengan semua indikator dari kualitas layanan online [10].
4. KESIMPULAN
Kompetensi TI tidak memiliki peran yang signifikan terhadap kualitas layanan online
bagi bisnis keluarga yang memasarkan usahanya melalui toko online di Kalimantan Barat. Artinya
meningkatnya kualitas layanan online bukan karena adanya kompetensi TI. Walaupun semua
indikator dari kompetensi TI mencerminkan nilai yang tinggi, artinya memiliki hubungan yang
sangat kuat dan positif. Meningkatnya kualitas layanan online lebih disebabkan karena dukungan
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TI dengan pengaruh yang kuat, positif dan signifikan, dan demikian halnya juga dengan dukungan
TI terhadap kompetensi TI.
5. SARAN
Hasil penelitian dapat dilanjutkan dengan menambahkan kepemimpinan TI sebagai
konstruk intervening dari peran kompetensi TI dan dukungan TI terhadap kualitas layanan online
pada semua bisnis online tanpa di batasi bisnis toko online keluarga.
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Abstrak
Headboard Distro Makassar adalah salah satu toko yang bergerak dibidang produksi
fashion brand merek lokal. Permasalahan pada Headboard Sistro Makaassar yaitu pemesanan
persediaan stok barang masih dalam bentuk telepon dan pelaporan penjualannya masih dalam
bentuk buku besar sehingga masih sering terjadi kesalahan. Berdasarkan permasalah tersebut
maka tujuan penelitian yaitu merancang aplikasi Electronic Supply Chain Management (e-SCM)
Berbasis Web pada Headboard Distro Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian pustaka dan lapangan, sedangkan bahan penelitian berupa data pemasok, data stok
pemesanan barang dan data laporan penjualan. Perancangan menggunan alat desain sistem
UML menghasian uses case diagram, activity diagram, sequence dagram dan class diagram.
Database yang digunakan MySql, dan bahasa pemrograman PHP. Pengujian sistem pada
penelitian ini menggunakan black box yang menunjukkan bahwa semua modul dinyatakan valid
karena telah menampilkan output yang telah diharapkan. Diharapkan dengan adanya aplikasi
ini, dapat membantu pemilik distro terutama dalam pemesanan persedian stok barang akan lebih
mudah dan cepat serta pelaporan penjualan menjadi lebih optimal dan terhindar dari kesalahan
perhitungan manual.
Kata Kunci : Distro, Electronic Supply Chain Management (e-SCM), Web
Abstract
Makassar Distro Headboard is one of the shops engaged in the production of local brand
fashion brands. The problem with the Headboard of Sistro Makaassar is that the ordering of stock
inventory is still in the form of telephone and sales reporting is still in the form of a ledger so that
errors often occur. Based on these problems, the research objective is to design a Web-based
Electronic Supply Chain Management (e-SCM) application on the Makassar Distro Headboard.
The type of research used is library and field research, while the research material is supplier
data, stock inventory data and sales report data. The design uses the UML system design tool to
produce case diagrams, activity diagrams, sequence diagrams and class diagrams. The database
used by MySql, and the PHP programming language. System testing in this study uses a black
box which shows that all modules are declared valid because it has displayed the expected output.
It is hoped that with this application, it can help distro owners, especially in ordering inventory
of goods will be easier and faster and sales reporting becomes more optimal and avoid manual
calculation errors.
Keywords: Distro, Electronic Supply Chain Management (e-SCM), web
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istro atau kepanjangan dari Distribution Outlet termasuk ke dalam salah satu jenis
industri kreatif fashion [1]. Pelaku yang terlibat di dalam industri distro pada
umumnya adalah anak muda. Distro pun kemudian dipilih sebagai sebuah wadah (tempat usaha)
untuk mendistribusikan sekaligus memperkenalkan hasil-hasil produksi tersebut kepada
konsumen. Headboard Distro Makassar adalah salah satu toko yang bergerak dibidang produksi
fashion brand merek lokal. Seiring dengan perkembangan toko kearah yang lebih besar dan
kompleks, sistem pengelolaan informasi yang ada di perusahaan menjadi salah satu penghambat
kelancaran kegiatan produksi internal. Proses pemesanan persediaan stok barang masih melalui
telepon dan laporan penjualan masih dalam bentuk buku yang di mana nantinya akan di pindahkan
ke microsoft excel pertiap bulannya, sehingga masih sering terjadi kesalahan.
Dengan menggunakan aplikasi Electronic Supply Chain Management (e-SCM) aliran
informasi antar perusahaan dengan pemasok di dalam perusahaan menjadi lebih cepat karena
internet dapat menyediakan akses informasi kapan saja ketika informasi tersebut dibutuhkan. Saat
ini perusahaan perlu mempertimbangkan penerapan Electronic Supply Chain Management (eSCM) mengingat proses bisnis yang kompleks serta banyak pihak yang terlibat di dalam
perusahaan tersebut [2].
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai
berikut bagaimana membangun aplikasi (e-SCM) berbasis web pada Headboard Distro Makassar.
Tujuan penelitian adalah membangun aplikasi Electronic Supply Chain Management (eSCM) berbasis web pada Headboard Distro, diharapkan proses pemesanan persediaan barang ke
pemasok dan pelaporan penjualan pada Heardboard Distro Makassar akan menjadi lebih mudah
dan optimal.
Penelitian mengenai (e-SCM) telah banyak dilakukan oleh peneliti lain diantaranya
berjudul ”Pembangunan Sistem Electronic Supply Chain Management Pada PT. Asian Cotton
Industry”. Dari penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem Electronic Supply Chain
Management yang memberikan informasi mengenai data bahan baku pada Supplier yang
memenuhi kriteria sesuai kebutuhan perusahaan, dapat mengelola bahan baku yang masuk dan
keluar agar tidak terjadinya penumpukan pada gudang [3]. Selanjutnya penelitian berjudul
“Perancangan Dan Implementasi Supply Chain Management (SCM) Pada CV Hayati Padang”.
Dengan adanya sistem supply chain management ini CV Hayati dapat mengendalikan stok sepeda
motor sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Sebelumnya produk yang ingin dibeli
konsumen sering kosong namun setelah adanya aplikasi SCM ini stok produk dikendalikan secara
terkomputerisasi sehingga petugas dapat mengetahui jika stok produk hampir habis sehingga
petugas dapat segera memesan produk kepada supplier untuk menghindari kekosongan stok [4].
Dari beberapa penelitian sebelumnya, kelebihan aplikasi kami dibanding penelitian sebelumnya
adalah aplikasi yang dirancang berbasis web yang akan membantu pemilik distro tersebut dalam
proses pemesanan persedian stok barang ke supplier sehingga akan menjadi lebih cepat dengan
aplikasi e-SCM. Di aplikasi ini juga akan ada pelaporan pejualan pertiap bualannya sehingga
menghindari dari kesalahan perhitungan manual serta dapat menghemat waktu dan tenaga.
Dengan adanya aplikasi e-SCM ini di harapkan dapat mempercepat pemesanan stok persedian
barang ke supplier. Pentingnya aplikasi e-SCM ini juga agar dapat membantu dan mempermudah
pemilik Headboard Distro Makassar dalam mengoptimalkan proses pemesanan persediaan stok
barang ke pemasok dan pembuatan laporan penjualan perbulannya.
Supply Chain Management (SCM) adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya.
Namun perlu ditekankan bahwa SCM menghendaki pendekatan atau metode yang terintegrasi
dengan dasar semangat kolaborasi [5].
Supply Chain Management adalah pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka
memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam
proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen
melalui sistem distribusi [6].
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e-Supply Chain Management adalah suatu konsep manajemen dimana perusahaan berusaha
memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan,
terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan baku atau sumber daya yang
dibutuhkan dalam proses produksi [2].
Electronic Supply Chain Management e-SCM adalah penggunaan teknologi kolaboratif
untuk meningkatkan operasi dari kegiatan rantai pasokan serta manajemen rantai pasokan [7].
Menurut Anik Wahyuningsih (2013:8) “Laporan penjualan adalah sekumpulan informasi
yang disusun dan di informasikan sebagai bahan pencatatan dan analisa penjualan dan laporan
penjulan berperan penting untuk pengambilan keputusan dalam bentuk pemasaran, harga, serta
metode penjualan. Proses pembuatan laporan penjualan biasanya dilakukan pada akhir bulan
dimana bagian penjualan membuat rincian laporan penjualan berdasarkan nota dari hasil
penjualan yang akan diserahkan kepada pemilik [8].
Website dapat diartikan kumpulan halaman yang berisi informasi data digital baik berupa
text, gambar, animasi, suara, dan video atau gabungan dari semua orang di seluruh dunia [9].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Headboard Distro Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10
(Depan Kampus Unhas) Makassar.
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu : 1. Penelitian pustaka (Library Research), yaitu
penulis melakukan penelitian pustaka dengan mengambil informasi yang terkait dengan Supply
Chain Management dari beberapa sumber lain jurnal yang terkait, blog internet, buku yang ada
di perpustakaan STMIK Dipanegara[10], 2. Penelitian lapangan (Field Research), penulis
melakukan penelitian lapangan dengan mengambil proses supply yang ada di Headboard Distro
melalui diskusi dengan pemilik toko Distro tersebut[11]. Dari hasil diskusi yang diketahui untuk
proses supply dilakukan kerjasama dengan beberapa brand dari berbagai wilayah di antaranya
Bandung, Bali, Solo dan kota lainnya.
Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode observasi, yaitu melakukan
pengamatan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada Headboard Distro. Metode
wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka antara
pewawancara dan orang yang diwawancarai (pemilik distro) dengan menanyakan beberapa
informasi berupa data pada Headboard Distro yang berkaitan dengan proses pengumpulan data.
Bahan dalam penelitian ini yaitu : Data pemasok/supplier, seperti: Nama pemasok, alamat,
e-mail dan no.telp. Data pemesanan stok barang, seperti: Nama barang, merk, warna, ukuran dan
harga dan data laporan penjualan, seperti : Nota atau faktur penjualan.
Langkah-angkah kegiatan adalah : Survei Lokasi, pengumpulan data, analisis data,
perancangan system, pembuatan program, dan pengujian sistem.
Alat desain yang digunakan yaitu: Use case diagram, Sequence diagram, Class diagram dan
Activity diagram. Metode pengujian yang digunakan peneliti adalah black box testing.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini memuat diagram UML dan input/output. Gambar 1 menunjukkan
adanya 3 aktor yaitu admin/penjualan, supplier dan kasir. Dari ke 3 aktor tersebut sama-sama bisa
mengakses login sesuai dengan aplikasinya. Untuk pemesanan barang hanya dilakukan oleh
admin/penjualan. Sedangkan akses kasir hanya laporan penjualan.
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Gambar 1. Use Case Sistem Aplikasi

Gambar 2. Class Diagram Sistem Aplikasi
Gambar 3 menunjukkan Activity Diagram bagian penjualan sedangkan Gambar 4.
menunjukkan Activity Diagram Supplier. Activity admin/penjualan mengakses pemesanan
barang dengan nomor invoice yang telah terlebih dahulu disetujui oleh supplier setelah dilakukan
pembayaran.
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i
Gambar 3. Activity Diagram Bagian Penjualan

Gambar 4. Activity Diagram Supplier
Gambar 5 dan 6 merupakan sequence diagram admin/penjualan dan supplier. Dimana
menggambarkan interaksi-interaksi antar objek dan rangkaian pesan yang dikirim antar objek.
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Gambar 5. Sequence Diagram Bagian Penjualan

Gambar 6. Sequence Diagram Supplier
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Gambar 7. Sequence Diagram Kasir
Gambar 8 menunjukkan tampilan aplikasi untuk memesan barang oleh admin/penjualan
sehingga tampil list pemesanan barang seperti pada Gambar 9, kemudian diverifikasi oleh
supplier setelah admin melakukan pembayaran sesuai dengan barang yang dipesan. Gambar 10
menujukkan akses kasir dalam membuat laporan penjualan.

Gambar 8. Tampilan Pemesanan Barang
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Gambar 9. Tampilan List Pesanan Barang

Gambar 10. Laporan Penjualan
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :
1. Dalam aplikasi Electronic Supply Chain Management (e-SCM) dan Pelaporan Berbasis Web
pada Headboard Distro Makassar menggunakan empat rancangan desain yaitu : Use case
diagram, Sequence diagram, Class diagram dan Activity diagram.
2. Dalam aplikasi ini ada tiga rancangan yaitu: rancangan bagian penjualan, supplier dan kasir.
3. Hasil pengujian menggunakan black box menunjukkan bahwa modul telah berhasil
menampilkan output yang sesuai dengan input.
5. SARAN
1.

2.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :
Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan fungsi-fungsi
yang dapat memonitor pengiriman barang agar terkontolnya proses pengiriman barang dan
dapat melakukan penjadwalan pengiriman barang.
Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk sistem yang
berbasis Android.
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Abstrak
Kompleksnya ERP menyebabkan kendala baik pada saat implementasi maupun operasi
sehari-hari. Kendala tersebut salah satunya disebabkan karena resistensi penerimaan ERP
pengguna. Oleh sebab itu, menyelidiki penerimaan pengguna menjadi sangat penting bagi
organisasi dan pemangku-pemangku kepentingan. Resistensi tersebut juga terjadi pada subjek
penelitian yaitu Astra Otomotif cabang Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1.
menjelaskan penerimaan pengguna di Astra cabang Pontianak dengan kerangka kemampuan
komputasi yang difokuskan pada kemampuan pemrograman, 2. berkontribusi pada teori
penerimaan teknologi ERP dengan menguji pengaruh anteseden kemampuan pemrograman
terhadap penerimaan ERP. Penelitian dilakukan dengan survei pada sampel 384 pengguna
(Slovin). Dengan tingkat respon 38,02%, 146 data responden dianalisis dengan metode SEM
berbasis varians (LISREL). Teori utama yang diutilisasi adalah Technology Acceptance Model
(PEOU, PU, dan Usage) dan Task Technology Fit (TTF). Hasil menunjukkan bahwa model
pengujian fit dengan PEOU tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan ERP. Penerimaan
ERP tidak dipengaruhi oleh mudah atau tidaknya penggunaan sistem tersebut. Sebaliknya,
penerimaan ERP dipengaruhi oleh kegunaan yang ditawarkan sistem dan kesesuaian terhadap
tugas pengguna. Kemampuan pemrograman mempunyai pengaruh kuat terhadap kegunaan dan
kesesuaian tersebut.
Kata kunci—ERP, TAM, TTF
Abstract
The complexity of ERP impacts user acceptance of the system. Therefore, it is crucial to
investigate users acceptance to minimize system’s user resistance. User resistance was also
occurred at Astra Pontianak. The purpose of this research was: 1. Investigate user acceptance by
utilizing self efficacy in form of computer programming self efficacy. 2. Contribute to technology
acceptance theory by utilizing, testing computer programming self efficacy as an antecedent to
technology acceptance. Research employed survey based methodology with 384 samples (Slovin).
As much as 38,02% response rate with 146 data was analyzed by utilizing variance based SEM
(LISREL). Main theory employed in testing user acceptance were Technology Acceptance Model
and Task technology Fit. Results indicated ease of use had no impact on user acceptance, while
usefulness and task technology fit were the main contributors. Computer programming self
efficacy impacted both usefulness and task technology fit. Limitations and further research were
discussed.
Keywords— ERP, TAM, TTF
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nterprise Resource Planning (ERP) merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh
perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan informasi di setiap area
bisnis. ERP membantu organisasi mengatur keseluruhan proses bisnis, dengan bantuan basis data
dan alat pelaporan terintegrasi [1]. ERP menjadi kunci sukses sebuah organisasi secara strategis
dan taktis. Namun, implementasi ERP mempunyai tingkat kegagalan tinggi. [2]. Salah satu
penyebab kegagalan tersebut adalah penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut, sehingga
menyelidiki apa yang mempengaruhi penerimaan pengguna menjadi sangat penting bagi
organisasi. Pada Astra Otomotif cabang Pontianak yang menjadi subjek studi kasus penelitian ini,
hasil wawancara dengan beberapa key informant [3] yang bertanggung jawab dalam implementasi
dan pelatihan ERP juga menunjukkan kendala yang sama, yaitu kompleksnya sistem ERP
memberikan kesulitan bagi pengguna, baik pada saat implementasi maupun operasi sehari-hari.
Informasi tambahan yang disimpulkan dari key informant adalah kendala yang dihadapi
berhubungan dengan kemampuan komputasi pengguna.
Penelitian sebelumnya oleh Shih menunjukkan bahwa computer self efficacy / CSE [4]
dan kemampuan teknis komputasi TI merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan
pengguna ERP dengan kuat [5][6]. Dalam konteks penggunaan komputer dan TI, CSE dapat
didefinisikan sebagai penilaian pribadi seseorang terhadap kemampuannya mengoperasikan
komputer [7]. CSE mempengaruhi persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sebuah
teknologi yang pada akhirnya mempengaruhi penggunaan teknologi tersebut. Walaupun CSE
mampu menjelaskan penerimaan pengguna akan sebuah teknologi, konstruk tersebut memiliki
keterbatasan karena hanya mengukur kemampuan operasi komputer secara umum. Oleh karena
itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan penerimaan ERP pada Astra cabang
Pontianak dan mengisi jenjang penelitian terdahulu dengan mengukur computer self efficacy
yang difokuskan pada Computer Programming Self Efficacy (kemampuan pemrograman).
Pemrograman merupakan sebuah kemampuan untuk merancang program dan menggunakan
bahasa komputer (coding) untuk mencapai tujuan komputasi. Pemrograman dapat meningkatkan
kemampuan berpikir logis, algoritmis, dan sistematis (Tsai, Wang, & Hsu, 2019). Pemrograman
meningkatkan kemampuan teknis komputasi, dan berhubungan langsung dengan CSE dimana
individu yang mempunyai pengalaman pemrograman akan mempunyai CSE yang tinggi [8].
Walaupun konstruk ini mempengaruhi CSE secara langsung, konstruk ini jarang diteliti
pengaruhnya secara langsung terhadap penerimaan teknologi ERP. Oleh karena itu, penelitian ini
akan berkontribusi pada teori terutama pada mengisi celah penelitian tentang penerimaan
pengguna ERP di self efficacy menggunakan persepsi kemampuan pemrograman.
2. METODE PENELITIAN
Terdapat beberapa teori untuk mengukur penerimaan teknologi. Dua diantaranya adalah
TAM (Technology Acceptance Model) dan TTF (Task Technology Fit). TAM dikembangkan oleh
Davis sejak tahun 1989 [9] yang merupakan perkembangan dari Theory of Reasoned Action [10].
TAM menjelaskan niat menggunakan dan penggunaan teknologi dengan dua faktor, yaitu
kegunaan (Perceived Usefulness) dan kemudahan (Perceived Ease of Use).
TTF dikembangkan oleh Goodhue dan Thomson [11] yang menjelaskan bahwa teknologi
informasi akan mempunyai dampak positif pada kinerja individu jika fitur yang diberikan
teknologi tersebut sesuai dengan tugas yang harus dilakukan individu. TAM dan TTF seringkali
dikombinasikan untuk memberikan penjelasan lebih terhadap penerimaan teknologi pengguna.
Pada penelitian ini, TAM dan TTF juga dikombinasikan untuk mengukur penggunaan ERP.
Model konseptual dapat dilihat pada gambar:
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Gambar 1 Model Konseptual Penelitian
Pengujian model pada data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif berbasis
survei dengan menggunakan bantuan kuesioner [12]. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengambil sampel di perusahaan Astra Internasional bagian otomotif cabang Pontianak yang
meliputi Astra Toyota, Astra Daihatsu, Isuzu untuk kendaraan roda empat dan Astra Honda Motor
untuk roda dua. Astra telah menerapkan ERP sejak tahun 1995 untuk semua kegiatan inventory,
produksi maupun penjualan. Jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 384 responden (metode
Slovin confidence interval 95%, margin of error 5%). Total kuesioner yang dapat dianalisis lebih
lanjut berjumlah 146 responden dengan tingkat respon 38,02%. Data dianalisis dengan structural
equation modeling berbasis varians dengan bantuan perangkat lunak LISREL 8.8. Pada penelitian
ini, alat ukur diuji dengan menggunakan skala likert dengan rentang 1-9 (1 Sangat tidak Setuju, 5
Netral, 9 Sangat Setuju). Metode explanatory juga diutilisasi untuk menjelaskan hubungan antar
tiap faktor yang dihipotesiskan sebagai berikut:
Kemampuan Pemrograman (Computer Programming Self Efficacy)
Kemampuan pemrograman adalah kemampuan untuk mengoperasikan komputer dengan
menggunakan bahasa yang dimengerti komputer sehingga tujuan komputasi tercapai[13].
Kemampuan pemrograman meningkatkan kemampuan kemampuan komputasi dasar, seperti
berpikir logis, bereksperimen dengan algoritma, maupun berpikir sistematis [14]. Kemampuan
komputasi dasar yang dimiliki seorang individu tercermin dalam persepsi kemampuan komputasi
atau computer self efficacy. CSE kemudian mempengaruhi persepsi seseorang akan kegunaan
maupun kemudahan dari sebuah teknologi dimana individu dengan CSE yang tinggi akan merasa
teknologi baru lebih berguna dan mudah digunakan [5]. Dalam penelitian tentang ERP, CSE juga
mempunyai dampak kuat dan positif [4][15][16][17].
Dalam penelitian ini, CSE dikembangkan dengan konstruk Computer Programming Self
Efficacy (kemampuan pemrograman) guna menyelidiki efeknya terhadap penerimaan teknologi
ERP. Karena luasnya cakupan pemrograman, dalam penelitian ini kemampuan pemrograman
diukur dengan alat ukur yang dikembangkan oleh Tsai Wang dan Hsu [18] dan Kukul, et al [19].
Kemampuan pemrograman diukur dengan beberapa kriteria dasar seperti kemampuan berpikir
logis, algoritma, dan debug. Modifikasi, penyusunan kata terjemahan dan tambahan alat ukur
dilakukan peneliti bersama beberapa ahli pemrograman di Pontianak dengan metode Focused
Group Discussion dimana hasil alat ukur dapat dilihat pada tabel 2. Hipotesis yang dirumuskan
mengikuti penelitian sebelumnya, dimana
H1a : Kemampuan Pemrograman mempengaruhi Kegunaan
H1b : Kemampuan Pemrograman mempengaruhi Kemudahan
H1c : Kemampuan Pemrograman mempengaruhi Kesesuaian Tugas dan Teknologi
Penerimaan teknologi
Penerimaan teknologi yang diutilisasi pada penelitian ini adalah TAM (Technology
Acceptance Model) dan TTF(Task Technology Fit). TAM dikembangkan sejak tahun 1986 [9].
TAM dipilih pada penelitian ini karena parsimoni dan merupakan salah satu teori utama yang
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digunakan untuk penerimaan teknologi [7]. Pada TAM, sebuah tindakan menggunakan teknologi
(Usage) ditentukan oleh niat untuk menggunakan (Behavioral Intention to Use), yang dipengaruhi
oleh persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use) dan kegunaan (Perceived Usefulness). Faktor
kemudahan juga mempengaruhi niat maupun penggunaan secara tidak langsung melalui faktor
kegunaan.
Dalam berbagai penelitian, persepsi kegunaan dan kemudahan merupakan faktor yang
memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai niat maupun penggunaan sebuah teknologi
[20]. Individu dengan persepsi kegunaan dan kemudahan yang tinggi lebih mempunyai niat dan
penggunaan teknologi baru yang tinggi. Dalam konteks penelitian ini, penerimaan teknologi ERP
mempunyai arti bahwa teknologi tersebut digunakan berulang kali dan dipengaruhi kuat oleh
kedua konstruk kemudahan dan kegunaan (alat ukur dapat dilihat pada tabel 2), sehingga hipotesis
dirumuskan sebagai berikut:
H2a : Kegunaan mempengaruhi Penggunaan
H2b : Kemudahan mempengaruhi Penggunaan
H2c : Kemudahan mempengaruhi Kegunaan
Task Technology Fit(TTF) adalah derajat dimana teknologi dapat membantu individu
menyelesaikan tugas. TTF menghubungkan kebutuhan tugas individu, kemampuan individu dan
fungsi dari teknologi. TTF mempunyai dampak terhadap penggunaan teknologi. Sebuah teknologi
baru yang dipersepsikan berguna, penting dan memberikan nilai tambah akan digunakan oleh
individu [11].
Dalam model asli TTF, terdapat 8 faktor, yaitu quality, locatability, authorization,
compatibility, production timeliness, sistem reliability, ease of use, relationship. Dengan alasan
parsimoni, pada penelitian ini hanya mengadopsi 3 faktor yaitu quality, timeliness, dan reliability
(tabel 2). Pada penelitian ini, kesesuaian tugas dan teknologi diukur dengan kualitas data
(kekinian dan ketepatan data), ketepatan waktu, dan kehandalan data dalam mendukung tugas.
Sesuai model TTF, hipotesis yang dirumuskan adalah
H3 : Kesesuaian Teknologi dan Tugas mempengaruhi penggunaan ERP secara positif
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara deskriptif (tabel 1), responden terdiri dari responden dengan usia muda dan
mempunyai pendidikan terakhir mayoritas Sarjana. Responden sebagian besar mempunyai
pengalaman berinteraksi dengan pemrograman komputer dan bekerja di bagian inventori serta
sales.
Tabel 1 Data Deskriptif Responden
Pendidikan
SMU
Sarjana
Magister
Doktoral

16
127
3
0

Umur
21-25th
26-30th
31-35th
36-40th
41-45th
>46th

Pernah Mengenal
Pemrograman Komputer

Gender
25
28
25
30
37
1

Pria
Wanita

84
62

Ya
Tidak

Bagian

111
35

Inventori
Sales
Manajerial
Supervisor

71
55
8
12

Jumlah Responden : 146

Tabel 2 Respon Deskriptif
Konstruk

Indikator
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Saya mengerti perbedaan program dan algoritma
Saya mengerti fungsi operator (+ - > <) dalam pemrograman
Saya mengerti perulangan (for to do, while do, repeat until) yang
terdapat dalam pemrograman
Saya mengerti percabangan (if then else) yang terdapat dalam
pemrograman
Saya mengerti tipe data dalam pemrograman
Sistem ERP mampu memberikan data terkini yang saya butuhkan
untuk pekerjaan
Sistem ERP menyimpan data yang saya perlukan untuk
kelancaran pekerjaan saya
Sistem ERP dapat membantu saya menyelesaikan pekerjaan tepat
waktu
Sistem ERP dapat diandalkan untuk pekerjaan saya
Menggunakan sistem ERP meningkatkan produktifitas saya
Menggunakan sistem ERP meningkatkan efisiensi pekerjaan saya
Saya merasa sistem ERP tersebut berguna untuk pekerjaan saya
Saya merasa sistem ERP mudah digunakan
Saya merasa sistem ERP mudah diinstruksikan untuk
menyelesaikan tugas sehari-hari
Menggunakan sistem ERP itu tidak memusingkan / jelas
Saya sering mengakses program ERP perusahaan
Saya menghabiskan waktu cukup lama untuk mengakses program
ERP perusahaan setiap hari

25
10
25

41
32
41

34
58
34

17

36

47

25
21

36
40

40
39

35

35

30

6

16

78

5
40
14
47
12
14

18
34
27
32
25
29

76
26
60
21
64
57

6
11
51

24
18
28

70
71
21

5.17
5.68

1.01
0.98

5.12

1.00

5.41

0.98

5.25

1.11

5.26

1.02

4.96

1.12

6.10

1.00

6.27
4.81
5.59
4.56
5.71

1.10
1.12
1.02
1.14
1.06

5.61

1.13

6.10
6.02

1.11
1.18

4.63

1.16

Secara keseluruhan (tabel 2), responden mempunyai kemampuan pemrograman yang
cukup baik. Pada Kesesuaian Teknologi dan Tugas, Kemudahan dan Penggunaan, secara umum
juga menunjukkan hasil yang identik dimana pada umumnya responden setuju bahwa ERP sesuai
untuk tugas, mudah dan sering digunakan. Beberapa pertanyaan alat ukur menunjukkan hasil yang
kontradiktif didapatkan pada Kegunaan (meningkatkan produktifitas dan berguna untuk
pekerjaan) dan Penggunaan (durasi mengakses ERP). Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan
setelah dilakukan pengujian model pengukuran dan struktural model.
Pengujian model pengukuran (measurement model) menunjukkan indikator model valid
dan reliabel dengan kriteria convergent validity (loading factor) semua indikator berada diatas
angka 0.5. Pada discriminant validity, composite reliability berada pada angka yang lebih tinggi
dari 0,7 dan average variance extracted lebih dari 0,5 di setiap konstruk. Pengujian reliabilitas
juga dilakukan dengan Cronbach’s alpha dan hasil setiap konstruk bernilai diatas 0,8 [21].
Pengujian struktural model (structural model) dilakukan dengan nilai-nilai Goodness of
Fit Index yang dapat dilihat pada tabel 3. Karena skala likert merupakan skala ordinal, chi2 yang
digunakan adalah chi2 Satorra-Bentler yang sudah disesuaikan untuk data ordinal [21]. Hasil chi2
menunjukkan nilai dengan probabilitas tidak signifikan di angka p = 0,1086. Hasil tersebut
membuktikan bahwa model fit digunakan untuk pengukuran pada data. Pada chi 2/degrees of
freedom, hasil juga menunjukkan nilai kurang dari 3, yaitu 1,175 dan RMSEA menunjukkan
angka 0,035 yang berarti memenuhi syarat kurang dari 0,06 sehingga dapat disimpulkan model
sudah fit [22].
Tabel 3 Goodness of Fit
Goodness of Fit Statistics
Satorra-Bentler Scaled Chi-Square
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Non-Normed Fit Index (NNFI)
Comparative Fit Index (CFI)
Standardized RMR

Kriteria
p > 0.05
≤ 0.06-0.08
> 0.95
> 0.95
≤ 0.08

Hasil
0.1086
0.035
0.99
0.99
0.074

Hubungan antar konstruk dapat dilihat pada gambar 2: hasil pengujian struktural dimana
tanda * menunjukkan hubungan yang signifikan. Hasil pengujian SEM menunjukkan bahwa
konstruk kemampuan pemrograman yang digunakan pada penelitian yang merupakan
perkembangan dari computer self efficacy [23][14][8] tidak meningkatkan kepercayaan diri
pengguna yang direfleksikan dalam persepsi kemudahan menggunakan sistem (H 1b). Kemudian,
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persepsi kemudahan juga tidak signifikan mempengaruhi persepsi kegunaan (H 2c) dan
penggunaan dari ERP (H2b).

Gambar 2 Hasil Pengujian SEM
Konstruk kemudahan kembali menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terdapat 4 alasan
yang dapat digunakan untuk menjawab hasil tersebut, yaitu: 1. Sistem ERP dianggap sulit
digunakan. Namun, apabila dilihat dari indikator di EU1, EU2, dan EU3, mayoritas pengguna
setuju bahwa sistem tersebut tidak sulit digunakan, sehingga alasan ini terbantahkan. 2. Pengguna
berasal dari golongan yang fasih teknologi. Pada penelitian terdahulu [24], salah satu alasan
konstruk kemudahan tidak berpengaruh terhadap kegunaan maupun penggunaan adalah karena
pengguna berasal dari golongan yang cukup maju dalam hal teknologi. Mereka mampu
beradaptasi dan mempelajari sistem baru lebih cepat dan oleh karena itu tidak merasakan kendala
berarti dalam menggunakan sistem baru. Dari tingginya persepsi kemudahan secara keseluruhan
pengguna, hasil penelitian ini konsisten dengan kesimpulan penelitian tersebut, tetapi muncul
pertanyaan tambahan yaitu mengapa konstruk kemampuan pemrograman tidak mempengaruhi
konstruk kemudahan, padahal kemampuan pemrograman meningkatkan kemampuan komputasi.
Hipotesis penelitian adalah kemampuan pemrograman tersebut mampu menjelaskan setidaknya
sebagian dari kemudahan yang dirasakan oleh pengguna. Kecurigaan peneliti dapat terjawab
sebagian pada alasan 3, yaitu: situasi diwajibkan. Pada wawancara yang dilakukan untuk
mendapatkan jawaban kualitatif dari hasil survei, didapatkan kesimpulan dari beberapa key
informant yang sudah di-triangulasi [25]. Hasil wawancara tersebut adalah terlepas dari mudah
atau tidaknya sistem ERP digunakan, pengguna tetap harus menggunakan sistem tersebut, karena
pilihan alternatifnya adalah diberhentikan dari pekerjaan. Jadi, mau tidak mau, pengguna harus
fasih menggunakan sistem ERP tersebut. Hasil wawancara mendukung hasil studi terdahulu pada
konteks ERP [26], yaitu penerimaan ERP lebih dipengaruhi oleh faktor : apakah teknologi
dipersepsikan mengancam pekerjaan saat ini. Namun, tetap diperlukan validasi empiris yang
dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.
Alasan ke empat adalah: perbedaan peran dari sistem. Pada studi terdahulu, untuk
menjawab inkonsistensinya kemudahan terhadap kegunaan maupun penggunaan, Gefen [27]
menguji konstruk tersebut dengan membedakan apakah teknologi berperan secara intrinsik
(teknologi diperlukan secara langsung untuk melakukan kegiatan) atau ekstrinsik (teknologi
hanya sebagai perantara untuk menyelesaikan kegiatan). Hasil studi tersebut adalah kemudahan
hanya akan berpengaruh pada kegiatan intrinsik, yaitu kegiatan yang memerlukan teknologi
secara langsung (dalam konteks ERP misalnya menggunakan ERP untuk keperluan membuat data
mining atau membuat laporan). Kegiatan ekstrinsik misalnya mengunakan data yang disediakan
oleh ERP untuk kebutuhan pekerjaan, misalnya mengakses data spesifikasi mobil (sales) atau
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ketersediaan barang di gudang (inventori). Dalam kasus kegiatan ekstrinsik, maka kemudahan
tidak mempunyai pengaruh terhadap penggunaan teknologi. Penjelasan ini dapat diterima
sebagai alasan mengapa kemudahan tidak mempengaruhi penggunaan pada penelitian ini. Karena
sistem tersebut hanya digunakan sebagai perantara dalam menyelesaikan tugas. Jadi dalam
penggunaannya pun tidak memerlukan keterlibatan yang mendalam di sistem ERP. Namun, untuk
memvalidasi pernyataan tersebut dan sekaligus menjadi limitasi dari penelitian ini, diperlukan
studi lebih lanjut yang membedakan bagaimana ERP digunakan secara ekstrinsik maupun
intrinsik pada organisasi.
Perlunya validasi pada penelitian lanjutan akan pentingnya pembedaan peran teknologi
ERP secara intrinsik maupun ekstrinsik dipertegas lagi dengan indikator pada konstruk Kegunaan
(tabel 2). Pada konstruk Kegunaan, seperti yang dipaparkan sebelumnya, menunjukkan hasil yang
kontradiktif. Responden menunjukkan pendapat tidak setuju pada pertanyaan konstruk Kegunaan,
khususnya pada: ERP meningkatkan produktifitas, dan ERP berguna untuk pekerjaan. Responden
hanya setuju bahwa ERP meningkatkan efisiensi pekerjaan. Penjelasan yang sama dapat diberikan
seperti pada konstruk Kemudahan dimana hasil kontradiksi tersebut kemungkinan besar juga
dipengaruhi oleh peran dari teknologi bagi pengguna. Pada responden penelitian ini, mayoritas
merupakan pengguna dari hirarki pekerjaan manajerial tingkat bawah (inventori dan sales). Pada
level manajerial tersebut, pengguna tidak mempunyai kebutuhan untuk menggunakan fitur
teknologi ERP secara intensif sehingga kemungkinan besar responden hanya menggunakan ERP
secara ekstrinsik. Lebih lanjut, hasil tersebut juga didukung oleh durasi penggunaan teknologi
ERP (konstruk Penggunaan). Pada penelitian ini, kemungkinan besar pengguna hanya
memerlukan sistem secara ekstrinsik, oleh karena itu waktu yang digunakan pada saat mengakses
teknologi tersebut juga tidak lama.
Kemampuan pemrograman, terbukti mempengaruhi penerimaan teknologi. Konstruk
tersebut kuat mempengaruhi konstruk Kesesuaian Teknologi dan Tugas (H1c) dan konstruk
Kegunaan (H1a). Hipotesis alternatif yang juga diterima adalah Kegunaan terhadap Penggunaan
(H2a), dan Kesesuaian Teknologi dan Tugas terhadap Penggunaan (H 3). Hasil tersebut
mengkonfirmasi kembali bahwa teori TAM dan TTF valid menjelaskan penerimaan teknologi.
Bazhair pada penelitiannya [26] memaparkan bahwa apabila karyawan mempunyai
kemampuan, maka tidak akan menunjukkan resistensi terhadap sistem ERP. Pernyataan tersebut
konsisten dengan hasil penelitian ini, dimana penggunaan ERP dipengaruhi kuat oleh kesesuaian
teknologi tugas dan kegunaan. Kesesuaian dan kegunaan tersebut kemudian dipengaruhi oleh
kemampuan pengguna, yaitu kemampuan pemrograman.
Hasil penelitian berkontribusi bagi organisasi dimana dalam mengurangi resistensi
pengguna pada implementasi ERP, organisasi dapat mengimplementasikan pelatihan komputasi
berbentuk pelatihan pemrograman. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian berkontribusi pada
perlunya pendidikan pemrograman yang diberikan sejak dini, seperti yang sudah diterapkan pada
beberapa negara [18].
4. KESIMPULAN
Model yang diujikan valid untuk menjelaskan penerimaan teknologi ERP dengan chi 2
tidak signifikan dan indikator goodness of fit yang baik. Penerimaan pengguna dipengaruhi secara
kuat oleh konstruk kesesuaian teknologi tugas dan konstruk kegunaan. Kegunaan dan kesesuaian
teknologi tugas dipengaruhi oleh kemampuan pemrograman. Kemudahan tidak mempunyai
pengaruh terhadap kegunaan dan penggunaan, kemudahan juga tidak dipengaruhi oleh
kemampuan pemrograman. Penerimaan ERP tidak berhubungan dengan kemudahan
menggunakan sistem tersebut, melainkan kesesuaian teknologi terhadap tugas dan kegunaan yang
diberikan oleh sistem ERP.
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Rendahnya respon pada kategori pengguna yang belum mempunyai pengalaman
pemrograman dapat menjadi indikasi bahwa pengguna tersebut tidak berniat memberikan data
karena memang tidak memiliki pengetahuan tentang pemrograman. Responden merupakan
kumpulan pengguna yang menggunakan sistem identik pada organisasi yang sama sehingga untuk
keperluan generalisasi perlu mendapatkan perhatian tambahan.
5. SARAN
Pada penelitian lanjutan, dapat dilakukan penyelidikan akan peran teknologi pada tugas
secara ekstrinsik maupun intrinsik yang mempengaruhi konstruk kemudahan maupun kegunaan
terhadap penggunaan ERP. Pada penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan uji antara kelompok
antara pengguna belum mempunyai pengalaman pemrograman sebelumnya terhadap yang sudah
mempunyai pengalaman. Lebih lanjut, responden penelitian lanjutan dapat dikembangkan
menjadi beberapa organisasi berbeda untuk keperluan generalisasi.
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PENGGUNAAN VIDEO-BASED LEARNING TEKNIK
UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN GRAMMAR
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Abstract
This study discusses an action research design conducted by the teacher researcher to
overcome the learning hindrances encountered by first semester students of Technique
Informatics Program at STMIK Pontianak in learning Grammar using Video- Based Learning
technique. This study conducted into two cycles within three steps of Look-Think-Act of action
research interacting spiral. Class 1C2 becomes the participants in this inquiry consisted of 35
students, 6 girls and 29 boys which come from different English backgrounds. Qualitative and
quantitative are the data collection technique used in this study. The data are obtained from the
field notes of the class atmosphere of learning using Video-Based Learning technique and from
the students’ scores before and after the implementation of VBL in learning using SPSS vesion
25. Video-Based Learning is widely used method in teaching learning process. The outcomes shed
light onto that VBL technique really influence students learning process and students outcomes
of grammar increased of course having more meeting of learning using VBL is recommended.
Keywords : CAR, grammar, VBL, system information program
Abstrak
Penelitian ini menggunakan design penelitian tindakan kelas (CAR) yang dilakukan oleh
guru peneliti untuk mengatasi halangan dalam belajar yang dihadapi oleh siswa semester 1
Sistem Informasi Program STMIK Pontianak dalam belajar Grammar menggunakan VideoBased Leaning teknik. Penelitian ini terbagi dalam dua siklus dalam tiga tahapan dari spiral
interaksi penelitian kelas, yaitu Look-Think-Act. Kelas 1C2 menjadi participan dalam studi ini
terdiri dari 35 siswa, 6 siswa perempuan, dan 29 siswa laki-laki dengan latar belakang
pengetahuan Inggris yang berbeda. Kualitatif dan kuantitatif adalah teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam riset ini. Data diperoleh dari pengamatan lapangan situasi kelas selama
pembelajaran menggunakan VBL teknik dan dari skor siswa sebelum dan setelah penerapan VBL
dalam proses belajar menggunakan program statistic SPSS 25. Video-Based Learning adalah
metode yang luas digunakan dalam proses belajar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa teknik
VBL sungguh mempengaruhi proses belajar siswa dan nilai grammar meningkat, tentu saja
dengan penggunaan VBL dalam yang lebih lama sangat disarankan.
Kata kunci :Penelitian Tindakan Kelas, Grammar, VBL, Sistem Informasi program
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elama 20 tahun terakhir, telah terjadi perubahan yang luar biasa pada cara pengguna
komputer mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan pribadi mereka. Perubahan
ini memerlukan waktu penyeleksian di sektor pendidikan, tetapi perlahan-lahan para guru telah
menyadari untuk mengadaptasikan cara pengajaran mereka untuk merefleksikan perubahan
teknologi secara alami yang digunakan di dunia luas [1]. Peningkatan penggunaan ICT di
departemen pendidikan di dunia sejak 1998 telah didokumentasikan (Macaro, Handley & Walter,
2012; Becta, 2004), tetapi bagaimana hal itu diimplementasikan dan untuk apa para guru
menggunakan ICT? [1].
Media pembelajaran berupa motivasi belajar, metode pengajaran, sarana, dan prasarana
merupakan factor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya, sarana dan prasarana
untuk menunjang keberhasilan pembelajaran diperlukan oleh guru untuk menyampaikan materi
dengan baik dan menarik, sehingga bisa dipahami oleh peserta didik [2]. Di masa sekarang
teknologi dalam pembelajaran bisa menjadi sarana pembelajaran, media, dan sumber belajar bagi
siswa [2]. Sadiman (2011:7), segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari
pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta
perhatian siswa sehingga proses belajar terjadi merupakan media pembelajaran [3].
Pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis video dalam proses belajar diperlukan
untuk peningkatan mutu pendidikan [2]. Video merupakan metode pembelajaran yang bersifat
multimedia yang diperlukan untuk peningkatan mutu pendidikan [4].
Dari pengamatan dan pengalaman yang dialami dan dilihat oleh peneliti, maka timbullah
pertanyaan sebagai berikut :
1. Seberapa efektif Video-Based Learning teknik meningkatkan pemahaman grammar pada
siswa STMIK Pontianak?
2. Bagaimana Video Based Learning teknik meningkatkan pemahaman Grammar siswa ?
Video merupakan alat multimedia yang memiliki baik audio dan visual, yang memiliki
manfaat dengan istilah “Diversity”, “Facilities”, dan “Creativity”. Video berguna terutama untuk
menciptakan rasa ingin tahu siswa dan meningkatkan minat [5]. Aspek-aspek video sebagai
multimedia, dimana bisa diposisikan sebagai komponen efektif pembelajaran online yang
semakin pesat yang tersedia setiap saat, dimana pun melalui computer dan hp [6].
Professionalisme guru bisa diperdalam dengan penggunaan dan pengkreasian video, yang
berupa video klip untuk menjelaskan ide dan konsep [6]. Penggunaan video yang direkam untuk
membantu dalam proses pembelajaran merupakan metode pembelajaran Video Based-Learning.
Tiga bidang penting dalam pembelajaran, yaitu emotional, intellectual, dan psycomotoric
merupakan stimulus yang bisa diperoleh dengan pendekatan pembelajaran Video-Based Learning
teknik [4].
Penggunaan video yang meluas, penyediaan akses yang mudah, murah, dan meningkat
juga ketersediaan aplikasi pengeditan di computer. Kejadian secara detail, ungkapan, posture
tubuh, dan sikap bisa direkam oleh video secara baik dan berurutan serta juga bisa dishare [7].
Penguasaan grammar menjamin keefektifan dalam berkomunikasi dan terhindar dari
kesalahpahaman, serta bisa menghasilkan bahasa yang baik dan benar [8]. Hal itu sejalan dengan
hasil riset oleh Gulden, dkk (2012) yang mengatakan sepanjang penelitian, kami mengobservasi
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bahwa penggunaan video untuk pengajaran grammar memotivasi siswa untuk ikut serta dalam
pengajaran. Selanjutnya, dipenelitian terbarunya menjelaskan kemungkinan penggunaan video
untuk pengajaran grammar di kelas ESP. Penggunaan Video ini telah mengarah ke perubahan
model guru grammar seperti yang dilukiskan di Repertory Grids [5]. Kemudian dalam risetnya
Chua Kah Hean (2015) mengatakan bahwa multimedia video juga dibuktikan sangat berpengaruh
dalam proses belajar pada kelas fisik bahkan pada tingkat A. Videos berfungsi sebagai pemicu
yang baik untuk diskusi dan eksplorasi konsep-konsep baru [6]. Selanjutnya Robert (2013) dalam
studinya mengatakan bahwa pendekatan Video-Based Learning dapat meningkatkan motivasi dan
ketertarikan siswa untuk belajar, kemudian melalui VBL siswa dapat membuat materi yang
berbasis video sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing [4]. Studi oleh Ramananda
(2016) mengatakan, saat ini Video-Based Learning (VBL) adalah salah satu metode pengajaran
digunakan luas diberbagai bidang yang membantu keefektifan proses belajar mengajar. Hasil dari
penelitian bisa digunakan sebagai alat pengajaran, alat refleksi, persepsi ketrampilan visual, dan
meningkatkan minat peserta [9].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas sebagai upaya peneliti untuk
meningkatkan kemampuan pemahaman grammar siswa baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan.
Penelitian tindakan kelas menggunakan data kualitatif juga kuantitatif untuk pengumpulan data
dan ditujukkan untuk hal praktis yaitu mencari untuk menemukan solusi dari masalah [10]. Dasar
penelitian tindakan kelas (CAR) menyediakan kerangka sederhana namun kuat, yaitu LookThink-Act. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Dan setiap siklusnya ada tahapan Look-ThinkAct [10].

Gambar 1 : Action Research Interacting Spiral
Tujuan utama dari tahapan “Look” dari penelitian tindakan kelas adalah untuk
memperoleh informasi yang akan memungkinkan peneliti untuk memperluas pemahaman mereka
akan issue/masalah yang dihadapi pada saat itu. Ditahapan “Think”, data/informasi yang
diperoleh dianalisa dan diidentifikasi. Teknik pengumpulan datanya bisa berupa angket, lembar
observasi, field notes, test dan documentary studi. Di studi ini pengumpulan data diperoleh
melalui catatan lapangan/fieldnotes dan tes lisan (interview, dialoque). Dan dilangkah selanjutnya
yaitu “Act”, ditahapan ini peneliti bekerja dengan kreatif untuk merumuskan tindakan yang
ditujukkan untuk solusi dari permasalahan : apa dan bagaimana [10].
2.1 Rumus Matematika
Selanjutnya hasil test yang diperoleh dianalisa menggunakan statistic program SPSS
version 25, untuk melihat perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah penerapan VBL teknik
dalam pengajaran grammar, yaitu The Separated Model T-test dan The Pooled Variance Model
T-test digunakan.
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2.2 Sampel
Siswa semester 1 jurusan Teknik Informatika, kelas 1C2 STMIK Pontianak menjadi
partisipan dalam penelitian ini yang terdiri dari 35 siswa, yaitu 6 siswa perempuan dan 29 siswa
laki-laki dari latar belakang pengetahuan Inggris yang berbeda.
Catatan lapangan/fieldnotes dan tes lisan menjadi instrument yang dipakai
untukpengumpulan data. Catatan lapangan diperoleh dari pengamatan selama berlangsungnya
pembelajaran dengan menerapkan Video-Based Learning teknik. Selanjutnya tes lisan diberikan
pada akhir setiap siklusnya setelah pembelajaran dengan penerapan Video-Based Learning teknik
dalam proses belajar.
3. HASIL DAN SARAN
Di bagian studi ini membahas prosedur penelitian yang dilakukan selama berlangsungnya
pembelajaran dengan penerapan Video-Based Learning teknik dengan design penelitian tindakan
kelas.Video yang ditayangkan didownload dari internet yang secara khusus membahas tenses
dalam percakapan. Di siklus pertama dari penerapan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2
pertemuan yang dilakukan pada tanggal 3/10-2019, dan 7/10-2019, Siklus ke dua pada tanggal
10/10 2019 dan 14/10-2019. Di siklus pertama, data diperoleh dari catatan lapangan dan dari
hasil tes lisan. Suasana kelas, interaksi antar siswa, interaksi antara guru dan siswa, juga saran
diberikan pada proses menganalisis video. Siswa begitu antusias dan senang ada juga yang serius
menyaksikan penampilan dan mendengar video, keaktifan dan keterlibatan siswa dalam proses
pembelajaran. Semua kejadian yang terjadi dicatat sebagai catatan lapangan/fieldnotes. Disetiap
pertemuan terjadilah diskusi kelas yang menarik mengenai video yang ditayangkan. Kemudian
terjadilah tanya jawab dan diskusi kelas mengenai materi yang didengar di video. Video yang
ditayangkan di pertemuan pertama ini membahas tense “Simple Present”,di pertemuan kedua
membahas tense “Present Continuous”,pertemuan ketiga tense “Simple Past”, dan dipertemuan
keempat tense “Past Continuous” dalam bentuk percakapan beserta tex, tentu saja diskusi
dilakukan dalam bahasa Inggris, dan melalui langkah “Look”, “Think” and “Act”. Pada langkah
“Look” seperti dibahas sebelumnya siswa menyaksikan video yang ditonton. Selanjutnya pada
langkah “Think” siswa menganalisa video, kemudian memberikan komentar, bertanya dengan hal
yang kurang dipahami di video tersebut. Di tahapan “Think” ini guru juga memberikan semacam
latihan-latihan seperti menyuruh siswa melakukan percakapan singkat dengan menggunakan
tense present tense, present continuouse tense, simple past dan past continuous tense yang tepat,
ataupun melakukan tanya jawab secara lisan tentang video yang ditayangkan, dan beberapa teknik
dalam penayangan video, seperti saat video dihentikan kemudian guru mulai menanyakan hal-hal
yang berkaitan dengan video, dan menyuruh siswa menebak isi dari tayangan selanjutnya. Di
tahapan “Act” merupakan tindakan yang dilakukan baik siswa ataupun guru sebagai refleksi atas
masukkan-masukkan yang diberikan dari setiap pertemuan dengan penanyangan video tersebut.
Refleksi yang dilakukan berupa perbaikan atas kesalahan dalam penyusunan kalimat saat
berbicara ataupun saat menjawab pertanyaan secara tertulis, berupa menampilkan kembali siswa
untuk melakukan dialoque dengan menggunakan kalimat yang sesuai dengan tense yang tepat.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

◼ 115

ISSN: 1978-1520

Semua kegiatan tersebut divideokan dan dinilai. Setelah semua kegiatan dilakukan, disetiap akhir
siklus diberikan tes lisan, berupa interview.
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Gambar 2 : Students Involvement Gambar 3 : Students Involvement

Diagram 1 dan Diagram 2 di atas merupakan hasil dari catatan lapangan/fieldnotes selama
pertemuan pertama dan kedua di siklus pertama. Hasilnya menunjukkan di pertemuan pertama
siswa menunjukkan keterlibatan dalam pembelajaran menggunakan VBL teknik sebesar 50%
keterlibatan dan 50% ketidakterlibatan dalam pembelajaran. Selanjutnya di pertemuan kedua ada
peningkatan keterlibatan siswa yaitu 55% dan menurunnya angka ketidakterlibatan yaitu 45%. Di
siklus kedua,dipertemuan pertama angka keterlibatan siswa meningkat menjadi 56%, sedangkan
angka ketidakterlibatan siswa menurun menjadi 44%, dan dipertemuan kedua siklus kedua
menunjukkan perbedaan dari sebelumnya, yaitu 65% angka keterlibatan siswa dan 35% angka
ketidakterlibatan siswa. Selanjutnya hasil dari tes yang diakukan disetiap akhir siklus seperti
digambarkan di Graphik, nilai yang diperoleh sebelum penerapan VBL teknik dan hasil tes lisan
yang diperoleh setelah pembelajaran dengan penerapan VBL teknik seperti digambarkan di Tabel
dan Diagram berikut mengunakan SPSS25:

Penilaian penguasaan Grammar sebelum penerapan VBL teknik menunjukkan angka
151, sedangkan setelah penerapan penggunaan VBL teknik dalam pembelajaran dalam dua siklus
terjadi peningkatan nilai dari sebelumnya, yaitu menjadi 325 point. Dari hasil penghitungan
dengan mengunakan Independent samples T- Test angka significan menunjukkan 0,00. Angka
tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang significan sebelum dan setelah penerapan VBL
teknik dalam pembelajaran Grammar. Hal tersebut digambarkan di Tabel 1 dan di Diagram 4
pencapaian siswa sebelum dan setelah penerapan VBL teknik.

Diagram 1 : Pencapaian Siswa
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4. KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Video-Based Learning (VBL) teknik terbukti
bisa memotivasi dan meningkatkan minat belajar siswa,terutama untuk penguasaan Grammar,
dapat dilihat dari hasil catatan lapangan (fieldnotes) selama proses pembelajaran menggunakan
VBL teknik pada siswa semester 1 Tahun Akademik 2019/2010 Teknik Informatika Program
STMIK Pontianak. Selain hasil dari fieldnotes juga hasil dari beberapa kali tes lisan yang
dilakukan setelah pembelajaran dengan penerapan VBL teknik, seperti digambarkan
menggunakan perhitungan SPSS 25.Siswa menjadi bisa menggunakan tenses yang tepat saat
melakukan percakapan ataupun saat menjawab pertanyaan yang diberikan. Tentu saja ini
menunjukkan hasil yang baik dari penerapan VBL teknik ini dalam penguasaan Grammar. Selain
semua kelebihan dari penerapan VBL teknik ini tentu saja juga terdapat sisi kekurangannya, yaitu
guru harus aktif menyeleksi video yang sesuai untuk ditayangkan bagi siswanya, dan tentu saja
ini memerlukan waktu yang lama dalam persiapannya. Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan
untuk penerapan VBL teknik ini untuk berbagai bidang ilmu.
5. SARAN
Demikianlah hasil penelitian yang bisa disampaikan peneliti. Untuk hasil penelitian yang
lebih signifikan, penambahan siklus dan penambahan variable dalam tahapan penelitian tindakan
kelas ini bisa ditambahkan.
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Abstrak
Perkembangan teknologi kini telah memasuki era revolusi industri 4.0, yakni fenomena
disruptive innovation yang menekankan pada pola artificial intelligence, digital economy, big
data, dan robotic. Menghadapi tantangan pada era disrupsi, tenaga pengajar pada Perguruan
Tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Universitas Raharja memanfaatkan
teknologi untuk sistem pembelajaran di kelas dengan menerapkan sistem http://idu.raharja.info/
untuk memfasilitasi kebutuhan akademik mahasiswa. Namun, seiring dengan sudah adanya
sistem pembelajaran online yang memudahkan mahasiswa agar bisa mengaksesnya, tetap saja
ada mahasiswa yang kurang semangat dalam mengerjakan setiap tugas dan mengabaikan tugas
tersebut. Untuk itu, penambahan fitur gamifikasi berfungsi untuk meningkatkan semangat
mahasiswa mengerjakan setiap tugas dengan tepat waktu serta membuat mahasiswa lebih aktif
dan pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik, interaktif serta tidak membosankan. Penelitian
ini menggunakan metode Research & Development. Kelebihan fitur gamifikasi pada sistem iDu
yang diterapkan pada Universitas Raharja ialah terdapat beberapa macam level yang berbeda
berdasarkan banyaknya point yang dihasilkan. Untuk mengetahui seberapa aktif mahasiswa,
terdapat tampilan leaderboard untuk menampilkan level keaktifan mahasiswa, dan memberikan
penilaian berbeda sesuai keaktifan.
Kata kunci: Edukasi, gamifikasi, era disrupsi
Abstract
Technological developments have now entered the era of the industrial revolution 4.0,
namely the phenomenon of disruptive innovation that emphasizes the patterns of artificial
intelligence, digital economy, big data, and robotic. Facing challenges in the era of disruption,
teaching staff at tertiary institutions are required to improve the quality of teaching. Raharja
University utilizes technology for classroom learning systems by implementing the
http://idu.raharja.info/ system to facilitate the academic needs of students. However, along with
the existence of an online learning system that makes it easy for students to be able to access it,
there are still students who lack enthusiasm in doing each task and ignore the assignment. To that
end, the addition of the gamification feature serves to increase the enthusiasm of students doing
each task in a timely manner and to make students more active and learning in class more
interesting, interactive and not boring. This research uses the Research & Development method.
The advantage of gamification features in the iDu system applied at Raharja University is that
there are several different levels based on the number of points generated. To find out how active
a student is, there is a leaderboard display to display the level of student activity, and give different
assessments according to activeness.
Keywords: Education, gamification, disruption era
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evolusi industri 4.0 memperlihatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih
[1]. Perguruan tinggi merupakan sarana dalam mencapai tujuan pembangunan
nasional [2]. Kualitas lulusan merupakan indikator utama kesuksesan suatu Perguruan Tinggi
bukan kuantitas [3]. Revolusi industri 4.0 menyebabkan ditinggalkan nya sistem pembelajaran
yang bersifat konvensional [4]. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Untung
Rahardja, Qurotul Aini, dan Eka Purnama dengan judul “Manajemen Sistem Gamifikasi Sebagai
Inovasi Pembelajaran”. Dalam penelitian ini telah tercipta nya komunitas Zpreneur yang
membuat sebuah terobosan baru dengan menggabungkan konsep preneur dengan gamification
pada sistem pembelajaran Zpreneur, yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
[5]. Gamifikasi berperan dalam mempengaruhi minat dan motivasi mahasiswa.

Gambar 1. Kerangka gamifikasi
Gamifikasi adalah keahlian mendapatkan semua elemen menyenangkan dan menarik
yang ditemukan dalam game dan menerapkannya pada aktivitas nyata atau produktif [6]. Pada
gamifikasi metode pembelajaran yang diterapkan mengadopsi permainan yang diterapkan pada
sistem pembelajaran, dengan harapan mampu menumbuhkan motivasi belajar dan mengubah
perilaku mahasiswa [7]. Gamifikasi memberikan manfaat yang positif dalam bidang pendidikan
yaitu peningkatan motivasi dan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran [8].
Manfaat positif tersebut menjadi daya tarik untuk menjadikan gamifikasi menjadi salah satu
pilihan dalam menjalankan proses belajar mengajar [9]. Begitu pula dengan Perguruan Tinggi
Raharja menerapkan metode pembelajaran iLearning secara online yang dapat diakses melalui
http://idu.raharja.info/ sehingga memudahkan mahasiswa mengakses materi perkuliahan serta
pengumpulan tugas mandiri menjadi lebih mudah dan efisien. Sistem iDu dirancang dengan
sangat fleksibel sehingga menghasilkan proses belajar yang berkualitas [10].
2. METODE PENELITIAN
2.1 Permasalahan
Di era disruptif 4.0 teknologi informasi semakin dibutuhkan, dan selalu ada terobosan
baru pada sistem digital [11]. Banyak faktor mengapa hasil belajar serta minat mengerjakan tugas
mandiri dari mahasiswa berkurang, diantaranya faktor miscommunication antara dosen dan
mahasiswa di kelas, maksudnya ialah mahasiswa kurang memahami materi yang diberikan dosen
dan akhirnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Manfaat iDu ialah sebagai monitoring
pembelajaran mahasiswa yang dimana dapat dilihat pula oleh orang tua [12].
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Gambar 2. Flowchart yang berjalan pada pembelajaran ilearning
Di atas adalah diagram flowchart permasalahan assignment pada iDu dimana tidak
adanya elemen gamifikasi. Dalam flowchart yang berjalan dapat disimpulkan bahwa harus adanya
pembaharuan konsep agar mahasiswa kecanduan dalam menjalankan proses belajar mengajar
maupun menyelesaikan tugas mandiri secara online. Metode penelitian ini menggunakan metode
research & development, yaitu suatu metode meneliti dan mengembangkan suatu produk.
Sebagai data dukung kerangka gamifikasi dalam menciptakan manajemen pendidikan
seiring dengan revolusi industri 4.0 ini terdapat 5 (lima) referensi penelitian sebelumnya dimana
terdapat variabel yang sama :
1. Penelitian ini dilakukan oleh Acun Kardianawati, Hanny Aryanto, Umi Rosyidah dari
Universitas Dian Siswanto pada tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Konsep Gamifikasi
Appreciate pada E-Marketplace UMKM”. Tujuan dari penelitian ini berguna untuk
meningkatkan pengalaman, brand awareness, loyalti dan motivasi pembeli dalam melakukan
transaksi. Dalam teknologi ini menggunakan appreciative inquiry yaitu adalah sistem dapat
mendeteksi minat konsumen dalam membeli suatu produk, apabila konsumen menyukai
membeli produk dari brand tertentu, lalu sistem menerjemahkan dengan menampilkan produkproduk relevan dari brand tersebut tanpa harus dicari konsumen [13].
2. Penelitian dilakukan oleh Enrica Pesare, Teresa Roselli, Nicola Corriero and Veronica
Rossano pada tahun 2015 dari Department of Computer Science,University of Bari dengan
judul “Game-based learning and Gamification to promote engagement and motivation in
medical learning contexts” penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogis pada
lingkungan belajar yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi dan pengaruhnya pada
kefektifan belajar [14].
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Rubin Hukita Irwin pada tahun 2017 dari Perguruan Tinggi
Raharja dengan judul “PENGEMBANGAN SISTEM IDU MENGGUNAKAN METODE
GAMIFIKASI GUNA MENGOPTIMALKAN PEMBELAJARAN PADA PERGURUAN
TINGGI”. Tujuan dari penelitian ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang
menyenangkan namun tetap efektif dan menghasilkan mahasiswa yang cerdas [15].
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Sambung, Sihkabuden, Saidah Ulfa pada tahun 2017
yang berjudul “Pengembangan Mobile Learning Berbasis Gamifikasi Untuk Penguasaan
Kosakata Bahasa Jepang Kelas X SMAN 1 GARUM” Penelitian ini bertujuan untuk
menciptakan suatu produk mobile learning yang valid sebagai sumber belajar dan efektif untuk
pembelajaran kosakata Bahasa Jepang [16].
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Farozi pada tahun 2016 yang berjudul
“RANCANG
BANGUN
WEBSITE
GAMIFIKASI
SEBAGAI
STRATEGI
PEMBELAJARAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA (Studi Kasus :
AMIK Lembah Dempo Pagar Alam)” Tujuan dari penelitian ini sebagai media bagi dosen
untuk memberikan tugas bagi mahasiswa dan mengevaluasinya dalam bentuk pemberian
point, level, challenge [17].
Dari 5 (lima) penelitian sebelumnya di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan
utama yang dihadapi ialah keahlian complex problem solving dan cognitive flexibility. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, salah satu solusinya ialah menerapkan elemen gamifikasi.
2.2 Pemecahan Masalah
Solusi untuk mengatasi masalah kurangnya motivasi belajar mahasiswa adalah penerapan
rancangan elemen game pada http://idu.raharja.info/, yang disebut dengan gamifikasi. Elemen
gamifikasi yang ada di dalam http://idu.raharja.info/ bertujuan untuk memberikan kesenangan
kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak merasakan kejenuhan mengikuti perkuliahan
termasuk juga pengerjaan tugas mandiri. Pembelajaran menggunakan gamifikasi terbukti
membuat pembelajaran lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan [18].
Berikut ini tahapan yang digunakan pada penelitian. Dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Tahapan penelitian
Identifikasi masalah, permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya adalah
pengumpulan assignment mahasiswa, nilai keaktifan mahasiswa, serta tidak ada pembeda nilai
tugas antar mahasiswa yang mengerjakan tugas di awal maupun mahasiswa yang mengerjakan
tugas di akhir waktu. Pengumpulan data, dalam pengumpulan data penulis mengamati
berdasarkan waktu pengumpulan tugas tiap mahasiswa, perbedaan waktu awal dan akhir
mahasiswa online atau mengikuti kegiatan pembelajaran online, analisa data melakukan analisa
terhadap sistem yang sedang diteliti. Evaluasi hasil tahapan kesimpulan atau hasil akhir dari
metode penelitian.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mewujudkan sistem tersebut, dilakukan pengembangan pada sistem pembelajaran
berbasis online yaitu iDu (iLearning Education) yang diterapkan sistem gamifikasi di dalamnya.
1. Halaman Home pada iDu

Gambar 4. Halaman Home pada iDu
Gambar diatas adalah tampilan home pada iDu, tampilan yang pertama kali muncul saat
mengakses website : iDu.raharja.info/ . Pada tampilan home diatas terdapat cabang yang
mengartikan project yang dikembangkan oleh Universitas Raharja.
2. Halaman Menu Login pada iDu

Gambar 5. Halaman login pada iDu
Halaman login berfungsi untuk masuk ke dalam iDu, sebelum dapat login user harus
melakukan sign up terlebih dahulu. Terdapat pula fitur Single Sign On (SSO) yang memudahkan
untuk login dengan sekali klik yang sudah terintegrasi dengan email Rinfo [19].
4. Tampilan Menu Games pada iDu

Gambar 6. Tampilan Menu Games pada iDu
Gambar 6 merupakan tampilan fitur gamifikasi, yaitu berupa peraturan dan tata cara
penggunaan fitur gamifikasi.
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5. Tampilan Listing Program Levels

Gambar 7. Tampilan Listing Program Levels
6. Tampilan Point dan Level pada iDu

Gambar 8. Tampilan point dan level pada iDu
Gambar diatas menunjukan level pada iDu. Tombol add berfungsi untuk menambahkan
level apabila dosen ingin menambahkan level, dan dapat mengatur jumlah poin per tiap levelnya.
8 .Tampilan Listing Program leaderboard

Gambar 9. Tampilan Listing Program Leaderboard
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9. Tampilan Menu leaderboard pada kelas

Gambar 10. Menu leaderboard pada kelas
Merupakan tampilan yang menunjukkan level seluruh mahasiswa, perbedaan level
tergantung berdasarkan lama waktu pengerjaan tugas. Mahasiswa yang lebih dulu submit,
mendapatkan level lebih tinggi.
4. KESIMPULAN
Dengan adanya implementasi fitur gamification pada sistem iDu (Ilearning Education)
dapat diambil 4 (empat) kesimpulan sebagai berikut :
1. Adanya fitur gamification meningkatkan semangat mahasiswa untuk mengumpulkan tugas
tepat waktu.
2. Adanya fitur gamification membuat pembelajaran di kelas lebih efektif dan interaktif, yaitu
mahasiswa dapat mengetahui secara langsung point yang didapatkan tergantung lamanya
waktu pengumpulan tugas.
3. Metode pembelajaran menjadi lebih menyenangkan namun tetap tidak melupakan materi yang
diberikan dosen. Sehingga terjadilah keseimbangan dalam belajar di kelas, terciptalah
lingkungan pembelajaran yang nyaman dan tidak membosankan.
4. Gamifikasi yang diterapkan sangat dapat dikembangkan lagi untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran.
5. SARAN
Penulis menyarankan beberapa hal terkait pembahasan diatas seperti:
1. Menciptakan suatu fitur yang dapat membantu meningkatkan motivasi pembelajaran
mahasiswa dalam pengumpulan tugas.
2. Eksistensi Manajemen Perguruan Tinggi dapat digunakan untuk pengembangan dan
penyediaan media pendidikan.
3. Fitur gamifikasi sangat membantu untuk meningkatkan motivasi belajar, namun harus di
perhatikan pula cara mengajar dosen dikelas agar tercipta pembelajaran yang semakin
berkualitas.
4. Penulis mengharapkan kritik dan saran atas penelitian diatas untuk pengembangan
selanjutnya.
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ABSTRAK
SMK Negeri Bantarkalong merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang
mewajibkan setiap siswanya untuk mengikuti PRAKERIN. Setelah proses PRAKERIN berlanjut
tidak jarang terdapat kendala, yaitu banyak laporan dari dunia usaha ataupun dunia industri yang
komplain ke pihak sekolah dengan menyatakan siswa yang magang di tempat tersebut dirasa
kurang cocok. Hal itu dikarenakan pada sistem yang berjalan belum adanya proses seleksi atau
kriteria untuk menyesuaikan antara siswa dengan tempat PRAKERIN. Adapun kriteria yang
ditetapkan untuk penentuan tempat PRAKERIN diantaranya : Nilai Admin Server, Nilai Jaringan
Nirkabel, Nilai Trobleshooting, Nilai Perakitan Komputer, dan Nilai Sistem Komputer. Dalam
penelitian ini dirancang sebuah sistem pendukung keputusan yang bisa mengoptimalkan dalam
penentuan tempat PRAKERIN dengan pengembangan sistem menggunakan metode SDLC dan
perancangan database menggunakan ERD, serta diimplementasikan dengan bahasa
pemrograman PHP dan penyimpanan database dengan MySQL. Metode keputusan yang
digunakan adalah The Distance To The Ideal Alternative. Hasil yang dicapai dari Sistem
Pendukung Keputusan ini dapat membantu pihak sekolah dalam memberikan rekomendasi
tempat PRAKERIN dengan hasil yang sesuai.
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Penentuan tempat PRAKERIN, DIA
ABSTRACT
SMK Negeri Bantarkalong is one of the schools in Tasikmalaya Regency which requires each
student to take part in PRACTICE. After the PRACTICE process continues, there are often
obstacles, namely many reports from the business world or the industry that complain to the school
by stating that students who have internships in that place are not suitable. That is because in the
current system there is no selection process or criteria to adjust between students and the
PRACTICE. The criteria set for determining the location of PRACTICE include: the value of
School Exam Admin Server, the value of School Wireless Networks, the value of School
Troubleshooting, the value of School Computer Assembly, and the value of School Computer
System. In this study a decision support system was designed that could optimize the
determination of the location of PRACTICE with the development of the system using the SDLC
method and database design using ERD, and implemented with the PHP programming language
and database storage with MySQL. The decision method used is The Distance To The Ideal
Alternative. The results achieved from this Decision Support System can help the school in
providing PRACTICE place recommendations with appropriate results.
Keywords : Decision Support System, Determination of PRACTICE, DIA.
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1. PENDAHULUAN

P

raktik Kerja Industri (PRAKERIN) adalah suatu proses yang harus siswa tempuh untuk
menyelesaikan studinya dalam suatu lembaga SMK. PRAKERIN ini bermaksud agar
siswa etelah lulus nanti mempunyai pengalaman dan keahlian yang kompeten untuk langsung
memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingannya di masa sekarang ini ataupun
menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai dengan keahlian yang didapatkan di sekolah.
SMK Negeri Bantarkalong merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang
mewajibkan setiap siswanya untuk mengikuti PRAKERIN. Setelah proses PRAKERIN berlanjut
tidak jarang terdapat kendala, yaitu banyak laporan dari dunia usaha ataupun dunia industri yang
komplain ke pihak sekolah dengan menyatakan siswa yang magang di tempat tersebut dirasa
kurang cocok. Hal itu dikarenakan pada sistem yang berjalan belum adanya proses seleksi atau
kriteria untuk menyesuaikan antara siswa dengan tempat PRAKERIN. Koordinator prakerin
benar-benar harus mempertimbangkan kesesuaian kemampuan yang dimiliki siswa dengan
kemampuan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Banyaknya jumlah siswa yang
mengajukan permohonan tempat prakerin dengan banyaknya pilihan perusahaan yang memiliki
kriteria-kriteria kompetensi berbeda antar satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat
menyebabkan koordinator kesulitan dalam menentukan lokasi prakerin.
Penentuan lokasi PRAKERIN siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat
memanfaatkan suatu sistem yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan[1]. Sistem
pendukung keputusan dipilih karena sistem tersebut mampu mendukung dalam pengambilan
keputusan secara objektif[2]. Metode The Distance To The Ideal Alternative (DIA ) merupakan
salah satu metode MADM yang dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan seperti yang
sudah dipaparkan. Dengan sistem yang menerapkan metode DIA untuk menghasilkan rating
keputusan dalam penyeleksian alternatif terbaik guna mencapai hasil yang optimal.
2. METODE THE DISTANCE TO THE IDEAL ALTERNATIVE (DIA)
Metode DIA merupakan metode yang dimiliki oleh MADM yang baru dikembangkan oleh
beberapa peneliti. Metode DIA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana pada metode
TOPSIS, DIA juga menentukan nilai ideal positif dan negatif dari setiap atribut. Perbedaan
terletak pada penentuan jarak yang menggunakan manhattan distance, penentuan Positif Ideal
Alternatif (PIA) yang memiliki minimal + , dan maksimal − serta formula dalam urutan nilai pada
Ri sebagai penentu perangkingan alternative [3]. Berikut adalah data kriteria yang digunakan
dalam penelitian ini:
Tabel 1. Kriteria
No

Nama Kriteria

Kode

1

Administrasi Server

C1

2

Jaringan Nirkabel

C2

3

Troubleshoting

C3

4

Perakitan Komputer

C4

5

Sistem Komputer

C5

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam menggunakan metode DIA:
1. Menentukan Matriks Keputusan
Dalam kasus ini diambil sampel data yang sudah di seleksi sebelumnya seperti terlihat pada
tabel 1.
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Tabel 2. Keputusan DIA

Siswa
AFIF PAUZAN ALHAMID

C1
0.4

C2
0.8

C3 C4 C5
0.4 0.4 0.8

DINI ANDREANI

0.8

0.6

0.2 1

MIFTAHUL ZANAH

0.6

0.4

0.8 0.8 0.6

NONENG YULISTIANI P

0.2

0.6

0.8 0.8 0.4

RICKY MARTIN
0.4
SENDI RAHMAT MAULANA 0.6

0.6
0.8

0.4 0.8 0.6
0.8 0.6 0.6

0.4

Dari tabel 1 diatas dapat dibentuk sebuah matriks sebagai berikut:

X=

0.4

0.8

0.4

0.4

0.8

0.8
0.6
0.2
0.4
0.6

0.6
0.4
0.6
0.6
0.8

0.2
0.8
0.8
0.4
0.8

1
0.8
0.8
0.8
0.6

0.4
0.6
0.4
0.6
0.6

2. Normalisasi Matriks Keputusan
Pada tahap normalisasi ini dilakukan menggunakan persamaan sehingga menghasilkan matriks
pada tabel 2 .
Tabel 3. Perhitungan Normalisasi Matriks DIA
Siswa
AFIF PAUZAN ALHAMID

C1
0.305

C2
C3
0.504 0.265

C4
C5
0.216 0.560

DINI ANDREANI

0.610

0.378 0.132

0.539 0.280

MIFTAHUL ZANAH

0.457

0.252 0.530

0.431 0.420

NONENG YULISTIANI P

0.152

0.378 0.530

0.431 0.280

RICKY MARTIN
SENDI RAHMAT MAULANA

0.305
0.457

0.378 0.265
0.504 0.530

0.431 0.420
0.323 0.420

Dari tabel diatas jika disajikan dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut :
0.305

0.504

0.265

0.610
0.378 0.132
0.457
0.252 0.530
0.152
0.378 0.530
0.305
0.378 0.265
0.457
0.504 0.530
Dengan bobot yang diberikan adalah :
W= 0.7 0.6 0.4
R=

0.216

0.560

0.539
0.431
0.431
0.431
0.323

0.280
0.420
0.280
0.420
0.420

0.6 0.8

3. Pembobotan matriks yang telah di normalisasi
Pada langkah ini matriks keputusan yang telah di normalisasi maka dikalikan dengan bobot
kriteria sesuai dengan bobot yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan matriks sebagai
berikut :
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Tabel 4. Pembobotan Matriks
Siswa

C1

C2

C3

C4

C5

AFIF PAUZAN ALHAMID 0.213

0.302 0.106

0.129

0.448

DINI ANDREANI

0.427

0.227 0.053

0.323

0.224

MIFTAHUL ZANAH

0.320

0.151 0.212

0.259

0.336

NONENG YULISTIANI P

0.107

0.227 0.212

0.259

0.224

RICKY MARTIN

0.213

0.227 0.106

0.259

0.336

SENDI RAHMAT
MAULANA

0.320

0.302 0.212

0.194

0.336

Dari tabel diatas jika disajikan dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut :

V=

0.2130.302

0.106

0.1290.448

0.4270.227

0.053

0.3230.224

0.3200.151

0.212

0.2590.336

0.1070.227

0.212

0.2590.224

0.2130.227

0.106

0.2590.336

0.3200.302

0.212

0.1940.336

4. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negative
Langkah ini adalah mencari Alternatif positif dan negatif dari setiap kriteria.
Tabel 5. Solusi Ideal Positif
Alternatif positif
V1+
V2+
V3+
V4+
V5+

Kriteria
C1
C2
C3
C4
C5

A+
0.427
0.302
0.212
0.323
0.448

Tabel 6. Solusi Ideal Negatif
Alternatif negatif

Kriteria

A-

V1-

C1

0.107

V2-

C2

0.151

V3-

C3

0.053

V4-

C4

0.129

V5-

C5

0.224
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5. Hitung jarak Manhattan untuk attribut positif dan negative
Untuk menghitung jarak Manhattan ini menggunakan Nilai Alternatif positif dan negatif
sebagai acuan sehingga menghasilkan jarak Manhattan Maximum dan Jarak Manhattan
Minimum.
Tabel 7. Jarak Manhattan Maximum
Siswa
AFIF PAUZAN ALHAMID
DINI ANDREANI
MIFTAHUL ZANAH
NONENG YULISTIANI P
RICKY MARTIN
SENDI RAHMAT
MAULANA

Manhattan
Maximum
D1+
D2+
D3+
D4+
D5+
D6+

Nilai
0.514
0.459
0.435
0.685
0.572
0.348

Tabel 8. Jarak Manhattan Minimum
Manhattan
Miniimum
Siswa
Nilai
AFIF PAUZAN ALHAMID
D10.535
DINI ANDREANI
D20.590
MIFTAHUL ZANAH
D30.614
NONENG YULISTIANI P
D40.364
RICKY MARTIN
D5SENDI RAHMAT MAULANA D6-

0.477
0.700

6. Menentukan Positif Ideal Alternatif (PIA)
Untuk menentukan PIA dilakukan dengan menggunakan
persamaan 𝑃𝐼𝐴 = min(𝐷+J) ,
𝑚𝑎𝑥(𝐷−J) sehingga menghasilkan PIA = 0,348; 0,700. Nilai 0,348 diambil dari nilai terkecil
pada Manhattan Maksimum, dan nilai 0,614 dari nilai terkecil pada Manhattan Minimum.
7. Melakukan Identifikasi Peringkat
Langkah ini adalah langkah terakhir yang digunakan untuk mengidentifikasi peringkat,
sehingga menghasil seperti pada tabel berikut :
Tabel 9. Hasil DIA
Siswa
AFIF PAUZAN ALHAMID
DINI ANDREANI
MIFTAHUL ZANAH
NONENG YULISTIANI P
RICKY MARTIN
SENDI RAHMAT
MAULANA

Ri 1
0.234
0.156
0.122
0.476
0.316
0.000

Ri 2
0.426
0.389
0.015
0.404
0.495
0.000

Ri 3
0.314
0.250
0.127
0.294
0.326
0.000

Tabel 10. Rekomendasi Keputusan
Siswa

Rekomendasi

Ri 4
0.232
0.354
0.209
0.294
0.314
0.000

Ri 5
0.356
0.191
0.092
0.300
0.318
0.000

Ri 6
0.357
0.376
0.153
0.190
0.335
0.000
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AFIF PAUZAN ALHAMID

Quality Printer Dan Notebook

DINI ANDREANI

Artik Komputer

MIFTAHUL ZANAH

DCA Komputer

NONENG YULISTIANI P

Nusa Komputer

RICKY MARTIN

Quality Printer Dan Notebook

SENDI RAHMAT MAULANA

Santika Computer

3. METODE PENGEMBANGAN
Metode pengembangan Sistem Pendukung Keputusan di SMK Negeri Bantarkalong
menggunakan Metode System Development Life Cycle (SDLC). SDLC adalah proses
mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak degan menggunakan model-model
dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak
sebelumnya [4]. Adapun model yang digunakan adalah menggunakan model waterfall.

Gambar 1. Diagram Konteks
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Formulir
PRAKERIN

Formulir
PRAKERIN
Formulir
PRAKERIN dan
lampiran nilai

Isi
Formulir

Formulir
PRAKERIN dan
lampiran nilai

Formulir
PRAKERIN dan
lampiran nilai

Input data siswa
dan nilai

Database
Cek
Proses
perhitungan SPK

Info hasil
rekomendasi
tempat
PRAKERIN

Cetak laporan
rekomendasi
tempat PRAKERIN

Laporan
rekomendasi
tempat PRAKERIN

Laporan
rekomendasi
tempat PRAKERIN
Laporan
rekomendasi
tempat PRAKERIN

Tandatangan

Laporan
rekomendasi
tempat PRAKERIN
Yang di acc

Laporan
rekomendasi
tempat PRAKERIN
Yang di acc

Laporan
rekomendasi
tempat PRAKERIN
Yang di acc

Gambar 2. Flowmap Sistem Penentuan Tempat PRAKERIN yang diajukan

Gambar 3. Entity Relationship Diagram
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4. IMPLEMENTASI SISTEM
1. Tampilan Login
Dalam form ini pengguna melakukan login dengan mengisi username dan password yang
benar.
Jika benar maka akan dialihkan ke halaman utama.

Gambar 4. Tampilan Login
2. Tampilan Menu Nilai Kriteria
Tampilan ini digunakan untuk menampilkan nilai rating dari masing-masing kriteria.
Adapun tampilannya adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Tampilan Menu Nilai Kriteria
3. Tampilan Menu Detail Kriteria PRAKERIN
Menu Detail Kriteria PRAKERIN berfungsi untuk menampilkan nilai dari setiap bobot
Kriteria tempat PRAKERIN. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Tampilan Data Bobot
4. Tampilan Menu Hasil Rekomendasi
Menu Hasil Rekomendasi berfungsi untuk menampilkan hasil rekomendasi tempat
PRAKERIN bagi siswa. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut:
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Gambar 7. Tampilan Menu Hasil Rekomendasi
5. KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan pengujian yang telah dilakukan di SMK
Negeri Bantarkalong, mengenai sistem pendukung keputusan untuk penentuan tempat
PRAKERIN dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan dalam penentuan tempat PRAKERIN, proses
penentuan tempat PRAKERIN berdasarkan indikator penilaian kriteria yang digunakan dapat
dihitung menggunakan aplikasi pendukung keputusan dengan menerapkan metode The
Distance To The Ideal Alternative (DIA). Data siswa yang diproses dengan perhitungan
tersebut menghasilkan sebuah nilai kelayakan. Dari nilai tersebut dapat dilihat rekomendasi
tempat PRAKERIN bagi siswa sehingga proses penentuan tempat PRAKERIN lebih optimal
serta meminimalisir kurang tepatnya keputusan.
2. Aplikasi sistem pendukung keputusan dalam penentuan tempat PRAKERIN dapat membantu
pihak sekolah dalam menyeleksi siswa sesuai kriteria yang diinginkan tempat PRAKERIN
sehingga proses lebih cepat, dan juga untuk data kriteria, data alternatif, data PRAKERIN, data
nilai kriteria sudah bersifat dinamis sehingga apabila ada perubahan aplikasi sistem pendukung
keputusan ini masih dapat digunakan.
6. SARAN
Dari hasil penelitian dan pembuatan sistem pendukung keputusan penentuan tempat PRAKERIN,
penulis memberikan beberapa saran dengan harapan untuk pengembangan sistem selanjutnya:
1. Perlu diadakannya pengembangan sistem, yaitu pengembangan menggunakan metode lain
atau menambahkan metode lain sebagai bahan perbandingan.
2. Menambahkan kriteria baru yang dapat meningkatkan keakuratan hasil dari sistem penunjang
keputusan.
3. Menambahkan kasus untuk jurusan lain, tidak hanya jurusan TKJ.
4. Perhitungan bobot setiap tempat PRAKERIN dalam program sebaiknya otomatis, tidak
disimpan satu persatu.
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PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI
UNTUK MENUNJANG PROSES BISNIS PERUSAHAAN
Utin Kasma
STMIK Pontianak/Sistem Informasi
Jl. Merdeka, No. 372 Pontianak, (0561) 735555
e-mail: utin.kasma@yahoo.co.id
Abstrak
PT. Multi Distribution Pontianak merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
distribusi produk. Proses bisnis yang terjadi pada distribusi produk sebagian besar sudah
menerapkan sistem informasi namun pada kenyataannya penerapan sistem informasi tersebut
belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perusahaan. Hal ini
dikarenakan penerapan sistem informasi belum digunakan sebagai tools strategis melainkan
hanya mendukung proses pengolahan data administrasi perusahaan saja. Pertumbuhan ekonomi
yang semakin pesat berdampak pada semakin banyak munculnya pesaing-pesaing bisnis yang
baru. Agar memiliki daya saing yang tinggi, PT. Multi Distribution Pontianak membutuhkan
sebuah perencanaan strategis sistem informasi agar dapat bersaing secara kompetitif dengan
perusahaan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ward and Peppard.
Metode Ward and Peppard dimulai dengan pemahaman situasi saat ini, yaitu lingkungan
eksternal dan internal, baik pada lingkungan bisnis maupun pada lingkungan SI/TI. Metode
analisis yang digunakan meliputi analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi),
analisis SWOT, analisis Porters Five Forces Model, dan Critical Success Factor (CSF). Tujuan
dari penelitian ini adalah membuat perencanaan strategis sistem informasi pada PT. Multi
Distribution Pontianak agar dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
Kata kunci—Sistem Informasi, Perencanaan Strategis, Metode Ward & Peppard
Abstract
PT. Multi Distribution Pontianak is a company engaged in product distribution. Most of
the business processes that occur in product distribution have implemented an information
system, but in reality the application of the information system has not yet had a significant impact
on the company's development. This is because the application of information systems has not
been used as a strategic tool but only supports the processing of corporate administration data
only. The more rapid economic growth has resulted more emerging business competitors. In order
to have high competitiveness, PT. Multi Distribution Pontianak requires an information system
strategic planning in order to compete competitively with other companies. The method used is
Ward and Peppard. The Ward and Peppard method starts with understanding the current
situation, namely the external and internal environment, both in the business environment and in
the IS / IT environment. The analytical methods used include PEST analysis (Political, Economic,
Social, and Technology), SWOT analysis, Porters Five Forces Model analysis, and Critical
Success Factor (CSF). The purpose of this research is to make strategic planning of information
systems at PT. Multi Distribution Pontianak in order to increase the company's competitive
advantage.
Keywords—Information Systems, Strategic Planning, Ward & Peppard Methods
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1. PENDAHULUAN

P

erkembangan teknologi informasi yang semakin pesat secara tidak langsung
berpengaruh terhadap perkembangan sebuah perusahaan. Perkembangan teknologi
informasi ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat mendukung dalam menjalankan
proses bisnis perusahaan serta membantu perusahaan untuk menjalankan strategi bisnis yang
lebih baik sehingga perusahaan dapat memiliki daya saing yang lebih optimal.
Perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi dalam suatu perusahaan
merupakan salah satu bentuk implementasi dari pengguaan teknologi informasi guna mendukung
proses bisnis perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Di dalam lingkungan bisnis,
perusahaan memiliki pesaing-pesaing yang kompetitf, untuk itu sebuah perusahaan harus
menggunakan strategi untuk bersaing, dimana strategi tersebut akan memberikan dampak dan
pengaruh terhadap perusahaan. Pentingnya perencanaan strategi adalah memberi koherensi serta
arah tindakan dan keputusan suatu organisasi dalam mencapai sasaran. Sasaran dapat ditentukan
sebagai hasil yang spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi dasarnya
[1]. Perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang tepat dapat mendukung
rencana dan pengembangan bisnis perusahaan sehingga dapat memberikan competitive
advantages dalam persaingan bisnis [2].
PT. Multi Distribution Pontianak merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi
produk-produk makanan. Hal yang menjadi permasalahan utama dari proses bisnis perusahaan
ini adalah pendistribusian produk-produk ditempat tujuan tidak tepat waktu dan tidak sesuai.
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, PT. Multi Distribution Pontianak
memerlukan keunggulan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung kinerja bisnisnya.
Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan yang dirumuskan
dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana rencana strategis sistem informasi yang dapat diterapkan pada PT. Multi
Distribution Pontianak.
b. Bagaimana rekomendari portofolio dan roadmap sistem informasi pada PT. Multi Distribution
Pontianak kedepannya.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan strategis sistem informasi
pada PT. Multi Distribution Pontianak agar dapat meningkatkan keunggulan kompetitif
perusahaan. Perusahaan dianggap mencapai keunggulan kompetitif apabila perusahaan telah
meraih satu atau lebih dari tujuan bisnisnya khususnya dalam keunggulan opersional, hubungan
dengan pelanggan dan peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan. Melakukan sesuatu
yang lebih baik dari pesaing yang tidak bisa diikuti oleh pesaing itulah keunggulan kompetitif.
[3].
Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis
komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan
tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SI/TI mempelajari pengaruh SI/TI terhadap kinerja bisnis
dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan
strategis SI/TI juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk
menyelaraskan strategi SI/TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui
penerapan teknologi yang inovatif [4].
Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian-penelitian terkait yang pernah
dilakukan sebelumnya, antara lain adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Erwin Arry
Kusuma dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi PT. Anugerah Aulia Alam Raya
Pengembangan Perumahan Banjarbaru Kalimantan Selatan. Penelitian ini membahas tentang
pentingnya sebuah bisnis memiliki strategi yang didukung oleh sistem yang tepat agar dapat
menghasilkan standar sistem informasi pada perusahaan serta menumbuhkan daya saing pada
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perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan strategis sistem informasi
untuk perusahaan dengan menggunakan analisis Value Chain untuk lingkungan internal dan
analisis Force FactorPorters untuk lingkungan eksternal [5].
Dalam International Conference, Haryani Haron, DKK juga pernah melakukan penelitian
mengenai sistem informasi strategis pada Small and Medium Enterprise di Malaysia. Pada
penelitian ini dijelaskan bahwa sistem infomasi strategis dapat meningkatkan keunggulan
bersaing dalam sebuah badan usaha. Penelitian ini menggunakan Framework Ward and Pepper
dengan alat analisis menggunakan value chain dan five force Porter. Penelitian ini fokus pada
studi eksplorasi dalam bidang sistem informasi strategis yang dapat meningkatkan keunggulan
bersaing pada Small and Medium Enterprise di Malaysia [6]. Anharudin juga pernah melakukan
penelitian dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan
Menggunakan metode Ward and Peppard, studi kasus Pada PT. Pos Indonesia Cilegon-Banten.
Penelitian ini membahas mengenai pentingnya penerapan sistem informasi yang baik dalam
menjalankan proses bisnis untuk mendukung dalam peningkatan kinerja dan daya saing
perusahaan. Hasil dari penelitian ini berupa portofolio aplikasi Sistem Informasi mendatang PT.
Pos Indonesia Cilegon. [7].
Penelitian lain yang membahas mengenai perencanaan strategis juga pernah dilakukan oleh
Dewan Felawi dkk, dengan judul Perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi pada PT.
Tripuri Mitra Mobelindo. Penelitian ini membahas mengenai persaingan yang dihadapi
perusahaan merupakan kendala untuk mencapai tujuan bisnis demi menjada pertumbuhan dan
kelangsungan hidup perusahaan. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah berupa perencanaan
strategis sistem dan teknologi informasi yang tepat bagi perusahaan untuk mencapai tujuan
bisnisnya. [8]. Dalam penelitiannya yang berjudul perencanaan strategi SI/TI menggunakan
metode Ward and Peppard, Ferry Wibowo dan Agustinus Fritz Wijaya menjelaskan bahwa hasil
perencanaan SI/TI dapat menjawab berbagai kebutuhan bisnis berdasarkan analisis lingkungan
bisnis dan lingkungan SI/TI baik internal maupun lingkungan eksternal. [9].
Perencanaan strategis sistem informasi pada PT. Multi Distribution Pontianak diharapkan
dapat menghasilkan sebuah perencanaan strategi informasi bagi perusahaan yang dapat dipakai
untuk pedoman dalam pengembangan IS/IT, sehingga kedepannya dapat membantu perusahaan
dalam meningkatkan persaingan yang kompetitif.
2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Ward and Peppard. Metode Ward and
Peppard dimulai dengan pemahaman situasi saat ini, yaitu lingkungan eksternal dan internal, baik
pada lingkungan bisnis maupun pada lingkungan SI/TI. Pemahaman situasi saat ini dapat
digunakan untuk menentukan perencanaan dan strategi untuk masa mendatang, baik strategis
bisnis maupun strategi SI/TI. [10].

Tahapan perencanaan strategi SI/TI ini terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran
[10]. Tahapan masukan terdiri dari :
1. Analisis lingkungan bisnis internal, yang mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini,
sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis organisasi. .
2. Analisis lingkungan bisnis eksternal, yang mencakup aspek-aspek ekonomi, insustri dan iklim
bersaing perusahaan. Lingkungan bisnis eksternal dapat memacu perusahaan untuk maju dan
bersaing namun juga dapat memberikan hambatan bahkan ancaman terhadap kelangsungan
hidup organisasi.
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3. Analisis lingkungan SI/TI internal, yang mencakup kondisi SI/TI organisasi dari perspektif
bisnis saat ini, bagaimana kematanganya (maturity), bagaimana kontribusi terhadap bisnis,
keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga
bagaimana portofolio dari SI/TI yang ada saat ini.
4.

Analisis lingkungan SI/TI eksternal,yang mencakup tren teknologi dan peluang
pemanfaatannya, serta penggunaaan SITI oleh kompetitor, pelanggan dan pemasok. Tujuan
dari analisis ini tidak hanya berkutat pada pengembangan teknologi mutakhir namun juga
mengoptimalkan teknologi yang sudah ada untuk menghemat anggaran atau menggunakan
teknologi dengan cara yang belum terpikir sebelumnya.

5.

Future Applicaton Portofolio, merupakan usulan aplikasi ang akan dikembangkan organisasi
pada masa yang akan d dengan tujuan untuk mengintegrasikan setiap unit organisasi dan
menyesuaikan irama perkembangan teknologi dengan perkembangan bisnis organisasi.

6.

Current Application Portofolio, merupakan aplikasi sistem informasi yang telah atau sedang
digunakan oleh organisasi. Identifikasi keuntungan dan kekuatan yang diberikan aplikasi
tersebut untuk menghadapi iklim persaingan yang dihadapi organisasi saat ini.

Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu
dokumen perencanaan strtaegis SI/TI yang isinya terdiri dari :
1.

Business IS Strategy, yang mencakup bagaimana setiap unit/fungsi bisnis akan
memanfaatkan SI/TI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi dan gambaran
arsitektur informasi.

2.

IT Strategy, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelola teknologi dan sumber daya
manusia SI/TI.

3.

IS/IT Management Strategy, yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui
organisasi, untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan. [10].

Berikut ini merupakan gambaran dari skema perencanaan strategis Sistem Informasi[10].

Gambar 1 : Skema Perencanaan Strategis Sistem Informasi
Metode analisis yang digunakan meliputi analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan
Teknologi), analisis SWOT, analisis Porters Five Forces Model, dan Critical Success Factor
(CSF). Analisis PEST merupakan analisis terhadap lingkungan eksternal bisnis yang meliputi
bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi”. PEST digunakan untuk menilai pasar dari suatu
unit bisnis atau unit organisasi. [10]. Analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan
strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness),
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Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.
Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan
mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam
mencapai tujuan tersebut. [9]. Analisis Porters Five Forces Model menjelaskan konsep
Competitive Strategy yang menganalisis persaingan bisnis berdasarkan lima (5) aspek utama.
Sebuah perusahaan harus unggul dalam hal hal faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical
Success Factors) untuk bisa bertahan hidup. Faktor penentu keberhasilan perusahaan atau
organisas dapat diidentifikasikan dari visi perusahaan atau organisasi tersebut. [4]. Critical
Success Factor (CSF) menyajikan wilayah-wilayah dimana kegiatan-kegiatan bisnis harus
berjalan dengan benar, menyajikan faktor-faktor pendorong potensial SI/TI, dan pengukuran
kinerja. [10].
Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara personal (Personal interview),
yaitu wawancara dengan melakukan tatap muka langsung dengan bagian marketing dan bagian
distribusi produk. Observasi penulis lakukan dengan pendekatan Observasi Terstruktur. Teknik
observasi ini dipilih karena mempunyai prosedur standar yang terstruktur. Dalam melakukan
observasi penulis terlebih dahulu menentukan data yang akan diobservasi. Proses dan hasil
observasi penulis dokumentasikan dalam bentuk catatan dan rekaman yang selanjutnya digunakan
sebagai instrumen pendukung dalam penelitian ini. Studi dokumentasi penulis lakukan dengan
mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai data pendukung penelitian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun proses bisnis pada PT. Multi Distribution Pontianak yaitu produk yang telah siap
untuk didistribusikan akan dikumpulkan di gudang. Untuk wilayah-wilayah tertentu, proses
distribusi dilakukan dengan armada yang dimilikinya perusahaan ke distributor, grosir, semi
grosir, retail, dan pasar modern (pasar swalayan) yang sudah terdaftar. Untuk wilayah lain di luar
kota Pontianak, barang akan didistribusikan dengan armada yang diperlukan ke logistik kantorkantor cabang yang dituju. Pada logistik kantor cabang, barang akan didistribusikan ke masingmasing sub distributor atau sub grosir yang terdaftar. Kemudian untuk sub distributor akan
mendistribusikannya lagi hanya kepada semi grosir dan retail. Sedangkan grosir dapat
mendistribusikan barang kepada semi grosir dan retail. Untuk pasar modern, produk akan
didistribusikan langsung dari gudang penyimpanan, kemudian masing-masing pasar moder akan
menjual lagi kepada konsumen.
3.1. Analisa PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi)
Analisis PEST merupakan analisis terhadap lingkungan eksternal bisnis yang meliputi
bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi”. PEST digunakan untuk menilai pasar dari suatu
unit bisnis atau unit organisasi. [10]. Arah analisa PEST adalah kerangka untuk menilai sebuah
situasi, dan menilai strategi atau posisi, arah perusahaan, rencana pemasaran, atau ide. Berikut ini
merupakan penjabaran dari analisis PEST yang dilakukan pada PT. Multi Distribution Pontianak
1.

Politik
a. Peraturan pemerintah RI No.24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan dan Tahunan
Perusahaan. Yang mewajibkan perusahaan yang berbentuk PT. untuk melaporkan
Laporan Keuangan Tahunannya kepada Menteri.
b. Pajak tentang import dan eksport
Dari aspek politik, banyak hal dalam politik di negeri ini yang dapat menggangu jalannya
proses bisnis pada sebuah perusahaan namun PT. Multi Distribution Pontianak sudah
mengetahui secara pasti pajak apa saja yang harus dibayar dan undang-undang apa saja yang
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harus diperhatikan bahkan dapat merumuskan kemungkinan terburuk dari situasi politik yang
terjadi sehingga hal ini menjadi satu nilai tambah bagi perusahaan.
2.

3.

Ekonomi :
Kondisi makro ekonomi yang sedang tertekan suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan daya beli
rendah dari masyarakat. Dari kondisi perekonoman yang semakin memprihatinkan membuat
perusahaan terjepit dalam masalah pendistribusian karena memerlukan dana yang besar dan
daya beli masyarakat yang menurun namun PT. Multi Distribution dapat tetap maju dalam
persaingan itu dikarenakan perusahaan ini memiliki strategi bisnis yang baik..
Sosial :
Adanya UU ketenagakerjaan yang baru yang menyebabkan adanya demo dari kaum buruh. Aspek

sosial merupakan fakta yang terjadi di masyarakat, hal ini berdampak pada menurunnya
jumlah investor yang ingin menanam modal pada perusahaan sehingga menyebabkan
perusahaan kekurangan modal. Untuk itu masalah seperti ini harus menjadi perhatian yang
serius bagi perusahaan.
4.

Teknologi
Secanggih apapun investasi di bidang teknologi informasi jika tidak didukung kemampuan
karyawan tentu tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Penggunaan tools yang
mampu memberikan informasi kinerja sistem secara real time juga sangat dibutuhkan. PT.
Multi Distribution Pontianak telah memiliki infrastruktur yang baik dan didukung dengan
karyawan yang kompeten dibidangnya sehingga penerapan teknologi dapat memberikan
dukungan secara optimal.

Dari metode analisis PEST ini dapat diketahui secara garis besar ancaman dan peluangpeluang bagi perusahaan. Ancaman dan peluang-peluang yang didapat dari metode analisis PEST
ini lebih detail akan dibahas pada metode analisis SWOT.
3.2. Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk
mengevaluasi Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan
Ancaman (Threat) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Untuk menentukan strategi
yang digunakan oleh PT. Multi Distribution Pontianak, maka analisis yang didapatkan adalah
sebagai berikut:
a. Strength ( Kekuatan )
1. Memiliki jaringan distribusi yang luas di Kalimantan Barat khusunya. Hal ini dapat
dilihat dari data distribusi produk pada setiap kota yang ada di Kalimantan Barat.
2. Memiliki value enterprise yang tinggi dari customers. Semakin bertambah jumlah
customers pada setiap tahunnya merupakan bukti semakin tingginya nilai perusahaan dari
masyarakat.
3. Menjadi perusahaan distribusi produk-produk berkualitas yang dikenal dan memiliki
nama baik di masyarakat.
b. Weakness (Kelemahan)
1. Mempunyai produk dengan banyak varian sehingga menyebabkan semakin kompleksnya
data mengenai variasi jenis, harga maupun promo-promo produk untuk setiap jenis
pelanggan yang berbeda.
2. Tenaga marketing dan sales yang kurang menguasai medan.
c. Opportunity (Peluang)
1. Ketertarikan masyarakat akan produk yang berkualitas tinggi, dengan harga yang
terjangkau
2. Penjualan yang meningkat pada saat hari-hari raya atau hari-hari besar.
3. Adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi akan mengakibatkan semakin
luasnya pangsa pasar.
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d. Threats (Ancaman)
1. Kondisi jalur distribusi luar kota lokasinya sepi dan jauh yang cenderung rawan akibat
dari jalan yang rusak, serta rawan akan bahaya/tindak kejahatan yang mengintai. Untuk
itu diperlukan pengamanan yang lebih ketat dalam proses distribusi produk.
2. Berkembangnya teknologi industri akan mempengaruhi keunggulan bersaing
perusahaan. Sehingga perusahaan perlu meningkatkan fasilitas IT untuk mendukung
perusahaan dalam meningkatkan daya saing perusahaan.
3. Daya beli masyarakat yang menurun karena kondisi perekonomian yang lemah. Untuk
itu perusahaan perlu menyediakan varian produk yang harganya lebih terjangkau.
3.3. Analisis Porters Five Forces Model
Analisis Porters Five Forces Model menjelaskan konsep Competitive Strategy yang
menganalisis persaingan bisnis berdasarkan lima (5) aspek utama, yaitu: Intensity of rivalry
among competitors; Threats of New entrants; Threats of new substitutes products or services;
Bargaining power of customers; Bargaining power of suppliers [4]. Porters Five Forces Model
mencakup suppliers, customers, competitors, para pendatang baru {New entrants), dan substitute
products pada PT. Multi Distribution Pontianak akan dijabarkan sebagai berikut :
a. Customers
Yang menjadi customer dari PT. Multi Distribution Pontianak adalah dari Grosir,
Supermarket dan Toko. Dengan demikian PT. Multi Distribution Pontianak memiliki
kelemahan dalam bersaing karena customers dapat memperoleh produk yang didisribusikan
oleh PT. Multi Distribution Pontianak dari distributor lain, sehingga PT. Multi Distribution
Pontianak yang posisinya lebih lemah, harus dapat mengembangkan dan menyajikan
kelebihan perusahaan dibanding perusahaan distributor lain kepada pembeli supaya pembeli
dapat memilih PT. Multi Distribution Pontianak sebagai perusahaan distributor mereka..
b. Suppliers
PT. Multi Distribution Pontianak memiliki banyak suppliers. Dengan demikian perusahaan
memiliki kekuatan daya tawar menawar (Bargaining power of suppliers) yang besar.
c. Competitors
Dampak dari persaingan bisnis dengan perusahaan lain yang memiliki usaha sejenis akan
mempengaruhi perkembangan perusahaan. Dengan demikian akan tercipta nilai-nilai
persaingan yang tinggi, dimana setiap perusahaan akan menemukan dan menerapkan strategi
bisnis yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut..
d. Substitutes products (produk pengganti)
Produk pengganti dari produk yang didistribusikan oleh PT. Multi Distribution Pontianak
adalah produk -produk tradisional. Bagi PT. Multi Distribution Pontianak, kekuatan dari
produk pengganti rendah, karena produk PT. Multi Distribution Pontianak lebih terjamin
kualitasnya.
e. New Entrants (Pendatang Baru)
Ancaman para pendatang baru selalu bermunculan silih berganti. Untuk itu PT. Multi
Distribution Pontianakharus terus berusaha untuk mengembangkan jaringan distribusinya
agar tidak tersaingi oleh para pendatang baru.
Dari hasil analisis Porters Five Forces Model, dapat diketahui terdapat berbagai ancaman
yang mengacam PT. Multi Distribution Pontianak, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan
strategi bisnis baru untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai ancaman bisnis tersebut.

144
3.4. Analisis Critical Success Factor (CSF)
Analisis CSF menyajikan wilayah-wilayah dimana kegiatan-kegiatan bisnis harus
berjalan dengan benar, menyajikan faktor-faktor pendorong potensial SI/TI, dan pengukuran
kinerja”. CSF adalah sesuatu yang sangat dapat menghentikan perusahaan berkualitas beraktivitas
lebih lanjut jika sasaran telah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. [5]. Faktor penentu
keberhasilan pada PT. Multi Distribution Pontianak adalah sebagai berikut :
a. Rekruitment karyawan yang kompeten pada setiap fungsional area yang ada pada PT. Multi
Distribution Pontianak menggunakan sistem e-recruitment sehingga proses bisnis dapat
berjalan dengan optimal.
b. Peningkatan jumlah produk yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan customers
sehingga perusahaan dapat menguasai pangsa pasar yang lebih luas.
c. Mengembangkan area distribusi yang mencakup hampir seluruh wilayah yang ada di
Kalimantan Barat.
d. Pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap sehingga dapat mendukung dalam
peningkatan kinerja karyawan.
Dari hasil analisis yang dipaparkan dalam pembahasan ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai dasar bagi PT. Multi Distribution Pontianak dalam mengembangkan strategi-strategi
bisnis perusahaan sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan sebagaimana
yang menjadi tujuan penelitian ini yang telah dirumuskan sebelumnya.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :
1.

Perencanaan strategi sistem informasi sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan yang
bergerak dibidang distribusi produk.

2.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ward & Peppard yang dimulai
dengan memahami lingkungan internal dan eksternal perusahaan, baik lingkungan
perusahaan maupun lingkungan penggunaan teknologi infromasi dan sistem informasi.

3.

PT. Multi Distribution Pontianak memerlukan pengembangan perencanaan strategis sistem
informasi agar dapat bersaing secara kompetitif dengan para kompetitornya.
5. SARAN

Penelitian ini hanya mencakup pembahasan mengenai perencanaan strategis sistem
informasi yang dibutuhkan pada PT. Multi Distribution Pontianak sehingga kedepannya perlu
adanya penelitian yang membahas mengenai integrasi sistem informasi yang seharusnya
diterapkan pada PT. Multi Distribution Pontianak sehingga dapat membantu perusahaan dalam
menjalankan kegiatan operasonal sekolah secara efektif dan efisien serta dapat menghasilkan
informasi yang akurat, relevan dan real time.
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Abstrak
Pengelolaan rekam medis atau rekam kesehatan merupakan aspek yang sangat
fundamental dalam dunia kesehatan. Pelayanan kesehatan akan menjadi lebih berkualitas jika
pengelolaan rekam medis dilakukan dengan baik. Salah satu klinik yang telah menggunakan
komputer sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
pelayanan kesehatan, tetapi masih menggunakan komputer stand alone atau jaringan lokal. Yang
mana dalam proses pelayanannya dapat ditemui berbagai kesalahan proses rekam medik pasien.
Perancangan pada penelitian ini dengan UML yaitu dengan use case diagram, activity diagram,
sequence diagram serta class diagram. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode
penerapan sebuah aplikasi berbasis web yang didalamnya dapat mengetahui rekam medik pasien
diklinik mana saja pernah melakukan pemeriksaan sebelum berobat pada klikik syifaa Dimana,
penelitian ini bertujuan untuk dihasilkannya aplikasi rekam medis yang mempunyai kemampuan
untuk saling berintegrasi dengan menyediakan service yang dapat diakses oleh aplikasi lain.
Penelitian ini menggunakan teknologi Web Service dengan metode Service Oriented Architecture
(SOA). Berdasarkan hasil dari user acceptance test dari 19 responden, aplikasi rekam medis
memiliki integrasi data dan kinerja yang cukup bagus, aplikasi mudah untuk dipahami, serta
dapat menghemat waktu dalam melakukan pengelolaan data rekam medis.
Kata kunci: rekam medis, web service, integrasi.
Abstract
Management of medical records or health records is a very fundamental aspect in the
world of health. Health services will be of higher quality if the management of medical records
is carried out properly. One clinic that has used a computer as a supporting tool in carrying out
activities related to health services, but still uses a stand alone computer or local network. Which
in the process of service can be found various errors in the patient's medical record process.
The design in this study with UML is using case diagrams, activity diagrams, sequence diagrams
and class diagrams. The research method is carried out by applying a web-based application
method in which can find out the medical record of patients in which clinic has ever conducted
an examination before seeking treatment at the Syifaa clique. Where, this study aims to produce
medical record applications that have the ability to integrate with each other by providing
services that can accessed by other applications. This research uses Web Service technology
with the Service Oriented Architecture (SOA) method. Based on the results of the user
acceptance test of 19 respondents, the medical record application has data integration and the
performance is quite good, the application is easy to understand, and can save time in managing
medical record data.
Keywords: medical record, web service, integration.
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1. PENDAHULUAN

S

aat ini, kesehatan menjadi salah satu isu yang sangat penting di Indonesia.
Pengelolaan rekam medis atau rekam kesehatan merupakan aspek yang sangat
fundamental dalam dunia kesehatan. Pelayanan kesehatan akan menjadi lebih berkualitas jika
pengelolaan rekam medis dilakukan dengan baik. Banyak rumah perawatan pasien (klinik,
puskesmas dan rumah sakit) yang mencoba untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari segi
pelayanan maupun teknologi. Selain itu, mereka juga senantiasa memperbaiki manajemen
mereka, baik melalui pembaharuan strategi maupun melibatkan teknologi informasi (TI) dalam
melakukan pengelolaan rumah sakit.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Agustus hingga
bulan Oktober 2019 diperoleh data bahwa pada saat ini Klinik Nur Asy-Syifaa Makassar telah
menggunakan komputer sebagai alat pendukung dalam melaksanakan kegiatan yang
berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Akan tetapi masih menggunakan komputer stand
alone atau dalam jaringan lokal. Dengan kondisi rekam medik seperti itu dapat mengakibatkan
adanya berbagai permasalahan yang muncul misalnya ketika pasien berobat di beberapa klinik
yang berbeda, maka data rekam medik pasien hanya terdapat di klinik yang pernah didatangi
dalam hal ini Klinik Nur Asy-Syifaa Makassar. Hal itu akan menyulitkan para medis di klinik
yang berbeda ketika ingin menelusuri rekam medik/histori penyakit pasien.
Saat ini sudah berkembang pesat, dimana banyaknya perusahaan ataupun instansi
pemerintahan yang menggunakan web service ini untuk mengelola informasi yang ada. Dengan
adanya web service maka setiap perusahaan atau instansi dapat berhubungan langsung dengan
perusahaan atau instansi lain dengan menggunakan aplikasi berbasis web, hal ini sangat
membantu perusahaan/instansi pemerintahan dalam pelayanan untuk suatu informasi. Selain itu,
web service dapat menyediakan layanan dengan baik karena mampu menyediakan standar dari
adanya perbedaan aplikasi dan dapat berjalan di platform yang berbeda.
Bertolak dari adanya teknologi web service yang memungkinkan perpaduan fungsifungsi dalam membangun sebuah program aplikasi tanpa bergantung lagi pada sistem operasi
maupun bahasa pemrograman yang digunakan, maka dibuat perancangan dan implementasi
teknologi Web service menggunakan metode SOA (Service oriented architecture) pada” Sistem
Informasi Manajemen Pasien Klinik Nur Asy Syifaa” yang akan memungkinkan komunikasi
dokter ke semua klinik. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada dokter dalam menelusuri
rekam medik/histori penyakit pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan.
Penelitian yang terkait dengan penelitian ini yang telah dilakukan pada tahun 2018 dimana
rekam medik rumah sakit dengan web service [1]. Ada juga penelitian yang dilakukan tahun
2017 mengenai rekam medic pasien dengan metode waterfall [2]. Serta tesis yang dilakukan
ditahun 2013 memuat tentang tujuh langkah penerapan manajemen pasien safety sebagai upaya
peningkatan mutu pelayanan rumah sakit [3].
2. METODE PENELITIAN
2.1

Alat dan Bahan Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian berupa:
a. Perangkat Lunak (Software)
1) Sistem Operasi : Windows XP
2) Web Server : APPServ V 2.5.10 (Apache, 2.2.14, PHP, 5.3.1, MySQL, 5.7.41)
3) Web Browser : Google Chrome
4) Web Editor : Editplus V. 3
b. Perangkat Keras (Hardware) :
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Satu Unit Laptop dengan Spesifikasi yaitu :
1) Processor : U7300 Intel Centrino 2
2) Memory : DDR 32 GB
3) Harddisk : 320 GB
Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data sesuai isian pada form pembayaran dari Nur Asy Syifaa.
b. Format pelaporan dari Klinik Nur Asy Syifaa.
2.2

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di Klinik Nur Asy Syifaa Jl. Pajjaiang No. 8 Makassar

2.3

Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi
Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan
dasar dalam perancangan sistem.
b. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara personal. Proses
wawancara dilakukan kepada bagian rekam medik yang ada di rumah sakit yang berkaitan
dan dokter spesialis untuk dapat mengetahui bagaimana alur, proses yang dijalankan pada
rumah sakit tersebut. Hal-hal penting apa saja yang menjadi patokan seorang dokter ketika
menghadapi pasien.
c. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan guna mengatahui perkembangan terkini dari sistem serupa
maupun teknologi yang digunakan saat ini. Sumber pustaka yang digunakan ialah cetak dan
elektronik.
2.4

Perancangan Sistem
Data
Pasien

User

Data
Master
Data
Transaksi

Data
Admin

Laporan

Pasien
Pendaftaran

Info Pasien

Data
Pasien

<<include>>
Administrator

Login

Data Obat

<<include>>
Obat

Resep

Halaman

Utility

Ganti

Dokter

Gambar 1 : Use Case Diagram

150
Dalam Use Case Diagram untuk Sistem Informasi Manajemen Pasien Klinik Nur Asy
Syifaa terdapat 2 aktor yaitu Admin dan Dokter. Masing-masing aktor dapat melakukan interaksi
terhadap sistem. Adapun penjelasan dari interaksi apa saja yang dapat dilakukan oleh kedua aktor
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aktifitas admin dalam sistem Klinik Nur Asy Syifaa yakni:
a. Data Admin : Admin dapat melakukan pengolahan data user, data pasien, dan data transaksi
pasien.
b. Data Pasien : Admin dapat melakukan pengolahan data pendaftaran pasien baru ke dalam
sistem dan mengolah riwayat pasien sebelum diperiksa.
c. Data Obat : Admin dapat melakukan pengolahan data obat setelah menerima resep dari
dokter.
d. Utility : Admin dapat mengolah perubahan data user.
2. Aktifitas dokter dalam sistem Klinik Nur Asy Syifaa yakni:
a. Data Pasien : Dokter dapat melakukan penambahan info pasien berupa data rekam
medis/histori penyakit pasien setelah diperiksa.
b. Data Obat : Dokter dapat melakukan penambahan data berupa resep kedalam data obat.
c. Utility : Dokter sebagai user dapat melakukan aktifitas mengedit data profile dan mengganti
username atau password.

Gambar 2 : Sequence Diagram
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1

Analisis Sistem

Pada analisa sistem baru, akan dibangun beberapa aplikasi rekam medis yang ada di
klinik dan balai pengobatan dengan menggunakan metode web service berbasis service oriented
architecture (SOA) [4][5]. Aplikasi ini akan dihubungkan dengan beberapa aplikasi rekam medis
yang ada di klinik dan balai pengobatan yang ada, biasanya aplikasi rekam medik hanya dapat
memberikan informasi terkait pasien yang pernah berkunjung ke klinik tertentu saja, ketika
pindah ke klinik yang lain maka data rekam medik pasien tidak ada. Dengan adanya aplikasi
rekam medik menggunakan teknologi web service ini diharapkan bisa membantu dokter dalam

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 151

menangani masalah yang ada. Dengan terhubungnya beberapa aplikasi rekam medik maka dokter
akan lebih mudah mencari informasi pasien terkait.
3.2

Tampilan Aplikasi
1.

Tampilan Menu Login

2.

Tampilan Menu Utama

4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitan kami penerapan Web Service pada Klinik Nur Asy Syifaa, Klinik
Mitra Madising dan Klinik Pajjaiang, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Dengan adanya aplikasi ini pengolahan data rekam medis pada tiap klinik menjadi lebih
cepat danefektif.

2.

Aplikasi ini dapat memberi kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait riwayat
penyakit/rekam medis pasien sebelum dokter melakukan tindakan lebih lanjut
terhadappasien.

3.

Teknologi ini berjalan dengan baik dari segi aplikasi dan dapat berjalan pada sistem operasi
yang berbeda(Multiplatform).

4.

Berdasarkan hasil dari user acceptance test dari 19 responden, aplikasi rekam medik
memiliki integrasi data dan kinerja yang cukup bagus, aplikasi mudah untuk dipahami, serta
dapat menghemat waktu dalam melakukan pengelolaan data rekammedis.
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5. SARAN
Saran yang dapat diberikan penulis untuk pengembangan selanjutnya yaitu:
1.

Pada pengembangan aplikasi berikutnya dapat di buat dengan berbasis teknologi keamanan
yang lebih baik pada saat pengiriman data, untuk mengoptimalkan aplikasi berjalan
lebihbaik.
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MENINGKATKAN PERFORMA APLIKASI DENGAN
BASIS DATA JARAK JAUH
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Jl. Merdeka No. 372 Pontianak, Kalimantan Barat
E-mail: mail.tonywijaya@gmail.com
Abstrak
Pemrograman dengan basis data jarak jauh biasanya diterapkan pada aplikasi desktop.
Hal ini dikarenakan aplikasi desktop berada di sisi client dan basis data di sisi server. Apabila
client dan server masih di dalam ruang lingkup Local Area Network (LAN) atau Wide Area
Network (WAN), hal ini tidak menjadi masalah. Namun apabila client harus berkomunikasi
dengan server yang berada di cloud, diperlukan teknik khusus di dalam pemrogramannya. Jika
hanya menerapkan teknik dasar untuk koneksi basis data, maka akan menghasilkan aplikasi yang
lambat dan bahkan tidak merespons sama sekali (hang). Tujuan penelitian ini adalah
memaparkan teknik connection pooling pada pemrograman demi meningkatkan performa
aplikasi dengan basis data yang sangat jauh. Pendekatan dalam perancangan menggunakan
metode Agile dengan pendekatan Extreme Programming yang lebih mengedepankan tercapainya
fitur yang akan dibangun. Pengujian dilakukan dengan metode black box untuk membandingkan
performa aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dan
bahkan menghilangkan terjadinya hang secara total, khususnya untuk basis data di cloud.
Kata kunci : Connection pooling, basis data jarak jauh, cloud.
Abstract
Apps that connect to remote database usually are in desktop platform. This is due to desktop
apps resides on clients while the database is on a server machine. So the client and the database
are not installed on the same machine On Local Area Network (LAN) and Wide Area network
(WAN), these apps usually face no problem. But if we are talking about database in the cloud
server, then we need special technique in our programming. Basic database connection technique
will result in a slow responsive applications, or may be even hang. This research will describe
connection pooling technique in programming in order to increase app performance when
connecting to a remote database such as cloud. Agile Methodology with Extreme Programming
is used in this research. Black box testing is used to ensure features are correctly implemented.
The result has proven significant performance improvement and even totally eliminate hangs,
especially with the database in the cloud.
Keywords: Connection pooling, remote database, cloud.
1. PENDAHULUAN

A

plikasi desktop biasanya melakukan koneksi ke basis data dalam komputer yang
sama atau dalam jaringan lokal (LAN). Namun pada era teknologi Internet sekarang
ini, tidak sedikit aplikasi desktop yang melakukan koneksi jarak jauh (remote) hingga ke cloud
server. Cloud server dapat berupa shared hosting, dedicated hosting, Virtual Private Server (VPS),
atau dedicated server. Dengan koneksi ke basis data jarak jauh, perusahaan atau organisasi dapat
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membuka aplikasi dari mana saja, tidak harus datang ke kantor atau gedung tertentu. Hal ini dapat
membantu perusahaan atau orgnisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja.
Teknologi desktop tidak dirancang khusus untuk koneksi ke sumber data yang jauh. Akan
lebih baik apabila aplikasi desktop tersebut melakukan koneksi ke web service untuk menghindari
delay selama melakukan koneksi ke basis data. Namun ada beberapa alasan bagi perusahaan,
organisasi, atau pengembang aplikasi untuk tidak menggunakan web service, atau dengan kata
lain mempertahankan aplikasi yang sudah ada yaitu:
• Aplikasi harus dirancang ulang dari awal apabila harus melakukan koneksi ke web service.
Hal ini memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar.
• Perusahaan atau organisasi ingin proses migrasi server dari lokal ke cloud server dilakukan
dalam waktu yang sesingkat mungkin.
Proses migrasi basis data dari lokal ke cloud server relatif mudah dilakukan. Cukup
dengan melakukan backup pada basis data lokal, upload data backup ke cloud server, dan
akhirnya melakukan proses restorasi basis data ke cloud server dengan menggunakan file backup
tersebut. Yang menjadi masalah adalah ketika aplikasi desktop dijalankan, akan terasa waktu
delay yang signifikan. Bahkan tidak jarang terjadi gagal koneksi karena faktor jarak antara
aplikasi dengan server basis data. Performa aplikasi akan turun secara signifikan. Pemakai
aplikasi tidak dapat menggunakan aplikasi sebagaimana mestinya sehingga perusahaan atau
organisasi justru mengalami penurunan produktivitas.
Untuk melakukan satu kali koneksi dari client ke server, proses yang dilakukan cukup
panjang dan memakan sumber daya [1] yaitu :
1. Client mengirimkan permintaan ke server dengan pesan seperti “client-hello”
2. Server merespon client dengan mengirimkan pesan “server-hello”
3. Apabila menggunakan protokol SSL, maka client memilih string berukuran 48 byte dengan
nama R dan mengenkripsinya dengan kunci publik RSA dan menghasilkan chiper text C.
Maka R akan menjadi pre-master-secret.
4. Server menerima R dan menggunakan kunci pribadi RSA untuk mendekripsi C. Apabila
berhasil, maka sudah tercipta sesi antara client dan server.
Langkah ke-4 pada poin di atas cukup memakan waktu karena ada proses dekripsi. Hal ini
ditambah lagi dengan jarak yang jauh antara client dan server sehingga menyebabkan delay yang
signifikan pada mekanisme aplikasi desktop.
Untuk mencegah delay yang cukup lama pada koneksi basis data jarak jauh, perlu
dilakukan teknik khusus pada pemrogramannya. Salah satunya adalah dengan teknik connection
pooling. Teknik ini dapat mempertahankan koneksi antara aplikasi dan server basis data yang
jauh (remote) sehingga tidak terjadi delay yang signifikan pada saat menggunakan aplikasi.
Penerapan connection pooling tidak menyebabkan perancangan ulang pada aplikasi, melainkan
hanya perubahan kecil pada coding program yang sudah ada.
Penelitian ini mengacu pada paten mengenai metode dan sisten untuk connection pooling
pada basis data yang transparan dan antrean query SQL [2]. Pada paten ini dijelaskan bahwa perlu
ada akselerator basis data yang dipasang secara transparan antara client dan server. Di mana
akselerator ini mempertahankan koneksi ke basis data supaya dapat digunakan kembali apabila
diperlukan. Apabila tidak ada perubahan jenis koneksi ke basis data, maka akselerator tidak akan
membuat koneksi baru ke basis data, melainkan menggunakan kembali koneksi yang sudah ada
sehingga mempercepat performa dari keseluruhan query SQL. Dan apabila permintaan query
SQL yang masuk sudah melebihi kapasitas maksimum, maka akselerator akan mengantrekan
query tersebut sehingga tidak memberatkan kerja basis data pada server. Pemasangan akselerator
tidak memerlukan perubahan apapun pada sistem client maupun server yang sudah ada.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 155

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif [3]. Objek penelitian adalah STMIK
Pontianak. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap:
•
•
•

Kecepatan akses aplikasi sebelum dilakukan perpindahan server (masih server lokal yaitu
dalam LAN).
Kecepatan akses aplikasi setelah dilakukan perpindahan server (cloud server VPS), sebelum
penerapan teknik connection pooling.
Kecepatan akses aplikasi setelah dilakukan perpindahan server dan setelah penerapan teknik
connection pooling.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebuah aplikasi Windows Event Viewer
yang dapat merekam:
• Waktu mulai koneksi ke basis data dan
• Waktu mendapat respon koneksi (hasil query SQL) dari basis data.
• Mengambil interval antara waktu mulai dan waktu respon sehingga didapatkan kecepan
koneksi basis data.
Kesimpulan dibuat berdasarkan interpretasi data oleh peneliti. Bentuk penelitian adalah
penelitian eksperimen dengan objek yaitu sistem berjalan STMIK Pontianak. Peneliti melakukan
pengukuran kecepan koneksi basis data sebelum dan sesudah penerapan teknik connection
pooling sesuai yang dijelaskan pada poin di atas dan mengambil kesimpulan.
Metode perancangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode Agile [4]. Prinsip
dasar Agile tertuang dalam Agile Manifesto for Software Development [5]. Selain itu, metode ini
juga dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan daripada hanya mengikuti rancangan UML
yang dibuat. Hal ini relevan karena penelitian ini dilakukan dengan bentuk eksperimen.
Pendekatan perancangan perangkat lunak yang digunakan adalah Extreme Programming.
Extreme Programming merupakan disiplin dari pengembangan perangkat lunak yang berdasar
pada nilai-nilai kesederhanaan, komunikasi, umpan balik, dan keberanian [6]. XP melibatkan
semua anggota tim dalam setiap pekerjaannya: pair programming (coding bersama) dan semua
pekerjaan lainnya secara bersama-sama. Jadi setiap anggota tim terlibat dalam semua aktifitas dan
tidak ada pembagian tugas. Semua memiliki tanggung jawab yang sama, teknik menulis program
yang sama, dan lain sebagainya. Hal ini sangat cocok diterapkan dalam penelitian ini karena
coding dalam penelitian ini dilakukan oleh 1 orang saja. Karena dalam XP, setiap anggota tim
juga melakukan semua pekerjaan tanpa ada pembagian tugas.
Sistem Informasi Akademik STMIK Pontianak dibangun menggunakan bahasa
pemrograman C# dengan menggunakan IDE Microsoft Visual Studio 2015 [7] yang
menghasilkan aplikasi desktop yang dapat dieksekusi dalam lingkungan .NET Framework [8]
versi 4.5.2 atau yang lebih baru. Server basis data STMIK Pontianak ada di cloud yang berupa
Virtual Private Server (VPS) dan menggunakan sistem operasi Ubuntu 18.04 LTS (Long Time
Support) [9]. Basis data yang digunakan adalah MariaDB 10.1 yang merupakan basis data yang
bersifat open source [10]. MariaDB digunakan karena sangat mendukung dengan sistem operasi
yang digunakan yaitu Ubuntu sehingga menghasilkan performa yang sangat tinggi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Koneksi program tanpa teknik connection pooling dapat dilihat pada listing program di
bawah ini:
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Gambar 1. Contoh Koneksi ke Basis Data Tanpa Connection Pooling.
Gambar 1 menunjukkan cara standar yang digunakan pada bahasa pemrograman C#
untuk melakukan koneksi ke basis data, yang dalam hal ini adalah mengambil data mata kuliah.
Teknik pada gambar 2 tidak akan mengalami kendala sama sekali apabila digunakan dalam
lingkungan Local Area Network (LAN). Namun apabila teknik ini digunakan untuk melakukan
koneksi ke basis data jarak jauh (remote), akan mengalami kendala koneksi. Masalah yang sering
timbul adalah munculnya error seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Error yang Keluar Ketika Gagal Koneksi ke Basis Data.
Proses pembuatan koneksi ke basis data terdiri atas beberapa tahapan yang memakan
waktu. Channel fisik seperti socket atau named pipe harus diciptakan, inisialisasi handshake
antara client dan server harus dibuat, connection string dari program aplikasi harus diterjemahkan,
koneksi harus diotentikasi oleh server basis data, query SQL harus diverifikasi [11].
Error pada gambar 2 tidak muncul karena kesalahan coding program. Error tersebut juga
tidak muncul begitu saja ketika digunakan. Beberapa kondisi yang dapat memicu error tersebut
antara lain:
•

•

Jumlah data yang dihasilkan dalam query SQL cukup besar, misalnya 500 record. Beberapa
modul dan laporan tertentu pada aplikasi akademik STMIK Pontianak melakukan query SQL
dengan ukuran yang cukup besar seperti. Salah satu contohnya adalah modul “Update IPK”
yang melakukan 4 (empat) kali looping terhadap sekitar 1,200 (seribu dua ratus) record. Hal
ini berarti terjadi 4 x 1200 = 4800 kali koneksi yang diciptakan pada saat modul ini dijalankan.
Apabila program aplikasi melakukan koneksi sebanyak itu, maka koneksi Internet tidak akan
dapat mengimbangi kecepatan looping program aplikasi dengan kecepatan prosedur
penciptaan handshake antara client dan server basis data sehingga muncul error seperti pada
gambar 2.
Beberapa pemakai menggunakan program aplikasi pada saat yang bersamaan. Hal ini
dikarenakan beberapa pemakai tersebut menggunakan jaringan Internet yang sama sehingga
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waktu tunda (delay) yang tercipta untuk prosedur penciptaan handshake antara client dan
server basis data menjadi semakin lambat. Karena apabila menggunakan jaringan Internet
yang sama, maka server akan mendeteksi beberapa pemakai tersebut berasal dari satu IP
publik yang sama pula.
Kecepatan koneksi Internet sedang menurun. Hal ini akan semakin menambah waktu tunda
(delay) penciptaan handshake antara client dan server basis data.

Untuk menghindari kendala koneksi seperti di atas, maka perlu dilakukan pemutakhiran
coding program pada gambar 1 dengan teknik connection pooling. Dengan menggunakan
connection pooling, maka proses handshake antara client dan server basis data hanya tercipta 1
(satu) kali saja untuk setiap PC. Apabila koneksi sudah tercipta, maka sistem operasi akan
menyimpannya di dalam memori selama beberapa waktu supaya dapat digunakan kembali.
Apabila program aplikasi melakukan koneksi kembali, maka sistem operasi akan memeriksa
apakah tujuan server-nya sama atau berbeda. Apabila tujuan server-nya sama, maka sistem
operasi akan menggunakan kembali koneksi yang sebelumnya, sehingga tidak ada waktu tunda
(delay) untuk penciptaan koneksi, melainkan program aplikasi langsung dapat mengirimkan
query SQL ke server basis data.
Contoh listing program yang menggunakan teknik connection pooling dapat dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 3. Contoh Koneksi ke Basis Data dengan Connection Pooling.
Pada .NET Framework, teknik connection pooling sudah tertanam (built-in) pada komponen
ADO.NET. Microsoft sebagai pencipta .NET Framework melihat pada prakteknya, sebagian
besar program aplikasi hanya menggunakan satu buah koneksi basis data. Hal ini berarti, dalam
sebuah aplikasi terjadi banyak pembukaan dan penutupan koneksi yang sama ke basis data.
Dengan connection pooling, maka program aplikasi dapat mengurangi jumlah koneksi yang
dibuat ke basis data. Dalam hal ini, pooler mengatur kepemilikan koneksi fisik ke basis data.
Pooler bertugas mempertahankan beberapa koneksi ke basis data supaya tetap hidup berdasarkan
connection string. Tempat untuk menyimpan beberapa koneksi ini disebut pool. Apabila ada
permintaan koneksi ke basis data, maka pooler akan memeriksa koneksi di dalam pool. Apabila
koneksi yang diinginkan oleh client ditemukan di dalam pool, maka pooler akan langsung
mengembalikan koneksi tersebut ke client, tanpa meneruskannya ke server. Dan ketika client
mengirim perintah untuk menutup koneksi, maka pooler tidak secara fisik menutup koneksi
tersebut, melainkan menyimpannya kembali ke dalam pool. Dan ketika koneksi telah kembali ke
dalam pool, maka koneksi tersebut siap dipanggil kembali apabila ada client yang memintanya.
Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa hanya terjadi perubahan minor dari coding pada gambar
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1. Akan tetapi, secara teknis dampak yang terjadi sangat signifikan terhadap performa aplikasi
dekstop. Gambar 4 merupakan coding dengan memanfaatkan fitur connection pooling pada
ADO.NET yaitu dengan menggunakan kata kunci using. Apabila kita menggunakan kata kunci
tersebut, maka .NET Framework khususnya komponen ADO.NET akan memanggil pooler untuk
memeriksa apakah koneksi ada di dalam pool. Apabila belum ada, maka pooler akan membuat
koneksi baru ke server basis data MariaDB di cloud. Namun apabila sudah ada, maka pooler akan
memberikan koneksi yang sudah ada di dalam pool sehingga perlu membuat koneksi baru.
Dengan demikian tidak akan terjadi lagi error karena koneksi yang gagal seperti pada gambar 2.

Gambar 4. Pembuatan Pool A dan B serta Penggunaan Kembali Pool A.
Connection pooling dapat meningkatkan performa dan skalabilitas aplikasi secara signifikan,
terutama apabila basis data berada pada jarak yang sangat jauh. Contoh pembuatan pool koneksi
dapat dilihat pada gambar berikut:
Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa koneksi pertama (database A) dibuat oleh pooler
karena belum ada koneksi di dalam pool. Sedangkan koneksi kedua (database B) juga dibuat
oleh pooler karena databasenya berbeda dengan database pada pool A. Tapi pada koneksi
ketiga, pooler tidak lagi membuat koneksi baru, melainkan menggunakan kembali koneksi dari
pool A karena database-nya sama. Pooler pada ADO.NET menyimpan koneksi di dalam pool
selama 4 hingga 8 menit. Apabila tidak ada koneksi yang masuk selama waktu itu, maka pooler
akan menutup koneksi ke basis data secara fisik. Pooler juga akan otomatis menutup koneksi
apabila mendeteksi bahwa server sudah dalam keadaan penuh atau sangat sibuk.

Gambar 5. Tanpa Connection Pooling: Memulai Looping 1 pada Pukul 14:31:13 WIB.
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Gambar 6. Tanpa Connection Pooling: Error pada Pukul 14:37:40 WIB, Masih pada Looping
ke-1.
Pengujian untuk performa penerapan connection pooling menggunakan aplikasi
Windows Event Viewer yang sudah tertanam (built-in) pada sistem operasi Windows. Modul
yang diuji adalah modul “Update IPK” yang melakukan 4 (empat) kali looping terhadap 1200
record mahasiswa di STMIK Pontianak. Hal ini berarti ada 4800 kali looping secara total.
Program akan mencatan ke Event Viewer ketika memulai dan mengakhir setiap looping. Pada
pengujian ini, dilakukan 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilakukan sebelum implementasi
connection pooling, dan yang kedua yaitu setelah implementasi connection pooling. Hasilnya
dapat dilihat pada gambar 5 dan 6 di mana aplikasi gagal melakukan looping ke-1 dan
menghasilkan error koneksi ke basis data.
Untuk pengujian dengan connection pooling, digunakan tabel supaya lebih ringkat.
Pengujian ini membuktikan lancarnya aplikasi dalam mengeksekusi 4800 query SQL walaupun
jarak basis data sangat jauh. Hal ini disebabkan koneksi hanya tercipta 1 (satu) kali saja untuk
4800 query SQL ke basis data.
Tabel 1. Hasil Pengujian dengan Teknik Connection Pooling
Looping ke1
2
3
4

Mulai
14:42: 48 WIB
14:45:11 WIB
14:47:53 WIB
14:50:03 WIB

Selesai
14:44:11 WIB
14:47:03 WIB
14:49:14 WIB
14:52:06 WIB

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi
teknik connection pooling pada aplikasi desktop yang memiliki basis data jarak jauh berhasil
meningkatkan performa aplikasi secara signifikan. Hal ini berarti aplikasi dapat berfungsi
sebagaimana mestinya seperti pada saat basis data masih berada pada jaringan Local Area
Network (LAN). Selain itu, hasil implementasi juga menghilangkan error pada aplikasi akibat
kegagalan koneksi yang sangat intensif, misalnya pada looping yang melibatkan transaksi pada
basis data..
5. SARAN
Hasil penelitian ini menyarankan para developer aplikasi desktop untuk menggunakan
teknik connection pooling walaupun pada jaringan Local Area Network (LAN) sehingga aplikasi
tersebut siap di-upgrade menjadi basis data jarak jauh seperti yang dialami oleh STMIK
Pontianak.
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Abstrak
Kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi informasi berbasis wireless pada produk
yang dikeluarkan indihome terhadap kebutuhan pengguna internet di Kota Pontianak
memberikan angka yang berpengaruh secara signifikan sebesar 31.9%, data ini diperoleh
berdasarkan perhitungan menggunakan software SPSS V. 23.00. Rincian responden sebanyak 50
orang pelanggan indihome di Kota Pontianak. Metode pengumpulan data menggunakan
kuesioner dengan skala likert dan analisis regresi berganda sebagai metodologi penelitian. Hasil
yang diperoleh menyimpulkan bahwa kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi informasi
berbasis wireless pada produk indihome pada pelanggan di Kota Pontianak mampu untuk
memenuhi kebutuhan pengguna untuk akses internet. Kebutuhan internet yang tinggi membuat
pengguna merasa sangat tergantung akan jaringan internet indihome sebesar 31,9%. Hal
tersebut yang harus selalu diperhatikan penyedia jasa dalam meningkatkan kemudahan dan
kemanfaatan produk yang ditawarkan. Banyak faktor dari variabel lain sebesar 69.1% tidak
diteliti dalam penelitian ini yang memiliki peluang berpengaruh terhadap variabel kebutuhan
pengguna yang dapat diperhatikan oleh penyedia agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna
internet khususnya pengguna setia indihome.
Kata kunci— kemudahan, manfaat penggunaan, kebutuhan pengguna, regresi linier berganda
Abstract
The ease and benefits of using wireless-based information technology on products
issued indihome to the needs of internet users in the city of Pontianak provide a significant figure
of 31.9%, this data was obtained based on calculations using SPSS V. 23.00 software. Details of
respondents were 50 indihome customers in Pontianak. The data collection method uses a
questionnaire with a Likert scale and multiple regression analysis as a research methodology.
The results obtained concluded that the ease and benefits of using wireless-based information
technology on indihome products to customers in Pontianak are able to meet the needs of users
for internet access. High internet needs make users feel very dependent on indihome internet
networks at 31.9%. This must always be considered by service providers in increasing the ease
and usefulness of the products offered. Many factors of other variables amounting to 69.1% were
not examined in this study which has the opportunity to influence the variable user needs that can
be considered by providers in order to be able to meet the needs of internet users, especially loyal
indihome users.
Keywords— ease, benefits of use, user needs, multiple linear regression
1. PENDAHULUAN
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T

eknologi internet dunia telah berada pada tingkat kebutuhan utama manusia bukan sekedar
sandang pangan dan papan. Pernyataan ini dikuatkan oleh data pengguna teknologi internet
dunia mencapai 3 miliar pada tahun 2015 dan diperkirakan pada tahun 2018 ini akan mencapai
3,6 miliar setidaknya bakal mengakses internet sekali dalam setiap satu bulan[1]. Indonesia
berada pada peringkat enam dunia yaitu sebanyak 123 juta sampai dengan tahun 2018 [1].
Sedangkan sumber lain menyatakan jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 sebanyak
132.7 juta dari 256,2 juta total penduduk Indonesia [2], sedangkan pengguna teknologi internet
di daerah Kalimantan Barat sendiri berada pada angka 1,23 juta dari 5,3 juta jumlah penduduk
dan untuk kota Pontianak pengguna internet berada pada angka 150.330 dari jumlah penduduk
sebanyak 653.611 orang untuk tahun data 2016 [3].
Seiring dengan pertumbuhan pengguna teknologi telekomunikasi dan informatika
muncullah inovasi yaitu dengan mengeluarkan fix broadband adalah jaringan internet yang
menggunakan teknologi Xdsl (Digital Subscriber Lines) atau kabel tembaga, FTTH (Fiber To
The Home) atau serat optic, leases, leased line, satelit, wireless local area network dan WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Acces) [4].
Indihome merupakan produk PT. Telkom Indonesia dikeluarkan sejak tahun 2015
sebagai pengganti produk layanan dagang speedy yang juga merupakan keluaran dari PT. Telkom
Indonesia. Produk ini dirancang untuk mampu menghasilkan rumah tinggal berkonsep digital.
Layanan Indihome mengarah pada pelayanan Triple Play yang merupakan bauran pemasaran
produk layanan dari Telkom yang memadukan 3 layanan meliputi komunikasi, data dan
entertainment seperti telepon rumah, internet dan layanan televisi interaktif dengan teknologi
IPTV (layanan televisi dengan jaringan internet) [5].
Pelanggan mencapai angka 100.000 dan akan semakin terus bertambah seiring
perkembangan internet dunia [5]. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi
komputer dan teknologi telekomunikasi[6]. Kemampuan dalam mengelola teknologi komunikasi
dengan menggunakan wifi (wireless fidelity) menjadi sangat popular dikalangan pengguna media
teknologi informasi. Wifi merupakan sebuah teknologi yang terdiri dari beberapa komputer yang
terhubung dalam sebuah jaringan tanpa menggunakan lantaran kabel penghubung tapi
menggunakan local area network (WLAN). Wireless LAN (WLAN) sebagai media komunikasi
data kepada pelanggannya. Gelombang mikro dalam perambatannya sangat diharapkan tidak
mengalami gangguan[7].
Kecanggihan teknologi fiber optic yang terbuat dari serat-serat optik mempunyai
kemampuan lebih cepat dalam mentrasnfer data, kecepatan fiber optic lebih stabil dibanding kabel
tembaga, lebih tahan terhadap cuaca[8]. Kemudahan penggunaan membuat penggunaan teknologi
lebih baik dalam pengaplikasiannya, sedangkan jika dirasa sulit penggunaannya akan berdampak
pada pengulangan [9]. Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan manfaat yang akan
diperoleh pada saat menggunakan produk. Ketika seorang pengguna merasakan manfaat dari
produk yang digunakan maka peluang pembelian kembali terhadap produk yang sama akan jauh
lebih besar. Manfaat dapat dijabarkan sebagai derajat keyakinan yang dimiliki dan muncul dari
diri seseorang ketika menggunakan suatu produk dan berdampak pada sistem pencapaian dalam
pekerjaan[10].
Kebutuhan masyarakat terhadap internet semakin meningkat, data ini berdasarkan dari
survey bahwa jumlah pengguna internet dunia menembus angka yang fantastis dibanding tahun
2015. Hampir semua tempat terjadi peningkatan akses internet diantaranya adalah kendaraan
umum (53%), kafe atau restoran (51%) bahkan acara konser (24%). Peningkatan juga terjadi pada
akses internet dari rumah dan tempat kerja[11].
Berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa adanya pengaruh secara parsial pada variabel
kemudahan penggunaan teknologi informasi berbasis wireless terhadap niat pengguna internet
dilakukan dengan wifi. Variabel kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap
variabel niat pengguna internet. Secara realita meskipun terknologi informasi berbasis wireless
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itu mudah dimengerti, mudah dipelajari, mudah digunakan maupun mudah diadaptasi, namun
kemudahan tersebut dalam jangka panjang akan hilang jika tidak lagi memberikan manfaat [12].
Penelitian lain menggambarkan bahwa perilaku penggunaan internet pada kalangan
remaja di perkotaan bersifat kesenangan seperti chatting, game online, social networking sampai
mampu membantu kepentingan akademis yakni mencari bahan atau sumber untuk menyelesaikan
tugas sekolah [13]. Berbeda dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa internet berdampak
posotif terhadap proses bisnis dalam hal berdialog, berdiskusi dan berkonsultasi dengan
konsumen sehingga konsumen dapat dilibatkan secara proaktif dan interaktif dalam perancangan,
pengembangan, pemasaran dan penjualan produk [14].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi dan penyebaran angket. Teknik sampling digunakan purposive sampling
dimana beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa
lebih representatif [15]. Total responden 50 orang. Jumlah responden dengan tingkat kelayakan
minimum adalah 30 orang dengan presisi sebesar 5% [15]. Pengukuran kebutuhan pengguna yang
dianggap dipengaruhi oleh kemudahan dan manfaat penggunaan dengan menggunakan metode
analisis regresi berganda dan didikung software SPSS 23.0 untuk melakukan olah data secara
simultan dan parsial.
Terdapat tiga variabel yang diukur yaitu variabel independen kemudahan(X 1) dan
manfaat penggunaan (X2),sedangkan variabel dependen adalah kebutuhan pengguna (Y).
Populasi adalah masyarakat kota Pontianak yang berlangganan indihome. Persamaan regresi
dalam model empiris tertuang pada rumus berikut ini :
Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Dimana :
Y
X1
X2
a
b1 + b2
E

=
=
=
=
=

Variabel Dependen Kebutuhan Pengguna
Kemudahan
Manfaat Penggunaan
Konstanta
Masing-masing adalah koefisien regresi variabel X1, X2.
Nilai signifikan  0,05 (P  0,05).
= Stándar Error

Hipótesis secara simultan adalah H0 diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara
variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sedangkan Ha diduga ada pengaruh yang signifikan antara
variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Bentuk hipotesis secara parsial berupa H o diduga tidak
ada pengaruh yang signifikan antara X 1 dan X2 terhadap variabel Y sedangkan Ha diduga ada
pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Presisi penelitian adalah 5%.
Penelitian menggunakan regresi linier berganda dan didukung dengan uji validitas dan
reliabilias yang berguna untuk memastikan alat ukur adalah benar dan handal selain itu pengujian
juga menggunakan uji asumsi klasik atau OLS (Ordinary Least Square) [16].
Uji validitas syarat minimum suatu instrument dianggap valid jika nilai r (corrected item)
> 0,3 dan uji reliabilitas suatu instrument dapat dikatakan handal jika koefisien alpha mempunyai
nilai lebih besar dari 0,60[15]. Uji asumsi klasik atau ordinary least square [9] terdiri dari uji
normalitas, deteksi multikolinieritas, uji autokorelasi, deteksi heterokedastisitas terakhir adalah
uji linieritas. Jawaban responden ditabuasi dengan skala likert. Skala likert umumnya digunakan
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untuk menilai pendapat atau persepsi responden mengenai perilaku dan fenomena sosial dalam
penelitian[17].
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner terdiri dari 16 item pertanyaan, 6 item untuk variabel kemudahan, 6 item untuk
variabel manfaat pengguna dan 4 item soal untuk variabel kebutuhan pengguna. Setiap item
pertanyaan ditabulasi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
a. Uji Validitas
Syarat minimum suatu instrumen dianggap valid jika nilai r (corrected item) > 0,3.
Dengan membandingkan indeks korelasi product moment pearson dengan derajat kebebasan
5%. Nilai yang diperoleh untuk variabel kemudahan (X1) 0.526, variabel manfaat penggunaan
(X2) 0.622, sedangkan untuk variabel kebutuhan pengguna (Y) adalah sebesar 0.555.
b. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Alpha
Cronbach. Suatu instrumen dikatakan handal (reliabel) apabila koefisien alpha mempunyai
nilai lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel adalah 0.738.
c. Uji Asumsi Klasik Ordinary Least Square (OLS)
1. Uji Normalitas
Dilihat dari posisi atau penyebaran titik data, apabila titik tersebut berada disekitar garis
kebutuhan pengguna maka data tersebut berdistribusi normal. Seperti dilihat pada Gambar 1 :

Gambar 1. Grafik Normalitas
Grafik normalitas menggambarkan bahwa data mendekati atau mengitari garis diagonal
sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh data terdistribusi dengan normal
2. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah situasi dimana terjadi korelasi variabel-variabel bebas antara satu
dengan yang lainnya. Untuk mengetahui dapat dilihat melalui perhitungan Variance Inflating
Factor (VIF). Nilai VIF > 0.1akan tetapi < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji
menyatakan niali VIF berada pada angka 1.350
3. Uji Autokorelasi
Dalam pengujian ini diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2.023. Sesuai dengan tabel
uji autokorelasi Durbin Watson dengan rumus du<d<4-du sehingga diperoleh nilai
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1.672<2.023<4-1.672 = 1,672< 2.023<2.328. du (Tabel) adalah 1.672 dilihat dari du K’=2 pada
kolom n=50. Dapat dijabarkan bahwa jawaban responden pada setiap variabel adalah baik
maka kebutuhan pengguna (Y) bernilai positif.
4. Uji Heterokedastisitas
Penyebaran dari varians residual dengan melihat Scatterplot.
penyebaran varians residual terjadi pada gambar 2 :

Dalam penelitian ini

Gambar 2 Scatterplot
Gambar 2 menjelaskan bahwa penyebaran varians residual tidak membentuk pola atau
titik titik pada gambar scatterplot. Ini berarti bahwa data yang diperoleh dalam penelitian layak
untuk digunakan karena tidak terdapat idikasi indikasi heterokedastesitas
5. Uji Linieritas
Besarnya pengaruh antara dua variabel independen terhadap variabel dependen
dinyatakan pada gambar 3 :

Gambar 3. Kurva Kemudahan dan Manfaat Penggunaan Teknologi Informasi Berbasis
Wireless Terhadap Kebutuhan Pengguna Internet
Gambar 3 menjelaskan bahwa pergerakan kurva variabel kemudahan (X 1) dan manfaat
penggunaan (X2) terhadap kebutuhan pengguna adalah linier atau saling bersinggungan antara
satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu data dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke uji
regresi baik secara parsial maupun secara simultan.
d. Uji Analisis Regresi
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1. Pengujian Hipotesis secara Parsial
Pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui faktor-faktor apa saja diantara variabel
bebas yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja. Hasil perhitungan terlihat pada
tabel 2 :

Model
1

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients T
B
Std. Error
Beta

Korelasi
Sig. Parsial

(Constant)

1.100

.569

1.932 .059

X1

.247

.174

.198

1.416

.16
3

.202

X2

.504

.161

.438

3.130 .003

.415

Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 1.100 + 0.247 X 1 + 0.504 X 2 +e
Berdasarkan persamaan regresi dan tabel output uji t, pengaruh variabel Kemudahan (X1)
terhadap Kebutuhan Pengguna (Y) dapat dilihat pada Tabel 3 :
Tabel 3 Pengaruh Kemudahan Terhadap Kebutuhan Pengguna



thitung

ttabel

Korelasi P arsial

0.198

1.416

2,021

0,202

Berdasarkan tabel 3 mengenai pengaruh kemudahan (X 1) terhadap kebutuhan pengguna
(Y) dinyatakan bahwa Nilai thitung lebih besar dari ttabel untuk  = 0,05 % dan derajat bebas =
40 sebesar 2.021, sehingga dapat diambil keputusan menerima Ho. Sehingga jika nilai variabel
kemudahan (X1) naik sebesar 1 satuan, maka nilai variabel kemudahan pengguna (Y) akan
meningkat pula sebesar 0.202 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai
korelasi parsial sebesar 0.202 menunjukkan keeratan hubungan kemudahan (X1) dengan
kebutuhan pengguna (Y). Diperoleh besarnya pengaruh parsial kemudahan (X1) dengan
kebutuhan pengguna (Y) adalah (0.202)2 x 100% = 4.080%.
Pengaruh Manfaat Penggunaan (X2) terhadap Kebutuhan Pengguna (Y) berdasarkan
persamaan regresi dan tabel output uji t, pengaruh mafaat pengguna (X2) terhadap kebutuhan
pengguna (Y) dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4 Pengaruh Manfaat Penggunaan terhadap Kebutuhan Pengguna



thitung

ttabel

Korelasi Parsial

0.438

3.130

2.021

0.415

Nilai thitung lebih besar dari ttabel untuk  = 0,05 % dan derajat bebas = 40 sebesar 2,021
sehingga dapat diambil keputusan menerima Ho. Sehingga jika nilai variabel manfaat
penggunaan (X2) naik sebesar 1 satuan, maka nilai variabel kebutuhan pengguna (Y) akan
meningkat pula sebesar 0.415 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai
korelasi parsial sebesar 0.415 menunjukkan keeratan hubungan manfaat penggunaan (X2)
dengan kebutuhan pengguna (Y). Diperoleh besarnya manfaaat penggunaan (X2) dengan
kebutuhan pengguna (Y) adalah (0.415)2 x 100% = 17.222%.
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Jadi dari hasil penelitian disimpulkan 4.080% terjadinya kebutuhan pengguna pada produk
indihome Pontianak dipengaruhi oleh kemudahan dalam penggunaan sehingga produk ini
dipilih untuk digunakan dan 17.222% terjadinya kebutuhan pengguna dipengaruhi oleh
variabel lain.
2. Pengujian Hipotesis secara Simultan
Tabel 5 Hasil Pengujian Korelasi Berganda
Dependent
Variable

Independent
Variable

Multiple
R

F-hit

F-Tabel

Signifikasi

Y

X1 , X 2

0.319

11.019

3.23

0.000a

Nilai F-hitung sebesar 11.019 dan F-tabel pada taraf nyata  = 0,05 sebesar 3.23. Oleh
karena F-hitung lebih besar dari F-tabel, atau dapat juga dilihat dari nilai probabilitas sebesar
0,000a yang berada di bawah  = 0,05, maka Ho diterima sehingga variabel kemudahan (X 1 )
dan manfaat penggunaan (X 2 ) berbengaruh secara signifikan terhadap kebutuhan
pengguna(Y).
Pengaruh secara simultan pada (X 1 ) dan(X 2 ) terhadap (Y) pada teknologi infomasi
berbasis wireless untuk pelanggan indihome di kota Pontianak ditunjukkan oleh nilai R2
sebesar 0.319. Artinya 31.9% kebutuhan pengguna dipengaruhi oleh kemudahan (X 1 ) dan
manfaat penggunaan (X 2 ), sedangkan sisanya 68.1% merupakan pengaruh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
4. KESIMPULAN
Hasi penelitian memberikan gambaran bahwa kebutuhan pengguna terhadap teknologi
informasi berbasis wireless pada produk indihome untuk masyarakat kota Pontianak dengan
diwakili oleh 50orang responden sebagai narasumber data utama terhadap item kepentingan
dalam penelitian menyatakan bahwa 31.9% kebutuhan pengguna terhadap teknologi informasi
berbasis wireless dipengaruhi oleh tingkat kemudahan dalam penggunaan dan manfaat yang
dirasakan oleh pengguna dalam memenuhi kebutuhan penggunaan internet. Berdasarkan
intensitas penggunaan internet yang tinggi sehingga akses internet ditempat umum, di rumah dan
perkantoran dimanfaatkan oleh indihome untuk dijadikan sebagai peluang dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses internet. Responden menyatakan bahwa akses
internet pada produk indihome memiliki kemudahan dan manfaat yang baik pada saat proses
penggunaan.
5. SARAN
Berdasarkan hasil perhitungan yang menyatakan bahwa kebutuhan pengguna dipengaruhi
sebesar 31.9% sedangkan 68.1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian sehingga
dapat diberikan masukan dalam penelitian agar lebih memperhatikan proses kemudahan dari awal
memilih produk, proses penggunaan, pembayaran sampai dengan pengaduan jika terjadi kendala
selama proses penggunaan berlangsung jika pelanggan akan meningkatkan atau bahkan
menurunkan jumlah quota pemakaian. Berdasarkan pengamatan diperoleh kenyataan bahwa
pelanggan banyak megeluh karena jaringan sering kali terputus dalam jangka waktu yang cukup
lama walau masyarakat menyatakan bahwa proses pengaduan mudah dan terus diawasi sampai
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dengan kondisi jaringan dinyatakan layak guna. Setiap kendala harus sangat diperhatikan dan
pelayanan terus ditingkatkan mengingat jumlah kompetitif sudah mulai bermunculan dengan
berbagai jenis penawaran yang akan menjadi nilai pertimbangan baik calon pelanggan bahkan
pelanggan untuk beralih kepada produk dari perusahaan kompetitor.
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Abstrak
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Je’ne Berang Kabupaten Gowa
merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi
masyarakat umum khususnya dikabupaten gowa. Dalam hal ini PDAM Kabupaten Gowa selalu
berusaha melayani pelanggan dengan sebaik mungkin dan memberikan kepuasan terhadap para
pelanggan. Tetapi dalam proses pembayaran setiap bulan oleh pelanggan sering terjadi masalah,
banyak sekali tagihan yang belum dibayar oleh para pelanggan PDAM Kabupaten Gowa.
Optical Character Recognition (OCR) sangat mungkin diimplementasikan pada permasalahan
ini. OCR dapat mengenali sebuah gambar dan langsung dikenali sebagai input yang dapat
selanjutnya dijadikan data komputer dan langsung dilakukan perhitungan Metode Sobel Edge
Detection memiliki kelebihan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi
tepi. Hasil Uji coba sistem secara langsung menggunakan program aplikasi yang telah di buat
kare na memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan
melatih seluruh syarat fungsi suatu sistem dengan hasil data yang valid.
Kata kunci— Sobel Edge Detection, Optical Character Recognition, PDAM
Abstract
Regional Water Supply Company (PDAM) Tirta Je'ne Berang Gowa Regency is one of
the regional-owned business units engaged in the distribution of clean water to the general public,
especially in the Regency of Gowa. In this case PDAM Gowa Regency always tries to serve
customers as well as possible and provide satisfaction to customers. But in the process of payment
every month by customers, there is often a problem, a lot of bills that have not been paid by
customers of PDAM Gowa Regency. Optical Character Recognition (OCR) is very possible to be
implemented in this problem. OCR can recognize an image and immediately recognized as input
which can then be used as computer data and directly calculated. The Sobel Edge Detection
method has the advantage of reducing noise before performing edge detection calculations. The
results of testing the system directly using an application program that has been created because
it allows software developers to create a set of input conditions that will train all the functional
requirements of a system with valid data results.
Keywords—Sobel Edge Detection, Sms Gateway, PDAM
1. PENDAHULUAN
Pada era informasi seperti sekarang ini, bermacam-macam sarana komunikasi yang
berkembang dengan sangat pesat. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini memudahkan
manusia dalam mengirim dan menerima segala bentuk pesan komunikasi dimana saja dan kapan
saja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Teknologi telepon seluler yang dapat memudahkan
seseorang berkomunikasi dengan orang lain dimanapun berada. Salah satu fasilitas dari telepon
seluler yang banyak dipakai saat ini adalah Short Message Service (SMS).
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Sobel Edge Detection merupakan suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari obyekobyek citra, tujuannya adalah untuk menandai bagian yang menjadi detail citra dan untuk
memperbaiki detail dari citra yang kabur yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses
akuisi citra. Oleh karena itu dari pihak PDAM Kabupaten gowa harus menyediakan sebuah sistem
informasi yang bisa memberikan informasi biaya tagihan air yang harus dibayar pelanggan setiap
bulannya dan bisa diakses dengan mudah oleh pelanggan PDAM kabupaten Gowa berbasis sms
Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti, Dodik Juhanto (2011), melakukan penelitian perancangan
sistem informasi pembayaran rekening air PDAM Ngaw mengunakan visual basic dan mysql.
Peneliti merancang sistem informasi untuk mempelancar manajemen dan pembayaran rekening
yg lebih efisien pada PDAM Ngawi, menggumpulkan data dengan metode observasi, wawancara
& kepustakaan lalu diolah menggunakan Visual Basic dan Mysql.(Juhanto, 2011).
Yudi Wiharto (2011), merancang sistem informasi akademik berbasis SMS gateway.
Pada penelitiannya merancang sistem informasi untuk pengolahan akademik sekolah, program
aplikasi yang dijalankan pada sebuah komputer yang terhubung dengan database, menggunakan
sebuah handphone yang dihubungkan melalui USB port sebagai penerima SMS (receiver) dan
akan di respon secara otomatis.
Vijayarani dan Vinupriya (2013) dalam penelitiannya Performance Analysis of Canny
and Sobel Edge Detection Algorithms in Image Mining menyatakan bahwa Sejak deteksi tepi
adalah sebagai langkah awal pengenalan obyek, penting untuk mengetahui perbedaan antara
teknik deteksi tepi. Mewakili gambar dengan ujungnya memiliki keuntungan mengurangi jumlah
data yang diperlukan untuk disimpan sementara tetap mempertahankan sebagian besar informasi
gambar.
Putra, dkk (2014) dalam penelitiannya Pengolahan Citra Digital Deteksi Tepi Untuk
Membandingkan Metode Sobel, Robert, Dan Canny. Deteksi tepi (edge detection) adalah operasi
yang dijalankan untuk mendeteksi garis tepi (edges) yang membatasi dua wilayah citra yang
homogen yang memiliki tingkat kecerahan yang berbeda.
Asmardi Zalukhu (2016) dalam penelitiannya Implementasi Metode Canny Dan Sobel
Untuk Mendeteksi Tepi Citra. Deteksi tepi adalah garis batas dari tingkat kecerahan yang berbeda
dari suatu objek yang berada dalam citra.
2. METODE PENELITIAN
Metode Sobel
Metode ini mengambil prinsip dari fungsi laplacian dan gaussian. Laplacian sendiri merupakan
filter turunan yang fungsinya dapat mendeteksi area yang memiliki perubahan cepat seperti tepi
(edge) pada citra sedangkan Gaussian filter digunakan untuk proses pengaburan derau pada citra,
sehingga derau menjadi tak terlihat mata normal. Kelebihan dari metode sobel ini adalah
kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi.
a. Tingkat Keabuan dan Warna Citra
Supaya citra digital dapat diolah komputer, maka citra digital harus mempunyai format
tertentu. Format citra digital yang dipakai adalah citra skala keabuan (Gray Scale).Pada umumnya
warna yang digunakan pada grayscale adalah warna hitam sebagai warna minimal (0), dan warna
putih (255) sebagai warna maksimal, sehingga warna antaranya adalah abu-abu.
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Operator Sobel
Peninjauan pengaturan pixel di sekitar pixenya (x,y) adalah:
𝑎0 𝑎1 𝑎2
𝑎
[ 7 (𝑥, 𝑦) 𝑎3 ]
𝑎6 𝑎5 𝑎4
Operator sobel adalah magnitudo dari gradien yang di hitung dengan :
𝑀 = √𝑠𝑥2 + 𝑠𝑦2
Dalam hal ini turunan parsial dihitung dengan :
𝑠𝑥 = (𝑎2 + 𝑐𝑎3 + 𝑎4 ) − (𝑎0 + 𝑐𝑎7 + 𝑎6 )
𝑠𝑦 = (𝑎0 + 𝑐𝑎1 + 𝑎2 ) − (𝑎6 + 𝑐𝑎5 + 𝑎4 )
Dengan konstanta c = 2. Dalam bentuk mask, sy dan sx dapat dinyatakan sebagai :
−1 0 1
1
2
1
𝑠𝑥 = [−2 0 2] dan 𝑠𝑦 = [ 0
0
0]
−1 0 1
−1 −2 −1
Arah tepi dihitung dengan persamaan :
𝑆

𝑎(𝑥, 𝑦) = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑆𝑦 )
𝑥

Berikut adalah contoh penggunaan operator sobel. Konvolusi pertama dilakukan terhadap
pixel yang bernilai 1 (titik pusat mask) :
∗
∗
∗
∗ ∗
3 4 2 5 1
∗
18
2 1 6 4 2
3 5 7 1 3
4 2 5 7 1
[
]
[2 5 1 3 2]
(i) Citra Semula
(ii) Hasil konvolusi
Nilai 18 pada citra hasil konvolusi didapatkan dengan perhitungan :
𝑠𝑥 = (3)(−1) + (2)(−2) + (3)(-1)+(2)(1)+(6)(2)+(7)(1)=11
𝑠𝑦 = (3)(1) + (4)(2) + (2)(1)+(3)(-1)+(5)(-2)+(7)(-1)=-7
Maka di dapatlah hasil sebagai berikut :
3 4 2 5 1
2 1 6 4 2
3 5 7 1 3
4 2 5 7 1
[2 5 1 3 2]
(i) Citra Semula

∗
∗
∗
∗
[∗

∗
∗
∗
18 10 −10
10 1 −21
12 15 −7
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗]

(ii) Hasil konvolusi

Untuk nilai konvolusi menghasilkan nilai negatif, maka nilai tersebut di jadikan 0.
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a. Jika hasil konvolusi menghasilkan nilai piksel lebih besar dari pada nilai keabuan, maka nilai
tersebut dijadikan nilai 1. Contoh Penerapan pada gambar :

Gambar 2.1 Hasil sobel edge detection
Use Case Diagram
Use Case Diagram dirancang untuk menggambarkan apa yang dilakukan sistem dan siapa
saja actor yang berinteraksi dengan sistem sehingga user dapat memahami tentang sistem yang
akan dibuat.

Gambar 2.2 Use Case Diagram
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan hasil merupakan tahap di mana sistem yang telah dirancang, diwujudkan dalam
bentuk aplikasi. Setelah tahapan perancangan aplikasi, maka tahapan selanjutnya adalah
mengimplementasikan sistem agar dapat digunakan dan diuji kelayakannya. Tahapan yang
dilakukan sebagai berikut:
1. Form Masuk
Form ini adalah tampilan awal saat membuka aplikasi PDAM Tirta Jene’berang. Tampilan
form Masuk dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Tampilan Form Masuk
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2. Form Input Data
Form ini di gunakan untuk menginput data meteran yang di mana pada nomor meteran
akan secara otomatis muncul nomor sesuai dengan apa yang ada pada meteran yang terlebih
dahulu di foto. Tampilan form input data dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Tampilan Form Input Data
3. Form Ambil Gambar
Form ambil gambar ini di gunakan untuk mengambil gambar atau nomor meteran pada
galeri foto kemudian gambar akan di eksekusi dengan metode sobel agar mempermudah dalam
pengscanan, dimana hasil scannya akan di ubah dari gambar menjadi angka. Tampilan form ambil
gambar dapat dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.3 Tampilan Form Ambil Gambar
4. Form Dashbord
Form ini adalah tampilan menu utama adapaun menu-menu yang terdapat pada form
dashbord yaitu menu data pelanggan, menu data transaksi, menu send sms, menu admin, dan
menu logout. Tampilan form dashbord dapat dilihat pada gambar 3.4.
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Gambar 3.4 Tampilan Form Dashbord
5. Form Data Transaksi
Form ini di gunakan untuk mengetahui jumlah yang harus di bayar oleh pelanggan
berdasarkan berapa kubik yang di pakai. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.7.

Gambar 3.5 Tampilan Form Data Transaksi
6. Form SMS
Form ini di gunakan untuk mengirim informasi pembayaran kepada pelanggan sesuai
berapa kubik yang di pakai. Form SMS dapat dilihat pada gambar 3.6.

Gambar 3.6 Tampilan Form SMS
4. KESIMPULAN

1. Program aplikasi tagihan iuran ini mempermudah masyarakat mengetahui informasi jumlah
nominal pembayaran PDAM melalui SMS.

2. Program aplikasi ini menggunakan metode OCR dan Sobel Edge Detection sehingga pegawai
PDAM tidak perlu lagi mencatat nomor meter, cukup dengan memotret sebuah nomor meter
maka otomatis nomor meter tersebut akan di konversi menjadi angka yang bisa di ubah.
5. SARAN
Penggunaan metode OCR dan Sobel Edge Detection membuat pegawai PDAM tidak
perlu lagi mencatat nomor meter, cukup dengan memotret sebuah nomor meter maka otomatis
nomor meter tersebut akan di konversi menjadi angka yang bisa di ubah, dapat dikembangkan
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pendeteksian dengan menggunakan metode lain, misalnya metode canny, support vending
machine, segmentation and feature extraction.
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Abstrak
Dengan memperhatikan perubahan kurikulum 2018 yang sangat kompleks, jumlah siswa
lebih mencapai 2000 siswa, jumlah guru lebih dari 100 guru, serta tuntutan waktu yang terbatas
dan tuntutan ke-validan data pembelajaran, maka proses monitoring pembelajaran yang masih
dilakukan secara tertulis tangan sangatlah menyulitkan. Permasalahan ini dihadapi oleh pihak
manajemen SMK Negeri 1 Banyuwangi. Perlu adanya dukungan sistem informasi yang praktis,
cepat dan mampu menghasilkan laporan aktual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
dibuatlah sebuah sistem monitoring proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Banyuwangi berbasis
web. Sistem ini dapat menyambungkan pihak terkait dalam satu lokasi data. Sehingga data yang
ada adalah benar-benar berada pada 1 sumber. Selain itu, waktu yang dibutuhkan pun juga lebih
singkat. Analisa dan perancangan perangkat lunak dibangun dengan menggunakan metode
pengembangan sistem Waterfall, metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan
studi kasus, teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, serta observasi. Untuk
alat penggambaran sistem didalam analisa, penulis menggambarkan menggunakan Data flow
Diagram dan Relational Database. Penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem monitoring
proses pembelajaran yang berbasis web dengan fungsi-fungsi diantaranya mampu menghasilkan
informasi kehadiran siswa dan guru serta pengisian jurnal harian pembelajaran secara digital
dan terintegrasi. Dengan demikian proses monitoring dapat berjalan dengan lebih baik karena
adanya dukungan data yang aktual dan akurat.
Kata kunci—Sistem Monitoring, Jurnal Pembelajaran, Rekapitulasi Pembelajaran
Abstract
By paying attention to the very complex curriculum changes in 2018, the number of
students reaching more than 2000 students, the number of teachers more than 100 teachers, as
well as the demands of limited time and the demands of validity of learning data, the process of
monitoring learning that is still done by hand is very difficult. This problem is faced by the
management of SMK Negeri 1 Banyuwangi. Information system support is needed that is
practical, fast and able to produce actual reports.
To overcome this problem, a web-based monitoring system for learning processes in SMK
Negeri 1 Banyuwangi was created. This system can connect related parties in one data location.
So the existing data is really located at 1 source. In addition, the time required is also shorter.
Software analysis and design is built using the Waterfall system development method, the
research method uses descriptive research with case studies, data collection techniques in the
form of interviews, library research, and observation. For system depiction tools in the analysis,
the authors describe using Data flow Diagrams and the Relational Database Model.
This research produced a web-based learning process monitoring system application
with functions including being able to produce student and teacher attendance information as
well as filling in daily learning journals digitally and integrated. Thus the monitoring process can
run better because of the actual and accurate data support.
Keywords— Monitoring System, Learning Journal, Learning Recapitulation
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1. PENDAHULUAN

S

MK Negeri 1 Banyuwangi adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki siswa
lebih dari 2000 siswa. Setiap semester terdapat laporan hasil proses pembelajaran.
Pergerakan data dalam proses pembelajaran ini sangatlah kompleks, yaitu mulai dari monitoring
pembelajaran, jurnal pembelajaran, materi pembelajaran, absensi siswa, absensi guru, hingga
rekapitulasi kehadiran siswa dan guru dalam satu semester[1]. Sedangkan metode pendataan yang
digunakan saat ini adalah sistem manual (tulis tangan). Dengan jumlah siswa dan kelas yang
begitu besar, tentu hal ini akan menyulitkan pemantauan dan pengecekan, juga beresiko besar
adanya kesalahan data dan membutuhkan waktu yang panjang. Telah banyak lembaga-lembaga
menggunakan metode-metode administrasi yang berkaitan dengan data yang luas. Metode yang
digunakan beragam, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Bahkan, masih
banyak lembaga yang masih menggunakan pendataan secara manual (tulis) untuk menyimpan
data yang kompleks. Tentu hal ini akan menyulitkan, tidak efektif, butuh waktu panjang, dan
memperbesar kemungkinan kesalahan data.
Sistem monitoring pembelajaran siswa yang dibangun dengan dukungan teknologi
informasi dapat meningkatkan interaksi antara pihak sekolah dan guru dengan wali murid.
Pemantauan perkembangan prestasi siswa oleh orang tua murid atau wali murid dapat dilakukan
melalui media website ataupun media Short Message Service (SMS). Sehingga baik pihak sekolah
maupun orang tua dapat berkolaborasi dan memiliki tanggungjawab bersama dalam memantau
perkembangan murid.[2] Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatan hasil
belajar siswa, adanya kemampuan pengelolaan proses pembelajaran yang baik dari seorang guru
mampu menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, hal ini dapat diukur dari tingginya
hasil belajar siswa di sekolah. Metode pembelajaran yang baik juga berdampak bagus pada
peningkatan proses kegiatan belajar-mengajar. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat
diukur melalui seberapa banyak cara yang digunakan didalam mengajar.[3] Pembangunan dan
pengembangan suatu sistem informasi adalah sebuah cara untuk memudahkan sebuah lembaga
atau organisasi dalam memelihara dan menjamin sebuah keteraturan dalam pengorganisasian data
dan informasi, oleh karena itu sebuah pembangunan dan pengembangan suatu sistem informasi
membutuhkan sebuah perencanaan pengembangan yang tepat guna dan dapat bertahan lama serta
mudah dikembangkan.[4]. Aplikasi Sistem Monitoring Proses Pembelajaran ini adalah aplikasi
berbasis web yang mengintegrasikan antara proses pembelajaran dari siswa, guru pengajar,
walikelas, kaprodi, Waka.Kurikulum, dan Kepala Sekolah.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Metode Pengembangan Software
Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode pengembangan sistem waterfall.
Tahapan yang dilalui diantaranya adalah pengumpulan data, analisis sistem, desain sistem,
pengkodean, pengujian sistem dan dokumentasi.
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Gambar 1. Tahapan Pengembangan Software
Keterangan :
1. Pengumpulan Data
Tahap ini adalah tahap awal dalam pengembangan sistem. Dalam tahap ini penulis
mengumpulkan semua data yang berhubungan sistem yang akan dibangun, studi literatur dan
observasi langsung pada pihak yang bersangkutan
2. Analisis Sistem
Tahap analisa sistem bertujuan untuk menetukan kebutuhan untuk seluruh elemen sistem,
menentukan alur kerja yang sesuai untuk sistem yang akan dibangun.
3. Desain Sistem
Desain Sistem adalah tahapan dalam pengembangan penelitian dengan melakukan
perancangan desain untuk kebutuhan perangkat lunak. Desain ini didokumentasikan dengan
baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak.
4. Pengkodean
Yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengimplementasikan desain sistem yang telah
dibuat pada tahap sebelumnya kedalam bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL
5. Pengujian Sistem
Pengujian sistem dapat dilakukan setelah tahap pengkodean selesai. Pengujian yang
dilakukan diantaranya adalah validasi dan verifikasi terhadap aplikasi agar sesuai dengan apa
yang diharapkan.
6. Maintenance
Maintenance dilakukan agar sistem yang telah dibangun dapat berjalan dengan baik.
Mengantisipasi adanya bug yang belum ditemukan pada tahapan pengujian. Tahap ini juga
menentukan kelayakan sistem yang telah dibuat apakah masih sesuai dengan kondisi terkini
ataukah perlu dilakukan pengembangan lanjutan.
2.2 Diagram Alir
Diagram konteks merupakan level teratas (top Level) dari diagram alir data. Diagram
konteks menggambarkan hubungan input/output antara sistim dengan dunia luarnya[5]. Diagram
alir disusun berdasarkan hirarki, mulai diagram konteks (DFD Level 0) hingga Data Flow
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Diagram (DFD) 1. Pada bagian diagram konteks menjelaskan bagaimana aliran data user &
password, data pembelajaran, data jurnal, data siswa pada 4 entitas (gambar 1). Dari diagram
konteks tersebut selanjutnya diturunkan ke diagram alir ke level 1 dengan 3 proses yaitu proses
login, proses entry jurnal, dan proses cetak laporan (gambar 2).
Guru

Laporan Kehadiran &
Jurnal
Data Login

1
Data Jurnal

Siswa

Sistem Monitoring
Proses
Pembelajaran

Laporan Data
Kehadiran & Jurnal

Input Data Master
Laporan Rekap Jurnal

Manajemen (Tata
Usaha)

Laporan Rekap Jurnal
& Kehadiran

Kepala Kurikulum

Gambar 2. Diagram Konteks Sistem Monitoring Pembelajaran
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Gambar 3. Data Flow Diagram (DFD) Level 1
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2.3 Relational Database Model
Berikut gambaran model relational database yang digunakan dalam pembuatan Sistem
Informasi Proses Pembelajaran SMK Negeri 1 Banyuwangi :

Gambar 4. RDBMS (Relation Database Model)

2.4 Implementasi Program
Dari desain sistem yang telah dibahas di diagram alir di sub bab 2.2, selanjutnya
diimplementasikan dalam bentuk program. Adapun beberapa tampilan dari implementasi sistem
yang dimaksud akan disajikan dalam gambar 5 dan gambar 6.

Gambar 5. Implementasi Pengisian Jurnal
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Gambar 6. Implementasi Form Monitoring
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Login Masuk
Ada tiga macam identifikasi user pada aplikasi ini yaitu : siswa, guru, dan manajemen.
Setiap user memiliki hak akses sendiri-sendiri. Walaupun terbagi menjadi 3 bagian, akan tetapi
memiliki sesi yang sama. Hal ini dimaksudkan agar proses pengenalan user dilakukan oleh
aplikasi, sehingga mengurangi resiko penyerangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Adapun pemisahan secara garis besar hak akses tersebut dilakukan dengan maksud agar juga
mengurangi potensi penyerangan melalui user siswa atau melalui user guru.
3.2 Penambahan Data Guru
Penambahan data guru dimulai dengan pengisian data guru yang diperlukan. Kemudian
data yang telah dimasukan akan dicek apakah data guru yang bersangkutan telah dimasukkan
sebelumnya atau data tidak valid. Langkah terakhir, jika tidak ada masalah maka akan langsung
disimpan dalam database. Penambahan guru yang dimaksud bukan guru pengajar. Penambahan
guru disini yang dimaksud adalah penambahan data master guru baru. Data master ini yang
nantinya akan dipakai untuk penambahan guru pengajar.
3.3 Penambahan Data Siswa
Alur proses penambahan siswa baru yang pertama kali dilakukan adalah melakukan
pengisian data form. Kemudian data yang telah dimasukkan dicek apakah sudah valid. Langkah
terakhir adalah aplikasi akan langsung menambahkan ke dalam database. Pengisian siswa baru
ini yang dimaksud adalah data siswa yang baru masuk. Pengisian siswa baru ini tidak termasuk
penambahan kelas atau biasa yang disebut dengan pembagian kelas untuk siswa. Begitu juga
untuk penjurusan siswa. Penjurusan siswa tidak termasuk dalam proses ini. Jadi, proses ini adalah
murni penambahan data nama siswa saja. Untuk penempatan kelas siswa tersebut, maka siswa
yang bersangkutan harus dapat rekomendasi dari manajemen sekolah untuk mendapat kelas yang
akan di ikuti.
3.4 Penambahan Data Mata Pelajaran
Alur proses penambahan mata pelajaran baru yang pertama kali dilakukan adalah
melakukan pengisian data form. Pengisian yang dilakukan berkaitan dengan nama mata pelajaran,
kelompok mata pelajaran. Kemudian data yang telah dimasukkan dicek apakah sudah valid.
Pengecekan yang dilakukan adalah terkait dengan penulisan nama mata pelajaran, kelompok mata
pelajaran, dan jurusan dari mata pelajaran tersebut. Langkah terakhir adalah aplikasi akan
langsung menambahkan ke dalam database. Database yang dimaksud adalah tabel mapel.
Penambahan mata pelajaran baru ini bukan penambahan pada mata pelajaran kelas. Mata

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 185

pelajaran yang dimasukkan adalah data master yang nantinya akan dipakai untuk penambahan
secara pararel pada kurikulum mata pelajaran dalam kelas.
3.5 Pengisian Jurnal Oleh Mahasiswa
Alur proses pengisian jurnal yang pertama kali dilakukan adalah pengambilan data siswa
dan kelas. Pengambilan data ini dilakukan agar user dengan mudah memilih dalam isian sehingga
mengurangi kesalahan pengisian oleh user. Kemudian dilakukan pengisian data yang meliputi
pemilihan antara siswa, mata pelajaran, dan kelas. Data yang telah dimasukkan selanjutnya dicek
apakah sudah valid. Langkah terakhir adalah aplikasi akan langsung menambahkan ke dalam
database. Hasil yang bisa dilihat dengan akses jurnal pembelajaran dengan menggunakan akun
manajemen ataupun guru pengajar kelas.
3.6 Pengisian Kehadiran Siswa Oleh Siswa
Alur proses pengisian kehadiran siswa yang pertama kali dilakukan adalah pengambilan
data siswa dan kelas. Lalu, dilakukan pengisian data. Kemudian data yang telah dimasukkan dicek
apakah sudah valid. Langkah terakhir adalah aplikasi akan langsung menambahkan ke dalam
database.
3.7 Pencetakan Jurnal
Pencetakan jurnal adalah langkah terakhir dalam sistem informasi proses pembelajaran.
Data yang telah dimasukkan oleh siswa akan dimunculkan dan dicetak. Langkah pertama dalam
proses pencetakan ini adalah mengecek apakah kelas bersangkutan telah mengisikan data jurnal
sudah benar. Langkah terakhir dalam proses ini adalah mendownload data merger yang nantinya
akan dijadikan acuan data pencetakan.

Gambar 7. Hasil Pencetakan Jurnal
4. KESIMPULAN
Setelah melakukan uji coba aplikasi proses pembelajaran dalam 1 semester di SMK
Negeri 1 Banyuwangi, maka ditarik kesimpulan :
1. Aplikasi ini telah berjalan sebagaimana mestinya.
2. Aplikasi ini memudahkan untuk melihat guru yang sering terlambat masuk kelas
3. Aplikasi ini memudahkan siswa untuk mengisikan jurnal pembelajaran, sehingga siswa tidak
lagi membawa lagi buku jurnal harian.
4. Aplikasi ini mempermudah manajemen sekolah untuk melihat rekap kehadiran siswa setiap
waktu, dapat menampilkan data akurat untuk guru yang tidak masuk pada tanggal tertentu,
serta dapat merekap dan mengitung kehadiran per mata pelajaran
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5. SARAN
Sistem serupa dapat dikembangkan dalam bentuk sistem informasi berbasis mobile yang
dapat bekerja dan diakses melalui perangkat mobile, mengingat penggunaan dan fungsionalitas
dari perangkat mobile yang saat ini semakin pesat.
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Abstrak
Ketersediaan teknologi informasi dalam proses pengolahan data sangat penting bagi
perguruan tinggi untuk memberikan layanan informasi baik internal maupun eksternal. Agar
teknologi informasi yang diterapkan dapat memberikan nilai bagi bisnis dan selaras dengan
tujuan perguruan tinggi, maka perlu adanya tata kelola teknologi informasi yang handal. Tujuan
penelitian untuk menganalisis tingkat kematangan proses pengolahan data sehingga dapat
mengidentifikasi kelemahan dan resiko yang dapat muncul serta merekomendasikan tata kelola
teknologi informasi berdasarkan nilai kesenjangan tingkat kematangan saat ini dan harapan
yang ingin di capai. Kerangka kerja COBIT 4.1 khususnya proses pengolahan data (DS11) dapat
membantu menganalisis kinerja tata kelola teknologi informasi. Hasil analisis terhadap
management awareness terhadap Detailed Control Objectives (DCO) terhadap proses
pengolahan data sudah cukup yaitu 2,19. Responden penelitian diambil sebanyak 52 orang
berdasarkan diagram RACI (Responsible, Accountable, Consulted dan Informed). Hasil
penelitian memperlihatkan tingkat kematangan dan kinerja teknologi informasi pada level 3
(Defined Process), sedangkan tingkat harapan perusahaan ada pada level 4.
Kata kunci—Tata Kelola TI, Tingkat Kematangan, Pengolahan Data, COBIT 4.1
Abstract
The availability of information technology in data processing is very important for
universities to provide information services both internal and external. So that the information
technology that is applied can provide value to businesses and is aligned with the goals of higher
education, it is necessary to have reliable information technology governance. The research
objective is to analyze the maturity level of data processing so that it can identify weaknesses and
risks that can arise and recommend information technology governance based on the gap value
of the current maturity level and the expectations to be achieved. The COBIT 4.1 framework
specifically the data processing (DS11) can help analyze the performance of information
technology governance. The results of the analysis of management awareness of the Detailed
Control Objectives (DCO) of the data processing is sufficient, namely 2.19. The research
respondents were taken as many as 52 people based on the RACI diagram (Responsible,
Accountable, Consulted and Informed). The results showed the level of maturity and performance
of information technology at level 3 (Defined Process), while the level of company expectations
was at level 4.
Keywords— IT Governance, Maturity Level, Data Processing, COBIT 4.1
1. PENDAHULUAN

D

ata memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu perguruan tinggi.
Perguruan tinggi memerlukan pengelolaan data yang baik agar dapat membantu pimpinan
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dalam mengambil suatu keputusan [1]. Setiap perguruan tinggi memiliki Bagian Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Prodi yang memiliki peran penting dalam proses
pengolahan data yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan untuk dapat menyediakan
layanan informasi baik internal maupun eksternal. Untuk dapat mengola data dengan efektif dan
efisien perlu adanya manajemen teknologi informasi yang baik untuk dapat mendukung
keberhasilan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang tidak dikelola dengan baik dapat
menyebabkan kehilangan akan akses terhadap data tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya
ancaman berupa serangan virus, hacker, pencurian data, kerusakan sistem atau akibat bencana
alam seperti petir, kebakaran dan sebagainya [2].
Politeknik Negeri Pontianak merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi di mana
dalam proses pengolahan data pada bagian BAAK dan Prodi telah didukung sistem dan teknologi
informasi. Unit yang bertugas untuk mengelola teknologi informasi di Politeknik Negeri
Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis Komputer dan Teknologi Informasi (UPT KTI). Tujuan
utama penerapan sistem dan teknologi informasi tersebut untuk memudahkan proses pengolahan
data dalam menyediakan layanan informasi yang lebih cepat, tepat dan efektif. Kehadiran
teknologi informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian penting perusahaan atau organisasi
untuk memberikan peluang, inovasi produk dan layanan yang baik [3]. Untuk menyediakan
informasi yang diperlukan, perusahaan perlu melakuka pengelolaan data dan mengendalikan
sumber daya teknologi informasi dengan menggunakan proses-proses yang terstruktur untuk
memberikan layanan informasi yang diperlukan [4]. Oleh karena itu, untuk menjamin proses
pengolahan data bekerja dengan baik sesuai dengan kebutuhan Politeknik Negeri Pontianak maka
perlu menganalisa tingkat kematanga tata kelola teknologi informasi yang berkaitan dengan
kebutuhan bisnis untuk manajemen data, pengaturan penyimpanan, media library, penghapusan
data (disposal), backup dan restore serta kebutuhan keamanan manajemen data. Analisis
kematangan tata kelola teknologi informasi memiliki peran penting untuk menjamin pencapaian
tujuan bisnis dan mencegah resiko kegagalan dan ketidak sesuaian proses bisnis [5]. Selain itu,
dengan adanya tata kelola teknologi informasi dapat memberikan nilai bagi bisnis dan selaras
dengan pencapaian tujuan perusahaan [6].
Tata kelola teknologi informasi yang baik dapat dicapai dengan menggunakan kerangka
kerja COBIT 4.1. Kerangka kerja COBIT 4.1 menyediakan ukuran, indikator, proses,dan
kumpulan praktek terbaik untuk membantu perusahaan mengoptimalkan pengelolaan teknologi
informasi dan mengembangkan kontrol terhadap manajemen teknologi informasi yang baik untuk
perusahaan [7]. Kerangka kerja COBIT 4.1 mengidentifikasi 34 proses TI yang dikelompokkan
ke dalam 4 domain utama yaitu PO (Plan and Organize), AI (Acquire and Implement), DS
(Deliver and Support), dan ME (Monitor and Evaluasi). Dalam pedoman COBIT 4.1 terdiri dari
Control Objectives, Audit Guidelines dan Management Guidelines. Karakteristik utamanya focus
pada bisnis, orientasi pada proses bisnis, berbasis control, dan dikendalikan melalui sebuah
pengukuran agar hasilnya menjadi lebih akurat dan sesuai kebutuhan [7].
Adapun tujuan menganalisis tata kelola teknologi informasi adalah untuk dapat menilai
dan mengukur tingkat kematangan proses pengolahan data (DS11), baik untuk kondisi saat ini (as
is), maupun untuk kondisi yang diharapkan (to be). Berdasarkan analisis tersebut maka dapat
melakukan identifikasi kelemahan terkait dengan tingkat atribut kematangan dan resiko-resiko
yang dapat muncul dalam pengolahan data. Selain itu, mendeskripsikan peran DS11 yang
mempunyai keterkaitan dengan proses teknologi informasi yang lain baik pada proses input
maupun output.
Penelitian sebelumnya menunjukkan analisis nilai kematangan proses pengolahan data
(DS11) dapat digunakan untuk analisis tata kelola teknologi informasi pada perguruan tinggi [8].
Domain Deliver and Support khususnya pada proses pengolahan data (DS11) juga telah
digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan teknologi informasi pada instansi publik
[9]. Selain itu proses pengolahan data (DS11) juga digunakan dalam menganalisa kesenjangan
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tata kelola teknologi informasi pada Badan Pemeriksaan Keuangan Kepublik Indonesia [10].
Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukan bahwa analisis tata kelola pada domain
Deliver and Suport (DS) tepat digunakan sebagai alat analisis tata kelola teknologi informasi yang
berkaitan dengan proses pengelolaan data (DS11) pada perusahaan. Berdasarkan penelitian
tersebut analisis tata kelola dengan mengunakan COBIT dapat menggunakan satu proses dalam
salah satu domain. Oleh karena itu tujuan penelitian ini hanya berfokus pada satu proses yaitu
pengolahan data dalam domain Deliver and Suport.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berbentuk survei dengan teknik pengumpulan data berupa data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang mendukung obyek penelitian
ini Ada dua jenis kuisioner dalam penelitian ini, yaitu pertama kuisioner Management Awareness
adalah kuisioner yang dikembangkan untuk dapat mengidentifikasi beberapa ancaman dan
kelemahan terhadap keberadaan data sebagai aset yang berharga bagi Politeknik Negeri
Pontianak. Pertanyaan dalam kuisioner ini, pada prinsipnya dirancang sesuai dengan kerangka
COBIT 4.1 terhadap pemenuhan Detailed Control Objectives (DCO). Adapun pemetaan jawaban
pada kuesioner 1 ini, memiliki jawaban yang terdiri dari tiga pilihan yaitu H (High) untuk kinerja
yang dianggap baik dengan nilai kematangan 3,00, M (Medium) untuk kinerja yang dianggap
sedang atau cukup dengan nilai kematangan 2,00 dan L (Low) untuk kinerja yang dianggap
kurang atau buruk nilai kematangannya 1,00. Hal tersebut berdasarkan kondisi perusahaan ketika
analisis tersebut dilakukan.
Kedua, kuisioner Maturity Level yaitu kuisioner yang dikembangkan untuk dapat menilai
dan mengukur tingkat kematangan proses pengolahan data (DS11), baik untuk kondisi saat ini (as
is), maupun untuk kondisi yang diharapkan (to be). Jenis kuisioner merupakan pilihan ganda yang
terdiri dari 6 pilihan tingkat kematangan. Nilai dari masing-masing pilihan jawaban memiliki
kontribusi langsung pada tingkat kematangan untuk keseluruhan pengolahan data, yaitu a = 0, b
= 1, c = 2, d = 3, e = 4 dan f = 5.
Responden yang terlibat dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan diagram RACI
(Responsible, Accountable, Consulted dan Informed) berjumlah 52 yaitu Kepala UPT KTI = 1,
Direktur = 1, Anggota UPT KTI = 3, Ketua Prodi = 22, Admin Prodi = 22, Pembantu Direktur 1
(Bidang Akademik) = 1, BAAK = 1, Kepala Admistrasi Umum dan Kepegawaian = 1 dan Wakil
Manajemen Mutu =1
Beberapa metode survei yang lain untuk melengkapi metode kuesioner yaitu wawancara
untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang pengelolaan aplikasi pada Politeknik Negeri
Pontianak tersebut. Selain itu juga untuk dapat melakukan cross check antara data kuesioner
dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen
perusahaan yang menunjang dalam penelitian ini.
2. 1. Proses Mengelola Data (DS11)
Tujuan penelitian ini lebih menekankan untuk dapat mendefinisikan secara komprehensif
suatu usulan perbaikan tata kelola pada proses pengelolaan data (DS11), maka untuk dapat
mengelola data secara efektif perlu melakukan identifikasi kebutuhan data, menetapkan prosedur
dalam mengelola media library, backup dan recovery data serta penghapusan data. Pengelolaan
data yang efektif memberikan jaminan kualitas, ketepatan waktu dan ketersediaan data [11].
Proses mengelola data (DS11) terdiri dari 6 Detail Control Objectives (DCO) yaitu
DS11.1 (Kebutuhan bisnis untuk manajemen data), DS11.2 (Pengaturan penyimpanan dan
retensi), DS11.3 (Sistem manajemen media library), DS11.4 (Penghapusan), DS11.5 (Backup dan
Restore), dan DS11.6 (Kebutuhan keamanan untuk manajemen data) [7,8,9].
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2. 2. Model Kematangan (Maturity Model)
Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi
didasarkan pada metode evaluasi perusahaan, sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari dari
tingkat nol (Non-Existents) sampai tingkat 5 (Optimized) [11]. Seperti terlihat pada table 1.
Pendekatan ini diperoleh dari model kematangan yang sesuai dengan kerangka kerja COBIT 4.1.
Model kematangaan dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan persoalan yang ada dan
bagaimana menentukan prioritas peningkatannya. Selain itu, model kematangan juga dirancang
sebagai profil proses teknologi informasi, sehingga perusahaan akan dapat mengenali sebagai
diskripsi posisi saat ini (as is) dan posisi mendatang (to be) serta memungkinkan perusahaan untuk
dapat melakukan perbandingan pada dirinya sendiri berdasarkan best practice dan panduan
standar yang ada.
Tabel 1 Maturity Model Proses D11
Level
0
Non Existent
1
Initial / Ad
Hoc

2
Repeatable
but Intituitive

3
Defined

4
Managed and
Measurable

5
Optimised

Keterangan
Data belum diakui sebagai asset dan sumber daya perusahaan. Tidak ada kepemilikan
data atau siapa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data. Kualitas dan
keamanan dapat dikatakan buruk atau tidak ada.
Organisasi menyadari perlunya manajemen data yang efektif. Menggunakan
pendekatan adhoc untuk menangani kebutuhan keamanan pada manajemen data, belum
menggunakan prosedur pendekatan formal, namun pengetahuan dalam
backup/restorasi dan pengaturan penghapusan telah dilakukan. Belum ada pelatihan
khusus untuk manajemen data. Tanggung jawab manajemen data tidak jelas.
Adanya kesadaran akan kebutuhan manajemen data. Kepemilikan data secara umum
telah diterapkan. Kebutuhan keamanan pada manajemen data telah didokumentasikan
masih secara perorangan. Aktivitas pengawasan terhadap manajemen data telah
dilakukan terutama pada aktivitas penting seperti backup, restorasi, dan penghapusan.
Penanggung jawab atas manajemen data secara informal telah ditetapkan.
Kebutuhan manajemen data untuk teknologi informasi dan organisasi secara
keseluruhan telah dipahami dan diterima. Tanggung jawab dan kepemilikan data telah
ditetapkan, dan permasalahan integritas dan keamanan data dikendalikan oleh pihak
yang bertanggungjawab. Prosedur manajemen data diformalkan. Digunakan beberapa
tools untuk keperluan backup/restorasi serta penghapusan peralatan/media.
Pengawasan terhadap manajemen data telah dilakukan dan telah didefinisikan
pengukuran kinerja dasar. Pelatihan bagi staf manajemen data mulai dilakukan.
Kebutuhan bagi manajemen data dipahami dan tindakan yang diperlukan sudah
diterima di organisasi. Tanggungjawab kepemilikan dan manajemen data didefinisikan
secara jelas, ditetapkan dan dikomunikasikan dalam organisasi. Prosedur-prosedur
telah diformalkan dan dikenalkan secara luas serta dilakukan sharing terhadap
knowledge. Penggunaan perangkat bantu terkini telah mulai dimanfaatkan. Indikator
pencapaiaan tujuan dan kinerja telah disepakati pengguna dan dimonitor dengan proses
yang telah didefinisikan. Pelatihan formal terhadap staf manajemen data telah
dilakukan.
Kebutuhan manajemen data dan pemahamannya atas langkah yang diperlukan telah
dipahamin dan diterima di organisasi. Keperluan dan kebutuhan kedepan senantiasa
digali secara proaktif. Peluang bagi perbaikan dan penyempurnaan terus digali.
Tanggungjawab kepemilikan data dan manajemen data ditetapkan secara jelas,
diketahui secara luas di organisasi serta diupdate secara periodic. Prosedur diformalkan
dan disosialisasikan, serta sharing knowledge menjadi praktik yang harus dilakukan.
Perangkat bantu yang canggih digunakan dengan otomasi manajemen data maksimal.
Indikator pencapaian tujuan dan kinerja telah disepakati oleh pengguna, dikaitkan
dengan tujuan bisnis dan secara konsisten di monitor menggunakan proses yang telah
didefinisikan. Pelatihan untuk staf manajemen data telah dilembagakan.

Penilaian dan pengukuran tingkat kematangan proses pengolahan data dilakukan
berdasarkan generic qualitative model dimana prinsip dari atribut berikut ditambahkan dengan
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cara bertingkat : [7]
1. Kepedulian dan Komunikasi (awareness and Communication/AC).
2. Kebijakan, Standar, dan Prosedur (Policies, Plans and Procedures/PPP).
3. Perangkat Bantu dan Otomatisasi (Tools and Automation/TA).
4. Ketrampilan dan Keahlian (Skill and Expertise/SE).
5. Pertanggungjawaban Internal dan Ekternal (Responsibility and Accountability/RA).
6. Penetapan Tujuan dan Pengukuran (Goal Setting and Measurement/GSM).
Untuk penilaian dan analisis tingkat kematangan teknologi informasi pada proses
pengolahan data berdasarkan atribut diatas dengan rumus [10]: Nilai Indek Kematangan = ∑
Indek Kematangan Atribut : 6. Dengan skala pembulatan indek untuk setiap tingkatan
kematangan mulai dari tingkat nol (Non-Existents) hingga tingkat 5 (Optimized) seperti terlihat
pada tabel 2 [7]. Sedangkan, indek kematangan atribut diperoleh dari perhitungan total jawaban
kuesioner dengan rumus [10] : Indek Kematangan Atribut = ∑ (Total Jawaban x Bobot) : Jumlah
Responden.
Tabel 2 Skala Pembulatan Indek
Skala
0,00 - 0,50

Tingkat Kematangan
0 Non-existent

0,51 – 1,50 1 Initial/Ad Hoc
1,51 - 2,50

2 Repeatable but Intuive

2,51 - 3,50

3 Defined Process

3,51 - 4,50

4 Managed and Measurable

4,51 - 5,00

5 Optimised

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui hasil analisis data yang didapatkan dari rekapitulasi kuesioner I Management
Awareness berkaitan dengan pemenuhan kriteria-kriteria yang tertuang dalam Detailed Control
Objectives (DCO) maka didapatkan kebutuhan bisnis untuk manajemen data (DS11.1) memiliki
nilai 2,17, pengaturan penyimpanan (DS11.2) memiliki nilai 2,25, media library (DS11.3)
memiliki nilai 2,13, penghapusan data/disposal (DS11.4) memiliki nilai 2,19, backup dan restore
(DS11.5) memiliki nilai 2,08 dan kebutuhan keamanan manajemen data (DS11.6) memikili nilai
2,33, seperti terlihat pada gambar 1. Tingkat pemenuhan DCO pada proses pengolahan data diatas
memiliki nilai rata-rata 2,19 dan berada pada interprestasi terhadap hasil kuesioner yaitu Medium
(M) untuk kinerja yang dianggap sedang atau cukup, namun masih perlu adanya peningkatan
kembali agar kedepannya memiliki kontrol yang lebih baik lagi terhadap ancaman (threat) yang
dapat berdampak pada pencapaiaan kinerja bisnis perusahaan. Seiring dengan perkembangan
teknologi, gangguan keamanan teknologi informasi juga akan meningkat, seperti virus komputer,
pencurian data, serangan hacker dan gangguan yang diakibatkan karena moral pegawai, sehingga
pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan data di Politeknik Negeri Pontianak juga perlu
meningkatkan knowledge TI dan mengupdate kontrol proses pengolahan data yang sudah
berjalan.
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Gambar 1 Representasi Tingkat Pemenuhan DCO
Hasil rekapitulasi kuesioner II Maturity Level yang mengacu pada 52 responden terhadap
tingkat kematangan saat ini memiliki nilai rata-rata 3,01 berada pada skala tingkat kematangan
2,51 – 3,50 sehingga masih ada pada level 3 (Defined Process) dan belum berada pada tingkat
kematangan yang diharapkan yaitu 4 (Managed and Measurable), seperti terlihat pada tabel 3.
Dimana nilai kematangan menunjukan capaian menuju suatu tingkat kematangan tertentu,
sedangkan tingkat kematangan lebih menunjukan tahapan yang dicapai dalam proses kematangan
yang dinyatakan dalam bilangan bulat.
Table 3 Pemetaan Jawaban dan Tingkat Kematangan
No.

Atribut

1
AC
2
PPP
3
TA
4
SE
5
RA
6
GSM
Rata-Rata

Nilai Kematangan
as is
to be
3.12
4.08
2.75
3.81
3.02
3.75
3.19
4.29
3.13
4.12
2.83
3.71
3,01
3.96

Tingkat Kematangan
as is
to be
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

Nilai kematangan memperlihatkan semua atribut yaitu AC, PPP, TA, SE, RA, dan GSM
memiliki tingkat kematangan pada level 3 (Defined Process). Untuk kematangan tersebut
memperlihatkan bahawa Politeknik Negeri Pontianak telah memahami akan kebutuhan
manajemen data untuk teknologi informasi dan organisasi secara keseluruhan. Telah memberikan
wewenang atau tanggung jawab terhadap kepemilikan data, permasalahan integritas dan
keamanan data sudah dikendalikan oleh pihak yang bertanggung jawab yaitu UPT KTI. Prosedur
manajemen data diformalkan. Digunakan beberapa tools untuk keperluan backup/restorasi serta
penghapusan peralatan/media. Pengawasan terhadap manajemen data telah dilakukan dan telah
didefinisikan pengukuran kinerja dasar. Pelatihan bagi staf manajemen data mulai dilakukan.
Nilai kematangan perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan
melalui pembakuan prosedur secara luas serta dilakukan sharing terhadap knowledge,
menerapkan teknologi informasi terkini, memahami akan kebutuhan data bagi manajemen data
di lingkungan perguruan tinggi, adanya definisi yang jelas terhadap penetapan serta
dikomunikasikannya tanggungjawab kepemilikan dan manajemen data. Indikator pencapaian
tujuan dan kinerja telah disepakati pengguna dan dimonitor sesuai dengan proses yang telah

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 193

didefinikan. Melakukan pelatihan formal terhadap staf manajemen data. Gambar 2 menunjukkan
grafik model kematangan untuk saat ini dan yang diharapkan melalui representasi grafik radar.

Gambar 2 Representasi nilai kematangan pada proses DS11
Model tata kelola teknologi informasi berkaitan dengan peran DS11 agar berjalan secara
efektif, maka harus memiliki keterkaitan dengan teknologi informasi lainnya yang didefinisikan
dalam COBIT, baik pada proses input maupun output. Gambar 3 menunjukan proses mengolah
data (DS11) memiliki keterkaitan dengan teknologi informasi input yang terdiri PO2, AI4, DS1,
DS4 dan DS5, sedangkan untuk output terdiri dari ME1 dan DS13.

Gambar 3 Keterkaitan Proses DS11 dengan Teknologi Informasi Lainya
4. KESIMPULAN
Hasil analisis identifikasi resiko (management awareness) terhadap tingkat pemenuhan
Detailed Control Objectives (DCO) terhadap proses pengolaha data termasuk cukup dengan nilai
rata-rata 2,19. Nilai tersebut menunjukan bahwa kontrol pada proses pengolahan data sudah
cukup baik bagi Politeknik Negeri Pontianak yang secara tidak langsung akan mempengaruhi
tingkat kematangan sistem informasi BAAK dan prodi. Terbukti dengan hasil evaluasi tingkat
kematangan atribut-atribut pada proses pengolahan data (DS11) pada saat in (as is) secara
keseluruhan berada pada level 3 (Defined Process), sedangkan tingkat kematangan yang
diharapkan (to be) berada pada level 4 (Managed and Measurable).
5. SARAN
Penelitian ini memilikim kekurangan karena hanya terbatas pada proses pengolahan data
(DS11) pada satu domain saja, sehingga perlu sekiranya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
proses domain DS yang lengkap atau keseluruhan domain pada COBIT.
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Abstrak
PT Digital Printing merupakan penyelendia jasa percetakan dengan media sarana teknologi
komputer.Dalam perkembangannya terus berinovasi untuk menyediaan sistem agar menjadi
terkomputerisasi dengan efektif dan berdayaguna terutama dalam pelayanan. Dalam pelayanan
Pada PT Digital Printing dengan tiket kertas yang tercetak sebagai media antrian untuk
customer,dengan memiliki sistem seperti ini menjadikan informasi pelayanan terhadap customer
menjadi lama .Sehingga untuk pencatatan data para customer serta data pesanan, dalam
prosesnya pekerjaaan percetakan tidak menghasilkan hasilkan informasi yang jelas kepada
customer, mengakibatkan laporan yang diberikan kepada customer tidak bisa di sampaikan tidak
cepat.Dengan permasalahan tersebut maka penulis membuat sebuah aplikasi Work Order yang
berbasis website ,sehingga mudah untuk para Customer melihat hasil proses pekerjaan pesanan.
Dengan bahasa pemograman PHP dan rancangan dengan Unified Modeling Language (UML)
.Sistem baru ini digunakan untuk menampilkan Dasboard Work Order kepada Customer .
Sehingga dengan dibangun sistem ini petugas lebih cepat dalam memberikan informasi pesanan,
sehingga informasi yang di dapat menjadi sangat mudah dan cepat.
Kata Kunci :

Aplikasi ,Dasboard, Work order
Abstract

PT Digital Printing is the supervisor of printing services using computer technology media. In its
development, it continues to innovate to provide systems to be computerized effectively and
efficiently, especially in services. In the service of PT Digital Printing with paper tickets printed
as a media queue for customers, by having a system like this makes information services to
customers a long time. So that for recording customer data and order data, in the process of
printing jobs do not produce clear information to the customer, resulting in a report given to the
customer cannot be conveyed not quickly. With these problems the writer makes a Work Order
application based on the website, making it easy for the Customer to see the results of the work
order process. With PHP programming language and design with Unified Modeling Language
(UML). This new system is used to display the Dasboard Work Order to the Customer. So with
this system built officers are faster in providing order information, so that information can be
very easy and fast
Keywords: Application, Dasboard, Work order
1. PENDAHULUAN

D

alam Informasi begitu sangat penting dibutuhkan dalam mencapai keakuratan
informasi sangat diperhitungkan sehingga proses kegiatan yang membutuhkan
informasi dapat dengan maksimal dihasilkan, oleh karna itu di dalam PT Digital Printing sebagai
perusahaan jasa percetakan baik sekala kecil dan besar ,yang ingin menggunakan sarana teknologi
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komputer dan terus berinovasi untuk mengembangkan sebuah sistem yang komputerisasi secara
cepat dan berdayaguna pada suatu pekerjaan tersebut terutama dalam pelayanan.
Proses pelayanan Pada PT Digital Printing menggunakan media kertas sebagai media
nomer antrian untuk customer,tentu memiliki sistem ini berjalan membuat informasi pelayanan
kepada customer menjadi kurang cepat . Proses kerja dalam kegiatan, Seperti melakukan
pencatatan data para customer menggunakan computer,namun dalam proses pekerjaaan
percetakan tidak dapat di hasilkan informasi yang jelas kepada customer, sehingga laporan yang
diberikan kepada customer tidak bisa di sampaikan dari pesanan para customer sampai
penyelesaan pesanan.
Pelayanan dalam informasi workorder terhadap customer perlu diterapkan, oleh karna itu
pekerjaan cetak yang dijalankan oleh PT Digital Printing dapat pantau oleh para customer yang
menunggu hasil cetakan, dan itu sangat membantu kasir kepada customer sehingga keakuratan
dari pekerjaan jasa cetak dapat terkendali dengan baik. Dalam sistem yang dirancang juga adanya
laporan yang dapat dicetak dalam bentuk harian , mingguan, bulanan dan tahunan.Sehingga
mudah laporan pesanan ini dapat disesuaikan dengan bagian keuangan untuk bisa di pengecekan
dalam laporan keuangan pada akhir tahun.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Hasil Analisa
Hasil analisa pengamatan observasi pada saat ini pada PT Digital Printing dapat
dirumuskan masalah , sebagai berikut:
1. Bagaimana mendisain sistem Traffic WorkOrder pada PT Digital Printing?
2. Aplikasi sistem yang buat dapat memberikan informasi Dashboard pesanan kepada para
customer?
3. Apakah Aplikasi sistem yang berbasis web dapat user friendly dan simple dalam
prosesnya?
2.2 Metode Rancangan Sistem

Dalam penelitian digunakan Metode WaterFall, dimana metode ini lebih dalam
pengembangan sistem yang baru.

Gambar 1. Metode Waterfall
Tahapan pengembangan sistem adalah yaitu:
a. Tahap 1: Analisis sistem sedang berjalan
b. Tahap 2: Mendefinisikan kebutuhan yang di butuhkan untuk sistem baru
c. Tahap 3: Mendesain sistem baru
d. Tahap 4: Pengembangkan sistem baru
e. Tahap 5: Implementasi sistem baru
f. Tahap 6: Evaluasi atau pengecekan sistem baru, dan
g. Tahap 7: Perawatan sistem.
Secara teori ini adalah urutan pengembangan sistem. Tapi dalam praktiknya ini tidak
selalu lancar untuk dilakuakan. Oleh karna itu ada beberapa faktor hal yang mempengaruhi
keberhasilan pengembangan sistem informasi. Terutama adalah pada faktor manusia yang ikut.
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Dan dari pihak pembuat, kurangnya tenaga keahlian dan profesional bisa menyebabkan
kerusakan dimana satu tahapan , itu dapat membuat alur ini harus diulangi kembali dari urutan
yang salah..Dari pihak pengguna, idealnya perlu bersama-sama dengan pihak pembuat untuk
dapat memahami sistem informasi mulai dari awal siklus hidup pengembangan sistem.
2.3 Literature Review

Penelitian yang sejenis juga pernah dilakukan oleh Untung Rahardja,dkk (2018) ,Pada
Jurnal Dinamika Informatika, dengan judul“ Implementasi Viewboard Berbasis Interaktif
JavaScript charts Pada Website E-Commerce Perguruan Tinggi Raharja". Pembahasan
penelitian ini adalah Sebuah media yang dapat menampilkan informasi dengan ringkas
diperlukan dalam penyajian informasi yang efektif dan efisien. Informasi hasil laporan
penjualan Raharja Internet Cafe kini dapat dengan mudah diakses oleh top management dan
staff melalui buku besar.
Ada juga penelitan oleh Erick Febriyanto,dkk (2018) ,dalam Jurnal Ilmiah Teknologi
Informasi Asia pada stmikasia dengan judul “Penerapan Viewboard Rooster Berbasis
Bootstrap SebagaiPenunjang Pelayanan iDuhelp! Pada Perguruan Tinggi”. Penelitian ini
membahas Perguruan Tinggi Raharja adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di kota
Tangerang dengan berfokus pada bidang IT (Information and Technology) dalam setiap
jurusannya. Pada saat ini Perguruan Tinggi Raharja terus meningkatkan kualitas pelayanannya
terutama dalam hal pelayanan informasi untuk setiap mahasiswa/mahasiswi di Perguruan
Tinggi Raharja. Salah satu pelayanan informasi yang saat ini diterapkan pada Perguruan Tinggi
Raharja yaitu Role Online System Ticketing (ROOSTER) yang memiliki peran penting dalam
hal pelayanan informasi.
2.4 Rancangan Diagram Sistem

a. Use Case Diagram

Gambar 2.Use Case Diagram Rancangan
Berdasarkan gambar 2. Use Case Diagram terdapat :
a. 1 Disain system dalam aplikasi Work Order
b. 5 actor yaitu adalah Customer Servies ,Customer , Printing ,Disain dan Kasir
c. 5 use case yaitu actor tersebut Terima Pesanan ,Melakukan cetak disain, pembayaran hasil
cetakan, melakukan disain pesanan ,Pengambilan pesanan.
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b. Sequence Diagram

Gambar 3. Sequence Diagram
Berdasarkan gambar 3, Sequence Diagram terdapat :
a. 6 Lifeline yang saling berhubungan, yaitu Disain, Printing, Pembayaran Aplikasi, Order dan
Pengambilan.
b. Terdapat 5 actor yang melakukan kegiatan, yaitu CS, Kasir, Disain, Customer,Printing.

Dan 17 message spesifikasi dari komunikasi antar objek yang melakukan
informasiinformasi tentang aktifitas yang terjadi kegiatan yang biasa dilakukan oleh actor-actor
tersebut.
c. Rancangan Basis Data

Gambar 4. Class Diagram yang diusulkan
Berdasarkan gambar 4, Class Diagram terdapat :
a. 4 tabel yaitu Produksi, Pesanan, user dan Pengambilan
b. 2 Multiplicity, dimana saling terhubung antar table satu ke satu
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tampilan Aplikasi
a. Disain Menu untuk Login Kasir

Gambar 5. Disain Menu untuk login Kasir
Pada gambar 5. merupakan diasin login Kasir untuk bisa masuk kemenu Kasir, harus
menggunakan login dan password yang benar.
b. Tampilan pada Menu Home Kasir

Gambar 6. Disain Menu Home Kasir
Pada gambar 6. merupakan tampilan menu Home untuk area Kasir dalam mengelolah aplikasi
workorder.
c. Tampilan Menu Data Master

Gambar 7. Disain Menu Data Master
Pada gambar 7 merupakan menu data Master yang dapat mengelola Pesanan.
d. Tampilan Menu Data Transaksi
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Gambar 8. Disain Menu Data Transaksi
Pada gambar 8 .merupakan tampilan menu Data transaksi dari prosuksi sampai pengambilan.
e. Tampilan Menu Data laporan

Gambar 9. Tampilan Menu Data Laporan
Pada gambar 9 merupakan tampilan menu Laporan Pembayaran.
f. Tampilan Menu Dasboard

Gambar 10.Tampilan Dasboard WorkOrder
Pada gambar 10. merupakan tampilan Dasboard word Order yang di lihat oleh Customer.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh penulis,mengenai sistem pada PT Digital Printing
penulis mengambil kesimpulan yaitu :
1. Sistem Work Order pada PT Digital Printing berjalan saat ini masih sederhana, dalam bentuk
pencatatan di aplikasi office excel, dan masih sering terjadi kesalahan pada saat pengolahan
informasi dan dipencatatan , serta proses pengerjaan memakan waktu yang lama. sehingga
para customer yang melakukan pesanan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan
informasi cetakannya.
2. Pada PT Digital Printing belum mempunyai aplikasi sistem yang cepat, karena sistem yang
adasaat ini proses pencarian dan pembuatan informasi proses pekerjaan pesanan belum
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berdayaguna sehingga masih memiliki kelemahan pada saat pengolahan informasi kepada
customer.
3. Setelah di bangun sistem yang baru ini , dapat membatu pekerjaan kasir untuk memberikan
informasi yang cepat kepada customer perihal cetakan yang di pesan.Sehingga informasi yang
diberikan sesui dengan proses pekerjaan cetakan yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut.
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Abstrak
Klassifikasi adalah metoda pembelajaran mesin terbimbing dimana data digunakan sebagai
“data latih” untuk membangun model klassifikasi, kemudian model diterapkan pada “data uji”
untuk verifikasi ketepatan prediksi-nya. Ada dua metoda yang diperiksa pada paper ini, k-Nearest
Neighbor (k-NN) dan Artificial Neural Network (ANN), untuk melakukan klassifikasi dari tiga
kumpulan data. Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dan ketepatan prediksi akan
dinyatakan.
Kata kunci : Data Mining, Data Science, Supervised Machine Learning, Klassifikasi
Abstract
Classification is a supervised learning method where a classified data set is used as a” training
data” to build the classification model, and then the model is applied to a “ test data set” to verify
prediction accuracy. Two methods was explored in this paper, k-Nearest Neighbor (k-NN) and
Artificial Neural Network (ANN) to classify three different data sets. The results was compared
and the accuracy of both methods was declared.
Keywords: Data Mining, Data Science, Supervised Machine Learning, Classification
1. PENDAHULUAN

K

lassifikasi merupakan salah satu metoda penentuan kelas dari suatu objek data ke
dalam kelas tertentu yang tersedia. Ada dua langkah utama dalam proses klassifikasi
yaitu: (1) membangun model sebagai prototipe dari sejumlah kelas data dan (2) menggunakan
model untuk menentukan / memprediksi kelas dari data lain yang sejenis. Klassifikasi merupakan
salah satu topik dalam Data Mining atau Data Science.
Teknik klassifikasi telah digunakan pada berbagai aplikasi, seperti klassifikasi hewan
berdasarkan sejumlah atribut yang dimilikinya, klassifikasi penyakit kanker kulit (melanomia),
klassifikasi dari sel darah merah apakah normal atau mengandung impuritan, dan sebagainya.
Beberapa teknik klassifikasi telah ditemukan oleh para ahli, seperti k-Nearest Neighbor
(k-NN), Artificial Neural Network (ANN, Neural net), Support Vector Machine (SVM), Naïve
Bayes, dan Decision Tree [Chiu,2015] [Ledolter,2013] [Lantz,2015] [Tomey, 2014] [Mayor,
2015], namun hanya dua teknik klassifikasi yang diselidiki pada paper ini yaitu k-NN dan Neuralnet, dan kedua-nya tersedia sebagai pustaka fungsi dalam bahasa-R.
Proses pengujian pada metoda “Supervised Learning” [Tomey, 2014] [Usuelli,2014]
dilakukan dengan membagi dua setiap jenis data-set menjadi data latih (training data) dan data
uji (testing data). Data latih pada percobaan ini dipilih secara acak sekitar 90% populasi data, dan
sisanya digunakan sebagai data uji. Ada tiga jenis data set yang digunakan, yaitu data bunga Iris,
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data Forensic Glass, dan German Credit Data. Ketiga data ini juga telah digunakan oleh beberapa
peneliti sebelumnya [Ledolter,2013] [Lantz, 2015] [Daroczi, 2015] [Mayor, 2015].
Hasil eksplorasi disajikan dalam bentuk tabel yang menyatakan teknik klassifikasi, data
set, serta prosentase data yang diprediksi benar.
2. METODA PENELITIAN
Ada dua metoda klassifikasi yang akan diuji dalam ekplorasi ini yaitu k-Nearest Neighbor
(k-NN) dan Artificial Neural Network (Neural-net), keduanya tersedia sebagai pustaka bahasa R.
Bahasa R adalah bahasa untuk analisa-data utamanya analisa statistik dan data mining. Bahasa R
diciptakan oleh dua orang professor Statistik, George Ross Ihaka dari Universitas Auckland di
New Zealand, dan Robert Clifford Gentlemen dari Canada, kini ditangani oleh R-Development
Core Team dari proyek GNU. Perangkat lunak R gratis dan diambil dari situs http://www.rproject.org/.
2.1. k-Nearest Neighbor (k-NN)
Teknik k-NN, adalah salah satu teknik klassifikasi data yang memanfaatkan jarak data ke kbuah data tetangga terdekat (K-Nearest Neighbor). Illustrasi k-NN disajikan pada Gambar-1
berikut ini.

Gambar 1 : Tetangga terdekat dengan k=1, 3, dan 5 [Mayor, 2015]
Formula jarak yang digunakan pada umumnya adalah “Euclidean Distance” yang merupakan
akar dari jumlah kuadrat selisih setiap atribut data.
𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑒𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = √∑𝑛𝑖=1(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖 )2
(1)
Data yang diprediksi merupakan anggota kelas dari k-data tetangga dengan jarak terdekat
darinya. Klassifikasi k-NN dalam R dapat diperoleh dari pustaka sebagai berikut:
a. library(class)
model <- knn(datatrain, datatest, class, k=n)
model merupakan hasil prediksi dari klassifikasi datatest
b. library(caret)
model <- train(datatrain, class, method=’knn’)
hasil <- predict(model, newdata=datatest) #fungsi prediksi
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2.2. Artificial Neural Network (ANN , Neural-net)
Neural-net merupakan suatu konsep rekayasa pengetahuan dalam bidang kecerdesan buatan
(Artificial Intelligence, AI) yang dirancang dengan mengadopsi sistem saraf manusia. Bagian
terkecil dari saraf otak manusia disebut neuron, dan terdapat sekitar 10 milyar neuron didalam
otak manusia.
Sebuah neuron terdiri atas badan sel (soma), sejumlah serat (dendrit) yang menyalurkan
informasi ke soma, dan sebuah serat tunggal (axon) yang menyalurkan informasi keluaran dari
neuron ke sel berikutnya. Setiap neuron terhubung ke neuron lainnya melalui dendtrit dan axon
sehingga neuron-neuron dapat bekerja secara paralel berkecepatan tinggi.

Gambar 2 : Model-ANN (Neural-net)
Bahasa R menyediakan fungsi untuk pelatihan memakai Neural-net yaitu :
a. library(nnet)
model < nnet(formula,data=train, size=hidden, maxit=n)
b. library(neuralnet)
model <- neuralnet(formula, data=train, hidden=n, stepmax=m)
c. hasil <- predict(model, newdata=test)
2.3. Data Set
Data set yang dipersiapkan untuk menguji kedua teknik klassifikasi tersebut diatas ada tiga
macam yaitu, data bunga Iris, data Forensic Glass, dan German Credit Data. Ketiga data set ini
merupakan data yang telah memiliki klassifikasi pada setiap baris data-nya, sehingga cocok untuk
dijadikan data latih dan data uji dalam supervised-learning.
2.3.1. Data Bunga Iris
Data Iris merupakan data klassifikasi dari tiga jenis bunga Iris. Data ini dapat diperoleh dari
UCI Machine Learning Repository (https://archive.ics.uci.edu). Data Iris terdiri atas 150
observasi masing-masing dengan 4 atribut/fitur (Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length,
Petal.Width) dan 1 klassifikasi (Species). Ada 50 data jenis Iris-Setosa, 50 data Iris-Versicolor,
dan 50 data Iris-Virginica. Pada percobaan ini 130 data bunga Iris yang dipilih secara acak akan
digunakan sebagai data latih, dan sisanya 20 data sebagai data uji.
2.3.2. Data Forensic Glass
Data Forensic Glass merupakan klassifikasi dari beberapa jenis kaca/gelas. Data ini tersedia
dalam paket R melalui library(MASS), dan diberi nama “fgl”.
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Terdapat 214 observasi dalam data Forensic Glass, dengan 9 atribut/fitur dan 1 kelas (type).
Fitur merupakan kandungan beberapa mineral dalam gelas, seperti Na, Mg, Al, dan sebagainya.
Ada 6 macam klassifikasi gelas, yaitu WinF (70 data), WinNF(76 data), Veh(17 data), Con(13
data), Tabl (9data), Head (29 data). Dalam percobaan ini hanya 7 fitur yang digunakan yaitu: RI,
Na, Mg, Al, Si, K, dan Ca. Fitur ke-8 yaitu Ba, dan fitur ke-9 yaitu Fe, tidak disertakan dalam
analisa karena nilai-nya sebagian besar = 0.0.
2.3.3. German Credit Data
Data set German Credit bersumber dari UCI (University of California at Irwin) Machine
Learning Repository (https://archive.ics.uci.edu). Data ini terdiri atas 1000 record , dan 21 kolom,
namun tidak semua kolom dapat dijadikan fitur data klassifikasi.
Pada percobaan ini untuk keperluan klassifikasi jumlah kolom direduksi menjadi 5 saja : yaitu
dipilih variabel/kolom: "Default","Duration","Amount","Installment","Age". Kolom 1 (Default)
di-gunakan sebagai kelas-nya, dimana Default=0 menyatakan gagal memperoleh kredit dan
Default=1 berhasil memperoleh kredit, kolom lainnya sebagai fitur dari klassifikasi.
2.4. Algoritma Pengujian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengujian metoda klassifikasi k-NN dan Neural-net dilakukan mengikuti langkah berikut ini:
Siapkan data, (Iris / Forensic Glass / German Credit)
Tetapkan indeks secara acak dari data untuk digunakan sebagai indeks training data
Training_data = data[indeks] # sesuai indeks acak, testing_data = data[-indeks] # sisa-nya
Panggil library fungsi klassifikasi (knn atau neuralnet)
Lakukan training memakai fungsi klassifikasi
Lakukan prediksi klassifikasi dari testing_data
Hitung akurasi hasil prediksi dengan membandingkan data asli, lalu menguji perbedaan hasil
kNN dan ANN melalui uji student-t.
1.Memilih data set
{Iris/F.Glass/G.Credit}

2. Menetapkan indeks data
secara acak.

4. Memanggil Fungsi
kNN atau fungsi Neural Net
dari Library-R

3.Memisahkan Data
Sesuai Indeks.
a.Training Data
b. Testing Data

5. Membuat model
klassifikasi melalui
fungsi training kNN/ANN

6.Prediksi klassifikasi
Testing data memaki
model training.

7. Membanding hasil klassifikasi
memakai Student-t test

Gambar 3 : Blok Struktur Metoda Pengujian
Tiga buah program R disusun berdasarkan algoritma diatas, masing-masing adalah program
untuk data Iris, program untuk data Forensic Glass, dan program untuk German Credit data. Pada
setiap program dilakukan dua kali klassifikasi, masing-masing memakai metoda k-NN dan
metoda Neural-net.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klassifikasi memakai teknik k-NN dan Neural-net telah diterapkan terhadap tiga macam data
melalui program bahasa R sesuai dengan algoritma pengujian. Selanjutnya akurasi yang diperoleh
pada setiap data-set dan setiap metoda klassifikasi dibandingkan.
Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian kedua metoda klassifikasi terhadap tiga kumpulan
data tersebut.
Tabel 1 : Tabel perbandingan hasil percobaan
Klassifikasi
#data latih
#data uji
Rasio data uji
#Fitur
k-Nearest Neighbor
Neural network
Kesimpulan

Data Iris
130
20
15.38%
4
100% (k=3)
100% (hidden=5)
kNN = NNet

Data Forensic Glass
189
25
13.22%
7
88% (k=3)
56% (hidden=7)
kNN > Nnet

German Credit
900
100
11.11%
4
100% (k=3)
73% (hidden=5)
kNN > NNet

Klassifikasi data Iris dengan 4 fitur berhasil diprediksi dengan sempurna, kedua metoda
memberikan hasil klassifikasi benar 100%. Data Forensic Glass dengan 7 fitur tidak dapat diprediksi hingga 100%, metoda k-NN memberikan akurasi 88% , metoda neural-net hanya 56%.
Data German Credit dengan 4 fitur dapat diprediksi 100% memakai k-NN tetapi hanya 73%
memakai Neural-net.
Perbedaan antara hasil dari metoda k-NN dengan hasil metoda Neural-net telah diuji dengan
test perbedaan student-t test dengan null-hypothesis (H0) bahwa keduanya sama. Hasilnya: t =
1.4654, p-value=0.2609, atau H0 harus ditolak pada alpha=0.95, dengan kata lain H1 diterima
bahwa kedua metoda ini memberikan hasil yang berbeda.
Jumlah fitur yang digunakan dalam training mempengaruhi hasil klassifikasi terutama pada
metoda Neural-net, karena semakin banyak fitur berarti jumlah neuron input pada model akan
semakin banyak, demikian pula hidden neuron-nya. Tidak ada petunjuk umum tentang jumlah
neuron pada hidden-layer, maka pada percobaan ini dipilih jumlah hidden neuron mendekati
jumlah fitur.
Diduga bahwa jumlah fitur pada data menyebabkan data Forensic Glass dengan 7 fitur hasil
prediksinya ternyata tidak dapat mencapai 100%.
Hal lain yang terlihat dari eksperimen ini adalah metoda k-NN terlihat lebih unggul dalam
prediksi klassifikasi dibanding metoda Neural-net.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Metoda k-Nearest Neighbor (k-NN) dan Artificial Neural Network (Neural net) merupakan
dua metoda dari beberapa metoda yang ada untuk klassifikasi. Kedua metoda tersebut telah diuji
coba terhadap tiga jenis data, data bunga Iris, data Forensic Glass, dan data German Credit.
Kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Kedua metoda berhasil melakukan klassifikasi walaupun tidak semua akurat 100%
2. Jumlah fitur pada data mempengaruhi prediksi, terlihat data dengan fitur lebih banyak
(Forensic Glass) diprediksi lebih rendah dari data yang lain.
3. Pada percobaan ini metoda k-NN terlihat lebih unggul dari metoda Neural-net.
Percobaan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan kedua metoda ini dengan
metoda klassifikasi yang lain, seperti Naïve-Bayes, dan Decision-tree. Serta menggunakan data-set yang
lebih banyak fitur-nya. Selain itu variasi jumlah k pada k-NN dan variasi jumlah hidden-neuron pada
Neural-net dapat dibandingkan.
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Abstrak
Game merupakan salah satu sarana hiburan untuk mengisi waktu luang. Salah satu
elemen penting dalam game adalah kecerdasan buatan, dimana elemen ini yang digunakan untuk
mengasah kemampuan para pemainnya. Kecerdasan buatan dalam game umumnya diterapkan
pada Non Player Character (NPC) yang ada di dalam game, karena NPC lah yang paling sering
dikembangkan oleh para developer game.
Pada paper ini, penulis mencoba untuk
meninjau sebuah game yang ada di pasaran, baik dari sisi konsep, grafis, dan terutama
kecerdasan buatan pada NPC yang ada di game tersebut, kemudian penulis akan membuat game
yang serupa dengan game yang ditinjau, tetapi dengan kecerdasan buatan pada NPC yang telah
ditingkatkan. Dari penelitian ini, dihasilkan sebuah game dengan nama “Pixel Adventure”.
Game ini mempunyai 4 NPC musuh yaitu tanaman pemangsa, lebah, katak, dan monster hutan.
Tiap NPC musuh mempunyai tingkat kecerdasan buatan dan serangan yang berbeda terhadap
pemain.
Kata kunci— Kecerdasan Buatan, Game, NPC
Abstract
A maximum 200 word abstract in English in italics with Times New Roman 11 point.
Abstract should be clear, descriptive, and should provide a brief overview of the problem studied.
Abstract topics include reasons for the selection or the importance of research topics, research
methods and a summary of the results. Abstract should end with a comment about the importance
of the results or conclusions brief. Game is one means of entertainment to fill the spare time. One
of the most important elements in the game is artificial intelligence, where this element is used to
hone the ability of the players. Artificial intelligence in games is generally applied to Non Player
Character (NPC) in the game, because NPC is the most frequently developed by game developers.
In this paper, the author tries to review a game on the market, both in terms of concept, graphics,
and especially artificial intelligence on the NPC in the game, then the author will create a game
similar to the game being reviewed, but with artificial intelligence on an upgraded NPC. From
this research, produced a game called "Pixel Adventure". This game has 4 enemy NPC predators,
bees, frogs, and forest monsters. Each enemy NPC has different levels of artificial intelligence
and attacks against players.
Keywords— Artificial Intelligence, Games, NPC
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1. PENDAHULUAN

P

ada saat ini hampir semua aktifitas yang berhubungan dengan komunikasi informasi
tidak pernah terlepas dari multimedia, baik media tulisan maupun suara ataupun
gambar[1]. Salah satu media sebagai sarana hiburan adalah game [2].
Dalam perkembangannya, semakin banyak game yang ditujukan untuk pasar mobile,
terutama untuk sistem operasi Android. Hal ini dikarenakan Android dipakai di lebih dari 70%
pengguna smartphone di dunia [3]. Dalam marketplace Android pun, yaitu Google Play Store,
tipe aplikasi paling laris di dominasi oleh aplikasi game.
Salah satu elemen dalam pengembangan game adalah Artificial Intelegence (kecerdasan
buatan), biasa disingkat AI. Kecerdasan buatan dalam game dianggap penting karena bisa menjadi
penentu seseorang untuk memainkan atau membeli sebuah game, serta mengasah kemampuan
dari para pemain game. [4]
Kecerdasan buatan dalam game biasanya digunakan untuk mengatur respon dari Non
Player Character (NPC), yaitu karakter dalam game yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan.
NPC umumnya berwujud musuh yang akan dihadapi oleh pemain [5]. Seiring berjalannya waktu,
kecerdasan buatan pada NPC dalam game terus ditingkatan untuk menghasilkan interaksi yang
lebih banyak antara pemain dengan game yang dimainkan [6]. Banyak pengembang game yang
terus melakukan eksperimen agar kecerdasan buatan dalam game semakin interaktif.
Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
kecerdasan buatan dalam game dengan melakukan modifikasi terhadap kecerdasan buatan dari
game yang sudah ada di pasaran. Maka dapat diperoleh rumusan yaitu bagaimana cara untuk
menerapkan kecerdasan buatan pada NPC musuh dalam game yang bisa mendeteksi jarak pemain
lalu menyerang dengan berbagai macam serangan saat pemain sudah berada dalam jarak pandang
NPC.
2. METODE PENELITIAN
Kecerdasan buatan adalah suatu sistem informasi yang berhubungan dengan
pengungkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi
informasi sehingga sistem tersebut memiliki kecerdasan seperti yang dimiliki manusia [7].
Kecerdasan buatan dalam game dapat diterapkan ke berbagai aspek dalam game, di antaranya:
[8]
1) Penerapan pada NPC
2) Player Experience Modeling
3) Procedural Content Generation
4) Penambangan Data pada perilaku pemain
2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional
Berikut merupakan kebutuhan fungsional untuk kecerdasan buatan yang ada di dalam
game nantinya:
1. Game mampu menghasilkan NPC musuh yang bisa mendeteksi keberadaan pemain
berdasarkan jarak, lalu menyerang pemain saat pemain berada dalam jarak pandang NPC.
2. Game mampu menyediakan 4 jenis NPC musuh yang dibagi ke dalam tingkat kecerdasan
buatan yang berbeda mulai dari easy, normal, dan hard.
3. Tiap NPC musuh akan mempunyai tipe serangan yang berbeda tergantung jenis dan tingkat
kecerdasan buatan yang ditanamkan pada NPC tersebut.
2.2 Desain Game
Game akan mempunyai genre platformer sama seperti game yang ditinjau sebelumnya
[9]. Dalam game ini, lompatan akan menjadi unsur utama yang akan dilakukan pemain. Pemain
akan memainkan karakter berupa seekor kelinci yang harus melompat dari satu platform (pijakan)
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menuju pijakan lain, melewati berbagai rintangan dan mengalahkan berbagai musuh untuk
mencapai tujuan utama, yaitu rumah yang berada di akhir stage.
Kecerdasan buatan untuk NPC musuh dalam game ini akan meniru beberapa NPC musuh
dalam game yang sebelumnya ditinjau, yaitu Sword of Xolan. Penulis akan memodifikasi
kecerdasan buatan dari game tersebut untuk meningkatkan interaksi antara pemain dengan NPC
dalam game [10]. Berikut aturan main dalam game untuk pemain:
Pemain menyerang musuh dengan cara melompat dan menginjak musuh dari atas. Tiap serangan
pemain akan mengurangi 1 poin nyawa dari musuh.
1. Pemain akan diberi lima nyawa. Jika pemain menyentuh NPC musuh atau terkena serangan
musuh, maka pemain akan kehilangan 1 poin nyawa.
2. Pemain akan kehilangan 1 poin nyawa tiap 2 detik jika masuk ke dalam lubang yang berisi
jebakan duri.
3. Setelah menyelesaikan stage atau game over, pemain bisa mengulang untuk memainkannya
lagi atau kembali ke menu utama.
4. Pemain dapat menjumpai berlian selama perjalanan dalam game. Tiap berlian yang didapat
akan menambah skor sejumlah 200 poin.
Berikut merupakan flowchart keseluruhan proses yang ada di dalam game:

Gambar 1. Flowchart Proses Game
2.3 Perancangan Kecerdasan Buatan Pada NPC Musuh
Akan ada 4 macam NPC musuh dalam game ini, dan kecerdasan buatan untuk NPC musuh
akan dibagi menjadi 3 level, yaitu easy, medium, dan hard. Berikut pembahasannya:
1) NPC Tanaman Pemangsa (Easy)
NPC ini mempunyai kecerdasan buatan paling dasar. Tanaman hanya mempunyai jarak
pandang sejauh 50 pixel. Ia akan menyerang tiap 1,5 detik sekali dengan cara memakan
pemain jika pemain masuk ke jarak pandangnya. Berikut algortima untuk NPC tanaman
pemangsa:
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Gambar 2. Diagram Serangan Tanaman Pemangsa
2) NPC Lebah (Easy)
Lebah menggabungkan kecerdasan buatan dari NPC kumbang dan lalat dari Sword of Xolan.
Lebah bisa melakukan patroli sekaligus mengerjar pemain. Jika pemain tersentuh lebah, maka
nyawa pemain akan berkurang 1 poin. Lebah mempunyai jarak pandang sebesar 100 pixel,
dan mempunyai 1 poin nyawa. Berikut algoritma untuk NPC lebah:

Gambar 3. Diagram Serangan Lebah
3) NPC Katak (Medium)
Kecerdasan buatan pada katak akan meniru NPC monster ikan dari game Sword of Xolan,
dengan beberapa peningkatan. Disini katak akan menembakkan peluru yang bisa mengarah
ke posisi pemain. Selain itu, katak akan ikut melompat jika pemain melompat, gunanya untuk
menghalangi jalannya pemain. Katak mempunyai jarak pandang sebesar 150 pixel, dan
mempunyai 1 poin nyawa. Berikut algoritma untuk NPC katak:

Gambar 4. Diagram Serangan Katak
4) NPC Monster Hutan (Hard)
Kecerdasan buatan pada monster hutan akan menggabungkan elemen dari lebah dan katak,
yaitu mengejar dan menembak. Monster hutan mempunyai jarak pandang sejauh 175 pixel
dan mempunyai 3 poin nyawa, sehingga pemain perlu menyerang 3 kali untuk
mengalahkannya. Berikut algoritma untuk NPC monster hutan:

Gambar 5. Diagram Serangan Monster Hutan
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahap implementasi dan pengujian terutama dalam pembuatan kecerdasan buatan
pada game “Pixel Adventure” dengan membuat dan memasukkan semua file asset yang sudah
dirancang ke dalam game engine Construct 2, lalu menggunakan event sheet untuk menerapkan
algoritma yang nantinya akan mengendalikan jalannya game.
3.1 Implementasi Kecerdasan Buatan Pada NPC Dengan Event Sheet
Bagian ini membahas penerapan kecerdasan buatan pada NPC musuh dengan
menggunakan event sheet. NPC musuh dibagi menjadi 3 level, dengan 2 NPC level easy, 1 NPC
level medium, dan 1 NPC level hard. Berikut pembahasan algoritma kecerdasan buatan pada
event sheet nya:
1) NPC Tanaman Pemangsa (Easy)
NPC tanaman pemangsa diberi 1 behaviors yaitu “Line Of Sight” dengan setting Parameter
“Range” di setting sebesar 50, sehingga tanaman mempunyai jarak pandang sejauh 50 pixel.
Berikut pemaparan baris event sheet pada tanaman pemangsa:

Gambar 6. Setting Behavior Tanaman dan Event Sheet Tanaman Pemangsa
A) Saat pemain (Player) masuk ke dalam jarak pandang tanaman pemangsa, maka tanaman
pemangsa akan menyerang setiap 1,5 detik sekali dengan mengubah animasi menjadi
“attack”, dan saat animasi “attack” sudah berhenti, maka tanaman akan kembali ke posisi
“idle” (diam).
B) Saat posisi Player ada di sebelah kiri dari tanaman (posisi X tanaman > posisi X Player), maka
tanaman tetap menghadap ke kiri (tidak terbalik) dan sebaliknya, saat Player ada di sebelah
kanan dari tanaman, maka tanaman akan menghadap ke kanan.
2) NPC Lebah (Easy)
Lebah mempunyai 3 behaviors, yaitu “Line of Sight”, “MoveTo”, dan “Sine” dengan setting
berikut:

Gambar 7 Setting Behaviors Line Of Sight, MoveTo dan Sine Lebah
Parameter “Range” di setting sebesar 100, sehingga lebah mempunyai jarak pandang
sejauh 100 pixel. Parameter “Max speed” di setting sebesar 75, sehingga lebah mempunyai
kecepatan 75 pixel/detik. Parameter “Movement” bisa di setting horizontal atau vertikal, untuk
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memilih patroli dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Parameter “Magnitude” di setting sebesar
50, sehingga lebah berpatroli sejauh 50 pixel.
Event sheet untuk lebah dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:

Gambar 8 Event Sheet Lebah
A) Saat Player masuk ke jarang pandang lebah, maka lebah akan menonaktifkan mode patroli,
lalu terbang mengejar Player. Saat Player sudah berada diluar jarak pandang lebah, maka
lebah akan berhenti mengejar Player dan kembali melakukan patroli.
B) Saat posisi Player ada di sebelah kiri dari lebah (posisi X lebah > posisi X Player), maka
lebah akan menghadap ke kiri (tidak terbalik) dan sebaliknya, saat Player ada di sebelah
kanan dari lebah, maka lebah akan menghadap ke kanan.
3) NPC Katak (Medium)
Katak mempunyai 2 behaviors, yaitu “Line Of Sight” dan “Platform” dengan tambahan objek
peluru (untuk ditembakkan) yang di setting sebagai berikut:

Gambar 9 Setting Behaviors Line Of Sight, Platform dan Peluru Katak
Parameter “Range” di setting sebesar 150, sehingga katak mempunyai jarak pandang sejauh 150
pixel. Parameter behaviors Platform menggunakan setting default karena kekuatan lompatan
katak (Jump strength + Gravity) sudah lebih tinggi dari pemain, sehingga cukup untuk
menghalangi pemain. Peluru yang ditembakkan katak diberi behavior Bullet dengan setting
“Speed” sebesar 150, sehingga kecepatan peluru sebesar 150 pixel/detik.
Event sheet untuk katak dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut:
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Gambar 10 Event Sheet Katak
A) Saat Player masuk ke jarang pandang katak, maka katak akan menjalankan animasi
“attack” dan menyerang pemain setiap 1,25 detik dengan menembakkan peluru
(obj_peluru) yang diarahkan menuju posisi Player. Peluru tersebut akan hancur jika
menabrak dinding. Saat Player melompat, maka dengan interval 0.2 detik setelah
lompatan Player, katak akan ikut melompat, gunanya untuk menghalangi jalannya
pemain.
B) Saat Player sudah diluar jarak pandang katak, maka katak akan kembali ke posisi diam.
C) Saat posisi Player ada di sebelah kiri dari katak (posisi X katak > posisi X Player), maka
katak akan menghadap ke kiri (tidak terbalik) dan sebaliknya, saat Player ada di sebelah
kanan dari katak, maka katak akan menghadap ke kanan.
4) NPC Monster Hutan (Hard)
Monster hutan akan diberi 3 mode, yaitu mode diam, mode pengejaran, dan mode
penyerangan. Selain itu, monster hutan juga memiliki tiga nyawa, sehingga pemain perlu
menyerang sebanyak tiga kali agar bisa mengalahkannya.
Monster hutan memiliki 3 behaviors, yaitu “Line of Sight”, “Platform” dan “Flash” serta objek
gelombang angin (untuk ditembakkan) dengan setting berikut:

Gambar 11 Setting Behaviors Monster Hutan
Parameter “Range” di setting sebesar 175 sehingga monster hutan mempunyai jarak
pandang sejauh 175 pixel. Parameter “Max Speed” di setting sebesar 75 agar monster hutan
mempunyai kecepatan mengejar sebesar 75 pixel/detik. Behavior “Flash” tidak memiliki
parameter karena di setting langsung melalui Event Sheet. Gelombang angin yang ditembakkan
monster hutan diberi behavior “Bullet” dengan setting parameter “Speed” sebesar 150, sehingga
kecepatan peluru sebesar 150 pixel/detik.
A) Event sheet ini mempunyai arti bahwa selama game dijalankan (Every tick), sistem akan mensetting nilai yang dimasukkan ke variabel mode sebagai animasi dari monster hutan, serta
mengukur jarak antara monster dengan player.

Gambar 12 Event Sheet Mode Mengejar
B) Dalam mode mengejar, saat Player sudah masuk jarak pandang monster hutan dan jaraknya
masih lebih dari 125 pixel, maka monster hutan akan mengaktifkan / masuk ke dalam mode
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mengejar (run). Saat mengejar, monster hutan akan menghadap ke arah dimana Player berada
tergantung dari posisi X dari Player ( seperti pada NPC di level sebelumnya).

Gambar 13 Event Sheet Mode Serang
C) Jika Player telah masuk de dalam jarak pandang monster hutan dan jaraknya < 125 pixel,
maka monster hutan akan masuk ke mode serang (attack), dimana ia akan menembakkan
gelombang angin setiap 1 detik sekali, yang mengarah ke posisi Player, dan gelombang
tersebut bisa menembus tembok.

Gambar 14 Event Sheet Mode Kebal
D) Saat Player berhasil menyerang monster hutan, maka ia akan masuk ke mode kebal (Flash).
Saat mode kebal terjadi, monster hutan akan diam sejenak selama 3 detik dan tidak bisa
diserang, setelah itu akan kembali menyerang seperti semula.

Gambar 15 Event Sheet Mode Diam
E) Jika animasi “attack” monster hutan sudah selesai, maka monster hutan akan masuk mode
diam. Jika Player sudah diluar jarak pandang monster hutan, maka monster hutan akan masuk
ke mode diam.
Saat Player menginjak musuh, maka musuh akan meledak dan Player akan melompat
dari ledakan tersebut. Ledakan tersebut akan menghilang setelah 0.5 Detik. Serangan ini berlaku
pada semua NPC musuh.
Tabel 1 Parameter Kecerdasan Buatan Pada NPC
Parameter
No

1

NPC

Tanaman

Level

Easy

Jarak

Kecepatan

Tipe

Kecepatan

Kecepatan

Kekuatan

pandang

mengejar

serangan

serangan

Tembak

lompatan

50 pixel

-

-

-

-

-

Pemangsa
2

3

Lebah

Katak

Easy

Normal

Monster
Hutan

Hard

Tiap 1.5
detik

100

75

Jarak

Tiap 2

pixel

pixel/detik

dekat

detik

150

-

Jarak

Tiap 1.25

150

650

jauh

detik

pixel/detik

pixel/detik
-

pixel
4

Jarak
Dekat

Nyawa

-

1 poin

50

1 poin

pixel

175

75

Jarak

Tiap 1

150

pixel

pixel/detik

jauh

detik

pixel/detik
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4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penerapan kecerdasan buatan pada NPC musuh dalam game di
platform Android ini, maka dapat ditarik kesimpulan:
1. Untuk mengatur level dari NPC musuh bisa dilakukan dengan cara mengubah nilai parameter
NPC, seperti jarak pandang sebesar 25 - 50 pixel dan kecepatan serangan sebesar 0,25 – 0,5
detik.
2. Pengaturan level NPC juga bisa dilakukan dengan menambah kemampuan dari NPC tersebut,
seperti kemampuan untuk mengejar atau melompat.
3. NPC tanaman dengan level easy hanya mempunyai 2 kemampuan, yaitu mendeteksi jarak
pemain dan melakukan serangan.
4. NPC lebah dengan level easy mempunyai 3 kemampuan, yaitu mendeteksi jarak pemain,
melakukan pengejaran, dan melakukan patroli.
5. NPC katak dengan level medium mempunyai 3 kemampuan, yaitu mendeteksi jarak pemain,
menembak, dan melakukan lompatan.
NPC monster hutan dengan level hard mempunyai 4 kemampuan, yaitu mendeteksi jarak
pemain, melakukan pengejaran, menembak dan mengaktifkan sistem kekebalan.
5. SARAN
Kecerdasan buatan yang dibuat pada penelitian ini tentu masih bisa dikembangkan, dan
berikut beberapa saran dari penulis:
1. Penambahan varian NPC dalam game untuk meningkatkan tantangan yang dihadapi.
2. Melakukan kombinasi antara rintangan dengan penempatan NPC musuh dalam game untuk
meningkatkan tantangan bagi pemain.
3. Menambahkan fitur “Time Attack” yaitu memberi batas waktu bagi pemain untuk
menyelesaikan stage, lalu merekam waktu tercepatnya..
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Abstrak
Kriptografi merupakan suatu teknik penyembunyian pesan dimana pesan tersebut hanya
dapat diketahui oleh pengirim dan penerima suatu pesan, dimana pesan itu sering disebut dengan
enkripsi. Saat ini enkripsi sudah banyak dikembangkan salah satunya adalah metode Rivest
Shamir Adleman (RSA) yang menggunakan dua kunci yaitu kunci publik dan kunci privat,
dimana kunci tersebut dapat diatur dengan suatu perhitungan bilangan prima sebagi pembangkit
kunci untuk nilai e, d, dan n. Dimana perhitungan nilai prima tersebut akan menjadi panjang
karakter dari pemngiriman suatu pesan dan menjadi panjang bit pembentukan kunci maka
semakin sukar untuk dipecahkan karena sulitnya memfaktorkan dua bilangan yang sangat besar
dan itu dianggap aman meskipun tidak pernah dibuktikan aman tidaknya, maka dari itu dalam
penelitian ini akan dibuat keamanan yang lebih baik lagi dengan membuat sebuah nilai untuk nilai
e, p dan q secara acak. Dakam pengolahan kriptografi metode RSA ini menggunakan visual basic
for application (VBA) yang telah difasilitasi oleh microsoft excel, yang dianggap lebih mudah
penerapannya dan dianggap pengguna komputer pasti memiliki fasilitas microsoft excel.
Kata Kunci: Kriptografi, Enkripsi, Rivest Shamir Adlemen (RSA), Visual Basic for application
(VBA)
Abstract
Cryptography is a message hiding technique where the message can only be known by
the sender and receiver of a message, where the message is often called encryption. At this time
encryption has been developed, one of which is the Rivest Shamir Adleman (RSA) method which
uses two keys, public key and private key, where the key can be set with a prime number
calculation as the key generator for values of e, d, and n. Where the prime value calculation will
be the length of the characters from sending a message and the bit length of the key formation, it
is more difficult to solve because it is difficult to factor two very large numbers and it is considered
safe even though it has never been proven to be safe or not, therefore in this study will be security
is made even better by making a value for the value of e, p and q at random. In the process of
cryptographic processing of the RSA method, it uses visual basic for application (VBA) which has
been facilitated by Microsoft Excel, which is considered easier to implement and is considered to
be a computer user who certainly has Microsoft Excel facilities.
Keyword : Cryptography, Encryption, Rivest Shamir Adlemen (RSA), Visual Basic for application
(VBA)
1. PENDAHULUAN

S

emakin hari perkembangan teknologi dalam bidang komputer dan sistem informasi
sangat berkembang dengan pesat. Dengan perkembangan teknologi tersebut dapat
membantu dalam menyelesaikan suatu perkerjaan dengan cepat, akurat dan efisien. Salah satu
perkembangan teknologi tersebut yaitu menghasilkan suatu keaman data. Dimana setiap hari

220
kebutuhan transaksi pertukaran data semakin besar, setiap transaksi data tersebut diharapkan
memiliki keamanan agar data tersebut tetap terjaga kerahasiannya dan tidak gampang untuk
diketahui oleh pihak lain yang tidak berhak untuk mengetahui apa isi dari suatu informasi atau
data tersebut.
Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan yang mempelajari teknikteknik matematika yang berhubungan dengan aspek keaman informasi seperti kerahasian,
integrasi data, serta keaslian data [1]. Kriptografi bertujuan agar informasi yang bersifat rahasia,
integrasi data, ontentika dan nirpenyangkalan yang dikirim melalui suatu jaringan internet, tidak
dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh orang lain atau pihak yang tidak berkepentingan.
Dari sekian banyak algoritma kriptografi kunci publik yang pernah dibuat, algoritma yang
paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT
(Massachussets Institute of Technology) pada tahun 1976, Yaitu: Ron (R)ivest, Adi (S)hamir dan
Leonard (A)dleman. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan
yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci privat.
Selama pemfaktoran bialngan besar menjadi faktor-faktor prima belum ditemukanalgoritma yang
tanggu atau handal, maja selama itu pula kemanan algoritma RSA tetap terjamin [2].
Saat ini pengguna sangat sulit mengfisuallisakan suatu perhitungan pada algoritma RSA,
dalam membuat enkripsi dan deskripsi data, dapat dibuat melalui media microsoft office excel.
Microsoft office excel juga banyak menyediakan tols fungsi pendukung untuk merumuskan suatu
perubahan kata menjadi berbagi macam perubahan dalam bentuk simbol atau lainnya dengan
suatu bentuk formula dan fungsi tertentu dalam mengelolah perubahan kata menjadi bentuk yang
lain. Didalam microsoft office excel juga terdapat visual basic for application (VBA) yang tedapat
pada fungsi didalam macro. VBA merupakan kombinasi yang mengitegrasikan antara lingkungan
pemograman (visual basic editor) dan bahasa pemograman (visual basic). Integrasi tersebut
memudahkan pengguna untuk mendesain dan membuat program visual basic. VBA dalam bahasa
ini dapat dibangun pada aplikasi excel untuk mengendalikan fungsi aplikasi melalui beberapa
objek terprogram. VBA dapat diterapkan untuk otomasi pekerjaan yang dilakukan secara
berulang dan relatif kompleks [3].
Studi terdahulu menghasilkan Implementasi Kriptografi Kunci Publik dengan Algoritma
RSA-CRT pada Aplikasi Instant Messaging. Dengan menggunakan algoritma RSA dapat
dimodifikasi dengan algoritma CRT (Chinese Remainder Theorem). Implementasi algoritma
kriptografi RSA-CRT pada aplikasi instant messaging pada panjang bit n mulai dari 56 bit sampai
88 bit, proses dekripsi RSA-CRT dua kali lebih cepat dibandingkan proses dekripsi RSA [4]. Pada
studi terdahulu yang kedua (2) menghasilkan Penerapan Algoritma Asimetris RSA Untuk
Keamanan Data Pada Aplikasi Penjualan CV. Sinergi Computer Libuklinggau Berbasis Web.
Denga menggunakan Penerapan algoritma kriptografi RSA, penggunaan algoritma RSA kedalam
sistem penjualan tersebut maka data yang disimpan di dalam database berupa penjumlahan angka
sehingga isi datanya tidak dapat dimengerti oleh pihak lain [5]. Pada studi terdahulu yang ke tiga
(3) mengasilkan sebuah Penerapan Algoritma RSA untuk Keamanan Pesan Instan Pada Perangkat
Android. Dengah menggunakan penerapan algoritma RSA, yang bertujuan untuk memastikan
pesan hanya dapat dibaca oleh penerima yang dituju. Jika pesan diterima oleh penerima yang
tidak diinginkan maka pengiriman informasi akan susah dimengerti, karena pesan yang diterima
hanya menunjukkan jumlah kode yang susah diuraikan. Pesan itu dikirim diterima oleh aplikasi
server dan diteruskan ke penerima yang dituju [6]
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan Research & Development.
Melibatkan pengguna dalam proses desain menyebabkan kebutuhan pengguna dapat terpenuhi
dengan baik dan secara otomatis kebutuhan pengguna sebagai pengguna sistem semakin
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meningkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Research and
Development (R&D) [7]. Model pengembangan aplikasi yang digunakan adalah metode Rapid
Aplication Development. Metode ini menggunakan 3 Tahapan yaitu rencana kebutuhan
(Requirement Planning), proses desain sistem (Design System), dan implementasi
(Implementation).
2.1

Kriptografi Kunci Publik RSA
Algoritma RSA menggunakan dua (2) buah kunci yaitu kunci Publik (e) dan kunci privat
(d). Untuk melakukan enkripsi menggunakan kunci publik (e) sedangkan untuk dekripsi
menggukan kunci privat (d). Untuk keaman algoritma RSA tetap tejamin kerahasiannya maka
digunakan bilang prima yang besar [8].
Desain konsep kerja dari algoritma RSA dapat disimulasikan pada Gambar berikut ini:

Gambar 1. Konsep Kerja Algoritma RSA
Algoritma RSA memiliki besaran-besaran sebagai berikut [9]:
1. p dan q bilang prima
(rahasia)
2. n = p x q
(tidak rahasia)
3. ø(n) = (p-1) x (q-1)
(rahasia)
4. e (kunci enkripsi)
(tidak rahasia)
5. d (kunci dekripsi)
(rahasia)
6. m (plainteks)
(rahasia)
7. c (cipherteks)
(tidak rahasia)
Algoritma RSA dibagi menjadi 3 langkah [10]:
1. Pembangkit Kunci:
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a. Memilih dua buah bilangan prima sembarang untuk nilai, p dan q
b. Menghitung n = p x q (sebaiknya p ≠ q, sebab p =q maka n = p2 sehingga p dapat
diperoleh dengan menarik akar pangkat dua dari n)
c. Menghitung ø(n) = (p – 1) x (q-1)
d. Memilih kunci publik, e, yang relatif prima terhadap ø(n)
e. Membangkitkan kunci private dengan persamaan (7 x 7), yaitu e x d = 1 (mod ø(n))
2. Enkripsi:
a. Pengirim mengambil kunci publik, e, dan nilai mod n
b. Pengirim menghitung c = me mod n. Mengim c kepada penerima
1. Dekripsi:
a. Penerima menggunakan kunci privatnya, d, dan mod n
b. Penerima menghitung m = cd mod n

2.2.

Macro Visual Basic For Application (VBA)
Microsoft Excel dilengkapi fasilitas Macro, yaitu kumpulan pertintah atau fungsiyang
digabung menjadi perintah utama untuk menyelesaikan kasus secara otomatis. Macro dibuat
untuk mempercepat proses penyutingan, sheet, otomatisasi tugas atau perkerjaan dan
mengombinasikan beberapa perintah. Fasilitas Macro dapat diaktifkan melalui grup code yang
terdapat pada menu Developer, seperti ditunjukan melalui gambar dibawah ini:

Gambar 2. Posisi Fasilitas Macro
2.3.

Flowchart
Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan
proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu
program.
Tujuan membuat flowchart ialah untuk :
1. Menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah
2. Menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi dan jelas
Adapun cara dalam membuat flowchart adalah sebagai berikut :
1. Input berupa bahan mentah
2. Proses pengolahan
3. Output berupa bahan jadi
Flowchart algoritma RSA adalah suatu metode keamanan untuk melindungi suatu
informasi dengan menggunakan kata-kata sandi yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang
berhak mengakses informasi tersebut dengan menggunakan suatu kunci pembangkit berupa kunci
publik dan kunci privat.
Berikut adalah gambaran mengenai flowchat proses algoritmas RSA dan flowchart proses
plain dan chiper pada algoritma RSA.
1. Flowchart proses algoritma RSA
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Gambar 3. Flowchart Proses Algoritma RSA
2.flowchart proses plain dan chiper pada algoritma RSA

Gambar 4. flowchart Proses Plain dan Chiper Pada Algoritma RSA
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Membuat Algorima Hitung Modulus Pada Macro Visual Basic For Application (VBA)
Microsof Office Excel
Membuat formula dan fungsi tertentu untuk hitung modulus pada macro visual basic for
aplication (VBA) microsoft office excel bertujuan untuk menampilakan rumusan modulus
otomatis dikarenakan rumusan hitung modulus (hitungmod) untuk suatu perubahan nilai carakter
utama dari suatu kosakata yang menjadi suatu pesan belum tersedia. Berikut langkah-langkah
dalam pembuatan formula atau rumusan dalam macro visual basic for aplication (VBA) microsof
office excel:
1. Membuka Tampilan Microsoft Office Excel
2. Setelah tampilan Microsoft Office Excel telah tampil, untuk menampilkan tampilan program
rekaman macro, tekan tombol ALT+F11 atau bisa dengan cara, pilih menu : Developer +
Record Macro + Isikan Macro Name dengan Nama (hitungmod) + OK.
akan tampil Form Macro seperti gambar dibawah ini:
Apabila tampilan Form Macro seperti gambar 4 dibawah, maka dapat lakukan, pilih Menu
Insert + Module, tampilan form macro akan berubah seperti gambar dibawah ini:

Gambar 5. Form Macro
3. Ketikan formula atau rumusan seperti dibawah ini untuk pembuatan perintah hitungmod.
Public Function HitungMod(ByVal x As Double, ByVal pg As Double, ByVal m As Double) As Double
On Error GoTo error1
y = 1
Do While pg > 0
Do While (pg / 2) = Int((pg / 2))
x = nMod((x * x), m)
pg = pg / 2
Loop
y = nMod((x * y), m)
pg = pg - 1
Loop
HitungMod = y
Exit Function
error1:
y = 0
End Function
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Public Function nMod(ByVal x As Double, ByVal y As Double) As Double
On Error Resume Next
Dim z#
z = x - (Int(x / y) * y)
nMod = z
End Function

Gambar 6. Form Macro Yang Telah Diketikan Formula Atau Rumusan Untuk Menampilkan
Peririntah Hitungmod
3.2.

Mengelolah Kunci

Pada alur proses mengelolah kunci dafi menentukan nilai P = 17 dan niai Q = 13, dimana
nilai P dan Q ini akan menjadi sebuah nilai n dan nilai ø(n). Nilai n berfungsi untuk menentukan
panjang karakter dari sebuah kata yang dirahasiakan. Nilai ø(n) berfungsi untuk mentukan faktor
bilangan prima. Dafi memiliki kunci publik: e = 5 yang berfunsi sebagi kunci enkripsi.
Proses pengolahan sebuah nilai n dan nilai ø(n) :
1. Menghitung nilai (n) :
Nilai P x Nilai Q
Rumus dalam Excel : =P * Q
17 x 13 = 221
Jadi nilai n = 221
Maka maksimum panjang karakter karakter untuk mengirim pesan yaitu : 221 karakter.
2. Menghitung nilai ø(n)
Nilai (P-1) x Nilai (Q-1)
Rumus dalam Excel : =(P-1) * (Q-1)
(17-1) x (13-1) = 192
Jadi nilai ø(n) = 192
Maka faktor bilangan prima dari nilai ø(n) = 192
3. Mencari nilai (d), menentukan Kunci Dekripsi atau kunci Privat
Nilai: (1+(K * ø(n)) / e
Rumus dalam Excel : = (1+(K * ø(n)) / e
(1+(1 x 192) / 5
Hasil perhitungan nilai d diatas cari nilai Bilang Bulat untuk menjadi Kunci Dekripsi
atau kunci Privat, dengan cara tandai niali hasil perhitungan pertama kemuan tarik
kebawah sampai menemukan Bilangan Bulat.
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4. Menentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)
Rumus dalam Excel : = GCD(e ; ø(n))
=GCD(5 ; 192)
Dalam pembuatan rumus ini untuk pemisah parameter antara nilai e dan nilai ø(n) bisa
menggunakan : simbol Titi Komas (;) atau Koma (,). dari hasil perhitungan tersebut
jikan hasil nilai tersebut 1 makan Relatif Prima, jika nilai diatas 1 maka Bukan
Relatif Prima. Karena untuk menghitung nilai dalam algoritma RSA, Nilai yang
dihasilkan harus relatif prima. Jika nilai yang dicari tidak relatif prima, maka Nilai e, p
dan q, bisa diganti dengan nilai bilangan prima yang lain.
5. Membuat Hasil Relatif Prima Secara Otomatis
Rumus dalam Excel : =IF(Nilai FPB=1;”Relatif Prima”;”Bukan Relatif Prima)
Dari hasil formula atau rumusan diatas apabila nilai FPB=1, maka otomatis akan
tertulis kalimat: Relatif Prima dikolom Hasil.
Berikut adalah gambaran untuk mengelolah perhitungan nilai : (n, ø(n), d, FPB dan Hasil
Relatif Prima). Gambaran tersebut dapat disimulasikan pada gambaran hasil perhitungan dengan
menggunakan Microsoft Excel pada gambar dibawah ini:

Gambar 7. Mengelolah Perhitungan Nilai : (n, ø(n), d, FPB dan Hasil Relatif Prima)
3.3.

Mengelolah Pesan
Pada pembahasan ini, membuat simulasi pengiriman pesan antara Dafi dan David, pesan
tersebut berupa Password untuk membuka loker dokumen perusahaan yang harus dirahasiakan.
Dafi menggunakan Nilai e = 5 dan Nilai n = 221 sebagai nilai untuk melakukan enkripsi/plain.
Dafi juga mengim nilai d kepada David sebagai kunci privat. David juga menggunakan nilai n =
221 untuk memadukan nilai d digunakan untuk membuka dekripsi/chiper dari pesan yang Dafi
kirim. Simulasi tersebut akan digambarkan dalam bentuk enkripsi/plain dan dekripsi/chiper
dengan menggunakan media Microsoft Excel.
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Enkripsi/Plain

Gambar 8. Enkripsi/Plain
Pesan Asli Dengat Kata : B3R4Nk45
Perubaha Kata Dari : B3R4Nk45 menjadi 53r4[04B
2.

Dekripsi/Chiper

Gambar 9. Dekripsi/Chiper
Pesan yang diterima : 53r4[04B
Pesan yang telah diubah ke kata aslinya : B3R4Nk45
4. KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan atas dasar tujuan yaitu mengimplementasikan algoritma RSA
yang bisa memudahkan pengguna dalam melakukan proses enkripsi dan deskripsi menggunakan
Macro VBA Microsoft Excel. Aplikasi ini dirancang oleh penulis sesederhana mungkin agar user
dapat mengaksesnya dengan mudah dan dari segi tampilan dibuat sebaik mungkin agar mudah
digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi algoritma kriptografi kunci publik
dengan algoritma RSA dengan menggunakan visual basic for application (VBA) dalam Microsoft
office excel, proses dekripsi menggunakan algoritma RSA untuk 221 karakter.
5. SARAN
Dalam pengembangan aplikasi selanjutnya agar ditambah pada bagian tampilannya yang
tidak hanya teks pada cells, dan bila perlu menggunakan form menggunakan component dari
Excel. Kemudian diharapkan pada aplikasi terdapat fitur-fitur yang memudahkan pengguna
mempelajari proses algoritma RSA.
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Abstrak
Pemberian beasiswa tauhidpreneur adalah salah satu program rutin DPU-DT
Priangan timur. Proses penyeleksian penerima beasiswa dilakukan secara manual oleh petugas
sehingga pengolahan data membutuhkan waktu relatif lama. Proses penilaian pun masih
dilakukan secara subjektif dan belum relevan dengan kondisi yang diharapkan. Untuk itu
dibangun sistem penyeleksian berbasis komputer dengan menggunakan metode pengambilan
keputusan. Metode yang dipakai adalah Simple Additive Weighting (SAW) yaitu dengan cara
menentukan nilai pembobotan setiap kriteria, selanjutnya dilakukan proses pemeringkatan untuk
menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Adapun kriteria yang digunakan
untuk penyeleksian yaitu : keadaan ekonomi orangtua, rata-rata IPK, nilai tes tulis, tes
kesamaptaan, tes entrepreneurship, nilai wawancara, tanggungan keluarga, jumlah hafalan,
amal yaumiah, kepribadian dan komitmen. Hasil akhir dari penelitian ini didapatkan urutan
peringkat penerima beasiswa yang mana hasil perhitungan manual dibandingkan dengan hasil
dari aplikasi komputer menunjukkan hasil yang sama, yaitu Faturrahman Fauzan (A1) sebagai
urutan teratas dengan nilai 0,913.
Kata kunci—Beasiswa, Tauhidpreneur, DPU-DT Priangan Timur, SAW, SPK
Abstract
The Tauhidpreneur scholarship is one of the routine programs of the East Priangan
DPU-DT. The selection process for scholarship recipients manually process by officers so data
processing takes a long time. The assessment process is still carried out subjectively not yet
relevant to the expected conditions. For this reason, a computer-based selection system was built
using the decision-making method. The method used is Simple Additive Weighting (SAW) by
determining the weighting value of each criterion, then the ranking process is carried out to
determine the best alternative from a number of alternatives. The criteria used: the economic
condition of parents, average GPA, written test scores, tests of kesamaptaan, entrepreneurship
tests, interview scores, family dependents, number of memorization, yaumiah charity, personality
and commitment. The final results of this study obtained a ranking sequence of scholarship
recipients where the results of manual calculations compared with results from computer
applications show the same results, namely Faturrahman Fauzan (A1) as the top ranking with a
value of 0.913.
Keywords—Schoolarship, Tauhidpreneur, DPU-DT Priangan Timur, SAW, DSS
1. PENDAHULUAN

S

alah satu program yang dimiliki oleh DPU-DT Priangan Timur adalah pemberian
beasiswa kepada anak yatim dan du’afa yang berprestasi. Ada banyak program beasiswa
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yang disediakan oleh DPU-DT Priangan Timur diantaranya: program beasiswa tingkat SD,
beasiswa Baitul Qur’an, beasiswa tingkat SMA/sederajat dan beasiswa tingkat mahasiswa yaitu
beasiswa mahasiswa-KU dan beasiswa Tauhidpreneur[1].
Proses penyeleksian beasiswa Tauhidpreneur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
jumlah pendaftar. Dari hasil wawancara kepada pihak DPU-DT Priangan Timur didapatkan
kenaikan jumlah pendaftar ( Lihat Tabel 1). Dengan banyaknya jumlah calon peserta penerima
beasiswa yang mendaftar, tentunya memberikan kesulitan bagi petugas. Saat ini proses
penyeleksian dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan proses pengolahan data
membutuhkan waktu relatif lama.
Tabel 1 Jumlah pendaftar per-tahun
No.
1
2
3

Tahun
2017
2016
2015

Jumlah Pendaftar
80
69
60

Jumlah Yang Diterima
14
14
14

Selain itu, proses penilaian pun masih dilakukan secara subjektif dan belum relevan dengan
kondisi yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan dikhawatirkan beasiswa yang diberikan menjadi
tidak tepat sasaran. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem penilaian yang dapat melakukan
penilaian secara objektif serta sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
Banyak metode yang dapat dipakai untuk membangun sistem penyeleksian beasiswa, salah
satunya dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan masalah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dian Ramadhani, Dkk tahun 2013
[2]. Dalam penelitian ini dibangun aplikasi komputer menggunakan metode SAW untuk
penentuan penerima beasiswa di Rumah Zakat Indonesia. Adapun kriteria yang menjadi ukuran
penentuan yaitu : penghasilan orangtua, nilai rapor, status pekerjaan orangtua, jumlah saudara
dan riwayat penerimaan beasiswa.
Dari penelitian diatas terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penggunaan
metode SAW terkait peyeleksian penerima beasiswa pada lembaga penyalur zakat. Adapun yang
menjadi perbedaan yaitu kriteria yang digunakan lebih banyak yaitu : keadaan ekonomi orangtua,
rata-rata IPK, nilai tes tulis, tes kasemaptaan, tes entrepreneurship, nilai wawancara, tanggungan
keluarga, jumlah hafalan, amal yaumiah, kepribadian dan komitmen. Kriteria-kriteria tersebut
didapatkan dari hasil wawancara kepada bagian pengelolaan beasiswa pada DPU-DT Priangan
Timur.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Simple Additive Weighting
Konsep dasar metode Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot
dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses
normalisasi matrik keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating
alternatif yang ada[3].

(1)
Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternative Ai dan atribut Cj; i = 1, 2,
…, m dan j = 1, 2,…, n.
Nilai preferensi untuk setiap alternative (Vi) diberikan sebagai :
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vi = ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑗 𝑟𝑖𝑗

(2)

Nilai Vi yag lebih besar mengindikasikan bahwa alternative Ai lebih terpilih[3].
Langkah penyelesaian Fuzzy MADM menggunakan metode SAW [4]:
1. Menentukan kriteria yang dijadikan acuan pengambilan keputusan.
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternative pada setiap kriteria.
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan criteria, kemudian melakukan normalisasi matriks
berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks
ternormalisasi R.
4. Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dari perkalian matrik
ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai
alternative terbaik sebagai solusi.
Sistem pendukung keputusan yang akan dibuat menggunakan Fuzzy MADM (Multiple
Attribute Decision Making) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk
menentukan siapa yang akan menerima beasiswa tauhidpreneur berdasarkan bobot penilaian dan
kriteria yang sudah ditentukan. Serta menggunakan atribut benefit (keuntungan) karena nilai
terbesar merupakan nilai yang terbaik dalam pengambilan keputusan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.

Hasil Perhitungan

Proses perhitungan penyeleksian penerima beasiswa tauhidpreneur berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan dan setiap kriteria memiliki bobot perhitungan. Dalam kasus ini ada 10 (sepuluh)
calon penerima beasiswa yang menjadi alternatif dalam penyeleksian penerima beasiswa, dan ada
11 (sebelas) kriteria yang dijadikan acuan. Kriteria tersebut bisa dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Kriteria penentuan penerima beasiswa
No.

Kriteria

Nama Kriteria

1

C1

Keadaan Ekonomi

2

C2

Rata-rata IPK

3

C3

Tes Tulis

4

C4

Tes Kesamaptaan

5

C5

Tes Enter-preneurship

6

C6

Wawancara

7

C7

Tanggungan keluarga

8

C8

Jumlah Hafalan

9

C9

Amal Yaumiah

10

C10

Kepribadian

11

C11

Komitmen

Rating kecocokan setiap kriteria dari mulai C1 sampai C11 disajikan dalam tabel 3 sampai
tabel 13 dibawah berikut :
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Tabel 3. Nilai keadaan ekonomi
Rating
7
6
5
4
3
2
1

Klasifikasi
Sangat Baik Sekali
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang Sekali

Keadaan Ekonomi Orangtua
0 - Rp.499.999
Rp.500.000 - Rp.999.999
Rp.1.000.000 - Rp.1.499.999
Rp.1.500.000 - Rp.1.999.999
Rp.2.000.000 - Rp.2.499.999
Rp.2.500.000 - Rp.2.999.999
>Rp.3.000.000

Tabel 4. Nilai rata-rata IPK
Rating
7
6
5
4
3
2
1

Klasifikasi
Sangat Baik Sekali
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang Sekali

IPK
3.5 – 4
3 – 3.49
2.5 – 2.99
2 – 2.49
1.5 – 1.99
1 – 1.49
0 – 0.99

Tabel 5. Nilai tes tulis
Rating
7
6
5
4
3
2
1

Klasifikasi
Sangat Baik Sekali
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang Sekali

Nilai Tes Tulis
91 - 100
81 – 90
71 - 80
61 - 70
51 - 60
41 – 50
0 - 40

Tabel 6. Nilai Tes Kesamaptaan
Rating
7
6
5
4
3
2
1

Klasifikasi
Sangat Baik Sekali
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang Sekali

Nilai Tes Kesamaptaan
91 - 100
81 – 90
71 - 80
61 - 70
51 - 60
41 – 50
0 - 40

Tabel 7. Nilai Tes Enterpreneurship
Rating
7
6
5
4
3
2
1

Klasifikasi
Sangat Baik Sekali
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang Sekali
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Nilai Tes Enterpreneurship
91 - 100
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Tabel 8. Nilai Tes Wawancara

Rating
7
6
5
4
3
2
1

Rating
7
6
5
4
3
2
1

Klasifikasi
Sangat Baik Sekali
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang Sekali

Nilai Tes Wawancara
91 - 100
81 – 90
71 - 80
61 - 70
51 - 60
41 – 50
0 - 40

Tabel 9. Jumlah Tanggungan Keluarga
Klasifikasi
Jumlah Tanggungan Keluarga
Sangat Baik Sekali
>7
Sangat Baik
6
Baik
5
Cukup
4
Kurang
3
Sangat Kurang
2
Sangat Kurang Sekali
1
Tabel 10. Jumlah Hafalan (Dalam Juz)
Klasifikasi
Jumlah Hafalan (Dalam Juz)
Sangat Baik Sekali
>7
Sangat Baik
6
Baik
5
Cukup
4
Kurang
3
Sangat Kurang
2
Sangat Kurang Sekali
0-1

Rating
7
6
5
4
3
2
1

Ra ting
7
6
5
4
3
2
1

Rating
7
6
5
4
3
2
1

Tabel 11. Amal Yaumiah
Klasifikasi
Amal Yaumiah
Sangat Baik Sekali
35 - 40
Sangat Baik
30 – 34
Baik
25 – 29
Cukup
20 – 24
Kurang
15 – 19
Sangat Kurang
10 – 14
Sangat Kurang Sekali
0–9
Tabel 12. Kepribadian
Klasifikasi
Sangat Baik Sekali
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang Sekali

Kepribadian
35 - 40
30 – 34
25 – 29
20 – 24
15 – 19
10 – 14
0–9
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Tabel 13. Komitmen

Dari sebelas kriteria diatas, masing – masing memiliki bobot nilai seperti yang tercantum
dalam tabel 14 dibawah ini:
Tabel 14. Bobot nilai setiap kriteria

Tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria dapat dilihat pada tabel 15
berikut :
Tabel 15. Data nilai
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Berikut ini matrik keputusan yang akan digunakan dalam perhitungan:
Tabel 16. Matrik Keputusan

Setelah ditentukan matrik keputusan, selanjutnya hitung nilai matrik normalisasi seperti terdapat
dalam tabel berikut :
Tabel 17 Matrik Normalisasi
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Selanjutnya dihitung Nilai V untuk masing-masing kriteria :
a. Nilai total integral A1
V1 = (0.15x1) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.833) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1)+
(0.085 x 0.429) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 1) + (0.085x1)
V1 = 0.913
b. Nilai total integral A2
V2 = (0.15 x 0.857) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.714) + (0.085 x 0.714) +
(0.085 x 1)+ (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.25) + (0.085 x 0.714) + (0.085 x 0.857) + (0.085
x 0.857)
V2 = 0.7934
c. Nilai total integral A3
V3 = (0.15 x 0.714) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.429) + (0.085 x 0.714) + (0.085
x 1)+ (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.857)
V3 = 0.8479
d. Nilai total integral A4
V4 = (0.15 x 1) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.667) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1)+
(0.085 x 1) + (0.085 x 0.75) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.857)
V4 = 0.9018
e. Nilai total integral A5
V5 = (0.15 x 0.714) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.429) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1)+
(0.085 x 0.571) + (0.08 5x 0.75) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 1)
V5 = 0.8266
f. Nilai total integral A6
V6 = (0.15 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.714) + (0.085 x 1)+
(0.085 x 0.571) + (0.085 x 0.5) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.857)
V6 = 0.8604
g. Nilai total integral A7
V7 = (0.15 x 0.571) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.571) + (0.085 x 0.857) +
(0.085 x 1)+ (0.085 x 0.571) + (0.085 x 0.25) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.857) + (0.085
x 0.857)
V7 = 0.7384
h. Nilai total integral A8
V8 = (0.15 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.833) + (0.085 x 0.571) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1)+
(0.085 x 1) + (0.085 x 0.25) + (0.085 x 0.714) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1)
V8 = 0.8614
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i. Nilai total integral A9
V9 = (0.15 x 0.714) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1) + (0.085 x 1)+
(0.085 x 0.571) + (0.085 x 0.25) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 1)
V9 = 0.8327
j. Nilai total integral A10
V10 = (0.15 x 0.714) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x 0.833) + (0.085 x 1) + (0.085 x 0.571) +
(0.085 x 1)+ (0.085 x 0.714) + (0.085 x 0.25) + (0.085 x 0.857) + (0.085 x ) + (0.085 x
1)
V10 = 0.7699

3.2. Hasil Sistem
Pada gambar 1 dibawah ini , admin dapat melakukan penambahan data mahasiswa peserta
seleksi beasiswa Tauhidpreneur.

Gambar 1. Tampilan Tambah Data Mahasiswa

Pada gambar 2 dibawah ini, admin dapat memasukan data nilai setiap mahasiswa dari
keseluruhan kriteria.

Gambar 2. Tampilan Input Nilai Mahasiswa
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Pada gambar 3 dibawah ini terlihat proses perhitungan dengan menggunakan metode SAW,
yaitu matrik keputusan dan matrik normalisasi.

Gambar 3. Tampilan Proses Perhitungan Metode SAW
Pada gambar 6 dibawah, dapat dilihat hasil proses penyeleksian beasiswa Tauhidpreneur
dengan menggunakan metode SAW.

Gambar 6. Tampilan Nilai Akhir Proses Penilaian dengan Metode SAW
Pada Tabel 18 dibawah ini menunjukkan hasil perbandingan dari proses perhitungan manual
dan proses perhitungan dari sistem. Terlihat bahwa hasil perhitungan dari sistem memiliki hasil
yang sama persis dengan perhitungan secara manual.
Tabel 18. Hasil Perbandingan Perhitungan Manual dengan Perhitungan Sistem
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Faturrahman Fauzan (A1)
Iim Busrol karim (A4)
Zaina Amalia Fitrina Dewi (A8)
Ikin Rojikin (A6)
Roaena hilayatul Arbaiyah (A3)
Endang Mumin (A9)
Muhammad Dian Rizqi Muzaqqi (A5)
Euis Rahmawati (A2)
Cecep Agung (A10)
Tira Yudistira (A7)
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Perhitungan
Manual
0.9130
0.9018
0.8614
0.8604
0.8479
0.8327
0.8266
0.7934
0.7699
0.7384

Perhitungan
Sistem
0.913
0.9018
0.8614
0.8604
0.8479
0.8327
0.8266
0.7934
0.7699
0.7384
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4. KESIMPULAN
Setelah melakukan pengujian, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu penelitian ini
menghasilkan sistem penyeleksian penerima beasiswa tauhidpreneur di DPUDT Priangan Timur
menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) dengan 11 kriteria dan dapat
memberikan rekomendasi penerima beasiswa lebih objektif dan cepat. Hasil yang didapat dari
perhitungan dengan metode SAW, didapatkan urutan peringkat penerima beasiswa yang mana
hasil perhitungan manual dibandingkan dengan hasil dari aplikasi komputer menunjukkan hasil
yang sama, yaitu Faturrahman Fauzan (A1) sebagai urutan teratas dengan nilai 0,913.
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Abstrak
Teknologi saat ini sangat menunjang perkembangan dalam berbagai bidang, salah
satunya adalah teknologi informasi pada bidang elektronika. Hal ini berdampak terhadap
penggunaan daya listrik yang tidak teratur, sehingga menyebabkan biaya listrik menjadi naik.
Tujuan penelitian ini adalah merancang system kontrol dan monitoring lampu jarak jauh
menggunakan microcontroller esp8266 dengan metode fuzzy logic berbasis android. Alat ini
menggunakan komponen utama berupa, sensor cahaya LDR, relay 5v dengan 4 channel, lampu
7 watt, rangkaian pengolah sinyal microcontroller esp8266, dan jaringan internet (wifi) sebagai
media transmisi data ke could firebase. Pengujian alat ini dilakukan dengan menghubungkan
relay 5v, kemudian dihubungkan dengan microcontroller esp8266 sebagai pengolah sinyal. Hasil
uji menunjukkan ketika salah satu lampu menyala maka sensor cahaya LDR akan menangkap
intensitas cahaya yang akan dikelola oleh microcontroller esp8266 dan dikirim ke could
database, melalui jaringan wifi agar bisa saling terintegrasi dengan aplikasi android. Ketika di
could database mengalami perubahan maka dapat dilihat dari aplikasi android dari jarak dekat
ataupun jauh. Secara keseluruhan, hasil pengujian rangkaian menunjukkan bahwa setiap
rangkaian telah berfungsi dengan baik.
Kata kunci— Microcontroller, Arduino, android, metode fuzzy logic, pengontrolan dan
monitoring lampu, firebase.
Abstract
Technology is very supportive of developments in various fields, one of which is
information technology in the field of electronics. This has an impact on irregular electricity
usage, causing electricity costs to rise. The purpose of this study is a remote control and
monitoring system using the esp8266 microcontroller with an Android-based fuzzy logic method.
This tool uses the main components consisting of an LDR light sensor, a 5v relay with 4 channels,
a 7 watt light, an esp8266 microcontroller signal processing circuit, and an internet network
(wifi) as a data transmission medium to firebase. Testing this tool is done by connecting a 5v
relay, then switching with the esp8266 microcontroller as a signal processor. The test results
show that the compilation of one of the lights is on, then the LDR light sensor will discuss the
light intensity that will be managed by the esp8266 microcontroller and sent to the database, via
the wifi network to be able to connect with the android application. When the database can change
so it can be seen from an android application from near or far. As a whole, the results of the
series testing show every series of work well.
Keywords— Microcontroller, Arduino, Android, fuzzy logic method, control and monitoring
lights, firebase.
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1.PENDAHULUAN

T

eknologi saat ini sangat menunjang perkembangan dalam berbagai bidang, salah
satunya adalah teknologi informasi pada bidang elektronika. Kemajuan ini bisa
dimanfaatkan dalam pembuatan system akses kontrol eletronik yang saat ini banyak di
kembangkan adalah pada system kontrol secara jarak jauh, hal ini memungkinkan seseorang dapat
mnegontrol suatu perintah on-off pada jarak yang jauh khususnya pengontrolan terhadap
komponen elektronika.
Pengendalian pada alat - alat elektronika khususnya lampu dibutuhkan sebuah efektifitas
dalam mengontrol dan memonitorng lampu. Terkadang manusia juga lupa untuk mematikan dan
menyalakan lampu. Hal ini dampaknya konsumsi daya listrik menjadi tidak teratur dan
menyebabkan biaya listriknya menjadi besar ketika lupa mematikan lampu. Maka dibutuhkan
suatu system kontrol dan monitoring lampu secara otomatis, salah satu system yang dibuat yaitu
dengan menggunakan microcontroller. Android sendiri merupakan platform yang telah menjadi
salah satu sistem operasi yang paling populer dengan jutaan pengguna baru setiap tahun, terutama
di pasar smartphone. Sumber terbuka membuat beberapa alat pengembangan bebas sehingga ada
banyak aplikasi yang dihasilkan . Hal ini sangat mengilhami orang untuk menggunakan sistem
Android [1]. Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java dan XML (Extensible
Markup Language) menggunakan editor Android Studio. Java merupakan sebuah teknologi
dimana pada teknologi tersebut mencakup java sebagai bahasa pemrograman yang memiliki
sintaks dan aturan pemrograman tersendiri, juga mencakup java sebagai platform dimana
teknologi ini memiliki virtual machine dan library yang diperlukan untuk menulis dan
menjalankan program yang ditulis dengan bahasa pemrograman java [2]. Sedangkan Android
Studio merupakan IDE (Integrated Development Environment) untuk pengembangan aplikasi di
platform Android dengan fitur berbasis Gradle dan dapat mem-buildmultiple APK.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah
penelitian dan pengembangan atau sering disebut sebagai Research and Development, selanjutnya
disebut R&D. R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu
produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan menguji keefektifannya.

Gambar 3. 1 Langkah-langkah penggunaan metode R&D menurut Sugiyono
Dalam konteks penelitian ini, langkah-langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :
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Potensi Dan Masalah
Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi adalah segala
sesuatu yang apabila didayagunakan akan menghasilkan nilai tambah. Sebagai contoh,
banyaknya pengguna smartphone Android serta memiliki dukungan berkelanjutan dalam
pengembangan, memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai penunjang dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, aplikasi android dapat dikembangkan untuk
membantu memantau kadar gula darah sehari-hari, sehingga bisa menjadi rekam medis
personal untuk mendiagnosa penyakit diabetes.
Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi.
Sebagai contoh, alat untuk mengukur gula darah untuk pengguna rumahan saat ini masih
menggunakan cara invasive (melukai), ketika melakukan pengecekkan kadar gula darah,
seringkali merasa kesakitan karena harus melukai bagian tubuh untuk mengeluarkan sampel
darah. Selain itu mahalnya harga strip pengukuran, menjadi permasalahan baru ketika harus
melakukan pengukuran rutin yang membutuhkan strip dalam jumlah banyak.
2. Pengumpulan Data
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan terkini, maka
selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk
perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini
diperlukan metode penelitian tersendiri. Mengenai metode apa yang akan digunakan untuk
penelitian tergantung permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai.
3. Desain Produk
Rancangan produk tersebut dibuat berdasarkan penilaian terhadap produk lama sehingga
dapat ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap produk tersebut. Hasil akhir dari kegiatan
research and development adalah berupa desain produk baru yang lengkap dengan
spesifikasinya. Misalnya produk tersebut dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi
atau konfigurasi yang seperti apa.
4. Validasi Desain
Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga
ahli yang telah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Kaitannya
dalam pengembangan ini minimal ada dua orang pakar dalam bidang media dan materi. Setiap
pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga diketahui kelemahan dan kekuatannya.
Validasi desain dapat dilakukan dalam forum diskusi. Sebelumnya peneliti mempresentasikan
proses penelitian sampai dikembangkannya produk tersebut.
5. Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar media dan materi, maka
akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk
diminimalisir dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaik desain adalah
peneliti itu sendiri yang akan menghasilkan produk tersebut.
6. Ujicoba Produk
Pengujian dilakukan dengan tujuan mendapat informasi apakah program tersebut lebih
efektif dibanding dengan produk yang lama. Untuk itu pengujian dapat dilakukan dengan
eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas produk lama dengan yang baru.
7. Revisi Produk
Jika pengujian efektivitas rancangan produk baru pada sampel yang terbatas tersebut
menunjukkan bahwa rancangan produk baru ternyata lebih efektif dari rancangan produk. Jika
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perbedaan sangat signifikan maka rancangan produk tersebut dapat diberlakukan pada lingkup
yang lebih luas di mana sampel tersebut diambil.
8. Ujicoba Pemakaian
Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu
penting, maka selanjutnya produk baru tersebut diterapkan dalam lingkup yang lebih luas.
Dalam operasinya, program tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang
muncul guna perbaikan lebih lanjut dan secara terus menerus.
9. Ujicoba dan Penyempurnaan Produk Akhir
Tujuan ujicoba dan penyempurnaan produk akhir ini adalah menentukan apakah produk
siap digunakan oleh pengguna tanpa kehadiran pengembang. Agar siap digunakan secara
operasional, paket produk harus lengkap dan diuji secara keseluruhan dalam setiap hal.
10. Produksi Massal
Apabila produk baru tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian
maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap bidang yang ditentukan. Produk tersebut
juga dapat diproduksi secara masal untuk disebarluaskan di pasaran.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Sistem dan Gambaran Umum Alat
Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah aplikasi kontrol lampu ini bekerja melalui
perintah aplikasi android dengan menggunakan alat microcontroller ESP8266 sebagai perangkat
agar dapat terhubung langsung dengan wifi selain itu juga sebagai pengolah data, relay sebagai
pemindah tegangan listrik, sensor cahaya LDR sebagai salah satu sensor untuk menangkap suatu
perubahan cahaya, Setiap perintah yang dilakukan oleh pengguna melalui aplikasi android akan
disimpan di could database, ketika ada sebuah perintah yang diubah maka ESP8266 mampu
membaca keadaan database dan melaksanakan perintah sesuai dengan data yang ada. Jika perintah
on sama dengan 1, maka pada could database lampu akan menyala, jika perintah off sama dengan
0, maka lampu akan mati. Namun jika kondisi lampu tidak menyala akan muncul notifikasi ke
aplikasi android.
3.2. Blok Diagram Sistem
Blok diagram adalah diagram dari sebuah sistem, dimana bagian utama atau fungsi yang
diwakili oleh blok dihubungkan dengan garis, yang menunjukkan hubungan dari blok. Prinsip
kerja dari system kontrol dan monitoring lampu jarak jauh menggunakan microcontroller ini
secara umum dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. 1 Blok Diagram Sistem
Pada mulanya pengguna aplikasi hp di android menyalakan relay on pada relay 1, maka
secara otomatis akan melakukan perubahan pada could firebase atau Database. Ketika terjadi
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perubahan pada databse maka microcontroller ESP8266 akan menangkap kondisi perubahan yang
berada di database. Maka secara otomatis lampu pada relay 1 akan menyala. Ketika lampu pada
relay 1 menyala maka sensor LDR akan menangkap intesitas pada lampu relay 1. Setelah
menangkap intensitas cahaya maka microcontroller ESP8266 ini akan mengupdate status pada
could firebase, lalu pengguna aplikasi ini dapat mengetahui lampu dalam kondisi terang sekali,
terang, redup, dan gelap.
3.2.1.

Flowchart Alat Kontrol dan Monitoring Lampu
Berikut adalah diagram alir (flowchart) dari Alat Kontrol dan Monitoring Lampu :

Gambar 4.2 Flowchart Alat Kontrol dan Monitoring Lampu
3.2 Tahap Perancangan
Pada perancangan Aplikasi System Kontrol dan Monitoring Lampu Berbasis Android ini
dimulai dari menentukan use case diagram, activity diagram, squence diagram dan antarmuka.
Berikut adalah desain UML dari Sistem Monitoring lampu Jarak Jauh Berbasis Android

Gambar 4. 3 Usecase Diagram

246
3.3 Tahap Implementasi
Setelah dianalisa dan dirancang, maka sistem tersebut siap diterapkan atau
diimplementasikan. Tahapan implementasi sistem merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Kegiatan implementasi ini
meliputi kebutuhan perangkat keras (hardware), dan kebutuhan perangkat lunak (software). Pada
sub bab ini akan dijelaskan uraian tentang tahapan implementasi dari Alat Sistem Kontrol dan
Monitoring Lampu jarak Jauh Menggunakan ESP8266.
3.3.1 Implementasi Hardware
Berikut di bawah ini merupakan tahapan implementasi pada hardware sebagai berikut :
1. Saklar 3 Kaki
Pertama ketika akan menjalankan kontrol dan monitoring lampu. Untuk mengalirkan
tegangan lisrik ke relay 5v

Gambar 5.9 Saklar 3 Kaki
2. Sensor Cah4aya LDR
Sensor LDR ini terhubung dengan esp8266, pastikan gnd pin 1 sampai 3 dan juga vcc
terhubung dengan benar. Supaya ketika ada lampu yang menyala sensor ini mampu menangkap
intensitas cahayanya.

Gambar 6.0 Sensor LDR
3. Relay 5v
Pada relay ini mampu menghantarkan aliran listrik sebesar 220v, Relay 5v ini memiliki 4
chanel namun yang dipakai hanya 3 chanel karena untuk percobaannya hanya menggunakan 3
lampu saja, relay 5v ini dihubungan dengan microcontroller esp8266 dengan ketentuan gnd atau
ground dan juga pin 1 sampai dengan 3 dan vcc untuk tegangan.
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Gambar 6.1 Relay 5v
4. Kabel Jumper
Digunakan untuk menghubungkan antara microcontroller dengan relay dan sensor
cahaya ldr supaya biasa sesuai dengan fungsinya

Gambar 6.2 Kabel Jumper
5. Solder
Digunakan untuk merakit pada rangkaian saklar 3 kaki agar menjadi lebih kuat

Gambar 6.3 Solder

6. Lampu 7 wat
Pada pengujian kali ini menggunakan lampu 7 wat dan jumlah lampu yang digunakan
yaitu 3 buah lampu. Lampu akan menyala jika pada aplikasi android menekan tombol on,
apabila menekan tombol off maka lampu tersebut akan mati.
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Gambar 6.4 Lampu 7 wat
3.3.2

Implementasi Aplikasi Android

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari tahap perancangan dan hasil rancangan
kedalam baris kode program kedalam bahasa pemgrograman Java dan XML sebagai layout
antarmuka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Android Studio sebagai Integrated
Development Environment (IDE).
1. Tampilan Awal Cek Koneksi

Gambar 6.5 Tampilan Awal Cek Koneksi
Tampilan ini merupakan tampilan awal, digunakan untuk melakukan pengecekan koneksi
handphone android ke internet. Dapat dilihat pada gambar 6.5
2. Tampilan Splash Screen

Gambar 6.6 Tampilan Splash Screen
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Splash screen adalah tampilan kedua setelah koneksi, program yang muncul sebelum
masuk ke menu utama.. Dapat dilihat pada gambar 6.6 tampilan splash screen.
3. Tampiilan Menu Utama.

Gambar 6.7 Tampilan Menu Utama
Tampilan Menu adalah daftar perintah-perintah suatu perangkat lunak (program) yang
apabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu dari aplikasi. Dapat dilihat pada
gambar 6.7 Tampilan Menu Utama.
4. Tampilan Kontrol Lampu

Gambar 6.8 Tampilan Kontrol Lampu
Tampllan kontrol lampu merupakan sebuah kumpulan perintah untuk mengendalikan
memerintah dan mengatur keadaan dari suatu system. Dapat dilihat pada gambar 6.8 tampilan
kontrol lampu.
5. Tampilan Monitoring Lampu

Gambar 6.9 Tampilan Monitoring Lampu
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Tampilan Monitoring Lampu merupakan aktifitas yang ditunjukan untuk memberikan
informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Berikut
Gambar 6.9 Tampilan Monitoring Lampu.
6. Tampilan Profil

Gambar 7.0 Tampilan Profil
Tampilan Profil merupakan gambaran yang ada dalam diri seseorang atau pembuat
program. Berikut gambar 7.0 Tampilan Profil.
7. Tampilan Bantuan

Gambar 7.1 Tampilan Bantuan
Tampilan Bantuan merupakan cara atau penggunaan aplikasi kontrol lampu, untuk
memudahkan penggunanya. Berikut merupakan Gambar 7.1 Tampilan Bantuan.
4. KESIMPULAN
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, hasil pengujian rangkaian
menunjukkan bahwa setiap rangkaian telah berfungsi dengan baik, untuk pengontrolan dan
monitoring lampu ini dengan menggunakan jaringan internet, could database dan tidak terbatas
oleh jarak dan waktu, sehingga pengguna dapat mengendalikan lampu kapanpun dan dimanapun
dengan catatan harus mempunyai jaringan internet yang memadai. Secara keseluruhan rangkaian
ini berfungsi dengan baik antara software dengan hardware pada system kontrol lampu melalui
jaringan internet dan telah terintegrasi dengan could databse.
5. SARAN
Saran untuk pengembangan dari rancang bangun alat kontrol dan monitoring lampu,
adalah aplikasi pengontrolan lampu ini dapat dikembangkan untuk skala yang lebih besar dan
kondisi real dan aplikasi ini dapat dikembangkan dengan ditambahkannya fitur yang dapat
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mengetahui besarnya beban dan biaya pengguna listrik dan aga aplikasi ini dapat dijalankan
dengan baik harus dalam jaringan internet yang stabil.
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Abstrak
Mainan anak tidak akan pernah ada matinya, tetapi sebagai pemilik toko harus jeli melihat
pangsa pasar agar tidak mengalami kerugian, akan terjadi kerugian jika perputaran barang tidak
seimbang antara stok barang dengan jumlah barang yang terjual. Hal ini tidak hanya dibutuhkan
kehandalan dan insting. Akan sangat membantu pemilik toko jika dilakukan peramalan dalam
membeli barang untuk stok, sehingga stok tidak akan menumpuk banyak tetapi hanya membeli
beberapa barang yang jumlah perputaranya tidak banyak sebaliknya akan membeli banyak
barang yang perputaranya sangat cepat dan banyak. Metode peramalan yang digunakan adalah
Single Moving Average dengan mengambil data penjualan puzzle jeruk pada bulan januari 2018
hingga bulan juni 2019 dengan nilai pergerakan 6,7,8 dan 9 yang akan dijadikan data
perhitungan pada metode SMA, menentukan hasil pengolahan data historis menggunakan metode
SMA, menghitung error dari hasil prediksi menggunakan metode MAD (Mean Absolute
Deviation), MSE (Mean Square Error) dan MAPE (mean absolute percentage error), hasil akhir
diperoleh setelah melalui proses perhitungan prediksi dan perhitungan error. Hasil dari
penelitian ini didapatkan nilai pergerakan 9 yang memiliki akurasi yang baik (tingkat kesalahan
terkecil). Yaitu MAD sebesar 4,23457, MAPE sebesar 4,2638 dan MSE 30,166 dengan hasil
peramalan 96 pcs penjualan puzzle jeruk di bulan Juli 2019.
Kata kunci—Mainan anak, Peramalan, SMA, MAD, MSE, MAPE
Abstract
Kids toys will never die, but as a shop owner must be observant to see market share so
as not to suffer losses, there will be a loss if the rotation of goods is not balanced between the
stock of goods with the amount of goods sold. This not only requires reliability and instinct. It
will be very helpful for shopkeepers if forecasting is done in buying goods for stock, so the stock
will not accumulate much but only buy a few items whose number of turn over is not much
otherwise it will buy lots of goods whose turnover is very fast and many. Forecasting method used
is Single Moving Average by taking orange puzzle sales data from January 2018 to June 2019
with a value of 6,7,8 and 9 which will be used as calculation data in the SMA method, determine
the results of historical data processing using the SMA method, calculate errors from the results
of predictions using the MAD (Mean Absolute Deviation), MSE (Mean Square Error) and MAPE
(mean absolute percentage error) methods, the final results are obtained after going through the
process of calculating predictions and calculating errors. The results of this study obtained a
value of movement 9 which has good accuracy (the smallest error rate). Namely MAD of 4.23457,
MAPE of 4.2638 and MSE 30.166 with the results of forecasting 96 pcs of orange puzzle sales in
July 2019.
Keywords—Kids Toys, Forecasting, SMA, MAD, MSE, MAPE
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1. PENDAHULUAN

U

saha penjualan mainan anak tidak akan pernah surut sehingga saat ini banyak sekali
toko mainan anak baik online maupun ofline, sebagai pengusaha yang bergerak
dibidang penjualan harus dapat melakukan pengambilan keputusan tentang startegi penjualan
untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Permintaan pelanggan terhadap produk tidak
bisa diprediksi, sehingga tidak cukup hanya menggunakan insting dan pengalaman dalam
menentukan stok jumlah setiap item yang akan terjual, jika hanya mengandalkan insting dan
pengalaman akan mengakibatkan pemborosan dan kerugian jika barang tidak terjual semua tetapi
jika barang yang perputaranya cepat dan stok tidak terpenuhi maka akan menghambat perputaran
keuangan toko. Selama ini pada toko mainan hanya menyetok mainan sesuai insting saja tanpa
ada perhitungan atau peramalan yang lebih rinci. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan
peramalan baik untuk penjualan maupun untuk melakukan stok barang, sehingga akan
meningkatkan keuntungan dan menghindari terjadinya kelebihan maupun kekurangan persediaan
jumlah barang.
Pada peramalan banyak sekali metode yang bisa digunakan seperti Apriori, FP-Growh,
Moving Average dan lainnya. Peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan dimasa
mendatang melalui pengujian dimasa lalu[1].
Peramalan merupakan aktifitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan
penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat.
Peramalaan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa
variabel peramal sering berdasarkan data deret waktu historis. Hal ini dapat dilakukan dengan
melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkan nya ke masa yang akan datang dengan
suatu bentuk model matematis[2]. Metode time series salah satunya adalah Moving average
forecasting atau rata-rata bergerak. Data yang digunakan untuk perhitungan yaitu data yang tidak
memiliki unsur trend atau faktor musiman. Untuk mendapatkan nilai dari Moving average
sebelumnya ditentukan terlebih dahulu jumlah periode (T). “Metode single moving average
adalah metode peramalan yang menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru
untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan dimasa yang akan datang. Metode
moving average cocok digunakan untuk data jangka panjang[3].
Rata-rata bergerak dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut pada persamaan 1.
Ft =
Dimana
Ft
Yt-1 + Yt-2+....+ Yt-n
n

𝑌𝑡−1+ 𝑌𝑡−2+⋯…..+𝑌𝑡−𝑛
𝑛

(1)

: peramalan untuk periode t
: jumlah data dalam periode n sebelumnya
: jumlah periode dalam rata-rata bergerak

Pada penelitian ini, setelah dilakukan peramalan kemudian dilakukan evaluasi
menggunakan beberapa perhitungan ketetapan metode peramalan menggunakan MAPE (Mean
Absolute Error), MSE (Mean Square Error) dan MAD (Mean Absolute Deviation) yang akan
meramalkan penjualan pada bulan berikutnya (sudah mencakup hari, minggu dan bulan) dengan
9 pergerakan, dari hasil ke tiga metode tersebut akan dibandingkan nilai akurasinya, yang
memiliki nilai kesalahan terkecillah yang akan digunakan.
MAPE (Mean Absolute Percentage Error) untuk ukuran kesalahan relative yang
menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode
tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau rendah[1].
Secara matematis, MAPE dinyatakan pada rumus seperti pada persamaan 2 dan persamaan 3.

(2)
IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS
MAPE =

𝑒
∑𝑖=1| 𝑡 |
𝐴
𝑡

𝑛

ISSN: 1978-1520

x100

◼ 255

(3)

Sedangkan MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada
setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan[4]. Secara sistematis MSE
dapat dirumuskan pada persamaan 4.
𝑀𝑆𝐸 = ∑ (𝐴𝑡 − 𝐹𝑡 ) 2 𝑛

(4)

MAD adalah rata rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan
apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibanding kenyataannya, dengan kata lain
MAD adalah rata-rata dari nilai absolut simpangan[4]. Secara sistematis MAD dirumuskan seperti
pada persamaan 5.
𝑀𝐴𝐷 = ∑ | 𝐴𝑡 − 𝐹𝑡 𝑛 |

(5)

Beberapa penilitan terkait metode SMA dilakukan untuk Peramalan Jumlah Penjualan
Menggunakan Pada Rumah Jilbab Zaky, membahas tentang jumlah penjualan yang akan terjadi
pada bulan yang akan datang. Data yang digunakan diambil dari rumah jilbab zaky dengan
variabel jumlah penjualan barang setiap bulannya pada tahun 2011. Dari hasil penelitian yang
telah dilakukan yaitu tidak semua data dapat digunakan sebagai data peramalan yang mendekati.
Peramalan yang menggunakan metode moving average, membutuhkan data yang lengkap dan
mempunyai pola data stasioner untuk dapat dilakukan perhitungan peramalan[5]. Metode Moving
Average juga dapat digunakan untuk memprediksi cuaca dengan rentang waktu tertentu dengan
mengkolaborasikan metode hybrid artificial neural etwork dan fuzzy inference system[6].
Sedangkan pada penelitiana lain mengkolaborasikan penerapan metode winter’s exponential
smoothing (WES) dan single moving average (SMA) dalam sistem informasi pengadaan obat
rumah sakit bahwa bahwa 61,9% obat RS memiliki pola data bersifat stationer sehingga lebih
tepat menggunakan metode SMA sedangkan 38,1% obat sisanya memiliki pola data bersifat
musiman sehingga lebih tepat menggunakan metode WES[6]. Single Moving Average juga
diterapkan pada peramalan kebutuhan stok ATK kantor cabang dengan mengambil data
periode 3 bulan sebelumnya sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan stok ATK pada
bulan berikutnya[7].
2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah perhitungan prediksi menggunakan
metode single moving average sebagai berikut:
1. Pengumpulan data historis yang akan dijadikan data perhitungan pada metode SMA.
2. Menentukan hasil pengolahan data historis menggunakan metode SMA.
3. Menghitung error dari hasil prediksi menggunakan metode MAD (Mean Absolute
Deviation), MSE (Mean Square Error) dan MAPE (mean absolute percentage error).
4. Hasil akhir diperoleh setelah melalui proses perhitungan prediksi dan perhitungan error,
dari hasil error dapat dilihat apakah hasil prediksi bisa dipakai atau tidak.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini data peramalan penjualan yang digunakan adalah data penjualan puzzle
jeruk pada bulan januari 2018 hingga bulan juni 2019 dengan nilai pergerakan 6,7,8 dan 9, data
tersebut terdapat pada tabel 1.
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Tabel 1 Data Penjualan Puzzle Jeruk
Bulan
Tahun
Penjualan
Januari
2018
89
Februari
2018
95
Maret
2018
85
April
2018
75
Mei
2018
86
Juni
2018
100
Juli
2018
120
Agustus
2018
95
September
2018
80
Oktober
2018
92
November
2018
92
Desember
2018
88
Januari
2019
90
Februari
2019
95
Maret
2019
100
April
2019
102
Mei
2019
100
Juni
2019
104
Setelah menyiapkan data penjualan kemudian menghitung data hasil peramalan pergerakan
6,7,8 dan 9 menggunakan persamaan 1, dengan contoh perhitungan pergerakan 6 dan untuk
pergerakan 7 sampai dengan 9 dilakukan dengan cara yang sama, hasil perhitungan pergerakan 6
sampai pergerakan 9 terdapat pada Tabel 6. Berikut hasil Perhitungan pergerakan 6:
1. Peramalan dimulai dari bulan Juli 2018
FJanuari-Juni 2018 =

89+95+85+75+86+100
6

=

= 88,3333333
2. Peramalan bulan Juli 2019
FJanuari - Juni 2019 =

90+95+100+102+100+104
6

=

= 98,5
Setelah menghitung hasil peramalan pergerakan 6 sampai 9 selanjutnya menghitung error
atau kesalahan dari setiap data peramalan sesuai dengan persamaan 𝑒𝑡 = 𝑋𝑡− 𝐹𝑡 Dimana
𝑒𝑡 : kesalahan peramalan pada periode t
𝑋𝑡 : nilai faktual pada periode t
𝐹𝑡 : nilai peramalan pada periode t
Hasil perhitungan error dari pergerakan 6 samapai 9 terdapat pada Tabel 2, sebagai contoh
diambil dari pergerakan 6 dengan hasil sebagai berikut:
𝑒7 = 120-88,33
= 31,66667
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Selanjutnya menghitung rata-rata devuasi mutlak dengan persamaan 3 untuk MAPE,
persamaan 4 untuk MSE dan persamaan 5 untuk MAD, sebagai contoh diambil pergerakan 6,
untuk hasil pergerakan 6 sampai 9 terdapat pada Tabel 2.
102,68
12

= 8,555556

1613,94
12

= 134,4954

MAD =
MSE =

MAPE =

1,0266
12

= 8,55499

Tabel 2 Hasil Peramalan Puzzle Jeruk dengan Pergerakan 6
Bulan

Tahun

Penjualan

Peramalan

Error

|Error|

|Error|^

% error

Januari

2018

89

-

-

-

-

-

Februari

2018

95

-

-

-

-

-

Maret

2018

85

-

-

-

-

-

April

2018

75

-

-

-

-

-

Mei

2018

86

-

-

-

-

-

Juni

2018

100

-

-

-

-

-

Juli

2018

120

88,33333333

31,66667

31,66667

1002,778

26,38889%

Agustus

2018

95

93,5

1,5

1,5

2,25

1,578947%

September

2018

80

93,5

-13,5

13,5

182,25

16,875%

Oktober

2018

92

92,66666667

-0,66667

0,66667

0,444449

0,724641%

November

2018

92

95,5

-3,5

3,5

12,25

3,804348%

Desember

2018

88

96,5

-8,5

8,5

72,25

9,659091%

Januari

2019

90

94,5

-4,5

4,5

20,25

5%

Februari

2019

95

89,5

5,5

5,5

30,25

5,789474%

Maret

2019

100

89,5

10,5

10,5

110,25

10,5%

April

2019

102

92,83333333

9,166667

9,166667

84,02778

8,986928%

Mei

2019

100

94,5

5,5

5,5

30,25

5,5%

Juni

2019

104

95,83333333

8,166667

8,166667

66,69445

7,852564%

8,555556

134,4954

8,55499%

MAD

MSE

MAPE

Juli

98,5

Dari Tabel 2 hasil peramalan dengan menggunakan pergerakan 6 dibulan Juli 2019 akan
terjual 98,5 atau 99 pcs dengan nilai ukuran kesalahan MAD 8,555556 , MSE 134,4954 dan
MAPE 8,55499%. Sedangkan hasil peramalan pergerakan 7 dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Hasil Peramalan Puzzle Jeruk dengan Pergerakan 7
Bulan

Tahun

Penjualan

Peramalan

Error

|Error|

|Error|^

% error

Januari

2018

89

-

-

-

-

-

Februari

2018

95

-

-

-

-

-

Maret

2018

85

-

-

-

-

-

April

2018

75

-

-

-

-

-
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Mei

2018

86

-

-

-

-

-

Juni

2018

100

-

-

-

-

-

Juli

2018

120

-

-

-

-

-

Agustus

2018

95

92,85714286

2,142857

2,142857

4,591836122

2,25563895%

September

2018

80

93,71428571

-13,7143

13,7143

188,0820245

17,142875%

Oktober

2018

92

91,57142857

0,428571

0,428571

0,183673102

0,46583804%

November

2018

92

92,57142857

-0,57143

0,57143

0,326532245

0,62111957%

Desember

2018

88

95

-7

7

49

7,95454545%

Januari

2019

90

95,28571429

-5,28571

5,28571

27,9387302

5,87301111%

Februari

2019

95

93,85714286

1,142857

1,142857

1,306122122

1,20300737%

Maret

2019

100

90,28571429

9,714286

9,714286

94,36735249

9,714286%

April

2019

102

91

11

11

121

10,7843137%

Mei

2019

100

94,14285714

5,857143

5,857143

34,30612412

5,857143%

Juni

2019

104

95,28571429

8,714286

8,714286

75,93878049

8,37912115%

5,96104

54,27647049

6,3864454%

MAD

MSE

MAPE

Juli

97

Dari tabel 3 hasil peramalan dengan menggunakan pergerakan 7 dibulan Juli 2019 akan
terjual 97 pcs dengan nilai ukuran kesalahan MAD 5,96104 , MSE 54,27647049 dan MAPE
6,3864454%. Hasil peramalah dengan 8 pergerakan terdapat pada Tabel 4.
Tabel 4 Hasil Peramalan Puzzle Jeruk dengan Pergerakan 8
Bulan

Tahun

Penjualan

Peramalan

Error

|Error|

|Error|^

% error

Januari

2018

89

-

-

-

-

-

Februari

2018

95

-

-

-

-

-

Maret

2018

85

-

-

-

-

-

April

2018

75

-

-

-

-

-

Mei

2018

86

-

-

-

-

-

Juni

2018

100

-

-

-

-

-

Juli

2018

120

-

-

-

-

-

Agustus

2018

95

-

-

-

-

-

September

2018

80

93,125

13,125

13,125

172,2656

16,40625%

Oktober

2018

92

92

0

0

0

0%

November

2018

92

91,625

0,375

0,375

0,140625

0,407609%

Desember

2018

88

92,5

-4,5

4,5

20,25

5,113636%

Januari

2019

90

94,125

-4,125

4,125

17,01563

4,583333%

Februari

2019

95

94,625

0,375

0,375

0,140625

0,394737%

Maret

2019

100

94

6

6

36

6%
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April

2019

102

91,5

10,5

10,5

110,25

10,29412%

Mei

2019

100

92,375

7,625

7,625

58,14063

7,625%

Juni

2019

104

94,875

9,125

9,125

83,26563

8,774038%

5,575

49,74688

5,959872%

MAD

MSE

MAPE

Juli

96,375

Dari Tabel 4 hasil peramalan dengan menggunakan pergerakan 8 dibulan Juli 2019 akan
terjual 96,38 pcs atau 96 pcs dengan nilai ukuran kesalahan MAD 5,575 MSE 49,74688 dan
MAPE 5,959872%. Dan untuk hasil peramalan dengan pergerakan 9 terdapat pada Tabel 5.
Tabel 5 Hasil Peramalan Puzzle Jeruk dengan Pergerakan 9
Bulan

Tahun

Penjualan

Peramalan

Error

|Error|

|Error|^

% error

Januari

2018

89

-

-

-

-

-

Februari

2018

95

-

-

-

-

-

Maret

2018

85

-

-

-

-

-

April

2018

75

-

-

-

-

-

Mei

2018

86

-

-

-

-

-

Juni

2018

100

-

-

-

-

-

Juli

2018

120

-

-

-

-

-

Agustus

2018

95

-

-

-

-

-

September

2018

80

-

-

-

-

-

Oktober

2018

92

91,66667

0,333333

0,333333

0,111111

0,362318%

November

2018

92

92

0

0

0

0%

Desember

2018

88

91,66667

-3,66667

3,66667

13,44447

4,16667%

Januari

2019

90

92

-2

2

4

2,222222%

Februari

2019

95

93,66667

1,333333

1,333333

1,777777

1,403508%

Maret

2019

100

94,66667

5,333333

5,333333

28,44444

5,333333%

April

2019

102

94,66667

7,333333

7,333333

53,77777

7,189542%

Mei

2019

100

92,66667

7,333333

7,333333

53,77777

7,333333%

Juni

2019

104

93,22222

10,77778

10,77778

116,1605

10,36325%

4,234568

30,16598

4,263797%

MAD

MSE

MAPE

Juli

95,88889

Dari Tabel 5 hasil peramalan dengan menggunakan pergerakan 9 dibulan Juli 2019 akan
terjual dnegan nilai ukuran kesalahan MAD 4,234568 , MSE 30,16598 dan MAPE 4,263797%.
Setelah semua proses dilakukan dan sudah mendapatkan hasil langkah selanjutnya
dilakukan pengujian berdasarkan data penjualan kategori puzzle yaitu puzzle jeruk. Pada proses
peramalan data aktual yang digunakan adalah sebanyak 18 bulan yang ada pada Tabel 1, dengan
hasil pengujian peramalan pada Tabel 6.
Tabel 6 Hasil Pengujian Peramalan
Per
Jan – Juni 2019
Jan – Juni 2019

Pergerakan
6
7

Peramalan
99
97

MSE
134,495
54,2764

MAD
8,555556
5,96104

MAPE
8,55499
6,38644

260
Jan – Juni 2019
Jan – Juni 2019

8
9

96
96

49,7469
30,166

5,575
4,23457

5,95987
4,2638

Perkiraan pembelian dengan pergerakan 6 dengan menggunakan data penjualan
sebelumnya adalah sejumlah 98,5 pcs dengan nilai MAPE sebesar 8,55499 dan nilai MAD sebesar
8,555556 dan nilai MSE 134,4954. Dari pergerakan 6 diperoleh persentase MAPE 8,55499 %
sedangkan akurasi ramalan yang dihasilkan sebesar 91,4450%. Hasil peramalan penjualan
mainan puzzle pada bulan Juli 2019 sebanyak 96 pcs sehingga untuk menyetok barang tersebut
bisa disesuaikan.
Untuk mengetahui akurasi perbandingan peramalan penjualan puzzle jeruk dengan
penjualan yang nyata, maka akan dihitung dengan menggunakan rumus:
Akurasi

= 100% - Kesalahan
= 100% - 4,2638%
= 95,7362%

Dari pergerakan 9 di peroleh persentase MAPE sebesar 4,2638% sedangkan akurasi
ramalan yang dihasilkan sebesar 95,7362%.
4. KESIMPULAN
Pada penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Metode Moving Average dapat digunakan untuk melakukan peramalan pada data penjualan
mainan anak dengan data yang digunakan yaitu pada bulan januari 2018 sampai Juni 2019.
2. Hasil peramalan penjualan mainan puzzle pada bulan Juli 2019 sebanyak 96 pcs sehingga
untuk menyetok barang tersebut bisa disesuaikan
3. Penentuan nilai pergerakan memengaruhi akurasi, dengan menggunakan nilai pergerakan
6,7,8 dan 9. Sehingga didapatkan nilai pergerakan 9 yang memiliki akurasi yang baik (tingkat
kesalahan terkecil). Yaitu MAD sebesar 4,23457 , MAPE sebesar 4,2638 dan MSE 30,166.
5. SARAN
Agar penelitian serupa lebih baik dan bervariatif maka pengembangan kedepan
disarankan beberapa hal berikut:
1. Metode Moving Average dapat digabungkan dengan menggunakan metode lain sehingga
dapat memperkuat hasil peramalan.
2. Menambahkan fasilitas peramalan, seperti meramalkan stok bahan baku, bukan hanya
penjualan saja.
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Abstrak
Tata kelola sumber daya teknologi informasi yang berperan sangat penting untuk
dilakukan dalam hal investasi penerapan maupun pengembangan bidang teknologi informasi
yang dimiliki dapat berfungi dengan maksimal. Dalam upaya menjaga agar kinerja dari sumber
daya teknologi tersebut, maka perlu adanya tata kelola yang baik agar semua faktor dan dimensi
yang berhubungan dengan teknologi informasi tersebut menjadi bersinergi dan mampu
memberikan nilai tambah serta pengembalian investasi yang diharapkan sebuah organisasi.
Model tata kelola sumber daya teknologi informasi yang tepat bagi suatu organisasi harus
sejalan dengan tujuan tata kelola sumber daya teknolgi informasi agar mampu menyelaraskan
antara strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis dari sebuah organisasi. Pada penelian
ini kerangka kerja yang digunakan adalah perpaduan antara COBIT 5 dan ITIL v.3. Berdasarkan
hasil evaluasi tingkat kapabilitas tata kelola sumber daya teknologi informasi pada SMK Negeri
8 Pontianak menggunakan kerangka kerja COBIT 5 pada domain DSS01 adalah saat ini (as-is)
berada pada Level 3 (Establish), sedangkan Level yang diharapkan (to-be) adalah Level 4
(Pradictable). Rekomendasi yang diberikan terkait pengelolaan sumber daya teknologi informasi
dirancang berdasarkan kerangka kerja ITIL v.3 pada domain service operation bagian
management event.
Kata kunci— Tata Kelola, Teknologi Informasi, Kerangka Kerja, Integrasi, COBIT 5, ITIL v.3
Abstract
The governance of information technology resources that plays very important role in
terms of investment in the application and development of information technology that is owned
can function optimally. In an effort to maintain the performance of these technological resources,
it is necessary to have good governance so that all factors and dimensions related to information
technology are synergized and to be able provide added value and return on investment expected
by an organization. The model of information technology resource governance that is appropriate
for an organization must be in line with the objectives of information technology resource
governance in order to be able align the information technology strategy with business strategy
of an organization. In this research the framework used combination of COBIT 5 and ITIL v.3.
Based on the results of the evaluation of the capability level of information technology resources
governance at SMK Negeri 8 Pontianak using the framework COBIT 5 at DSS01 domain is
currently (as-is) at Level 3 (Establish), while the expected Level (to-be) is Level 4 (Pradictable).
The recommendations given regarding the management of information technology resources are
designed based on the framework ITIL v.3 at service operations domain of the event management
section.
Keywords— IT Governance, Information Technology, Framework, Integration, COBIT 5, ITIL v.3
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1. PENDAHULUAN

T

eknologi informasi memberi dampak positif terhadap kinerja dari suatu organisasi.
Dalam melakukan suatu perencanaan pengembangan investasi dibidang teknologi
informasi perlu didukungnya dengan tata kelola teknologi informasi yang baik dan optimal. Tata
kelola teknologi informasi adalah upaya menjamin pengelolaan teknologi informasi agar
mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis suatu enterprise yang dilakukan oleh dewan
direksi, manajemen eksekutif, dan manajemen teknologi informasi [1]. Sumber daya teknologi
informasi maupun sumber daya manusia yang handal menjadi aspek yang sangat penting.
Berbagai bentuk IT Risk pun berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi ICT,
yang menyebabkan institusi pendidikan perlu mengelola teknologi informasi berdasarkan tata
kelola teknologi informasi yang baik [2]. Tata kelola yang dibutuhkan suatu institusi pendidikan
agar tercipta proses penyebaran ilmu dalam kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan
dinamis serta peningkatan kinerja berbasis evaluasi dengan penilaian yang transparan [3]. Tata
kelola TI nantinya akan menjadi jawaban apa yang sudah diinvestasikan untuk teknologi
informasi dapat memberikan hasil yang maksimal dan berguna bagi institusi.
SMK Negeri 8 memiliki visi menghasilkan tamatan yang produktif, kreatif, inovatif,
mandiri dalam mengolah keterampilan dan potensi diri, memberikan pelayanan prima bagi
peserta didik dalam segala aspek. Peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan pelayanan
administrasi bagi peserta didik perlunya meningkatkan kualitas SDM seperti guru dan staf. Untuk
tercapainya visi dan misi dari SMK Negeri 8 Pontianak memiliki layanan TI dalam mendukung
proses belajar mengajar. Akan tetapi dari pihak SMK Negeri 8 Pontianak belum menatapkan
standar operasional prosedur pada layanan tersebut. Apabila suatu layanan TI tidak dikelola
dengan baik maka dapat menyebabkan timbulnya risiko. Kelemahan kualitas aset mengakibatkan
penggunaan layanan menjadi kurang maksimal, layanan menjadi tidak terkontrol dan biaya
operasional sulit diprediksi. Sehingga dibutuhkannya standar operasional prosedur tata kelola
yang baik agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik selaras dengan tujuan dari
organisasi. Maka berdasarkan dari permasalahan tersebut perlu adanya evaluasi sumber daya
teknologi informasi di SMK Negeri 8 Pontianak untuk mengetahui permasalahan pada bidang
sumber daya teknologi informasi.
Framework COBIT 5 merupakan standar yang diakui dan diterima secara internasional
direkomendasikan untuk penerapan tata kelola TI yang baik [4]. COBIT ISACA (Information
System Audit and Control Association) menyediakan penjabaran tata kelola TI untuk
menggambarkan peran utama dari informasi dan teknologi dalam menciptakan nilai perusahaan.
COBIT 5 merupakan sebuah standar tata kelola TI (IT Governance) yang bersifat generik
sehingga pengembangannya dapat berbeda-beda untuk setiap organisasi.
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) adalah kerangka kerja manajemen
layanan berdasarkan ITIL terbagi atas 5 domain yaitu service strategy, service design, service
transition, service operation, dan continual service improvement [5]. Pada manajemen layanan
service operation terdapat aktivitas event management adalah suatu kejadian mengenai perubahan
keadaan yang memiliki arti penting bagi para manajemen konfigurasi item atau layanan teknologi
informasi [6]. Tujuan dari event management adalah untuk mendeteksi event dan memutuskan
pendekatan apa saja yang perlu dilakukan untuk event tersebut. Ada perbedaan antara monitoring
dan event management, event management berfokus pada hasil dan pendeteksiannya. Sedangkan
monitoring dibutuhkan untuk mendeteksi.
Pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5 dan ITIL v.3. COBIT
menyediakan standar untuk mengelola dan mengontrol layanan TI untuk mencapai tujuan
organisasi [7]. ITIL merupakan suatu framework yang berisi praktek praktek mengenai IT service
management [8]. Jika dibandingkan dengan ITIL maka COBIT hanya memberikan panduan
kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan
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COBIT dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola
operasional seperti ITIL (The Information Technology Infrastructure Library). ITIL merupakan
sebuah kerangka kerja pengelolaan layanan TI yang terbagi ke dalam proses dan fungsi.
Sedangkan COBIT hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Namun dalam hal panduan
keamanan COBIT memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi daripada ITIL
sehigga dalam penelitian ini akan melakukan penggabungan terhadap kedua kerangka kerja
COBIT 5 dan ITIL v.3. Pemilihan proses terkait kedua kerangka kerja mengacu pada IT relatedgoal COBIT 5 yaitu optimasi aset TI, sumberdaya dan kemampuan.
Evaluasi tata kelola sumber daya teknologi informasi menggunakan gabungan kerangka
kerja COBIT 5 dan ITIL v.3 bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap layanan yang
tersedia di SMK Negeri 8 Pontianak. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah berupa dokumen
evaluasi dan memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan dalam menyusun strandar
operasional prosedur tata kelola sumber daya teknologi informasi dan memanajemen timbulnya
risiko berdasarkan gabungan kerangka kerja COBIT 5 dan ITIL v.3.
2. METODE PENELITIAN
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah riset survey yang merupakan metode
pengumpulan informasi dengan menyampaikan serangkaian pertanyaan yang telah
diformulasikan sebelumnya dan urutan tertentu dalam sebuah kuesioner terstruktur berdasarkan
kerangka kerja COBIT 5 kepada suatu sampel individu terpilih untuk menjadi wakil populasi
terdefinisi sesuai dengan RACI Chart. Kuesioner dan wawancara adalah merupakan teknik teknik utama dalam salah satu tipe riset survey. Sifat penelitian menggunaka metode deskriptif
(desciptive research) bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan aspek - aspek yang relevan
dengan fenomena yang diteliti dari perspektif individu, organisasi, industri, dan perspektif
lainnya. Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan
menggunakan kuesioner yang disusun menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pada penelitian
ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang nantinya hasil dari penelitian ini merupakan
informasi – informasi berupa angkat dan diagram hasil dari evaluasi tingkat kapabilitas tata kelola
sumber daya teknologi informasi berdasarkan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data
dilakukan melalui hasil data dan informasi yang diperoleh dari kuisioner.
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Gambar 1. Alur Penelitian
Paparan dari alur penelitan yang akan dilakukan seperti pada gambar 1 adalah sebagai
berikut :
1. Studi literatur
Pada tahap ini adalah mempelajari penelitian terdahulu dan buku – buku yang
berhubungan dengan tata kelola sumber daya teknologi informasi serta mempelajari dan
memilih metode yang akan digunakan. Hasil pada tahapan ini adalah tinjauan pustaka dan
landasan teori sebagai dasar dari penelitian ini.
2. Analisis kerangka kerja COBIT 5 dan ITIL v.3
Kegiatan pada tahapan ini adalah analisis kerangka kerja COBIT 5 dan ITIL v3 terfokus
pada tata kelola sumber daya teknologi informasi serta penilaian proses berdasarkan kerangka
kerja tersebut. Hasil dari tahap ini peneliti menentukan konsep dan domoain yangkan
digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan ITIL v.3.
3. Observasi lingkungan penelitian
Pada tahap ini peneliti melakukan kunjungan serta melakukan wawancara kepada bagian
yang bertanggung jawab pada sumber daya teknologi informasi di SMK Negeri 8 Pontianak
serta mengumpulkan data-data yang diperlukan pada tahap persiapan berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan yaitu tata kelola sumber daya teknologi informasi.
4. Penyusunan Kuisioner dan penentuan narasumber
Berdasarkan konsep yang telah dibuat dan data-data hasil dari tahap observasi, peneliti
membuat daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
Kuisioner disusun berdasarkan COBIT 5 dan penentuan narasumber mengacu pada RACI
Chart.
5. Pengumpulan data
Memberikan quesioner yang telah dirancang, kepada narasumber yang telah dipilih atau
yang bertanggung jawab pada proses tata kelola sumber daya teknologi informasi.
6. Pengolahan dan analisis data
Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengolahan data dengan analisis dari hasil
Kuisioner. Setelah diperoleh semua data yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat kapabilitas
tata kelola sumber daya teknologi informasi pada SMK Negeri 8 Pontianak. Tahap
selanjutnya adalah tahap analisis data agar semua data yang telah diperoleh dapat
diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Analisis
Capability Level dan Analisis Kesenjagan (Gap Analysis). Penelitian ini menggunakan teknik
analisis data secara Proses Assessment Model merupakan model pengukuran yang digunakan
dalam COBIT 5.
7. Penyusunan Laporan
Pada tahapan ini peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang berupa hasil evaluasi
serta saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya teknologi
informasi dengan berdasarkan kerangka kerja ITIL v3.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Tingkat Kapabilitas Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi
Penyusunan kuisioner domain DSS01 manage operation dan perhitungan akan
menggunakan skala Guttman. Penyusunan kuisioner terdiri dari Key Manajement Practice yang
terdapat pada domain DSS01 yang terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.

DSS01.01
DSS01.02
DSS01.03
DSS01.04
DSS01.05

: Kegiatan prosedur operasional
: Mengelola layanan TI yang dialihdayakan.
: Memonitor infrastruktur TI
: Mengelola lingkungan
: Mengelola fasilitas

Kuisioner disusun berdasarkan dari aktivitas – aktivitas yang terdapat pada setiap
manajement practice pada sub domain DSS01. Kusioner kemudian terbagi menjadi 6 level.
Keenam level tersebut adalah level 0 incomplete process, level 1 performed process, level 2
manage process, level 3 established process, level 4 predictable process dan level 5 optimising
process. Kusioner juga disusun menggunakan skala Guttman yaitu dimana responden hanya
menjawab ya atau tidak pada setiap pernyataan – pernyataan yang tercantum pada kuisioner.
3.2. Mentukan Responden Berdasarkan RACI Chart

Responden yang menjadi narasumber untuk menjawab pernyataan – pernyataan
pada kuisioner yang telah disusun didapatkan dari diagram RACI sesuai dengan sub
domain DSS01 pada kerangka kerja COBIT 5. Adapun rincian responden berdasarkan
diagram RACI pada COBIT 5 sub domain DSS01 dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini
:

Gambar 2. Diagram RACI sub domain DSS01 pada COBIT 5
Kemudian berikut ini merupakan hasil identifikasi RACI chart DSS01 yang telah
dikonversi dengan struktur organisasi SMK Negeri 8 Pontianak dapat dilihat pada tabel 1 berikut
:
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Tabel 1 Identifikasi RACI chart DSS01
No

Responden

Mapping RACI Chart

Jumlah

Bussiness Process Owners

1

Head Development

1

1

Kepala Sekolah

2

Waka Sarana dan Prasarana

3

Waka Kurikulum

Service Manager

1

4

Kepala Bagian IT

Head IT Operations

1

5

Staf atau Admin Bagian IT

Information Security Manager

1

Jumlah

5

Semua responden yang bertanggung jawab dalam mengisi semua pernyataan pada
kuisioner berdasarkan key management hasil konversi mapping RACI chart COBIT 5 dengan
struktur organisasi SMK Negeri 8 Pontianak dalam setiap sub domain DSS01
3.3. Penilaian Tingkat Kapabilas
Tahap ini merupakan tahap penilaian tingkat kapabilitas yang diperoleh dari hasil jawaban
pada kuisioner yang telah dirancang dan diisi oleh 5 (lima) responden yang terkait dengan tata
kelola sumber daya teknologi informasi pada SMK Negeri 8 Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Rekapitulasi Level Capability

Berdasarkan rekapan data pada tabel 2 hasil perhitungan capability level pada domain
DSS01 (Manage Operation) dapat disimpulkan bahwa nilai capability level saat ini pada domain
DSS01 (Manage Operation) berada pada Level 3 Manage. Dimana proses telah
diimplementasikan dan dikeloladengan terencana dan termonitoring dengan telah memenuhi
kriteria dengan pencapaian rata – rata 66,67% .
3.4. Analisis Kesenjangan (GAP)
Analisis kesenjangan (GAP) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan antara
kondisi harapan (to-be) dan kondisi saat ini (as-is). Berdasarkan kesenjangan yang ada, dapat
diambil aspek-aspek yang mana perlu adanya tidakan perbaikan dan pengembangan untuk
memenuhi kondisi harapan yang diinginkan oleh SMK negeri 8 Pontianak dalam mengelola
sumber daya teknologi informasi. Domain DSS 01 yaitu manage operation pada SMK Negeri 8
Pontianak mencapai nilai kapabilitas 2, sedangkan nilai harapan yang ingin dicapai adalah 4.
Meskipun terjadi kesenjangan 2 level, hanya beberapa aspek saja yang perlu diperbaiki dan
dikembangkan yaitu aspek pemenuhan yang belum dipenuhi sesuai dengan hasil pengukuran
tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada SMK Negeri 8 Pontianak.
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Aspek yang belum terpenuhi adalah pada poin PA3.1 tentang process definition, PA3.2 tentang
process deployment , PA 4.1 tentang process measurement, dan PA 4.2 tentang process control.

5
4
3
2
1
0

Level
Maksimal
Kondisi
Harapan
Kondisi Saat Ini

Gambar 3. Diagram Kesenjangan
Diagram kesenjangan (GAP) diatas menggambarkan kondisi saat ini (as-is), kondisi
harapan (to-be) dan kondisi level 5 (maksimal) pada proses tata kelola sumber daya teknologi
informasi pada SMK Negeri 8 Pontianak domain DSS01 manage operation. Dimana kondisi saat
ini (as-is) berada pada Level 3 sedangkan kondisi yang diharapakan (to-be) adalah Level 4 dan
Level maksimal adalah Level 5.
3.5. Rekomendasi Perbaikan dan Pengembangan
Berdasarkan analisis gap diketahui aspek-aspek yang dapat diperbaiki maupun
dikembangkan antara lain tentang skema integrasi proses, pembagian antar peran dalam proses,
pengukuran kuantitatif kinerja proses dan frekuensi pengukuran kuantitatif kinerjaproses. Saran
perbaikan dan pengembangan aspek-aspek tersebut akan dibuat berdasarkan kerangka kerja ITIL.
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Gambar 4. Skema Management Event Pada Tata Kelola Sumber Daya Teknologi informasi
Gambar 4 merupakan representasi generik dari manajemen acara digunakan sebagai
referensi dan titik definisi, untuk setiap kegiatan. Pada proses Management Event akan ada
peristiwa atau kejadian yang baru pertama kali terjadi atau bahkan terjadi secara berulang kali.
Peristiwa terjadi secara terus menerus, tetapi tidak semua dari peristiwa atau kejadian tersebut
dapat terdeteksi atau mungkin telah terdaftar dalam peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya.
Oleh karena itu penting bagi setiap orang yang terlibat dalam merancang, mengembangkan,
mengelola, mendukung layanan TI dan infrastruktur TI yang mereka berjalan mengerti apa jenis
peristiwa atau kegiatan tersebut perlu dideteksi. Dalam kasus ini usulan perbaikan seperti pada
gambar 4. Disaat suatu peristiwa atau kejadian terjadi maka ada sistem atau pun pesan (Event
Notification) dapat berupa gangguan layanan TI, pesan error pada saat penggunaan perangkat
lunak, terjadi kerusakkan pada bagiat perangkat keras dan masih banyak yang lainnya. Setelah
pesan proses event notification diterima akan ada proses event detection dimana dilakukannya
pengecekkan atau pendeteksian terhadap setiap peristiwa yang terjadi.
Dalam hal proses event detection dapat dilakukan dengan pengecekkan tentang peristiwa
apa yang sedang terjadi. Setelah peristiwa atau kejadian tersebut berhasil dideteksi maka langkah
selanjutnya adalah event logged yaitu melakukan pencatatan atau dokumentasi dari peristiwa yang
sedang terjadi supaya dapat mempermudah pekerjaan pengelola jika kemudian teristiwa atau
kejadian yang saya terjadi kembali. Tahap berikutnya masuk pada proses event correlation and
filtering dimana pada tahap ini dilakukannya mengkorelasikan dan menyaring apakah peristiwa
yang sedang terjadi masuk. Ada 3 pengkategorian dalam proses ini yaitu Informational, Warning
dan Exception. Pada kategori informational suatu peristiwa yang terjadi tidak memerlukannya
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tindakkan apapun dan juga tidak mewakili pengecualian peristiwa. Sedangkan pada kategori
warning merupakan jenis peristiwa yang terjadi ketika layanan atau perangkat telah mencapai
ambang batas yang menunjukan bahwa peristiwa tersebut harus diperiksa dan ditindak lanjuti
seperti contohnya pemanfaatan memori pada server mencapai angka diatas 75% atau mungkin
penggunaan jaringan meningkat dalam waktu 1 jam yang dapat mempengaruhi kecepatan dari
jaringan tersebut. Berikutnya adalah pada kategori exception yaitu suatu peristiwa dimana layanan
atau perangkat operasional berjalan tidak normal berakibat melumpuhnya proses bisnis yang
sedang berjalan. Contohnya kasus server mati, banyakknya pengguna yang mengakses sistem
secara bersamaan, acaman yang dapat membahayakan keamana sistem maupun peristiwa lainnya
yang melanggar kententuan dari OLAs (Operational Level Agreements) dan SLAs (Service Level
Agreements).
Setelah peristiwa berhasil di disaring dan mengetahui peristiwa tersebut masuk kedalam
kategori mana, kemudian masuklah ke tahap second level correlation dimana pada tahap ini
dilakukannya pengambilan keputusan tindakkan apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan
yang telah disepakati dan tidak berdampak pada proses bisnis. Misalnya menghasilkan catatan
atau dokumentasi dalam proses manajemen insiden dan menghasilkan RCF (Request For Change)
masuk kedalam proses perubahan manajemen. Kemudaian ada tindak lanjut yang di desain dalam
bentuk auto response. Contohnya reboot perangkat, restart layanan, mengubah parameter dalam
perangkat dan mengunci perangkat untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Beda halnya
dengan peristiwa yang memerlukan campur tangan dari pihak pengelola secara langsung pada
SMK Negeri 8 Pontianak Head IT Operation lang yang bertanggung jawab dan mengambil
keputusan tindakan apa yang perlu dilakukan. Pada tahap berikutnya adalah review actions pada
proses ini melakukan setiap review tindakkan yang diambil.
3.6. Faktor Feberhasilan Kritis dan Indikator Kinerja Utama
Daftar berikut mencakup beberapa faktor sampel kritis keberhasilan (CSF) untuk
management event. Setiap organisasi harus mengidentifikasi CSF sesuai berdasarkan tujuannya
untuk proses itu. Setiap CSF sampel diikuti oleh sejumlah kecil KPI khas yang mendukung CSF.
KPI ini tidak dapat diterapkan tanpa pertimbangan hati-hati. Setiap organisasi harus
mengembangkan KPI yang sesuai untuk tingkat kematangan, CSF dan keadaan tertentu nya.
Prestasi terhadap KPI harus dipantau dan digunakan untuk mengidentifikasi peluang untuk
perbaikan, yang harus dicatat dalam peningkatan pelayanan yang terus-menerus (CSI) mendaftar
untuk evaluasi dan kemungkinan implementasi.
1. CSF Mendeteksi semua perubahan manajemen yang memiliki arti penting bagi pengelolaan
CI (Configuration Item) dan layanan TI.
a. KPI Jumlah dan rasio kejadian dibandingkan dengan jumlah insiden.
b. KPI Jumlah dan persentase setiap jenis peristiwa per platform atau aplikasi dibandingkan
jumlah platform dan aplikasi yang mendukung layanan TI (mencari untuk
mengidentifikasi layanan yang mungkin berisiko karena kurangnya kemampuan untuk
mendeteksi kejadian mereka IT).
2. CSF Memastikan semua peristiwa dikomunikasikan dengan fungsi yang tepat dan yang perlu
diinformasikan atau mengambil tindakan kontrol lebih lanjut.
a. KPI Jumlah dan persentase peristiwa yang diperlukan campur tangan manusia dan apakah
ini dilakukan.
b. KPI Jumlah insiden yang terjadi dan persentase ini yang dipicu tanpa peristiwa terkait.
3. CSF Menyediakan pemicu atau entry point, untuk pelaksanaan banyak proses operasi
pelayanan dan kegiatan manajemen operasi.
a. KPI Jumlah dan persentase peristiwa yang diperlukan campur tangan manusia dan apakah
ini dilakukan.
4. CSF Menyediakan sarana untuk membandingkan kinerja operasi aktual dan perilaku terhadap
standar desain dan SLA (Service Level Agreement).
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a. KPI Jumlah dan persentase insiden yang diselesaikan tanpa dampak terhadap bisnis
(menunjukkan keefektifan dari proses manajemen peristiwa dan solusi fondasi).
b. KPI Jumlah dan persentase peristiwa yang mengakibatkan insiden atau perubahan.
c. KPI Jumlah dan persentase kejadian disebabkan oleh masalah yang ada atau kesalahan
dikenal (ini dapat mengakibatkan perubahan ke prioritas pekerjaan pada masalah itu atau
kesalahan dikenal).
d. KPI Jumlah dan persentase peristiwa yang menunjukkan masalah kinerja (misalnya,
pertumbuhan jumlah kali sebuah aplikasi melebihi ambang batas transaksi yang selama
enam bulan terakhir).
e. KPI Jumlah dan persentase peristiwa yang menunjukkan masalah ketersediaan potensi
(misalnya failovers ke perangkat alternatif, atau beban kerja yang berlebihan swapping)
3.7. Usulan Rekomendasi Perbaikan
DSS01 sesuai proses yang diukur secara umum terdiri dari 2 proses yaitu:
a. Kegiatan operasional dilakukan sesuai kebutuhan dan jadwal.
b. Operasional dimonitor, diukur, dilaporkan dan direhabilitasi.
Berdasarkan proses tersebut maka secara umum proses telah dijalankan, dimana pada saat
ini DSS01 berada pada level 3 pada tingkat established dan harapan pada level 4 predictable
dengan memiliki tingkat kesenjangan 1 level, maka direkomendasikan beberapa aktivitas yang
perlu dilakukan.
1. Melakukan pengelolaan kegiatan operasional, bisa dengan pembangunan sistem pendeteksi
masalah kegiatan.
2. Melakukan dokumentasi dari setiap permasalahan atau peristiwa yang terjadi.
3. Melakukan prioritas terhadap penyelesaian masalah, apakah itu harus diselesaikan secepatnya
atau bisa diabaikan.
4. Melakukan monitoring terhadap gangguan dan penyelesaian.
5. Mengelola fasilitas infrastruktur pendukung.
6. Menentukan ruang lingkup dan batasan seluruh kegiatan operasional.
7. Mendefinisikan setiap proses kegiatan yang dilakukan.
8. Pelaporan setiap kegiatan operasional.
4. KESIMPULAN
Setelah melakukan evaluasi tata kelola sumber daya teknologi informasi menggunakan
integrasi kerangka kerja COBIT 5 dan ITIL v.3 pada SMK Negeri 8 Pontianak, maka dapat
diambil beberapa kesimpulan. Pertama hasil evaluasi tingkat kapabilitas tata kelola sumber daya
teknologi informasi pada SMK Negeri 8 Pontianak berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 pada
domain DSS01 saat ini (as-is) berada pada Level 3 (Establish) sedangkan Level yang diharapkan
(to-be) adalah Level 4 (Pradictable). Kemudian beberapa aspek yang belum terpenuhi dan harus
dilakukan perbaikan atau pengembangan berdasarkan hasil evaluasi kerangka kerja COBIT 5
pada domain DSS01 adalah pada poin PA3.1 tentang process definition, PA3.2 tentang process
deployment , PA 4.1 tentang process measurement, dan PA 4.2 tentang process control.
Berdasarkan kerangka kerja ITIL v.3 direkomendasikan beberapa saran perbaikan atau
pengembangan yang perlu dilakukan adalah melakukan pengelolaan kegiatan operasional, bisa
dengan pembangunan sistem pendeteksi masalah kegiatan, melakukan dokumentasi dari setiap
permasalahan yang terjadi, melakukan prioritas terhadap penyelesaian masalah, apakah itu harus
diselesaikan secepatnya atau bisa diabaikan, melakukan monitoring terhadap gangguan dan
penyelesaian, mengelola fasilitas infrastruktur pendukung, menentukan ruang lingkup dan
batasan seluruh kegiatan operasional, mendefinisikan setiap proses kegiatan yang dilakukan dan
pelaporan setiap kegiatan operasional.
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5. SARAN
Saran yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti selanjutnya untuk meningkatkan hasil
kesimpulan pada penelitian ini yaitu rekomendasi yang diberikan terkait pengelolaan sumber daya
teknologi informasi ITIL v.3 berdasarkan domain Service Operation pada Management Event
dapat diimplementasikan di SMK Negeri 8 Pontianak. Kemudian Penelitian selanjutnya dapat
melanjutkan perancangan rekomendasi perbaikan tata kelola sumber daya teknologi informasi
dari level 4 (Predictable) sampai pada tahap level 5 (Optimizing).
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Abstrak
Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Baik atau
tidaknya kualitas layanan Puskesmas menurut persepsi masyarakat, dimulai dari kualitas
pelayanan pada bagian pendaftaran. Pemanfaatan teknologi informasi pada bagian layanan
pendaftaran di Puskesmas-Puskesmas sudah banyak diterapkan untuk memperbaiki kualitas
pelayanan yang diberikan. Namun, persoalannya belum adanya bukti empiris tentang dampak
pemanfaatan teknologi informasi terhadap perilaku kinerja petugas pendaftaran sehingga
meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. Penelitian ini menguji pengaruh pemanfaatan
teknologi informasi terhadap perilaku kinerja petugas dan kualitas pelayanan bagian
pendaftaran dengan menggunakan model analisis SEM melalui aplikasi Lisrel 8.80. Hasil
pengujian membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap perilaku
kinerja petugas dengan nilai R2=0,81. Terhadap kualitas pelayanan, pemanfatan teknologi
informasi juga terbukti berpengaruh dengan nilai R2=0,98. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada layanan pendaftaran di puskesmas berdampak
positif secara secara langsung, untuk meningkatkan perilaku kinerja petugas pelayanan dan
untuk peningkatan kualitas pelayanan.
Kata kunci—puskesmas, teknologi informasi, perilaku kinerja, kualitas pelayanan, SEM
Abstract
Puskesmas are the spearhead of health services for the community. Assess the quality of
Puskesmas services according to public perception, starting from the quality of service on the
part of registration. Utilization of IT in the registration service at Puskesmas has been widely
applied to improve the quality of services provided. The problem is that there is no empirical
evidence of the impact of IT on the performance behavior of registration officers so as to improve
the services quality at the Puskesmas. This study examines the influence of the use of IT on the
performance behavior of officers and the quality of registration services using SEM analysis
models through the Lisrel 8.80 application. The test results prove that the use of IT affects the
performance behavior of officers with a value of R2 = 0.81. Related quality of service, utilization
of IT also proved influential with R2 = 0.98. The results of this study indicate that the use of IT in
the registration service at the Puskesmas has a direct positive impact, to improve the performance
behavior of service personnel and to improve service quality.
Keywords— puskesmas, IT, performance behavior, service quality, SEM
1. PENDAHULUAN

B

agian layanan pendaftaran menjadi titik awal dari suatu proses pelayanan pada suatu
institusi. Bagian ini juga menjadi pintu gerbang bagi penerima pelayanan untuk
menilai kualitas layanan yang diberikan. Baiknya kualitas layanan di bagian pendaftaran yang
dirasakan pemakai layanan akan menjadi pengalaman yang positif. Hal ini menimbulkan rasa
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percaya bahwa proses layanan berikutnya akan memiliki kualitas yang sama baiknya, sesuai yang
diharapkan sehingga kepuasan terhadap pelayanan dapat tercapai. Seperti yang disampaikan oleh
Homburg et al (2005) dan Anderson et al (1994) bahwa kepuasan pelanggan dapat diartikan suatu
perbandingan dari harapan yang dimiliki sebelumnya dengan kinerja layanan yang dirasakan [1].
Kepuasan pelanggan merupakan reaksi mereka tentang tingkat kepuasan dari hasil mengevaluasi
kinerja yang berjalan dengan harapan mereka sebelumnya [2]. Harapan muncul dari pengalaman
yang pernah dialami oleh pengguna layanan.
Puskesmas sebagai institusi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam bidang
kesehatan untuk masyarakat, tentu memiliki bagian layanan pendaftaran untuk mereka yang
membutuhkan penanganan kesehatan. Permasalahan yang biasanya ada pada layanan pendaftaran
adalah tidak teraturnya antrian dalam proses pendaftaran dan rendahnya kinerja petugas yang
melayani. Ketidakteraturan saat antrian dan ketidakpastian dalam menunggu mengakibatkan
pengalaman negatif sehingga menimbulkan persepsi jelek mengenai kualitas pelayanan [3].
Demikian juga dengan kinerja dari petugas layanan dalam memberi pelayanan akan menghasilkan
pengalaman terkait kualitas pelayanan yang mempengaruhi rasa puas penerima layanan [4].
Pemanfaatan teknologi informasi seperti mesin nomor antrian dan perangkat komputer
untuk mendukung proses pelayanan di bagian pendaftaran Puskesmas sudah diterapkan pada
beberapa Puskesmas di kota Pontianak. Penggunaan teknologi informasi tersebut bertujuan
meningkatkan kualitas pelayanan pada bagian layanan pendaftaran. Persoalannya, belum ada
bukti hasil penelitian yang menggambarkan dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap
perilaku kinerja petugas dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran di Puskesmas. Padahal,
dengan adanya hasil penelitian, dapat menjadi bukti empiris yang memperkuat pihak puskesmas
maupun instansi lain dalam membuat kebijakan atau mengevaluasi penerapan teknologi informasi
untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya bagian pendaftaran pelayanan mereka.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penelitian ini penting dilakukan. Tujuannya
untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang dampak pemanfatan teknologi informasi
terhadap perilaku kinerja petugas bagian pendaftaran dan kualitas pelayanan berdasarkan persepsi
penerima layanan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai penelitian dasar
untuk penelitan-penelitian lain yang berkaitan dampak pemanfaatan teknologi informasi dalam
pelayanan publik.
Beberapa penelitian sebelumnya memang ada yang membahas tentang masalah
penggunaan teknologi informasi, perilaku kinerja petugas, dan kualitas layanan. Penelitian yang
dilakukan oleh Harun Al Rasyid membahas pengaruh kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi
informasi terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hasilnya menunjukkan ada hubungan
kausal yang signifikan antara kualitas layanan dan penggunaan teknologi infomasi terhadap
kepuasan pelanggan [5]. Penelitian tersebut tidak membahas pengaruh pemanfaatan teknologi
terhadap kualitas layanan dan tanpa memasukkan variabel perilaku kinerja petugas pelayanan.
Penelitian lain yang meneliti pengaruh penguasaan teknologi informasi terhadap kinerja
karyawan memang membuktikan ada pengaruh signifikan yang diberikan oleh variabel
penguasaan teknologi informasi terhadap peningkatan kinerja karyawan [6]. Namun penelitian
tersebut, tidak menjelaskan pengaruh penguasaan teknologi informasi dan peningkatan kinerja
karyawan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ada pun penelitian yang mengupas
masalah pengaruh perilaku petugas terhadap kualitas pelayanan publik, sebagaimana dilakukan
oleh Rahmad, mengungkapkan bahwa perilaku petugas pelayanan berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan [7]. Penelitian itu menghasilkan gambaran tentang perilaku kinerja
petugas yang kurang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang kurang baik pula menurut
persepsi masyarakat yang menerima layanan. Pada penelitian tersebut, satu faktor penghambat
kinerja petugas dalam memberi layanan yang baik adalah belum dimanfaatkannya teknologi
informasi.
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2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang dilakukan pada populasi berupa
masyarakat yang pernah menerima pelayanan di tiga Puskesmas, yang telah menggunakan
teknologi informasi berupa mesin nomor antrian dan perangkat komputer, pada bagian
pendaftaran. Ketiga Puskesmas tersebut berada di wilayah kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang menganalisis pengaruh hubungan
antara variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel bebas dengan perilaku kinerja
petugas dan kualitas layanan pendaftaran sebagai variabel terikat. Gambaran hubungan antara
variabel yang diteliti ditunjukan melalui model penelitian seperi ditampilkan Gambar 1 berikut.

Kinerja
Petugas
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Kualitas
Pelayanan

Gambar 1 Model Penelitian
Dari model penelitian di atas, hipotesis penelitian ini yang diuji adalah sebagai berikut:
- H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi (X) berpengaruh terhadap Kinerja Petugas (Y1)
- H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi (X) berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan (Y2)
- H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi (X) berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan (Y2)
melalui Kinerja Petugas (Y1)
Sebagai indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat dan
kemudahan yang diberikan [5]. Variabel perilaku kinerja petugas, mengacu kepada Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara, dapat diukur melalui indikator orientasi pelayanan dan
integritas [8]. Adapun variabel kualitas pelayanan, indikatornya adalah keandalan, daya tanggap,
jaminan, empati, dan bukti fisik [9].
Penelitian ini, pengumpulan datanya menggunakan teknik sampling yaitu purposive
sampling. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi
sampel penelitian sebanyak 100 responden, tersebar proposional dengan jumlah sama besar pada
tiga Puskesmas di kota Pontianak. Kuesioner yang disebar, berisikan pertanyaan tertutup (close
questions) yang jawabannya diukur menggunakan skala pengukuran Linkert. Format skala dari
1-5 atau dari sangat tidak setuju/buruk hingga sangat setuju/sangat baik. Analisis data untuk
pengujian hipotesis penelitian ini berdasarkan model estimasi maximum likelihood estimation
(MLE) dalam permodelan structural equation modelling (SEM) menggunakan aplikasi Listrel.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari model penelitian seperti tampak pada Gambar 1, telah dilakukan pengujian
menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan aplikasi Lisrel berdasarkan data dari
100 responden maka diperoleh hasil pengujian model penelitian yang ditampilkan pada Gambar
2 berikut ini.
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Gambar 2 Hasil pengujian model penelitian
Hasil pengujian model penelitian memperlihatkan bahwa model penelitian ini bahwa
masing-masing variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi (IT_USED), perilaku kinerja
petugas (PERFORM), dan kualitas pelayanan (SERVICE) telah terestimasi, berdasar data 100
responden yang terkumpul. Pengujian SEM terhadap model penelitian menghasilkan nilai
probabilitas (p-value) sebesar 0,00098 sehingga berdasarkan data yang diolah dapat dikatakan
bahwa penarikan kesimpulan hanya berlaku untuk sebatas sampel yang diambil dan tidak untuk
generalisasi. Nilai probabiltas yang direkomendasikan menurut Ghozali, agar dapat digeneralisasi
adalah sebesar probabiltas (P) > 0,05 [5]. Dilihat dari nilai Chi-square (2) sebesar 51,25 dan
df=24 maka nilai 2>2df, artinya tidak memenuhi kriteria (0 ≤ 2 ≤ 2df) pengujian kesesuaian
model persamaan struktural untuk mengevaluasi suatu populasi [10]. Demikian juga dengan nilai
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 0,107 yang lebih besar dari standar
maksimal untuk pengukuran fit suatu model di dalam populasi berkaitan dengan perbedaan
perkiraan yaitu RMSEA ≤ 0,10 [10]. Sehingga model tersebut tidak cocok digunakan untuk
mengambarkan perkiraan secara populasi atau generalisasi. Mempertimbangkan hasil estimasi
awal tersebut maka perlu dilakukan modifikasi model supaya model penelitian dapat menjadi
lebih baik dengan menghasilkan sebuah model yang fit [10]. Hasil modifikasi model penelitian
yang dilakukan beserta hasil estimasi dari SEM dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3 Hasil pengujian model penelitian yang dimodifikasi.
Pengujian model penelitian yang sudah dimodifikasi memberikan gambaran bahwa
model tersebut fit atau memenuhi kriteria berdasarkan ukuran kecocokan model (Goodness of
Fit), artinya model penelitian dikatakan baik untuk menggambarkan kesesuaian data sampel
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dengan populasi. Model persamaan dapat dipakai untuk mengevaluasi populasi karena nilai
2≤2df. Hasil pengujian data sampel menurut model yang digunakan dapat digeneralisasi sebab
nilai (P) > 0,05 yaitu 0,20265. Model modifikasi juga dapat dikatakan memiliki beda perkiraan
yang kecil dengan populasi karena nilai RMSEA≤0,05 yaitu 0,048.
Pengujian hipotesis dari penelitian ini dengan model analisis SEM dapat dilihat pada
Gambar 4 di bawah ini.

Structural Equations

PERFORM_ = 1.50*IT_USED, Errorvar.= 0.050 , R² = 0.81
(0.28)
(0.041)
5.27
1.22
SERVICE_ = 1.32*IT_USED, Errorvar.= 0.0034, R² = 0.98
(0.27)
(0.015)
4.95
0.22

Gambar 4 Structural equation hasil pengujian dengan Lisrel
Pengujian hipotesis pertama (H1) bahwa pemanfaatan teknologi informasi ada pengaruh
positif terhadap perilaku kinerja pegawai pelayanan pendaftaran, terbukti dengan diperolehnya
koefisien pengaruh sebesar 1,50. Pengaruh positif secara langsung tersebut bersifat signifikan
dikarenakan nilai T(5,27) > 1,96(nilai Z α=0,05 tabel). Tingkat determinasi dari pengaruh ini
sebesar(R2) 0,81. Hal ini berarti H1 dapat diterima. Adapun untuk hipotesis kedua (H2) berupa
pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Hasil pengujian membuktikan
ada nilai koefisien pengaruh positif sebesar 1.32. Pengaruh ini juga signifikan karena nilai T(4,96)
> 1,96 dengan koefisien determinasi R2 = 0,98. Dengan demikian, H2 juga terbukti dapat diterima.
Pengujian hipotesis ketiga (H3) yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X) berpengaruh terhadap
kualitas pelayanan (Y2) melalui kinerja petugas (Y1) tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil
modifikasi model penelitian karena pada model modifikasi tersebut tidak menggambarkan adanya
hubungan tidak langsung seperti yang dimaksudkan dalam hipotesis tiga (H3). Hasil ini dapat
dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) dari penelitian ini tidak dapat diterima.
4. KESIMPULAN
Penelitian ini memberikan hasil-hasil pembahasan yang memberikan beberapa poin
penting, yaitu:
•
•
•
•

Model awal penelitian ini terbukti tidak memenuhi kriteria ukuran kesesuasian model
sehingga harus dimodifikasi.
Hasil modifikasi melalui model analisis SEM menghasilkan model penelitian yang lebih fit.
Pengujian berdasarkan model penelitian yang dimodifikasi memberikan hasil bahwa terbukti
signifikan kalau pemanfaatan teknologi berdampak positif secara langsung terhadap perilaku
kinerja petugas pelayanan dan kualitas pelayanan pada bagian pendaftaran di Puskesmas.
Pengaruh tidak pemanfaatan teknologi melalui perilaku kinerja petugas terhadap kualitas
pelayanan bagian pendaftaran tidak dapat dibuktikan.
5. SARAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga masih perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk meneliti pada ruang lingkup lebih luas hingga pada
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variabel kepuasan pengguna Puskesmas. Penelitian selanjutnya perlu juga dilakukan untuk
meneliti pemanfaatan teknologi informasi pada bagian penanganan atau tindakan pasien
puskesmas.
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Abstrak
Nilai dari sebuah mask yang digunakan dalam sebuah deteksi tepi citra digital memiliki
perbedaan yang cukup signifikan. Demikian pula dengan nilai mask pada deteksi tepi Kirsch.
Terdapat delapan macam mask yang dapat digunakan. Beragamnya nilai mask pada deteksi tepi
Kirsch ini tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi penggunanya, karena mereka harus
melakukan uji coba satu per satu untuk mengetahui bagaimana representasi visual dari sebuah
citra digital yang mereka olah dengan menggunakan mask Kirsch. Oleh karena itu perlu
dilakukan sebuah penelitian secara mendalam terhadap pengaruh dari perbedaan nilai mask
Kirch tersebut. Dengan memasukkan nilai setiap mask kedalam sebuah proses konvolusi maka
akan dapat diketahui bagaimana pengaruh dari setiap mask yang digunakan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk membantu pengguna agar dapat menentukan nilai mask Kirsch mana
yang harus mereka gunakan untuk mendapatkan representasi visual citra digital yang tepat
sesuai kebutuhan. Point utama dari hasil penelitian ini adalah adanya satu kepastian bahwa
seluruh pola garis pada citra hasil berbanding lurus dengan nilai positif edge detection yang
terdapat dalam mask value Kirsch.
Kata kunci – Deteksi tepi, mask Kirsch, representasi visual, citra digital
Abstract
The value of a mask used in a digital image edge detection has a significant difference. Similarly,
the mask value on the Kirsch edge detection. There are eight types of masks that can be used. The
variety of mask values on the Kirsch edge detection will certainly be a problem for users, because
they have to do trials one by one to find out how the visual representation of a digital image that
they process using the Kirsch mask. Therefore it is necessary to conduct an in-depth study of the
influence of the different Kirch mask values. By entering the value of each mask into a convolution
process, it can be seen how the effect of each mask is used. The purpose of this research is to help
users to determine which Kirsch mask values they should use to get the right visual representation
of digital images as needed. The main point of the results of this study is the certainty that all line
patterns in the image of the results are directly proportional to the positive edge detection values
contained in the Kirsch mask value.
Keywords - Edge detection, Kirsch mask, visual representation, digital image
1. PENDAHULUAN

P

erkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia.
Demikian pula dengan teknologi komputer dalam bidang citra digital. Hampir semua
bidang kehidupan saat ini sudah tersentuh oleh teknologi citra digital. Seiring dengan semakin
berkembangnya kebutuhan akan teknologi citra digital, banyak metode baru ditemukan oleh para
ilmuwan untuk menjawab tantangan tersebut.
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Deteksi tepi (edge detection) adalah suatu metode dalam citra digital yang digunakan
untuk mendeteksi keberadaan intensitas citra yang mengalami perubahan secara signifikan.
Proses yang digunakan adalah dengan melakukan konvolusi pada neighborhood. Hal ini ditujukan
untuk melakukan modifikasi pada grayscale value dari sebuah koordinat piksel berdasarkan
grayscale value yang ada disekitarnya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
Secara garis besar deteksi tepi dikelompokkan dalam dua bagian yaitu berbasis pada
gradient dan berbasis pada tranformasi. Dalam deteksi tepi citra digital yang berbasis pada
gradient, setidaknya terdapat empat macam metode yang telah ditemukan. Salah satu dari metode
tersebut adalah edge detection Kirsch. Metode ini termasuk metode deteksi tepi citra yang paling
inovatif. Hal ini dikarenakan jika umumnya jumlah mask yang terdapat dalam sebuah metode
deteksi tepi hanya terdiri dari dua atau empat mask, deteksi tepi Kirsch justru menggunakan
delapan buah mask untuk proses konvolusinya.
Jika dilihat dari sisi pengguna, banyaknya mask pada deteksi tepi Kirsch ini justru
menjadi satu permasalahan tersendiri yang harus ditemukan solusinya. Setiap mask yang
digunakan dalam sebuah proses konvolusi akan menentukan representasi visual dari citra hasil
yang digunakan. Dengan kata lain jika mask yang digunakan tidak tepat, maka citra digital yang
dihasilkan pasti tidak akan sesuai dengan keinginan.
Banyak peneliti sebelumnya yang menggunakan deteksi tepi Kirsch sebagai salah satu
metode dalam penelitiannya, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Analisa deteksi tepi citra menggunakan metode Krisch dan Unsharp Masking pada image CT
Scan. Fokus dari penelitian ini adalah mendapatkan output dari deteksi tepi yang dilakukan
pada image hasi CT Scan. Tidak ada pembahasan secara spesific mengenai fungsi dan
perbedaan dari mask Kirsch yang digunakan. [1]
2. Deteksi tepi pada citra digital menggunakan metode Kirsch dan Robinson. Dalam penelitian
fokus pembahasannya adalah membandingkan output dari deteksi tepi Kirsch dengan deteksi
tepi Robinson. Tidak ada pembahasan secara spesific mengenai fungsi dan perbedaan dari
mask Kirsch yang digunakan. [2]
3. Penerapan metode Kirsch dalam mendeteksi tepi objek citra digital. Penelitian ini di
dalamnya memuat pembahasan penggunaan mask dari deteksi tepi Kirsch, namun tidak ada
pembahasan secara spesific terhadap pengaruh perbedaan mask Kirsch pada representasi
visual citra digital. [3]
4. Sistem identifikasi jenis botol menggunakan deteksi tepi metode Kirsch dan perhitungan jarak
Euclidean. Deteksi tepi Kirsch dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai salah satu cara
untuk mendapatkan jarak dari suatu obyek citra, tidak ada pembahasan mengenai perbedaan
mask Kirsch. [4]
5. Identifikasi motif batik menggunakan metode Kirsch dan Canberra Distance. Penelitian ini
menggunakan deteksi tepi Kirsch untuk mengidentifikasi motif batik. Tidak ada pembahasan
mengenai pengaruh perbedaan mask Kirsch yang digunakan. [5]
6. Pengaruh Perbedaan Kernel Edge Detection Kirsch Pada Sketching Citra Digital Dengan
Bahasa Pemrograman Matlab. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana
pengaruh mask Kirsch pada proses sketching citra digital. Tidak ada pembahasan mengenai
pengaruh mask Kirsch pada representasi visual sebuah citra. [6]
Dari seluruh penelitian tersebut tidak satupun yang secara spesific membahas tentang
pengaruh mask Kirsch value terhadap representasi visual citra digital. Oleh karena itu perlu
dilakukan penelitian secara mendalam terhadap fungsi dari mask Kirsch tersebut.
2. METODE PENELITIAN
Untuk mencapai tujuan dari penelitan ini perlu dilakukan langkah-langkah sistematis
sebagaimana tercantum dalam blok diagram berikut :
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Gambar 1 Blok diagram penelitian
Adapun penjelasan secara rinci dari tahapan yang tercantum dalam blok diagram pada
gambar 1 adalah sebagai berikut :
2.1 Convert RGB to Gray
Citra colour adalah citra yang setiap koordinat nilai pikselnya mewakili satu warna
tertentu Jumlah warna yang digunakan tergantung pada bitdepth citra yang digunakan. Citra
colour tersusun dari beberapa layer yang mewakili warna penyusunnya. Jumlah layer yang
digunakan bergantung pada jenis colour yang digunakan pada sebuah citra.
RGB adalah salah satu jenis citra colour yang memiliki tiga buah layer yaitu Red, Green,
dan Blue. Intensitas pixel pada citra RGB merupakan penggabungan dari tiga intensitas derajat
keabuan yaitu (fred(x,y)), (fgreen(x,y)) dan (fblue(x,y)).
Edge detection Kirsch adalah deteksi tepi yang prosesnya menggunakan skala keabuan
dari sebuah citra digital. Oleh karena itu citra input yang diproses menggunakan deteksi tepi ini
terlebih dahulu harus di konversi menjadi grayscale. Adapun persamaan yang digunakan adalah
sebagai berikut : [7]

𝑓𝑜 (𝑥, 𝑦) =

𝑓𝑅 (𝑥, 𝑦) + 𝑓𝐺 (𝑥, 𝑦) + 𝑓𝐵 (𝑥, 𝑦)
3

(1)

dimana fR, fG, fB adalah layer dari citra colour RGB
2.2 Selection Mask Value
Setiap edge detection, baik yang berbasis gradient ataupun yang berbasis transformasi
selalu menggunakan mask value dalam setiap proses konvolusinya. Hal ini juga berlaku pada edge
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detection Kirsch. Terdapat delapan macam mask value yang dapat digunakan dalam proses
konvolusi neighborhood-nya. Kedelapan mask value dari edge detection Kirsch tersebut adalah
sebagai berikut : [8]
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Gambar 2 Mask value Kirsch
Untuk mendapatkan representasi visual dari proses edge detection Kirsch, maka proses
konvolusinya dilakukan pada setiap mask value yang ada dalam edge detection Kirsch. Hasil dari
proses konvolusi inilah yang akan di evaluasi apakah mempunyai pengaruh terhadap representasi
visual sebuah citra digital.
2.3 Edge Detection Kirch
Edge detection Kirsch, adalah deteksi tepi yang menggunakan mask 3x3 untuk
mendapatkan nilai gradient yang diinginkan. Nilai mask yang digunakan adalah sekumpulan nilai
matrik yang dirotasi sebesar empat puluh lima derajat dari nilai mask yang digunakan
sebelumnya. Rotasi ini dilakukan pada semua mask Kirsch yang yang terdiri dari delapan bauh
mask. Besarnya nilai tepi dihitung berdasarkan nilai maksimal dari setiap mask yang digunakan,
dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : [9]
1

1
(𝑧)

𝑓𝑜 (𝑥, 𝑦) = max ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗 . 𝑓𝑥+1,𝑦+𝑗
𝑧=1,…,8

(2)

𝑖=−1 𝑗=−1

dimana z adalah mask value, sedangkan g adalah arah dari setiap mask yang digunakan. Adapun
konvolusi dari setiap nilai g yang digunakan ditunjukkan pada matrik berikut ini :
5
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2.4 Image Complement
Complement dari sebuah citra digital adalah merupakan invers atau negasi dari setiap
nilai intensitas pixelnya. Nilai complement ini diperoleh dengan cara mengurangi nilai maksimal
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intensitas keabuan dengan nilai intensitas setiap pixel citra. Persamaan yang digunakan adalah
sebagai berikut : [10]
𝑓𝑜 (𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑖 (𝑥, 𝑦)

(3)

dimana fmax adalah nilai intensitas maksimal dari sebuah citra digital.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Citra Input
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, citra input yang digunakan sebagai bahan uji
coba adalah citra digital yang memiliki katagori DOF (Depth of Field) yaitu citra digital yang
objek utamanya memiliki depth lebih besar jika dibandingkan dengan depth obyek yang ada
disekitarnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3 Citra Input
3.2. Uji Coba
Untuk rangkaian proses uji coba dalam penelitian ini akan dijabarkan sesuai dengan
urutan yang telah dimuat dalam blok diagram penelitian. Sebelum dilakukan proses edge
detection Kirch, terlebih dahulu dilakukan konversi citra input di menjadi grayscale dengan
menggunakan persamaan (1), sehingga diperoleh tampilan citra digital sebagaimana gambar
berikut :

Gambar 4 Convert grayscale
Hasil convert grayscale inilah yang kemudian diproses dengan edge detection Kirsch dengan
menggunakan persamaan (2), dimana dalam setiap proses deteksi tepinya value mask yang
digunakan mengikuti pola value mask yang ada di gambar 2.
Tahap akhir dari uji coba adalah melakukan complement pada citra hasil edge detection
Kirsch dengan menggunakan persamaan (3). Proses complement ini dilakukan untuk
mendapatkan representasi visual dari citra hasil edge detection Kirsch yang lebih maksimal.
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Gambar 5 Complement edge detection Kirsch
3.3. Analisa Representasi Visual
Dari seluruh tahapan uji coba yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa secara
representasi visual, pola dari edge yang dihasilkan deteksi tepi Kirsch memiliki ketebalan yang
berbeda. Perbedaan pola edge ini dikarenakan adanya perbedaan intensitas yang cukup besar dari
nilai pixel citra hasil konvolusi. Posisi nilai intensitas pixel yang besar ini berbanding lurus dengan
posisi edge yang dibentuk oleh nilai posisitf dalam mask value yang digunakan dalam deteksi tepi
Kirsch.
Jika dilakukan pengamatan secara visual, maka nilai posisitf dalam mask value yang
digunakan dalam deteksi tepi Kirsch memberikan representasi adanya intesitas pencahayaan yang
lebih besar dibanding dengan region lainnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya
efek shadow pada area garis tersebut, sehingga dalam pandangan mata manusia garis tersebut
terlihat lebih tebal jika dibanding dengan garis lainnya.
Dari hasil analisa tersebut maka dapat disusun suatu pola terhadap direction mask value
yang digunakan dalam edge detection Kirsch, sebagaimana data pada tabel berikut :
Tabel 1 Analisa representasi visual
Mask Value

5
𝑔(1) = [5
5

−3
𝑔(2) = [ 5
5

−3
0
−3

−3
0
5

Representasi Visual

−3
−3]
−3

−3
−3]
−3
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−3
𝑔(3) = [−3
5

−3
0
5

−3
−3]
5

Tengah Bawah

Tabel 1 Lanjutan
Mask Value

−3
𝑔(4) = [−3
−3

−3
0
5

Representasi Visual

−3
5]
5

−3 −3 5
𝑔(5) = [−3 0 5]
−3 −3 5

Direction

Kanan bawah

Kanan tengah

−3
𝑔(6) = [−3
−3

5
0
−3

5
5]
−3

Kanan atas

5
𝑔(7) = [−3
−3

5
0
−3

5
−3]
−3

Tengah atas

5
𝑔(8) = [ 5
−3

5
0
−3

−3
−3]
−3

Kiri atas

4. KESIMPULAN
Dari seluruh tahapan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Pola garis yang dihasilkan edge detection Kirsch berbanding lurus dengan nilai posisitf yang
terdapat dalam setiap mask value Kirsch.
2. Secara representasi visual, besarnya perbedaan intensitas nilai pixel menghasilkan efek
shadow pada edge hasil deteksi tepi Kirsch.
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Abstrak
Down Syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada
anak anak yang disebabkan oleh kelainan dalam pengembangan kromosom. Namun, di balik
kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak-anak dengan Down Syndrome mereka memiliki
kesempatan untuk hidup seperti anak normal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat
aplikasi berbasis web yang dapat membantu orang tua untuk melakukan diagnosa tingkat
retardasi Down Syndrome. pada anak- anak, serta memberikan informasi tentang cara
menangani Down Syndrome. Salah satu manfaat dari aplikasi ini adalah untuk membantu orang
tua yang memiliki anak-anak dengan sindrom Down untuk melakukan perawatan dini dengan
benar. Hasil pengujian dan evaluasi menyatakan bahwa web ini sesuai dan layak untuk
mendiagnosa tingkat retardasi pada anak-anak dengan sindrom Down.
Kata Kunci : Down Syndrome, diagnosa, tingkat keterbelakangan, web
Abstract
Down Syndrome is a condition of physical and mental development's retardation in children
that caused by abnormalities in the development of the chromosome. However, behind the
special needs held by children with Down Syndrome, they have a chance to live like any other
normal child. This study aims to create a web-base application that can assist parents to make
early detection of the retardation level of Down Syndrome in children, as well as provide
information about how to deal with Down Syndrome. One of the benefit of this application is to
help parents who have Down Syndrome’s children in order to make early treatment correctly.
The results of the testing and evaluation declared that this web fit and feasible to detect the level
of retardation in children with Down Syndrome.
Keywords— Down Syndrome, detection, level of retardation, web
1.

K

PENDAHULUAN

esehatan merupakan hal yang harus diperhatikan bukan hanya di kalangan dewasa,
melainkan kesehatan pada anak, pertumbuhan dan perkembangan setiap anak memang
berbeda-beda. Anak yang dilahirkan memiliki risiko untuk mengalami penyakit kelainan bawaan
atau disebut dengan kongenital. Penyakit kelainan pada kromosom merupakan hal yang tidak
dapat dihindari dan sangat berdampak bagi kehidupan anak. Down Syndrome merupakan salah
satu penyakit kelainan kromosom 21. Berikut ini merupakan grafik anak penderita penyakit
Down Syndrome:
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Gambar 1. Grafik anak penderita Down Syndrome [1]
Down Syndrome tidak dapat disembuhkan, namun dengan penanganan dini secara tepat
dapat membantu anak-anak penderita Down Syndrome memiliki kehidupan yang layak seperti
anak normal lainnya. Menurut Catatan Indonesia Center for Biodiversity and Biotechnology
(ICBB) terdapat 300 ribu anak yang menderita Down Syndome.[2] Down Syndrome sangat
berkaitan dengan Retardasi mental yaitu gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan
nilai IQ di bawah rata-rata orang normal dan kemampuan untuk melakukan keterampilan seharihari yang buruk. Penderita Down Syndrom mengalami banyak gangguan pertumbuhan,
mempunyai IQ 25 – 75 (rata-rata < 40) bisa disimpulkan bahwa semua anak Down Syndrome
mengalami retardasi mental yang berbeda-beda.
Berdasarkan permasalahan yang ada, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat bertindak
sebagai pakar. Sistem pakar ini dapat menyimpulkan tingkat retardasi yang diderita anak yang
menderita Down Syndrome di SLB Yayasan Bahagia Tasikmalaya berdasarkan gejala-gejala
ganguan perkembangan anak yang dimasukkan ke dalam sistem.
Adapun beberapa jurnal yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang pertama oleh
Ratna Rahmawati Rahayu dalam jurnal yang berjudul “PENERAPAN METODE CERTAINTY
FACTOR DALAM MENDIAGNOSA GANGGUAN PERKEMBANGAN ANAK” bertujuan
untuk
membantu orang tua dalam mendiagnosa gangguan perkembangan anak dan memberikan solusi
berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh anak menggunakan metode Certainty Factor. [3]
2.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah dengan
menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang
sebenarnya dengan membandingkan teori kemudian mengambil kesimpulan. Sedangkan teknik
pengumpulan datanya, penulis menggunakan cara sebagai berikut :
2.1. Tahap Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai
berikut :
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a. Observasi
Penulis mengumpulkan data dengan cara menganalisis secara langsung ke tempat penelitian,
yaitu SLB Yayasan Bahagia untuk memperoleh data yang berhubungan dengan anak
berkebutuhan khusus.
b. Wawancara
Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung kepada Pakar
Down Syndrome mengenai retardasi Down Syndrome.
c. Studi Literatur
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper dan bacaan-bacaan yang
ada kaitannya dengan judul penelitian.
2.2. Tahap Pembuatan Perangkat Lunak
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan metode waterfall,
yang meliputi beberapa proses diantaranya:

Gambar 2. Metode Waterfall
Gambar di atas adalah tahapan umum dari model proses ini. Akan tetapi Roger S. Pressman
memecah model ini menjadi 6 tahapan meskipun secara garis besar sama dengan tahapan-tahapan
model waterfall pada umumnya.
a. Analisa Kebutuhan
Analisa kebutuhan sistem dilakukan untuk menspesifikasikan keluaran yang akan dihasilkan
oleh sistem yang akan dirancang. Untuk sementara ini, pengguna yang akan ditargetkan untuk
menggunakan sistem ini adalah user dan administrator
b. Desain
Pada tahap ini dilakukan pembuatan use case diagram, class diagram, statechart diagram,
activity diagram, sequence diagram, desain perancangan data, desain perancangan
antarmuka, dan desain rancangan prosedural sistem.
c. Pembuatan Kode Program
Pada tahap ini desain rancangan sistem yang akan dibuat dan diimplementasikan ke dalam
bentuk kode program PHP.
d. Pengujian Program
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Setelah proses pengkodean selesai maka akan dilakukan proses verifikasi atau pengujian
terhadap program yang dihasilkan untuk mengetahui apakah program yang sudah berjalan
dengan benar dan sesuai dengan perancangan yang dilakukan. Teknik pengujian yang
dilakukan pada penelitian ini menggunakan pengujian black box.
e. Penerapan Program dan Pemeliharaan
Tahap akhir sesudah perangkat lunak dibangun dengan melakukan pemeliharaan, seperti
penyesuaian atau melakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang akan datang yang
mungkin perlu dilakukan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan
a. Analisis Basis Pengetahuan
Sumber pengetahuan dalam pembangunan system pakar tingkat retardasi Down Syndrome
ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar terkait. Serta sumber penunjang buku Trisomy21 Down Syndrome.
1. Analisis Tingkat Retardasi
Sistem pakar ini hanya digunakan untuk kebutuhan sekolah agar anak mendapatkan
penanganan yang tepat. Untuk identifikasi tingkatang retardasi pada system, setiap tingkatan
retardasi diberikan kode TR01 untuk urutan pertama, TR02 untuk urutan kedua dan seterusnya
seperti tabel 1.
Tabel 1. Rincian Tingkat Retardasi
Kode Tingkatan Retardasi
TR01 Ringan
TR02 Sedang
TR03 Berat
TR04 Sangat Berat
DSM IV (1994) dalam Rosmala Dewi (2005) menjelaskan klasifikasi anak cacat mental sebagai:
a) Retardasi mental ringan (mild mental retardation) dengan IQ 55 – 69, adalah kelompok
kecacatan yang dapat dididik. Pada usia dini anak dapat mengembnagkan kecakapan sosial
dan komunikasi, namum mempunyai sedikit hambatan pada sensorimotornya.
b) Retardasi mental sedang (moderate mental retardation) dengan IQ 40-54, adalah kelompok
kecacatan yang dapat dilatih. Kelompok ini masih memperoleh kecakapan komunikasi
selama masa anak usia dini. Walaupun agak lambat, anak dapat mengurus atau merawat diri
sendiri dengan pelatihan yang intensif.
c) Retardasi mental berat (severe mental retardation) dengan IQ: 20 – 39. sebagian anak cacat
mental berat tidak mampu berkomunikasi dalam bentuk bahasa. Setelah usia sekolah mereka
bicara dan dapat dilatih dalam keterampilan mengurus diri yang sederhana.
d) Retardasi mental sangat berat (profound mental retardation) dengan IQ 20 kebawah. Anak
dengan cacat mental sangat berat menunjukkan gangguan yang berat baik dalam
perkembangan sensorimotor, perkembangan motorik, kemampuan berkomunikasi, maupun
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dalam keterampilan mengurus diri sendiri. Umumnya mereka secara total tergantung pada
lingkungan.
2. Analisis Gejala Gangguan yang Dialami
Untuk mengidentifikasi gejala gangguan perkembangan anak pada sistem, setiap gejala
gangguan perkembangan dianalisis dengan diberi nomor urut gejala gangguan dengan
menggunakan kode pasal G001 untuk urutan gejala pertama, G002 untuk urutan gejala kedua dan
seterusnya seperti table 2. berikut ini.
Tabel 2. Gejala Gangguan Pada Anak
Kode
Gejala
G001
G002
G003
G004
G005
G006
G007
G008
G009
G010
G011
G012
G013
G014
G015
G016
G017
G018
G019
G020
G021
G022
G023
G024
G025
G026
G027
G028
G029
G030
G031
G032
G033
G034
G035
G036

Gejala
IQ < 70
Masih bisa berkomunikasi dengan baik
Koordinasi otot terganggu
Terlambat bicara 1-2 tahun dari usia seharusnya
Tidak peka terhadap luka fisik
Bisa bicara dan belajar berkomunikasi
Kesadaran sosial kurang
Koordinasi otot cukup
Megenal bahasa sangat lambat
Terlambat bicara 2-3 tahun dari seharusnya
Bisa mengucapkan beberapa kata
Menunjukan perilaku maladaptive
Mampu mempelajari kemampuan untuk menolong diri sendiri
Tidak memiliki kemampuan ekspresif atau hanya sedikit
Hanya dapat menulis garis dan bentuk sederhana, akan tetapi
tidak sempurna seperti anak normal
Tidak peka terhadap rangsangan dari suara
Sangat terbelakang
Koordinasi ototnya sedikit sekali
Mungkin memerlukan perawatan khusus.
Kesulitan menghapal
Kesulitan dalam menulis
Kesulitan dalam mengetahui waktu
Kesulitan dalam pengenalan uang
Masih dapat hidup mandiri
Bisa mempelajari pelajaran kelas 6 pada akhir usia belasan tahun
Bisa dibimbing kearah pergaulan sosial
Bisa dididik
Sulit dalam pengambilan keputusan
Bisa belajar bepergian sendiri di tempat-tempat yang dikenalnya dengan baik
Sulit mengingat sesuatu yang diajarkan
Butuh bantuan dalam aktifitas sehari-hari
Bisa berbicara atau belajar berkomunikasi
Bisa mempelajari kebiasaan hidup sehat yang sederhana
Tidak dapat menyusun kalimat
Tidak dapat membaca simbolik
Kemungkinan tidak dapat berjalan atau berbicara
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G037
G038
G039
G040

Menderita penyakit bawaan yang serius
Menggunakan gerakan tubuh dalam mengekspresikan perasaan
Kurang peka terhadap suhu
Kurang peka terhadap rangsangan

3. Analisis Tabel Keputusan
Tabel keputusan menjelaskan tentang relasi antara gejala dan tingkat retardasi pada anak Down
Syndrome.
Tabel 3. Tabel Keputusan
Kode
Gejala
G001

Kode Penyakit
TR01 TR02 TR03 TR04 Kode
Gejala
*
*
*
*

G002
G003
G004
G005
G006
G007
G008
G009
G010
G011
G012
G013
G014
G015
G016
G017
G018
G019
G020

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

G021
G022
G023
G024
G025
G026
G027
G028
G029
G030
G031
G032
G033
G034
G035
G036
G037
G038
G039
G040

Kode Penyakit
TR TR02 TR03
01
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

TR04

*
*
*
*
*

4. Analisis Pohon Keputusan
Dari data tingkatan retardasi dan gangguan yang dialami pada anak, informasi yang didapatkan
dapat disederhanakan dengan pohon keputusan yang isinya merupakan relasi atau hubungan
antara tingkatan retardasi dengan gangguan yang dialami guna menghasilkan sebuah kaidah
produksi. Pohon keputusan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.
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Gambar 3. Pohon Keputusan
5. Kaidah Produksi
Kaidah produksi pada sistem pakar ini dituliskan dalam bentuk jika-maka (IF-THEN). Kaidah
dapat dikatakan sebagai hubungan implikasi dua bagian yaitu premis (jika) dan bagian konklusi
(maka). Apabila bagian premis dipenuhi maka bagian konklusi juga akan bernilai benar.
Basis pengetahuan dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yaitu pada tabel 3. Basis aturan
diambil dari basis pengetahuan yang ada kemudian disusun dalam bentuk aturan (rule). Aturan
(rule) tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut :
Tabel 4. Tabel Kaidah Produksi
Aturan
(Rule)
R1

Kaidah Produksi (AND)
IF G001,G002,G003,G004,G005,G020,G021,G022,G023, G024,G025,G026,G027
THEN TR01
IF
G006,G007,G008,G009,G010,G011,G012,G029,G030,G031
THEN TR02
IF
G011,G013,G014,G015,G016,G032,G033,G034,G035,G040 THEN TR03
IF G016,G017,G018,G019,G036,G037,G038,G041 THEN TR01

6. Analisis Metode Inferensi Certainty Factor
Faktor kepastian (Certainty Factor) menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian (atau
fakta atau hipotesis) berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Certainty factor menggunakan suatu
nilai untuk mengasumsi derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data.
a). Perhitungan Nilai Certainty Factor
Dalam mengekespresikan derajat keyakinan certainty theory menggunakan nilai yang disebut
certainty factor (CF) untuk mengamsumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu
data. Certainty factor memperkenalkan konsep believe/ keyakinan dan disbelieve/ketidakyakinan.
Konsep ini kemudian di formulasikan dalam rumusan dasar sebagai berikut :
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CF [H,E]= MB[H,E] – MD[H,E]............................................................. [1]
Keterangan:
CF[H,E] : certainty factor hipotesa (hipotesa faktor kepastian) yang dipengaruhi oleh evidence
e diketahui dengan pasti
MB[H,E]: measure of beliefe (nilai kepercayaan) terhadap hipotesa H, jika diberikan
evidence E (antara 0 dan 1)
MD: measure of disbelief (nilai ketidakpercaaan)
Formula dasar digunakan apabila belum ada nilai CF untuk setiap gejala yang menyebabkan
penyakit. Kombinasi certainty factor yang digunakan untuk mengdiagnosa penyakit adalah [19]:
Certainty Factor untuk kaidah dengan premis/gejala tunggal (single premis rules):
CFgejala=CF[user] *CF[pakar] [2]
Apabila terdapat kaidah dengan kesimpulan yang serupa (similiary concluded rules) atau
lebih dari satu gejala, maka CF selanjutnya dihitung dengan persamaan:
CFcombine= CFold+ CFgejala *(1- CFold) [3]
Sedangkan untuk menghitung persentase terhadap penyakit, digunakan persamaan:
CFpersentase= CFcombane* 100

[4]

Untuk
menentukan
keterangan
faktor keyakinan
dari
pakar, dilihat
dari CFcombine dengan berpedoman dari tabel interpretasi (term) certainty factor. Adapun tabel
tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 5. Tabel Interpretasi Certainy Factor
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Certainty Term
Pasti Tidak
Hampir Pasti Tidak
Kemungkinan Besar Tidak
Mungkin Tidak
Tidak Tahu/Tidak Yakin
Mungkin
Kemungkinan Besar
Hampir Pasti
Pasti

CFakhir
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2 --- 0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Pada sesi diagnosa penyakit, user diberikan pilihan interpretasi yang masing-masing memiliki
nilai CF sebagai berikut:
-

Tidak Yakin
(Ya) Kurang
Yakin
(Ya) Kurang
Yakin

=
=

0.0 0.1 -

(Ya) Sedikit Yakin
(Ya) Cukup Yakin

=
=

0.5
0.6

=

0.2 -

(Ya) Cukup Yakin

=

0.7
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-

(Ya) Kurang
Yakin

=

0.3 -

(Ya) Yakin

=

0.8

-

(Ya) Sedikit
Yakin

=

0.4 -

(Ya) Yakin

=

0.9

(Ya) Sangat Yakin

=

1.0

-

Langkah pertama, pakar menentukan nilai CF untuk masing-masing gejala. Adapun nilai CF
yang diberikan pakar misalnya:
CFpakar(Gejala 1)
CFpakar(Gejala 2)
CFpakar(Gejala 3)
CFpakar(Gejala 4)

=
=
=
=

0.4
0.7
0.7
0.6

Misalkan user memilih jawaban sebagai berikut:
Gejala 1
Gejala 2
Gejala 3
Gejala 4

=
=
=
=

(Ya) Cukup Yakin
(Ya) Kurang Yakin
(Ya) Yakin
(Ya) Sedikit Yakin

=
=
=
=

0.6
0.2
0.8
0.4

Kaidah awal (kaidah 1) yang memiliki 4 gejala dipecah menjadi kaidah yang memiliki gejala
tunggal, sehingga menjadi:
Kaidah 1.1:
IF IQ 52-68 (Gejala 1)
THEN Retardasi Ringan

Kaidah 1.3:
IF Koordinasi otot terganggu (Gejala 3)
THEN Retardasi Ringan
Kaidah 1.2:
Kaidah 1.4:
IF Sulit berkomunikasi dengan baik (Gejala 2) IF Sering tidak terdiagnosis (Gejala 4)
THEN Retardasi Ringan
THEN Retardasi Ringan
Proses perhitungan manual untuk kaidah 1.1:
CFgejala1

=
=
=

CF(user)*CF(pakar)
0.6*0.4
0.240

Proses perhitungan manual untuk kaidah 1.2:
CFgejala2

=
=
=

CF(user)*CF(pakar)
0.2*0.7
0,140

Proses perhitungan manual untuk kaidah 1.3:
CFgejala3

=
=
=

CF(user)*CF(pakar)
0.8*0.7
0.560

Proses perhitungan manual untuk kaidah 1.4:
CFgejala4

=

CF(user)*CF(pakar)
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=
=

0.4*0.6
0.240

Dikarenakan terdapat lebih dari satu gejala, maka untuk menentukan CF penyakit selanjutnya
digunakan persamaan 2.3:
CFcombine1(CFgejala1,
CFgejala2)

CFgejala1+
CFgejala2*(1CFgejala1)
0.240+0.140 * (1-0.240)
0.289

=
=
=

CFold1

CFcombine2(CFold1, CFgejala3) =

CFold1+
CFgejala3*(1CFold1)
0.289+0.560 * (1-0.289)
0.604

=
=

CFold2

CFcombine3(CFold2,
CFgejala4)

CFold2+
CFgejala4*(1CFold2)
0.604+0.240 * (1-0.604)
0.334

=
=
=

CFold3

Keterangan: CFold terakhir merupakan CFdiagnosa, berdasarkan hasil perhitungan CF di
atas, maka CF diagnosa adalah 0.334. Selanjutnya hitung persentase keyakinan terhadap diagnosa
dengan persamaan
Persentase

=
=
=

CFdiagnosa*
100
0.334*100
33.4 %

Berdasarkan hasil perhitungan, maka keterangan tingkat keyakinan berdasarkan tabel
interpretasi adalah MUNGKIN.
4. KESIMPULAN:
Setelah melakukan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian pada sistem pakar
tindak pidana narkotika ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1.

Dengan dibangunnya sistem pakar ini dapat menjadi alternatif konsultasi mengenai tingkat
retardasi pada anak Down Syndrome.

2.

Aplikasi ini berguna sebagai solusi dari terbatasnya waktu pelayanan pakar untuk para anak
yang mengidap Down Syndrome.

3.

Sistem pakar ini menyediakan solusi untuk setiap tingkatan retardasi. Solusi yang diberikan
sesuai dengan anjuran pakar dan beberapa dapat dilakukan oleh orangtua atau keluarga
sebagai partner terdekat anak dirumah, sehingga penanganannya bisa dengan cepat dilakukan.
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5. SARAN
Setelah dilakukan pengembangan terhadap sistem yang sedang berjalan menjadi sistem baru
dan setelah melihat hasil dari penelitian yang dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa
saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah :
1.

Sistem ini dapat diterapkan dan dapat dikembangkan sehingga terbuka akan saran dan
masukan user.

2.

Dengan adanya perkembangan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian maka sistem
ini pun dinamis mengikuti perubahan.

3.

Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan lagi pada informasi gangguan yang dialami
anak beserta solusinya.

4.

Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan ke dalam perangkat mobile seperti android dan
iOs.

5.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang
kajian yang sama.

Masih banyak fasilitas lain yang dapat dikembangkan dalam perangkat lunak ini,
pengembangan tersebut tentunya dapat meningkatkan mutu perangkat lunak yang lebih baik serta
sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan yang biasa dipenuhi sebuah perusahaan.
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Abstrak
Pada suatu perusahaan tiap pegawai akan mengalami pemindahan tugas termasuk di
Bank pemindahan atau rotasi dari lamanya bekerja lalu dipindahkan ke daerah yang lain.
Permasalahan yang dialami di Bank Woori Saudara dalam pemindahan tugas pegawai
penilaiannya masih bersifat subyektif dan belum relevan dengan keadaan sebenarnya sehingga
tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat objektif dan pihak
Bank Woori Saudara kesulitan dalam menentukan pegawai yang berhak di pindahkan tugasnya.
Jadi hasil olahan data dari SDM (Sumber Daya Manusia) masih manual dan belum berupa
program. Proses pemindahan tugas pegawai SDM mengolah laporan tentang pemindahan tugas
lalu hasil laporan dari SDM diberikan kepada pemimpin. Dengan adanya Sistem Penunjang
Keputusan ini dapat membantu dalam menentukan pegawai yang berhak dipindah tugaskan .
Kata kunci—Sistem Penunjang Keputusan, Pemindahan Tugas Pegawai, Bank Woori Saudara
Abstract
In a company, each employee will experience a transfer of duties, including in the Bank
transfer or rotation of the length of work and then transferred to another area. The problems
experienced at Woori Bank in assigning employee appraisals are still subjective and not yet
relevant to the actual situation so they cannot be used as a basis for making objective decisions
and Woori Saudara Bank has difficulty in determining the right employees to transfer their duties.
So the results of data processing from HRD (Human Resources Department) are still manual and
not yet in the form of a program. The process of assignment of HRD employees processes the
report about the transfer of tasks and the results of the report from HRD are given to the leader.
With the existence of this Decision Support System can help in determining the right employees
to be transferred.
Keywords— Decision Support System, Transfer of Employee Duties, Woori Saudara Bank
1. PENDAHULUAN

S

emakin berkembangnya teknologi, kualitas tenaga kerja dituntut harus sesuai dengan
kemajuan zaman. Dalam melakukan pekerjaan, setiap karyawan pasti memiliki
kejenuhan dalam melakukan pekerjaan yang sama secara terus-menerus. Hal ini akan
menyebabkan menurunnya prestasi kerja karyawan, kebosanan dan kejenuhan akan menjebak
karyawan yang bersangkutan pada rutinitas kerja dan situasi yang monoton, sehingga pada
akhirnya akan menurunkan motivasi kerja karyawan. Salah satu cara untuk meningkatkan
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motivasi kerja adalah dengan melakukan mutasi jabatan secara berkala dari suatu pekerjaan atau
jabatan pekerjaan yang lain, atau dikenal juga dengan istilah rotation atau transfer.
Pada suatu perusahaan tiap pegawai akan mengalami pemindahan tugas termasuk di Bank
pemindahan atau rotasi dari lamanya bekerja lalu dipindahkan ke daerah yang lain. Permasalahan
yang dialami di Bank Woori Saudara dalam pemindahan tugas pegawai penilaiannya masih
bersifat subyektif dan belum relevan dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat objektif, sehingga mengalami kesulitan
dalam menentukan pegawai yang berhak di pindahkan tugasnya. Hasil olahan data dari SDM
(Sumber Daya Manusia) pun masih manual dan belum berupa program. Dalam prosesnya, SDM
bertanggung jawab dalam mengolah laporan tentang pemindahan tugas lalu hasil laporan tersebut
akan diberikan kepada pemimpin.
Kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh Bank Woori Saudara adalah lamanya bekerja,
sikap, Test IQ atau pengetahuan, absensi atau kehadiran dan disiplin, lalu dari kriteria-kriteria
tersebut di beri nilai bobot dari nilai bobot dihitung dengan menggunakan metode Weighted
Product yaitu suatu bentuk metode pendukung keputusan dimana pada metode ini mencari
alternatif yang terbaik dari banyak alternatif yang ada dengan cara memberikan bobot dari setiap
kriteria untuk alternatif tersebut. Karena uji Weighted Product dilakukan untuk mengetahui
alternatif terbaik dalam pemindahan tugas pegawai, sehingga dapat menentukan pegawai yang
berhak dipindah tugaskan.
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian
terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Vanie
Wijaya dan Azhari 2014, berjudul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web Penempatan
Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Menggunakan Metode Profile Matching. Metode yang
digunakan adalah pencocokan profil (profile matching) dengan menggunakan analisis GAP
dengan pencarian profil mahasiswa yang memiliki nilai profil sedekat mungkin dengan nilai profil
yang diinginkan oleh perusahaan/instansi. Hasil akhir dari proses profile matching tersebut adalah
berupa perankingan dari nilai profil mahasiswa PKL yang akan ditempatkan pada salah satu
perusahaan. Dan dijadikan sebagai rekomendasi pengambilan keputusan penempatan PKL
mahasiswa. [1]
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rahmadini Darwas dan Aris Subadi 2017, dengan
judul Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Karyawan Menggunakan Metode Profile
Matching. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode profile matching, yaitu
membandingkan antara nilai target yang harus dicapai karyawan dengan nilai yang dimiliki
berdasarkan potensinya sehingga dihasilkan selisih antara perbandingan kedua nilai tersebut
(gap). Penelitian ini menghasilkan urutan rangking dari karyawan yang memiliki kinerja baik dan
telah diseleksi, serta output dari sistem pendukung keputusan tersebut dapat membantu pengambil
keputusan dalam memilih alternatif penempatan karyawan. Software ini dibuat dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database menggunakan MySQL. [2]
Penelitian yang ketiga Ediman Manik dan Citra Deliana 2015, dengan judul Sistem
Pendukung Keputusan Penempatan Karyawan Menggunakan Metode Topsis Dan Saw ( Studi
Kasus PT. Matahari Departement Store Kota Binjai). Kriteria umum yang digunakan untuk
penempatan kerja pada instansi adalah Kelengkapan berkas, Pendidikan terakhir, tinggi dan berat
badan (badan ideal), kemampuan/keahlian, interview. Dari kriteria tersebut dapat diperoleh hasil
perengkingan sehingga dapat diperoleh alternatif yang di pilih sebagai alternatif terbaik dengan
nilai tertinggi. Perbedaan karya tulis skripsi yang diajukan adalah judulnya berbeda, kriteria yang
digunakan dan metode yang digunakan. [3]
2. METODE PENELITIAN
Dalam pemindahan tugas pegawai dengan menggunakan metode Weighted Product (WP)
diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungannya sehingga didapatkan
alternatif terbaik, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah pegawai yang berhak dipindahkan
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tugasnya berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Metode Weighted Product
merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Metode ini
menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai kriteria, dimana nilai setiap kriteria harus
dipangkatkan dulu dengan bobot kriteria yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan
proses normalisasi.
Untuk perankingan atau mencari alternatif yang terbaik dilakukan dengan rumus berikut :

(1)
Dengan i= 1 , 2, ...,m dan j= 1, 2, ...n.
Keterangan:
Π = product
Si = skor / nilai dari setiap alternatif
Xij = nilai alternatif ke- i terhadap atribut ke- j
wj = bobot dari setiap atribut
Dimana ∑ Wj = 1 adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuangan dan bernilai negatif untuk atribut
biaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1. Analisa Kebutuhan Metode Weighted Product
Menentukan Nilai Rating pada setiap Kriteria Pemindahan Tugas Pegawai :
Tabel 1 Kriteria Pemindahan Tugas Pegawai
Kriteria

Lamanya Bekerja

Sikap

Tes IQ atau
Pengetahuan

Absensi atau
Kehadiran

Disiplin

Range

Keterangan

Bobot

>4 tahun
3 tahun
2 tahun
1 tahun
0
>= 85
65-84
40-64
20-39
< 20
> 120
111-120
91-110
80-90
< 79
0
1-2
3-4
5-6
>6
>= 86
65-85
40-64
20-39
< 20

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Buruk
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Buruk
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Buruk
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Buruk
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Buruk

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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Tabel 2 Pembobotan Awal Kriteria Pemindahan Tugas Pegawai.
Kriteria
C1
C2
C3
C4
C5

Keterangan
Lamanya bekerja
Sikap
Test IQ atau Pengetahuan
Absensi
Disiplin

Bobot
5
4
4
4
3

Penjelasan dari nilai bobot dari nilai bobot di atas adalah :
Nilai skala dari metode WP (Weighted Product) sudah di tentukan 1 sampai 5. Nilai dari
kriteria-kriteria yang sudah di tentukan oleh perusahaan nilai yang paling besar yaitu dari lamanya
bekerja di beri nilai 5 karena dari metode wp nilai skala paling terbesar yaitu 5.
Tabel 3 Penjelasan Nilai Bobot
Nilai
Bobot
5
4
3
2
1

Keterangan
Sangat Penting
Penting
Cukup Penting
Kurang Penting
Tidak Penting

1. Setelah ditentukan kriteria dan bobot, dicari kriteria mana yang bernilai keuntungan dan
biaya. Jika bernilai keuntungan maka nilai atribut tersebut tetap ( positif ) dan jika bernilai
biaya maka akan berubah menjadi negative. Pada contoh kasus diatas semu atribut bernilai
positif.
2. Sebelummya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu maka pangkat diperoleh dari
jumlah w dibagi masing-masing nilai dari kriteria yang sudah ditentukan, dengan rumus
:
𝑊𝑗
Wj =
(2)
∑𝑊𝑗

W1 =

5
5
=
= 0,25
5 + 4 + 4 + 4 + 3 20

W2 =

4
4
=
= 0,2
5 + 4 + 4 + 4 + 3 20

W3 =

4
4
=
= 0,2
5 + 4 + 4 + 4 + 3 20

W4 =

4
4
=
= 0,2
5 + 4 + 4 + 4 + 3 20

W5 =

3
3
=
= 0,15
5 + 4 + 4 + 4 + 3 20

∑w = 0,25 + 0,2 + 0,2 + 0,2 +0,15 = 1
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Tabel 4 Perbaikan Bobot

Kriteria
C1
C2
C3
C4
C5

Keterangan
Lamanya bekerja
Sikap
Pengetahuan
Absensi
Disiplin

Bobot
5
4
4
4
3

Perbaikan
Bobot
0,25
0,2
0,2
0,2
0,15

3. Setelah dilakukan perbaikan bobot dilakukan perhitungan nilai vector ( S ).
Tabel 5 Contoh Data Penilaian Pemindahan Tugas Pegawai
Alternatif
A1
A2
A3
A4
A5

C1
4
2
3
4
4

C2
85
75
86
90
80

Kriteria
C3
C4
91
0
109
0
95
0
111
2
113
1

C5
72
80
83
75
70

Tabel 6 Data Penilaian Pemindahan Tugas Pegawai Dalam Bobot
Alternatif
A1
A2
A3
A4
A5

C1

C2

Kriteria
C3

5
3
4
5
5

5
4
5
5
4

3
3
3
4
4

C4

C5

5
5
5
4
4

4
4
4
4
4

Alternative adalah representasi dari data pemindahan tugas pegawai yang diubah menjadi
variable A1, A2, A3 dan seterusnya. Untuk mencari nilai vektor tersebut dilakukan perhitungan
dengan rumus :

(3)
𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑆5

=
=
=
=
=
=
=
=
=

(50,25 ) (50,2 ) (30,2 ) (50,2 ) (40,15 )
1,5 × 1,38 × 1,25 × 1,38 × 1,23 = 4,39
(30,25 ) (40,2 ) (30,2 ) (50,2 ) (40,15 )
1,32 × 1,32 × 1,25 × 1,38 × 1,23 = 3,7
(40,25 ) (50,2 ) (30,2 ) (50,2 ) (40,15 )
1,41 × 1,38 × 1,25 × 1,38 × 1,23 = 4,13
(50,25 ) (50,2 ) (40,2 ) (40,2 ) (40,15 )
1,5 × 1,38 × 1,32 × 1,32 × 1,23 = 4,44
(50,25 ) (40,2 ) (40,2 ) (40,2 ) (40,15 )

3. Setelah mendapatkan nilai Vektor ( S ) langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai
Vector ( V ). Rumus yang dilakukan seperti berikut :
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(4)
seperti ini :

Sederhananya
𝑉1 =

𝑆1
S1 + S2 + S3 + S4 + S5

𝑉1

4,39
= 0,210
= 4,39 + 3,7 + 4,13 + 4,44 + 4,24

𝑉2

3,7
= 0,177
= 4,39 + 3,7 + 4,13 + 4,44 + 4,24

𝑉3

4,13
= 0,197
= 4,39 + 3,7 + 4,13 + 4,44 + 4,24

𝑉4

4,44
= 0,212
= 4,39 + 3,7 + 4,13 + 4,44 + 4,24

𝑉5

4,24
= 0,202
= 4,39 + 3,7 + 4,13 + 4,44 + 4,24
Tabel 7 Hasil Rating Pemindahan Tugas Pegawai
Alternatif
A4
A1
A5
A3
A2

Hasil
0,212
0,210
0,202
0,197
0,177

Sehingga dari hasil perhitungan diatas, menghasilkan rating untuk pegawai yang berhak
dipindahkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Dimana nilai tiga tertinggi dari atas akan
dijadikan pegawai yang akan dipindahkan di Bank Woori Sodara Tasikmalaya.
3.2 Implementasi Sistem

Gambar 1. Form Login
Sebelum masuk ke menu utama terlebih dahulu masuk ke form login.
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Gambar 2. Form Menu Utama
Di dalam menu utama terdapat data pegawai, data kriteria, data bobot, dan data hasil.

Gambar 3. Form Data Pegawai

Gambar 4. Form Data Kriteria

Gambar 5. Form Data Bobot
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Gambar 6. Form Data Hasil
Form laporan hasil perhitungan digunakan untuk mengetahui data pegawai yang akan
dipindahkan sesuai dengan yang telah didapatkan oleh sistem pendukung keputusan .

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan di Bank Woori Sodara selama
kurang lebih tiga bulan, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan menggunakan Weighted Product dapat membantu dan mempermudah pengambilan
keputusan untuk menentukan pemindahan tugas pegawai di Bank Woori Saudara.
2. Pengambilan keputusan pemindahan tugas pegawai dapat dilakukan secara objektif dan
sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
5. SARAN
1. Sistem pendukung keputusan pemindahan tugas pegawai di Bank Woori Saudara dapat
dikembangkan dengan menggunakan metode yang berbeda.
2. Dalam pemindahan tugas pegawai daerah pegawai yang dipindah tugaskan daerahnya tidak
hanya di kota dan kabupaten Tasikmalaya saja.
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Abstrak
Rekam medis merupakan dokumen yang berisi data riwayat kesehatan pasien, dimana
datanya perlu dijamin kerahasiaannya dalam proses pengolahan data melalui sistem informasi.
Dengan memanfaatkan kriptografi, sistem informasi dapat mengamankan informasi riwayat
rekam medis pasien dari orang yang tidak berhak untuk mengetahui apalagi memanipulasi data
tersebut. Untuk memberikan jaminan kerahasiaan yang lebih kuat, perlu digunakan sistem
kriptografi berupa super enkripsi, salah satunya kolaborasi antara Vigenere Cipher dan AES128-CBC. Untuk implemantasi super enkripsi ini, ditambahkan suatu fungsi enkripsi dan dekripsi
pada sistem informasi rekam medis berbasis web. Sedangkan untuk mengetahui kualitas enkripsi
sistem kriptografi super enkripsi ini dilakukan eksperimen dengan membandingkan ukuran file
sample plainteks dengan cipherteks, membandingkan waktu enkripsi dan dekripsi, nilai entropi,
nilai korelasi dan grafik histogram. Hasil eksperimen didapat sistem kriptografi dengan Super
Enkripsi Vigenere Cipher dan AES-128-CBC memiliki keunggulan dari nilai korelasi dan entropi,
namun masih memiliki waktu proses yang lebih lama daripada menggunakan 1 algoritma.
Kata Kunci-- aes, kriptografi, rekam medis, super enkripsi, vigenere
Abstract
Medical records are documents that contain patient's medical history data, where the
data needs to be guaranteed confidentiality in the processing of data through information systems.
By utilizing cryptography, the information system can secure information on the patient's medical
history from people who have no right to know let alone manipulate the data. To provide a
guarantee of stronger confidentiality, it is necessary to use a cryptographic system in the form of
super encryption, one of which is collaboration between Vigenere Cipher and AES-128-CBC. For
the implementation of super encryption, an encryption and decryption function is added to the
web-based medical record information system. Meanwhile, to determine the encryption quality of
the super encryption cryptographic system, an experiment was carried out by comparing the size
of the plaintext sample file with the ciphertext, comparing the time of encryption and decryption,
entropy values, correlation values and histogram graphics. The experimental results obtained by
the cryptographic system with Super Encryption Vigenere Cipher and AES-128-CBC have the
advantage of correlation and entropy values, but still have a longer processing time than using 1
algorithm.
Keywords— aes, cryptography, medical record, super encryption, vigenere
1. PENDAHULUAN

R

ekam Medis merupakan fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat
penyakit dan pengobatan masa lalu serta saatu ini yang tertulis oleh profesi kesehatan

310
yang memberi pekayanan kepada pasien. Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban menjaga
kerahasiaan rekam medis karena memuat data pribadi pasien[1], berupa “catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan
kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan”[2]. Tujuan terselengaranya pelayanan rekam
medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi. Tanpa adanya suatu sistem
pengolahan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit berhasil
sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktik pengelolaan rekam medis, banyak fasilitas
pelayanan kesehatan menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) karena sangat membantu
dalam pencarian data pasien dan mendukung pada proses pelayanan kesehatan lainnya[3].
Namun, penggunaan SIM ini masih belum memperhatikan masalahan keamanan data seperti
kerahasiaan, integritas data dan otentifikasi data[4]. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya
pengamanan untuk menjaga informasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas atau hak
akses.
Pengamanan data rekam medis pada suatu sistem informasi manajemen dapat
menggunakan algoritma Vigenere Cipher karena algoritma ini cukup popular karena mudah
dipahami dan diimplementasikan[4]. Akan tetapi algoritma ini menjadi lemah dengan adanya
kunci yang pendek sehingga harus digunakan secara berulang[5], hal ini dapat memudahkan
kriptanalisis dalam menebak kunci dengan metode kasiski.
Untuk lebih meningkatkan tingkat kesulitan kriptanalisis, vigenere cipher dapat
dikombinasikan dengan algoritma lainnya[5]. Kombinasi dua algoritma dalam sistem kriptografi
yang disebut super enkripsi dapat meningkatkan keamanan data karena sistem kriptografi menjadi
lebih kuat[6]. Banyak sekali algoritma kriptografi yang dapat digunakan bersama vigenere cipher
untuk membangun super enkripsi khusus untuk data teks, salah satunya DES, AES, IDEA dan
Blowfish. Namun pada hasil penelitian yang membandingkan algoritma-algoritma tersebut
diketahui bahwa untuk proses enkripsi dan dekripsi data teks AES merupakan algoritma tercepat
dibandingkan 3 algortima tersebut[7].
Kombinasi Vigenere Cipher & AES-128 untuk data berupa teks telah dapat
diimplementasikan dengan baik[8]. AES-128 bits merupakan ukuran blok yang tercepat dalam
proses pemrosesan enkripri[9], karena semakin kecil kunci blok yang digunakan maka semakin
cepat dalam pemrosesannya. Oleh karena itu, proses super enkripsi vigenere cipher & AES-128
memungkinkan untuk dilakukan pada pengamanan data rekam medis. Namun, untuk memastikan
berapa besar peningkatan kualitas enkripsi dari super enkripsi ini, maka dilakukan eksperimen
enkripsi pada sampel data rekam medis, kemudian hasil enkripsi tersebut dibandingkan dengan
penggunaan cipher tunggal vigenere saja, tidak hanya dari waktu proses, namun dari
perbandingan nilai korelasi dengan teks asli, nilai entropi serta perbandingan histogramnya.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Algoritma Vigene Chiper
Vigenere Cipher pada dasarnya menggunakan teknik yang sama dengan Caesar Cipher,
bedanya dalam Vigener Cipher setiap karakter pada plainteks dapat dienkripsikan dengan kunci
yang berbeda. Karakter pertama pada plainteks dienkripsikan dengan kunci berupa karakter
pertama dari kata kunci dan seterusnya, sifat polyalphabetic yang dimiliki oleh Vigener Cipher
diimplementasikan dengan bujursangkar Vigenere Cipher. Sifat periodiknya terlihat apabila
panjang kunci lebih kecil dari pada panjang plainteks, kunci dapat di ulang penggunanya sampai
panjang kunci sama dengan panjang plainteks jika panjang kunci hanya satu karakter, enkripsinya
sama dengan Caesar Cipher biasa.
Enkripsi Vigenere Cipher secara matematis dapat ditulis dalam bentuk:
𝐶𝑖 = (𝑃𝑖 + 𝐾𝑖 )𝑚𝑜𝑑 𝑛
(1)
Ket :
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n = jumlah karakter alphabet
c = cipherteks
p = plainteks
k = kunci
i = 1,2,3,..., posisi karakter
Sedangkan untuk proses dekripsinya adalah sebagai berikut:
𝑃𝑖 = (𝐶𝑖 − 𝐾𝑖 )𝑚𝑜𝑑 𝑛

(2)

Ket :
n = jumlah karakter alphabet
c = cipherteks
p = plainteks
k = kunci
i = 1,2,3,..., posisi karakter
2.2. Algoritma Advanced Encryption Standard (AES)
Algoritma AES termasuk pada algoritma kriptografi modern simetris dengan
menggunakan blok ukuran tertentu dalam proses enkripsi dan dekripsinya. Algoritma AES ini
menggunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bits untuk mengenkripsi dan dekripsi data pada
blok 128 bits.
Setiap masukan 128 bit plaintext dimasukan ke dalam state yang berbentuk bujursangkar
4x4 byte, state ini di XOR dengan key dan selanjutnya diolah 10 kali dengan subtitusitransformasi linear-addkey, dan diakhir diperoleh ciphertext. Berikut ini adalah operasi Rijndael
(AES) yang menggunakan 128 bit kunci:
1) Ekspansi kunci utama (dari 128 bit menjadi 1408 bit);
2) Pencampuran subkey;
3) Ulang dari i=1 sampai i=10 Transformasi : ByteSub (subtitusi per byte ) ShiftRow (
pergeseran byte perbaris ) MixColumn (Operasi perkalian GF(2) per kolom);
4) Pencampuran subkey dengan XOR;
5) Pencampuran subkey.
2.3. Algoritma Superenkripsi Vigenere + Advanced Encryption Standard (AES)
Proses perancangan Enkripsi dan Deskripsi pada penggabungan algoritma Vigenere
Cipher dan Advanced Enkripsi Standard (AES) diantaranya :
Enkripsi
Plainteks

Vigenere
Cipher

AES

Cipherteks

AES

Vigenere
Cipher

Plainteks

Deskripsi
Cipherteks

Gambar 2 Skema proses enkripsi dan dekripsi super enkripsi
Dengan adanya penggabungan dua buah cipher hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan
Cipher yang lebih kuat sehingga tidak mudah untuk dipecahkan, dan juga untuk mengatasi
penggunaan Cipher tunggal yang secara komparatif lemah. Untuk melakukan teknik super
enkripsi seperti pada gambar 2, pertama pesan dienkripsi dengan algoritma vigenere cipher, dan
kode yang didapat dari proses pertama tersebut dienkripsi lagi dengan menggunakan AES-128.
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Begitupun sebaliknya untuk proses dekripsi, ciphertext diproses menggunakan AES-128 yang
kemudian dilanjutkan dengan vigenere cipher, dan didapatkan kembali plaintext semula.
Contoh plainteks:
No Rekam Medis : rm-20190522.0001
NIK : 221018291029102
Tanggal kunjungan : 2019-05-02
Jenis Perawatan : Rawat Inap
Poliklinik : Poli Anak
Diagnosa : of dd thyfoid
Tindakan : Inpus Putrolit 25 tpm
Obat : probiokid 1x1, nendia 4x1, sanmol 4x1/4

Proses pertama adalah melakukan enkripsi menggunakan vigenere cipher dengan
menggunakan kunci “rekam medis rahasia”, dan didapatkan cipherteks 1 yaitu:
4s 1ewmq pmvzs : ym-k81q4f2e.c439
5zk : 92j81p6j1ced48k
aaugyil 1yxj6zkdv : kh1g-0n-82
0ixi4 1iuierthn : 9iwrx snm1
trt01lpn0s : p5ps azmo
gqsxnvss : wf uh 3harsll
bznka2in : zrzu4 1ywz62i0 2n 1p3
sla5 : 1vrj05kpd j51, 4ixdum 809, arnto3 cxi/8

Cipherteks tersebut kemudian diproses menggunakan AES-128 menggunakan kunci yang
sama, dan menghasilkan cipherteks akhir seperti berikut:
aCNwpg+4GnNSqrch2JDL0Aqi6KLvYVM5xBArBEIuZdaViHF29sdORPjXo6B3yfS3dabxiecBvAPiui
6kViNEshm2N2tTCvPXKI+jXzzk+3/SDwTvI3dO5RZ/ZvNTV0nq2cNVdXkBZzFyVztKfbla+cl3Q7h/
zSakH/53FVPVmHKUXLO+AutPTgaD/ZbHDXyUeEOV4ivt+5EXPUCKYMve7lWTBBz2u2zuRB39
GMDQgm1QkdFF4vZuhLYeepl441AsRkt7JQih47jcQyy6Z343B6zaTuiEjf87qeV9vuq4pIhDZnaHfgR
WqS1y2ha1LOZ6MkNxNZK1ZokWV2NI4zBRYw==

Hasil super enkripsi yaitu penggabungan dua algoritma yaitu Vigenere Cipher dan AES,
dengan cara dua kali di proses pertama di proses oleh Vigenere Cipher dan menghasilkan
Cipherteks, lalu Cipherteks tersebut di proses oleh AES dan menghasilkan pengkodean yang
sangat sulit di pecahkan karena bentuknya yang sudah jauh berbeda dengan bentuk asli
plainteksnya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengimplementasikan superenkripsi ini, maka dibuatkan suatu fungsi enkripsi dan
dekripsi yang ditambahkan pada suatu sistem informasi arsip rekam medis. Gambar 3 merupakan
alur yang terdapat di rekam medis dengan data yang terenkripsi, tentunya harus login terlebih
dahulu. Petugas hanya bisa melakukan input, lihat, dan edit data. Sedangkan Kepala Bagian
Rekam Medis bisa buat kunci, input data, lihat data, hapus data dan edit. Untuk melihat data
tentunya data harus di dekripsikan terlebih dahulu, untuk mengdekripsikan nya petugas harus
memasuki kata sandi yang hanya diketahui oleh petugas dan kepala bagian rekam medis.
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BUAT KUNCI

INPUT DATA
<<include>>

LOGIN

<<include>>

<<include>>

ENKRIPSI
<<include>>
<<include>>
LIHAT DATA
<<include>>

<<include>>

INPUT DATA
<<include>>

Petugas

<<include>>

HAPUS DATA

<<include>>

ENKRIPSI

<<include>>

<<include>>

<<include>>

LIHAT DATA

<<include>>

<<include>>

EDIT

DEKRIPSI

<<include>>
Manager
EDIT
<<include>>
ENKRIPSI

Gambar 3 usecase diagram sistem informasi rekam medis dengan super enkripsi
Untuk mengetahui kualitas enkripsi dari super enkripsi ini, dilakukan uji coba proses
enkiprsi pada sampel data rekam medis sebanyak 3 kali yaitu 1) enkripsi vigenere cipher; 2)
enkripsi AES-128; 3) Superenkripsi vigenere-AES128. Kemudian dicari lama proses, besar file
hasil, nilai entropi file hasil, nilai korelasi dan grafik histogram file hasil masing-masing enkripsi,
seperti pada gambar 4 berikut.

Gambar 4 Hasil pengujian pada sampel data
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Untuk hasil uji coba salah satu sampel proses enkripsi dari super enkripsi vigenere cipher
dan AES-128 ini, dilihat dari waktu dan ukuran hasilnya lebih lama dan besar. Tetapi melihat
hasil korelasi dan entropi bagus, karena semakin kecil ukuran korelasi semakin bagus dan
semakin besar ukuran entropi mendekati 8 maka semakin bagus. Begitupun dari perbandingan
grafik histogram, file hasil superenkripsi memiliki persebaran karakter yang lebih merata
disbanding dengan file hasil proses lainnya. Hal ini bagus, karena cipherteks dari superenkripsi
lebih kuat dari serangan analisis frekuensi, karena tidak memunculkan karakter-karakter tertentu
yang terlalu sering muncul.
Tabel 1 Perbandingan Ukuran File Hasil & Waktu Proses Enkripsi Vigenere Cipher, AES-128,
Super enkripsi Vigenere+AES-128
Plainteks

Ukuran Plainteks (bytes)

File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
File 7
File 8
File 9
File 10

119
133
158
227
255
262
273
282
282
286
Rata-rata

Ukuran Cipherteks (bytes)
V.C
AES
SE
109
330
358
235
330
610
148
330
414
217
330
526
245
330
586
252
330
624
263
330
614
272
330
666
272
330
642
276
330
638
229
330
568

Waktu Enkripsi (ms)
V.C
AES
SE
4,727
0,103
4,999
10,270
0,095
10,342
5,027
0,129
5,203
8,751
0,077
8,390
10,638
0,082
8,831
9,037
0,078
9,476
11,466
0,077
9,397
9,915
0,087
9,776
12,185
0,096
11,115
11,863
0,080
9,825
9,388
0,090
8,735

Pada tabel 1 dapat dilihat hasil perbandingan antara vigenere cipher, AES, dan
SuperEnkripsi, waktu enkripsi superenkripsi (SE) lebih besar karena plainteks diproses sebanyak
dua kali, yaitu proses enkripsi vigenere cipher kemudian dilanjutkan dengan AES seperti pada
gambar 2. Jika dibandingkan dengan sistem kriptografi yang menggunakan 1 algoritma, sistem
kriptografi superenkripsi jelas menjadi lebih lama. Lama proses enkripsi ini juga sangat
dipengaruhi oleh coding program masing-masing sistem kriptografi yang digunakan, seperti lama
proses enkripsi AES lebih cepat karena program sistem kriptografi tersebut, menggunakan sistem
konversi simbol karakter ke angka desimal ASCII kemudian mengkonversi ke rangkaian binner
digital (bit). Sedangkan pada program pada sistem kriptografi vigenere cipher (VC) memiliki
waktu yang lebih lama, karena programnya menggunakan sistem pencarian indeks pada deret/
array alphabet. Sehingga makin besar file maka karakter dalam file tersebut semakin banyak, dan
proses pencarian indeks alphabet diulang sebanyak karakter dalam file sehingga waktu lebih lama.
Lamanya proses pada vigenere cipher (VC) ini terbawa pada proses super enkripsi (SE), karena
sistem kriptografi dengan SE menggabungkan VC dan AES.
Tabel 2 Perbandingan Nilai Entropi Dan Nilai Korelasi Hasil Proses Enkripsi Vigenere Cipher,
Aes-128, Super Enkripsi Vigenere+Aes-128
Plainteks
File 1
File 8
File 2
File 7
File 10
File 4
File 5
File 3
File 9
File 6
Rata-Rata

Nilai Entropi

Nilai Korelasi

V.C
4,4595
4,5533
4,5298
4,4895
4,4058
4,5350
4,5247
4,5386
4,5546
4,5546

AES
5,4136
5,4312
5,4172
5,4441
5,4246
5,4155
5,4155
5,4502
5,3595
5,4270

SE
5,4247
5,6250
5,5427
5,6006
5,5980
5,6072
5,6301
5,6110
5,6277
5,6162

V.C
0,2850
0,2143
0,2607
0,2572
0,2784
0,3158
0,2958
0,2467
0,2854
0,2846

AES
0,3562
0,2804
0,3864
0,3553
0,4026
0,3559
0,2549
0,3568
0,2990
0,4487

SE
0,1807
0,2435
0,2234
0,2286
0,4270
0,3023
0,2746
0,3258
0,2802
0,2093

4,5145

5,4198

5,5883

0,2724

0,3496

0,2695
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Namun, pada tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perbandingan antara korelasi dengan
entropi, Super enkripsi memiliki nilai korelasi kecil atau mendekati 0 dan nilai entropi besar atau
mendekati angka 8, sehingga SE memiliki kualitas enkripsi yang lebih bagus dibandingkan
dengan sistem kriptografi 1 algoritma yang lainnya. Hal ini dikarenakan file cipherteks yang
dihasilkan SE mengandung karakter yang lebih acak dibandingkan hasil dari algoritma lainnya.
Pada sistem kriptografi super enkripsi (SE), fase pertama setiap karakter yang ada diplainteks
diproses oleh vigenere cipher sehingga disubsitusikan dengan karakter lain yang ada pada
alphabet, seperti pada gambar 5 dibawah ini. File yang dihasilkan menjadi berbeda dengan file
aslinya dan karakternya menjadi acak.
No Rekam Medis : rm-20190522.0001
NIK : 221018291029102
Tanggal kunjungan : 2019-05-02
Jenis Perawatan : Rawat Inap
Poliklinik : Poli Anak
Diagnosa : of dd thyfoid
Tindakan : Inpus Putrolit 25 tpm
Obat : probiokid 1x1, nendia 4x1, sanmol 4x1/4

Enkripsi
VC

4s 1ewmq pmvzs : ym-k81q4f2e.c439
5zk : 92j81p6j1ced48k
aaugyil 1yxj6zkdv : kh1g-0n-82
0ixi4 1iuierthn : 9iwrx snm1
trt01lpn0s : p5ps azmo
gqsxnvss : wf uh 3harsll
bznka2in : zrzu4 1ywz62i0 2n 1p3
sla5 : 1vrj05kpd j51, 4ixdum 809, arnto3 cxi/8

Gambar 5 Fase 1 Sistem Kriptografi Superenkripsi
Selanjutnya memasuki fase ke-2, file hasil dari fase 1 diproses dengan algoritma AES,
masing-masing dibagi-bagi pada blok 128 bit kemudian diproses dengan kunci dengan ukuran
blok 128 juga. Karena AES memproses rangkaian bit data sehingga semua karakter ikut terproses
dan menghasilkan deretan bit yang berbeda dengan file sebelumnya kemudian dirubah kembali
menggunakan fungsi base64 encode, sehingga file yang dihasilkan pada fase 2 ini menjadi makin
acak dan berbeda dengan file aslinya. Hal inilah yang menyebabkan nilai korelasi SE menjadi
lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. File hasil fase 2 ini juga memiliki tingkat acak
yang sangat tinggi sehingga nilai entropi lebih besar dibandingkan yang lainnya.
4s 1ewmq pmvzs : ym-k81q4f2e.c439
5zk : 92j81p6j1ced48k
aaugyil 1yxj6zkdv : kh1g-0n-82
0ixi4 1iuierthn : 9iwrx snm1
trt01lpn0s : p5ps azmo
gqsxnvss : wf uh 3harsll
bznka2in : zrzu4 1ywz62i0 2n 1p3
sla5 : 1vrj05kpd j51, 4ixdum 809, arnto3 cxi/8

Enkripsi
AES

aCNwpg+4GnNSqrch2JDL0Aqi6KLvYVM5xBArBEIuZ
daViHF29sdORPjXo6B3yfS3dabxiecBvAPiui6kViNEsh
m2N2tTCvPXKI+jXzzk+3/SDwTvI3dO5RZ/ZvNTV0nq
2cNVdXkBZzFyVztKfbla+cl3Q7h/zSakH/53FVPVmHK
UXLO+AutPTgaD/ZbHDXyUeEOV4ivt+5EXPUCKYM
ve7lWTBBz2u2zuRB39GMDQgm1QkdFF4vZuhLYeepl
441AsRkt7JQih47jcQyy6Z343B6zaTuiEjf87qeV9vuq4pI
hDZnaHfgRWqS1y2ha1LOZ6MkNxNZK1ZokWV2NI4z
BRYw==

Gambar 6 Fase 2 Sistem Kriptografi Superenkripsi
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian super enkripsi ini, dapat diambil kesimpulan yaitu :
1) Dari hasil pengujian Super Enkripsi dibandingkan dengan Vigenere Cipher dan AES 128CBC, dari segi waktu masih lama dan dari ukuran file masih besar. Tetapi dari hasil Korelasi
dan entropi Super Enkripsi mengahsilkan hasil yang bagus, karena semakin kecil ukuran
korelasi semakin bagus, dan semakin besar ukuran entropi semakin bagus.
2) Dengan dirancangnya implementasi Super Enkripsi pada Pengamanan data rekam medis
mengurangi resiko terjadinya pembocoran data/pencurian data, karena menggunakan
kriptografi dengan dua algoritma yaitu vigenere cipher dan aes mempersulit orang yang tidak
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memiliki wewenang untuk memanipulasi data atau menghapus data tanpa persetujuan yang
bersangkutan.
5. SARAN
Untuk pengembangan selanjutnya, dapat dipilih pasangan algoritma Vigenere Cipher
dengan algoritma lain agar hasil super enkripsi memiliki kekuatan dari entropi dan korelasi yang
baik lagi. Serta dapat juga menambahkan proses kompresi agar ukuran lebih kecil dan menghemat
tempat penyimpanan dan proses pengolahan data.
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Abstrak
Sistem Informasi pengumpulan data sekolah yayasan Gereja Masehi Advent Hari KeTujuh(GMAHK) yang diterapkan di Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur(UKIKT),
merupakan sistem yang manual, dimana proses pengumpulan data sekolah diantarkan secara
langsung oleh pihak sekolah ke UKIKT dengan menggunakan transportasi ataupun mengirimkan
data yang diperlukan lewat pos. Oleh karena itu dilakukan implementasi sistem pengumpulan
data sekolah Advent yang terkomputerisasi yang dapat digunakan oleh pihak sekolah dan
UKIKT. Sistem Informasi pengumpulan data ini dapat mempermudah dan mempercepat proses
pengumpulan data sekolah yayasan GMAHK. Untuk pihak sekolah sistem ini menyediakan fitur
insert data sekolah, data guru, data staff, data siswa, upload file dan beberapa fitur lainya agar
dapat dilihat oleh pihak UKIKT. Sistem ini diabuat dengan menggunakan bahasa pemrograman
PHP dengan framework CodeIgniter. Selain itu, dalam pembuatan sistem ini peneliti
menggunakan proses model Spiral yang bersifat iteratif berdasarkan tahap pengerjaan sistem
sesuai dengan kerangka konseptual sistem yang telah dibuat. Adapun metode penelitian yang
digunakan yaitu Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) karena konsep dan metode mengacu pada
pengembangan perangkat lunak.
Kata Kunci— Sistem informasi, UKIKT, GMAHK, RPL
Abstract
Data gathering information system of Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh (GMAHK)
institute which is applied in Uni Konference Indonesia Kawasan Timur (UKIKT) is a manual
system that the gathering data system of school must be delivered directly by school staff to
UKIKT by using transportatiton or mail. That is why gathering data system implementation of
Adventist School that computerized which can be used by school staff and UKIKT must be done.
Gathering data nformation system can be easier and faster. This system provides insert feature
for school, teacher, staff, student data, upload file and many more features so that can be seen by
UKIKT. This system has made by used PHP programing language with CodeIgniter framework.
Moreover, the researcher used Spiral moedel process iteratively, base on stage of implementing
system constructed on the conceptual framework. Researcher used RPL method because the
concept and method refer to software development.
Keywords— Information system, UKIKT, GMAHK, software engineering
1. PENDAHULUAN

U

ni Konferens Indonesia kawasan Timur (UKIKT) adalah kantor pusat dari Gereja
Masehi Advent Hari ke Tujuh (GMAHK) yang berada di Sulawesi Utara tepatnya
di Manado. Departemen Pendidikan pada kantor UKIKT bertugas untuk mengelola data sekolah-
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sekolah Yayasan GMAHK yang berada dibawah naungan UKIKT. Departemen Pendidikan yang
ada di UKIKT bertugas untuk mengumpulkan data dari masing-masing sekolah Advent yang ada
dan mengolah data sekolah tersebut menjadi suatu informasi. Data adalah fakta mentah. Kata
baku dari data menunjukkan bahwa fakta belum diproses untuk diungkapkan maknanya. Data
juga disebut sebagai datum yang berarti fakta-fakta yang sudah ada tetapi belum diolah untuk
menjadi suatu informasi [1]. Informasi adalah hasil dari pengolahan data mentah untuk
mengungkapkan maknanya. Pengolahan data dapat semudah mengatur data untuk
mengungkapkan pola atau serumit membuat perkiraan atau menarik kesimpulan yang
menggunakan statistik pemodelan. Untuk mengungkapkan makna, informasi memerlukan
konteks [2].
Proses pengumpulan data terkini dari sekolah-sekolah Advent yang dilakukan oleh pihak
UKIKT pada bagian akademik adalah menunggu pihak sekolah mengirimkan data sekolah lewat
kantor pos atau mengantarkan data sekolah secara langsung ke kantor UKIKT. Setelah semua
data sekolah yang diperlukan sudah terkumpul maka pihak UKIKT baru akan mengolah data
sekolah. Proses pengolahan data sekolah yang dilakukan saat ini adalah hard copy data sekolah
yang sudah ada akan dilihat kemudian diketik kembali dikomputer dan akan dikelmpokan sesuai
dengan standart sekolah yang sudah ditentukan oleh pihak UKIKT. Setelah selesai maka data
sekolah yang ada akan dibawah pada rapat bersama yang biasa dilakukan oleh pihak UKIKT.
Dengan proses yang ada sekarang maka pengolahan data sekolah akan menjadi lama
karena mengingat jumlah sekolah yang berada dibawah naungan UKIKT berjumlah 150 sekolah.
Selain karena jumlah sekolah yang banyak jarak yang jauh juga menjadi hambatan yang dapat
menyebabkan lamanya proses pengumpulan. Karena kendala yang ada peneliti melihat adanya
peluang untuk dapat mengembangkan sebuah sistem yang terkomputerisasi agar pihak sekolah
bisa mengirimkan data ke pihak UKIKT dan pihak UKIKT bisa lebih mudah dalam
mengumpulkan, dan melihat kembali data sekolah-sekolah Advent yang ada. Menurut O’Brien
sebuah sistem informasi dapat berupa kombinasi yang terorganisir antara orang, perangkat keras,
perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan dan prosedur yang dapat
menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi[3] [4].
Pada penelitian yang serupa, pembuatan system informasi untuk sekolah menggunakan
framework code igniter dengan metode spiral, pembuatan system tersebut pihak sekolah dalam
menjalankan tugasnya [5]. Oleh karena itu peneliti membuat system informasi pengumpulan data
sekolah pada uni Indonesia Kawasan Timur dengan menggunakan framework code igniter dan
metode spiral.
1.1 Rumusan Permasalahan
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara untuk mengembangkan
Sistem Informasi Pengumpulan Data Sekolah pada Uni Indonesia kawasan Timur.
1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Aplikasi pada penelitian ini memiliki ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan. Berikut
cakupan dan batasan dari pengembangan aplikasi pada penelitian ini.
1.3

Cakupan Penelitian

Adapun ruang cakupan dari penelitian ini adalah:
1. Admin dapat melakukan login, reset password, change password, dan manage user.
2. Direktur pendidikan dapat melihat data sekolah. Direktur pendidikan dapat login, change
password, search sekolah, view data sekolah, view data guru, view data staff, view data murid,
save data (data sekolah, data murid, data guru), print data (data sekolah, data murid, data
guru).
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3. Operator sekolah dapat melakukan login, chage password, upload file, insert data sekolah,
insert data guru, insert data staff, insert data murid, update data sekolah, update data guru,
update data staff, update data murid, view data sekolah, view data guru, view data murid, save
data (data sekolah, data murid, data guru), print data (data sekolah, data murid, data guru).
2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan
wawancara. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode rekayasa perangkat
lunak. Metodologi rekayasa perangkat lunak yang dipakai peneliti dalam penelitian ini yaitu
model Spiral, dimana pelaksanaan mengikut model Spiral dimulai dengan communication,
planning, modeling analysis and design, construction, evaluation [6].
2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian
Gambar 1 merupakan penerapan metode Spiral untuk pembuatan sistem ini. Dalam
pembuatan sistem ini peneliti menjelaskan setiap proses yang dilakukan dengan menerapkan
metode Spiral, yaitu sebagai berikut:
1. Komunikasi.
Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan user yang ada di sekolahsekolah dan di UKIKT untuk mencari tahu apa saja fitur yang diperlukan di dalam sistem.
2. Perencanaan.
Pada tahap ini peneliti menentukan sumber-sumber seperti literature yang diperlukan untuk
membuat sistem informasi yang terkomputerisasi, memperkirakan waktu yang diperlukan
dan penjadwalan waktu kerja untuk pembuatan sistem, serta memperkirakan resiko-resiko
yang mungkin terjadi seperti error tiba-tiba yang mungkin muncul dalam menjalankan
system [7].
3. Pemodelan.
Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis perancangan antarmuka dan database untuk
sistem yang akan dibuat kemudian melakukan perancangan antarmuka dari sistem dan
menentukan tools yang akan digunakan dalam pembuatan system [7].
4. Pengkodean.
Tahap ini adalah tahap pembuatan program untuk antarmuka yang sudah dirancang. Peneliti
menggunakan framework CI untuk mempermudah proses pengkodean. Setelah pengkodean
selesai maka sistem akan diuji funsinya untuk menentukan kesalahan yang mungkin terjadi
pada system [8].
5. Peluncuran Sistem Informasi Pengumpulan Data Sekolah pada Uni Indonesia Kawasan Timur.
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Pada tahap ini sistem akan dijalankan di computer user kemudian akan digunakan. Setelah
digunakan user akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan memberikan umpan balik
kepada peneliti terhadap sistem yang sudah ada.
2.2. Kerangka Konseptual Sistem

Gambar 2. Kerangka Konseptual Sistem
Gambar 2 memperlihatkan bahwa Operator Sekolah melakukan input data seperti data
sekolah, data guru, dan data murid kedalam personal computer (PC) setelah itu Opererator
Sekolah melakukan submit untuk mengirimkan data yang sudah ada kedalam sistem dengan
koneksi internet, dan jika operator sekolah ingin melihat kembali data yang sudah di submit maka
operator sekolah dapat melakukanya secara offline ataupun secara online. Data kemudian
tersimpan dalam sistem. Setelah data sudah tersimpan dalam sistem Direktur pendidikan
menggunakan personal computer yang telah terhubung dengan koneksi internet untuk mengambil
data dari sekolah, setelah data sudah diambil maka data tersimpan kedalam personal computer
Direktur
2.3. Analisis Perancangan Sistem
Untuk melakukan analisis sistem, peneliti menggunakan Unified Modelling Language
(UML) [9]. Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram.
Diagram yang disertakan memperlihatkan fungsi-fungsi aplikasi, bentuk komunikasi dan aliran
dari aktifitas interaksi pengguna dengan perangkat lunak.
a. Use Case Diagram
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Gambar 4 Use Case Diagram
Gambar 4 merupakan use case diagram yang menggambarkan interaksi antara actor dan use
case, dimana terdapat 12 task yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut ini adalah penjelasan
dari gambar:
1.
2.

Login. User (Direktur, Operator) memasukan name dan password.
Change password. User (Direktur) dapat mengubah password dengan memsukan password
lama and password baru.
3. View School Data. User (Direktur) dapat melihat data dari sekolah.
4. View Teacher Data. User (Direktur) dapat melihat data dari Guru.
5. View Staff Data. User (Direktur) dapat melihat data dari Staff.
6. View Student Data. User (Direktur) dapat melihat data dari murid.
7. Print Data. User (Direktur) dapat mencetak data yang diinginkan.
8. Search Data. User (Direktur) dapat melakukan pencarian data yang diinginkan.
9. Search User. User (Admin) dapat melakukan pencarian user yang diinginkan.
10. Inser User. User (Admin) dapat membuat user baru didalam sistem.
11. Reset Password. User (Admin) dapat melakukan reset password terhadap user yang lainya.
12. View User. User (Admin) dapat melihat list user yang ada didalam sistem.
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b. Class Diagram

Gambar 5 Class Diagram
Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dan deskripsi dari suatu class dan
huubungan antara class. Gambar class diagram pada system informasi ini seperti ditunjukan
pada Gambar 5.
1. Class Crud
Mempunyai atribut this, data, sql, tanggal, where, dan user_id untuk menentukan waktu
pembuatan user, parsing data yang diperluan untuk create update, reset, dan delete user, dan
untuk menampilkan list dari user.
2. Class Operator
Mempunyai atribut atribut this, data, sql, tahun, bulan, tahun depan, bulan depan untuk
menentukan waktu pembuatan dan waktu dari tiap semester yang ada. Selain itu atribut yang
ada juga digunakan untuk query yang dapat menampilkan dan mengubah data yang ada
didalam database [10].
3. Class Login
Mempunyai atribut this, user name, user password, result dan new data untuk menentukan saat
sekarang dan untuk mengecek user name dan password apakah ada didalam database dan
sudah benar atau tidak
4. Class Data
Mempunyai atribut this, data, sql, sql1, school_code untuk mengirimkan data ke database dan
mengmbil data didalam database yang akan ditampilkan untuk dilihat oleh direktur.
5. Class Dashboard
Mempunyai atribut this dan id untuk menyatakan posisi sekarang dan membedakan id dari
user untuk masuk ke halaman dari sistem.
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6. Class m_database
Mempunyai atribut sql, this, table, data, where untuk membedakan query yang dijalankan utuk
create update view dan change password pada operator dan direktur
7. Class M_crud
Mempunyai atribut this, query, data, result untuk membedakan pengkodean pada operator dan
direktur.
8. Class login_model
Mempunyai atribut this, user name, password, quqery untuk pengkoadean pada fungsi
pengecekan user yang akan melakukan login.
c. Sequence Diagram

Gambar 6 Sequence Diagraminsert school data
Hasil dari analisa sequence sistem dibuat dalam bentuk sequence diagram yang menjelaskan
proses kerja dari sistem informasi pada penelitian ini [11][12]. Sequence diagram ditampilkan
terpisah sesuai alur kerja pada fungsi-fungsi utama aplikasi.
Gambar 6 menjelaskan urutan bagaimana pengguna melakukan interaksi dengan sistem
dimana pengguna melakukan insert school data dengan cara memilih menu insert school data
setelah itu pengguna yang adalah operator menginputkan data sekolah kedalam database sistem.
d. Activity Diagram

Gambar 7 Activity Diagram insert school data
Activity diagram dibuat untuk menggambarkan aktifitas yang dilakukan user dan bagaimana
aplikasi mencapai tujuan [13] pada gambar 7.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah menyelesaikan tahap perancangan maka tahap selanjutnya adalah implementasi.
Berikut penulis memberikan gambaran mengenai implentasi antarmuka.

Gambar 8 Tampilan Dashboard
Gambar 8 merupakan implementasi rancangan antarmuka Dashboard. Dalam bangian ini
menampilkan profile Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur, Gereja Masehi Advent Hari ke
Tujuh dan Sekolah-Sekolah Advent.

Gambar 9 Tampilan Login
Gambar 9 merupakan tampilan menu login yang ada pada sistem informasi yang bisa
digunakan untuk login user admin, direktur, dan operator.

Gambar 10 Tampilan isert school data
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Gambar 10 merupakan implementasi rancangan antarmuka Dashboard. Pada bagain ini
sistem menampilkan form yang akan diinput data sekolah yang diperlukan.

Gambar 11 Tampilan view school data
Gambar 11 merupakan implementasi rancangan antarmuka view school data. Pada bagain
ini sistem menampilkan data yang telah diinput sebelemnya oleh operator.

Gambar 12 Tampilan antar muka update school
Gambar 12 merupakan implementasi rancangan antarmuka update school data. Pada
bagain ini sistem menampilkan data yang telah diinput sebelemnya oleh operator untuk dilakukan
update oleh operator.
4. KESIMPULAN

1.

2.
3.
4.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan:
Sistem Informasi Pengumpulan Data Sekolah pada Uni Konfrence Indonesia Kawasan
Timur dapat diakses dengan menggunakan semua jenis laptop dan gadget yang memiliki
fasilitas untuk browsing.
Untuk menggunakan sistem ini, laptop atau gadget harus terhubung dengan Internet.
Sistem ini dapat memberikan informasi tentang Sekolah, Guru, Staff, dan Murid.
Melalui sistem ini ini user dapat mengirimkan data dan melihat data.
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5. SARAN
Untuk kinerja sistem dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut agar dapat berjalan pada
kisaran spesifikasi perangkat komputer yang lebih luas. Dengan kata lain, sistem harus dioptimasi
pada pengembangan selanjutanya.
Pada penelitian ini peneliti masih perlu adanya penyempurnaan pada aplikasi sehingga
peneliti memberikan saran untuk pengembangan selanjutnya dari penelitian ini yaitu:
1. Sistem ini sebaiknya dibuat juga dengan pencaatan nilai akademis dan absensi kelas dari
murid yang ada.
2. Adanya fitur fitur notifikasi, yang dapat memberitahukan pada pihak UKIKT tentang
pengumpulan data yang diakukan leh pihak sekolah.
3. Adanya fitur untuk menampilkan jumlah siswa yang masuk pada tiap semester yang berupa
grafik.
4. Fitur diskusi yang dapat membantu pihak UKIKT untuk berhubungan secara real time lewat
sistem dengan pihak sekolah-sekolah.
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Abstrak
Beberapa gas memiliki sifat yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia apabila terhirup
dan masuk ke dalam tubuh manusia. Jenis gas tersebut yaitu gas LPG, gas CH 4, CO dan jenis
gas lainnya. Efek yang dapat di timbulkan oleh gas tersebut kepada manusia yaitu sesak nafas,
hilangnya kesadaran, dan dapat juga menyebabkan kematian. Selain itu beberapa gas dapat
menyebabkan kebakaran dan ledakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menyajikan
rancang bangun alat pendeteksi jenis gas berbasis sensor gas MQ-2. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian lain tentang rancang bangun pendeteksi gas yaitu pada penelitian ini akan
berfokus membangun alat pendeteksi gas yang dapat membedakan beberapa jenis gas seperti gas
LPG, gas yang timbul dari bahan bakar pertalite dan alkohol. Sensor gas MQ-2 peka terhadap
jenis gas tersebut. Tegangan keluaran sensor pada udara bersih yaitu dibawah 0,2 volt, ketika
ada gas dari bahan alkohol yaitu 0,35-0,69 volt, ketika ada gas dari bahan pertalite yaitu 2,74,1volt, sedangkan ketika ada gas LPG yaitu 3-4,4 volt.
Kata kunci : jenis gas, pendeteksi gas, sensor gas MQ-2.
Abstract
Some gases have properties that can be harmful to the human body if inhaled and get
in the human body. The types of gas are LPG, CH4, CO and other types of gas. The effects caused
by the gas to humans are shortness of breath, loss of consciousness, and death. In addition, some
gases can cause fires and explosions. Therefore, this research will present the design of a type of
gas detection device based on the MQ-2 gas sensor. The difference between this research and
other research on the design of gas detection is that this research will focus on building a gas
detector that can distinguish several types of gases such as LPG gas, gas arising from pertalite
fuel and alchol. MQ-2 gas sensors are sensitive to these types of gases. The sensor output voltage
in clean air is below 0.2 volts, when there is gas from alcohol which is 0.35-0.69 volts, when there
is gas from pertalite fuel which is 2.7-4.1 volts, whereas when there is LPG gas which is 3-4.4
volts.
Keywords : Type of gas, gas detector, MQ-2 gas sensor
1. PENDAHULUAN

G

as adalah salah satu jenis bahan yang banyak di manfaatkan oleh manusia dalam
menunjang kehiduapan sehari-hari. Ada banyak sekali jenis gas baik itu gas yang
berbahaya atau gas yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jenis gas yang berbahaya jika masuk
ke dalam tubuh manusia yaitu gas Lequid Petroleum Gas (LPG), gas metana, karbon monoksida
dan jenis gas lainnya. Beberapa jenis gas memiliki sifat mudah terbakar seperti gas LPG.
Sehingga kebocoran gas membutuhkan penanganan yang cepat karena kebocoran gas memiliki
resiko yang tinggi sebagai penyebab kebakaran. Gas juga berbahaya bagi lingkungan[1][2].
Selain itu, gas yang bocor juga dapat berbahanya bagi manusia karena efek negatif yang timbul
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apabila gas tersebut masuk ke tubuh manusia yaitu dapat menyebabkan hilangnya kesadaran,
sesak nafas, dan kematian[3].
Meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam dan energi menyebabkan
makin tingginya tingkat konsumsi yang dilakukan. Meningkatnya sumber daya energi
dilatarbelakangi karena pemerintah Indonesia berinisiatif melakukan konversi energi dari minyak
tanah ke LPG pada tahun 2007. Selain itu, gas LPG juga digunakan untuk bahan bakar kendaraan
bermotor. Pada tahun 2016, Indonesia membutuhkan bahan bakar gas sebesar 6,57 juta ton dan
impor yang telah dilakukan dari timur tengah sebesar 4,37 juta ton[4]. Semakin tingginya tingkat
konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar gas maka diperlukan juga sebuah alat yang dapat
digunakan sebagai pendeteksi adanya kebocoran gas, selain itu juga dapat memberikan informasi
jenis gas yang bocor.
Pada penelitian ini dibangun sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya
kebocoran gas dan dapat mengidentifikasi jenis gas yang bocor. Sampel gas yang digunakan yaitu
gas LPG. Selain itu, sampel gas yang digunakan yaitu gas yang dihasilkan oleh penguapan dari
bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite. Bahan bakar minyak yang digunakan yaitu
pertalite. Sensor yang digunakan yaitu sensor gas MQ-2 yang berfungsi untuk mendeteksi dan
mengidentifikasi jenis gas yang bocor. Mikrokontroler yang digunakan yaitu Arduino Mega.
Keluaran dari sistem yang dibangun yaitu berupa alarm kebocoran gas dan menampilkan jenis
gas yang bocor pada LCD 16x2.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Diagram Blok Sistem
Diagram blok sistem menjelaskan tentang bagaimana alat pendeteksi gas ini bekerja. Sistem
pendeteksi gas tersebut digunakan untuk mendeteksi adanya gas yang berada di lingkungan
sekitar sensor dan dapat mengetahui jenis gas. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi dan
membedakan jenis gas yaitu sensor gas MQ-2 yang peka terhadap gas LPG, alkohol, H2, CO, CH4
dan asap. Keluaran sensor gas MQ-2 berupa tegangan analog. Semakin tinggi konsentrasi gas
maka tegangan keluaran dari sensor akan semakin besar. Tegangan analog dari sensor gas akan
dirubah menjadi tegangan digital oleh peripheral ADC 10bit yang tersedia pada mikrokontroler
Arduino Mega. Nilai ADC digunakan untuk merepresentasikan jenis gas yang dideteksi oleh
sensor gas. Keluaran dari sistem pendeteksi gas ini yaitu berupa alarm yang akan berbunyi ketika
sensor mendeteksi adanya gas dan menampilkan jenis gas yang di deteksi pada LCD 16x2.
Buzzer
Sensor Gas
MQ-2

Mikrokontroler
Arduino Mega

LCD 16x2

Gambar 1 Diagram blok sistem pendeteksi gas
2.2. Rancangan Perangkat Keras
2.2.1. Sensor Gas MQ-2
Sensor gas yang digunakan yaitu sensor gas MQ-2. Sensor gas MQ-2 terbuat dari bahan
semikonduktor SnO2 yang sangat sensitif terhadap gas yang mudah terbakar seperti LPG, CH4,
dan jenis gas lainnya seperti CO dan asap[5], [6]. Bahan tersebut memiliki konduktivitas yang
rendah pada udara bersih sedangkan jika sensor mendeteksi adanya gas maka konduktivitas dari
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sensor akan semakin tinggi. Kenaikan konduktivitas dari sensor gas yaitu linier terhadap kenaikan
konsentrasi gas [1].
Bahan semikonduktor SnO2 dapat mengalami perubahan hambatan listrik ketika
berinteraksi dengan senyawa kimia berupa gas atau uap senyawa organik[7]. Hubungan yang
dihasilkan dari hambatan sensor dengan konsentrasi gas dapat dinyatakan pada persamaan 1.
𝑅𝑠 = 𝐴[𝐶]−𝛼

(1)

Dimana Rs merupakan hambatan dari sensor gas, A yaitu konstanta, [C] yaitu konsentrasi
gas, dan 𝛼 yaitu lekuk dari kurva Rs[7]. Cara kerja dari bahan semikonduktor SnO2 dapat
ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 7 Model inter-grain potensial penghalang saat tidak ada gas[7]
Sensor gas MQ-2 memiliki pemanas internal dan sensor elektrokmiawi yang peka terhadap
beberapa jenis gas dan memiliki keluaran berupa tingkat densitas yang dideteksi[8]. Sensor gas
MQ-2 memiliki harga yang relatif murah, rangkaian simple, sensitif terhadap gas dan memiliki
jangkauan yang luas[6]. Spesifikasi dari sensor gas MQ-2 yaitu sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Catu daya: 5V DC
Catu daya pemanas internal: 5V DC:
Range LPG dan Propane (C3H8): 200-5000 ppm
Butane (C4H10): 300-5000 ppm
Methane (CH4): 5000-20000 ppm
Hidrogen (H2): 300-5000 ppm
Keluaran sensor berupa tegangan analog
Range konsentrasi gas yang mudah terbakar dari 300-10.000 ppm
Beroperasi pada suhu -200C – 500C
Konsumsi arus kurang dari 150mA pada tegangan 5V.

2.2.2. Mikrokontroler
Modul mikrokontroler yang digunakan yaitu Arduino Uno. Modul Arduino Uno merupakan
mikrokontroler berbasis AT-Mega328. Memiliki 14 pin digital input/output dengan 6 pin yang
dapat digunakan sebagai pin PWM (Pulse Wide Modulation), 6 pin input analog, 16 MHz ceramic
resonator. Menggunakan koneksi USB. Catu daya dari Arduino Uno dapat menggunakan koneksi
USB atau dengan sumber daya eksternal. Komunikasi yang dapat digunakan yaitu SPI, UART,
dan I2C (datasheet). Spesifikasi dari modul mikrokontroler Arduino Uno yaitu sebagai berikut:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Chip mikrokontroler: ATmega328
Tegangan operasi: 5V
Input tegangan: 6-12V
Pin digital I/O: 14 (6 pin PWM)
Arus DC pin I/O: 40 mA
Arus DC untuk pin 3,3V: 50 mA
Flash memory: 32 KB
SRAM: 2 KB
EEPROM: 1 KB
Clock Speed: 16 MHz

Terdapat 6 pin yang dapat digunakan sebagai pin Analog to Digital Converter (ADC) dengan
fidelitas 10 bit. Proses konversi tegangan analog menjadi nilai digital yaitu mengikuti persamaan
sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝐷𝐶 =

𝑉𝐼𝑁 × 1024
𝑉𝑅𝐸𝐹

(2)

Dimana 𝑉𝐼𝑁 merupakan tegangan input dari sensor dan 𝑉𝑅𝐸𝐹 yaitu tegangan referensi dari
sensor[9].
2.3. Rancangan Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino mega dengan
memanfaatkan fitur ADC 10 bit. Keluaran sensor gas MQ-2 berupa tegangan analog[3]. Tegangan
analog dari sensor gas dijadikan sebagai masukkan dari mikrokontroler untuk dikonversi menjadi
tegangan digital.

Gambar 8 Diagram alir rancangan perangkat lunak sistem pendeteksi gas
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Nilai ADC yang didapatkan akan digunakan untuk mendeteksi adanya gas atau tidak dan
mengidentifikasi jenis gas yang bocor. Rancangan perangkat lunak dari sistem pendeteksi gas ini
dapat ditunjukkan pada gambar 2.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan perancangan sistem pendeteksi gas maka dilakukan uji coba sensor
gas MQ-2 dan uji coba sistem secara keseluruhan. Sistem yang dibuat terdiri dari sensor gas yang
berfungsi untuk mendeteksi adanya gas disekitar lingkungan dan mengidentifikasi jenis gas yang
bocor, mikrokontroler Arduino mega berfungsi sebagai sistem pengendali dan pengolah data yang
di dapatkan dari sensor gas, alarm gas yang digunakan yaitu buzzer, dan untuk menampilkan jenis
gas menggunakan LCD 16x2.
3.1. Pengujian Sensor Gas MQ-2
3.1.1. Pengujian Pemanasan Internal Sensor Gas MQ-2
Sensor gas ketika aktif pertama kali tidak dapat langsung digunakan karena di dalam sensor
gas MQ-2 terdiri dari dua bagian yaitu bagian elektrokimia dan bagian pemanas internal.
Karakteristik dari sensor gas dengan kode MQ-2 yaitu membutuhkan waktu untuk melakukan
pemanasan internal sebelum digunakan. Sensor gas ini dapat mendeteksi beberapa jenis gas dan
dapat lebih sensitif terhadap jenis gas tertentu. Sensor MQ-2 memerlukan kalibrasi pada udara
bersih atau gas yang telah diketahui konsentrasinya. Hasil pengujian pemanasan internal sensor
gas dapat ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 9 Grafik pemanasan internal sensor gas MQ-2
Dari hasil pengujian pemanasan internal sensor gas yang ditunjukkan pada gambar 3 dapat
disimpulkan bahwa sensor gas MQ-2 membutuhkan waktu 50 detik untuk melakukan pemanasan
internal untuk mencapai tegangan keluaran yang stabil. Pengujian tersebut dilakukan pada udara
bersih sebagai referensi menentukan udara bersih tanpa adanya gas berbahaya disekitar
lingkungan sensor. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan waktu tunggu yang dibutuhkan
sensor untuk bekerja secara maksimal.
3.1.2. Pengujian Jenis Gas
Pengujian jenis gas dilakukan untuk mengetahui sensitifitas sensor MQ-2 terhadap beberapa
jenis gas yang diuji. Jenis gas yang diuji yaitu gas LPG, gas yang dihasilkan oleh bahan bakar
pertalite dan alkohol. Hasil pengujian ini digunakan sebagai referensi untuk menentukan range
tegangan output sensor ketika adanya sumber gas di lingkungan yang dekat dengan sensor. Range
tegangan output sensor digunakan untuk mengidentifikasi jenis gas yang bocor.
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Gambar 10 grafik hasil pengujian gas dari bahan alkohol
Hasil pengujian gas dari bahan bakar alkohol yang ditunjukkan pada gambar 4 yaitu
tegangan output dari sensor gas ketika berada pada udara bersih memiliki tegangan dibawah 0,2
volt. Ketika sensor mendeteksi adanya gas yang dihasilkan oleh bahan alkohol maka tegangan
output sensor gas berada pada range 0,35 volt sampai 0,69 volt.

Gambar 11 grafik hasil pengujian gas dari bahan bakar pertalite

Gambar 12 grafik hasil pengujian gas LPG
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Hasil pengukuran gas dari bahan bakar pertalite dapat ditunjukkan pada gambar 5 yaitu
tegangan output dari sensor gas ketika berada pada udara bersih yaitu dibawah 0,2 volt.
Sedangkan ketika sensor gas mendeteksi adanya gas maka tegangan output dari sensor naik yaitu
berkisar antara 2,7 volt sampai 4,1 volt.
Hasil pengukuran dari gas LPG dapat ditunjukkan pada gambar 6 yaitu tegangan output
dari sensor gas ketika berada pada udara bersih yaitu dibawah 0,2 volt. Sedangkan ketika sensor
gas mendeteksi adanya gas maka tegangan output dari sensor naik yaitu berkisar antara 3 volt
sampai 4,4 volt. Tegangan keluaran sensor ketika mendeteksi adanya gas yang dihasilkan pertalite
dan gas LPG memiliki tegangan keluaran yang hampir sama.
4. KESIMPULAN
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa alat yang telah
dirancang dan dibangun dapat mendeteksi adanya sumber gas seperti gas LPG, gas yang
dihasilkan oleh bahan bakar pertalite dan alkohol. Tegangan keluaran sensor gas ketika berada
pada udara bersih yaitu dibawah 0,2 volt. Sedangkan ketika mendeteksi adanya gas yang
dihasilkan dari bahan alkohol yaitu berada pada rentang 0,35 volt sampai 0,69 volt. Sedangkan
tegangan keluaran sensor ketika mendeteksi adanya gas dari bahan bakar pertalite yaitu berkisar
antara 2,7 volt sampai 4,1 volt. Tegangan keluaran sensor ketika mendeteksi adanya gas LPG
yaitu berada pada rentang 3 volt sampai 4,4 volt.
5. SARAN
Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan alat pendeteksi dan identifikasi jenis gas
berbasis Internet of Things (IoT) untuk memudahkan pengguna dalam memantau jika terjadi
kebocoran gas agar mudah ditangani.
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Abstrak
Seiring perkembangan, Handphone merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat
penting saat ini. Penggunaan alat komunikasi berupa Handphone yang dipenuhi dengan kreteria
dan spesifikasi seringkali membuat masyarakat bingung dalam pemilihan handphone yang
sesuai. Oleh karena itu masyarakat diberikan kemudahan dalam masalah pemilihan handphone
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi untuk memberikan rekomendasi
pembelian smartphone berbasis android. Penelitian ini menggunakan metode promethee untuk
menghasilkan sebuah rekomendasi pembelian smartphone pada pelanggan. Hasil dari penelitian
ini berupa sebuah aplikasi yang dapat memberikan rekomendasi pembelian smartphone kepada
pelanggan. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut dapat membantu pihak toko Inter
seluler dalam memberikan saran kepada pembeli yang ingin membeli handphone atau
smartphone dengan kriteria tertentu.
Kata kunci— Promethee, Smartphone, Android.
Abstract
Along with developments, mobile phones are one of the most important communication
tools today. The use of communication devices in the form of mobile phones that are filled with
criteria and specifications often makes people confused in the selection of suitable mobile phones.
Therefore, the public is given the ease in the matter of selecting the handphone. This study aims
to create an application to provide recommendations for purchasing Android-based smartphones.
This study uses the Promethe method to produce a smartphone purchase recommendation to
customers. The results of this study are in the form of an application that can provide smartphone
purchase recommendations to customers. It is expected that the application can help the Inter
cellular shop in providing advice to buyers who want to buy a cellphone or smartphone with
certain criteria.
Keywords— Promethee, Smartphone, Android
1. PENDAHULUAN

H

andphone merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting saat ini,
dewasa ini teknologi komunikasi semakin berkembang dan terus maju, berbagai alat
komunikasi dengan teknologi canggih sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan
masyarakat. Telepon genggam atau lebih dikenal dengan sebutan HP (handphone) merupakan
salah satu alat komunikasi yang sangat digemari oleh seluruh kalangan. Dahulu handphone hanya
dimiliki oleh orang tertentu saja karena harga yang sangat mahal namun sekarang dimana pun
kita sudah dapat melihat handphone dimana-mana dan merupakan ksuatu pandangan yang sudah
biasa.
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Inter seluler merupakan salah satu Toko penjual alat komunikasi berupa smartphone
dengan berbagai merek. Inter seluler memiliki berbagai cabang yang terletak di kota Makassar
yaitu di jalan Masjid Raya , Makassar Trade Center (MTC)-Karebosi dan juga Karebosi Link.
Dalam kesehariannya Toko Inter seluler didatangi oleh konsumen yang ingin membeli
smartphone. Calon pembeli yang datang ke Toko Inter Seluler belum mempunyai atau
menentukan pilihan smartphone yang ingin dibeli. Sehingga pegawai yang melayani calon
pembeli tersebut harus memperlihatkan spesifikasi setiap smartphone yang ada pada Toko Inter
seluler, yang mengakibatkan proses pelayanan menjadi sangat lama.
Metode promethee merupakan suatu metode penentuan urutan atau prioritas pengambilan
kepeutusan Multi kriteria[1]. Dimana penggunaan promethee menentukan dan menghasilkan
keputusan dari beberapa alternative. Perkembangan teknologi saat ini yaitu smartphone android
dapat digunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang lebih praktis dan bersifat mobile.
Ada beberapa penelitian sebelumnya dilakukan mengenai penggunaan metode
Promethee, dalam upaya menyempurnakan pengembangan implementasi metode promethee ini
perlu dilakukan studi pustaka (literature review) sebagai salah satu dari penerapan metode
penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut :
1. Pada jurnal Gunawan dan Setia Astuti [2] menggunakan system pendukung keputusan untuk
memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memilih handphone sesuai kreteria dan
spesifikasi yang diinginkan. Memberikan perengkingan rekomendasi sesuai dengan kebutihan
dan keinginan bagi pemilih gadget.
2. pada jurnal Putra [3] menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) system
pendukung keputusan dibangun dengan basis web, nantinya akan berguna bagi konsumen
dalam pemilihan handphone tanpa harus dibatasi ruang dan waktu. Diharapkan calon
konsumen memiliki panduan dalam memilih handphone yang sesuai kebutuhan dan
mempersingkat waktu pencarian.
3. Pada jurnal Harimanshur (2014) [4] berjudul system pengambilan keputusan untuk pembelian
handphone menggunakan metode promethee berbasis web service. Preference Rangkin
Organization Method For Enrichment Evaluation (PROMETHEE) merupakan salah satu
penentu urutan prioritas dalam analisa multikriteria. Pada jurnal ini memberikan criteria dan
alternative handphone yang terbaik sesuai dengan keinginan pengguna.
2. METODE PENELITIAN
Pengumpulan data merupakan metode yang difungsikan untuk memperoleh informasi –
informasi atau data-data terhadap kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hal
yang dibutuhkan oleh penulis adalah informasi – informasi mengenai metode yang digunakan
dalam penelitian kasus ini. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi –
informasi ini, diantaranya adalah :
1. Metode Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang dilakukan.
Penulis melakukan pengamatan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan pembelian Handphone
2. Metode Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan
tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau
sumber data.
Penelitian ini dilakukan dengan pengembangan sistem dimana tahap – tahap yang
dilakukan dalam perancangan sistem sebagai berikut :
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1. Pengumpulan Data : mengumpulkan informasi yang dilakukan secara langsung ketempat
penelitian atau melalui studi literatur.
2. Analisis Sistem : penguraian dari suatu aplikasi yang utuh ke dalam bagian-bagian
komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan,
kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan
perbaikannya.
3. Perancangan Aplikasi : merupakan strategi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan
solusi terbaik bagi permasalahan serta coding aplikasi.
4. Pengujian Program : mengetahui cara kerja dari aplikasi yang dirancang secara terperinci
sesuai spesifikasi dan menilai apakah setiap fungsi atau prosedur yang dirancang sudah bebas
dari kesalahan logika.
5. Implementasi : tahap dimana aplikasi siap untuk diterapkan, maka pada kegiatan ini dilakukan
pengetesan secara langsung dengan pemakai atau user pada priode tertentu, bila pada kegiatan
ini ternyata sistem sudah berjalan dengan baik, maka sistem baru dinyatakan dapat digunakan.
Alat dan Bahan Penelitian
Alat Penelitian
1. Perangkat Lunak
a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate.
b. Aplikasi android studio, sebagai editor bahasa pemrograman java.
c. Appserv sebagai server local.
2. Perangkat Keras
a. Satu Unit Laptop Intel inside 2.6 GHz
b. Smartphone Android 6.0 (Marshmallow)
c. Kabel Data USB 3.0
d. Memori Card MicroSD 2GB
3. Alat Desain
a. Use Case Diagram
b. Class Diagram
c. Actifity Diagram
d. Sequnce Diagram
Bahan Penelitian
Adapun bahan penelitian yang dibutuhkan untuk merancang aplikasi ini adalah :
1. Brosur toko/harga smartphone.
2. Brosur smartphone/kriteria smartphone.
Teknik Pengujian
Langkah-langkah dalam pengujian black box:
1. Analisa kebutuhan dan spesifikasi.
2. Pemilihan input dan output.
4. Seleksi input.
5. Pengujian.
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6. Review hasil.
7. Evaluasi
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Sistem
Pada aplikasi ini terdiri dari dua system yaitu Admin dan User pada admin berfungsi
untuk menginput data-data berupa data toko, data karyawan, data spesifikasi sedangkan pada user
digunakan oleh karyawan untuk menginput data pelanggan dan user dapat melihat laporan data
pelanggan pada aplikasi.
Perancangan Sistem
1.

Use Case Diagram
System

memilih menu
utama

input data toko
inter seluler

input data
pelanggan

input data
karyawan
login admin
database

Admin

pilih kriteria
smartphone

login user
user karyawan

metode
promethee

input merek
smartphone

melihat hasil
rekomendasi
smartphone

input spesifikasi
smartphone

melihat laporan
pelanggan

Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi
2.

Class Diagram
Input Data Toko
+Input: Nama Toko
+Input: Alamat Toko
+Input: Telepon Toko
+Submit: Simpan
+Simpan()

Login Admin
+Input: username
+Input: password
+submit: login
+login()

Input Data Karyawan
+Input: Nama Toko
+Input: Nama Karyawan
+Input: Email Toko
+Input: Password
+Submit: Simpan
+Simpan()

Input Merek
+Input: Merek
+Submit: Simpan
+Simpan()
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Input Spesifikasi
Smartphone
+Select: Merek
+Input: Type
+Input: Harga
+Input: RAM
+Input: Processor
+Input: Internal Memory
+Input: Ukuran Kamera Depan
+Input: Ukuran Kamera Belakang
+Input: Versi OS
+Input: Ukuran Layar
+Input: Kapasitas Baterai
+Input: Warna
+Submit: Simpan
+Simpan()

IJCCS

ISSN: 1978-1520

Gambar 2. Class Diagram

3. Activity Diagram Login Admin

Login Admin

Memasukkan Username dan Password

Validasi

Gambar 3. Activity Diagram Login Admin
4. Activity Diagram Pilih Kriteria

Pilih Kriteria

Melengkapi Semua
Data Isian

Pilih Proses

Validasi

Gambar 4. Activity Diagram Pilih Kriteria

5. Interface aplikasi
a. Login Admin
Admin akan melakukan login dengan memasukkan username dan password.
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Gambar 5. Login Admin
b. Input data toko
Admin akan menginput data toko, alamat toko dan telpon toko.

Gambar 6. Input data Toko

c. Input data Karyawan
Admin melakukan input data karyawan.

Gambar 7. Input data Karyawan

d. Input Merk Handphone
Admin menginput merk handphone yang dijadikan referensi.
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Gambar 8. Input Merk Handphone

e. Input Spesifikasi Handphone
Admin dapat menginput spesifikasi handphone sesuai type, harga, memori,
versi Android dan kamera.

Gambar 9. Input Spesifikasi Handphone

f.

Login user

Gambar 10. Login User
g.

Tampilan pilih Kreteria
User akan mengisi spesifikasi handphone sesuai dengan keinginannya berdasarkan
merek, kisaran harga, RAM dan spesifikasi lainnya.
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Gambar 11. Pilih Kreteria

h. Hasil Rekomendasi
Setelah user mengisi spesifikasinya maka akan tampil hasil rekomendasinya
dan bisa menjadi acuan dalam pemilihan handphone berdasarkan spesifikasinya.

Gambar 12. Hasil Rekomendasi

Rekapitulasi Hasil Pengujian Black Box
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel 1. Hasil Pengujian Black Box
Butir Uji

Hasil

Pengujian login admin ke-1

Diterima

Pengujian login admin ke-2

Diterima

Pengujian login admin ke-3

Diterima

Pengujian inputdata toko ke-1

Diterima

Pengujian inputdata toko ke-2

Diterima

Pengujian inputdata karyawan ke-1

Diterima

Pengujian inputdata karyawanke-2

Diterima

Pengujian input merek smartphone

Diterima

Pengujian input spesifikasi smartphone ke-1

Diterima
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Pengujian input spesifikasi smartphone ke-2

Diterima

Pengujian login user ke-1

Diterima

Pengujian login user ke-2

Diterima

Pengujian login user ke-3

Diterima

Pengujian menu utama

Diterima

Pengujian input data pelanggan ke-1

Diterima

Pengujian input data pelanggan ke-2

Diterima

Pengujian pilih kriteria ke-1

Diterima

Pengujian pilih kriteria ke-2

Diterima

Pengujian hasil rekomendasi

Diterima

Pengujian laporan pelanggan

Diterima

Setelah dilakukan pengujian dengan metode black box yang dapat dilihat berdasarkan
Tabel 1, dinyatakan bahwa pengujian telah berhasil dan terbebas dari kesalahan fungsi logika.
4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk pemilihan
smartphone berbasis android.
2. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini menggunakan metode promethee untuk
memberikan rekomendasi pada pelanggan.
5. SARAN
Adapaun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya dapat menggunakan metode pengambilan keputusan
seperti Analitycal Hierarchy Process (AHP) dan metode Moora.
2. Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya dapat dikembangkan pada sistem operasi perangkat
mobile yang lain seperti ios dan windows mobile.
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rekan-rekan dosen yang mendukung sehingga terselesainya penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
[1]
T. Imandasari and A. P. Windarto, “Sistem Pendukung Keputusan dalam
Merekomendasikan Unit Terbaik di PDAM Tirta Lihou Menggunakan Metode Promethee,” J.
Teknol. Dan Sist. Komput., vol. 5, no. 4, pp. 159–165, 2017.

344
[2]
G. Gunawan and S. Astuti, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Gadget Android
Menggunakan Metode PROMETHEE,” Techno Com, vol. 12, no. 2, pp. 104–116, 2013.
[3]
S. Putra, “SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PEMBELIAN
SMARTPHONE BERBASIS WEB DENGAN METODE AHP (ANALYTIC HIERARCY
PROCESS),” 2018.
[4]
H. Mashur, “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pembelian Handphone Menggunakan
Metode Promethee Berbasis Web Service,” 2014.
[5]
J. Lemantara, N. A. Setiawan, and M. N. Aji, “Rancang Bangun Sistem Pendukung
Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Metode AHP dan Promethee,” J.
Nas. Tek. Elektro Dan Teknol. Inf., vol. 2, no. 1, pp. 13–21, 2013.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 345

APLIKASI ANDROID PROTEKSI KEAMANAN UNTUK
MENDETEKSI ILEGAL AKSES: BRUTE FORCE
Suryani Suryani*1), Indra Samsie2)
STMIK Dipanegara Makassar; Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km.9, Kec. Tamalanrea, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Telp/Fax: 0411-587194/0411-588283
Program Studi Teknik Informatika, STMIK Dipanegara, Makassar
e-mail: suryani187@dipanegara.ac.id1), indrasamsie@gmail.com2)

1,2

Abstrak
Proteksi terhadap sistem online khususnya website sangat mengandalkan peran
administrator yaitu melakukan monitoring website. Administrator tidak dapat melakukan
monitoring secara terus menerus karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Sedangkan serangan
maupun upaya Illegal access khususnya brute force dari attacker terhadap website bisa terjadi
kapan saja. Belum adanya mekanisme penanganan yang dapat dilakukan melalui perangkat
mobile terhadap upaya Illegal access pada website, menjadi salah satu kelemahan suatu website.
Metode yang digunakan yaitu model proteksi dengan pemanfaatan teknologi firebase dalam
notifikasi, dimana aplikasi mendeteksi upaya Illegal access dan secara otomatis mengirimkan
notifikasi kepada administrator melalui gawai (peranti teknologi yang diciptakan lebih canggih
dari teknologi sebelumnya) yang dimiliki. Idealnya website telah menggunakan teknologi Secure
Socket Layer (SSL) yang merupakan standar keamanan website dengan teknologi SSL, semua
data akan dienkripsi sebelum dikirim ke server. Selain mengandalkan monitoring berupa
notifikasi, untuk mempercepat pengamanan terhadap upaya Illegal access, administrator dapat
melakukan proteksi dini melalui aplikasi. Proteksi dini berupa penonaktifan sementara user
serta mengaktifkan mode hibernasi (mode yang memungkinkan komputer untuk mematikan daya
sepenuhnya) pada sistem apabila ancaman serangan terus meningkat. Dengan demikian hasil
dari penerapan metode tersebut diharapkan agar administrator dapat lebih cepat dan mudah
melakukan monitoring dan penanganan website dari upaya Illegal access dari attacker.
Kata Kunci___proteksi keamanan, brute force, aplikasi mobile, Illegal access, website
Abstract
The protection of online systems, especially websites, relies heavily on the role of the
administrator, which is monitoring the website. Administrators cannot monitor continuously
because of the limited time they have. While attacks and Illegal access especially brute force
attempts from attackers against websites can occur at any time. There is no handling mechanism
that can be done through mobile devices to Illegal access efforts on the website, becoming one
of the weaknesses of a website. The method used is a protection model with the use of firebase
notification technology, where the application detects Illegal access attempts and automatically
sends notifications to administrators via their devices (technology devices that are created more
sophisticated than previous technologies). Ideally, the website has used Secure Socket Layer
(SSL) technology which is a website security standard with SSL technology, all data will be
encrypted before sending it to the server. Besides relying on monitoring in the form of
notifications, to speed up security on Illegal access efforts, the administrator can do early
protection through the application. That is in the form of temporary deactivation of the user and
activates hibernation mode (a mode that allows the power of the computer will be turn off
completely) on the system if the threat of attack continues to increase. Therefore the result of
applying the method is expected that the administrator can monitor and handle websites from
Illegal access efforts from attackers more quickly, precisely and easily.
Keywords___security protection, brute force, mobile application, Illegal access, website
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1. PENDAHULUAN

P

erkembangan Aplikasi online saat ini semakin tidak bisa dihindarkan karena
kebutuhan untuk mengakses informasi berbanding lurus dengan kebutuhan akan
keamanan dari aplikasi online tersebut. Selain itu kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang
keamanan jaringan yang semakin tinggi untuk melindungi aplikasi online dari upaya kejahatan
yang dilakukan oleh penyerang (attacker) dengan menyusup ke dalam suatu sistem website secara
tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengatahuan dari pemilik aplikasi online (Illegal access).
Proteksi terhadap sistem online khususnya website sangat mengandalkan peran
administrator yaitu melakukan monitoring terhadap website tersebut. administrator akan
melakukan monitoring terhadap semua aktifitas terkait, termasuk aktifitas yang dianggap tidak
biasa atau mencurigakan pada website.
Administrator tidak dapat melakukan monitoring secara terus menerus terhadap sistem
online tersebut. Adanya keterbatasan waktu yang dimiliki administrator menyebabkan upaya
Illegal access dari attacker terhadap website bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.
Penelitian yang terkait dengan keamanan website telah diteliti sebelumnya, peneliti
Komarudin dan Asep Ririh Riswaya membangun aplikasi keamanan website dengan melakukan
enkripsi denga metode Hash MD5 (Message-Digest algorithm 5), semua data yang ada didalam
aplikasi dienkripsi terlebih dahulu menggunakan metode MD5. Dan peneliti Rudi Ridho
Rohmansyah dan Heru Nurwasito meneliti tentang membangun Aplikasi Mobile untuk Sistem
Keamanan Kantor Menggunakan NFC (Near-Field Communication) Kemudian peneliti Dias
Utomo, Muchammad Sholeh, dan Arry Avorizano meneliti tentang membangun sistem mobile
monitoring keamanan web aplikasi menggunakan Suricata dan Boot Telegram Channel.
Perangkat yang dibuat akan mengirimkan notifikasi ke perangkat mobile, sistem notifikasi
dilakukan dengan memicu sensor arduino, sensor arduino terlebih dahulu akan mengirimkan data
kedalam firebase realtime database lalu diterima oleh aplikasi mobile dalam bentuk notifikasi
sistem monitoring keamanan website dengan teknologi Suricata dan Bot Telegram Channel,
aplikasi akan mengirimkan notifkasi ke akun telegram messenger ke ponsel administrator apabila
terjadi serangan website. Secara umum belum ada mekanisme penanganan yang dapat dilakukan
melalui perangkat mobile.
Belum adanya mekanisme penanganan yang dapat dilakukan melalui perangkat mobile
terhadap administrator apabila ada upaya Illegal access pada website tersebut, menjadi salah satu
kelemahan suatu website. Selain mengandalkan monitoring yang dilakukan administrator, model
proteksi juga bisa memanfaatkan teknologi notifikasi yang terus berkembang hingga saat ini.
Aplikasi yang mendeteksi upaya Illegal access secara otomatis akan mengirimkan
notifikasi kepada administrator melalui gawai (peranti teknologi yang diciptakan lebih canggih
dari teknologi sebelumnya) yang dimiliki administrator. Idealnya website telah menggunakan
teknologi Secure Socket Layer (SSL) yang merupakan standart keamanan website dengan
teknologi SSL semua data akan dienkripsi sebelum dikirim ke server, dan selain mengandalkan
monitoring berupa notifikasi, Untuk mempercepat pengamanan terhadap upaya Illegal access,
administrator dapat melakukan proteksi dini melalui aplikasi.
Menurut Fithria, N, Brute force attack atau Exhaustive attack adalah sebuah teknik
serangan yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin untuk mengungkap
plainteks/kunci. Istilah brute force sendiri dipopulerkan oleh Kenneth Thompson, dengan
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mottonya: "When in doubt, use brute-force" (jika ragu, gunakan brute-force). Teknik tersebut
adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk memecahkan password, kunci, kode atau
kombinasi. Cara kerja metode ini sangat sederhana yaitu mencoba semua kombinasi yang
mungkin.
Proteksi dini dari serangan brute force bisa berupa penonaktifan sementara user yang
terdeteksi melakukan upaya Illegal access serta mengaktifkan mode hibernasi (mode yang
memungkinkan komputer untuk mematikan daya sepenuhnya) pada sistem website apabila
ancaman serangan terus meningkat. Selain itu administrator dapat melakukan pengaktifan
kembali user yang telah diblokir serta mengaktifkan kembali sistem website melalui aplikasi
android administrator.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah Eksperimental, yaitu penelitian yang mencoba
mengimplementasikan mekanisme teknologi notifikasi firebase perangkat mobile dalam upaya
melakukan proteksi dini upaya Illegal access : brute force terhadap website.
Langkah - langkah perancangan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian,
antara lain :
a) Pengumpulan data berupa pengumpulan data penunjang yang dapat membantu perancangan
sistem.
b) Desain Logic yaitu pemilihan strategi arsitektur.
c) Pengkodean yaitu implementasi model ke dalam bahasa pemrograman.
d) Pengujian Perangkat Lunak dilakukan setelah proses coding selesai untuk melakukan
verifikasi dan validasi perangkat lunak.
e) Implementasi yaitu abstraksi dari penerapan (implementasi) suatu sistem software.
Alat yang digunakan dalam penelitian berupa :
a) Perangkat Keras (Hardware)
1. Laptop intel(R) core(TM) i5 CPU M380 @ 2.73G.Hz
2. Perangkat Smartphone Jenis Sony Xperia C3.
b) Perangkat Lunak (Software)
1. Windows 7 Ultimate 32-bit
2. Java SE Development Kit 7.
3. Android Studio 3.0
4. Xamp
5. Navicat MySQL
c) Desain Konseptual
Alat bantu yang digunakan yaitu UML. Dalam perancangan sistem peneliti menggunakan
Uses Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Sequential Diagram.
Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian Black-box, dimana berusaha
menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut :
1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang.
2. Kesalahan interface.
3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.
4. Kesalahan kinerja
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desain Sistem yang dibangun :
a) Arsitektur Sistem
Mobile Notifikasi_

Web Secure with
HTPPS

Administrator Action
Administra
tor

Smartphone

Us er A ccount

Us er A ccount

Us er A ccount

Us er A ccount

Website

Hacking
Brute Force

attacker

Gambar 1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan arsitektur aplikasi proteksi Illegal access dari akses hacking
dengan brute force. Apabila website terindentifikasi ada upaya serangan brute force dari attacker,
maka sistem secara otomatis akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi mobile administrator. Aksi
dapat dilakukan dari aplikasi mobile berupa penonaktifan user/email yang terdientifikasi telah
melakukan brute foce, serta dapat melakukan penonaktifan website sementara melalui aplikasi
mobile.
Sistem yang dirancang memiliki dua bagian yang akan menggunakan sistem ini yaitu
website sebagai prototype website yang akan diserang, serta aplikasi android yang dimiliki oleh
website, unutk melakukan aksi cepat tanggap dalam mengamankan website tersebut dari upaya
Illegal access.
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b) Use Case Diagram
Request API
Google Firebase

<<include>>
Menerima
Notifikasi

<<include>>
<<include>>
Mengirim Norifkasi
Kepada Administrator

login

Hacking
Brute Force

<<include>>
administrator

Mengirim Perin tah
Ke Server

<<extend>>

Nonaktifkan
User

<<include>>

Attacker
<<include>>

<<extend>>

Hibernasi
Server

JSON
JavaScript
Object Notation

Melakukan Aksi
Sesuai Perintah Server

Gambar 2 Use Case Diagram

Usecase diagram menggambarkan proses dari sistem yang dibangun, yang memiliki dua
platform yaitu plafrom website sebagai prototype dan platform android sebagai aplikasi yang
digunakan administrator dalam memproteksi dini website.
Pada plafrom website yang dibangun sebagai prototype uji coba, attacker melakukan
hacking brute force dengan mencoba secara berulang-ulang memasukkan user dan password pada
website untuk login. Selanjutnya secara otomatis sistem akan mengirim notifikasi kepada
administrator jika upaya login gagal atau terdeteksi illegal akses.
Pada platform android administrator dapat melakukan login ke aplikasi, kemudian
mengirim perintah ke server untuk melakukan hibernasi server atau menonaktifkan user. Selain
itu administrator dapat menerima pemberitahuan atau notifikasi sewaktu-waktu jika terjadi illegal
logging khususnya serangan brute force, dengan memanfaatkan Request API Google Firebase.
a) Class Diagram
User
-Email
-Nama
-telpon
<<Interface>>
AndroidApss
-Email
-Status
-WebsiteDisable()
-WebsiteEnable()
-UserDisable()
-UserEnable()

+save()
+update()
+delete()

Website
-email/Username

-SendNotif-UserTerdeteksi()
-SendNotif-UserTidakTerdeteksi()

Gambar 3 Class Diagram

Class diagram menggambarkan class-class yang tercipta pada aplikasi baik itu class yang
ada di website maupun class yang ada di aplikasi android yang memiliki keterhubungan.
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b) Sequence Diagram
User

administrator

Aplikasi

Website

Input Data User
Send Notif web Protection

Disable Website

Send Notif User Protection

Disable User

Gambar 4 Sequence Diagram

Sequence diagram di atas menggabarkan arus data yang dikirim dan diterima dari aplikasi
dan pengguna sistem atau user, maupun data yang dikirim dari aplikasi android ke aplikasi
website.
c) Activity Diagram
1. Activity diagram Input Data User

Data user

Simpan Data

Hapus data

Edit Data

Gambar 5 Activity diagram Input User

Class diagram input user adalah class diagram pada aplikasi android yang
memperlihatkan proses aktivitas untuk input data user, simpan, hapus dan edit data user.
2. Activity diagram Web protection dari gangguan Brute Force
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Get Notif
Web Protection

Respon Disable
Website

Website Shutdown

Gambar 6 Activity diagram Web Protection

Class diagram proteksi web adalah class diagram pada aplikasi android yang
mengirimkan pesan atau notifikasi proteksi web untuk respon disable website atau
penonaktifan website.
3. Activity diagram User protection

Get Notif
User Protection

Select User

Respon Disable
User

User Block

Gambar 7 Activity diagram User Protection

Activity diagram user protection adalah activity diagram pada aplikasi android yang
mengirimkan pesan ke website untuk menonaktifkan user yang dipilih oleh administrator.
Temuan-temuan terbaru yang ditemukan dalam penelitian adalah :
a. Penelitian ini fokus pada bagaimana mengirimkan notifikasi kepada administrator apabila
terjadi illegal access pada website.
b. Aplikasi khusus untuk menerima notifikasi mobile serta administrator dapat melakukan
penanganan dini terhadap aplikasi berupa penonaktifkan akun, serta melakukan hibernasi
terhadap website.
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c. Notifikasi yang diberikan dari fasiltas firebase (layanan dari google untuk mempermudah
pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya).
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah :
1. Aplikasi berhasil menggunakan teknologi firebase dalam penanganan notifikasi ke perangkat
mobile android administrator.
2. Dengan adanya aplikasi ini, administrator dapat lebih cepat dan mudah melakukan
monitoring dan penanganan website dari upaya Illegal access dari attacker.
Adapun Fungsi Notifikasi Serangan Brute Force adalah sebagai berikut :

Gambar 8 Fungsi Notifikasi Brute Force
Pengujian fungsi notifikasi saat serangan brute force pada website, berhasil mengirimkan

notifikasi saat serangan brute force terjadi.
Adapun hasil pengujian terhadap sistem adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil pengujian
No
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

Spesifikasi
Fungsi Menyimpan
Biodata Data User
Menguji Notifikasi
Web Protection
Menguji Notifikasi
User Protection
Fungsi Mengedit data
Administrator
Aplikasi harus bisa
Mendisable website dari
Aplikasi Android
Aplikasi harus bisa
Mendisable User dari
Aplikasi Android
Aplikasi harus dapat
menampilkan menu
utama
Menguji fungsi Logout
Menguji fungsi Login
Android
Menguji fungsi input
url website

✓
✓
✓
✓
✓

Hasil pengujian
Berhasil Menyimpan dengan indikator aplikasi
tampilnya data pada halaman daftar Data User
Berhasil Mengirim Pesan Notifikasi ke
administrator
Berhasil Mengirim Pesan Notifikasi ke
administrator
Berhasil Mengedit data dan password
administrator berhasil diubah
Aplikasi berhasil mendisabel website dari
aplikasi android Aplikasi berhasil mendisabel
website dari aplikasi android saat brute force
terjadi

✓

Aplikasi berhasil
aplikasi android

✓

Setelah login aplikasi berhasil menamppilkan
menu beranda pada aplikasi web

✓

Berhasil Logout dengan indikator bahwa akan
tampil Halaman Login
Berhasil Login ke android dengan indikator
tampil ke halaman utama android
Berhasil menambahkan url website dengan
indikator tampil pada halaman daftar website

✓
✓
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Berhasil mengirimkan notifikasi saat serangan
brute force terjadi

Dari tabel rekapitulasi hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hasil keseluruhan
pengujian input output dari aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan,
ini bisa dilihat dari ke sebelas fungsional yang diinginkan dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi
yang diharapkan.
5. SARAN
Dari keterbatasan pengembangan aplikasi ini, terdapat beberapa saran yang dapat
dipertimbangkan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya, yakni:
3. Implementasikan mobile notifikasi untuk jenis serangan yang lebih beragam tidak hanya
terbatas pada serangan Illegal access: brute force.
4. Untuk menyempurnakan sistem ini, pengembangan berikut dapat meliputi mekanisme
notifikasi lain.
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Abstrak
Penilaian kinerja pegawai adalah masalah penting bagi seluruh organisasi atau
perusahaan. Untuk mendapatkan kinerja yang memuaskan tidak terjadi secara otomatis. Saat ini
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar masih menggunakan cara manual dalam penilaian Pegawai
berdasarkan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dari segi waktu, tenaga dan
penyimpanan cara ini sangat tidak efisien, karena selain penulisan yang harus dilakukan berkalikali, penyimpanan file yang berbentuk kertas pun membutuhkan tempat yang banyak dan tidak
terintegrasi dengan baik. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi organisasi agar selalu memastikan
karyawan bekerja baik, kreatif, dan inovatif. Sedangkan penilaian prestasi kerja pegawai
merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah pegawai telah
memahami dan melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan (kemampuan
kerja, disiplin kerja, hubungan kerja, kepemimpinan), dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang
dan level pekerjaan yang dijabatnya. Sistem Informasi Penilaian Pegawai dengan metode
Weighted Product ini diharapkan dapat membantu dalam penginputan SKP dan perhitungannya.
Penggunaan website yang dapat membantu menginputkan SKP dimana saja secara online, dan
perhitungannya yang dilakukan secara otomatis, dan penyimpanan yang terintegrasi akan
membuat sistem penilaian pegawai lebih efektif dan efisien.
Kata kunci : Sistem Informasi, Penilaian Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai.
Abstract
Employee performance appraisal is an important issue for the whole organization or
company. To get a satisfactory performance does not happen automatically. At present the
Makassar Class I Immigration Office still uses the manual method in evaluating Employees based
on the creation of Employee Work Targets (SKP). In terms of time, energy and storage this method
is very inefficient, because in addition to writing that must be done many times, file storage in the
form of paper also requires a lot of space and is not well integrated. So it has become an
obligation for organizations to always ensure that employees work well, creatively and
innovatively. While employee performance appraisal is a system used to assess and find out
whether employees have understood and carried out their respective work as a whole (work
ability, work discipline, work relations, leadership), and specific things according to the field and
level of work held. Employee Assessment Information System with Weighted Product method is
expected to help in the input of SKP and its calculations. The use of a website that can help input
SKP anywhere online, and its calculations are done automatically, and integrated storage will
make the employee evaluation system more effective and efficient.
Keywords : Information Systems, Employee Ratings, Employee Work Targets.
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1. PENDAHULUAN

D

i era modern ini, banyak hal yang tanpa disadari sudah mengalami banyak
perubahan dan perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya
adalah kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan teknologi yang
dulu dinilai mewah dan eksklusif, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang fundamental bagi
sebagian besar orang dan bisa dikategorikan sebagai kebutuhan utama terhadap apa yang
dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Identitas seseorang saat ini mudah dikenali dengan memanfaatkan berbagai sistem
teknologi yaitu dengan adanya sistem pengolahan citra atau biasa disebut dengan image
processing dalam hal ini yang dimaksud adalah data digital.
Saat ini data digital merupakan salah satu hal yang populer, karena dengan data digital seseorang
dapat mengarsipkan kejadian tertentu. Pengarsipan data digital biasanya lebih dari satu bentuk
yang dapat dimuat dalam satu album. Jadi pada dasarnya data digital dapat dijadikan sebagai
identitas.
Setiap orang atau lembaga dapat memanfaatkan citra digital dengan tujuan yang berbeda–
beda salah satunya Kepolisian Daerah (POLDA) yang merupakan satuan pelaksana utama
Kewilayahan yang berada di bawah KAPOLRI yang bertugas melayani masyarakat berkenaan
dengan tindakan kriminal. Terutama bagian forensik yang bertugas untuk mengindentifikasi
kejadian perkara terutama berkenaan dengan barang bukti. Barang bukti dapat berupa data digital
atau berbentuk citra, namun yang menjadi masalah adalah pada 2 pola data digital atau citra yang
di identifikasi kesamaannya / kemiripan hanya menggunakan parameter penilaian secara
subjektif/langsung atau berdasarkan asumsi-asumsi terhadap bukti fisik data digital yang
kemudian dijadikan informasi laporan data forensik. Sedangkan yang menjadi pokok
permasalahan yaitu informasi yang akan dibuat memiliki kemungkinan tidak berdasarkan konten
data digital yang sebenarnya. Tentunya hal ini tidak dapat dijadikan landasan teori dalam
mengambil kesimpulan terhadap informasi data digital yang di identifikasi.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis Penelitian
Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang di lakukan dengan menggunakan
beberapa buku sebagai referensi untuk penulisan.
2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengamati
aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama pada bagian forensik.
2.2. Lokasi dan Waktu
Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Polda Sulsel yang beralamat di jalan Perintis
Kemerdekaan di Makassar.
2.3. Bahan dan Alat
Keberhasilan dalam melakukan penelitian, sangat tergantung pada alat dan bahan penelitian
yang digunakan. Alat dan bahan penelitian yang digunakan untuk merancang dan membuat serta
mensimulasikan sistem baru hasil penelitian adalah sebagai berikut :
1. Perangkat Lunak (Software)
a. Windows 7 Ultimate sebagai sistem operasi
b. Visual Basic Net
2. Perangkat Keras (Hardware)
a. Processor U7300 Intel Centrino 2
b. Memory DDR 3 2 GB
IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 357

c. Harddisk 320 GB
3. Alat Desain Konseptual
a. Astah professional
b. Microsoft Visio
4. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Digital atau Data image/foto.
2.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :
1. Observasi
Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan
dasar dalam perancangan aplikasi image recognation.
2. Wawancara
Penelitian dilakukan dengan proses tanya jawab kepada pihak forensik yang berkompeten
dan mengetahui permasalahan yang akan dibahas.
2.5. Metode Pengujian
Pengujian perangkat lunak yang digunakan adalah metode pengujian Black Box. Dengan
metode pengujian ini, kesalahan interfaces , apakah sudah benar atau tidak berdasarkan
penginputan. Jika tidak ada lagi kesalahan, maka aplikasi program sudah benar. Adapun langkahlangkah dalam pengujian blackbox yang kami maksud yaitu:
1.

Analisa kebutuhan dan spesifikasi
Pada proses ini kami melakukan analisa dan spesifikasi terhadap aplikasi yang kami rancang
dengan maksud untuk mendapatkan sebuah proses kesimpulan sementara.

2.

Pemilihan input
Pada proses ini kami melakukan penginputan untuk setiap fungsi-fungsi dari aplikasi yang
kami rancang.

3.

Pemilihan output
Pada proses ini kami melihat respon output dari masing-masing fungsi aplikasi setelah
dilakukan penginputan.

c.

Pengujian
Pada tahap ini kami memberikan validasi kebenaran terhadap fungsi-fungsi aplikasi sesuai
dengan inputan dan hasil respon outputnya.

d. Review hasil
Pada tahan ini kami memberikan kesimpulan terhadap hasil pengujian fungsi-fungsi dari
setiap proses aplikasi yang di uji.
2.6. Tahap Penelitian
Beberapa tahapan yang dilaksanakan selama penelitian, sebagai berikut :
1. Analisis Aplikasi
Melakukan analisis aplikasi yang sedang berjalan saat itu dengan maksud untuk
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan yang terjadi, dan
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan.
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2. Pengumpulan Data
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data berupa arsip-arsip dan bahan-bahan pustaka
yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dirancang.
3. Desain Aplikasi
Setelah melakukan pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan perancangan konsep sebuah
aplikasi yang dibutuhkan.
4. Pembuatan Aplikasi
Tahap ini dilakukan jika perancangan desain aplikasi telah selesai dibuat.
5. Uji Aplikasi
Tahapan dimana aplikasi yang telah dirancang akan diuji keakuratannya, apakah sudah bebas
dari kesalahan-kesalahan sesuai dengan dengan metode pengujian black box.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Rancangan Input
Adapun rancangan input foto dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Rancangan Input Foto
Adapun rancangan input histogram dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut.

Gambar 2. Rancangan Input Histogram
Adapun rancangan konversi warna foto dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut.
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Gambar 3 Rancangan Input Konversi Warna
2. Rancangan Output
Adapun rancangan output aplikasi mencari kemiripan foto dapat dilihat pada gambar 4
sebagai berikut.

Gambar 4. Rancangan Aplikasi mencari kemiripan foto
Adapun rancangan aplikasi menampilkan info pixel foto dapat dilihat pada gambar 5
sebagai berikut.

Gambar 5. Rancangan Info Pixel Foto
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Adapun rancangan aplikasi menampilkan info pixel foto dapat dilihat pada gambar 6
sebagai berikut.

Gambar 6. Rancangan Hasil Bandingan
Adapun rancangan aplikasi menampilkan info pixel foto dapat dilihat pada gambar 7
sebagai berikut.

Gambar 7. Rancangan Analisis Selisih
Hasil Pengujian
Adapun Tampilan awal atau menu utama pada saat aplikasi dijalankan dapat dilihat
pada gambar 8.

Gambar 8. Rancangan Halaman Utama
Adapun hasil tampilan mengeksekusi penginputan foto untuk mencari kemiripan foto
dapat dilihat pada gambar 9.
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Gambar 9. Rancangan Cari Kemiripan
Adapun tampilan hasil dari penginputan pencarian kemiripan foto dapat dilihat pada
gambar 10

Gambar 10. Rancangan Input Foto
Adapun tampilan hasil dari perbandingan kemiripan foto yang akan di eksekusi dapat
dilihat pada gambar 11

Gambar 11. Rancangan Hasil Bandingan Kemiripan
Adapun hasil dari menampilkan selisih histogram kemiripan foto dapat dilihat pada
gambar 12.
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Gambar 12. Rancangan Analisis Selisih
Adapun hasil dari menampilkan dan menghitung konversi warna yang diinput dapat
dilihat pada 13.

Gambar 13. Rancangan Konversi Foto
Adapun hasil dari menampilkan grafik histogram foto dapat dilihat pada gambar 14.

Gambar 14. Rancangan Histogram
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4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1.

Aplikasi ini berjalan pada komputer yang menggunakan sistem operasi windows dengan
ekstensi file executable.

2.

Dari hasil pengujian Black Box diperoleh bahwa sistem komputerisasi yang dikembangkan
atau diusulkan terhindar dari kesalahan fungsi pemrograman untuk memproses data dan
menyajikan informasi yang baik.
5. SARAN
Untuk menunjang pengembangan sistem ini, penulis memberikan saran-saran antara lain:

1.

Agar digunakan oleh pihak forensik dalam menentukan kemiripan fhoto berdasarkan data
kemiripan dan estimassi waktu, sehingga kemiripan data digital tidak lagi ditentukan
berdasarkan subjektifitas seseorang tanpa memiliki dasar yang kuat.

2.

Untuk pengembangan selanjutkan sebaiknya aplikasi recognation ini dapat berjalan pada
sistem operasi android.
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Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat di dunia khususnya di Indonesia,
pendidikan dapat dinilai sebagai perkembangan media informasi sebagai proses belajar
mengajar. Sertifikasi merupakan proses mendapatkan sertifikat profesional dengan cara
mengumpulkan portofolio. Portofolio tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang
lainnya. Sertifikasi itu sendiri merupakan suatu proses untuk memberikan penghargaan kepada
dosen dengan menyerahkan sertifikat sebagai bukti fisik dosen tersebut telah memenuhi kinerja,
sebagai tenaga ahli dan proses mensejahterakan dosen dengan memberikan tunjangan profesi
dengan tujuan dosen tersebut dapat profesional dalam bidangnya. Salah satu masalah adalah
mengklaim atau memanipulasikan sertifikat. Dalam proses pembuatan sertifikat membutuhkan
suatu sistem untuk menangani masalah pemalsuan sertifikat. Teknologi Blockchain merupakan
teknologi basis data terdistribusi. Basis data transaksi blockchain juga tidak dapat dirusak
sehingga lebih aman dalam kevalidan dan keprivasiannya dan tidak mudah dimanipulasi. Tujuan
dari penelitian ini merupakan untuk membuat suatu sistem yang aman untuk dokumen sertifikat
dengan sistem perlindungan data untuk mendeteksi jika ada kegiatan pemalsuan atau
memanipulasikan data. Digital SHA digunakan untuk menjaga integritas data sertifikat dalam
format digital.
Kata Kunci: Sertifikasi Dosen, Kinerja, Teknologi Blockchain
Abstract
The development of Information Technology is growing rapidly in the world, especially
in Indonesia, education can be assessed as the development of information media as a teaching
and learning process. Certification is the process of getting a professional certificate by collecting
a portfolio. These portfolios are interrelated with one another. The certification itself is a process
of giving awards to lecturers by submitting certificates as physical evidence that the lecturer has
fulfilled performance, as an expert and the process of lecturer welfare by providing professional
allowances with the aim of lecturers being professional in their fields. One problem is claiming
or manipulating certificates. In the process of making a certificate requires a system to deal with
the problem of certificate forgery. Blockchain technology is a distributed database technology.
The blockchain transaction database cannot be tampered with so it is safer in its validity and
privacy and is not easily manipulated. The purpose of this research is to create a secure system
for certificate documents with a data protection system to detect if there is an activity of falsifying
or manipulating data. Digital SHA is used to maintain the integrity of certificate data in digital
format.
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1. PENDAHULUAN

S

eiring dengan perkembangan zaman kebutuhan akan adanya informasi yang akurat
begitu penting untuk kehidupan sehari-hari, karena informasi yang akurat akan
berpengaruh bagi penerima informasi tersebut. Kemajuan teknologi juga telah banyak merubah
norma-norma yang ada pada masyarakat. Keamanan dalam dunia teknologi informasi sudah
menjadi suatu keharusan. Persaingan di antara institusi di Indonesia yang bergerak didunia
informasi sangat cepat. Perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat penting terhadap
keberhasilan dan perkembangan khususnya di bidang teknologi informasi, namun yang terpenting
mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna IT.
Blockchain awalnya diperkenalkan oleh Satosi Nakamoto pada tahun 2008 dalam bidang
cryptocurrency. Namun, kini blockchain telah berkembang pesat dan telah diimplementasikan
dalam berbagai bidang diantaranya pencatatan identitas digital, sistem kesehatan, rantai pasokan,
termasuk juga proses pencetakan sertifikat [1].
Pada penelitian ini diimplementasikan sebuah sistem pencetakan sertifikat dosen dengan
teknologi blockchain sebagai media pencetakan sertifikat. Dari hasil pengujian, teknologi
blockchain dapat mendukung sistem pencetakan sertifikat dosen hasil training sertifikasi program
dosen secara real count ini dengan basis data terdistribusi tanpa perlu khawatir terhadap serangan
manipulasi [2]. Dengan meningkatnya minat dalam teknologi informasi dan komunikasi secara
global, orang dapat melihat masa depan blockchain sebagai salah satu teknologi yang berkembang
di era saat ini. Menurut survei statistik, yang dilakukan pada bulan September 2015 oleh Statista,
mulai 2014 dan seterusnya telah terjadi peningkatan besar dalam investasi pendanaan teknologi
blockchain di seluruh dunia [3].
Blockchain bertindak sebagai protokol yang memungkinkan pihak untuk mentransfer
nilai atau aset tanpa ada pihak ketiga atau terpercaya. Transfer direkam secara publik dan
divalidasi oleh jaringan, memungkinkan berbagai aset untuk diperdagangkan. Untuk membangun
kepercayaan tanpa perantara, semua transaksi dibundel dan disimpan secara lokal di blok
diverifikasi pada banyak perangkat milik peserta yang berbeda (node) dari jaringan. Itu blok
dilengkapi dengan kode hash yang berisi angka dan huruf yang dibuat dengan berkenaan dengan
informasi yang disimpan dalam blok ini. Kode hash berfungsi untuk menyambungkan blok, di
mana setiap blok berikutnya merujuk hash blok sebelumnya [4]. Blockchain, tren teknologi yang
relatif baru, didistribusikan jaringan dan rantai blok kriptografi digabungkan bersama untuk
membentuk jaringan Peer-to-Peer (P2P) yang didesentralisasi dan didistribusikan di alam (Gao et
al., 2018a; Puthal et al., 2018). Di blockchain, setiap node memiliki buku besar yang dibagikan
sendiri untuk menyimpan sejarah transaksi. Blockchain dapat dimanfaatkan untuk mencapai
otentikasi, otorisasi, akuntabilitas, keamanan, integritas, kerahasiaan dan non-penolakan [5].
Perpecahan blockchain mewakili perubahan besar dalam evolusi a blockchain yang
menciptakan ketidakpastian di antara pengembang, penambang, dan investor. Pada saat yang
sama, perpecahan dapat menciptakan peluang baru untuk aktor yang terlibat. Memahami
peristiwa yang menyebabkan perpecahan membantu praktisi lebih baik mengevaluasi risiko dan
manfaat yang terkait [6]. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya berbagai teknologi
baru telah “mendisrupsi” berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya,
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pendidikan maupun ilmu pengetahuan [7]. Perkembangan teknologi telah cukup banyak
membantu dalam proses program sertifikasi dosen. Salah satu teknologi yang dirancang guna
membantu proses sertifikasi dosen adalah sistem e-certificate. Sistem e-certificate ini bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi dan memperbaiki hasil program sertifikasi dosen untuk mencetak
sebuah sertifikat dalam mengatasi masalah dan tantangan yang terkait dengan program sertifikasi
dosen (Naidu dkk., 2015). Selain itu, ada pula teknologi yang sedang hangat diperbincangkan
yakni blockchain yang dapat mendukung sistem e-certificate. Blockchain (distributed ledger)
merupakan database yang terdistribusi yang menyimpan catatan yang terus bertambah.
Blockchain bersifat decentralized sehingga dapat melindungi privasi, keterbukaan dan
ketersediaan data. Penelitian terkait blockchain yang digunakan dalam e-certificate telah banyak
dilakukan. mengusulkan e-certificate sebuah sistem pengecekan sertifikat berdasarkan blockchain
yang menjaga privasi pemilih dan meningkatkan aksesibilitas,sambil menjaga sistem ecertificate,tetap aman,dan hemat biaya [8].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah, karena di setiap
penelitian diangkat dari masalah. Dan adanya masalah ini terjadi karena yang seharusnya berjalan
dengan baik menjadi tidak seharusnya. Dengan ini maka ada rumusan masalah yang menjadi
sumber yang harus kita teliti untuk menemukan apa jawaban dari permasalahan ini, melalui
pengumpulan data. Karena selama ini proses pencetakan untuk certificate masih dengan cara
manual yang dapat berakibat hilang,rusak,dan bisa saja dimanipulasikan. Dengan adanya sistem
e-certificate untuk program sertifikasi dosen dan berdasarkan teknologi blockchain yang kini
sertifikat bisa dijaga untuk ke privasian nya dan meningkatkan aksesibilitas, sambil menjaga
sistem e-certificate aman,dan hemat biaya. Apabila di era digital, informasi dan komunikasi ini
kita memanfaatkan teknologi yang semakin canggih walaupun ada sisi negatif serta positif di
dalam teknologi tersebut yang bisa diterima oleh para dosen agar semakin berkembang. Dalam
masalah ini pun dosen mempunyai masalah yang takut akan mengungkapkan sesuatu hal [9].
2.1 Tahapan Review
Dari literature review ada yang banyak yang telah membahas mengenai blockchain ini. Dengan
melakukan penjelajahan di internet sebagai acuan teori yang diperlukan untuk memperkuat
temuan dan membandingkan keberhasilan dari yang dibuat penelitian, literature review tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Guy Zyskind, dkk (2015) pada jurnalnya yang berjudul
“Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data” . Pada jurnal tersebut
penulis menjelaskan mengenai sistem manajemen yang terdesentralisasi penggunaan dapat
memiliki dan mengendalikan data mereka sendiri [10].
2. Penelitian yang dilakukan oleh Marcella Atzori (2015) pada jurnalnya yang berjudul
“Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?” . Pada
karya ilmiahnya ia mencoba membahas sejauh mana hubungan antara blockchain dan
platform desentralisasi yang dapat menjadi alat hiper-politik [11].
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3. Pada jurnalnya yang berjudul “DECENTRALIZED BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND
THE RISE OF LEX CRYPTOGRAPHIA”(2015) yang ditulis oleh Aaron Wright &
Primavera De Filippi menjelaskan pengembangan sistem pemerintahan baru dengan
pengambilan keputusan partisipatif dan terdesentralisasi [12].
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jeff Herbert (2015) pada penulisan karya ilmiahnya yang
berjudul “A Novel Method for Decentralised Peer-to-Peer Software License Validation Using
Cryptocurrency Blockchain Technology” membahas mengenai perangkat peer to peer
terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain memperbaiki pembajakan perangkat
lunak dan pengembangan perangkat lunak [13].
5. Penelitian yang dilakukan oleh Idrissa Sarr, dkk (2015) pada karya ilmiah yang berjudul “
Blockchain-based Model for Social Transactions Processing” membahas mengenai transaksi
aplikasi sosial menggunakan blockchain yang berarti merekam semua transaksi yang ada
[14].
6. Penelitian yang dilakukan oleh Tama et al. (2017) pada karya ilmiah yang berjudul “
Blockchain-based life cycle assessment: An implementation framework and system
architecture” membahas mengenai mempertimbangkan penerapannya dalam digital [15].
3. PEMECAHAN MASALAH
Dengan adanya masalah maka terbitlah pemecahan masalah yang harus dibuat agar
perkembangan ini terlaksana dengan baik. Disinilah peranan blockchain bergerak untuk memberi
solusi dari permasalahan diatas. Blockchain adalah sebuah terobosan teknologi yang dilakukan
untuk pencetakan sertifikat dosen yang mengikuti program sertifikasi dosen. Agar sertifikat bisa
tersimpan lebih aman dan menghemat waktu dan biaya. Orang lain pun dapat mempelajari
penelitian ilmiah yang sudah penulis buat.
Dengan memberikan nomor seri pada e-certificate dapat dibeda-bedakan per setiap dosen
lainnya. Penomoran unik menggunakan blockchain ini merupakan teknologi baru yang kita bisa
implementasikan untuk program sertifikasi dosen. Yang menjadikan program sertifikasi dosen
menjadi lebih mudah untuk mendapatkan e-certificate tanpa perlu dicetak-cetak kembali.
Perguruan tinggi memberikan sertifikat gelar dan memasukkan data dosen ke dalam sistem.
Selanjutnya, sistem secara otomatis mencatat nomor seri dosen dalam blockchain.
Sistem sertifikat memverifikasi nomor seri dosen pada e-certificate sehingga kode
tersebut tidak hanya memberikan keamanan lebih tapi juga dapat mempermudah dosen dalam
membedakan sertifikat satu dengan yang lainya.
4. IMPLEMENTASI
Teknologi ini mampu diterapkan di website ICM (iLearning Certification Master) untuk
perkembangan dan inovasi baru pada menu e-certificate di website ICM (iLearning Certification
Master) . Dengan e-certificate yang sudah dibuat bekerja secara maksimal, maka diharapkan
sertifikat yang sudah ada tidak dapat dipalsukan, tidak dapat di duplikat, dan diberi nomor atau
kode unik agar antara sertifikat satu dengan yang lain tidak tertukar. Dengan kombinasi tahun
terbit dan urutan nomor seri pada sertifikat. Maka terciptalah nomor seri yang dapat diakses dan
keamanannya terjamin. Dapat diakses oleh orang tertentu dan akan terdeteksi jika ada yang
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mencoba untuk melakukan duplikat. Menggunakan blockchain ini maka kumpulan sertifikat yang
sudah ada dan saling terintegrasi satu sama lain dengan keamanan yang sudah terpercaya karena
adanya blockchain ini.
Dalam lingkungan digital, hukum dalam bentuk kode hukum dan perangkat lunak /
perangkat keras komputer / teknis kode berinteraksi untuk mengatur kegiatan (Lessig, 2006).
Kode hukum terutama bersifat ekstrinsik, artinya demikian aturan bisa dilanggar, konsekuensi
yang mengalir dari pelanggaran bisa memastikan kepatuhan. Oleh perbandingan, kode teknis
pada hakikatnya intrinsik, artinya ketika aturan dilanggar, kemudian kesalahan dikembalikan dan
tidak ada aktivitas yang terjadi sehingga kepatuhan dipastikan melalui penggunaan kode. Kode
teknis pada dasarnya juga mengikuti aturan dengan kaku sehingga dipatuhi bahkan di mana pun
kepatuhan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau tidak terduga.

Gambar 1. Tampilan Halaman awal ICM

Gambar 2.Tampilan Contoh e-certificate
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Gambar 3. Tampilan script validasi pada e-certificate
Script Blockchain ini, dapat membentuk dasar untuk penelitian kolaborasi. Sebagai
contoh, kami mengamati bahwa lembaga memberikan perhatian lebih untuk melakukan
berkualitas tinggi penelitian blockchain dan karenanya menerima lebih banyak di antara negaranegara asia, Cina adalah satu-satunya negara.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait perencanaan e-certificate pada program
sertifikasi program, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi pencetakan penerbitan e-certificate pada program sertifikasi dosen dengan
menggunakan teknologi blockchain dilakukan dengan mendefinisikan partisipan yang
terlibat,aset-aset yang dibutuhkan, serta transaksi yang dibutuhkan.
2. Teknologi blockchain mampu menunjang sistem pencetakan penerbitan e-certificate pada
program sertifikasi dosen sehingga sistem ini memiliki kelebihan pada sisi keprivasian data
dan integritas data. Penerapan teknologi blockchain dalam aplikasi ini telah dilakukan
pengujian secara profesional dan didapatkan hasil sesuai yang dibutuhkan.
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Abstrak
Perkembangan teknologi dan informasi yang berlangsung saat ini berimbas pada banyak
terciptanya website komunitas online yang beredar, menyediakan macam-macam informasi yang
disuguhkan dan dikemas dalam bentuk semenarik mungkin, seperti Website Alphabet Incubator.
Alphabet Incubator memiliki informasi yang sangat banyak yang tertuang untuk pemanfaatan
blockchain pada schedule LTAI yang dimiliki. Website Alphabet Incubator merupakan website
komunitas startup berbasis corporate creativepreneur. Alphabet Incubator mempunyai tujuan
dengan potensi yang sangat tinggi dalam meningkatkan traffic rank website Alphabet Incubator
terlihat dari schedule-schedule LTAI yang dimiliki. Penelitian blockchain dalam beberapa tahun
terakhir menghasilkan kebutuhan untuk melakukan studi penelitian. Seiring berjalannya
penelitian ini, terdapat 3 (tiga) masalah yang sedang dihadapi perihal meningkatkan traffic rank
website Alphabet Incubator dengan mengunjungi website Alphabet Incubator untuk membuat
schedule LTAI. Dalam tahap meningkatkan kualitas maka dimanfaatkan blockchain pada
schedule LTAI di website Alphabet Incubator. Untuk meningkatkan traffic rank website Alphabet
Incubator serta menunjang perkembangan Alphabet Incubator maka pada implementasi yang
dilakukan yaitu dengan pemanfaatan blockchain pada schedule LTAI yang telah dibuat oleh
mahasiswa. Sehingga menghasilkan kegiatan pemanfaatan blockchain pada schedule LTAI dan
guna meningkatkan rank website Alphabet Incubator dengan menggunakan Alexa Rank.
Kata kunci—Alphabet Incubator,blockchain, Rank, Schedule.
Abstract
The development of technology and information that is taking place today has an impact
on the creation of many online community websites that provide, provide various kinds of
information that are served and packaged in cement form, perhaps, such as the Alphabet
Incubator Site. The Alphabet Incubator has a lot of information contained in the use of the
blockchain according to the allocated LTAI schedule. The Alphabet Incubator website is a startup
community site based on the creativepreneur company. Alphabet Incubator has a goal with a very
high potential in increasing the traffic rank of the Alphabet Incubator website as seen from the
supported LTAI schedules. Blockchain research in recent years has produced a need to conduct
research studies. Through this research, there are 3 (three) issues that are being discussed
regarding improving the ranking of the Alphabet Incubator website by using the Alphabet
Incubator website to create an LTAI schedule. To improve quality, use blockchain on the LTAI
schedule on the Alphabet Incubator website. To increase the traffic rank of the Alphabet Incubator
website and to support the development of the Alphabet Incubator, the implementation is carried
out by using the blockchain on the LTAI schedule that has been made by students. Resulting in
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blockchain utilization activities on the LTAI schedule and in order to increase the rank of the
Alphabet Incubator website using Alexa Rank.
Keywords—Alphabet Incubator,blockchain, Rank, Schedule.
1. PENDAHULUAN

S

aat berkembangnya era digital 4.0 sudah menjajaki segala bidang, baik bidang
pendidikan, teknologi, maupun bidang lainnya [1]. Semua bidang telah didukung oleh
teknologi [2]. Pemanfaatan teknologi di berbagai sektor sudah dapat diterapkan dan yang saat ini
sedang berkembang pesat adalah teknologi di berbagai website. Teknologi blockchain kuat seperti
internet, tetapi tidak seperti internet web-web saat ini. Blockchain menyimpan blok informasi
yang identik di seluruh jaringannya [3]. Dalam pendekatan ini blockchain digunakan untuk
mengelola transaksi, konten, pengajaran, dan kompetensi [4]. Teknologi blockchain telah
mendapatkan perhatian yang cukup besar, mulai dari manajemen data, keamanan dunia maya dan
ilmu penelitian otak. Melalui teknologi blockchain, Chain Soft memungkinkan pengguna untuk
membuat dan mengirimkan perangkat lunak termasuk verifikasi kode otomatis dalam pembuatan
schedule LTAI pada website Alphabet Incubator. Alphabet Incubator merupakan Research Centre
yang berperan sebagai enterprise yang memiliki ecosystem untuk sukses melahirkan startup
corporate entrepreneur. Dengan adanya perkembangan sebuah teknologi dan informasi yang
sangatlah pesat, sehingga internet telah merevolusi di beberapa aspek kehidupan, masyarakat, dan
bisnis. Blockchain spesifik dalam teknologi canggih set-up. Kini blockchain diyakini sebagai
komponen yang melengkapi puzzle internet dengan membuatnya bisa lebih terbuka, lebih mudah
diakses dan lebih dapat diandalkan. Informasi yang beredar dalam dunia maya tentunya banyak
disajikan secara menarik dengan berbagai jenis dan bermacam bentuk yang biasa ditampilkan di
dalam rangkuman sebuah artikel dengan tujuan untuk disajikan dengan website yang berada di
dunia maya untuk menarik banyak pengunjung berguna untuk menaikkan angka rank pada
website tersebut. Rank yang ada di dalam sebuah website dianggap memiliki pengaruh dalam
keberlangsungan hidup website tersebut, karena jika semakin tinggi rank dari sebuah website
maka hal tersebut akan memberi keyakinan para pengunjung lain untuk mengunjungi website
tersebut. Untuk mencapai hal tersebut tentunya dibutuhkan strategi guna meraih pencapaian
meningkatnya rank yang diinginkan serta aktivitas di dalam website, aktifitas yang sering terjadi
adalah dengan dimanfaatkannya sebuah artikel yang dinilai akan menimbulkan perbincangan
seperti adanya komentar yang artinya terdapat pengunjung yang datang ke website tersebut [5].
Salah satu penilaian tersebut adalah melihat tingkat popularitas website [6]. Naik turunnya
tingkatan rank pada sebuah website dapat sangat mudah dilihat dengan Alexa, yang mana
peringkat rank pada website tersebut yang akan berguna untuk memfasilitasi penggunanya (web)
dan mengetahui informasi tentang ranking atau peringkat sebuah situs, dengan dipengaruhi oleh
jumlah traffic atau pengunjung yang masuk ke dalam situs.
2. PERMASALAHAN
Universitas Raharja sebagai sebuah instansi yang menggeluti dunia pendidikan dianggap
memiliki civitas cukup besar mempunyai sebuah website komunitas startup [7]. Dalam tahun
terakhir, teknologi blockchain telah berkembang menjadi layak diluar keuangan. Salah satunya di
dalam website Alphabet Incubator terdapat aktivitas pemanfaatan blockchain pada schedule
LTAI. Alphabet Incubator merupakan website komunitas startup dengan berbagai macam
aktivitasnya yang dinilai memiliki potensi ranking dengan nilai yang cukup besar dan
diterapkannya beberapa strategi yang dianggap memenuhi untuk menaikan traffic rank pada
website Alphabet Incubator.
Namun aktivitas kegiatan pada Alphabet Incubator yang ada saat ini belum bisa
memberikan hasil yang memuaskan dalam menaikan rank Alphabet Incubator karena dilihat dari
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segi aktivitas Alphabet Incubator masih terbilang belum maksimal, website Alphabet Incubator
banyak dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswi yang ingin melakukan LTAI hanya untuk
mengerjakan tugas-tugas dari mata kuliah tersebut. Web Alphabet Incubator membutuhkan
beberapa strategi yang harus dapat dilakukan serta dikelola dengan baik terhadap pemanfaatan
blockchain pada schedule LTAI berusaha untuk selalu rapi berfungsi menarik pengunjung untuk
membuat schedule, karena akan sangat disayangkan sekali jika segala segi aktivitas yang sudah
ada seperti schedule LTAI dalam web Alphabet Incubator dengan jumlah nilai yang cukup banyak
tidak dimanfaatkan dengan baik dan maksimal.
2.1 Tahapan Review
Dari literature review ada yang banyak yang telah membahas mengenai blockchain ini. Dengan
melakukan penjelajahan di internet sebagai acuan teori yang diperlukan untuk memperkuat
temuan dan membandingkan keberhasilan dari yang dibuat penelitian, literature review tersebut
adalah sebagai berikut :
Penelitian pertama dilakukan oleh Untung Rahardja, Qurotul Aini, dan Yuliana Isma
Graha pada tahun 2019 dengan judul “Implementation of Gamification into Management of
Education for Motivating Learners”. Menjelaskan bahwa banyaknya tools yang dapat
dimanfaatkan dari Rinfo ini semisal Rinfo Docs yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang
berjalannya pembelajaran sehingga membuat mahasiswa lebih tertarik untuk melakukan
pembelajaran secara online [8].
Penelitian yang dilakukan oleh PO Abas Sunarya, Untung Rahardja, dan Qurotul Aini
pada tahun 2019 berjudul mengenai “Implementasi Gamifikasi Sebagai Manajemen Pendidikan
Untuk Motivasi Pembelajaran”. Adanya penelitian ini peneliti merasa pembuatan laporan dengan
Rinfo Sheet lebih mudah digunakan bagi mahasiswa dibandingkan dengan Microsoft Excel sebab
dapat diakses juga disimpan secara online yang dianggap lebih efektif dan efisien karena
mengurangi pemakaian kertas karena mahasiswa tidak perlu print out untuk memberikan laporan
kepada dosen. [9].
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahayu Widayanti (2015). Dalam penelitian ini
mengenai “Analisis Situs Web Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Perangkat
Pemeringkatan Alexa” Penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis situs web pada
sebuah perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang dengan perangkat pemeringkatan Alexa
[10].
Penelitian jurnal ilmiah ini dilakukan oleh Padeli di Perguruan Tinggi Raharja pada tahun
2014 berjudul “Building Marketing Untuk Komunitas Sendiri Berbasis Online”. Penelitian kali
ini membahas suatu Program yang dinilai dapat memberikan banyak kemudahan terhadap
konsumen [11].
Penelitian yang dilakukan Penelitian oleh Untung Rahardja, Qurotul Aini, Lily Ratna
Sulastrini, pada tahun 2017 berjudul “Penerapan Inbound Official Site Sistem Informasi Untuk
Meningkatkan Rank Webometrics". Pembahasan penelitian ini menjelaskan masalah yang
dihadapi yaitu inbound untuk sebuah website Sistem Informasi [12].
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zyskind, G., & Nathan, O. (2015), yang berjudul
“Decentralizing privacy: Using blockchain to protect personal data”. Penelitian ini
menggambarkan sistem manajemen data pribadi yang terdesentralisasi yang memastikan
pengguna memiliki dan mengontrol data mereka. Kami menerapkan protokol yang mengubah
rantai blok menjadi manajer kontrol akses otomatis yang tidak memerlukan kepercayaan pada
pihak ketiga [13].
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Samaniego, M., & Deters, R. (2016), yang
berjudul “Blockchain as a Service for IoT”. Penelitian ini untuk mengelola konfigurasi perangkat,
menyimpan data sensor dan mengaktifkan pembayaran mikro. Yang menyajikan gagasan untuk
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menggunakan blockchain sebagai layanan untuk IoT dan mengevaluasi kinerja implementasi
blockchain cloud dan edge [14].
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Huckle, S., Bhattacharya, R., White, M., & Beloff,
N. (2016), yang berjudul “Internet of things, blockchain and shared economy applications”.
Penelitian ini membahas bagaimana mengeksplorasi Internet of Things dan teknologi blockchain
dapat menguntungkan aplikasi ekonomi bersama [15].
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wright, A., & De Filippi, P. (2015), yang berjudul
“Decentralized blockchain technology and the rise of lex cryptographia”. Penelitian ini tentang
Blockchain yang memungkinkan pengembangan sistem tata kelola baru dengan pengambilan
keputusan yang lebih demokratis atau partisipatif, dan desentralisasi (otonom) yang dapat
beroperasi melalui jaringan komputer tanpa campur tangan manusia [16].
Penelitian yang dilakukan oleh Giuseppe Di Battista, dkk (2015) pada jurnalnya yang
berjudul “Bitconeview: visualization of flows in the bitcoin transactiongraph”. Pada jurnalnya
penulis menjelaskan mata uang digital yang disimpan pada sebuah buku besar yang disebut
blockchain [17].
3. PEMECAHAN MASALAH
Setelah diamati dan diteliti dari 3 (tiga) permasalahan yang terjadi dengan sistem yang
sedang berjalan saat ini tentunya setelah adanya penelitian ini, masalah yang ada dapat bisa
terselesaikan dengan baik dan web Alphabet Incubator berjalan dengan lancar agar dapat
dimanfaatkan sebagai media informasi [18]. Untuk menunjang metode pembelajaran khususnya
Startup, Entrepreneurship, untuk banyaknya aktivitas di dalamnya bisa dapat memberikan daya
tarik minat mahasiswa, pengetahuan serta wawasan untuk meningkatkan traffic rank website
Alphabet Incubator. Pemanfaatan blockchain schedule LTAI yang sangat mudah di dalam web
Alphabet yang didapat setiap melakukan aktifitas di dalam web Alphabet Incubator salah satunya
adalah membuat schedule LTAI. Memanfaatkan blockchain pada schedule LTAI dalam
meningkatkan website Alphabet Incubator terbukti dapat berpengaruh dalam meningkatkan rank
website. Mendiskusikan terhadap mahasiswa untuk lebih mengetahui tentang LTAI sehingga
membuat schedule dalam web Alphabet Incubator.
4. IMPLEMENTASI
Tampilan implementasi website Alphabet Incubator yang memiliki berbagai macam fitur
untuk dapat digunakan oleh pengguna.
1. Tampilan Script pada Schedule LTAI
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Gambar 1. Tampilan Script pada schedule LTAI
Script ini digunakan untuk menampilkan kode enskripsi pada schedule LTAI, dimana
kode enskripsi tersebut memiliki keamanan yang kuat.
2. Tampilan Home pada Alphabet Incubator

Gambar 2. Tampilan Home pada Alphabet Incubator
Tampilan yang pertama kali muncul saat mengakses website : Alphabet Incubator
3. Tampilan Menu Login pada Alphabet Incubator

Gambar 3. Tampilan halaman login Alphabet Incubator
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Untuk langkah yang pertama adalah login terlebih dahulu dengan user id dan password
atau login melalui Rinfo.
4. Tampilan Menu LTAI

Gambar 4. Tampilan Menu LTAI
5. Tampilan sub menu Schedule LTAI

Gambar 5. Tampilan sub menu Schedule LTAI
Pada tampilan ini terdapat activity report yang telah melakukan pembuatan schedule
LTAI.
6. Tampilan Google Calender

Gambar 6. Tampilan google calender
Pada tampilan ini untuk pembuatan schedule LTAI melauli google calender.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian LTAI berbasis teknologi blockchain untuk meningkatkan alexa
rank pada web Alphabet Incubator terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya :
Meningkatkan aktifitas di web Alphabet Incubator melalui LTAI berbasis teknologi
blockchain untuk meningkatkan alexa rank dibutuhkan moderator sebagai pengelola dalam
mensosialisasikan schedule LTAI agar dapat terjadi aktivitas dengan jumlah yang maksimal di
dalam web Alphabet Incubator. dibutuhkan aktifitas-aktifitas pada Alphabet Incubator seperti
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membuat schedule LTAI tersebut dan fungsi schedule sangat mempengaruhi terhadap nilai rank
web Alphabet Incubator.
Meningkatkan minat mahasiswa dapat melakukan request schedule LTAI di web
Alphabet Incubator dibutuhkan beberapa strategi yang dapat menarik minat mahasiswa, sebab
untuk pembuatan schedule LTAI masih belum maksimal dan lebih mendominasi dengan
mahasiswa yang membuat schedule LTAI hanya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh
dosen tanpa memberikan aktivitas lebih di web Alphabet Incubator yang telah dibuat, sehingga
untuk menarik minat mahasiswa dibutuhkan strategi yang cukup menarik.
6. SARAN
Dalam penelitian ini agar dapat menjadi saran untuk peneliti selanjutnya supaya peringkat
website Alphabet Incubator meningkat. Berdasarkan analisis dan implementasi yang ada dengan
bentuk sederhana , diharapkan hasil penelitian dapat menjadi salah satu bentuk pengarahan agar
upaya-upaya peningkatan rank pada web Alphabet Incubator dapat ditingkatkan.
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Abstrak
Dengan berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula kebutuhan manusia
terutama kebutuhan akan informasi, oleh karena itu diperlukan informasi salah satunya adalah
menggunakan sistem Pen+ (Penilaian Plus). Namun dapat disimpulkan bahwa seluruh Kepala
program studi untuk membina Dosen Binaan dalam Universitas Raharja perlu di butuhkan
semangat yang lebih untuk melakukan penginputan nilai Mahasiswa secara Online. Untuk
itu, dibuatlah sebuah metode gamifikasi sistem penilaian dengan ketepatan waktu (on time)
dalam proses penginputan nilai mahasiswa dengan cepat dan menerima nilai lebih efektif dengan
jumlah kelas kurang lebih 201 kelas. Penelitian ini menggunakan 12 (dua belas) literature dapat
memotivasi dosen dengan adanya pemecahan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini.
Pengembangan Aplikasi gamifikasi Pen+ (Penilaian Plus) bertujuan agar kinerja dosen pada
program studi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan dan dengan adanya grafik hasil akhir yang ditunjukkan dari kinerja dosen dalam
melakukan input nilai Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester, maka dosen
pengajar akan berusaha dengan baik untuk selalu menyelesaikan tugas dalam memberikan nilai
mahasiswanya secara tepat waktu yang menjadi salah satu penilaian kinerja dosen.
Kata Kunci: Pen+ (Penilaian Plus); Gamifikasi; Viewboard, Kepala program studi
Abstract
With the development of the era, the human needs are also growing, especially the need for
information, therefore one of the necessary information is to use the Pen + system (Assessment
Plus). However, it can be concluded that all Head of Study Programs to foster guided lecturers
in Raharja University need more enthusiasm to input student grades online. For this reason, a
method of gamification system assessment was made with on time in the process of inputting
student grades quickly and receiving more effective grades with a total number of classes of
approximately 201 classes. This study uses 12 (twelve) literature can motivate lecturers with the
problem solving conducted in this study. Development of gamification applications Pen +
(Assessment Plus) aims to make lecturers' performance in the study program run effectively and
efficiently. Based on the results of research conducted and with the graph of the final results
shown from the performance of lecturers in inputting the value of the Mid Semester Exam and
Final Semester Examination, the teaching lecturer will strive well to always complete the task of
providing student grades in a timely manner which is one of the lecturer performance evaluation.
Keywords: Pen + (Assessment Plus); Gamification; Viewboard, Head of study program
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1. PENDAHULUAN

S

istem penilaian sangat penting dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk pencapaian hasil belajar mahasiswa dengan berbagai cara dan berbagai ragam
penilaian dalam proses pembelajaran yang mampu meningkatkan mutu pelaksanaan penilaian
intensif bagi Mahasiswa. Sehingga meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam segi informasi
penilaian perkuliahan oleh dosen dengan bentuk pembaharuannya adalah penyajian prima. Guna
tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa yang perlu diwujudkan di perguruan tinggi dalam
bentuk penyampaian inovasi yang mempunyai kontribusi informasi yang lebih efektif, tak lain
dengan adanya gaya kepemimpinan, kompetensi, motivasi kerja dan performa yang baik di
Perguruan Tinggi yang akan berimbas kepada akreditasi Perguruan Tinggi[1].
Kini Metode pembelajaran iLearning dimana Rinfo dijadikan sebagai media utama [2]di
Universitas Raharja dengan tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran,
Untung Rahardja et.al. (2011) menjelaskan bahwa sistem iLearning (integrated Learning) atau
dalam bahasa inggris disebut the integrated learning system that is applied is one form to improve
the quality of education towards a modern and quality[3]. Dimana menggunakan penilaian
penginputan nilai dengan sistem online yang sering disebut dengan Pen+ (Penilaian Plus) yang
dapat diakses oleh dosen. Viewboard adalah alat yang memberikan tampilan antarmuka yang
berfungsi untuk melihat informasi. Dengan menerapkan gamification pada Viewboard di Pen+
(Penilaian Plus) dosen dapat terus termotivasi dengan mudah menginput nilai dalam pembelajaran
secara umum di kampus, sehingga seluruh kepala program studi dapat membina dosen
dan mampu menyelesaikan tugas penginputan nilai dengan waktu yang tepat atau sebelum batas
waktu yang ditentukan[4]. Adanya sistem informasi yang sangat berguna untuk menunjang
kegiatan belajar yang baik, dosen harus memiliki sebuah sistem media informasi yang tepat[5].
Mahasiswa yang ingin mencari tahu perihal informasi nilai dengan proses penilaian secara
konvensional yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan mengakses situs web Pen+
(Penilaian Plus). Pen+ (Penilaian Plus) adalah Sistem Penilaian secara Online guna
meningkatkan pelayanan pada Universitas Raharja yang mengukur nilai tingkat pencapaian
mahasiswa yang diajarkan dengan mengetahui dan mengukur kemampuan pemahaman dalam
proses hasil pembelajaran dengan menggunakan alat untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan
proses penginputan nilai yang dilakukan oleh dosen. Kita juga dapat mengakses Viewboard secara
public tanpa login terlebih dahulu pada link viewboard Pen+ (Penilaian Plus).
Pen+ (Penilaian Plus) merupakan suatu tempat media pencatatan nilai mahasiswa yang
dilakukan oleh dosen dengan cara online yang guna memberikan pelayanan informasi yang baik
kepada mahasiswa dalam kebutuhan nilai secara efisien. Dimana sebelumnya nilai yang ada akan
di input oleh petugas di bagian Registrasi Perkuliahan dan Ujian (RPU) dengan cara diinput satupersatu per mahasiswa per kelas dengan jumlah 201 kelas yang dijalankan, faktor-faktor human
error akan sangat rentan dimana kelelahan dan salah membaca angka yang ditulis oleh dosen saat
diinput oleh petugas. Dengan sistem penginputan nilai ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan
saja menggunakan E-mail Rinfo (raharja.info) yang pada akhirnya semua aktivitas dapat
terselesaikan dengan baik, khususnya meringankan tugas kepala program studi dan bagian
Registrasi Perkuliahan dan Ujian (RPU) dengan yang hanya mengakses Pen+ (Penilaian Plus)
pada situs web yang telah dirancang. Dengan terjaga keamanannya dalam penginputan nilai pada
Pen+ (Penilaian Plus), bagian RPU juga dengan mudah mendapatkan hasil rekapan input nilai
dosen pengajar.
Viewboard adalah sebuah aplikasi yang berisi halaman panel yang menjelaskan mengenai
data ataupun informasi penting yang dibutuhkan dalam upaya membantu pengambilan keputusan
dengan data disajikan berupa grafik, saran manajerial, gambar, warna sehingga lebih efisien dan
yang dapat mudah dimengerti bagi pengguna.
Gamifikasi pada sistem Pen+ (Penilaian Plus) dilakukan dalam bentuk informasi yang
bertujuan untuk memotivasi kepala program studi dalam pembinaan dosen serta memberikan
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semangat agar para dosen pengajar dapat menginput nilai hasil ujian mahasiswa dengan tepat
pada waktunya sebagai bentuk pelayanan. Gamifikasi berperan menampilkan data perhitungan,
jumlah total kelas, waktu input keseluruhan kelas, dan ranking jumlah dosen yang telah
memasukan nilai dengan tepat waktu dan yang terlambat, dimana sistem informasi yang
disampaikan menggunakan website[6]. Dengan digunakannya sistem Pen+ (Penilaian Plus),
menyebabkan proses penilaian yang konvensional dengan menggunakan media kertas berkurang
drastis[7]. Juga tidak ada lagi penempelan lembar nilai UTS maupun UAS mahasiswa pada papan
pengumuman.
Achievements adalah ikon yang ditampilkan secara publik di profil online yang diselesaikan
dengan menyoroti aktivitas di setiap dosen dan untuk mengetahui dosen mana yang terlebih
dahulu saat menginput nilai, dengan itu dosen mana yang terlebih dulu input nilai mendapatkan
reward[8].
Dari permasalahan diatas, perlu adanya pengembangan konsep gamifikasi yang menarik
agar para dosen memiliki semangat dan termotivasi dalam proses penginputan nilai secara tepat
waktu sehingga dapat menumbuhkan rasa kompetitif untuk berlomba-lomba mendapatkan
ranking paling terbaik dalam penyelesaian pemberian nilai. Bagi dosen yang telah memasukan
nilai dengan cepat dan masuk kedalam 10 (sepuluh) besar ranking gamifikasi maka setiap dosen
akan mendapatkan kemenangan berupa 1 (satu) trophy, sehingga memotivasi dosen agar dapat
memasukkan nilai dengan lebih cepat sebelum tiba batas waktunya.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Metode gamifikasi
Metode ini mengacu pada sistem Pen+ (Penilaian Plus) dalam unsur permainan yang
banyak mengambil pengamatan dari mechanic game dengan mengidentifikasi masalah.
Gamification merupakan elemen game untuk diterapkan ke dalam konteks non-game dan
mnemonic adalah strategi meningkatkan memori dengan berbagai cara. Terdapat 6 (enam)
elemen-elemen gamifikasi (game element) yang dikumpulkan oleh Mohamad Farozi dalam
jurnalnya guna memotivasi kepala program studi untuk memberikan binaan kepada dosen dengan
cara sebagai berikut yaitu Berbasis Permainan (Game Based), Mekanika (Game Mechanic),
Estetika/ keindahan, Pola pikir permainan (Game thinking), Engagement dan Orang (people)[9].
Menjadikan Pengembangan Teknologi terdapat 7 (tujuh) metode literature review yang
menggunakan penelitian ini untuk bahan referensi guna pengembangan dan pemanfaatan sistem
Viewboard PEN+ (Penilaian Plus):
1. Penelitian yang dilakukan oleh Luma da Rocha Seixas, Alex Sandro Gomes, Ivanildo Jose
de Melo Filho pada Tahun 2016 yang berjudul “Effectiveness of gamification in the
engagement of students” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas platform
gamifikasi sebagai strategi untuk keterlibatan siswa dan dievaluasi berdasarkan 7 kriteria
berbeda[10].
2. Penelitian yang dilakukan oleh Luis de-Marcos, Eva Garcia-Lopez, Antonio Garcia-Cabot
pada tahun 2016 yang berjudul “On the effectiveness of game-like and social approaches in
learning: Comparing educational gaming, gamification & social networking” Penelitian ini
membahas tentang Gamifikasi berbasis kompetensi juga menghasilkan keuntungan bahwa
pendekatan gamified berdasarkan motivator ekstrinsik juga bertujuan pembelajaran selaras
dengan instrumen[11].
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jonna Koivisto, Juho Hamari pada Tahun 2019 yang berjudul
“The rise of motivational information systems: Are view of gamification research” Penelitian
ini membahas gamifikasi secara umum dengan condong ke arah temuan positif tentang
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efektivitas gamification, jumlah hasil campuran luar biasa. Untuk pendidikan, kesehatan, dan
crowdsourcing sebagai konteks gamification[12].
4. penelitian dilakukan oleh Jakub Swacha pada Tahun 2018 yang berjudul “Representation of
Events and Rules in Gamification Systems” Penelitian ini membahas tentang Verifikasi
notasi yang diusulkan memerlukan implementasi praktis dalam sistem gamification yang
kompleks.[13]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Gede Putra Kusuma, Evan Kristia Wigati, Yesun Utomo,
Louis Khrisna Putera Suryapranata pada Tahun 2018 yang berjudul “Analysis of
Gamification Models in Education Using MDA Framework” Penelitian ini membahas
tentang model gamification yang sangat representatif yang dapat digunakan sebagai metode
untuk meningkatkan motivasi, prestasi dan keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran.[14].
6. Penelitian yang dilakukan oleh Diana R. Sanchez, Markus Langer, Rupinder Kaur, pada
Tahun 2019 yang berjudul “Gamification in the classroom: Examining the impact of
gamified quizzes on student learning” Penelitian ini membahas efek menguntungkan
gamifikasi tidak bertahan untuk pengujian selanjutnya. Bahwa gamifikasi dapat bekerja
melalui efek kebaruan di mana pengaruhnya dengan tinggi rendahnya prestasi
mahasiswa.[15].
7. Penelitian yang dilakukan oleh Abdelhadi Allaa, Khalid Nafila, Pada Tahun 2019 yang
berjudul “Gamification in IoT Application: A Systematic Mapping Study” Penelitian ini
Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan klasifikasi penelitian historis dan geografis
yang menggabungkan IoT dengan gamifikasi, bidang yang paling menantang, dan artefak
yang keluar[16].
Berdasarkan tujuh (7) literatur review yang diteliti dalam Metode Observasi pengamatan
sistem berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sehingga data yang terkumpul bisa
menjadi sebuah informasi lebih lanjut mengenai siklus gamifikasi viewboard dimasa yang akan
datang serta dapat menghasilkan laporan untuk menerapkan sebuah sistem Pen+ (Penilaian Plus)
yang optimal.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisa Permasalahan
Dalam permasalahan yang ada tentang perkuliahan online dalam sistem viewboard demi
kemajuan dan kecepatan proses sistem yang sudah berjalan saat ini, Universitas Raharja telah
banyak berinovasi di berbagai bidang IT dalam menyampaikan informasi. Akan tetapi, masih
terdapat beberapa permasalahan yang harus diatasi terlebih dahulu demi mendukung kegiatan
akademik. Masih kurangnya informasi dalam bentuk pengingat (announcement) atau sering
disebut informasi seputar perkuliahan di kampus yang sangat penting, salah satunya yaitu kurang
disiplinnya dosen saat submit nilai dengan tepat waktu dan membuat terlambatnya penyampaian
informasi nilai kepada mahasiswa. Dalam hal ini jajaran program studi selalu mengingatkan dosen
dalam hal menginput nilai perkuliahan yang akan diberikan dan jika terjadi kelalaian program
studi dalam membina dosen dalam mengukur setiap kegiatan atau aktivitas saat melakukan
pengisian nilai, kurang terkontrol dalam pen+ (Penilaian Plus). Sehingga tidak sedikit dosen yang
terlewat atau terlupa dalam melakukan proses input nilai dan banyak mahasiswa yang terlambat
mendapatkan informasi nilai secara online pada sistem Pen+ (Penilaian Plus).
3.2 Penyelesaian Masalah
Untuk menanggulangi permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan adanya
penerapan proses sebuah sistem yang dinilai dapat mampu untuk mendukung kelancaraan dalam
menginput nilai pada sistem Pen+ (Penilaian Plus).
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Viewboard dalam sistem Pen+ (Penilaian Plus) membuat sebuah metode gamifikasi guna
mendukung proses Penginputan nilai secara online. Kepala program studi dalam membina dosen
dapat memanfaatkan metode gamifikasi untuk meraih reward tambahan, begitu pula dengan
kegiatan penginputan nilai dapat berjalan dengan lancar dalam penginputan nilai dengan tepat
waktu (H+3) sebelum batas memasukkan nilai atau submit nilai. sehingga mahasiswa dapat juga
mengetahui nilai secara on time tanpa harus menunggu terlalu lama. Tentunya juga sangat
berpengaruh pada dosen pengajar untuk meningkatkan tingkat ketekunan, kreativitas, dan
kedisiplinan dalam bekerja, serta dapat membentuk kekompakan antar sesama dosen dalam
bersaing untuk mendapatkan reward. Berikut ini merupakan flowchart login pada Pen+ (Penilaian
Plus).

Gambar 2. Usecase Diagram Input Nilai oleh Dosen dengan Menggunakan Sistem Pen+
(Penilaian Plus)
Sistem yang sudah berjalan pada Penilain Plus saat ini terdapat 8 (delapan) langkah proses
penginputan nilai dari hasil ujian digambarkan dengan 1 dosen dapat mengakses pen+ (Penilaian
Plus), yang dilakukan oleh dosen binaan Kepala program studi pengampu mata kuliah. Sistem
yang diawali dengan mengakses sistem Pen+ (Penilaian Plus), dilanjutkan dengan login
menggunakan Email Rinfo (Raharja.info), setelah itu masuk ke bagian viewboard untuk
melakukan penginputan hasil nilai ujian, dosen memeriksa nilai yang telah terinput lalu
melakukan submit sebelum due date berakhir setelah itu mendapatkan informasi hasil nilai
inputan masuk dalam 2 (dua) kategori yakni secara tepat waktu atau terlambat dan dosen akan
mendapatkan notifikasi email bahwa telah melakukan penginputan nilai hasil ujian setelah itu
dosen akan mendapatkan reward jikalau submit nilai secara tepat waktu.

Gambar 3. Halaman Utama Pen+ (Penilaian Plus)
Gambar 3 merupakan tampilan halaman utama dari website Pen+ (Penilaian Plus) yaitu
http://penplus.raharja.ac.id
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Gambar 4. script Viewboard Jurusan All (Prodi)

Gambar 5. Tampilan Viewboard Jurusan All (Prodi)
Pada gambar 5 menjelaskan tampilan Viewboard pada website Pen+ (Penilaian Plus),
Dimana terdapat tampilan count total yang telah dijelaskan secara terperinci dan data tersebut
berisikan data hasil submit dalam penginputan nilai dari dosen untuk disajikan ke dalam grafik.

Gambar 6. Script Prototype Grafik Highcharts
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Gambar 7. Prototype Grafik Highcharts
Gambar 7 menampilkan informasi mengenai presentasi All dengan jumlah total
keseluruhan class 201 yang menjelaskan di setiap penjumlahan grafik secara overdue (secara
terlambat) ada 40% persentase sebanyak 81 class, on time (tepat waktu ) ada 60% persentase
sebanyak 120 class dan Not submit ada 0% persentase dengan banyak nya kelas 0 (nol).
4. KESIMPULAN
Terdapat permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan integrasi dalam gamifikasi
viewboard pada Pen+ (Penilaian Plus) yang menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu:
1.

Penginputan nilai yang selama ini dilakukan oleh beberapa petugas dengan 201 kelas,
membutuhkan ketelitian dan memerlukan waktu beberapa hari untuk diumumkan kepada
mahasiswa, dalam bentuk papan pengumuman, dengan adanya Pen+, dosen sendiri yang
melakukan input mandiri sehingga menghindari kesalahan pembacaan nilai mahasiswa dan
hasilnya dapat segera dilihat oleh mahasiswa saat dosen melakukan submit nilai.

2.

Hasil testing Gamifikasi viewboard pada sistem Pen+ (Penilaian Plus) telah memotivasi
para dosen untuk menjadi yang terbaik dalam menyelesaikan tugas tepat waktu dan
memberikan pengaruh yang besar khususnya dalam pelayanan evaluasi pembelajaran
mahasiswa, mengingat keterlambatan dalam memberikan nilai akan mempengaruhi kinerja
dosen dan terpantau oleh kepala program studi.

3.

Gamifikasi Viewboard dalam Pen+ (Penilaian Plus) di Universitas Raharja merupakan
salah satu aplikasi layanan online yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa untuk
menjadikan hasil evaluasi mahasiswa paperless dan mudah diakses melalui email dosen
dan mahasiswa, serta terus mendukung suatu proses pembangunan mutu kualitas pada
pelayanan manajemen perguruan tinggi yang ada.
5. SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas yang sudah diuraikan sebelumnya oleh penulis dapat
disimpulkan bahwa dari penjelasan tersebut, terdapat beberapa saran antara lain :
1.

Pengembangan selanjutnya dari website Pen+ (Penilaian Plus) adalah menjadi bagian dari
salah satu Key Performa Indicator (KPI) masing-masing dosen untuk menilai kinerja dari
hasil pengajaran.

2.

Dengan upaya dosen sesegera melakukan penginputan nilai dengan tepat waktu (on time)
diharapkan agar tetap memperhatikan prinsip ketelitian serta dilakukan koreksi ulang
mengingat saat nilai tersubmit dan terkirim maka mahasiswa dapat langsung melihat hasil
ujian mereka.
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Abstrak
Pentingnya sebuah kemanan, membuat setiap orang merasa perlu jaminan keamanan
terhadap segala hal yang meliputi dirinya, baik dari aktivitasnya ,maupun aset yang dimillikinya.
Besarnya nilai suatu aset yang dimiliki, mendorong setiap orang agar menerapkan sistem
keamanan yang efektif dan efisien guna sebagai perlindungan. Salah satunya pada lemari Locker
yang umumnya masih menggunakan sistem penguncian manual. Tujuan dari penelitian ini
adalah merancang suatu sistem keamanan pintu lemari locker dengan memanfaatkan keypad
dan E-KTP berbasis Arduino Uno R3. Sistem ini menggunakan RFID Reader dengan frekuensi
13,56 MHz dan Mikrokontroller ATMega328 yang bertindak sebagai rangkaian pengontrol atau
pengendali dan diuji dengan pengujian perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengetahui
unjuk kerja antara software dan hardware pada alat. Hasil dari penelitian ini adalah RFID
Reader dapat mendeteksi E-KTP dengan jarak maksimal 2,5 cm dan solenoid akan mengunci
kembali setelah 3 detik. Selain itu, Keypad dan E-KTP bisa menjadi alternatif akses kunci dalam
menggantikan kunci manual karena E-KTP memiliki kode unik yang berbeda sehingga lebih
praktis dan efisien untuk sebuah sistem yang memerlukan verifikasi karena hampir semua
masyarakat Indonesia memiliki E-KTP sehingga sistem ini memberikan keamanan dan
kenyamanan bagi masyarakat pengguna dalam menjaga aset pribadinya.
Kata kunci— Lemari Locker,RFID, Mikrokontroller ATMega328, Arduino, E-KTP.
Abstract
The importance of security, makes everyone feel the need of security guarantees for
everything that includes himself, both from its activities, and assets owned. The value of an asset
that is owned, encourages everyone to implement an effective and efficient security system for
protection. One of them is the Locker Cabinets which are generally still use a manual locking
system. The purpose of this research is to design a locker cabinet door security system by utilizing
keypad and E-KTP based on Arduino Uno R3. This system uses an RFID reader with a frequency
of 13.56 MHz and an ATMega328 microcontroller which acts as a controller or controller circuit
and is tested by testing hardware and software to determine the performance between software
and hardware on the device. The results of this study are RFID Reader can detect E-KTP with a
maximum distance of 2.5 cm and the solenoid will lock back after 3 seconds. In addition, Keypad
and E-KTP can be an alternative key access in replacing manual keys because E-KTP has a
different unique code making it more practical and efficient for a system that requires verification
because almost all Indonesian people have an E-KTP so this system provides security and comfort
for the user community in protecting their personal assets.
Keywords— Cabinets, RFID, Mikrokontroller ATMega328, Arduino, E-KTP.
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1. PENDAHULUAN

P

entingnya sebuah keamanan, membuat setiap orang, merasa perlu jaminan keamanan
terhadap segala hal yang meliputi dirinya, baik dari aktivitasnya , maupun aset yang
dimillikinya. Besarnya nilai suatu aset yang dimiliki, mendorong setiap orang agar menerapkan
sistem keamanan yang efektif dan efisien guna sebagai perlindungan [1]. Meskipun demikian,
masalah keamanan juga masih sering terjadi dimana saja dan dalam berbagai hal. Salah satunya
dapat terjadi pada Lemari Locker. Lemari Locker sebagai tempat untuk menyimpan dan
melindungi barang penting yang dimiliki, juga sering menjadi objek tindakan kriminal seperti
pembobolan ataupun pencurian. Umumnya keamanan Loker masih menggunakan sistem
penguncian manual yaitu dengan menggunakan kunci konvensional. Akan tetapi penggunaan
kunci konvesional ini memiliki kelemahan yaitu telalu mudah dianalisa.
Sistem keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan alat elektronik sebagai suatu
inovasi untuk menciptakan suatu alat sistem keamanan yang canggih.Salah satunya, teknologi
Automatic Identification (Auto-ID) dengan memanfaatkan E-KTP sebagai RFID Tag Card.
E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik dan termasuk dalam
jenis smart card yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal seperti layanan kesehatan, token
akses, passport, dan lain-lain [2] dimana setiap orang hanya memiliki satu E-KTP sebagai tanda
identitas diri dengan nomor induk KTP yang bersifat Unik. E-KTP dapat digunakan sebagai RFID
tag karena didalamnya terdapat chip yang menyimpan nomor ID unik[3]. RFID atau Radio
Frequency Identification merupakan teknologi yang menggunakan gelombang radio yang dapat
digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek [4]. RFID adalah suatu sistem yang dapat
mentransmisikan dan menerima data dengan memanfaatkan gelombang radio, terdiri dari 2
bagian yaitu (tag) atau transponder dan reader [4].
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian
ini adalah bagaimana merancang pengaman pintu lemari locker otomatis menggunakan Arduino
dengan memanfaatkan keypad dan E-KTP . Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu
sistem keamanan pintu lemari locker dengan memanfaatkan keypad dan E-KTP sebagai akses
untuk membuka locker dimana sistem ini dapat memudahkan semua masyarakat sebagai
pengguna untuk membuka lemari locker secara otomatis, tanpa menggunakan kunci ataupun
secara manual sehingga lebih aman dan efektif.
Untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini maka perlu diterapkan metode
penelitian studi pustaka (literature review) yang dikaitkan dengan beberapa penelitian
sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :
1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Saputra dan Hari Wibawanto (2016) dengan judul
“Rancang Bangun Pengaman Pintu Otomatis Menggunakan E-KTP Berbasis Mikrokontroler
ATMega328”. Pada penelitian ini penulis mempunyai gagasan untuk menghasilkan alat
pengaman pintu yang aman dan praktis berbasis RFID dengan memanfaatkan E-KTP sebagai
RFID Tag sebagai pengaman pintu rumah serta menggunakan mikrokontroler ATMega328
sebagai pengendali rangkaian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development
yaitu metode yang bertujuan menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu [3].
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Indra Griha Tofik Isa (2017) dengan judul “Perancangan
Sistem Parkir QR Code Menggunakan Mikrokontroller Arduino Berbasis Android”. Pada
penelitian ini QR Code digunakan sebagai ID bagi pelanggan parkir yang menggantikan kartu
parkir manual. Pendataan parkir dimulai dengan pemindaian QR Code pelanggan parkir yang
disesuaikan dengan database pelanggan parkir melalui kamera. Dalam aplikasi parkir yang
diinstal dalam handphone, pelanggan parkir dapat mengetahui jam parkir masuk, jam parkir
keluar dan durasi parkir. Mikrokontroler Arduino digunakan sebagai pengendali palang pintu
setelah proses pemindaian QR Code berhasil, dengan mengombinasikan sensor HC-SR04
sebagai pengendali palang pintu tertutup otomatis Sehingga dengan adanya sistem parkir yang
terintegrasi dengan database dan dapat diakses langsung melalui smartphone dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan parker [5].
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3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Geo Fillial Agiv Winagi dan Triuli Novianti (2019)
dengan judul “Rancang Bangun Pintu Otomatis dengan Menggunakan RFID”. Penelitian ini
merumuskan permasalahan bagaimana sistem pintu otomatis dan keamanan pintu dengan
menggunakan RFID. Metode penelitian yang digunakan adalah riset dan pengembangan. Pintu
Otomatis ini diprogram oleh aplikasi Arduino dengan membuat sistem keamanan
menggunakan Radio Frequency indentification (RFID) sebagai gelombang radio frekuesi
pembawa data yang akan diterima receiver dan membrane keypad sebagai pengganti Card
RFID bila user tidak membawa kunci rumah/card RFID. Hasil Penelitian ini berupa prototype
pintu otomatis menggunakan RFID yang dapat beroperasi dengan baik. Kemampuan sensor
RFID mendekteksi ID antara Card dan Reader jarak maksimalnya 5cm. Kemampuan Reader
untuk mendekteksi kartu id 2 sampai 3 detik mulai saat kartu id ditempelkan pada Reader.
Sistem Selenoid pada pintu otomatis ini akan bekerja bila id dan password benar dan servo
akan menggerakan pintu [6].
Dari beberapa penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian
yang akan dibuat adalah Sistem keamanan kunci yang dibuat menggunakan teknologi Automatic
Identification (Auto-ID) dengan memanfaatkan Keypad dan E-KTP sebagai akses kunci pintu
lemari locker. E-KTP dipilih karena memiliki kode unik yang sangat cocok untuk sebuah sistem
keamanan yang memerlukan verifikasi dengan kode unik sehingga mampu menciptakan suatu
inovasi sistem keamanan yang canggih, mengingat lemari locker adalah tempat penyimpanan
barang-barang yang bersifat pribadi yang biasa dijadikan sarana dibeberapa tempat umum.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Tahapan Penelitian
Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan yaitu sebagai berikut :
1.

Pengumpulan Data yaitu dengan cara observasi langsung melihat bagaimana sistem kerja
lemari locker selama ini dan melakukan wawancara kepada pengguna mengenai kelebihan
dan kekurangan menggunakan lemari locker. Selain itu, untuk melengkapi data yang ada
dilakukan pencarian dan pengumpulan acuan dasar teori berupa literatur dan kajian terkait
topik penelitian. Acuan dasar teori tersebut bisa berupa artikel ilmiah,buku referensi, jurnal
ilmiah, hasil penelitian, maupun sumber-sumber lain yang akurat, valid dan dapat dipercaya.

2.

Analisis komponen perangkat keras, yaitu menganalisis komponen-komponen yang akan
digunakan dalam membuat suatu prototype sistem keamanan lemari locker sebagai
penelitian untuk implementasi pengamanan kunci otomatis sehingga bisa diketahui
kelebihan dan kekurangan dari sistem yang akan dibuat.

3.

Perancangan Perangkat Keras, yaitu proses perancangan dan pembuatan rangkaian
elektronik yang didesain dengan menggunakan software coreldraw X4 dan pembuatan
mekanis alat sesuai dengan komponen-komponen yang telah disediakan.

4.

Pembuatan Program Arduino, yaitu membuat listing program disesuaikan dengan fungsi dari
alat yang akan dijalankan salah satunya dengan mendaftarkan kode unik dari beberapa EKTP sehingga alat bisa berfungsi seperti yang diharapkan.

5.

Pengujian sistem, untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas alur logika pemrograman yang
telah dirancang secara terperinci sehingga bisa diintegrasikan dan mengendalikan prototype
sistem kunci keamanan pada alat yang telah dibuat.

6.

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan memberikan saran-saran yang
dianggap perlu.
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2. 2 Rangkaian Sistem Yang akan Dibangun
Adapun rancangan sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar 1. Dalam
implementasi perancangan alat ini terdiri dari rangkaian minimum mikrokontroler, RFID Reader
sebagai pendeteksi E-KTP, Keypad sebagai kode PIN, Solenoid sebagai pengunci.

Gambar 1. Rancangan Sistem
Dari gambar 1 Rancangan Sistem di atas, kode keypad dikirim ke arduino untuk
memberikan perintah mengakses RFID. Setelah mendapatkan akses, RFID melakukan
identifikasi terhadap E-KTP sebagai RFID Tag. Apabila identifikasi sesuai, Arduino memberikan
perintah melalui perantara relay untuk membuka solenoid. LCD digunakan untuk menampilkan
apakah kode benar atau salah. Apabila kode salah, di LCD akan ditampilkan salah, begitupun
sebaliknya.
Adapun skematik dari rancangan keseluruhan dari alat yang peneliti buat dapat dilihat pada
gambar 2 dibawah ini :

Gambar 2. Skematik Rangkaian Sistem
2. 3 Alat dan Bahan Penelitian
Keberhasilan dalam melakukan penelitian, sangat tergantung pada alat dan bahan
penelitian yang digunakan. Alat dan bahan penelitian yang digunakan untuk merancang dan
membuat serta mensimulasikan sistem hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Alat Penelitian
a. Perangkat Keras (Hardware) berupa 1 Unit Laptop dengan spesifikasi Processor core i3
Generation 2,4 GHz, RAM 2GB, Hardisk 500 GB. Sedangkan alat-alatnya yaitu 1 unit
downloader, tang, solder, penghisap timah, gurinda, bor 0,5 inci, obeng plus dan minus,
multitester.
b. Perangkat Lunak (Software) yaitu IDE Arduino Mikrokontroler ATMega 328.
Bahan Penelitian
Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Papan fiber
b. Baut dan mur
c. Papan PCB

= 30 x 50 cm
= 10 buah
= 2 buah

Komponen – komponen utama berupa :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Arduino UNO R3 Atmega328
Selenoid 12V
LCD 16x2
Relay 1 Chanel 12 Volt 125 VAC, 110 mA
Keypad Matriks 4x4
RFID Card Reader
E-KTP sebagai RFID Tag
Kabel Pelangi 3 set

2.4 Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data-data atau
informasi yang terkait dengan penelitian yg akan dibuat.
b. Study Pustaka
Peneliti mencari dan mengumpulkan data-data dan informasi yang relevan dengan
penelitian yang dibuat dengan menggunakan beberapa buku ilmiah,artikel/jurnal, tesis, prosiding
sebagai referensi dan juga situs-situs dari internet yang berkaitan dan berhubungan langsung
dengan topik penelitian ini.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat sistem keamanan pintu lemari
locker berbasis arduino ini adalah sebagai berikut :
3.1 Perancangan Alat
1. Perancangan Perangkat Keras
Sebelum membuat sistem keamanan pintu lemari locker dengan memanfaatkan keypad dan
E-KTP berbasis arduino terlebih dahulu peneliti membuat gambaran desain agar nantinya
mempermudah dalam membuat bentuk aslinya. Dalam mendesain gambar konstruksi alatnya,
peneliti menggunakan software coreldraw X4 seperti yang terlihat pada gambar 3.
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Setelah membuat gambaran desain sistem keamanan pintu lemari locker ini, kemudian
akan dituangkan dalam bentuk prototype seperti yang terlihat pada gambar 4 dimana pada
perancangan perangkat keras ini, peneliti menggunakan satu buah modul perangkat Arduino Uno
R3 ATMega328 sebagai rangkaian pengontrol atau pengendali untuk sistem secara keseluruhan.
Selain itu, terdapat beberapa komponen utama yaitu Selenoid sebagai pengunci pada sistem ini,
Keypad dan RFID sebagai akses untuk membuka kunci dimana E-KTP yang bertindak sebagai
RFID Tag, serta LCD untuk menampilkan status akses apakah diterima atau tidak.

Gambar 3. Desain Alat secara keseluruhan

Gambar 4. Prototype Sistem

2. Perancangan Perangkat Lunak
Pemilihan software IDE Arduino didalam perancangan perangkat lunak ini karena
kemudahan proses coding yang dapat mempermudah dalam penulisan program sebab telah
tersedia library sebagai acuan dalam proses coding, serta settingan yang mudah pada saat
program akan di-upload pada perangkat kerasnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
Arduino Uno R3 dengan model teknis sebagai berikut :
a. Program yang telah dibuat pada software IDE Arduino akan tersimpan dengan ekstensi
arduino file.
b. Proses kompailer akan dilakukan langsung setelah file telah tersimpan dan dapat dilihat
apakah terjadi pesan error/tidak.
c. Sebelum proses upload, terlebih dahulu periksa COM dan tipe modul Arduino yang sesuai.
d. Dengan demikian program yang telah dibuat dan diupload dapat diuji coba ke alat yang
dibuat.
3.2 Pengujian Alat
Untuk mengetahui keberhasilan dari sistem yang telah dibuat secara keseluruhan, maka
perlu dilakukan berbagai pengujian baik pengujian pada perangkat keras maupun pengujian pada
perangkat lunak termasuk menguji fungsi dari mikrokontroller yang digunakan. Mikrokontroller
disini berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol dari alat yang akan dibuat[7].Pengujian ini
dilakukan supaya dapat mengetahui dan menganalisa kelemahan serta keterbatasan dari
spesifikasi fungsi dari alat yang dibuat sehingga bisa dilakukan perbaikan agar alat dapat bekerja
secara optimal dan sesuai yang diharapkan.
1. Pengujian Perangkat Lunak
Untuk memastikan Mikrokontroller telah terpasang dengan benar dan Arduino dapat
berkomunikasi dengan baik maka sistem perlu diuji. Adapun pengujian yang dilakukan pada
perangkat lunak sistem keamanan pintu Locker dengan memanfaatkan Keypad dan E-KTP
berbasis arduino ini yaitu dengan cara menguji listing program yang telah dibuat pada Arduino
disesuaikan dengan pengontrolan yang dilakukan pada perangkat keras sebagai berikut :
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a. Pembacaan kode/chip pada RFID Reader dan penginputan dari E-KTP
Pada gambar 5 terlihat proses pembacaan kode/chip dari beberapa E-KTP dengan cara
mendekatkan E-KTP pada RFID Reader yang nantinya akan didaftar pada pemograman arduino
supaya dapat dideteksi oleh RFID Reader dan dijadikan sebagai akses untuk membuka prototype
dari sistem yang telah dibuat.

Gambar 5. Pembacaan Kode/chip dan penginputan dari E-KTP
b. Listing Program untuk pemberian kode PIN pada Keypad
Sistem keamanan yang dibuat pada penelitian ini memanfaatkan Keypad dan E-KTP
sebagai akses untuk membuka pintu dari prototype locker. Pada program arduino diberikan
password untuk keypad seperti yang telihat pada gambar 6.

Gambar 6. Listing Program untuk Pemberian kode PIN pada Keypad
c. Listing Program untuk mengaktifkan Solenoid
Solenoid berfungsi sebagai pengunci pada alat yang dibuat. Untuk mengaktifkan solenoid
maka perlu dibuatkan listing program seperti pada gambar 7 dimana solenoid diatur dengan delay
waktu aktif selama 3 detik.

Gambar 7. Listing program untuk mengaktifkan Solenoid
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d. Listing Program untuk menampilkan pesan pada LCD ketika E-KTP Dikenali atau tidak
E-KTP yang bisa digunakan sebagai akses untuk membuka sistem keamanan ini adalah EKTP yang telah terdaftar pada program arduino. Ketika E-KTP terdeteksi maka akan muncul
pesan “Diterima” seperti yang dituliskan pada listing program arduino dan ketika tidak terdeteksi
maka akan muncul pesan “Tidak Dikenali” seperti yang terlihat pada gambar 8.

Gambar 8. Listing Program untuk menampilkan pesan pada LCD ketika E-KTP dikenali atau
tidak
2. Pengujian Perangkat Keras
Sebelum digunakan dalam sistem, terlebih dahulu dilakukan tahap-tahap pengujian alat
dan rangkaian pada perangkat keras. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui ketepatan dan
ketelitian dari perangkat keras yang dibuat, sehingga dengan melakukan pengujian secara
bertahap pada masing-masing rangkaian akan diketahui kekurangan agar bisa diperbaiki untuk
mendapatkan prototype yang bisa berfungsi dengan baik.

Gambar 9. Pengujian Membuka Pintu Prototipe Lemari Locker melalui Keypad

Pada Gambar 9 terlihat hasil pengujian dari alat sistem keamanan kunci pintu lemari locker
dimana pada saat pengguna memberikan tegangan ke alat, maka alat akan aktif dan LCD akan
menampilkan data dengan tulisan “Masukkan PIN” kemudian pengguna akan memasukkan pin
melaui keypad, apabila pin yang dimasukkan salah maka akan muncul pesan password salah dan
apabila pin yang di masukkan sesuai, maka pesan yang muncul selanjutnya adalah “Tempelkan
KTP”, kemudian pengguna akan menempelkan E-KTP ke RFID Reader dimana E-KTP bertindak
sebagai RFID Tag. Apabila E-KTP yang ditempelkan sudah terdaftar maka LCD akan
menampilkan pesan “Diterima” seperti pada gambar 10 dan pintu akan terbuka dimana solenoid
akan aktif selama 3 detik, tetapi apabila E-KTP yang ditempelkan belum terdaftar dengan RFID
Reader maka akan muncul pesan “Tidak dikenali”.
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Gambar 10. Pengujian Membuka Pintu Prototype Lemari Locker menggunakan E-KTP
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari tabel 1 hasil pengujian E-KTP dengan sensor RFID
Reader dan Solenoid sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil pengujian E-KTP dengan sensor RFID Reader dan Solenoid
Tag
ID

Jarak

EKTP

0,5 cm
1 cm
1,5 cm
2 cm
2,5 cm
3 cm
3,5 cm

RFID Reader
Tidak
Terdeteksi
Terdeteksi
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
No
No

Solenoid
Terbuka Terkunci
On
On
On
On
On
Off
Off

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 terlihat bahwa kepekaan sensor RFID
MFRC522 terhadap E-KTP sebagai RFID Tag mencapai jarak maksimal 2,5 cm, melebihi dari
jarak tersebut E-KTP sudah tidak terdeteksi oleh sensor. Ketika E-KTP terdeteksi maka solenoid
akan terbuka dengan delay waktu selama 3 detik, setelah itu akan terkunci kembali. E-KTP
termasuk smart card yang dapat digunakan sebagai identification card yang tergolong kedalam
RFID frekuensi 13,56 MHz (High Frekuensi) dengan jarak operasional sekitar 5cm [3].
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pemanfaatan Keypad dan E-KTP
berbasis Arduino pada sistem Keamanan pintu Lemari Locker maka dapat disimpulkan bahwa
RFID Reader dapat mendeteksi E-KTP dengan jarak maksimal 2,5 cm dan solenoid akan
mengunci kembali setelah 3 detik. Selain itu, Keypad dan E-KTP bisa menjadi alternatif akses
kunci dalam menggantikan kunci manual yang selama ini digunakan karena E-KTP memiliki
kode unik yang berbeda sehingga lebih praktis dan efisien untuk sebuah sistem yang memerlukan
verifikasi dengan kode unik karena hampir semua masyarakat Indonesia memiliki E-KTP
sehingga sistem ini memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna lemari
locker dalam menjaga aset pribadinya.
5. SARAN
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Untuk pengembangan alat sistem keamanan ini selanjutnya dapat dikembangkan dengan
menggunakan alat dan bahan yang lebih berkualitas agar hasil yang didapatkan bisa lebih
maksimal dan dapat pula dikembangkan dengan menggunakan kartu identitas lain selain E-KTP
sebagai akses kunci pintu otomatis seperti ATM yang memiliki kode unik serta bisa diintegrasikan
ke smartphone.
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Abstrak
e-learning merupakan bentuk kegiatan belajar mengajar yang melibatkan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi. Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan
konten yang menarik dan interaktif menyebabkan sistem e-learning kurang memberikan
manfaatkan kepada penggunanya. Tujuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan format
standar SCORM pada konten e-learning dengan menggunakan aplikasi iSpring Suite 8.
Pengayaan konten sangat diperlukan dan penggunaan konten diperbagai jenis platform elearning harus mendapat perhatian khusus. Aset digital dengan standarisasi format SCORM
dapat menghasilkan konten yang lebih menarik dan interaktif bagi dosen dan mahasiswa. Dengan
standar SCORM, materi pembelajaran dipaket menjadi satu yang lengkap sehingga dapat
digunakan kembali pada sistem pembelajaran platform LMS yang berbeda pula. Dalam kegiatan
penelitian ini, aplikasi iSpring Suite hanya dipergunakan untuk membuat konten standar SCORM
dalam bentuk file zip yang siap diunggah ke moodle. Penelitian berikutya perlu mengembangkan
konten audio video seperti menggunakan fitur iSpring Cam untuk merekam aktivitas dosen
layaknya membuat sebuah tutorial.
Kata kunci—e-learning, SCORM, ISpring Suite, LMS
Abstract
e-learning is a form of teaching and learning activities that involve the use of information
and communication technology. Lack of innovation and creativity in producing interesting and
interactive content causes the e-learning system to be less beneficial to its users. The purpose of
this research is to produce a SCORM standard format on e-learning content using the iSpring
Suite 8 application. Content enrichment is indispensable and the use of content in various types
of e-learning platforms must receive special attention. Digital assets with standardized SCORM
formats can produce more interesting and interactive content for lecturers and students. With the
SCORM standard, learning material is packaged into a complete one so that it can be reused on
different LMS platform learning systems. In this research activity, the iSpring Suite application
is only used to create standard SCORM content in the form of a zip file that is ready to be uploaded
to moodle. The following research needs to develop audio video content such as using the iSpring
Cam feature to record lecturer activities like making a tutorial.
Keywords— e-learning, SCORM, ISpring Suite, LMS
1. PENDAHULUAN

K

onsep tradisional penyebaran pengetahuan dan metode pengajaran lama telah
mengalami perubahan berkat adanya intervensi teknologi informasi dan
komunikasi[1]. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan peningkatan
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penggunaan perangkat digital terutama pada lembaga pendidikan formal dan non-formal[2].
Dengan adanya peningkatan populeritas internet dan evolusi berkelanjutan dai Internet of Things,
Universitas dan Perguruan Tinggi telah berfokus pada strategi pembelajaran berbasis web seperti
e-learning[3]. e-learning sebagai instruksi yang disampaikan dengan menggunakan perangkat
digital dalam rangka untuk mendukung pembelajaran[4]. Sistem e-learning telah banyak diadopsi
oleh lembaga pendidikan karena dapat memfasilitasi pembelajaran dan pengajaran yang lebih
fleksibel[5]. Kenyamanan, kemudahan dan kegunaan e-learning menjadi alasan bagi mahasiswa
untuk menggunakan e-learning[6]. Dalam sistem e-learning, kualitas instruktur dan kualitas
materi pelajaran, juga merupakan inti dari kepuasan pengguna terhadap e-learning[7]. Sistem elearning menghadapi banyak tantangan terutama pada sisi desain pembelajaran dan masalah
konten pembelajaran[8]. Masalah desain dan konten pembelajaran akan menjadi unsur penentu
terhadap keberlanjutan pendidikan tinggi dalam menggunakan e-learning[9]. Dalam
perkembangannya, SCORM (Sharable Content Object Refrence Model) telah hadir sebagai
standar dalam pembuatan konten e-learning[10]. Kebanyak LMS (Learning Management System)
menggunakan standar SCORM dalam pembuatan kontennya.
Transformasi penyajian materi berstandarisasi harus menjadi bagian yang terpenting
dalam mengembangkan format materi pembelajaran yang lebih interaktif dan salah satunya
adalah[11]. SCORM dapat dipergunakan oleh dosen untuk mengetahui aktivitas mahasiswa
dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam membaca bahan ajar yang disediakan oleh
dosen[12]. Selain itu, konten e-learning yang dibuat dengan standar SCORM mempunyai
kelebihan yaitu kompatibilitas dengan semua LMS yang mendukung standar SCORM. SCORM
dapat mengakomodasi format materi pelajaran yaitu bentuk teks, animasi, audio dan video[13].
Keberhasilan pengajaran e-learning tergantung dari penyediaan sumber daya pengajaran yang
mempromosikan efisiensi. Media pembelajaran yang disimpan dengan format SCORM,
memungkinkannya untuk dijalankan dengan baik pada berbagai aplikasi LMS. Untuk alasan
itulah standar SCORM diperkenalkan ke dalam e-learning[14]. Untuk membuat format konten
pembelajaran standar SCORM dapat menggunakan iSpring Suite 8.
ISpring Suite 8 merupakan salah satu tool yang mengubah file presentasi menjadi bentuk
Flashdan bentuk SCORM, yaitu bentuk yang biasa digunakan dalam pembelajaran dengan elearning LMS (Learning Management System)[15]. iSpring terintegrasi dengan microsoft
PowerPoint yang dapat dipergunakan untuk mengubah file presentasi kedalam format flash yang
mengkobinasikan animasi, gambar video dan audio[16]. Ada beberapa keuntungan konten yang
menggunakan format SCORM dibandingkan dengan PowerPoint yaitu tampilan yang menarik,
materi bisa langsung dibuka di aplikasi moodle tanpa harus mengunduhnya dan lebih interaktif.
Materi kuliah yang dikemas dalam format PowerPoint tidak bisa langsung dijalankan pada
aplikasi moodle, namun perlu di unggah dulu. Ketika dosen menyampaikan materi, maka materi
yang disampaikan seharusnya bisa langsung diakses di moodle. namun tidak demikian dengan
materi yang disimpan dengan format PowerPoint. Begitu juga dengan mahasiswa, konten yang
baik adalah konten yang dapat langsung dibuka pada aplikasi moodle. Umumnya mahasiswa
menggunakan perangkat mobile untuk membuka materi kuliah dan oleh karenanya sudah
sepatutnya memberikan kepada mahasiswa konten yang tidak bisa langsung dibuka pada sistem
e-learning. Sistem e-learning tidak seharusnya dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan
file materi kuliah dan ketika mau menggunakan materi kuliah tersebut, pengguna harus
mengunduhnya. Oleh karenanya, maka dalam penelitian ini penulis ingin memberikan penegasan
dan mengusulkan untuk menggunakan format SCORM pada setiap konten pembelajaran di sistem
e-learning. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan format standar
SCORM pada konten e-learning dengan menggunakan aplikasi ISpring Suite 8. Dengan adanya
pemahaman dan manfaat dari format SCORM pada konten e-learning, diharapkan perguruan
tinggi yang menggunakan e-learning dapat menggunakannya.
Pada tulisan ini penulis menggunakan e-learning STMIK Pontianak sebagai objek
penelitian karena STMIK Pontianak sebagai pengguna e-learning dalam kegiatan belajar
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mengajar, namun belum sepenuhnya memanfaatkan format standar SCORM dalam penyediaan
konten. Selama ini masih banyak materi kuliah yang diunggah oleh dosen pengampu matakuliah
ke moodle dalam format PowerPoint. Ketidakpahaman terhadap konten standarisasi SCORM dan
juga tidak memahami aplikasi yang dapat dipergunakan untuk membuat konten standar SCORM
adalah penyebab masih banyaknya materi format PowerPoint yang diunggah ke moodle. oleh
karenanya dalam penelitian ini penulis memberikan pengetahuan bagaimana menghasilkan
format standar SCORM menggunakan aplikasi ISpring Suite 8.
2. METODE PENELITIAN
Dalam pengembangan konten e-learning, diperlukan 2 (dua) program yaitu moodle IMS
yang merupakan program berbentuk web dan ISpring Suite 8.0 sebagai perangkat lunak yang
terintegrasi dengan PowerPoint. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang menggunakan
aplikasi ISpring Suite 8.0 untuk membangun konten standar SCORM. Sedangkan metode
penelitian adalah deskriptif. Pada penggunaan moodle ini dikembangkan kedalam bentuk
pembelajaran kontekstual dimana dosen dapat memanfaatkan aplikasi ISpring Suite 8.0 dan para
mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan sehingga pembelajaran dapat menjadi
lebih efektif dan menyenangkan. Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan sistem elearning yang sudah online. Nama matakuliah yang dijadikan sebagai contoh dalam pembuatan
konten standar SCORM adalah Business Data Communication and Networking yang dilengkapi
dengan file presentasi dalam format PowerPoint.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada umumnya perguruan tinggi mengunggah materi kuliah di moodle pada sistem elearning dalam format PowerPoint. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan bahan materi
ajar dalam format standar SCORM pada sistem e-learning. Untuk menghasilkan materi ajar
format standar SCORM tersebut, digunakan ISpring Suite 8.0 yang telah terintegrasi dengan
Microsoft PowerPoint. Agar materi yang telah dihasilkan dapat diakses oleh dosen dan
mahasiswa, maka materi tersebut harus dipublikasikan kedalam web learning moodle LMS.
Berikut ini adalah moodle LMS STMIK Pontianak.

Gambar 1 Halaman Dashboard LMS
iSpring Presenter salah satu software atau tool yang dapat mengubah file presentasi
menjadi bentuk flash dan bentuk SCORM (bentuk yang digunakan dalam pembelajaran model e-
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learning LMS/Learning management System) serta dapat diintegrasikan dalam software
Microsoft Office PowerPoint. iSpring menyediakan materi pelajaran dalam bentuk slide seperti
ketika menggunakan format PowerPoint, namun slide yang buat dengan iSpring lebih menarik,
praktis dan ideal karena berisikan gambar, animasi, video dan audio. Berikut ini adalah antarmuka
iSpring Suite.

Gambar 2 Antarkuka iSpring Suite
Pembuatan slide dalam bentuk flash tidak dilakukan dari antarmuka iSpring Suite seperti
yang ditunjukkan pada gambar 2 di atas, namun langsung dari file PowerPoint dari materi yang
dibuka. Ketika aplikasi ISpring Suite 8.0 diinstal, maka iSpring akan ditampilkan pada menu
PowerPoint. ISpring bekerja sebagai add-ins PowerPoint dan dapat menjadikan file Microsoft
PowerPoint lebih menarik dan interaktif berbasis Flash dan dapat dibuka pada setiap komputer.
Contoh data yang dipergunakan untuk membuat konten standar SCORM adalah chapter 1 dengan
pokok bahasan Introduction to Data Communications. Materi chapter 1 sudah tersedia dalam
format PowerPoint. Berikut ini adalah antarmuka materi chapter 1 dlam format PowerPoint.

Gambar 3 PowerPoint Chapter 1
Pada gambar di atas, dapat dilihat menu iSpring Suite menjadi add-ins PowerPoint. Ada
banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh iSpring Suite seperti perekaman audio dan perekaman
audio. Untuk membuat format SCORM, hanya perlu melakukan satu langkah yaitu publish. pada
bagian publish presentation, iSpring Suite menyediakan 6 (enam) format data yaitu, web, CD,
iSpring cloud, iSpring learn, LMS dan video. Pada bagian menggunakan pilihan LMS, berikut ini
adalah antarmuka publish presentation.
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Gambar 4 Antarmuka Publish Presentation
Lamanya waktu yang dipergunakan untuk proses pembuatan file flash dari materi dalam
format PowerPoint tergantung dari ukuran file asli dari PowerPoint. Semakin besar ukuran file
PowerPoint maka semakin lama proses pembuatan file flash. Dalam pembuatan konten SCORM,
file materi yang disimpan adalah berbentuk file dengan tipe zip. File zip akan ditransfer ke moodle
LMS. Selanjutnya lakukan login di moodle LMS dan tambahkan cource dengan cara mengklik
Add an activity or resource. Pada bagian activities, pilihlah SCORM Package. Paket SCORM
adalah kumpulan file yang dikemas sesuai dengan standar yang disepakati untuk objek
pembelajaran. Modul aktivitas SCORM memungkinkan paket SCORM diunggah sebagai file zip
dan ditambahkan ke course. Konten biasanya ditampilkan di beberapa halaman, dengan navigasi
antar halaman. Ada berbagai opsi untuk menampilkan konten di jendela sembul, dengan daftar
isi, dengan tombol navigasi, dan lain-lain. Kegiatan SCORM umumnya mencakup pertanyaan,
dengan nilai dicatat dalam gradebook. Berikut ini adalah pilihan SCORM Package.

Gambar 5 SCORM Package
SCORM Package hanya mengenal file dengan format zip yang dibuat oleh iSpring Suite.
Pada file zip tersebut terdapat beberapa format file yang seperti XSD, XML, HTML, images dan
swf. Semua format file inilah yang membentuk konten standar SCORM sehingga bisa
ditampilkan atau dibuka secara langsung dari moodle LMS tanpa harus mengunduhnya dulu.
Setelah file zip berhasil diunggah, maka materi kuliah ditampilam pada halaman course dalam
bentuk SCORM. Berikut ini adalah tampilan materi kuliah dalam format standar SCORM.
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Gambar 6 Format Standar SCORM
Membuka materi kuliah langsung dari moodle LMS, ada kesamaan dengan membuka
materi kuliah dalam forma PowerPoint. Pada moodle LMS, materi tetap ditampilkan dalam
bentuk slide layaknya di PowerPoint. Untuk berpindah dari slide satu ke slide yang lainnya tinggal
mengklik Prev atau Next. Dosen dan siswa dapat membuka atau menampilkan materi secara
bersamaan pada saat online. Setiap akun moodle yang mengakses materi ini, maka akan disimpan
kedalam file log. Berikut ini adalah tampilan slide dari konten format standar SCORM.

Gambar 7 Slide Konten Format Standar SCORM
Logs of course activity memungkin dosen untuk melihat apa yang diakases oleh
mahasiswa, waktu dan tanggal mengaksesnya dan alamat IP dari perangkat yang dipergunakan
untuk mengakases. Dengan adanya fitur log ini, dosen dapat memeriksa apakah seorang
mahasiswa telah melihat atau berpartisipasi terhadap sumber daya. Contoh dibawah ini
menunjukkan aktivitas beberapa mahasiswa terhadap materi kuliah yang telah diunggah ke
moodle.
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Gambar 8 Logs of course activity
Materi kuliah yang dikemas dalam format standar SCORM memberikan tampilan yang
menerik dan interaktif. SCORM memberikan fokus pada antarmuka konten pembelajaran dalam
lingkungan Learning Management System (LMS). Standar SCORM akan menghasilkan file yang
siap diunggah ke portal Learning Management System yaitu moodle. Dengan standar SCORM,
materi pembelajaran dipaket menjadi satu yang lengkap sehingga dapat digunakan kembali pada
sistem pembelajaran platform LMS yang berbeda pula.
4. KESIMPULAN
Menghasilkan aset digital dengan standarisasi format SCORM dapat menghasilkan
konten yang lebih menarik dan interaktif bagi dosen dan mahasiswa. Menggunakan standar
SCORM dalam sistem e-learning dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan dalam
menghasilkan sumberdaya pembelajaran yang tidak dapat dibagi (resource sharing) pada
sistem manajemen pembelajaran (Learning Manajemen System) yang berbeda platform. Dengan
standar SCORM, maka konten akan packaged menjadi file yang dapat dipergunakan pada
berbagai sistem e-learning dengan yang dikembangkan dengan moodle. Dalam kegiatan
penelitian ini, aplikasi iSpring Suite hanya dipergunakan untuk membuat konten standar SCORM
dalam bentuk file zip yang siap diunggah ke moodle. Sebenarnya aplikasi iSpring Suite dapat
menghasilkan berbagai format konten seperti video, audio dan lain-lain.
5. SARAN
Agar interaksi didalam sistem e-learning lebih baik, maka perlu mengembangkan konten
audio video seperti menggunakan fitur iSpring Cam untuk merekam aktivitas dosen layaknya
membuat sebuah tutorial. Mahasiswa juga dapat menggunakan fitur ini untuk mempresentasikan
tugas mereka. Selian itu ada juga fitur untuk mengubah format PowerPoint menjadi format video
yang siap diunggah di youtube. Dengan menggunakan berbagai fitur yang disediakan iSpring,
diharapkan akan semakin memperkayak konten pembelajaran.
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Abstrak
Penyalahgunaan data-data rahasia perusahaan tersebut oleh pihak tertentu tentunya
bisa saja menimbulkan kerugian yang sangat besar pada perusahaan tersebut. Kemungkinan
pihak lain untuk mencuri informasi yang disampaikan lewat komunikasi elektronik tersebut
sangat besar mengingat belum adanya sekuritas khusus terhadap aplikasi tersebut. Karenanya,
salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut adalah
dengan menyamarkannya menjadi bentuk tersandi yang tidak bermakna. Hal tersebut dapat
dilakukan dalam kriptografi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan proses enkripsi. Salah
satu enkripsi yang cukup dikenal adalah dengan metode enkripsi twofish. Aplikasi enkripsi ini
nantinya akan dibangun pada perangkat mobile berbasis Android sehingga diharapkan akan
dapat memproteksi masyarakat yang mengirimkan file dan folder menggunakan perangkat
mobile. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menghasilkan file terenkripsi yang tetap aman saat
file tersebut dikirim melalui perangkat android. Twofish merupakan salah satu algoritma yang
diajukan untuk mengikuti program penetapan Advanced Encryption Standard (AES). Algoritma
ini dirancang oleh Bruce Schneier. Meskipun algoritma ini tidak memenangkan program
tersebut, namun tetap terdapat banyak kelebihan dengan prinsip kerja untuk menyandikan data
sesuai dengan prinsip kriptografi. hasil penelitian ini membangun Aplikasi untuk keamanan file
menggunakan metode enkripsi Algoritma Twofish. Hasil penelitian ini aplikasi yang dibangun
dapat melakukan enkripsi dan dekripsi data ayng dikirim melalui perangkat android.
Kata kunci Enkripsi Data, Algoritma Twofish, Mobile, Android
1. PENDAHULUAN

P

ada zaman sekarang ini, menjaga kerahasiaan informasi merupakan hal yang sangat
penting. Sebagai contoh bagi perusahaan besar, penyimpanan dokumen serta datadata penting adalah kewajiban yang mesti dilakukan. Penyalahgunaan data-data rahasia
perusahaan tersebut oleh pihak tertentu tentunya bisa saja menimbulkan kerugian yang sangat
besar pada perusahaan tersebut. Contoh lainnya adalah komunikasi suara lewat jaringan internet.
Kemungkinan pihak lain untuk mencuri informasi yang disampaikan lewat komunikasi elektronik
tersebut sangat besar mengingat belum adanya sekuritas khusus terhadap aplikasi tersebut.
Karenanya, salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi
tersebut adalah dengan menyamarkannya menjadi bentuk tersandi yang tidak bermakna. Hal
tersebut dapat dilakukan dalam kriptografi.
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan proses enkripsi. Salah satu enkripsi yang
cukup dikenal adalah dengan metode enkripsi twofish. Aplikasi enkripsi ini nantinya akan
dibangun pada perangkat mobile berbasis Android sehingga diharapkan akan dapat memproteksi
masyarakat yang mengirimkan file dan folder menggunakan perangkat mobile. Tujuan dari
aplikasi ini adalah untuk menghasilkan file terenkripsi yang tetap aman saat file tersebut dikirim
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melalui perangkat android, dikarenakan Pada penelitian saya sebelumnya telah berhasil
membangun aplikasi enkripsi twofish yang dapat melakukan enkripsi file dan folder [1]
Twofish merupakan salah satu algoritma yang diajukan untuk mengikuti program
penetapan Advanced Encryption Standard (AES) pada tahun 1997. Algoritma ini dirancang
oleh Bruce Schneier. Meskipun algoritma ini tidak memenangkan program tersebut, namun
tetap terdapat banyak kelebihan dengan prinsip kerja untuk menyandikan data sesuai dengan
prinsip kriptografi. Penelitian tentang penerapan algoritma Twofish pada enkripsi dan dekripsi
data text dan gambar dengan kunci berupa karakter sepanjang 128 bit (16 byte) dan fleksibilitas
dalam panjang kunci yang dimasukkan, serta keluaran hexadecimal sebagai hasil enkripsi.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Kriptografi
Kriptografi masuk dalam kategori bidang ilmu dan seni dalam menjaga kerahasiaan
berita. Selain yang diartikan tersebut dikatakan pula kriptografi ilmu yang mempelajari teknikteknik matematika yang memiliki hubungan pada aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan
data, keabsahan data, integritas data , dan juga tahapan autentikasi data. Namun dikatakan tidak
semua aspek keamanan informasi dapat ditangani oleh kriptografi. Terdapat empat tujuan
penggunaan kriptogtafi [2].
1.
2.
3.
4.

Kerahasiaan , melindungi informasi data dari siapapun kecuali dari seorang yang telah diberi
otoritasi kepada isi data tersebut
Integritas data , kesesuaian data jika mengalami perpindahan atau perubahan data
Autentikasi , proses mengidentifikasi pengirim dan penerima informasi data.
Penyangkalan , mencegah penyangkalan jika terjadi penyangkalan dari pengirim setelah
mengirim informasi

Kriptografi dikenal dengan 2 modul yang digunakan untuk dapat dijadikan 1 aplikasi
maupun sistem utuh, modul Enkripsi dimana mengubah data menjadi chipperText ( hasil
perubahan data yang tidak dapat dimengerti maknanya ) , modul Deskripsi merupakan proses
perubahan kembali Chippertext kembali menjadi data yang dapat dimengerti maknanya [3].
2.2 Algoritma Twofish
Algoritma twofish bermodel block chipper yang memiliki ukuran 128 bit .Berikut
tahapan dalam Twofish.
1. Bit diinput sebagai P0, P1, P2, dan P3, P0 dan P1 akan menjadi sis kiri, dua lainnya akan
menjadi masukan pada sis kanan.
2. Dilanjutkan pada proses whitening.
3. Sisi kiri akan menjadi inputan awal untuk fungsi f, P0 akan langsung diinput sebagi
fungsi g, sementara P1 akan di-rotate 8-bit sebelum diproses lanjut oleh fungsi g .
4. Didalam fungsi g ini, bit-bit tersebut akan melalui hitungan S-box dan matriks didalam
MDS, kemudian kedua keluaran akan digabungkan oleh PHT.
5. Setelah melalui PHT, kedua sisi bagian tersebut akan ditambah dengan bagian dari key
sesuai dengan iterasi yang telah dilewati. Untuk hasil dari fungsi f dengan inputan P0
akan dimasukkan dengan K2r + 8. Untuk hasil dari fungsi f dengan input P1 akan ditambah
dengan K2r + 9, dimana variabel r adalah jumlah perulangan yang telah di miss. MasingIJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page
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masing varibel ditambah delapan dan sembilan karena terdapat delapan urutan awal sudah
digunakan untuk proses whiteningbaik input dan output.
Keluaran dari fungsi f dengan input P0 akan di-XORdengan P2, kemudian hasilXOR
tersebut akan di-rotate1-bit.
Output dari fungsi f dengan input P1 akan di proses XOR dengan P3, namun P3 sebelumnya
di rotasi dengan 1-bit dahulu.
Jika perhitungan bit selesai, hasil sisi kanan akan menjadi bagian sisi kiri , dan bagian sisi
kiri yang belum terhitung akan berada bagian sisi kanan.
Setelah setelah 16 kali perulangan, akan dilakukan proses whitening kembali pada output.
Whitening pada output akan mengembalikkan hasil pertukaran sisi kanan dan sisi kiri
pada perulangan akhir, dan melakukan proses XOR data dengan menggunakan 4 bagian
kunci.

Bagian kunci yang digunakan disini berbeda dengan bagian kunci yang digunakan saat
whitening pada input. Oleh karena itu urutan bagian kunci yang dipakai ditambah empat,
karena empat urutan bagian kunci satu sampai empat sudah terlebih dahulu digunakan untuk
whitening pada input [4].
2. 3 Aplikasi Mobile
Peminat pengguna Android semakin tahun memperlihatkan semakin meningkat. Diketahui
Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. , dan pada tahun
2005 di ambil alih melalui oleh penyedia mesin pencari terbesar yaitu Google. Android berbasis
kernel Linux yang telah dimodifikasi, dan untuk setiap kali mengeluarkan versi baru diberi kode
nama berdasarkan nama hidangan makanan kecil favorit. Keunggulan utama para pengembang
aplikasi Android adalah gratis dan open source. Open source ( salah satu keunggulan terbaik yang
dimiliki), banyak pengembang perangkat lunak yang bisa melihat dan memanfaatkan kode itu
serta bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Berbagai aplikasi android difasilitasi melalui
Android Market [5], [6], sehingga pengguna aplikasi tinggal memasang aplikasi pilihannya.
1. Pengembangan sistem operasi dan aplikasi Android sendiri mengacu pada empat prinsip yaitu
terbuka. Android dibangun untuk menjadi benar-benar dapat digunakan .Sebagai contoh,
sebuah aplikasi dapat mengambil dan mengakses fungsi utama smartphone seperti membuat
panggilan, mengirim pesan teks, membuka dan menutup portal kamera. Hal ini
memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang lebih baik dan mudah.
2. Aplikasi dibuat sama Android tidak membedakan antara aplikasi inti ponsel dan aplikasi
pihak ketiga. Kedua jenis aplikasi ini dapat dibangun untuk memiliki akses yang sama ke
ponsel. Pengguna dapat sepenuhnya mengatur telepon sesuai kepentingan mereka.
3. Membuka batasan-batasan aplikasi Android serta membuang berbagai batasan untuk
membangun aplikasi baru yang inovatif. Misalnya pengembang dapat menggabungkan
informasi dari WEB dengan data individu dari ponsel. Contoh data kontak, kalender, atau
lokasi geografis(membuka akses GPS). Sehingga memberikan informasi yang lebih relevan.
Dengan android pengembang juga dapat membangun aplikasi yang memungkinkan para
pengguna untuk melihat lokasi dan terkoneksi dengan teman-temannya.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1. Rancangan Sistem
Penelitian ini menghasilkan 2 modul yang diterapkan pada aplikasi yaitu modul enkripsi
dan model deskripsi , adapun data yang dapat dienkripsi adalah berupa File dan Folder yang akan
diubah kedalam bentuk ChipperText. Hasil bentukan ChipperText ini tidak dapat dibuka tanpa
kunci yang telah dibangun. Berikut gambar arsitektur sistem yang telah buat.
Class
TwoFish

File / Folder

Kunci

Pengirim

Aplikasi
Enkripsi

Cipher File/Folder

Class
TwoFish

Penerima

File Folder

Aplikasi
Dekrispi

Gambar 1. Arsitektur Sistem yang dibuat .
Untuk menggunakan sistem ini dibutukan 2 pengguna sistem, 1 orang sebagai pengirim
dan 1 orang sebagai penerima , dimana kedua pengguna ini harus menggunakan sistem yang
sama. Prinsip kerja dari sistem berawal dari pengirim yang akan mengekripsi data , ketika data
akan di enkripsi oleh sistem pengirim juga harus menginput kata kunci atau identic keys , data
dan key akan diproses oleh sistem secara bersama menggunakan Algoritma Twofish . Begitu pula
ketika akan mendeskripsi data yang diterima , si penerima harus menggunakan key yang telah
dikomunikasikan oleh pengirim data . Sistem ini dibangun berbasis android menggunakan bahasa
pemrograman Java dan HTML . Java memiliki banyak library yang tersedia secara gratis , penulis
menggunakan library Class Twofish dalam membangun sistem ini.
Penulis merancang sistem menggunakan model Unified Modelling Language , hasil
rancangan sistem dapat dilihat diagram uses case.

>

lude>
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Cipher File
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e>

Enkripsi

lu
Inc
<<

Kunci
Pengirim
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c

lu d

Pilih
File / Folder

Dekripsi

de

<<In
clu

>>

Kunci

Penerima
de>>

Dapat
File / Folder

Gambar 2. Diagram uses case enkripsi dan deskripsi TwoFish.
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Hasil diagram uses case merupakan cerminan dari arsitektur yang dirancang sebelumnya.
Diagram uses case memperlihatkan lebih detail bagaimana sistem ini bekerja sesuai rancangan.
Terdapat 7 uses case dimana uses case ini akan menjadi sub program dalam sistem, ke 2 user
memiliki kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data , penerima memiliki data
berupa Chipper File dan key yang akan di inputkan kedalam sistem untuk dapat memilhat data.
Data perusahaan sangat penting , data yang dimiliki perusahaan terdapat beberapa macam , seperti
file doc , file pdf , file video , dan file lainnya. Yang tidak dapat dielakkan yaitu data perusahaan
kadang harus disiapkan atau diarsipkan dalam 1 penyimpan identik , berangkat dari permasalah
tersebut sistem yang dirancang ini dapat menerima bentuk file yang berbeda dan folder yang akan
digunakan .
2.2. Implementasi Sistem Algoritma TwoFish
Penulis membangun sistem berbasis android , dimana sistem android lebih mudah diraih
dalam genggaman dibandingkan program atau sistem yang berbasis desktop . Terdapat 2 fungsi
unggulan pada sistem ini yaitu fungsi Enkripsi Data dan fungsi Deskripsi Data . Interface untuk
fungsi Enkripsi Data dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 3 Interface fungsi pemilihan Data dan Enkripsi Data
Tampilan sistem diatas menampilkan bagaimana pengirim data dapat menginputkan file
yang akan di enkripsi dan menginput key yang akan digunakan secara bersama dengan penerima
data.

Gambar 4 Hasil sistem jika file gagal di buka.
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Gambar 5 Interface fungsi penerimaan file Ekripsi dan Deskripsi Data.
Dari sisi penerima data yang telah di Enkripsi ( berupa block chipper ) , tampilan sistem
diatas memperlihatkan penerima data harus menginput Block Chipper yang diberikan pengguna
dan telah menyepakati Key yang telah ditentukan sebelumnya. Aplikasi yang digunakan harus
sama dengan yang digunakan oleh pengirim data.

Gambar 6 Hasil deskripsi data penerima dari sistem.
2.3. Pengujian Balck Box
Tabel 1 Rekapitulasi pengujian Black Box sistem Enkripsi dan Deskripsi Twofish
No

Spesifikasi

Status

Hasil pengujian

1

Memilih Dokumen asli

✓

Dapat memilih Dokumen Asli dari
Memory Handphone yang masih
dapat terbuka

2

buka file yang telah di enkripsi

✓

Fiel tidak dapat dibuka, denta
tampil pesan invalid

3

buka file yang telah di enkripsi

✓

Fiel tidak dapat dibuka, denta
tampil pesan invalid
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4

Memilih DokumenCipher file

✓

Dapat memilih Dokumen cipher
file dari Memory Handphone yang
masih dapat terbuka

5

Mengedekripsi file

✓

Sukses menfdekripsi file dengan
indicator tampil pesan berhasil

6

buka file yang telah di dekripsi

✓

File dapat dibuka

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil keseluruhan pengujian input output dari
aplikasi serta validasi aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, ini
bisa dilihat dari keenam fungsi input output proses serta validasi sistem fungsional yang
diinginkan dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
2.4. Pengujian White Box
Berikut adalah tabel hasil rekapitulasi pengujian menggunakan metode white box:
Tabel 5.6 Hasil Pengujian White Box
No

Flowgraph

Independen
Path

Region

Komplesitas
Siklomatis

1

Flowgraph enkripsi

3

3

3

2

Flowgraph dekripsi

2

2

2

5

5

5

TOTAL

Berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak yang terdapat pada tabel 5.6 maka, sistem
dikatakan sudah bebas dari kesalahan logika, karena Cyclomatic Complexity, Region dan
Independent Path adalah sama.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang dicapai dari proses penelitian dengna judul Penerapan Metode
Enkripsi Twofish Untuk Keamanan File Dan Folder Berbasis Android kami maka kami menarik
kesimpulan bahwa bahwa :
1. Berdasarkan 6 spesifikasi hasil pengujian blackbox, keempat fungsi dapat berfungsi sesuai
dengan spesifikasi yang dinginkan. Dan berdasarkan pengujian white box, proses encode dan
decode .
2. Berhasil membangun Aplikasi untuk keamanan file berbasis android
3. Berhasil menerapkan metode Twofish untuk keamana file berbasis android.
5. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang akan diajukan
dalam penelitian ini, Penulis menyadari bahwa sistem yang dibangun masih membutuhkan
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penyempurnaan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar skripsi ini dapat
dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan sistem yang lebih sempurna. Penerapan
Metode Twofish Untuk Aplikasi Enkripsi File Dan Folder
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PROTOTIPE IOT DAN PERTANIAN CERDAS:
MEMANTAU TANAMAN BUAH DAN SAYURAN
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Fakultas Ilmu Komputer – Program Studi Informatika
e-mail: oktoverano@unklab.ac.id1 , 11310249@student.unklab.ac.id2
Abstrak
Sebagai salah satu Propinsi daerah tropis di Indonesia, Sulawesi utara memiliki potensi
yang baik dalam pengolahan hasil pertanian. Sehingga inovasi teknologi pertanian sering
bermunculan dengan maksud dan tujuan, menciptakan inovasi yang baru untuk membantu petani
dalam pengolahan lahan pertanian. Dengan penerapan metode IoT and Smart Agriculture,
petani dapat mengontrol tanaman dengan menggunakan Smartphone yang terkoneksi pada
internet, yang di buat secara Real time tanpa harus pergi langsung ke lahan pertanian. Tujuan
pembuatan penelitian ini adalah meringankan pekerjaan petani dan membantu petani dalam
pemeliharaan tanaman secara terstruktur. Peneliti mengintregasikan beberapa modul
mikrokontroller di antaranya Arduino Mega 2560, wireless Xbee, Modul Gsm, light detection
sensor, servo, capacitive soil moisture sensor dan relay.
Kata kunci—IoT Monitoring, Smart Agriculture, Arduino, Microcontroller.
Abstract
As one of the tropical provinces in Indonesia, North Sulawesi has good potential in
processing agricultural products. So that agricultural technology innovations often emerge with
the intent and purpose, creating new innovations to help farmers in processing agricultural land.
With the application of the IoT and Smart Agriculture methods, farmers can control plants by
using a connected smartphone on the internet, which is made in real time without having to go
directly to the farm. The purpose of making this research is to alleviate the work of farmers and
help farmers in plant maintenance in a structured manner. The researcher integrates several
microcontroller modules including Arduino Mega 2560, wireless Xbee, Gsm Module, light
detection sensor, servo, capacitive soil moisture sensor and relay.
Keywords— IoT Monitoring, Smart Agriculture, Arduino, Microcontroller.
1. PENDAHULUAN

P

angan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk kelangsungan hidup
manusia. Oleh sebab itu, ketersediaanya harus dipenuhi baik dari sisi kuantitaas
maupun kualitas. Mengakses data informasi secara cepat dan real time, menjadi salah satu alasan
dalam perkembangan digital di era milenial. Penerepan IoT di berbagai sector, mulai di lakukan
guna untuk membantu dalam mengontrol dan mengakses data digital yang terhubung secara real
time. Penerapan IoT (Internet of Things) sudah banyak di terapkan pada Smart Home, Smart City,
Smart Village, dan lain sebagainya.[1][2]

416
Mengapa Smart Agriculture? Smart Agriculture di buat untuk tujuan yang sama, yang di
terapkan pada inovasi IoT lainya. Membantu bagi petani untuk mengontrol dan memonitoring
mengurus tanaman secara real time dan terstruktur. Menrurut data BPS Badan Pusat Statistik)
Sulawesi Utara. Pertanian memiliki peranan strategis bagi perekonomian Sulawesi Utara. Sektor
pertanian menyerap 25% dari total tenaga kerja dan menyumbang 20% bagi PDRB Sulawesi
Utara[3]. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai sector vital bagi pembangunan Sulawesi
Utara. Namun dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data BPS peranan pertanian dalam
pembangunan eknonomi semakin melambat di banding dengan tahun-tahun
sebelumnya.Beberapa factor di duga sebagai penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana
pertanian, tidak adanya sumber tenaga listrik di lahan pertanian yang jauh dari penduduk desa dan
sulitnya mengontrol tanaman yang bergantung pada iklim cuaca yang berubah-ubah sehingga
berkurangnya hasil pertanian[4].
Dengan memanfaatkan inovasi teknologi IoT and smart village. Petani dapat mengontrol
tanaman secara real time serta memonitoring tanaman di lahan pertanian secara terstruktur[5]
Untuk membuat penelitian ini, memerlukan beberapa modul mikrokontroler yaitu, Arduino mega,
capacitive soil moisture sensor, GSM 6900, camera HXSJ cam 480P HD Video play, Arduino
Sensor shield, light detection senor, servo dan relay. Dengan penerapan modul-modul tersebut.
Arduino Mega sebagai mikrokontroller di hubungkan dengan capacitive soil moisture sensor
untuk mendeteksi kelembaban pada tanah[6]. jika struktur tanah kering, maka sensor akan
memberikan signal ke Relay untuk menyalakan pompa air dan menyiram tanaman secara
otomatis. User juga dapat mengontrol tanaman secara realtime menggunakan GSM6900 dan
Camera HXSJ cam 480P HD, yang terhubung ke mikrokontroller untuk mengontrol tanaman
secara realtime menggunakan website yang terkoneksi dengan signal GSM6900. Dan untuk
menyalakan pompa air, lampu, dan Arduino tentunya membutuhkan tenaga listrik maka user
harus mempunyai panel tenaga surya yang nantinya akan di kontrol dengan Arduino sensor shield,
light detection sensor yang akan di hubungkan dengan Arduino Mega. Cara kerja, Sensor light
detection yang di hubungkan pada panel surya, akan mengikuti posisi matahari bergerak agar
penyimpanan listrik tetap terisi[[7].
Dengan mengkombinasikan metode tradisional dengan teknologi terbaru seperti IoT dan
jaringan sensor nirkabel dapat mengarah pada pertanian moderenisasi, jaringan sensor nirkabel
yang mengumpulkan data dari berbagai jenis sensor dan mengirimkannya ke server utama
menggunakan protocol nirkabel[8]. Adapun beberapa penelitian yang terkait dalam perancangan
system ini yaitu, IoT Based Smart Agriculture yang dimana dalam jurnal tersebut para peneliti
mencoba mencari solusi dalam mengatasi masalah lahan kering yang ada di negara India yang
70% dari jumlah penduduk memliki lahan pertanian[9]. Penelitian terkait yang kedua adalah
modeling the smart farm. Penelitian tersebut mengambil titik acuan pada produktifitas pertanian
yang menerapkan pekerjaan manual yang di kombinasikan dengan system digital[10].dan yang
ketiga adalah Design and construction of an automatic solar tracking system dengan membuat
perancangan alat yang tujuannya memanfaatkan sinar matahari yang berfungsi sebagai listrik
yang akan di terapkan pada lahan pertanian. Dengan menggunakan solar tracker ini. alat akan
mencari titik sinar matahari dan mengikuti arah matahari sampai matahari tenggelam.
Penelitian ini di lakukan agar pengisian listrik dapat menyimpan dan mengisi untuk
menjadi tenaga yang akan menjalankan system yang lainya[7]. Dari beberapa penelitian terkait.
Ada banyak factor lainnya sangat memperngaruhi produktifitas. Sehingga latar belakang inilah
yang mendorong peneliti berinovasi mengembangkan mikrokontroler dan modul-modul arduino.
Untuk di terapkan pada SmartAgriculture.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu proses model Prototyping yang
merupakan konsep yang mendasari tahapan akan pengembangan yang dilakukan. Oleh sebab itu
penulis merancang konseptual penelitian berdasarkan model prototyping.
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2.1. Kerangka konseptual penelitian

Pada Gambar 1 menjelaskan langkah-langkah dari kerangka konseptual penelitian yang
dibuat. Adapun langkah-langkah dijelaskan sebagai berikut.
Langkah pertama yaitu dilakukan identifikasi kebutuhan dengan cara mewawancari
petani untuk mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan pada pearawatan lahan pertanian,
selain wawancara penulis juga melakukan observasi. Langkah kedua penulis melakukan
perencanaan sistem prototype yang akan dibuat. Langkah yang ketiga penulis melakukan analisa
dan desain sistem prototype. Langkah keempat penulis membangun sistem prototype. Langkah
kelima penulis melakukan pengujian sistem dan memberikan kritik dan saran serta
menyempurnakan sistem sesuai dengan masukan dari pengguna sampai benar sistem yang dibuat
sudah memenuhi kebutuhan pengguna.

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian
2.2. Kerangka konseptual sistem

Pada Gambar 2 memperlihatkan kerangka konseptual system yang dibuat. Adapun penjelasanya
sebagai berikut. User menerima signal dari Modul GSM yang terkoneksi pada mikrokontroller,
kemudian di rangkaikan dengan Arduino shield untuk pengoprasian Camera. Panel surya dan
servo yang terkoneksi pada relay mengkonvert tegangan listrik yang berlebih agar modul- modul
Arduino tidak rusak. Panel surya dan light detection Sensor di hubungkan, dan di kontrol
menggunakan servo yang sudah terintegrasi dengan relay dan Mikrokontroller.kemudian mesin
air terkoneksi pada capacitive soil moisture sensor dan relay, untuk menyiram tanaman secara
otomatis, dengan mengukur pada struktur tanah yang kering.

Gambar 2 Kerangka Konseptual.
Keterangan:
1. Mobile phone/web
2. GSM 6900
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mikrokontroller Arduino Mega2560
Arduino sensor shield
Camera HXSJ Cam 480P HD Video Play
Panel Surya
Servo
Light detection sensor
Relay 8 channel
Mesin Air
Capacitive Soil Moisture Sensor

2.3. Analisa dan Perancangan

Dalam menjelaskan analisis dan perancangan sistem yang dibuat, penulis menggunakan
Unified Modeling Language (UML) yang terdiri dari Use Case Diagram, Class Diagram, Activity
Diagram, serta Sequence Diagram. Adapun penjelasan diagram-diagram tersebut secara garis
besar dijelaskan sebagai berikut.
2.3.1. Use case Diagram

Use Case Diagram menjelaskan permasalahan apa saja yang akan dipecahkan pada sistem
tersebut. Terdapat beberapa actor yaitu User, GSM6900, MobilePhone, dan Relay yang akan
berinteraksi langsung dengan Sistem yang ada dalam Mikrokontroler. Pada Gambar 3
menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Actor terhadap Sistem.

Gambar 3 Use case diagram switch on and monitoring.
2.3.1.1. Use Case Scenario Switch On Engine

Adapun deskripsi dari Use Case Name Switch On and monitroing yang dijelaskan melalui
Scenario pada Table 1.
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Tabel 1 Use Case Scenario Switch On Engine
Switch On Engine
User, GSM6900,MobilePhone/Web
User akan memulai mengoperasikan atau menyalakan mesin kendaraan.
1. User belum mengkoneksikan dengan Mikrokontroller
2. Sistem kelistrikan belum aktif
Listrik menyala
1.
2.
3.
4.

User switch on listrik
GSM3900 mengirim data,
Mengonfirmasi data yang di kirim melalui smartphone/web
Jika mikrokontroler tidak berhasil memvalidasi GSM6900,
maka system kelistrikan tidak di nyalakan.
5. user mengirim perintah ke relay untuk mengactivekan sistem
kelistrikan pada panel surya
6. Sistem kelistrikan kendaraan dalam keadaan hidup
7. User dapat mengontrol tanaman melalui smartphone/web

Class Diagram

Perancangan class diagram menggambarkan struktur system yang menjabarkan fungsifungsi yang ada dalam penelitian.

Gambar 4 Class Diagram.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dibuat masih bersifat design yang berbasis prototype dengan tujuan untuk
membuat sebuah sistem pertanian cerdas yang diharapkan dapat mempermudah petani dalam
pengolahan lahan pertanian, Sistem ini juga dirancang untuk memonitoring, menyalakan dan
mematikan listrik secara otomatis serta mengurus tanaman yang di kelolah oleh petani dari jarak
jauh melalui smartphone.
Skema Alat
1.
2.
3.
4.

AppMobile/web terhubung ke mikrokontroller melalui GSM6900
GSM 6900 terhubung ke mikrokontorrler untuk mengirim data ke AppMobile/web
Capacitive soil moisture sensor terhubung ke Arduino dan mengirim data
Arduino sensor shield terhbung ke mikrokontroller untuk mengkonversikan tegangan listrik
yang melebihi dari kapasistas mikrokontroller
5. Light detection sensor terhubung ke relay, dan di teruskan ke mikrokontroler
6. Relay terhubung ke mikrokontroler yang berfungsi sebagai saklar dari tegangan arus listrik
sebagai pengatur switch on/off

Gambar 5 Design Arduino dan GSM6900

Gambar 6 Design Arduino dan panel surya
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Gambar 7 Capacitive Soil Moisture Sensor

Gambar 8 design servo
4. KESIMPULAN
Adapun validasi dari skema perancangan sistem ini mengambil acuan dari beberapa
penelitian terkait yang telah di terapkan pada smartcity, smartvilage, smart home, dan lainya.
Yang di satukan untuk mengambil bahan referensi dalam pembuatan IoT and Smart Agriculture:
Monitoring Seasonal Fruit and Vegetables Crops. Yang dapat menjamin bahwa skema ini dapat
berjalan sesuai dengan fungsinya dan sebagaimana mestinya.
5. SARAN
Dari perancangan design yang di lakukan, masih perlu menambahkan beberapa modul
tambahan untuk menunjang pembuatan sistem ini. Berdasarkan design dan skema yang di
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paparkan, masih dapat ditambahkan untuk pernyempurnaan dalam segi fitur. Seperti dalam
penambahan beberapa modul yang lain yaitu solar tracking ataupun modul yang lain sesuai
dengan kebutuhan, yang tidak di susun pada skema ini.
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Abstrak
Abstrak Sistem pendukung keputusan (SPK) memiliki tingkat kepentingan di level suatu
manajemen Instansi TNI terutama mengenai Penilaian kinerja prajurit TNI AD dalam
menjalankan tugas pokok serta kewajibannya. Penilaian ini mengacu pada Perkasad (Peraturan
Kepala Staf Angkatan Darat) Nomor Perkasad/57/IX/2009 untuk Perwira dan Nomor
Perkasad/101/XII/2009 untuk Bintara & Tamtama. Permasalahan yang sering dialami oleh
pengambil keputusan saat ini adalah mengenai kalkulasi penilaian kinerja berdasarkan kriteria
masing-masing setiap anggota prajurit TNI AD yang terdiri dari dua kategori yakni perwira dan
non perwira dimana prosedur penilaian tersebut membutuhkan waktu minimal hingga enam
bulan ke depan. Sehingga Hal ini berdampak pada mekanisme promosi jabatan anggota TNI AD
yang kurang maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pada penelitian ini dibuat
suatu aplikasi SPK penilaian kinerja prajurit TNI AD dengan metode Weighted Product (WP).
Aplikasi dirancang dengan menggunakan Bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dan Microsoft
Access 2007. Penelitian ini dikembangkan dengan metode waterfall, melalui proses
pengembangan meliputi; analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem dan pengujian
system. Hasil yang diperoleh dari aplikasi SPK dengan metode WP berupa laporan Dapen
(Daftar Penilaian) dan laporan rekomendasi posisi jabatan (bagi Perwira), sehingga dapat
dijadikan acuan dalam memutuskan bagi pihak manajemen.
Kata kunci Sistem Pendukung Keputusan, Weighted Product, Kinerja
Abstract
Decision support system (SPK) has a level of importance at the level of a management
of the TNI Agency, especially regarding the assessment of the performance of the army in carrying
out their main duties and obligations. This assessment refers to Perkasad (Army Chief of Staff
Regulation) Perkasad Number / 57 / IX / 2009 for Officers and Perkasad Number / 101 / XII /
2009 for Bintara & Tamtama. The problem that is often experienced by decision makers today is
regarding the calculation of performance appraisal based on the criteria of each member of the
Indonesian Army, which consists of two categories, perwira and non-perwira, where the
assessment procedure requires a minimum period of up to six months. This has an impact on the
mechanism of promotion of the position members of the Army that is less than the maximum.
Based on these problems, in this study an SPK application was made to assess the performance
of Indonesian Army soldiers using the Weighted Product (WP) method. The application is
designed using the Visual Basic 6.0 programming language and Microsoft Access 200. This
research was developed by the waterfall method, through a development process including;
system analysis, system design, system implementation and system testing. The results obtained
from the SPK application by the WP method in the form of a Dapen report (Appraisal List) and
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a position recommendation report (for Officers), so that it can be used as a reference in deciding
for management.
Keywords Decision Support System, Weighted Product, Performance
1. PENDAHULUAN

P

rajurit merupakan suatu individu yang memiliki peranan sangat penting pada suatu
organisasi militer. Sebagai Sumber daya utama yang ada tersebut maka prajurit
adalah asset untuk tercapainya tujuan organisasi militer yang telah ditetapkan. Oleh karena itu
penilaian kinerja untuk prajurit TNI perlu dilakukan dengan mengacu pada Perkasad/57/IX/2009
untuk golongan Perwira dan Nomor Perkasad/101/XII/2009 untuk golongan Bintara & Tamtama.
Permasalahan yang sering terjadi yaitu pada proses kalkulasi data penilaian serta
penyimpanan data setiap masing-masing prajurit yang dimiliki karena masih bersifat
konvensional, yang mana membutuhkan ruang arsip serta lemari arsip tersendiri sesuai dengan
jumlah prajurit yang ada. Sedangkan proses perhitungan membutuhkan waktu yang cukup lama
hingga enam bulan lebih bagi anggota tim penilai tersebut, sehingga Sehingga hal tersebut
berdampak pada mekanisme promosi jabatan anggota TNI AD yang kurang maksimal dan
berpengaruh pada pengambilan keputusan yang harus tepat dan cepat.
Pada penelitian sebelumnya oleh Debora Roliaty Gultom mengenai system pendukung
keputusan penempatan prajurit TNI AD di daerah perbatasan menggunakan metode multi atribut
utility theory, berisikan tentang model system yang dapat membantu dalam menentukan anggotaanggota TNI untuk ditempatkan di daerah perbatasan di Indonesia dengan kriteria dan seleksi
lebih cepat, cermat dan efektif degan beberapa komponen diantaranya; komponen Bahasa,
pengetahuan, sistem pemrosesan masalah yang saling berinteraksi satu dengan lainnya.[1]
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rindy Aji Setya Pratama dengan judul
“system pendukung keputusan pemilihan prajurit berprestasi di KODIM 0728/Wonogiri
menggunakan metode Weighting Product (WP)”. Pada penelitian ini dilakukan untuk merancang
dan menghasilkan suatu aplikasi SPK pemilihan prajurit berprestasi dengan metode WP, dengan
empat kriteria; samapta, menembak, uji terampil jabatan, Uji terampil perorangan.[2]
Kemudian penelitian tentang pemilihan prajurit terbaik menggunakan metode AHP oleh
Rika Nofitri. Aplikasi SPK pemilihan untuk menentukan kenaikan pangkat yang dirancang
dengan menggunakan metode AHP. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah pihak staff untuk
membuat laporan penilaian pangkat prajurit TNI.[3]
Untuk mengatasi permasalahan pada anggota panitia tim penilai maka dibutuhkan suatu
aplikasi SPK penilaian kinerja prajurit TNI yang mempuhuni serta diharapkan dapat membantu
dan mempersingkat waktu dalam perhitungan nilai kinerja sesuai kriteria yang telah ditetapkan
pada setiap prajurit sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
2. METODE PENELITIAN
Metode pengembangan system yang dilakukan menggunakan metode waterfall, berupa
siklus hidup pengembangan sistem (system development life cylce/SDLC) atau sering disebut
dengan metode waterfall memiliki beberapa tahapan.[4]
Tahap utama dapat dikategorikan menjadi : Analisis sistem, Perancangan sistem, Implementasi
sistem.[4]
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2.1. Analisis Sistem
Menguraikan suatu sistem perhitungan yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya
dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang
terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan.
2.2. Design Proses
Beberapa proses yang dilakukan pada penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai
berikut ; pembuatan flowchart, pembuatan Data Flow Diagram (DFD), pembuatan diagram
berjenjang, pembuatan diagram overview.
2.3. Design Data
Merupakan perancangan data yang digunakan dengan management database MS. Acces
2007 sebagai tools nya.
2.4. Weighted Product (WP)
Metode weighted product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut,
dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. [5] Proses
ini sama halnya dengan proses normalisasi. Preferensi untuk alternatif 𝑆𝑖 diberikan sebagai
berikut :
𝑆𝑖 = ∏𝑛𝑗=1 X 𝑖𝑗

𝑤𝑗

(1)

Keterangan :
S
= Preferensi alternative dianalogikan vector S.
X
= Nilai Kriteria
W
= Bobot Kriteria/subkriteria
i
= Alternatif
j
= Kriteria
n
= Banyaknya kriteria
Dimana ,
∑ 𝑊𝑗 = 1. 𝑊𝑗

(2)

adalah pangkat bernilai positif untuk keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya.
Preferensi relatif dari setiap alternatif diberikan sebagai :
𝑤𝑗

𝑉𝑖 =

∏𝑛
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗

∏𝑛
𝑗=1 𝑋∗𝑗

Keterangan :
V: Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vector V.
X: Nilai kriteria.
w: Bobot kriteria/subkriteria.
I : Alternatif.
J : Kriteria.
n: Banyaknya kriteria.
*: Banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vector S.

(3)
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis sistem yang diusulkan merupakan aliran sistem yang baru dan dilakukan
pengembangan terhadap sistem sebelumnya. Adapun perancangan terhadap proses meliputi
diagram konteks dan diagram level, sebagai berikut :

Gambar 1. Diagram Konteks
Pada Gambar 1 tersebut merupakan design terhadap proses system pada SPK penilaian
kinerja prajurit dengan dua entitas luar yang berperan. Berikutnya adalah diagram proses
penurunan level nol yang menggambarkan lebih detil alur prosesnya sebagai berikut :

Gambar 2. Diagram Level nol
Pada gambar 2 merupakan diagram detil daripada diagram konteks sebelumnya dimana
terdapat tujuh proses; pengolahan data kriteria, pengolahan data sub kriteria, pengolahan data
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penugasan, pengolahan data personil, pengolahan data penilaian personil, proses perhitungan
dengan WP serta proses pembuatan laporan.
Pada gambar 3 merupakan desain data dengan model ERD, menggambarkan hubungan
antar entity yang telah dibangun. Yang menjadi dasar pada saat pembuatan database pada system
aplikasi SPK. Terdiri dari beberapa entitiy dan atribut-atributnya

Gambar 3. Entity Relationship Diagram (ERD)
Perhitungan metode WP sebagai salah satu metode yang dilakukan pada penelitian ini
dengan permasalahan yang muncul terkait perhitungan penilaian kinerja prajurit TNI AD.
Tabel 1. Contoh penilaian personil Bintara
NO

Nama Personil

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

1

Angga Yudistira

80

80

85

87

90

84

94

85

74

84

2

Karel

81

74

84

93

82

72

82

73

93

74

3

Made

73

83

85

82

84

75

93

75

82

82

4

Eko

82

90

84

75

83

82

80

83

84

84

Adapun proses perhitungan vector S sebagai berikut :
800.15
0.15
[810.15
73
820.15

800.15 850.09
740.15 840.09
830.15 850.09
900.15 840.09

870.1 900.1
930.1 820.1
820.1 840.1
750.1 830.1

840.08 940.08
720.08 820.08
750.08 930.08
820.08 800.08

850.1 740.08
730.1 930.08
750.1 820.08
830.1 840.08

840.07
740.07 ]
820.07
840.07
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V1 =

83.737
83.73816
=
= 0.2556
83.737 + 80.245 + 80.700 + 82.931 327.61434

V2 =

80.24559
80.24559
=
= 0.2449
83.737 + 80.245 + 80.700 + 82.931 327.61434

V3 =

80.70100
80.70100
=
= 0.2463
83.737 + 80.245 + 80.700 + 82.931 327.61434

V4 =

82.92959
82.92959
=
= 0.2531
83.737 + 80.245 + 80.700 + 82.931 327.61434
Tabel 2. Hasil perhitungan

RANKING

NAMA
ANGGOTA

NILAI

NILAI

METODE WP

METODE TNI AD

1

Angga (V1 )

0.2556

84.3

2

Eko (V4 )

0.2531

82.7

3

Made (V3 )

0.2463

81.4

4

Karel (V2 )

0.2449

80.8

Pada gambar 4 merupakan implementasi untuk tampilan input, merupakan tampilan
aplikasi untuk melakukan login

Gambar 4. Desain input data Username dan Password
Pada gambar 5 merupakan implementasi desain sistem untuk memasukan data penilaian
prajurit seperti berikut ini :
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Gambar 5. Tampilan menu input data penilaian prajurit
Gambar 6 merupakan implementasi tampilan menu proses perhitungan dengan menggunakan
metode WP

Gambar 6. Tampilan menu proses perhitungan dengan metode WP
Pada Gambar 7 merupakan implementasi dari tampilan output hasil perhitungan berupa menu
rekomendasi, sebagai berikut

Gambar 7. Tampilan menu hasil output
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4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian tentang SPK penilaian kinerja prajurit TNI AD, maka
kesimpulannya adalah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Penilaian Kinerja Prajurit
TNI AD Dengan Metode Weighted Product Pada Satuan Infolahtadam XVII/Cenderawasih sudah
dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman visual basic dan menggunakan manajemen
database Microsoft Access.
Disamping itu aplikasi ini bersifat dinamis dengan dapat ditambahkannya bobot nilai atau
kriteria menyesuaikan dengan aturan dari Markas Besar TNI AD serta dapat menampilkan menu
grafik sebagai parameter penilaian kinerja prajurit tersebut.
5. SARAN
Aplikasi ini perlu dilakukan integrase data terhadap sistem aplikasi sistem informasi
personil prajurit TNI AD yang telah ada sebelumnya agar menghindari duplikasi data serta
perancangan program ini masih terbatas pada lingkup satuan Infolahtadam XVII/Cenderawasih,
sehingga penggunaan aplikasi sangat terbatas dan tertutup.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, kerabat dan dosen pembimbing saya
yang telah memberi dukungan financial terhadap penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Gultom, D.R., Waruwu, F.T. 2019. Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Prajurit TNI
AD di daerah perbatasan menggunakan metode Multi Attribute Utility Theory (studi kasus
: Yonif 121 Macan Kumbang, Galang, Sumatera Utara). Jurnal Pelita Informatika. No1,
Vol.18,2301-9425.
[2] Pratama, R.A.S., Kustanto. dan fitriasih, S.,H. 2017. Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Prajurit Berprestasi di Kodim 0728/Wonogiri Menggunakan Metode Weighting
Product. Jurnal Tikomsin. No2, Vol.5 , 2620-7532.
[3] Novitri, R. 2018. Pemilihan Prajurit Terbaik Menggunakan Metode AHP. Journal Of
Science and Social Research. No.2, Vol.1, 2615-3262.
[4] Pressman, R, S, 2010, Software Engineering : A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill,
New York.
[5] Kusumadewi, Sri. 2006, Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM). Graha
Ilmu, Yogyakarta.
[6] Budi, Ronald, 2010, Programming With Microsoft Visual Basic 6. Skripta, Malang.
[7] Laili, N. 2014. Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan
Metode Analytic Network Process (Anp) Di Rsud Panembahan Senopati. Tesis, Program
Studi Teknik Informatika. Fakultas Sains Dan Teknologi. Program Pascasarjana. Universitas
Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Yogyakarta.
[8] McLeod. 2004, Sistem Informasi Manajemen. PT Indeks, Jakarta.
[9] O’Brien, J, A. 2005, Pengantar Sistem Informasi : Persefektif Bisnis dan Manajerial. Ed.12.
Salemba Empat, Jakarta.
[10] Turban, E and Aronson, J. E. 2007, Introduction to Information Systems :Supporting and
Transforming Business. Penerbit Andi, Yogyakarta.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 431
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AUTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR CAHAYA
FOTODIODA
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Teknik Informatika, 2)Sistem Informasi, STMIK Dipanegara Makassar
Jalan Perintis Kemerdekaan KM.9 Makassar, Telp.(0411)587194 – Fax (0411)588284
e-mail: , husaindsndipa79@gmail.com 1, herlinda_dp@yahoo.com 2
Abstrak
Keamanan pada jendela merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Tidak jarang
jendela berperan sebagai akses terhadap keluar masuknya udara. Tujuan penelitian yaitu untuk
membuat jendela dapat terbuka dan menutup secara automatis dengan menggunakan sensor
cahaya fotodioda. Metode perancangan yang digunakan yaitu perancangan mekanik dan
elektronika untuk membuat satu kesatuan modul mikrokontroler, dengan metode pengujian yaitu
pengujian yaitu pengujian Black Box dan eksperimen secara berulang-ulang guna mendapatkan
hasil yang di inginkan. Sistem kerja alat ini adalah pertama perangkat lunak arduino dalam
sistem ini dibuat dengan Bahasa C, sistem ini bekerja ketika mendeteksi inputan cahaya yang
kemudian diterima oleh sensor fotodioda, Kemudian keluaran yang berupa tegangan
dikonversikan dan diproses oleh Arduino dan akan mengaktifkan driver yang berupa regulator
yang akan mengaktifkan motor SERVO, relay dan limit swith. Dengan sistem alat yang demikian,
penulis telah berhasil membuat Prototype Buka tutup jendela automatis menggunakan sensor
cahaya fotodioda.
Kata kunci : Jendela, cahaya, arduino, fotodioda.
Abstrak
Security on the window is very important for humans. Not infrequently the window is
accessed as access to the air entrance. The purpose of research is to make windows open and
close automatically by using photodiode light sensors. The design method used is mechanical and
electronic design to make a single unit of microcontroller module, with the testing method that is
Black Box testing and repeated experiments in order to get the desired results. The working
system of this tool is the first Arduino device in this system made with C language, this system
works compilation supporting light input which is then received by a photodiode sensor, then
released containing a voltage that is converted and run by Arduino and will activate a driver
consisting of a regulator that will The regulator activates the SERVO motor, relay and limit swith.
With such a device system, the author has succeeded in making the Open and Close Prototype
window automatically using a photodiode light sensor.
Keywords: window, light, arduino, photodiode

1

K

PENDAHULUAN

ebutuhan akan efektifitas dan esfisiensi bekerja sangat diutamakan dalam semua
bidang, berangkat dari hal ini telah mendorong manusia untuk berkreasi dan
berinovasi dalam bidang teknologi untuk menciptakan alat yang lebih efektif dan efisien. Salah
satu perkembangn teknologi saat ini adalah mikrokontroler yang mampu disinkronisasi dengan
perangkat keras lainnya, sistem mikrokontroler lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan
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sederhana yang penting seperti mengendalikan motor, saklar, resistor variabel, atau perangkat
elektronis lain. Sehingga demikian perangkat ini bisa mengefektifkan dan mengefisienkan kerja
pembuatan alat nantinya.
Dengan meningkatnya kebutuhan dalam suatu rumah tangga , mengakibatkan seseorang
harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga kurang
memperhatikan kondisi rumahnya. Contoh sederhananya lupa dan malas menutup jendela
disebabkan kelelahan dari bekerja, jendela sulit untuk dijangkau karena berada pada ketinggian
atau berada lantai atas suatu bangunan. Dengan permasalahan tersebut, kami merancang sebuah
prototipe yang dapat membuka dan menutup jendela secara otomatis dengan menggunakan
sensor cahaya fotodioda. [1]
2. METODE PENELITIAN
2.1. Mikrokontroler
Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar
elemennya dikemas dalam satu keping IC (integrated circuit) sehingga sering disebut
mikrokomputer chip tunggal. Lebih lanjut, mikrokontroler merupakan sistem komputer yang
mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik[8]. Mikrokontroler AVR merupakan
pengontrolan utama standar industri dan riset saat ini. Hal ini dikarenakan berbagai kelebihan
yang dimiliki dibanding microprocessor yang lebih murah, dukungan software dan dokumentasi
yang menandai dan memerlukan komponen pendukung yang sangat sedikit. mikrokontroler yang
digunakan adalah mikrokontroler AVR ATmega328 (Arduino Uno) [2]. Arduino Uno
mengandung mikrokontroler (berupa Atmel AVR) dan dilengkapi dengan oscillator 16MHz
(yang memungkinkan operasi berbasis waktu dilaksanakan dengan tepat), dan regulator
(pembangkit tengangan) 5volt. Sejumlah pin tersedia di papan. Pin 0 hingga 13 digunakan untuk
isyarat digital, yang hanya bernilai 0 dan 1. Pin A0-A5 digunakan untuk isyarat analog.[4][5]
2.2. Sensor cahaya
Pengunaan pancaran cahaya merupakan cara yang dapat diandalkan untuk mendeteksi
kehadiran suatu benda. Elemen utama dalam jenis peranti optik ini adalah transduser optik ini
bermacam-macam, dengan perbedaan utama yang terletak pada kepekaan terhadap warna cahaya
tertentu dan seberapa cepat tanggapan yang diberikan [1]. Salah satu contohnya fotodioda. Pada
fotodioda, elektron akan didapatkan ketika energi cahaya mengenai sambungan P-N. Semakin
besar cahaya yang mengenai sambungan P-N, semakin besar arus nalik pada fotodioda. Fotodiada
telah dioptimalkan untuk sensitif terhadap cahaya. pada fotodioda ini, kemasan transparan
berguna untuk melewatkan cahaya sehingga sampai pada sambungan P-N. Sinar yang dapat
menghasilkan elektron bebas dan lubang. [3][7]
2.3. Motor Servo
Motor servo pada dasarnya adalah motor magnet permanent dengan kualifikasi khusus
yang sesuai dengan aplikasi servoing di dalam teknik control. Secara umum dapat didefinisikan
bahwa motor servo harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengatasi perubahan yang
sangat cepat dalam posisi, kecepatan dan akselerasi. Motor servo juga dikehendaki handal
beroperasi dalam lingkup torsi yang berubah-ubah. Motor servo yang digunakan adalah produksi
dari TowerPro. Motor servo dengan dimensi 40.6 mm panjang x 19.8 mm lebar x 37.8 mm tinggi,
dapat dengan mudah diaplikasikan untuk berbagai kepentingan robotik sederhana. Di samping itu
motor servo ini, memiliki berat yang relative ringan yaitu 55.2 gram. Mekaniknya menggunakan
dual ball bearing pada output bearing sehingga pergerakannya menjadi lebih halus, dan getaran
serta goncangan yang terjadi dapat dikurangi sekecil mungkin. Meskipun dimensinya kecil dan
ringan, motor servo ini memiliki torsi yang cukup besar yaitu 13 kg/cm dan memiliki putaran
yang baik yaitu untuk menggerakkan sejauh 60o hanya dibutuhkan waktu 0,2 detik. [1]
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2.4. Solenoid Door Lock
Prinsip dari solenoid sendiri akan bekerja sebagai pengunci dan akan aktif ketika diberikan
tegangan sebesar 9 – 12 Volt. Didalam solenoid terdapat kawat yang melingkar pada inti besi.
Ketika arus listrik mengalir melalui kawat ini, maka terjadi medan magnet untuk menghasilkan
energi yang akan menarik inti besi ke dalam.[1][3]
2.5. Bahasa Pemograman
Bahasa pemrograman Arduino menggunakan bahasa C yang sudah dipermudah
menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana sehingga pemula pun bisa mempelajarinya dengan
cukup mudah. Software Arduino Integrated Development Enviroment (IDE) dibutuhkan untuk
membuat program Arduino dan mengupload ke dalam board Arduino. [6][8]
3 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perancangan Mekanik
Perancangan mekanik ini menggunakan dua jenis mekanik yang berbeda, yaitu untuk
membuka dan menutup pintu menggunakan solenoid sebagai pengunci dengan tegangan input 12
Volt dan motor SERVO dengan tegangan input 5 Volt utnuk membuka jendela. Rancangan
mekanik Prototype buka tutup jendela ini memiliki sistem secara automatis dimana
pengaturannya menggunakan arduino uno. Gambar rancangan mekanik Prototype buka tutup
jendela automatis menggunakan sensor cahaya fotodiod

Gambar 1 Mekanik Alat Prototype Buka tutup jendela Automatis
3.2 Perancangan Perangkat Elektronika
Perancangan Desain Alat Pengoperasin pintu berbasis android ini menggunakan beberapa
rangkaian yaitu rangkaian sensor cahaya fotodioda, rangkaian minimum system Mikrokontroler,
rangkaian Motor servo, rangkaian buak tutup manual, rangkaian relay ke solenoid

Gambar 2 Skema Elektronika Keseluruhan
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Gambar 3 Skema rangkaian sensor cahaya
Pada rankaian ini 3 sensor cahaya fotodioda masuk pada pin A0, A1 dan A2 yang ada
pada arduino uno sensor ini menangkap sejumlah cahaya, jika cahaya sesuai maka ke 3 sensor
akan megirim sinyal pada arduino uno

Gambar 4 Skema rangkaian buka tutup manual
Ketika sensor dalam kondisi tidak baik atau rusak maka perangkat ini dapat difungsikan
secara manual, pengguna tinggal menekan tombal yang telah tersedia untuk membuka dan
menutup jendela,perangkat ini adalah perangkat tambahan yang dapat digunakan pada saat
tertentu jika perangkat sensor dalam keadaan tidak berfungsi. Untuk tombol buka berada pada
pin ~11dan tombol tutup pada pin ~10.

Gambar 5 Skema rangkaian relay ke solenoid
Rangkain relay ini mengubah arus yang ada pada arduino untuk memberikan arus yang
cukup untuk solenoid bekerja membuka kuncian pada prototype ini.

Gambar 6 Skema rangkaian motor servo
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Rangkaian motor servo berhubungan pada adruino uno pada pin ~10 untuk jalur data
yang telah di masukkan pada perangkat sedangkan arus berada pada pin 8 dan pin 9.
3.3 Rangkaian Fisik arduino uno
Rangkaian arduino uno dapat dilihat pada gambar 7, yang berfungsi untuk mengelola data
yang diterima dari sensor cahaya kemudian memberikan keluaran yang sesuai dengan kondisi
data yang masuk dengan program yang telah dibuat dan diisikan didalamnya. Adapun rangkaian
fisik Arduino uno terlihat pada gambar.

Gambar 7 Tampilan Fisik arduino uno
3.4 Pengujian Sensor Fotodioda
Pengujian
sensor fotodioda diberi
cahaya
sesuai
kebutuhannya
sensor fotodioda tidah
mendapatkan
cahaya
sesuai kebutuhannya

Hasil

Keterangan
Sensor mendapat cahaya yang
dibutuhkan
lalu
arduino
✓
menerjamahkan perintah untuk
membuka solenoid dan motor
membuka jendela.
Arduino memberi perintah pada
✓
motor menutup jendela dan
mengunci solenoid
Screen Shoot
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Gambar 8 Pengujian sensor fotodioda
Tabel 1 Pengujian sensor fotodioda
Pengujian

Hasil

Menggunakan 1
sensor fotodioda

✓

Menggunakan 2
sensor fotodioda

✓

Menggunakan 3
sensor fotodioda

✓

Keterangan
Sensor mendapat cahaya yang dibutuhkan
dengan jarak maksimal 26 cm lalu arduino
menerjamahkan perintah untuk membuka
solenoid dan motor membuka jendela.
Penggunaan 1 sensor tidak akuratnya cahaya
yang diterima fotodioda mengakibat error
pada sistem
Sensor mendapat cahaya yang dibutuhkan
dengan jarak maksimal 20 cm lalu arduino
menerjamahkan perintah untuk membuka
solenoid dan motor membuka jendela.
Menggunakan 2 sensor tidak sesensitif pada
penggunaan 1 sensor dan meminimalisir
error dibanding pengujian pertama
Sensor mendapat cahaya yang dibutuhkan
dengan jarak maksimal 15 cm lalu arduino
menerjamahkan perintah untuk membuka
solenoid dan motor membuka jendela.
Penggunaan 3 sensor lebih akurat dibanding
menggunakan 1 atau 2 sensor mengurangi
error pada sistem

Pada tabel di atas tampak pengujian sensor menghasilkan penggunaan 3 sensor sekaligus
lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan 1 atau 2 sensor walaupun jarak cahaya senter
HP yang bias diterima untuk mengaktifkan sistem maksimak 15 cm.
3.5 Pengujian pada relay
Pengujian

Hasil

Keterangan

Relay ON

✓

Pada saat perangkat diaktipkan relay
bersiap menerima perintah dari arduin
untuk membuka dan menutup solenoid

Screen Shoot

Gambar 9 Pengujian Relay
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Pada gambar di atas tampak relay dalam posisi siap menerima perintah dari arduino setelah
sensor fotodioda mendapatkan cahaya.
4 KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil pengujian ini adalah penggunaan 1 sensor tidak akuratnya cahaya
yang diterima fotodioda mengakibat error pada sistem. Menggunakan 2 sensor tidak sesensitif
pada penggunaan 1 sensor dan meminimalisir error dibanding pengujian pertama. Penggunaan 3
sensor lebih akurat dibanding menggunakan 1 atau 2 sensor mengurangi error pada sistem.
Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus uji sample atas perangkat lunak diatas yang
menggunakan metode black-box pada tiap tampilan hasil dari pengujian ini dapat dikatakan
berhasil atau diterima. Pengujian dengan metode black-box ini dapat diterima dikarenakan pada
tiap kendali input yang dimasukkan user hasil dari outputnya sesuai dengan yang diharapkan,
sebagai contohnya dimana ketika cahaya mengenai sensor fotodioda maka hasilnya sesuai dengan
yang diharapkan dan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan serta bebas error sehingga layak
untuk dipergunakan.
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Abstrak
Pemanfaatan teknologi telah menjadi kebutuhan utama pada bidang perhotelan.
Pengelolaan hotel yang di integrasikan dengan komputer bertujuan untuk memudahkan
pengguna dalam mengakses kebutuhan akan hotel diwilayah tertentu.. Persaingan hotel yang tiap
tahun semakin bertumbuh pesat membuat masing-masing manajemen hotel untuk melakukan
pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa mereka. Namun disaat teknologi yang mengiringi
percepatan pariwisata tersebut semakin berkembang, dibutuhkan pula kualitas perangkat lunak
atau kualitas teknologi yang baik dalam mendukung kegiatan hotel tersebut. Untuk itu dibutuhkan
sebuah metode penilaian yang baik untuk menilai sejauh mana perangkat lunak yang digunakan
pihak hotel mampu berfungsi dengan baik dalam meningkatkan pengunjung . Model penilaian
aplikasi yang di buat menggunakan berbagai parameter yang sudah di tentukan dengan sebuah
model penilaian perangkat lunak yang di namakan McCall. Dalam Proses Penilaian menuju
nilai akhir ada beberapa tahap proses yang harus di lakukan di antaranya adalah proses
menentukan parameter ,membuat daftar pertanyaan pada kuisioner dan menentukan nilai tiap
kuisioner sampai kepada menentukan nilai bobot tiap faktor yang digunakan . Penerapan aplikasi
berupa simulasi penilaian untuk menunjukan kelemahan dan kelebihan aplikasi yang digunakan
hotel pada saat ini diyakini mampu mendukung pihak hotel untuk meningkatkan kapabilitas
perangkat lunak atau teknologi yang digunakan demi mendukung pertumbuhan hotel.
Kata kunci— Hotel, McCall, modelpenilaian, Perangkatlunak, ITgovernance
1. PENDAHULUAN

P

erkembangan Teknologi menuju revolusi digital 4.0 saat ini sudah tidak bisa dibendung,
hal ini juga membuat teknologi pada bidang pariwisata dipaksa untuk selalu berkembang
supaya tidak mengalami ketertinggalan. Pemanfaatan Bidang Pariwisata terutama pada
perhotelan yang di integrasikan dengan komputer bertujuan untuk memudahkan komunikasi
penguna jasa di bidang ini. Komunikasi antara pihak hotel dengan pengguna jasa perhotelan
memberikan manfaaat yang besar terutama untuk mengumpulkan data dan membandingkan
penginapan yang akan mereka tempati yang memang layak dan sesuai dengan dana bagi pengguna
jasa di bidang ini. Penerapan aplikasi penilaian suatu tempat menginap saat ini di rasa sangat
penting antara kedua belah pihak baik dari sisi pengguna ataupun dari sisi penyedia layanan
informasi yang akan diberikan.
Sun Hotel Pangkalpinang adalah salah satu contoh hotel yang ada di Bangka Belitung
khususnya yang ada di wilayah Pangkalpinang, persaingan hotel tiap tahun semakin bertumbuh
pesat membuat masing-masing manajemen hotel untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi
pengguna jasa mereka. Untuk melihat sejauh mana kinerja, pelayanan setiap hotel terutama Sun
Hotel terhadap pelayanan pengguna atau sistem keamanan hotel tersebut, di rasa sangat
membutuhkan sebuah aplikasi penilaian untuk membandingkan kinerja setiap hotel.
Pada Sun Hotel Pangkalpinang dirasa sangat perlu di buatkan sebuah aplikasi simulasi
untuk menilai sejauh mana kemajuan hotel tersebut layak di gunakan oleh pengguna jasa di
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bidang pariwisata, dalam sistem penilaian aplikasinya tidak sembarangan di buat melainkan
menggunakan berbagai parameter yang sudah di tentukan dengan sebuah metode yang di
namakan McCall yang tersusun secara hirarki yaitu level atas yang disebut dengan factor dan
level bawah yang disebut dengan criteria [1] . Nantinya dari setiap parameter akan di aplikasikan
ke dalam sebuah rancangan aplikasi sistem penilaian aplikasi Hotel tersebut.
Berdasarkan Uraian di atas maka sangat penting sekali dengan adanya aplikasi untuk
menilai sebuah kelayakan sistem keamanan, Efisiensi dan Kualitas pada aplikasi pemesanan hotel
atau aplikasi yang di gunakan pada hotel tersebut, Dalam penilaian kualitas aplikasi di sediakan
poin-poin penilaian yang akan dijadikan dasar untuk menilai apakah sebuah perangkat lunak
dikatakan berkualitas atau tidak.
1.1 Permasalahan
Permasalahan utama pada penelitian ini adalah bahwa aplikasi dan penggunaan teknologi
di Hotel yang ada di Bangka belitung, dalam contoh penelitian ini diambil adalah SUN Hotel
belum pernah sama sekali diuji dan dinilai sejauh mana tingkat kapabilitas dari teknologi
perangkat lunak yang mereka gunakan. Disamping itu pihak Hotel belum memiliki sarana dan
prasarana untuk menguji dan menilai Teknologi perangkat lunak yang mereka gunakan.
1.2 Tujuan Penelitian
Untuk itu perlu dibangun sebuah sarana berupa aplikasi simulasi bagi hotel yang dapat
digunakan untuk melakukan pengukuran atau melakukan simulasi sendiri untuk mengukur sejauh
mana tingkat kedewasaan teknologi perangkat lunak yang mereka gunakan. Dengan memiliki
aplikasi simulasi penilaian bagi teknologi perangkat lunak tersebut tentu saja akan sangat
membantu mereka untuk meningkatkan kapabilitas teknologi yang mereka gunakan bagi
kemajuan hotel.
1.3 Penelitian terdahulu
Pada penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang relevan, hal ini cukup
penting karena akan dijadikan data pendukung yang di dalamnya terdapat acuan yaitu berupa teori
atau hasil dari berbagai penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang kami jadikan referensi
diantaranya :
1. Penelitian Agus Mulyanto (2016)
Penelitian Ini Berjudul “PENGUJIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK
MENGGUNAKAN MCCAL’S SOFTWARE QUALITY FRAMEWORK” dalam penelitian
ini peneliti menggunakan metode analisis secara langsung dengan bertemu dengan pengguna
untuk menghitung hasil yang akan di dapatkan.Hasil yang di dapatkan adalah setelah peneliti
menggunakan 5 faktor MCCall tingkat kualitas sistem informasi akademik bisa terlihat seberapa
besar nilai yang di dapatkan.
2. Penelitian Wayan Gede Suka Parwita, Luh Arida Ayu Rahning Putri (2012)
Penelitian ini berjudul “KOMPONEN PENILAIAN KUALITAS PERANGKAT
LUNAK BERDASARKAN SOFTWARE QUALITY MODELS” dalam penelitian ini banyak
di gunakan model karena tujuannya adalah untuk mencari model dengan metode yang bagaimana
yang paling pas untuk menilai kualitas dari perangkat lunak. Hasil yang didapatkan adalah dengan
menggunakan berbagai model yang diterapkan menemukan adanya kelebihan dan kekurangan
dari tiap model yang dipakai untuk uji coba.
3. Penelitian Anita Hidayati, Fatima Rosmaningsih, Suci Ana Latifah (2017)
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Penelitian ini berjudul “Analisa Kualitas Perangkat Lunak Sistem Informasi
Akademik Menggunakan McCall” dalam penelitian ini penelitian menggunakan prinsip
pendekatan langsung kepada responden dengan menyebarkan kuisioner dengan menyertakan
faktor-faktor pada McCall. Hasil Penelitian adalah kekurangan pada sistem informasi Akademik
setelah dinilai dengan beberapa faktor menggunakan McCall Aplikasi dalam menampilkan
informasi kepada mahasiswa masih belum sesuai.Selain itu letak kegagalan dalam penanganan
perangat lunak masih lemah.
4. Penelitian Khairullah, Bambang Soedijono, Hanif Alfatta (2017)
Penelitian ini berjudul “Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Inventaris aset
universitas Muhammadiyah Bengulu Meggunakan metode Mccall” dalam penelitian ini
menggunakan quisioner yang digunakan untuk menentukan suatu jaminan kualitas perangkat
lunak atau nilai kelayakan dari sistem inventaris berdasarkan kriteria faktor kualitas yang ada
pada metode McCall. Hasil dari penelitian setelah dilakukan penilaian dengan berbagai faktor
pada efficiency sudah sangat baik untuk penilaian yang mencapai 81% jika di lihat dari jawaban
responden,pada faktor reliability hasil pengukurang yang di peroleh sebesar 49,2% termasuk
kategori cukup baik tapi ada beberapa hal yang harus di perhatikan bahwa output yang di hasilkan
masih kurang dipahami oleh pengguna serta menu-menu pada aplikasi perlu di sederhanakan lagi.
5. Penelitian Andria, Kusrini, Armadyah Ambrowati (2016)
Penelitian ini berjudul “Evaluasi Kualitas WEB portal STT Dharma Iswara Madiun
menggunakan metode McCall” dalam penelitian ini dilakukan penilaian seberapa baik kualitas
WEB Portal STT dharma Iswara Madiun dengan melakukan evaluasi menggunakan faktor
metode McCall dan usulan apa saja yang dapat diberikan kepada pengembang web terkait dengan
hasil evaluasi faktor kualitas guna pengembangan web portal yang bermutu.dalam menentukan
bobot kriteria pada kuisioner menggunakan penilaian Judgement dari pengembang. Dengan
mengajukan dasar pengembang menggunakan faktor Correctness dan Usability. Penilaian
Judgement dari pengembang web portaltersebut kemudian di masukan ke bobot kriteria pada
kuisioner kemudian dibagikan kepada responden. Hasil yang didapatkan adalah dari faktor
Correctness perlu di lakukan peningkatan informasi, Pada faktor Usability harus ada perbaikan
tampilan terkait form yang menjebatani komunikasi antar user dan administrator, dari Integrity
usulan ke pengembang untuk menambahkan firewall dan scanning menyeluruh pada website
sehingga bisa di pantau terus keamannnya
2. METODE PENELITIAN
2.1

Analisa Masalah
Penelitian ini dimulai dengan melakukan Observasi secara langsung ke Hotel. Pada studi
kasus Sun Hotel , sistem yang sedang berjalan saat ini di bagian Reservasi hotel adalah tamu bisa
memesan kamar secara desktop . Tamu yang datang ke hotel menuju meja resepsionis di sana
pegawai hotel akan memberikan formulir untuk pengajuan pemesanan kamar yang harus di isi
secara lengkap oleh pelanggan, setelah melengkapi data, formulir kemudian di serahkan ke pihak
hotel untuk di lakukan input pada sistem yang telah tersedia, sebagai verifikasi pihak hotel akan
meminta kartu identitas pemesan, setelah kartu identitas di terima kemudiaan semua data pemesan
di input di sistem Hotel, kemudian sistem akan menghitung secara otomatis jumlah yang harus di
bayar oleh tamu.
Setelah itu ada konfirmasi jumlah pembayaran dari pihak hotel ke tamu, Kemudian pihak
pemesan membayar jumlah pesanan yang telah di sebutkan oleh pihak hotel.Kunci Kamar di
siapkan pihak hotel untuk di aktifkan pada aplikasi pembuka kunci (Smart Lock Key). Setelah
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diaktifkan kunci diserahkan ke pihak tamu, dan proses pemesanan selesai sampai pihak pemesan
menuju kamar yang telah ditentukan.

Gambar 2.1 . Prosedur pemesanan kamar hotel
Aplikasi reservasi hotel milik Sun Hotel memiliki beberapa fitur yang dapat dilihat pada gambar
berikut dibawah ini :
1.

Menu Utama Aplikasi Reservasi

Gambar 2.2 Menu Utama Aplikasi Reservasi
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Gambar 2.2 merupakan menu utama aplikasi reservasi yang digunakan pihak hotel untuk melihat
berapa jumlah kamar yang masih tersedia dan kamar mana yang telah ditempati oleh pemesan,
pada menu ini semua informasi bisa dilihat pada pagian Reservasi.
2.

Menu Cek In

Gambar 2.3 Menu Cek In
Gambar 2.3 merupakan menu cek in yang digunakan untuk membuat pesanan kamar yang dipesan oleh
tamu hotel, Pada tampilan menu ini ada pilihan jenis kamar yang ingin di pesan.

3.

Tampilan Kamar dalam sistem aplikasi

Gambar 2.4 Tampilan kamar dalam sistem aplikasi
Gambar 2.4 merupakan Tampilan kamar dalam sistem aplikasi yang telah dipesan oleh orang lain dan bisa
digunakan untuk melihat jumlah kamar yang Masih tersedia.
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4.

Program Kunci Kamar (Key Master)

Gambar 2.5 Program Kunci Kamar
Gambar 2.5 adalah Program Kunci Kamar digunakan pihak hotel untuk membuka kunci kamar
dengan cara mengaktifkan kunci kamar yang ada pada kartu kunci yang dibaca melalui chip.
2.2 Metode Penilaian Pada McCall
Metode penentuan kualitas perangkat lunak dalam penelitian ini menggunakan metode
McCall Model. Dari 11 (sebelas) faktor kualitas McCall Model [1] untuk menentukan kualitas
perangkat lunak ini hanya akan digunakan lima faktor yaitu faktor Ketepatan (Correctness),
Keandalan (Reliability), Efisiensi (Efficiency), Kegunaan (Usability), dan Perbaikan
(Maintainability)
Penilaian menggunakan metode McCall menggunakan tahapan sebagai berikut, yaitu :
1. Menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor.
2. Menentukan bobot (w) dari setiap kriteria (0<=w<=1).
3. Menentukan skala penilaian kriteria berdasarkan Kuisioner yang di pakai.
4. Memasukkan nilai pada tiap kriteria hasil dari penilaian responden.
5. Menghitung nilai total dengan rumus Fa=w1c1+w2c2+…+wncn. Fa adalah nilai total dari
faktor a, wi adalah bobot untuk kriteria i, dan ci adalah nilai untuk kriteria i.

2.3 Analisis Hasil Penelitian
Hasil Penelitian jika diurutkan akan di temukan urutan pencarian hingga menemukan nilai
dengan rincian dan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Tahap Menentukan Faktor dan Parameter
Pada tahap ini dilakukan pencarian beberapa pertanyaan yang sesuai dengan parameter yang
akan digunakan. Adapun Parameter pertanyaan yang akan digunakan untuk menentukan nilai dari
aplikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Tabel Parameter Ketepatan (Correctness)
b. Tabel Parameter Keandalan (Realibility)
c. Tabel Parameter Efisiensi (Efficiency)
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d. Tabel Parameter Kegunaan (Usability
e. Tabel Parameter Pemeliharaan (Maintainbility)
2. Pembuatan Tabel Kuisioner
Pembuatan Tabel Kuisioner adalah bagaimana cara untuk menentukan nilai yang di harapkan
dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data [4]. Dalam Teknik Pembobotan untuk
mendapatkan nilai kualitas suatu aplikasi digambarkan melalui tabel sebagai berikut:
2.2.2

Grade Penilaian Akhir

Grade adalah tingkat penilaian yang di dapatkan untuk menentukan sebesar apa kualitas
yang dihasilkan dari aplikasi dilihat dari persentase pertanyaan yang dijawab dengan ya
(menggunakan Skala Biner).
Tabel 2.1 Penentuan Grade
Ketentuan Grade
0-40 % ( pertanyaan dijawab ya )

Buruk

41-60 % ( Pertanyaan Dijawab ya)

Sedang

61-80% ( pertanyaan di jawab Ya )

Baik

81-100% ( pertanyaan dijawab Ya )

Sangat baik

2.2.3

Memasukan Bobot dan Nilai Pada Tiap Kriteria
Bobot dan nilai yang ingin di peroleh mengalami perjalanan serta fase dengan urutan
tertentu.tahapan yang dimaksud di jabarkan sebagai berikut:
1. Teknik Pembobotan (w)
Dalam menentukan bobot (w) ilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
a. menentukan bobot tiap kuisioner
Cara menentukan bobot tiap kuisioner tahap awal yang dilakukan untuk memulai proses
penilaian kualitas suatu aplikasi [2] . Menentukan bobot kuisioner menggunakan rumus
1
, dimana 1 adalah batas maksimal dari nilai bobot yang di jabarkan sebagai berikut
𝑛𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
bobot (w) dari setiap kriteria (0<=w<=1). nKuisioner adalah jumlah keseluruhan pertanyaan
kuisioner yang disediakan. Sehingga di hasilkan nilai 0,0088496, yang di manadalam satu bobot
pertanyaan bernilai seperti yang disebutkan tidak pernah mencapai batas maksimal lebih besar
sama dengan satau(1).
b. Menentukan bobot tiap kriteria
Menjelaskan bagaimana cara mencari nilai bobot tiap kriteria. Nilai bobot tiap kriteria bisa di
dapatkan dengan cara 𝑛𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∗ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 dimana nKuisioner adalah jumlah
keseluruhan pertanyaan di setiap kriteria kemudian dikalikan dengan nilai bobot kuisioner yang
telah didapatkan.
c. Menentukan bobot tiap faktor
Menentukan bagaimanakah bobot faktor di dapatkan, untuk bobot faktor di dapatkan dengan
menjumlahkan nilai bobot kriteria dalam satu faktor secara keseluruhan dan di temukan hasil tiap
bobot faktor yang akan di gunakan untuk penghitungan berikutnya.
2.4 Tahapan penentuan nilai kuisioner (c)
Tahapan untuk menentukan nilai kuisioner (c) dijelaskan sebagai berikut:
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a. Menentukan nilai tiap kuisioner dari masing-masing kriteria
Penentuan nilai tiap kuisioner di tentukan dengan besaran 0-100 pada tiap satu pertanyaan
kemudian keseluruhan pertanyaan di beri nilai yang sesuai dengan bobot masing-masing pertanyaan dengan
metode yang digunakan.

Penghitungan nilai di dapatkan dari 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟(𝑐𝑛) 𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡(𝑤𝑛)
b. Tahapan penilaian faktor ( Indikator )
Penilaian faktor
Penilaian faktor dilakukan dengan cara menghitung masing-masing nilai faktor dengan
rumus Fa=w1c1+w2c2+…+wncn. Fa adalah nilai total dari faktor a, wi adalah bobot untuk
kriteria i, dan ci adalah nilai untuk kriteria i.
c. Penilaian nilai keseluruhan
Penilaian Nilai Keseluruhan dari Penelitian ini didapatkan dengan cara menjumlahkan
keseluruhan Nilai Kriteria dari tiap faktor yang ditentukan.Kemudian setelah di dapatkan semua
nilai keseluruhan, Nilai Faktor di Tambah sehingga menghasilkan nilai akhir .
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Use Case Diagram
Berikut adalah Use Case Diagram pada aplikasi simulasi yang akan di buat:

Gambar 3.1 Use case Diagram Aplikasi simulasi Penilaian
3.2 Activity Diagram
Pada Activity diagram Usulan dijelaskan alur proses cara menggunakan aplikasi simulasi
penilaian kualitas perangkat lunak.
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Gambar 3.2 Activity Diagram Penggunaan aplikasi simulasi
Gambar 3.2 merupakan activity diagram yang diusulkan oleh penulis bagaimana alur untuk
mengisi kuisioner pada Aplikasi simulasi. Activity Diagram ini menggambarkan perjalanan
bagaimana User menggunakan Aplikasi untuk menilai dan melihat hasil dari penilaian.
3.3. Sequence Diagram

Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan spesifikasi dari sebuah pilihan sehingga
user dapat memilih pilihan tersebut dan akan ditampilkan sub-menu dari masing-masing pilihan.
Pada sistem ini memiliki satu sequence diagram yang dapat dilihat di bawah ini:
1. Sequence Diagram Aplikasi Penilaian

Gambar 3.3 Sequence Diagram Aplikasi Penilaian
Gambar 3.3 merupakan Sequence Diagram Aplikasi penilaian yang menjelaskan bahwa
pegawai hotel dapat menginput penilaian dan mengetahu nilai yang ingin dilihat dari
aplikasi yang sedang digunakan.
3.4 Rancangan Layar
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Gambar 3.4 Rancangan Layar Menu Home
Pada Gambar 3.4 menampilkan rancangan layar menu utama yang berguna bagi user untuk
memilih tindakan apa yang akan di lakukan.

Gambar 3.5 Rancangan Layar Menu Kuisioner
Pada gambar 3.5 menampilkan rancangan layar isian kuisioner yang akan diisi dengan
pertanyaan-pertanyaan mengenai kualitas aplikasi menggunakan 11 faktor penilaian yang ada
pada McCall.

Gambar 3.6 Rancangan Layar Nilai Akhir
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Gambar 3.6 menampilkan rancangan layar mengenai hasil dari penilaian aplikasi yang digunakan
pihak hotel pada tampilan inimuncul kriteria aplikasi yang digunakan seberapa besar dan tingkat
kualitasyang digunakan saat ini
4.

KESIMPULAN

Dari hasil uji coba dan berbagai penjelasan yang telah diuraikan dalam pembuatan
Aplikasi Simulasi Pembobotan dan Penilaian Aplikasi Reservasi Hotel menggunakan Metode
McCall Studi Kasus Pada Sun Hotel Pangkalpinang yang telah penulis lakukan dapat ditarik
sebuah kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan adanya Aplikasi Simulasi Pembobotan dan Penilaian terhadap aplikasi Reservasi
Hotel menggunakan McCall Studi Kasus Pada Sun Hotel Pangkalpinang, maka dapat
diketahui seberapa baiknya aplikasi yang di gunakan pada Hotel.
2. Bisa membantu menentukan bobot dan nilai dari aplikasi Reservasi pada Sun Hotel dengan
Metode McCall.
5.
SARAN
Dari hasil pembuatan apikasi ini tentu masih banyak kekurangan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan pengembangan untuk menjadikan aplikasi ini semakin bagus dan
diminati banyak orang. oleh karena itu peneliti meyarankan beberapa hal untuk bahan
pengembangan selanjutnya, diantaranya :
1. Pada pengembangan selanjutnya diharapkan dibuat dengan tampilan yang lebih menarik seta
penambahan fitur-fitur lainnya guna menunjang kelengkapan aplikasi.
2. Pada pengembangan selanjutnya bisa ditambahkan metode lain selain mccall untuk
menambah referensi dan akurasi hasil penilaian.
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ANALISA USABILITY WEBSITE STIKOM PGRI
BANYUWANGI MENGGUNAKAN METODE HEURISTIC
EVALUATION
Arif Hadi Sumitro
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.80, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
e-mail: stikom@stikombanyuwangi.ac.id
Abstrak
Untuk memberikan identitas digital pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI
banyuwangi salah satunya dengan memberikan informasi melalui website. Untuk menyediakan
website yang mudah diakses serta memnuhi kebutuhan informasi secara menyeluruh. Supaya
dapat memenuhi standar kebutuhan penggunaan website sebagai identitas dan penyedia
informasi di STIKOM PGRI banyuwangi perlu adanya analisa dari user dengan menggunakan
pendekatan usability melalui metode Heuristic Evaluation. Populasi penelitian ini melibatkan
kurang lebih 97 mahasiswa aktif yang sudah menempuh mata kuliah interaksi manusia dan
computer yang harapannya dapat berpengaruh terhadap desain dan juga conten informasi dalam
membantu penggalian data usability. Analisa ini sangat penting dilakukan mengingat website
utama STIKOM PGRI Banyuwangi merupakan identitas penting bagi kampus. Sehingga
penilaian usability menggunakan Heuristic Evaluation mampu memberikan gambaran tentang
point apa saja yang perlu dilakukan pembenahan dalam hal usability. Penilaian yang dihasilkan
menunjukkan bahwa skala pada severity rate bernilai 2, yang artinya masuk pada kategori minor
usability dimana permasalahan bersifat sedang. Sehingga hasil tersebut dapat dijadikan suatu
acuan untuk perbaikan dari segi usability. Sehingga system yang dihasilkan benar – benar bisa
diterima secara umum dan meluas.
Keywords: Usability, Evaluasi, Heuristic Evaluation
Abstract
One of the ways to provide digital identity is the PGRI College of Computer Science, one
of which is by providing information through the website. To provide a website that is easily
accessible and meets the overall information needs. In order to meet the standard needs of using
a website as an identity and information provider in STIKOM PGRI Banyuwangi there needs to
be an analysis of the user by using a usability approach through the Heuristic Evaluation method.
The population of this study involved approximately 97 active students who had taken courses in
human and computer interaction that were expected to influence the design and content of
information in helping to extract usability data. This analysis is very important because the main
website of STIKOM PGRI Banyuwangi is an important identity for the campus. So that the
usability assessment using Heuristic Evaluation is able to give an idea of what points need to be
improved in terms of usability. The resulting assessment shows that the scale at the severity rate
is 2, which means it falls into the category of minor usability where the problem is moderate. So
that these results can be used as a reference for improvement in terms of usability. So that the
resulting system is truly general and widely accepted.
Keywords: Usability, Evaluasi, Heuristic Evaluation
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1. PENDAHULUAN

P

ada era revolusi industry 4.0 yang lebih menekankan pada pola digital membuat
identitas suatu kampus secara digital menjadi sangat penting sekali. Sekolah Tinggi
Ilmu Komputer PGRI banyuwangi merupakan salah satu kampus IT yang sudah cukup lama
berdiri di masyarakat. Peran sekolah tinggi dalam menyampaikan ilmu pengetahuan Informatika
sangat mendukung pada era revolusi industry 4.0. Perkembangan teknologi yang semakin maju
memudahkan informasi yang begitu luas melalui teknologi. Bukan hanya melalui media offline,
media online juga sudah menjadi suatu trend dalam menyebarkan informasi serta memberikan
kontribusi yang sangat besar atas penyampaian informasi [1]. Dari data world net index pada
trentang tahun 2019 pertumbuhan pengguna internet meningkat sangat pesat. Hal tersebut
menandakan bahwa pencari informasi memanfaatkan media internet untuk mencari informasi di
website yang mereka cari[1]. Hal terpenting dalam membangun system berbasis website adalah
perancangan desain interface. Aplikasi yang dibutuhkan haruslah memiliki tampilan yang mudah
Userfriendly. Artinya system informasi yang baik akan mempertimbangkan factor kemudahan
dalam penggunaan usability. Dengan demikian semua informasi juga harapanya bisa memenuhi
kebutuhan informasi secara digital. STIKOM PGRI banyuwangi sudah hampir lebih dari 10 tahun
menggunakan website sebagai media informasi secara online dengan conten – conten sekitar
kampus dan jati dirinya sendiri. Informasi tersebut merupakan bentuk terpenting penerima dari
hasil pengolahan data
Namun juga demikian, percepatan dalam hal teknologi juga mampu mempengaruhi
media sarana informasi secara online. Salah satunya adalah tentang fungsi dan kenyamanan dalam
akses informasi yang berkualitas. Berdirinya STIKOM PGRI Banyuwangi tak lepas dari PPLPPT PGRI Banyuwangi. Sejak tahun 1993 STIKOM PGRI Banyuwangi telah terdaftar pada SK
Dikti No.129/DIKTI/KEP/1993 dengan Program studi Manajemen Informatika. Pada tahun 19931999 pengelolaan STIKOM PGRI Banyuwangi mulai beroperasi menjadfi satu dengan IKIP
PGRI Banyuwangi (UNIBA) dengan sebutan lain STIK PGRI Banyuwangi. Pada tahun 1999
STIK PGRI Banyuwangi mulai dikelola secara mandiri dan pada tahun 2005 STIK PGRI
Banyuwangi merubah nama menjadi STIKOM PGRI Banyuwangi. Dan pada tanggal 24 Agustus
2008 SK Terakreditasi dengan No.012/BAN-PT/AK-VII/Dpl-III/VIII/2008.
Sejak mulai beroperasi pada tahun 1993, STIKOM PGRI Banyuwangi telah beberapa kali
mengalami pergantian website. Dari yang pertama hanya menggunakan HTML dan CSS, sampai
sekarang sudah menggunakan gabungan javascript dan jquery. Selain itu system yang membantu
mahasiswa dalam melakukan manajemen perkuliahan serta pusat informasi mahasiswa secara
detail (SIM) juga membantu pihak kampus dalam pengelolaan mahasiswa secara digital.
Sehingga dengan adanya system yang terkoordinasi ini memberikan dampak yang positif terkait
update informasi dan engine dalam hal digital, mengingat kampus STIKOM PGRI banyuwangi
merupakan salah satu kampus IT yang cukup tua di Banyuwangi. Adanya website di STIKOM
PGRI Banyuwangi sangat bisa dirasakan oleh keseluruhan mahasiswa. Website STIKOM juga
dapat diakses oleh dosen, calon mahasiswa, dan para alumni. Menu yang ditampilkan secara
umum dapat membantu semua orang, khususnya dosen dan mahasiswa dalam mendapatkan
informasi. Dari hasil wawancara pada beberapa mahasiswa yang merupakan pengguna website
dan SIM STIKOM masih belum pernah mengalami perubahan pada tampilan (interface). Ada
beberapa informasi yang salah penempatan, mulai dari informasi kegiatan yang seharusnya di
letakkan pada SIM mahasiswa, sampai jadwal yang juga seharusnya diletakkan bukan pada
halaman website utama. Melihat suatu permasalahan tersebut, serta selama ini penelitian
sebelumnya berfokus pada fungsionalitas system maka STIKOM PGRI Banyuwangi berupaya
memperbaiki halaman utama website dan melakukan analisa website sekaligus system informasi
mahasiswa (SIM) pada tingkat usability khususnya dikalangan mahasiswa dengan menggunakan
metode Heuristic Evaluation.
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2. TINJAUAN TEORI
2. Website
Biasa dikenal dengan World Wide Web adalah suatu layanan pengguna computer yang
bisa didapatkan saat kita terhubung dengan internet. Web juga suatu metode dalam menampilkan
informasi melalui internet, baik berupa gambar, suara ataupun video, serta teks yang disuguhkan
secara interaktif serta memiliki kelebihan dalam menghubungkan dokumen satu dengan lainnya
dan dapat diakses pada sebuah browser. Sebutan bagi keseluruhan utuh halaman web adalah
website dan umumnya hal itu merupakan bagian nama domain serta subdomain pada www di
internet [2]. Website memiliki sifat yang dinamis serta statis sehingga membentuk suatu
rangkaian yang saling terkait, dan masing – masing akan dihubungkan dengan Hyperlink
(Jaringan).
Bersifat dinamis jika isi informasi pada website selalu berubah. Dan bersifat statis jika isi dari
informasi tetap dan jarang berubah serta infromasinya searah pada pemilik website.
2.1 Website STIKOM PGRI Banyuwangi
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi memiliki sebuah web portal jenis
website dimana akses titik tunggal dari informasi secara online dapat terdistribusikan. Informasi
tersebut bisa berupa dokumen serta link ke situs SIM mahasiswa. Website STIKOM beralamatkan
di www.stikombanyuwangi.ac.id dimana website utama ini sangat bermanfaat untuk memberikan
informasi tentang fasilitas dan kegiatan kampus. sedangkan system informasi mahasiswa
beralamatkan di www.sim2.stikombanyuwangi.ac.id. Dimana website sim2 dikhususkan untuk
mahasiswa stikom banyuwangi dalam melakukan manajemen Kartu Rencana Studi (KRS) serta
informasi lainnya terkait perkuliahan. Website utama ini merupakan portal untuk website lainnya
terkait dengan system informasi mahasiswa, system pendaftaran calon mahasiswa, hingga system
quisioner dalam penilaian data dosen. Menu yang disediakan juga mencakup segala kebutuhan
secara umum tentang informasi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi. Informasi
yang disediakan di fakultas, sekolah tinggi, dan akademik umumnya memiliki keterbatasan dalam
pengolahan data. Salah satunya adalah proses pendaftaran ulang, pengumuman kartu rencana
studi di setiap semester bagi mahasiswa maupun calon mahasiswa baru. Hal tersebut merupakan
proses interaksi antara bagian akademis yang diwakilkan kepada administrasi data sehingga
disusun sedemikian rupa membentuk proses procedural. Dengan adanya system pengolahan data
antar user atau mahasiswa, peran bagian akademik akan menerima inputan dari mahasiswa serta
mengolahnya kembali untuk kepentingan kegiatan administrasi maupun perkuliahan antara
STIKOM PGRI Banyuwangi dan mahasiswa.
2.2 Usability
Secara umum Usability berasal dari kata usable yang artinya dapat digunakan dengan
baik. Kepuasan dan manfaat dapat dirasakan oleh penggunaka ketika kegagalan selama
penggunaan dapat dihilangkan. Hal tersebut sangat penting, karena jika sebuah produk maupun
jasa benar – benar bisa digunakan dengan baik maka pengguna dapat melakukan tanpa keraguan,
halangan, dan pertanyaan. Usability dapat didefinisikan dengan menggunakan metode yang
sangat sistematis. Artinya metode tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode
tersebut bukan hanya terbukti dalam praktek namun juga didasarkan pada riset yang sudah
dilakukan selama puluhan tahun dan melibatkan lebih dari dua juta pengguna internet di seluruh
dunia. Usability bisa dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif cukup baru [3]. Prinsip Usability
sangat berpengaruh terhadap perangkat lunak, sebab tanpa prinsip usability pengguna akan
kesulitan saat menggunakannya. Selain itu pengguna akan menghabiskan banyak waktu karena
kurangnya efisiensi pada perangkat lunak. Nielsen juga menyebutkan jika perangkat lunak tidak
menggunakan prinsip usability, maka akan rawan kesalahan dan tidak mudah diingat oleh
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pengguna. Sehingga jika faktor tersebut digabungkan maka pengguna tidak akan merasa puas
dengan perangkat lunak tersebut.
2.3. Metode Heuristic Evaluation
Heuristic Evaluation merupakan metode yang membantu melakukan evaluasi terhadap
software computer dengan basis pengguna. Untuk dapat menggunakan metode ini, membutuhkan
evaluator dalam membantu memberikan suatu masukan yang kemudian akan dikategorikan dalam
bentuk prinsip heuristic. Pendekatan yang diciptakan Nielsen pada tahun 1990 dianggap sebagai
metode yang informal dalam melakukan suatu kajian pada kegunaan aplikasi maupun
software[4]. Meskipun demikian bentuk evaluasi ini cukup terpercaya pada media dunia saat ini.
Evaluasi Heuristik merupakan prinsip umum, panduan, serta suatu aturan yang dapat menuntun
pada keputusan atau rancangan dalam mengkritik keputusan yang sudah diambil. Evaluasi
Heuristic yang diusilkan Molich dan Nielsen, lebih terarah dan terstruktur daripada Cognitive
Walkthrough[5].
Sekumpulan heuristic atau usability dirancang dan diidentifikasikan untuk melihat
kriteria yang dilanggar. Sehingga Evaluasi Heuristic dapat memperbaiki perancangan dengan
efektif. Evaluasi kinerja dari serangkaian perancangan dan kesesuaiannya dapat dilihat pada
setiap tingkat kriteria dengan Evaluator, sehingga ketika ada kesalahan yang terdeteksi maka
dapat ditinjau ulang dan memperbaikinya sebelum dilakukan implementasi. Pemilihan Evaluasi
Heuristic ini sangat baik untuk melakukan evaluasi desain, karena lebih mudah dalam
menentukan masalah terkait usability. Usability evaluatin melibatkan pengguna dalam
mempelajari serta menggunakan produk supaya tercapai aspek kenyamanan ,efisiensi, efektivitas,
dan kepuasan pengguna pada system secara menyeluruh[4]. Untuk itu langkah pertama yang
harus dilakukan adalah memberikan kuisioner pada responden untuk dilakukan penilaian desain
user interface melalui metode Heuristic Evaluation. Kemudian jawaban akan dikumpulkan dan
di proses agar bisa ditarik kesimpulan untuk akhirnya dijadikan bahan pengembangan website
STIKOM PGRI Banyuwangi. Pada table dibawah ini adalah instrument dalam melakukan
penelitian menggunakan Evaluasi Heuristic.
Tabel 1. Instrument Heuristic Evaluation.
Keterangan

Variable

Instrument

A1

Visibility

Membahas kejelasan konsistensi waktu serta
kesesuaian informasi.

A2

Adanya gambar yang komunikatif
Tata bahasa yang baik
Match Beetwen System And
The Real World

Kesesuaian dalam pemilihan warna
Penempatan form dan menu yang
komunikatif

A3

Kesesuaian pembatalan sebuah operasi
User Control and Freedom
Kemudahan dalam navigasi

A4
Consistency and Standard

Konsistensi pemrosesan dan data yang
disajikan
Konsistensi standar penulisan

A5

Pesan kesalahan ketidak sesuaian proses
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Adanya keterangan di setiap button
Kejelasan dalam penggunaan gambar dan
bahasa simbol
Pencegahan pengguna membuat kesalahan

Prevention Error System
Adanya notifikasi input informasi
A7

Flexibility and Efficiency Of
Use

A8

Sistem Sesuai untuk Screen Reading
Pengelompokan dalam memberikan
Informasi

Desain

Pewarnaan pada background dan font
Kesesuaian Ukuran Font
Design yang interaktif

A9

Repairing System
Recovery and System
Notifikasi kesalahan saat proses

A10

Panduan Penggunaan secara online
Help And Documentation

Dokumentasi
Bantuan ketika muncul pesan kesalahan

Pada data table diatas terlihat bahwa instrument untuk pelaksanaan kuisioner mencakup
sepuluh aspek dengan dengan sub aspek yang berbeda - beda. Penggunaan Evaluasi Heuristic
pada suatu perangkat lunak sangat efektif untuk mengidentifikasi permasalahan terkait usability.
Dari permasalahan tersebut akan dinilai sesuai dengan kesulitan masalah (severity rating).
Severety rating dapat digunakan untuk memperkirakan prinsip usability mana yang perlu
ditambahkan dengan melihat banyaknya sumberdaya yang diperlukan dalam memperbaiki
permasalahan tersebut[6].
Penilaian dengan menggunakan severity rating maka dapat ditentukan dengan skala 0 –
4 dengan ketentuan skala sebagai berikut [7] :
a. Skala 0 : Tidak ada permasalahan sama sekali terhadap usability.
b. Skala 1 : Permasalahan tidak perlu dilakukan perbaikan jika tidak ada waktu yang tersisa
selama pengerjaan projek (Cosmetic Problem).
c. Skala 2 : Perbaikan pada permasalahan ini menjadi suatu prioritas yang cukup rendah,
masuk kategori (Minor Usability Problem)
d. Skala 3 : Perbaikan permasasalahn menjadi prioritas tinggi, Masuk kategori (Major
Usability).
e. Skala 4 : Suatu kewajiban untuk memperbaiki produk sebelum diluncurkan, masuk
kategori (Usability Castastrophe).

456
2.4 Human Computer Interaction (HCI)
HCI adalah sekumpulan dari proses, kegiatan, dan dialog dimana pengguna dapat
memanfaatkan melalui interaksi dengan computer. Interaksi dengan computer sama halnya
dengan kita mengoperasikan computer. Dan didalam proses pengoperasian kita memberikan
perintah pada computer dan system merespon perintah kita untuk ditindaklanjuti hingga selesai.
HCI sendiri adalah disiplin ilmu dengan lebih menekankan pada aspek evaluasi, desain, dan
implementasi system computer yang interaktif dengan mempertimbangkan fenomena di
sekitarnya. Aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghubungkan manusia dan
computer[8]. Dasar dalam menentukan perbaikan pada penelitian didapatkan dari penyebaran
quisioner serta panduan user interface berdasarkan ilmu HCI.
3. METODE PELAKSANAAN
3. Prosedur Penelitian
Penelitian ini tergolong jenis penelitian survey dengan menggunakan metode deskriptif
analitis. Metode ini menjelaskan sikap maupun kondisi yang ada pada saat ini[4]. Survei deskriptif
merupakan penelitian dengan pengambilan sampel pada suatu populasi tertentu dan quisioner
digunakan sebagai alat pengumpulan data. Penggunaan metode deskriptif tersebut untuk
mengukur seberapa besar tingkat usability pada website STIKOM PGRI Banywuangi
menggunakan analisa Evaluation sesuai fakta sebenarnya. Lokasi penelitian dilakukan pada
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi dimana meliputi mahasiswa yang masih aktif
pada tahun 2019.
Langkah – langkah yang harus ditempuh pada penelitian ini adalah mendapatkan
informasi mengenai jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat peneliti. Prosedur ini bertujuan
untuk menuntaskan permasalahan yang sedang dilakukan oleh peneliti[4]. Prosedur dalam
penelitian ini meliputi :
a. Identifikasi permasalahan yang signifikan supaya bisa dipecahkan menggunakan metode
deskriptif.
b. Membatasi permasalahan dan merumusakannya.
c. Menentukan manfaat penelitian dan tujuannya.
d. Menghimpun informasi yang revelan sesuai dengan permasalahan.
e. Membuat desain penelitian untuk menentukan sampel, populasi, teknik pengumpulan
data, teknik sampling, analisis data, dan instrument penelitian.
f.

Pengujian instrument dilakukan sebelum kuisioner disebarkan secara luas. Peneliti
melakukan uji coba penyebaran kuisioner pada beberapa mahasiswa, apakah instrument
yang dibuat bisa dipahami oleh responden dan layak digunakan.

g. Peneliti menyebarkan kuisioner untuk mendapatkan data penelitian.
h. Hasil dari kuisioner kemudian di analisa secara kuantitatif dan disekripsikan secara
kualitatif
Adapun skema penelitian digambarkan dengan gambar berikut :
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Gambar 1. Alur Penelitian
3.1 Uji Coba Instrument
Bentuk instrument pada penelitian ini adalah kuisioner, dimana pengumpulan data
dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada responden melalui google
form. Pada pengujian instrument, uji validitas dan realibilitas dilakukan menggunakan item-item
angket. Pengujian validitas instrument menggunakan korelasi pearson Product Moment. Dimana
dari 30 butir instrument, terdapat 22 instrument yang dinyatakan valid. Butir soal yang tidak valid
tidak diujicobakan kembali dan langsung dihilangkan.
3.2 Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, analisis kesuksesan, dan analisis
kualitatif. Tujuan dari analisisi kuantitatif adalah memperoleh hasil dari kuisioner yang telah
dianalisis secara deskriptif[9]. Sedangkan tujuan dari analisis kualitatif supaya bisa menggunakan
metode Heuristic Evaluation. Setelah hasil didapatkan, nantinya nilai prosentase digunakan untuk
menghitung pendeskripsian usability pada website STIKOM PGRI Banyuwangi. Kemudian
setelah prosentase penilaian jawaban dari responden didapatkan maka tahap selanjutnya adalah
memberikan penafsiran terhadap hasil penelitian.
Perhitungan dari hasil kuisioner akan didapatkan melalui rata – rata dari setiap atribut
instrument usability yang telah dikembangkan. Berdasarkan data Evaluasi Heuristic yang
dilakukan dengan menggunakan perhitungan Instrument usability pada table 1, maka setiap aspek
usability memiliki sub yang merupakan poin dalam mengembangkan aspek sesuai usability.
Adapun perhitungan dari Evaluasi Heuristic didapatkan dari persamaan sebagai berikut :
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∑A𝑥=0*𝑥+1*𝑥+2*𝑥+3*𝑥+4*𝑥……………………………….[10]
Dengan,
∑A𝑥 = Jumlah dari nilai rating sub aspek usability yang terdapat pada setiap aspek usability
(A1,A2, A3, ………….., A10)
X = nilai setiap usability, dengan nilai 1/0.
𝐴𝑥

∑ Selanjutnya supaya dapat menghasilkan nilai dari severaty rating pada setiap aspek
𝑛
usability maka digunakan persamaan sebagai berikut [7]:
Sv =

………………………………………..[7]

Dengan ketentuan,
Sv = hasil dari severety rating pada satu aspek usability
n = banyaknya sub aspek usability pada tiap aspek usability

4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
4. Gambaran Umum
Tujuan dari penggunaan Evaluasi Heuristic adalah untuk mengukur antarmuka website.
Evaluasi melibatkan 97 evaluator. Dimana keseluruhan berasal dari mahasiswa STIKOM PGRI
Banyuwangi yang masih aktif dan sudah menempuh mata kuliah interaksi manusia dan desain
grafis, dimana keilmuwan tersebut telah mengajarkan mengenai konsep dan tehnik – tehnik dalam
pemilihan desain yang baik dan benar. Selain itu, kebutuhan interface pada pelajaran interaksi
manusia juga memberikan pemahaman yang cukup tinggi terhadap kesesuaian warna, bagaimana
pemilihan font yang baik, sampai pada tahapan konsistensi setiap halaman atau layout pada suatu
system. Sehingga diharapkan responden juga mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap
penggunaan usability pada website STIKOM PGRI Banyuwangi. Pengisian kuisioner oleh
responden pada penelitian ini menggunakan komputer dan handphone dan kuisioner dibuat dalam
bentuk google form.
4.1 Pembahasan
Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap 97 responden mahasiswa saat mengakses
website STIKOM PGRI Banyuwangi ditinjau pada variable Visibility, Match Beetwen System
And The Real World, User Control And Freedom, Consistency And Standard, Recognition Rather
Than Recall, Prevention Error System, Flexibility And Efficiency Of Use, Desain, Recovery And
System, and Help And Documentation [11]. Namun juga demikian, pada masing – masing variable
memiliki sub usability pada setiap instrument. Sehingga evaluasi ini diarapkan mampu mencakup
keseluruhan aspek usability yang dibutuhkan oleh kampus. Adapaun hasil dari kuisioner tersebut
akan dituangkan pada tabel berikut :
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Tabel 2. Hasil dari penilaian kuisioner berdasarkan instrument Heuristic Evaluation
Prosentase Penilaian Quisioner
Sangat Bagus Bagus Cukup Kurang Buruk

DATA INSTRUMENT
Visibility
Kepastian layanan
Kejelasan Suatu Informasi
Kesesuaian Waktu
Konsistensi Halaman

36,2
36,1
27,3
42,7
29,3
48,5
33,1
35,1
Match Beetwen System And The Real World
Terminologi form dan menu
12,4
73,2
Gambar yang komunikatif
13,5
37,5
Penggunaan Bahasa
19,6
52,6
User Control And Freedom
Kemudahan navigasi
12,4
73,2
Thema pada website
13,5
41,6
Consistency And Standard
Konsistensi pada penulisan
16,5
46,4
Konsistensi dalam penggunaan media
16,5
41,2
Recognition Rather Than Recall
Kejelasan simbol, bahasa dan gambar.
10,5
50,5
Prevention Error System
Notifikasi saat input informasi
10,3
41,2
Adanya pencegahan pengguna saat terjadi kesalahan
27,8
47,8
Flexibility And Efficiency Of Use
Kemudahan dalam penggunaan
13,4
43,3
Desain
Design interaktif
12,4
38,1
Pemilihan warna dan background
29,4
50
Penggunaan font
31,3
46,4
Pengelompokan data
13,4
44,3
Pengaturan objek halaman
21,5
47,9
Posisi Navigasi
17,3
55,2
Recovery And System
Notifikasi kesalahan pengguna
20,4
44,8
Help And Documentation
Bantuan pada kesalahan pesan
17,3
34,4
Panduan secara online
36,5
38,1

15,4
16,5
16,1
15,4

12,4
12,5
6,2
15,5

0
1
0
1

10,3
37,5
26,8

4,1
11,5
1

0
0
0

10,3
32,6

4,1
12,4

1
0

30,9
32,9

6,2
9,3

0
1

34,7

4,2

0

36,1
17,8

11,3
5,6

1
1,1

36,1

8,2

0

39,2
9,2
17,1
34
12,3
25,4

10,3
11,5
5,2
8,2
8,3
2,1

0
0
0
0
0
0

28,5

6,3

0

37,9
17,1

10,4
8,2

0
0

Dari informasi data diatas telah memberikan suatu hasil dari quisioner dengan prosentase
nilai seperti table 2. Kemudian dari seluruh data sample penelitian telah ditentukan bahwa hasil
presentasi dari masing – masing variable dengan menggunakan metode Heuristic Evaluasi.
Setelah nilai didapatkan, maka perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan persamaan
Severety Rating dan dapat dilihat pada table 3 berikut ini :
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Table 3. Hasil rekapitulasi severety rating pada website STIKOM PGRI Banywuangi
Severety Rating
3

4

Jumlah
SR

1,17

0,05

10,925

2,19

0,00

12,0767

2,42

0,05

12,705

2,54

0,05

13,285

2,66

0,00

13,25

2,65

0,11

12,795

2,56

0,82

0

14,01

2,80

0,76

0,00

11,5517

2,31

0,00

12,07

2,41

0,00

11,915

2,38

Kode
0

1

2

Nilai SR

Visibility
A1
3,15

4,06

1,59

Match Beetwen System And The Real World
A1
1,52

5,44

2,49

0,55

User Control And Freedom
A3
1,30

5,74

2,15

0,83

Consistency And Standard
A4
1,65

4,38

3,19

0,775

Recognition Rather Than Recall
A5
1,05

5,05

3,47

0,42

Prevention Error System
A6
1,91

4,45

2,70

0,85

Flexibility And Efficiency Of Use
A7
1,34

4,33

3,61
Desain

A8
2,09

4,70

2,29

Recovery And System
A9
2,04

4,48

2,85

0,63

Help And Documentation
A10
2,69

3,63

2,75

0,93

Hasil Severety Rating

2,49

Pada table 3 menunjukkan hasil dari nilai severety rating pada website Sekolah Tinggi
Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi. Adapun nilai usability severaty rating menunjukkan 2,49 dan
jika dibulatkan menjadi skala 2. yang artinya tergolong pada kategori minor usability, dimana
permasalahan dengan prioritas yang cukup rendah. Dari data diatas menunjukkan bahwa
mayoritas penggunaan dilihat secara menyeluruh sudah cukup bagus. Dan jika dilihat dari point
tertinggi dan terendah maka point terendah ada pada penilaian instrument visibility, dimana aspek
tersebut mencakup kepastian pelayanan dalam system, kesesuaian waktu saat loading, kejelasan
informasi yang dimuat didalamnya, konsistensi di setiap halaman.
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5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian, setelah dilakukan pengujian usability pada web STIKOM
PGRI Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :
a. Pengujian dengan Evaluasi Heuristic memiliki masalah usability terbesar terletak pada point
flexibility and eficienci of use dengan score point mencapai 2,8. artinya jika dibulatkan masuk
skala 3 (major usability) dimana penangan ini perlu rekomendasi perbaikan yang sangat tinggi.
Dan untuk nilai usability terendah masuk pada point visibility dengan score 2,19. Dan point ini
jelas mendapatkan point terendah dalam permasalahan usability, mengingat system yang
dibuat juga lebih focus pada bagian conten.
b. Secara menyeluruh sudah cukup baik, dimana rata-rata masuk skala 2 (minor usability).
Dimana permasalahan tingkat rendah atau prioritas perbaikan yang rendah. Meskipun
demikian, sebelum system di publish di khalayak umum, perlu adanya perbaikan yang
signifikan pada point sub usability yang dianggap tinggi.
c. Sangat bermanfaat bagi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi dalam
mengembangkan kebutuhan desain interface website di kemudian hari berdasarkan point
penting dari hasil instrument yang sudah dilakukan evaluasi.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu adanya perbaikan website sesuai
dengan prinsip-prinsip usability. Sehingga mampu memberikan dan menyajikan konten informasi
yang baik secara menyeluruh. Adapun bagi penelitian lanjutan, perlu adanya pengembangan
metode lain dalam melakukan pengembangan bentuk instrument sub usability. Sehingga
penilaian bisa dilakukan secara detail dan lebih baik lagi.
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Abstrak
Tanaman padi merupakan salah satu tumbuhan yang mebutuhkan cukup sinar matahari
setiap musim tanam agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga memberikan hasil
produksi yang tinggi. Cuaca yang sering mengalami perubahan dapat menjadi salah satu faktor
yang harus di perhatikan oleh petani dan pihak terkait sebab tanaman padi yang tidak mendapat
cukup nutrisi seperti air, sinar matahari, dan pupuk akan mengakibatkan resiko peurunan
produksi. Penelitian ini mengimplementasikan algoritma untuk memprediksi tingkat kecukupan
sinar matahari di tahun tertentu sehingga petani dapat mengetahui informasi sejak dini dan
melakukan upaya penanganan apabila diperlukan. Algoritma yang digunakan adalah K-Nearest
Neighbor (KNN) yang prosesnya mengambil sample dari data-data terdekat. Hasil penelitian ini
yaitu algoritma KNN dapat menghasilkan informasi mengenai kecukupan sinar matahari yang
dibutuhkan untuk tanaman padi.
Kata kunci—Algoritma, K-Nearest Neighbor, prediksi, cuaca, tanaman padi.
Abstract
Rice is one of the plants that need sufficient sunlight every planting season to grow and
develop properly to provide high production yields. The weather that changes frequently can be
one factor that must be considered by farmers and related parties because rice that doesn't get
enough nutrients like air, sunlight and fertilizer will increase the risk of production loss. This
research implements an algorithm to predict the level of sunshine in a certain year so farmers
can find out information early and they can make the necessary recovery efforts. The algorithm
used is K-Nearest Neighbor (KNN) which processes it to take samples from the nearest data. The
results of This research is to know KNN’s technology can produce information about adequacy
sunlight needed for rice.
Keywords— Algorithm, K-Nearest Neighbor, predictions, weather, rice.
1. PENDAHULUAN

K

emajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari waktu ke waktu tidak
dapat dinafikan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di bidang
pertanian. Pemanfaatan TIK di bidang pertanian sering disebut dengan Electronic Agriculture (eAgriculture). Informasi pertanian merupakan salah satu faktor terpenting dalam produksi dan
tidak dapat dipungkiri bahwa informasi pertanian dapat mengarah pada perkembangan yang
diharapkan. Informasi pertanian yang tersedia secara real time akan mendorong dan menciptakan
peluang untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
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Integrasi TIK yang efektif di sektor pertanian akan mengarah pada ketersediaan informasi
pertanian yang real time, yang dapat menyajikan informasi yang akurat sehingga memudahkan
proses pengambilan keputusan untuk periode tanam selanjutnya dalam meningkatkan
produktivitas.
Di beberapa Negara, berbagai jenis lahan digunakan dalam pertanian dan perkebunan.
Masyarakat cenderung mengelola lahan tersebut untuk berbagai jenis tanaman. Sebagian besar
tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kedelai. Agar
tanaman yang dibudidayakan dapat berkembang dan memberikan hasil panen yang tinggi, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pentani. Ketersediaan air atau curah hujan yang cukup
adalah salah satu faktor penting budidaya tanaman. Selain itu, temperature juga berperan penting
dalam perkembangan tanaman padi seperti kelembaban, dan suhu.
Beragam aplikasi yang digunakan untuk memberi informasi yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia seperti prediksi cuaca dan iklim. Informasi tersebut dapat dengan mudah
diakses melalui saluran TV atau smartphone. Namun secara khusus informasi mengenai
kecukupan air, curah hujan dan temperature yang baik untuk tanaman padi belum tersedia.
Beberapa penelitian terkait seperti yang dilakukan oleh Hanhan Ahmad Sofiyuddin, dkk,
dalam penelitiannya menunjukkan bagaimana memahami secara lebih mendalam mengenai
pengaruh metode intensifikasi terhadap koefisien tanaman. Dengan menghitung dan
mengevaluasi koefisien tanaman berdasarkan pengukuran kebutuhan air pada berbagai metode
intensifikasi (SRI dan PTT) di lahan padi sawah [9]. Menurut Asti Mediani, dkk, telah melakukan
penelitian menggunakan metode survei dan analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan
adalah sekunder dan analisis perhitungan neraca air, kebutuhan air untuk tanaman padi
menggunakan aplikasi Cropwat 8.0, dan pemetaan indeks kekeringan menggunakan ArcGIS 10.2
guna mitigasi bencana kekeringan di Sub DAS Samin [10]. Sedangkan menurut Rika I.K.A.
Mantiri, dkk, Pengembangan sektor potensial yaitu sektor pertanian dan sektor industri, dimana
sektor pertanian didukung oleh sektor industri dalam pengembangan agropolitan sangat
dibutuhkan, selain itu pemanfaatan lahan secara optimal melalui pengembangan komoditas
pertanian dan juga pembenahan sarana dan prasana dan mengadakan pelatihan atau penyuluhan
pada masyarakat tentang teknologi pertanian serta pemasaran [12]. Menurut Rivaldi Akbar
Pahlevi, dkk, telah melakukan penelitian dimana iklim di kabupaten malang selama 20 tahun
mengalami perubahan dan unsur iklim yang mempengaruhi produktivitas padi adalah suhu [11].
Berbagai macam faktor yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan produktifitas
padi, sebagaimana penelitian sebelumnya, untuk itu dilakukan penelitian yang
mengimplementasikan algoritma data mining yang bertujuan untuk menghasilkan informasi
mengenai curah hujan, dan temperature untuk tanaman padi. Sehingga dapat memprediksi
kecukupan sinar matahari untuk produktivitas padi yang lebih baik.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data digunakan untuk kebutuhan basis data. Data tersebut, akan sangat
membantu sebagai bahan pertimbangan dalam analisis sistem. Adapun teknik yang digunakan
dalam pengumpulan data adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa petani
yang terkait yang berada di wilayah objek penelitian, selain itu dengan mengamati dan melihat
langsung curah hujan dan temperatur.
2.2 Alat dan bahan Penelitian
1. Hardware
1. 1 unit Notebook
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2. Processor inter celeron, ~2.0GHz
3. Memory RAM DDR 2 GigaByte
4. Harddisk 500 GB
2. Software
1. Windows 10
2. Microsoft Office Excel 2007
2.3 Tinjauan Pustaka
2.3.1 Data Mining
Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan
data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui. Data mining dapat diartikan sebagai
analisa otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan
pola dan relasi-relasi yang tersembunyi dalam sejumlah data yang besar dengan tujuan untuk
melakukan klasifikasi, estimasi, prediksi, association rule, clustering, deskripsi dan visualisasi.
Secara sederhana data mining bisa dikatakan sebagai proses menyaring atau menambang
pengetahuan dari sejumlah data yang besar [1].
Tujuan Dari Adanya Data Mining adalah:
1. Explanatory, menjelaskan beberapa kegiatan observasi atau suatu keadaan.
2. Confirmatory, mengkonfirmasi suatu hipotesis yang sudah ada.
3. Exploratory, menganalisa data baru suatu relasi yang tidak biasa.
Proses Data Mining
1. Pembersihan data (Data Cleaning), untuk membersihkan noise dan data yang tidak konsisten.
2. Integrasi Data, penggabungan data dari berbagai sumber.
3. Transformasi data, data diubah menjadi bentuk yang sesui untuk di mining.
4. Aplikasi teknik data mining, proses dimana teknik data mining diterapkan untuk mengekstrak
pola-pola tertentu pada data.
5. Evaluasi pola yang ditentukan.
6. Presentasi pengetahuan, menggunakan teknik visualisasi untuk menampilkan hasil data
mining kepada pengguna

Gambar 1 Tahapan data mining [1]
Tools Data Mining
1. Klasifikasi
Klasifikasi merupakan tools data mining yang paling umum. Ciri-ciri klasifikasi adalah
memiliki definisi yang jelas tentang kelas-kelas dan training set. Klasifikasi bertujuan
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2.

3.

4.

5.

6.

memprediksi kelas dari suatu data yang belum diketahui kelasnya. Dalam mencapai tujuannya
tersebut, proses klasifikasi membentuk suatu model yang mampu membedakan data kedalam
kelas-kelas yang berbeda berdasarkan aturan atau fungsi tertentu.
Estimasi
Estimasi hampir sama dengan klasifikas namum estimasi lebih menangani data kontinyu.
Contoh estimasi antara lain memperkirakan jumlah anak dalam keluarga, memperkirakan
pendapatan keluarga, dan memperkirakan nilai probabilitas pemegang kartu kredit terhadap
pada hal yang ditawarkan oleh pihak bank, misalnya tawaran untuk pemasangan iklan dengan
tema olah raga ski pada amlop tagihan.
Prediksi
Prediksi juga hamper sama seperti klasifikasi maupun estimasi, prediksi berusaha
memperkirakan nilai atribut kelas dari suatu data untuk masa yang akan dating.
Pengelompokan afinitas
Pengelompokan afinitas adalah pengelompokan berdasarkan hal – hal yang cenderung
dilakukan bersamaan. Misalnya pengelompokan barang – barang yang biasanya dibeli
bersamaan dalam suatu supermarket.
Pengelompokan
Pengelompokan adalah tugas data mining yang menggunakan metode membagi populasi
yang heterogen menjadi sejumlah kelompok data yang homogeny. Pengelompokan tidak
tergantung pada predefined classes dan training set. Data dikelompokan berdasarkan cirri-ciri
yang sama. Pengelompokan sering dijadikan sebagai pendahuluan dalam pemodelan data
mining.
Deskripsi
Deskripsi merupakan tugas sekaligus tujuan dari data mining, yaitu berusaha
mendeskripsikan suatu yang sedang terjadi atau terdapat dalam suatu basis data yang rumit.
Teknik yang memberikan deskripsi yang jelas misalnya teknik market basket analysis [2].

2.3.2 Algoritma K-NN
K-Nearest Neighbor (KNN) algoritma yang menggunakan algoritma supervised dimana
hasil query instance diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari
algoritma ini adalah mengklasifikasikan obyek baru bedasarkan atribut dan training sample.
Classifier tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada
memori. Diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah k obyek atau (titik training) yang paling
dekat dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantara klasifikasi dari k
obyek. algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query
instance yang baru [13].
Algoritma metode KNN sangatlah sederhana, bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query
instance ke training sample untuk menentukan KNN-nya. Training sample diproyeksikan ke
ruang berdimensi banyak, dimana masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari data.
Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi training sample. Sebuah titik
pada ruang ini ditandai kelac c jika kelas c merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui
pada k buah tetangga terdekat dari titik tersebut [13]. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya
dihitung berdasarkan Euclidean Distance yang direpresentasikan sebagai berikut :
Matriks D(a,b) adalah jarak skalar dari kedua vektor a dan b dari matriks dengan ukuran d
dimensi. Pada fase training, algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan
klasifikasi data training sample. Pada fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk testing
data (yang klasifikasinya tidak diketahui). Jarak dari vektor baru yang ini terhadap seluruh vektor
training sample dihitung dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil. Titik yang baru
klasifikasinya diprediksikan termasuk pada klasifikasi terbanyak dari titik-titik tersebut [13].
Perhitungan Metode K – Nearest Neighbor
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Langkah-langkah untuk menghitung metode K-Nearest Neighbor :
1. Menentukan parameter K (jumlah tetangga paling dekat)
2. Menghitung kuadrat jarak euclid (query instance) masing-masing obyek terhadap data sampel
yang diberikan.
3. Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut kedalam kelompok yang mempunyai jarak
euclid terkecil
4. Mengumpulkan kategori Y (Klasifikasi nearest neighbor)
5. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas maka dipredisikan
nilai query instance yang telah dihitung.
2.3.3 Iklim Indonesia
Secara klimatologis wilayah Indonesia memiliki 407 pola iklim, dimana 342 pola
merupakan Zona Musim (ZOM) dimana terdapat perbedaan yang jelas antara periode musim
hujan dan periode musim kemarau (umumnya pola Monsun), sedangkan 65 pola lainnya adalah
Non Zona Musim (Non ZOM). Daerah Non ZOM pada umumnya memiliki 2 kali puncak hujan
dalam setahun (pola Ekuatorial) atau daerah dimana sepanjang tahun curah hujannya tinggi atau
rendah. [8]
Fenomena yang berpengaruh terhadap Iklim di Indonesia [8]:
1. El Nino dan La Nina El Nino
Merupakan fenomena global dari sistem interaksi lautan atmosfer yang ditandai dengan
memanasnya suhu permukaan laut di Ekuator Pasifik Tengah atau anomaly suhu permukaan laut
di wilayah tersebut positif (lebih panas dari rata-ratanya).
2. Dipole Mode
Merupakan fenomena interaksi laut–atmosfer di Samudera Hindia yang dihitung berdasarkan
selisih nilai anomali suhu muka laut perairan pantai timur Afrika dengan perairan di sebelah barat
Sumatera, yang disebut sebagai Dipole Mode Indeks (DMI).
3. Sirkulasi Monsun Asia – Australia
Sirkulasi angin di Indonesia ditentukan oleh pola perbedaan tekanan udara di Australia dan Asia.
Pola tekanan udara ini mengikuti pola peredaran matahari dalam setahun yang berdampak
terhadap sirkulasi angin di Indonesia umumnya menaikan pola monsun, yaitu perubahan arah
sirkulasi angin setiap sekali dalam enam bulan.
4. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (Inter Tropical Convergence Zone / ITCZ)
ITCZ merupakan daerah tekanan rendah yang memanjang dari barat ke timur dengan posisi
yang tidak tetap, akan tetapi mengikuti pergerakan posisi matahari ke arah utara dan selatan
khatulistiwa. Wilayah Indonesia yang berada di sekitar khatulistiwa, sehingga pada daerah yang
dilalui ITCZ pada umumnya berpotensi munculnya awan-awan hujan.
5. Suhu Permukaan Laut di Wilayah Perairan Indonesia
Kondisi suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia bisa digunakan sebagai salah satu
indikator jumlah uap air di atmosfer, dan erat hubungannya dengan proses pembentukan awan di
wilayah Indonesia. Jika suhu permukaan laut dingin berpotensi sedikitnya kandungan uap air di
atmosfer, sebaliknya panasnya suhu permukaan laut berpotensi menimbulkan banyaknya uap air
di atmosfer [8].
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Gambar 2 Peta Prakiraan Awal Musim Kemarau Tahun 2017 di Indonesia

Gambar 3 Perbandingan Prakiraan Awal Musim Kemarau Tahun 2017 dan 1981 - 2010

Gambar 4 Prakiraan Sifat Hujan Musim Kemarau Tahun 2017

2.3.4 Sampel Data Prakiraan Musim Kemarau Wilayah Sulawesi Selatan
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Musim Kemarau 2017 pada empat puluh dua Zona Musim (ZOM) di Sulawesi,
diprakirakan umumnya berkisar pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Oktober
2017. Pada 8 ZOM yang memiliki pola hujan kebalikan dengan pola hujan monsun, Awal Musim
Kemarau umumnya pada bulan Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2017. Sebanyak 1 ZOM,
permulaan musim kemarau antara dasarian I – III Maret 2017, meliputi Janeponto tengah dan
timur. Sebanyak 1 ZOM, permulaan musim kemarau antara dasarian I – III April 2017, meliputi
Gowa. Sebanyak 6 ZOM, permulaan musim kemarau antara dasarian I – III Mei 2017, meliputi
sebagian Maros/Gowa, Makassar, sebagian Gowa, Janeponto bagian barat, sebagian Soppeng
bagian barat, Selayar, Pinrang bagian timur, Enrengkang bagian barat, Majene bagian selatan,
Polewali bagian barat, Donggala dan sebagian Mamuju. Sebanyak 8 ZOM, permulaan musim
kemarau antara dasarian I – III Juni 2017, meliputi Gowa bagian tengah, Janeponto bagian utara,
sebagian Takalar bagian timur, sebagian Pinrang Pare-pare, Barru bagian utara, Sidrap bagian
barat, Soppeng bagian utara, Pinrang bagian barat, Polewali bagian tengah dan timur, Tana
Toraja, Kolaka, Buton, Poso, Kota Kotamubagu, sebagian Bolaang Mongondow. Sebanyak 19
ZOM, permulaan musim kemarau antara dasarian I – III Juli 2017, meliputi sebagian Bantaeng,
sebagian Bulukumba, sebagian besar Soppeng, Gowa bagian timur, Sinjai bagian barat dan
tengah, Maros bagian timur, sebagian Bone, sebagian Sidrap, sebagian Wajo, Luwu bagian timur,
Bone bagian utara, sebagian Mamuju, Mamasa, Pinrang dan Tanatoraja, Majene bagian utara,
Enrengkang bagian timur, Luwu bagian selatan, Kota Kendari, Sigi, Gorontalo utara Sebagian
besar Minahasa, Kota Bitung dan Kota Manado. Sebanyak 6 ZOM, permulaan musim kemarau
antara dasarian I – III Agustus 2017, meliputi sebagian besar Bone, Sinjai bagian timur, Rumbia,
Bombana, Konawe Selatan, Muna dan Buol. Sebanyak 1 ZOM, permulaan musim kemarau antara
dasarian I – III Oktober 2017, meliputi sebagian Bolaang Mongondow selatan dan Bolaang
Mongondow utara bagian selatan. Apabila dibandingkan dengan rata-rata awal musim kemarau
periode 1981 sampai 2010, sebanyak 16 ZOM maju dari rataratanya, sebanyak 11 ZOM adalah
sama dengan sejumlah rata-ratanya dan sebanyak 15 ZOM mundur dari rata-ratanya.[8]
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam analisis algoritma K-NN yang meliputi :
1. Menentukan mengumpulkan informasi mengenai data sinar matahari pada tahun sebelumnya
yang akan dijadikan data sample
2. Mengumpulkan informasi mengenai sinar matahari yang dibutuhkan tanaman padi
3. Menghitung jarak setiap data dengan mengambil nilai rata-rata dari kebutuhan tanaman padi
akan sinar matahari.
4. Mengelompokkan jarak data terdekat
Tabel 5 Data Tekanan Udara dan Sinar Matahari

Data sinar matahari dan tekanan udara yang dijadikan sampel adalah dari tahun 2011
hingga 2015. Sehingga diperoleh jumlah sinar matahari yang paling banyak dibutuhkan yaitu pada
tahun 2014 dengan tekanan udara 1,011.60. Sedangkan jumlah sinar matahari terendah yang
dibutuhkan tanaman padi adalah tahun 2011. Pada table Data Tekanan Udara dan sinar matahari
menunjukkan perbedaan atau selisih jumlah kebutuhan sinar matahari yang berbeda dari tahun ke
tahun, selanjutnya akan dihitung jarak setiap data dengan mengambil nilai rata-rata dari
kebutuhan tanaman padi akan sinar matahari.
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Tabel 6 Hasil Perhitungan Algoritma K-NN

Pada musim tanam tahun berikutnya akan di prediksi apakah tekanan udara dan sinar matahari
cukup untuk tanaman padi. Kasus tersebut bisa diselesaikan menggunakan Algoritma k-NN, yaitu
dengan melibatkan jarak antara tahun sebelumnya dengan tahun yang akan di prediksi dengan
asumsi bahwa data mengenai jumlah tekanan udara dan sinar matahari yang di butuhkan tanaman
padi telah ditentukan sebelumnya.
Pertama, menentukan jumlah tahun atau priode yang akan dihitung (k), misalnya tentukan 3
tahun/priode tetangga terdekat (k = 3).
Kedua, hitung jarak setiap tahun tetangga terhadap tahun tersebut, lalu urutkan hasilnya
berdasarkan jarak, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar.
Ketiga, ambil 3 (k) tahun tetangga yang paling dekat, lalu lihat masing-masing dari tetangga
tersebut apakah termasuk kedalam kurang/lebih atau cukup. Ada 2 kemungkinan:
1. Bila dari 3 tahun tetangga tersebut terdapat 2 tahun yang termasuk kedalam tahun
kurang/lebih, maka pada tahun tersebut tekanan udara dan sinar matahari kurang/lebih.
2. Sebaliknya, bila dari 3 tahun tetangga tersebut terdapat 2 tahun/priode yang termasuk
kedalam tahun/priode cukup, maka pada tahun tersebut tekanan udara dan sinar matahari
cukup.
Pada kasus diatas, menghitung jarak suatu tahun/priode terhadap tetangga-tetangganya, itu berarti
harus mengetahui data mengenai jumlah sinar matahari dan tekanan udara pada setipa
priode/tahun.
Dari data diatas, didapatkan beberapa informasi, diantaranya:
1. Independent Variables, yaitu variable yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variable lain. Pada
contoh data diatas, yang termasuk independent variable adalah Air Preasure, dan Sun Shine.
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2. Dependent Variables, yaitu variable yang nilainya dipengaruhi oleh variable lain. Pada contoh
data diatas, yang termasuk dependent variable adalah Information.
Selanjutnya hitung jarak antara variabel dengan menggunakan rumus pythagoras:

Diketahui, dimana x adalah Air Preasure, y adalah Sun Shine, sedangkan (x1, y1) adalah Air
Preasure dan Sun Shine yang dibutuhkan oleh tanaman padi, dan (x2, y2) adalah Air Preasure dan
Sun Shine dari masing-masing tetangganya.
Dapat dilihat dari hasil perhitungan diatas, bahwa ternyata 3 tetangga terdekat dari dari
priode/tahun 2017 adalah 2012 yang memiliki jarak 1244.48, 2013 yang memiliki jarak 1246.52
dan 2014 yang memiliki jarak 1242.78.
Dari ke-3 tetangga terdekat, terdapat 3 priode/tahun yang termasuk kedalam priode/tahun dengan
sinar matahari dan tekanan udara yang kurang/lebih sedangkan selebihnya termasuk ke dalam
priode yang memiliki sinar matahari dan tekanan udara yang cukup. Sehingga dapat disimpulkan,
bahwa pada tahun / priode 2017 sinar matahari dan tekana udara lebih atau kurang.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan menggunakan algoritma K-NN maka diketahui bahwa bahwa
impelementasi algoritma KNN dapat menghasilkan informasi mengenai kecukupan sinar
matahari untuk tanaman padi pada musim tanam berikutnya.
5. SARAN
Agar penelitian selanjutnya mampu menghasilkan informasi yang lebih kompleks terkait
faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman pangan..
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Abstrak
Pemadaman listrik yang melanda Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sangat
merugikan secara finansial dan menghentikan produksi dari banyak usaha di Pulau Jawa. Untuk
memastikan pasokan listrik selalu lancar maka turbin pada pembangkit harus selalu diawasi
kondisinya. Hal itu yang mendasari penelitian kami untuk membuat aplikasi android untuk
memonitoring logsheet kinerja turbin sehingga kerusakan dan penurunan kinerja turbin yang
terjadi bisa cepat diketahui. Patrol Check pemakaian turbin dilakukan manual oleh operator dan
update juga dilakukan manual. Metode yang dipakai adalah metode prototipe yang dilakukan
dengan pengujian validitas, reliabilitas, dan kualitas aplikasi untuk aspek functionality, usability,
reliability, dan efisiensi dengan nara sumber operator Central Control Room (CCR). Dengan
adanya aplikasi online berbasis android ini maka pengambilan data logsheet, penginputan data
logsheet, penghitungan bahan bakar, pemantauan tekanan uap, tekanan kondensor, monitoring
level manajemen, dan pemantauan kinerja turbin 1 dan turbin 2 akan bisa terpantau lancar.
Kondisi De rating akan bisa dihindarkan apabila turbin selalu bekerja lebih dari 98% dan
menghindari terjadinya fouling.
Kata Kunci: Logsheet, Turbin, Prototipe.
Abstract
Power outages that hit Jabodetabek, West Java and Central Java were financially
damaging and stopped production from many businesses on the Java Island. To ensure electricity
supply is always smooth, power plants turbines must always be monitored. That is what underlies
our research to create an android application for monitoring turbine performance logsheets so
that damage and deterioration in turbine performance can be quickly identified. Turbines Patrol
Checks doing manually by the operator and updates are also done manually. The method used is
prototype method which is done by validity, reliability, and quality testing for functionality,
usability, reliability, and efficiency aspects with the Central Control Room (CCR) person as
interviewers. With this android-based online application, logsheet data retrieval, logsheet data
input, fuel calculation, steam pressure monitoring, condenser pressure, management level
monitoring, and turbine 1 and turbin 2 performance monitoring will be monitored smoothly. De
rating condition will be avoided if the turbine always works more than 98% and avoids fouling.
Keywords: Logsheet, Turbine, Prototype.
1. PENDAHULUAN

K

emajuan teknologi membuat kebutuhan akan listrik menjadi sangat besar bahkan
sekarang listrik menjadi kebutuhan primer. Banyak peralatan elektronik bertenaga
dasar listrik yang menjadi alat utama produksi usaha kecil dan menengah yang apabila terjadi
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pemadaman listrik akan memberikan kerugian sangat besar terhadap usahanya. Sebagai
contohnya pada pemadaman listrik yang melanda Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
sangat merugikan secara finansial dan menghentikan produksi dari jutaan usaha di Pulau Jawa.
Dari berita yang berkembang hal itu disebabkan adanya gangguan pada gas Turbin yang terdapat
pada pembangkit listrik. Turbin uap sebagai salah satu pemasok daya listrik menjadi sangat
penting untuk dijaga performanya karena performa yang menurun dari turbin uap akan
berpengaruh terhadap keandalan pembangkit listrik pada daya pembangkitnya. Pengaruh turbin
terlihat dalam DMN (Daya Mampu Netto) yang sering disebut sebagai pemicu kondisi de-Rating.
Dalam menghindari terjadinya kerusakan turbin yang tidak terkontrol diperlukan pengecekan
patrol (Patrol Check) secara berkala yang dilakukan oleh operator turbin secara bergantian.
Aplikasi logsheet yang kita buat ini akan bisa menyimpan data patrol check untuk dilihat kapan
saja dan datanya dipakai untuk menghitung kemungkinan adanya kejadian de-Rating yang terjadi
pada saat turbin tidak bisa memenuhi DMN karena disebabkan daya pembangkit dari generator
tidak mencapai 98% selama 30 menit. Penurunan performa turbin yang diakibatkan karena belum
optimalnya kerja yang dilakukan oleh separator dan demister yang membackup turbin, adanya
perubahan suhu secara mendadak, tidak bagusnya pengaturan suhu pendinginan, adanya
kevakuman kondenser, belum optimalnya sudu-sudu turbin dalam menyerap panas yang terjadi,
dan adanya kandungan kimia dalam uap hasil kerja.
Beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan
kinerja turbin dan daya pembangkit, memberikan pelapisan pada sudu-sudu turbin, dilakukan
water washing pada turbin, dan meningkatkan usaha cooling tower untuk memperkecil suhu air
pendingan mesin.
Proses yang melelahkan tersebut bisa dipermudah apabila kontrol terhadap kinerja turbin
selalu dicek tepat waktu sebelum terjadinya masalah. Untuk itulah aplikasi logsheet ini dibuat.
2. METODE PENELITIAN

Gambar 13 Metode Penelitian Yang Dilakukan
Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan turbin uap berbasis
android diantaranya:
a. Penelitian Habibi Santoso [1] yang berjudul optimalisasi untuk menghasilkan efisiensi ideal
turbin uap pembangkit listrik tenaga biomassa kapasitas 20 MW. Penelitian ini mencakup
proses awal siklus Rankine dari penentuan jenis turbin berupa turbin inpuls atau turbin reaksi,
berapa luas poros turbin, bagaimana proses siklus sederhananya, proses regeneratif dan siklus
termodifikasi lainnya dengan cara membandingkan prosesnya secara termodinamika mengenai
kelebihan dan kekurangan siklus rankine pada turbin menggunakan parameter efisiensi termal,
kerja netto, dan rasio kerja. Hasil penelitiannya berupa dibuktikannya turbin uap berjenis
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turbin inpuls satu poros siklusnya yang menggunakan regeneratif proses kerja dengan 3
feedwater heater dapat menaikkan efisiensi menjadi 50% jika dibandingkan siklus proses
sederhana biasa.
b. Penelitian Ari Fadlansyah Jaya Subrata [2] yang berjudu analisa termodinamika pengaruh aliran
massa ekstraksi turbin uap untuk feedwater heaters terhadap performa pembangkit listrik
tenaga uap 100 MW. Penelitian ini diungkapkan bahwa salah satu cara meningkatkan efisiensi
PLTU adalah dengan menambahkan FWH (Feedwater Heater) yaitu meningkatkan
temperatur air yang akan dilakukan proses pemanasan agar uap yang keluar bisa mempunyai
suhu yang lebih tinggi. Hasil yang diperoleh adalah komposisi ekstraksi uap untuk pembangkit
listrik tenaga uap 100 MW paling maksimal ketika ada kesesuaian komposisi HPH1 dan
HPH2, dan perubahan aliran massa ekstraksi turbin uap bisa meningkatkan daya pembangkit
5,3MW.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Proses bisnis yang berjalan
Pada bidang produksi terjadi kendala pada pengendalian patrol check dan pelaporan
kerusakan peralatan. Proses patrol check dilakukan sepenuhnya oleh staf operator secara manual
dengan mengisi form logsheet secara bergantian periodik setiap shift dengan tujuan memastikan
kondisi peralatan dan parameter di lokal yang tidak dapat terpantau di Distributed Control System
(DCS). Untuk unit dengan sistem DCS yang minimalis dengan paramater lokal yang tidak
semuanya tertampil di HMI DCS maka nilai paramater yang secara keseluruhan tercatat pada
logsheet operator lokal bersifat sangat penting dan harus merupakan data yang valid karena
nantinya akan digunakan sebagai data secondary untuk melakukan analisa terjadinya gangguan
yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan turbin. Masalah selanjutnya berupa update
pelaporan kerusakan peralatan dan komponennya dimana kondisi saat ini prosedur pelaporan
kerusakan peralatan (Create Service Request) dilakukan operator bagian Central Control Room
(CCR). Masalah timbul saat terdapat kendala dalam membuat deskripsi kerusakan dan lokasi
peralatan. Proses upload foto pada laporan kerusakan sering mengalami kendala pengiriman data
sehingga menyebabkan keterlambatan pembuatan Service Request (SR) atau bahkan terjadinya
duplikasi Service Request (SR). Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah perhitungan yang
dirasakan sangat rumit untuk mengetahui data steam chest, mengetahui data turbin heat rate,
perhitungan efisiensi turbin, dan perhitungan efisiensi generator untuk memastikan tidak adanya
tanda-tanda kerusakan pada turbin.
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3.2. Aplikasi yang diusulkan

Aplikasi monitoring logsheet ini hanya diperuntukkan untuk staf operator dan bagian
CCR oleh karena itu sebelum memakai aplikasi ini harus login dahulu dengan memasukkan
username, pasword, memilih shift kerja.
Pada menu layar aplikasi ini terdapat beberapa menu yang berkaitan dengan monitoring turbin
uap diantaranya:
a. Input data
Berisi beberapa data yang harus diinput oleh staf operator untuk memastikan perhitungan efisiensi
dan heat rate turbin bisa selalu dikontrol. Proses penginputan ini merupakan faktor penting dalam
proses monitoring karena pengisian input data yang salah akan mengakibatkan proses
penghitungan menjadi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang diinput diantarnya
adalah time, speed, main, exhant, press, suhu, enthalpy, laju aliran, output, dan excitation.
b. Cek data logsheet
Berisi database dari logsheet yang disimpan oleh operator setiap harinya. bisa disajikan
dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik.
c. Cek data steam chest
Berisi data tekanan pada steam chest. Data ini diperlukan karena apabila tekanan steam
chest makin tinggi maka semakin rendah laju aliran massa dan kinerja yang dihasilkan oleh turbin
akan semakin menurun. Tekanan steam chest ini juga dipakai sebagai analisa awal kondisi de
rating berupa penurunan daya dari pembangkit. Apabila data steam chest tinggi perlu diwaspadai
karena biasanya terjadi masalah seperti adanya penyumbatan akibat adanya penempelan kerakkerak kotoran yang menyebabkan laju aliran massa uap akan menjadi menyempit sehingga
mengganggu proses perputaran turbin itu sendiri serta menjadi indikasi penurunan daya yang
dihasilkan generator[3].
Apabila terjadi tekanan tinggi pada steam chest biasanya dilakukan turbine washing
dengan lama pengoperasiannya berbeda-beda tergantung besaran parameter beban yang
dihasilkan generator. Tingkat keberhasilan turbine washing didasarkan pada peningkatan daya
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pembangkitan base load, revisi pada bukaan governor valve lebih menurun, dan adanya
penurunan tekanan steam chest turbin[4]. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel maupun dalam
bentuk grafik
d. Hitung heat rate turbin
Perhitungan heat rate turbin diperlukan karena akan digunakan untuk menunjukkan
perbandingan antara total energi yang dipakai untuk memutar turbin dengan energi listrik yang
dihasilkan oleh generator. Pengukuran ini juga digunakan untuk menentukan nilai efisiensi dari
termal turbin[5].
Rumus yang dipakai untuk menghitung heat rate turbin adalah:

HRT

=

( m1h1m 3h 3 ) − ( mf hf m 2h 2mishis )
(1)
Pg − Pexc

e. Hitung efisiensi
Perhitungan efisiensi sangat diperlukan karena untuk meningkatkan kinerja turbin,
menghasilkan daya listrik lebih tinggi, dan meminimalisir kerusakan yang terjadi. Khusus pada
pembangkit listrik, efisiensi berkaitan dengan pemakaian bahan bakar yaitu semakin besar nilai
efisiensi berarti pemakaian bahan bakar lebih sedikit lebih efisien sehingga lebih memberi
keuntungan. Efisiensi kerja netto berkaitan dengan ukuran turbin yaitu dimensi turbin yang lebih
kecil akan memberikan efisiensi lebih tinggi. Efisiensi work ratio berhubungan dengan tingkat
kestabilan operasional berkaitan dengan sering tidaknya terjadi kerusakan turbin [6].
Rumus yang dipakai untuk menghitung efisiensi termal turbin adalah:

 th =

860
 100%
HRT

(2)

Efisiensi termal turbin akan berpengaruh pada peningkatan kerja turbin uap dengan makin
tingginya efisiens termal turbin akan menghasilkan daya listrik yang semakin besar.
Efisiensi generator berkaitan dengan keandalan sistem dari pembangkit listrik, merupakan
perbandingan antara daya yang dikeluarkan generator dengan daya yang dihasilkan oleh turbin.
Daya aktual dihasilkan dengan membandingkan daya yang dihasilkan oleh generator dengan
efisiensi generator tersebut[7].
Rumus yang dipakai untuk menghitung efisiensi generator adalah:

 gen =

BebanDayaGenerator
 100%
(3)
DayaHasilTurbin

f. Cetak laporan
Merupakan menu dengan fungsi untuk mencetak laporan yang nantinya akan diserahkan
kepada atasan mengenai kondisi turbin.
3.3

Pengujian aplikasi

Pengujian aplikasi dilakukan kepada staf operator dan staf bagian CCR mengenai
vadilitas dan reliabilitas aplikasi monitoring logsheet sebanyak 15 orang dengan hasil baik. Uji
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validitas untuk semua butir kuesioner dilakukan dengan korelasi produk moment pearson dengan
pengujian dua arah pada aspek functionality, aspek reliability, aspek usability, dan aspek efisiensi
menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga disimpulkan semua
butir kuesioner valis. Untuk uji reliabilitas menggunakan instrumen alpha cronbach diperoleh
nilai untuk keempat aspek bernilai lebih dari 0,60, sehingga disimpulkan untuk seluruh
penyataannya reliabel. Hasil uji alpha cronbach aspek functinality bernilai 0,743, aspek reliability
bernilai 0,722, aspek usability bernilai 0,874, dan aspek efisiensi bernilai 0,614.
Pengujian kualitas yang dilakukan menggunakan perhitungan ISO 9126 diukur dengan rumus:

% SkorAktual =

SkorAktual
 100% (4)
SkorIdeal

Hasil yang diperoleh dalam pengujian kualitas adalah untuk aspek functionality bernilai
82,8%, untuk aspek reliability bernilai 80,4%, aspek usability bernilai 84,5%, dan aspek efisiensi
bernilai 81,6%.
4. KESIMPULAN
Dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan selama pembuatan penelitian aplikasi
logsheet monitoring turbin uap berbasis android ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Adanya aplikasi monitoring logsheet yang dibuat akan membantu staf operator dan staf CCR
dalam melaksanakan kerjanya menginput logsheet, melakukan perhitungan, dan menghitung
efisiensi. Aplikasi ini juga sangat membantu dalam membuat laporan kepadad atasan
mengenai kondisi turbin untuk kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya yang masih terimpan
dalam database.
2. Hasil pengujian validitas, reliabilitas, dan kualitas aplikasi memperoleh hasil baik dengan
perhitungan pada 4 aspek functionality, reliability, usability, dan efisiensi.
5. SARAN
Pada saat pembuatan aplikasi ini masih terdapat kekurangan untuk bisa diperbaiki oleh
penelitian selanjutnya agar bisa diciptakan aplikasi lain yang lebih bagus. Saran yang dapat
diberikan yaitu :
1.

Kedepannya sebaiknya monitoring dan pelaporan logsheet turbin bisa menggunakan alat
RFID agar data lebih real dalam pengambilan data di setiap patrol check.

2.

Sebaiknya ditambahkan lagi web server agar pada saat ada pembaharuan konten-konten
didalamnya dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat.
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Abstrak
Sistem pelaporan jam kerja untuk mahasiswa labor yang ada di Universitas Klabat masih
menggunakan cara manual. Proses pelaporan jam kerja mahasiswa labor menggunakan form
kertas yang disediakan oleh pihak Business Office, tidak bisa mengetahui jumlah pendapatan
yang diterima dan harus mendapatkan tanda tangan dari beberapa pihak sebagai persetujuan
laporan. Hal-hal tersebut menimbulkan masalah seperti pengunaan kertas yang berlebih serta
form pelaporan jam kerja tercecer sehingga pendapatan tidak sesuai dengan seharunya. Peneliti
melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi mahasiswa labor berbasis web dan
menggunakan metode Prototype. Dimana metode ini memiliki pendekatan yang iterative yang
melibatkan hubungan kerja yang dekat antara perancang dan pengguna sehingga memungkinkan
untuk pengembangan secara berulang dalam penyempurnaan sistem. Data didapatkan dengan
cara wawancara dan studi literatur. Dan hasilnya peneliti merancang sebuah sistem yang
berbasis web yaitu dapat diakses dimana saja secara real time melalui smartphone/laptop/pc
yang terhubung dengan koneksi internet, sehingga untuk proses pengisian laporan jam kerja
serta fungsi untuk approval dapat dilakukan dengan sistem berbasis web.
Kata kunci—Universitas Klabat, Sistem Berbasis Web, Model Prototype
Abstract
The system of report for labor students in Klabat University still using manual methods.
The working hours reporting process of labor students using the paper provided by the Bussiness
Office, without knowing the amount of incomerecieved and must get a signature from several
parties as an agreement. These things cause problems such as an excessive use of paper and
working hours reporting forms of labor students scattered and makes the income isn’t in
accordance with it. The researcher developed an application for a web-based labor student
information system, and the method used is Prototype method, where this method has an iterative
approach that involves a close working relationship between the designer and the user and thus
allows for repeated development in improving the system, meaning that if there are still
shortcomings at the completion stage, an evaluation will be carried out and through the process
stages from the start. The available data is obtained by means of interviews and literature studies.
And as a result the researchers a web-based system that can be accessed anywhere in real time
via smartphone/laptop/pc that is connected to an internet connection, so that the process of filling
in the working hours reports and functions for approval can be done with a web-based system.
Keywords—Klabat University, Web Base System, Prototype Mode
1. PENDAHULUAN
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S

eiring dengan berkembangannya teknologi informasi saat ini komputer sebuah alat
bantu yang mutlak diperlukan. Tidak terbayangkan bagaimana sebuah
organisasi/perusahaan dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya komputer. Oleh sebab itu
penerapan sistem informasi menjadi kebutuhan yang mutlak dan dapat memberikan keunggulan
kompetitif [1]. Perkembangan teknologi ini membuat pihak-pihak seperti dari bidang
pemerintahan, pendidikan, bisnis, profit atau nonprofit mulai untuk memanfaatkan teknologi [2].
Setiap sistem manual adalah sistem dilakukan tanpa menggunakan teknologi komputer. Hal ini
mulai tergantikan dengan sistem yang terkomputerisasi dikarenakan setiap proses bisnis yang ada
lebih terorganisir dan dapat dipantau secara real-time [3].
World Wide Web atau sering disebut dengan WWW merupakan salah satu fasilitas
internet yang sangat populer. Saat ini teknologi Web sudah digunakan oleh ribuan perusahaan
atau pengusaha di dunia sebagai media promosi dan menawarkan produknya dalam bentuk
informasi online melalui internet. Dengan internet penyampaian informasi menjadi lebih praktis,
efektif dan efisien karena pengunjung website dapat dengan mudah mengetahui semua informasi
tentang perusahaan atau bisnis dengan jelas dan akurat [4]. Hal ini merupakan sebuah keuntungan
karena web memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi dimana saja dan kapan saja
selama terhubung dengan koneksi internet.
Universitas Klabat menjadi salah satu organisasi pendidikan yang memanfaatkan
kemajuan teknologi untuk membuat proses bisnis didalamnya menjadi terkomputerisasi. Namun
tidak bisa dipungkiri bahwa belum semua proses bisnis tersebut sudah terkomputerisasi, salah
satunya adalah sistem bagi mahasiswa labor yang masih dihitung dan diproses secara manual.
Adapun untuk terdaftar menjadi seorang mahasiswa labor yaitu; mahasiswa mengajukan diri dan
didaftarkan kedalam sistem oleh pihak Registrar, termasuk didalamnya departemen mahasiswa
tersebut akan tergabung. Mahasiswa yang akan terdaftar sebagai mahasiswa labor harus
merupakan anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) dengan memasukkan Surat
Baptis ke pihak Registrar. Kemudian mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa labor
bekerja sesuai departemen yang telah terdaftar. Jam kerja ini yang kemudian dilaporkan ke pihak
Student Finance dan dikalkulasi untuk jumlah upah yang akan diterima.
Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti, proses manual yang masih berjalan
sekarang ini untuk sistem mahasiswa labor mengharuskan setiap mahasiswa labor menulis
laporan kerja dan menghitung jumlah jam kerja mereka pada form kertas yang disediakan oleh
pihak Business Office, mahasiswa labor tidak bisa melihat jumlah pendapatan yang diterima serta
harus mendapatkan tanda tangan dari pihak Business Office sebagai persetujuan. Adanya
penggunaan kertas merupakan masalah yang dikeluhan pihak Business Office sehingga
kedepannya dengan sistem yang telah dibuat dapat menekan penggunaan kertas. Tidak jarang
juga terjadinya kendala lain seperti form pelaporan jam kerja mahasiswa labor yang tercecer
sehingga pendapat tidak sesuai dengan seharusnya.
Hal-hal ini yang melatar belakangi dan menjadi alasan bagi peneliti untuk
mengembangkan sebuah sistem informasi bagi para mahasiswa labor yang nantinya diharapkan
dapat mempermudah proses bisnis yang ada karena sudah terkomputerisasi.
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2. METODE PENELITIAN
2.1. Model Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendesain sistem adalah metode
Prototype. Metode ini adalah salah satu model pembuatan sederhana dalam pembuatan sederhana
dalampembuatan sistem. Tahapan pada model prototype yaitu, communication, quick plan, quick
design, prototype construction, dan development delivery and feedback [5].

Gambar 1 Model Prototype
2.1.1. Kerangka Konseptual

Gambar 2 Kerangka Konseptual

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 2:
1. Pengumpulan Data (Communication), Dalam tahap ini semua informasi dan data yang
terkait dengan pembuatan sistem dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur.
2. Merencanakan sistem requirement sesusai dengan data dan requirement yang
dikumpulkan (Quick Plan)
3. Merencanakan pembuatan sistem sesuai dengan requirement (Quick Design)
4. Merancang konsep dan pembuatan sistem yang sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
5. Pengkodean Sistem (Prototype Construction)
6. Mulai mengerjakan sistem dengan bahasa pemrograman yang digunakan, mulai dari
Graphical User Interface (GUI) dengan penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript untuk
menghasilkan GUI [6], [7], [8]. Dan proses sistem sesuai dengan UML yang telah dibuat
untuk diimplementasikan, seperti use-case diagram, activity diagram, class diagram dan
sequence diagram [9], [10].
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7. Mengecek sesuai dengan requirement (Development Delivery and Feedback) Diadakan
pengecekan terhadap sistem jika telah sesuai dengan requirement.
2.2.

Analisis Aplikasi

Pada tahap ini peneliti akan menganalisa sistem yang akan dikembangkan dengan
menggunakan Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram
untuk mendapatkan gambaran keseluruhan sistem, khususnya fungsionalitas sistem dan interaksi
antar user.

Gambar 3 Use Case Diagram Aplikasi
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 4 adalah implementasi anatarmuka untuk tampilan login. Pada bagian ini, user
diharuskan memasukkan user id dan password untuk dapat masuk kedalam sistem. Terdapat juga
menu simulasi untuk dapat mengetahui bayaran yang akan diterima sesuai dengan penggolongan
departemen yang ada.

Gambar 4 Login form
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Gambar 5 form Create Report
Gambar 5 adalah implementasi antarmuka Create Report yaitu salah satu menu yang
dapat diakses oleh user student labor untuk membuat pelaporan jam kerja. Terdapat beberapa field
didalamnya yaitu jumlah jam kerja dan keterangan perkejaan yang dikerjakan. Jumlah jam kerja
akan terakumulasi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan jam yang diinput dan ditampilkan,
selanjutnya memilih tombol submit setelah selesai mengisi field yang ada.

Gambar 6 Report List
adalah implementasi antarmuka untuk menampilkan laporan jam kerja mahasiswa labor yang dpat
dilihat oleh semua user yaitu student labor, Supervisor, Head Department dan Student Finance.

Gambar 7 Waiting Approval
adalah implementasi antarmuka dari waiting approval yang dapat menunjukkan request list report
yang masuk untuk di approve. Dapat diakses oleh user Supervisor, Head Department dan Student
Finance. Pada bagian ini terdapat dua pilihan yaitu menu Edit dan Approve. Edit adalah fungsi
untuk meninjau kembali laporan sedangkan Approve diartikan laporan tersebut disetujui.
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4. KESIMPULAN
Dalam penelitian ini maka disimpulkan bahwa:
1. Sistem pelaporan jam kerja mahasiswa labor dilakukan menggunakan sistem berbasis web.
2. Supervisor, Head Department dan Student Finance dapat melakukan approval terhadap jam
kerja mahasiswa labor melalui aplikasi web.
3. Student Finance dapat melakukan custom rate labor yaitu merubah jumlah pendapatan per
golongan, dapat menambah departemen baru.
4. Terdapat simulasi jam kerja yang dapat diakses untuk mengetahui estimasi pendapatan.
5. Sistem dapat menampilkan jumlah pendapatan dan print out report
5. SARAN
Aplikasi ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan:
1. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Unklab (SIU)
2. Dapat dikembangkan dalam versi Android
3. Terdapat fitur send message untuk user
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Abstrak
Paperless Office merupakan salah satu alternatif upaya untuk menjaga menyelamatkan
bumi dari ancaman pemanasan global. Selain itu untuk mengurangi limbah kertas yang
dihasilkan oleh kantor. Penerapan Paperless Office juga memberikan begitu banyak keuntungan
diantaranya kemudahan dalam mengakses data, kecepatan dalam mencari data, ketepatan dalam
mengirim data dengan cepat kesetiap bidang tanpa harus mengandalkan jasa kurir, dan
penggurangan penggunaan kertas. Bentuk penelitian adalah penelitian eksperimen dengan objek
yaitu sistem berjalan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat. Metode perancangan perangkat lunak
yang digunakan adalah metode Agile. Perancangan Hasil dari Pemanfaatan paperless office
menggunakan android pada aplikasi indek kepuasan masyarakat di rancang menggunakan
android studio pada sisi client sedangkan pada sisi backend menggunakan bahasa pemrograman
PHP Versi: 5.6.30 dan Versi Server: 10.1.21-MariaDB. Wewenang pemakai terhadap
pemanfaatan aplikasi paperless office menggunakan android melalui diagram UML yaitu Use
Case. Dengan pemanfaatan paperless office secara nominal dapat menghemat biaya atk sebesar
Rp. 6.350.250.
Kata kunci: Paperless, Android, PHP, IKM
Abstract
Paperless Office is one alternative to save the Earth from protecting global warming. In
addition to reducing paper waste generated by the office. The Paperless Application Office also
provides more help to access data, speed in finding data, accuracy in sending data quickly, every
field without having to rely on courier services, and reducing paper usage. The form of research
is an experimental research with an object that is the system running BPKPD West Kalimantan
Province. The software design method used is the Agile method. Designing Results from the
Utilization of the Paperless Office using Android on the application of the community satisfaction
index was designed using Android Studio on the client side while on the backend using the PHP
programming language Version: 5.6.30 and Server Version: 10.1.21-MariaDB. We use a
paperless office application using Android through UML diagrams, Use Cases. By using a
nominal paperless office, you can save atk Rp. 6,350,250.
Keywords: Paperless, Android, PHP, IKM
1. PENDAHULUAN

M

unculnya ide paperles merupakan salah satu alternatif upaya untuk menjaga
menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global. Adapun regulasi yang
mendorong pengembangan Paperless Office pada instansi pemerintah di Indonesia, dimulai dari
keluarnya berdasarkan instruksipres RI Nomor 3 Tahun 2003 kebijakan dan strategi nasional
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pengembangan e-government. Paperless office merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk
mengelola sistem administrasi dengan membiasakan diri mengelola dan membaca dokumen
dalam bentuk digital, dengan kata lain mengurangi pemakaian kertas bukan meniadakan
pemakaian kertas sebagai bahan pokok penulisan dokumen. Upaya untuk mengurangi limbah
kertas yang dihasilkan oleh kantor adalah dengan mengembangkan teknologi komunikasi secara
online [1]. Hasil penelitian pemanfaatan TNDE sebagai perwujudan paperless office pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, khususnya dengan menggunakan aplikasi
TNDE memberikan begitu banyak keuntungan diantaranya kemudahan dalam mengakses data,
kecepatan dalam mencari data, ketepatan dalam mengirim data dengan cepat kesetiap bidang
tanpa harus mengandalkan jasa kurir, dan penggurangan penggunaan kertas atau paperless office
[2].
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan
Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
di bidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan
Publik yang ideal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya agar dapat
terselenggaranya pemerintah yang (Good Governence) dan Pemerintah yang bersih (Clean
Governence). Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah
bahkan kementrian PANRB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan inovasi pelayanan
publik.
Untuk mengetahui kualitas layanan yang dilakukan oleh pihak BPKPD Prov.Kalimantan
Barat kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran quesioner langsung kepada wajib
pajak pada saat mereka sedang melakukan pembayaran Pajak di UPT BPKPD Prov. Kalimantan
Barat. Jumlah quesionel yang di sebarkan kepada wajib Pajak sebagai responden berjumlah 400
bundel yang terdiri dari rangkap 5 lembar untuk satu unit layanan pendapatan pajak daerah
sedangkan jumlah unit layanan yang berada dibawah skpd BPKPD Prov. Kalbar ada 15 unit
tersebar di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat [3]. Bila di kalkulasikan jumlah
kuesioner yang di sediakan untuk satu unit layanan UPPD yaitu 400 bundel x 5 lembar =2000
lembar kertas atau setara 4 rim kertas yang berisi 500 lembar untuk satu unit layanan, harga 1 rim
kertas hvs F4-80 gram merek papper one Rp. 78.000. bila terdapat 15 unit layanan di kali 4 rim
maka jumlah kertas yang dihabiskan untuk menyebarkan kuesioner adalah 30 rim bila
dinominalkan menjadi 30 rim x Rp.78000 sebesar Rp. 2.340.000.
Berdasarkan hasil Analisa terhadap permasalahan diatas dalam penelitian ini mencoba
menghilangkan penggunaan kertas tersebut kecuali untuk mencetak laporan terhadap responden,
sehingga pihak BPKPD Prov.Kalimantan Barat hanya perlu menyediakan perangkat android pada
aplikasi Indek Kepuasan Masyarakat saja. Sedangkan untuk mencegah manipula data pada
aplikasi IKM akan diinput secara otomatis menggunakan JSON dengan membaca data Nopol
Kendaraan Wajib pajak yang datang melakukan pembayaran pajak. Data yang dimaksud dibatasi
pada waktu wajib pajak mengisi kuesioner dengan perangkat android saja.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif [4]. Dengan pendekatan ini akan
dihasilkan sebuah sistem pengelolaan kuesioner indek kepuasan masyarakat yang sebelumnya
belum ada. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap sistem yang
berjalan pada BPKPD provinsi kalimantan barat khususnya pada bidang pengembangan
pendapatan dan pengendalian P4 serta proses pengolahan hasil kuesioner.
Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri sehingga peneliti dapat menyesuaikan dengan
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lingkungan penelitian yaitu sistem berjalan dan aplikasi ikm berbasis android. Kesimpulan dibuat
berdasarkan interpretasi data oleh peneliti. Bentuk penelitian adalah penelitian eksperimen
dengan objek yaitu sistem berjalan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti melakukan
percobaan untuk penilaian indek kepuasan masyarakat dari sistem berjalan pada unit layanan
samsat pontianak wilayah 1. Hasilnya adalah sebuah aplikasi berbasis android yang mampu
memberikan kemudahan dan percepatan terhadap penilaian indek kepuasam terhadap masyarakat.
Metode perancangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode Agile. Metode ini
dapat mengelola kebutuhan yang dinamis, memenuhi kepuasan pelanggan, dan menghasilkan
produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan dan kualitas yang dibutuhkan [5]. Metode ini
digunakan dalam penelitian ini karena lebih mengedepankan perangkat lunak yang berfungsi
daripada dokumentasi yang lengkap sehingga lebih menghemat waktu pengembangan. Ini
merupakan prinsip dasar Agile seperti yang tertuang dalam Agile Manifesto for Software
Development [6]. Selain itu, metode ini juga dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan
dari pada hanya mengikuti rancangan UML yang dibuat. Hal ini relevan karena penelitian ini
dilakukan dengan bentuk eksperimen.
Pendekatan perancangan perangkat lunak yang digunakan adalah Extreme Programming.
Extreme Programming merupakan disiplin dari pengembangan perangkat lunak yang berdasar
pada nilai-nilai kesederhanaan, komunikasi, umpan balik, dan keberanian [7]. XP melibatkan
semua anggota tim dalam setiap pekerjaannya: pair programming (coding bersama) dan semua
pekerjaan lainnya secara bersama-sama. Jadi setiap anggota tim terlibat dalam semua aktifitas dan
tidak ada pembagian tugas. Semua memiliki tanggung jawab yang sama, teknik menulis program
yang sama, dan lain sebagainya. Hal ini sangat cocok diterapkan dalam penelitian ini karena
coding dalam penelitian ini dilakukan oleh seorang programmer. Karena dalam XP, setiap
anggota tim juga melakukan semua pekerjaan tanpa ada pembagian tugas. Siklus hidup XP dapat
dilihat pada gambar di bawah ini. Tahapan-tahapannya merupakan iterasi yang dapat diulang
sampai produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Dimulai dari tahap perencanaan,
perancangan, pengkodean, dan pengujian. Setiap sampai pada tahap pengujian, perangkat lunak
sudah dapat dipublikasi kepada pelanggan untuk dicoba. Dan apabila masih ada kekurangan,
maka tahapan tersebut dimulai kembali. Begitu seterusnya

Gambar 14. Siklus hidup Extreme Programming [8]
Perancangan aplikasi indek kepuasan masyarakat pada sistem berjalan BPKPD Prov.
Kalimantan Barat menggunakan android studio untuk aplikasi androidnya dan untuk tampilan
backend menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.0 dan database mysql versi 5.7.25 [9]
yang menghasilkan aplikasi berbasis android yang dapat dieksekusi menggunakan tablet maupun
smartphone android [10].
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan aplikasi indek kepuasan masyarakat menggunakan android studio pada sisi
client sedangkan pada sisi backend menggunakan bahasa pemrograman PHP Versi: 5.6.30 dan
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Versi Server: 10.1.21-MariaDB sebagai databasenya. Proses ini diawali dengan menganalisa
format file pertanyaan yang akan ditampil di layar android serta tampilan untuk halaman pada
dashboard backend. Aplikasi ini membutuhkan dua file database yang digunakan dalam
perancangan aplikasi android ini: yang pertama menggunakan database mysql: database ini
berfungsi untuk mengatur utility yang ada pada aplikasi android. Kedua dengan cara
menggunakan webservice, tujuannya adalah untuk memverifikasi data yang melakukan transaksi
yang ada di android untuk mencegah pengguna dapat memanipulasi data responden denga cara
mengklik berkali-kali tombol yang ada di aplikasi dengan user yang sama, ini dapat dicegah
dengan cara akses data langsung dengan nomor kendaraan bermotor dan bukti stnk yang dibawa
oleh wajib pajak.
Setelah mengetahui format dan proses bisnis yang dibutuhkan oleh aplikasi android,
tahap selanjunya adalah merancang arsitektur aplikasi Android yang dapat menghasilkan aplikasi
indek kepuasan masyarakat menggunakan android studi kasus pada samsat wilayah 1 Pontianak.
Arsitektur ini bertujuan untuk mendiskripsikan posisi aplikasi android, pada indek kepuasan
masyarakat serta interaksi yang terjadi antara komponen tersebut. Berikut ini adalah arsitektur
yang diusulkan:

Gambar 15. Arsitektur dengan Aplikasi Ikm menggunakan Android [11].
Gambar di atas menunjukkan server yang saling berintegrasi menggunakan webservices.
Webservices bertugas menghubungkan sistem berjalan dengan aplikasi indek kepuasan
masyarakat (ikm) yang berada pada sisi client. Untuk Server Aplikasi dapat mengakses basis data
utility pada sistem berjalan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dari data tersebut
webservices mengkonversinya menggunakan format JSON menjadi data yang dapat dimengerti
oleh aplikasi, yaitu data nopol responden.
Untuk mengetahui wewenang pemakai terhadap aplikasi yang ada, dapat diketahui melalui
salah satu diagram UML yaitu Use Case. Diagram Use Case untuk penelitian ini dapat dilihat
pada gambar 4 dibawah ini:

Gambar 16. Use Case IKM.
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Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa terdapat 2 aktor yang berperan dalam prosedur
pengoperasian aplikasi indek kepuasan masyarakat (ikm). Aktor pertama adalah admin yang
bertugas mengatur semua komponen yang data yang dibutuhkan oleh aplikasi ikm. Data yang
diinput admin akan masuk ke dalam database pada sistem aplikasi ikm. Setelah data terekam,
maka wajib pajak dapat menggunakan aplikasi ikm dengan langsung menjawab semua pertanyaan
yang tampil pada layer android. Pimpinan dapat melihat dashboard report indek kepuasan
masyarakat secara realtime pada layan backend.
Tahapan aktivitas yang dilakukan dapat dilihat pada UML yaitu Activity Diagram. Activity
Diagram pada saat wajib pajak mengisi quesioner dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini:

Gambar 17. Activity Diagram mengisi questioner ikm.

Tahapan pertama dari Activity Diagram di atas adalah menjawab pertanyaan no 1, menjawab
pertanyaan no 2, menjawab pertanyaan no 3, menjawab pertanyaan no 4, menjawab pertanyaan
no 5 sampai selesai. Admin pajak memasukkan periode pembelian yang diinginkan yaitu tanggal
awal dan tanggal akhir periode pembelian.
Selanjutnya melakukan desain table pada aplikasi yang akan digunakan sebagai penampung dari
berbagai utility yang digunakan oleh client diantaranya table login, table pertanyaan questioner
yang telah diisi oleh wajib Pajak dapat dilihat pada gambar table 1 dibawah ini:
Tabel 1 Struktur Database Table Pertanyaan

Sumber: Desain Database

Dari data table pada gambar 6 tersebut semua data isian questioner dari wajib pajak disimpan
dan di olah sesuai field id_question, question, opsi1, opsi2, opsi3dan opsi 4. Untuk table nilai
dapat dilihat pada gambar table 2 dibawah ini:
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Tabel 2 Struktur Database Tabel Nilai

Pada struktur table nilai ini berisi field id, id_tempat, id_user, indeks_kepuasan, nopol dan
id_question, Perancangan aplikasi indek kepuasan masyarakat menggunakan android studio pada
sisi client sedangkan pada sisi backend menggunakan bahasa pemrograman PHP Versi: 5.6.30
dan Versi Server: 10.1.21-MariaDB. Berikut merupakan perancangan halaman dashboard aplikasi
indek kepuasan masyarakat. Terdapat beberapa menu yaitu menu report, slider, unit pelayanan,
pennguna, gantu password, dan pengaturan (gambar 6).

Gambar 6. Menu Dashboard Aplikasi IKM
Pada tampilan gambar 6 menunjukan halaman backend yang berfungsi sebagai control
system yang di lakukan oleh admin. Adapun menu tersebut terdiri dari Menu Report berfungsi
untuk mencetak informasi hasil dari layanan ikm berdasarkan pertanyaan, berdasarkan unit
layanan, berdasarkan nopol wajib pajak. Sedangkan pada sisi aplikasi android tampilan aplikasi
dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini.

Gambar 7. Tampilan Android Aplikasi IKM
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Pada gambar 7 diatas merupakan tampilan aplikasi android, proses ini dilakukan pada
saat responden atau wajib pajak telah selesai menerima layanan kemudian petugas mengarahkan
kepada responden untuk mengisi questioner dengan meninput identitas responden dalam hal ini
adalah nomor kendaraan biasa disingkah nopol. Jika berhasil menginput maka responden di
arahkan kepertanyaan sesuai yang di tampilkan oleh aplikasi android. Pada aplikasi ini juga
memiliki validasi terhadap responden untuk menghindar responden mengisi berkali-kali
questioner dengan cara menginput ulang maka dibatasi hanya responden yang nomor kendaraan
yang dilayani yang bias memberikan penilaian. Adapun Output dari aplikasi ini adalah report
penilaian layanan dalam bentuk format Pdf yang terdiri dari laporan perpertanyaan, Laporan
Pertanggal, Laporan Perunit layanan,Laporan Keseluranan layanan. Untuk rekap keseluruhan
pertanyaan berdasarkan jumlah responden dapat dilihat pada gambar 9 berikut ini:

Gambar 9 Rekap Jawaban Responden
Untuk mengetahui efisiensi penggunaan kertas sebelum dan sesudah pemanfaatan
aplikasi android dapat disajikan dalam bentuk table seperti pada table 3 berikut ini.
Tabel 3 Perbandingan Paperless VS Paper
Quesioner
Jumlah
Penggunaan
Jumlah Nominal
Responden
Kertas
Menggunakan Kertas
8471
42355 lbr
42355 X Rp.150 = Rp. 6.353.250
Menggunakan Papperless 8471
20 lbr
20 X Rp. 150 = Rp. 3000
Dari table 3 diatas dapat di Analisa efesiensi pemanfaatan aplikasi paperless
menggunakan android. Jumlah responden sebanyak 8471 tersebut didapat dari jumlah responden
atau wajib pajak yang memanfaatkan paperless office menggunakan android dapat dilihat pada
gambar 9 rekap keseluruhan jumlah responden. Untuk penggunaan kertas 42255 lembar didapat
bila questioner dalam satu bundle terdiri dari 5 lembar makan jumlah responden dikalikan dengan
jumlah lembar bundle yang ada. Dari nominal yang tercantum dari table 3 di atas terdapat efisiensi
biaya alat tulis kantor (ATK) bila memanfaatkan paperless office secara nominal dapat
menghemat biaya operasional sebesar Rp. 6.350.250.
4. KESIMPULAN
Berikut ini merupakan hasil kesimpulan dari pemanfaatan aplikasi android untuk mendukung
upaya paperless office dapat disimpulkan sebagai berikut:
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1) Pemanfaatan paperless office menggunakan android pada aplikasi indek kepuasan
masyarakat di rancang menggunakan android studio pada sisi client sedangkan pada sisi
backend menggunakan bahasa pemrograman PHP Versi: 5.6.30 dan Versi Server: 10.1.21MariaDB sebagai databasenya.
2) Untuk mengetahui wewenang pemakai terhadap pemanfaatan aplikasi paperless office
menggunakan android, dapat diketahui melalui salah satu diagram UML yaitu Use Case.
3) Dari analisa terhadap hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan pemanfaatan paperless
office secara nominal dapat menghemat biaya atk sebesar Rp. 6.350.250
5. SARAN
Adapun saran terhadap hasil penelitian pemanfaatan aplikasi android sebagai upaya untuk
mendukung paperless office sebagai berikut;
1) Sangat direkomendasikan sebagai acuan bila ingin mengembangkan paperless office di
berbagai layanan masyarakat dilingkungan pemerintahan.
2) Perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap varibel-variabel penelitian berikutnya.
3) Hendaknya pertanyaan tidak terlalu banyak tetapi mencerminkan tujuan dari output yang di
hasilkan dan harus merujuk aturan-aturan terhadap standar layanan public atau masyarakat.
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Abstrak
Prestasi belajar merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam bidang
pendidikan dan menjadi harapan semua pihak. Bagi pihak perguruan tinggi prestasi belajar
mahasiswanya merupakan salah satu indikator efektif proses belajar mengajar, yang sekaligus
dapat digunakan untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. Di perguruan tinggi prestasi
belajar yang dicapainya oleh mahasiswa menggunakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Data
demografi dan data akademik mahasiswa dapat digunakan dalam menganalisis dan memprediksi
kinerja mahasiswa dengan menggunakan algoritma data mining diantaranya adalah Naive
bayes, Decision Tree, K-Nearest Neighbor dan Random Forest. Dalam penelitian ini
menggunakan 10-fold cross validation untuk memprediksi tingkat error dari data. Dataset dibagi
dua yaitu data trainning dan data testing. Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan
Random Forest memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi dengan bobot 95.12%. Fitur yang
paling berpengaruh adalah sekolah (SMA dan sederajat) dengan bobot 0.202. Berdasarkan hasil
tersebut dapat disimpulkan bahwa ranndom forest memiliki accuracy yang paling tinggi dari
ketiga algoritma lainnya.
Kata Kunci : Naive bayes, Decision Tree, K-Nearest Neighbor, Random Forest.
Abstract
Learning achievement is one of the most important aspects in the field of education and
is the hope of all parties. For higher education parties, student learning achievement is one of the
effective indicators of the teaching and learning process, which can also be used to improve the
image of universities. In college the learning achievement achieved by students uses the Grade
Point Average (GPA). Demographic data and student academic data can be used in analyzing
and predicting student performance using data mining algorithms including Naive Bayes,
Decision Tree, K-Nearest Neighbor and Random Forest. In this study using 10-fold cross
validation to predict error rates from data. The dataset is divided into two, namely trainning data
and testing data. From the research that has been done, the Random Forest has the highest
accuracy with a weight of 95.12%. The most influential feature is the school (high school and
equivalent) with a weight of 0.202. Based on these results it can be concluded that Ranndom
Forest has the highest accuracy of the other three algorithms.
Keywords : Naive bayes, Decision Tree, K-Nearest Neighbor, Random Forest.
1. PENDAHULUAN

F

akultas Ilmu Komputer (FIK)Universitas Klabat berdiri sejak tahun 1999 pertama
kali program studi ini bernama Ilmu Komputer, kemudian berubah menjadi Sistem
Informasi. Pada tahun 2010 program studi ini sudah mendapatkan akreditasi dari Badan
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Akreditasi Nasional (BAN) dengan nomor 021/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 [1].
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Klabat, memiliki dua program studi yaitu Sistem
Informasi dan Informatika. Sistem informasi mendapat akreditisi B (339) dari BAN-PT (Badan
Akreditasi Nasional perguruan tinggi) dengan nomor 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015,
Lulusan program studi Sistem Informasi akan menjadi seorang ahli dibidang Sistem Informasi,
dimana mereka ini akan membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi manusia disegala
bidang, seperti perkantoran, institusi, perhotelan, perdagangan dll. Sebuah sistem yang
sebelumnya dikerjakan manual, oleh seorang ahli Sistem Informasi akan menjadi mudah,
sederhana dan otomatis dengan bantuan komputer. Informatika mendapat akreditasi B (346) dari
BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) nomor seri 149/SK/BANPT/Akred/S/VIII/2016, Seorang ahli informatika (Ilmu Komputer) harus mempunyai dasar
algoritma dan logika yang kuat karena ia akan merancang suatu prosedur baru, modul baru
ataupun algoritma baru [1].
Suatu universitas dikatakan berkualitas dapat dilihat dari beberapa faktor, satu
diantarannya adalah prestasi mahasiswa, kemampuan mahasiswanya dilihat dari Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) yang didapat selama masa kuliah sampai dengan lulus. Dari data akademik dapat
memprediksi IPK mahasiswa dengan menggunakan teknik data mining.
Prestasi belajar yang tinggi selalu menjadi harapan semua pihak. Bagi pihak universitas
prestasi belajar mahasiswanya merupakan salah satu indikator efektif proses belajar mengajar,
yang sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan citra suatu universitas tersebut. Data
akademik, dan data geografis mahasiswa dapat digunakan dalam menganalisis dan memprediksi
kinerja mahasiswa dengan menggunakan teknik-teknik data mining diantaranya adalah teknik
decision tree, Naïve Bayes, random forest, dan knn. Dengan variabel-variabel penentu adalah
umur saat masuk perguruan tinggi, jenis kelamin, suku bangsa, asal sekolah, sks yang diambil,
pembiayaan kuliah, dan tempat tinggal [2].
Pada penelitian Ying Zhang dan Ving Zhang, menggunakan beberapa algoritma
klasifikasi dalam data mining untuk mengetahui retensi (penyimpanan) mahasiswa menggunakan
tiga algoritma dalam penelitiannya diantaranya Navie Bayes, Support Vectore Mechine dan
Decision Tree untuk menganalisis prestasi akademik mahasiswa. Dalam penelitiannya didapat
bahwa dari ketiga Algoritma Data Mining tersebut yang paling akurat adalah Navie Bayes dengan
89,5% dan yang kedua adalah Support Mechine dengan 83,5% dan yang terakhir adalah Decision
Tree dengan 81,3% [3]. Dalam penelitian [4] mengatakan ketika dilakukan pengujian K Fold
Cross validation sejumlah 10 Fold untuk dengan metode KNN pada data uji sejumlah 500 data,
maka didapati nilai K terbaik adalah pada metode KNN adalah 5. Lebih lanjut [5] mengatakan
sistem informasi data mining untuk siswa berpotensi akademik berbasis online dapat memberikan
dukungan bagi orang tua dalam mengevaluasi potensi putra dan putrinya, dikarenakan kemudahan
dalam melakukan akses informasi dan akurasi yang tinggi dari algoritma pohon keputusan.
Jadi masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana perbandingan Algoritma Data
Mining terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNKLAB berdasarkan
variabel demografi yaitu: (suku, pembiayaan, bekerja, tempat tinggal, umur, jenis kelamin) dan
akademik yaitu: (sks, IPK (indeks prestasi kumulatif)). Tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahui perbandingan Algoritma Data Mining terhadap prestasi belajar mahasiswa Ilmu
Komputer UNKLAB.

2. METODE PENELITIAN
Pada penilitian ini penulis memilih proses model CRISP-DM (Cross Industry standard
processfor data mining) [6] seperti pada gambar 1.
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Gambar 1 Metode Penelitian

Model ini menjadi dasar teori dalam metode penelitian ini. Adapun langkah-langkah
dalam penelitian ini yaitu :
1. Fase Business Understanding, data yang diperoleh dari Mahasiswa FIK UNKLAB selama ini
belum pernah dilakukan pengambilan data tentang pembiayaan kuliah terhadap data tersebut
dan belum dimanfaatkan dalam menentukan prediksi prestasi akademik mahasiswa
menggunakan metode Data Mining. Oleh karena itu penelitian ini akan menggali data tersebut
dengan menggunakan Algoritma Data Mining.
2. Fase Data Understanding, data yang akan diambil dari mahasiswa FIK UNKLAB adalah
suku, sekolah, bekerja, tempat tinggal, umur, jenis kelamim, sks yang diambil tiap semester,
ipk (indeks prestasi kumulatif.)
3. Fase Data Preparation, Dari data mahasiswa FIK UNKLAB maka akan dilakukan teknik data
preparation agar kualitas data diperoleh lebih baik dengan cara :
a) Data Validation, untuk mengidentifikasi dan menghapus data yang ganjil, data yang tidak
konsisten dan data yang tidak lengkap.
b) Data Integration and Transformation : untuk meningkatkan akurasi dan efisensi
algoritma. Data yang digunakan dalam penelitian ini bernilai kategorikal untuk model
klasifikasi, data ditransformasi ke dalam angka menggunakan software Weka.
c) Data Size Reduction dan Dicretization : untuk memperoleh data set dengan jumlah atribut
dan record yang lebih sedikit tetapi bersifat informative. Di dalam data training yang
digunakan dalam penelitian ini,dilakukan seleksi atribut dan penghapusan data duplikasi.
4. Fase Modeling, pada tahap ini data di proses dan diklasifikasikan sehingga menghasilkan
sejumlah aturan dengan mengunakan algoritma data mining seperti penelitian [7]
5. Evaluation Phase, pada fase ini dilakukan pengujian data terhadap model klasifikasi dengan
algoritma data mining. [8]
2.1 Instrumentasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder data sekunder
merupakan data yang diperolehkan dengan cara mengambil data mahasiswa dari sistem informasi
UNKLAB, melakukan tinjauan pustaka, membaca buku-buku, artikel maupun jurnal dengan
mengambil referensi dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi
pustaka juga dilakukan dengan menggunakan internet dan observasi.
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2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Klabat berlokasi di jln.
Arnold Mononutu, Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara
2.3 Peralatan

Peralatan dalam penelitian ini meliputi kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan
perangkat keras. Dibawah ini merupakan kebutuhan dari sistem, diantaranya:
Kebutuhan perangkat lunak :
1. Microsoft Office Word 2013, software ini digunakan untuk mengolah laporan hasil
penelitian
2. Sistem operasi Windows 7, sistem Operasi yang digunakan dalam notebook penulis.
3. Rapidminer, software yang digunakan untuk melihat hasil akurasi dari algoritma yang
digunakan terhadap datasheet yang diteliti.
Kebutuhan Perangkat Keras :
1. Processor : Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GH2 2.10 GH2
2. Ram 2 gb
3. Harddisk : 500 gb
4. Satu buah mouse
5. Satu buah printer canon
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi mahasiswa Fakulatas Ilmu Komputer Universitas Klabat berjumlah 540
mahasiswa, tingkat I berjumlah 140 mahasiswa dan tingkat II, III, IV berjumlah 300 mahasiswa.
Dalam penelitian ini hanya memgambil data tingkat II, III dan IV. Karena data yang diambil
semester II tahun ajaran 2017/2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 205
mahasiswa dan data yang diambil adalah suku, SMA dan sederajat, umur saat masuk kuliah, sks,
ipk, tempat tinggal, pembiyaan kuliah, penghasilan orangtua, penghasilan mahasiswa, bekerja
atau tidak.
Data menunjukkan atribut suku bangsa yang paling banyak mahasiswa berasal dari
Minahasa dengan jumlah 123 mahasiswa, atribut sekolah (SMA dan sederajat) yang paling
banyak mahasiswa tamatan SMA dengan jumlah 166 mahasiswa, pembiayaan selama kuliah yang
paling banyak membiayayai adalah orangtua dengan jumlah 187 mahasiswa, bekerja (labor/tidak)
yang paling banyak adalah mahasiswa tidak bekerja dengan jumlah 162 mahasiwa, penghasilan
orangtua selama 1 bulan yang paling banyak penghasilan orangtua adalah 2-4 juta dengan junlah
92 mahasiswa, penghasilan mahasiswa selama 1 bulan yang paling banyak penghasilan mahasiwa
adalah <2 juta dengan jumlah 163 mahasiswa, tempat tinggal selama kuliah yang paling banyak
tinggal dikos dengan jumlah 127 mahasiswa, umur saat masuk kuliah yang paling banyak adalah
umur <18 tahun dengan jumlah 152 mahasiswa, sks yang diambil tiap semester yang paling
banyak mahasiswa yang mengambil sks 18-21 sks dengan jumlah 130 mahasiswa, indeks prestasi
kumulatif (IPK) yang paling banyak IPK >3,00 dengan jumlah 139 mahasiswa.
3. 1 Algoritma Naive Bayes

pred.High

Tabel 1 Cross Validation Naive Bayes
true High
true Normal
true Low
93
32
3

class precision
72.66%

pred.Normal

17

14

4

40.00%

pred.Low

1

0

0

0.00%

class recall

83.78%

30.43%

0.00%
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Pada tabel 1 Cross validation Naive Bayes. Dalam perhitungan tabel menggunakan
confusion matrix, Class precision : pred.High 72.66%, pred.Normal 40.00% dan pred.Low
0.00%. Class recall : true High 83.78%, true Normal 30.43% dan true Low 0.00%.
Tabel 2 Independent Naive Bayes
pred.High
pred.Normal
pred.Low
class recall

true High
88
20
3
79.28%

true Normal
27
16
3
34.78%

true Low
6
1
0
0.00%

class precision
72.73%
43.24%
0.00%

Pada tabel 2 Independent Naive Bayes. Dalam perhitungan tabel menggunakan
confusion matrix, Class precision : pred.High 72.73%, pred.Normal 43.24% dan pred.Low
0.00%. Class recall : true High 79.28%, true Normal 34.78% dan true Low 0.00%.
3.2 Algoritma Decision Tree
Tabel 3 Cross Validation Decision Tree
pred.High
pred.Normal
pred.Low
class recall

true High
91
20
0
80.98%

true Normal
34
10
2
21.74%

true Low
4
3
0
0.00%

class precision
70.54%
30.30%
0.00%

Pada tabel 3 Cross validation Decision Tree. Dalam perhitungan tabel
menggunakan confusion matrix, Class precision : pred.High 70.54 pred.Normal 30.30% dan
pred.Low 0.00%. Class recall : true High 80.98%, true Normal 21.74% dan true Low 0.00%.
Tabel 4 Independent Decision Tree
pred.High
pred.Normal

true High
27
1

true Normal
2
9

true Low
0
0

class precision
93.10%
90.00%

pred.Low
class recall

0
96.43%

0
81.82%

2
100.00%

100.00%

Pada tabel 4 Independent Decision Tree. Dalam perhitungan tabel menggunakan confusion
matrix, Class precision : pred.High 93.10%, pred.Normal 90.00% dan pred.Low 100.00%.
Class recall : true High 96.43%, true Normal 81.82% dan true Low 1000.00%.
3.3 Algorimta K-Nearest Neighbor

pred.High
pred.Normal
pred.Low
class recall

Tabel 5 Cross Validation K-Nearest Neighbor
true High
true Normal
true Low
class precision
91
34
4
70.54%
20
10
3
30.30%
0
2
0
0.00%
80.98%
21.74%
0.00%

500

Pada tabel 5 Cross Validation K-Nearest Neighbor. Dalam perhitungan tabel menggunakan
confusion matrix, Class precision : pred.High 70.54%, pred.Normal 30.30% dan pred.Low
0.00%. Class recall : true High 80.98%, true Normal 21.74% dan true Low 0.00%.

pred.High
pred.Normal
pred.Low
class recall

Tabel 6 Independent K-Nearest Neighbor
true High
true Normal
true Low
class precision
26
3
1
86.67%
2
8
1
72.73%
0
0
0
0.00%
92.86%
72.73%
0.00%

Pada tabel 6 Independent K-Nearest Neighbor. Dalam perhitungan tabel
menggunakan confusion matrix, Class precision : pred.High 86.67%, pred.Normal 72.73%
dan pred.Low 0.00%. Class recall : true High 92.86%, true Normal 72.73% dan true Low
0.00%.
3.4 Algorimta Random Forest
Tabel 7 Cross Validation Random Forest
true High
true Normal
true Low
class precision
pred.High
89
32
4
71.20%
pred.Normal
21
13
3
35.14%
pred.Low
1
1
0
0.00%
class recall
80.18%
28.26%
0.00%
Pada tabel 7 Cross validation Random Forest. Dalam perhitungan tabel menggunakan
confusion matrix, Class precision : pred.High 71.20%, pred.Normal 35.14% dan pred.Low
0.00%. Class recall : true High 80.18%, true Normal 28.26% dan true Low 0.00%.
Tabel 8 Independent Random Forest
true High
true Normal
true Low
class precision
pred.High
27
1
0
96.43%
pred.Normal
1
10
0
90.91%
pred.Low
0
0
2
100.00%
class recall
96.43%
90.91%
100.00%
Pada tabel 8 Independent Random Forest. Dalam perhitungan tabel menggunakan
confusion matrix, Class precision : pred.High 96.43% pred.Normal 90.91% dan pred.Low
100.00%. Class recall : true High 96.43%, true Normal 90.91% dan true Low 100.00%.
3.5 Perbandingan Cross Validation
Cross Validadation

Tabel 9 Cross Validation
Accuracy
Recall

Presisi

Naive Bayes

65.24%

38.07%

37.55%

Decision Tree

61.59%

34.57

33.62%

k-NN

62.20%

33.60%

32.28%

Random Forest

62.20%

36.15%

35.45%
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Pada tabel 9 Cross Validattion Accuracy yang paling tinggi ialah Naive Bayes dengan
bobot 65.24%, karena naive bayes memiliki data yang lebih banyak pada tabel 4.3 pred.High
(93), pred.Normal (17) dan pred.low (1). Recall yang paling tinggi ialah Random Forest
dengan bobot 95.78%. Dan Presisi yang paling tinggi ialah Random Forest dengan bobot
95.78%. Decision tree memiliki akurasi yang lebih rendah 61.59%, karena data yang lebih
sekikit, pada tabel 4.5 pred.high (91), pred.normal (20), dan pred.low (0). Random forest
memiliki acuracy 62.20% karena pada tabel 4.4 pred.high (89), pred.normal (21), dan
pred.low (1). K-nearest neigbor memiliki acuracy 62.20% , karena pada tabel 4.7 pred.high
(91), pred.normal (20), dan pred.low (0)
3.6 Perbandingan Independent
Tabel 10 Independent
Recall

Independent

Accuracy

Presisi

Naive Bayes

63.41%

38.02%

38.66%

Decision Tree

92.68%

92.75%

94.37%

k-NN

82.93%

55.19%

53.13%

Random Forest

95.12%

95.78%

95.78%

Pada tabel 10 Independent Accuracy yang paling tinggi ialah Random Forest dengan
bobot 95,12%, karena memiliki data yang lebih sedikit, karena pada tabel 4.10 pred.high (27),
pred.normal (1), dan (0).Recall yang paling tinggi ialah Random Forest dengan bobot 95.78%.
Dan Presisi yang paling tinggi ialah Random Forest dengan bobot 95.78%. Naive bayes
memiliki acuracy yang lebih rendah 63.41% dari ketiga algortima lainya, karena memiliki data
yang lebih banyak kerena pada tabel 4.4 pred.high (88), pred.normal (20) dan pred.low (3).
Decision tree memiliki acuracy 92.68%, karena pada tabel 4.6 pred.high (27), pred.normal (1)
dan pred low (0). K-nearest neigbor memiliki acuracy 82.93% karena pada tabel 4.8 pred.high
(26), pred.normal (2), dan pred.low (0)
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang perbandingan algoritma data
mining terhadap prestasi belajar mahasiswa FIK UNKLAB ditinjau dari aspek akademik dan
ekonomi adalah sebagai berikut :
1.
Penelitian ini menggunakan 10-fold cross validation untuk memprediksi tingkat error dari
data. Dataset dibagi dua yaitu data trainning dan data testing. Cross validation dengan
accuracy yang paling tinggi adalah naive bayes 65.24%, k-nn 62.20%, random forest
62.20%, decision tree 61.59%.
2.
Independent dengan accuracy yang paling tinggi adalah random forest 95.12%, decision
tree 92.68%, k-nn 82.93%, naive bayes 63.41%
3.
Dalam penelitian ini ada sepuluh atribut yang digunakan dalam penelitian ini, ada tiga
atribut dengan bobot yang paling tinggi adalah sekolah (SMA dan sederajat) : 0.209, tempat
tinggal selama kuliah : 0.200, jenis kelamin : 0.199.
4.
Dalam penelitian ini menggunakan empat algoritma : naive bayes desision tree, random
forest, k-nearest neigbor. Algoritma dengan bobot yang paling tinggi adalah random forest
dengan accuracy 95.12%.
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5. SARAN
Untuk keperluan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan metode klasifikasi data
mining, dapat dilakukan pengembangan untuk dapat menghasilkan model yang lebih baik lagi
serta menggunakan algoritma pengklasifikasi lain yang mungkin diluar supervised learning agar
dapat dilakukan penelitian yang berbeda dari umumnya yang sudah ada.
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Abstrak
Pada zaman modern saat ini sering kali didapati masalah dalam hal menjaga kesehatan, seperti
kurangnya aktivitas fisik atau bisa dikatakan malas bergerak. Seiring berjalannya waktu teknologi
berkembang sangat pesat, salah satunya yaitu virtual reality. Virtual reality adalah teknologi yang dapat
memungkinkan para pengguna bisa berinteraksi langsung dengan dunia virtual. Dalam virtual reality
terdapat berbagai bidang, salah satunya pada bidang video game. Video game adalah media hiburan
menarik yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, simulasi hingga sebagai hiburan yang dapat menekan
tingkat stres para pengguna smartphone yang seharian bekerja dengan smartphone mereka. Berdasarkan
masalah di atas peneliti ingin mengembangkan sebuah permainan Falling Bird yang menggunakan
teknologi virtual reality dimana pengguna dapat berolahraga sambil bermain secara bersamaan sehingga
dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan malas bergerak. Pada permainan ini
pemain bertujuan untuk memusnahkan musuh yang berada di depan pemain dengan cara melompat dan
menabrak musuh atau menabrak objek yang menjadi tumpuan musuh tersebut. Jika semua musuh telah
dimusnahkan, maka permainan akan menampilkan score dan pemain dapat melanjutkan ke stage
berikutnya tetapi jika pemain telah mengabiskan kesempatan untuk melompat yaitu sebanyak 3 (tiga) dan
jika masih ada musuh yang hidup maka permainan akan menampilkan score dan pemain tidak bisa
melanjutkan ke stage selanjutnya. Pada permainan yang dirancang, terdapat tampilan animasi 3D,
gambar, teks dan musik yang dirancang menggunakan aplikasi Unity dan aplikasi Visual Studio untuk
mengolah script untuk membuat algoritma dari permainan Falling Bird. Kemudian tahap pada terakhir
yaitu render berfungsi sebagai proses pemodelan dan animasi. Permainan ini menggunakan sensor
gyroscope, dan accelerometer melalui smarthphone khususnya pada sistem operasi Android serta
dijalankan menggunakan VR Glasses dengan dikendaikan melalui gerakan tubuh.
Kata Kunci – Video Game, Virtual Reality, Accelerometer, Gyroscopre, Unity 3D

Abstract
In today’s modern time problems are often found in keeping health, such as lack of physical
activities, in other words, too lazy to do some physical activities. As time went pass, technology keeps on
growing up rapidly, especially virtual reality. Virtual reality is a technology that can possibly make users
interact with the virtual world. There are some areas in virtual reality, one of them is video game. Video
game is an interesting entertainment media that has its purposes on education, simulation and as an
entertainment that can suppress users’ stress levels who are working all day with their smartphones. Based
on the mentioned problems, the researchers developed a game called “Falling Bird” using virtual reality
technology where users can do exercises while playing the game and stay out of various types of diseases
caused by lack of physical activities at the same time. In this game the players’ aim is to take of the enemies
in front of them by jumping and crashing the objects as the enemy’s base. If all the enemies have been
crashed, the player can display the score and continue to the next game, but if the player has spent time on
jumping three (3) times and the enemies are still alive, the player will display the score and will not be able
to go to the next game. In the game that has been designed, there are 3D animation, pictures, texts and
music designed with Unity application and Visual Studio application to process scripts in creating the
algorithms for the Falling Bird game. The last phase is render which is functioned to process the modeling
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and animation. This game uses gyroscope censor, and accelerometer through smartphone especially
android and run using VR Glasses and controlled by body movement
Keywords – Video Game, Virtual Reality, Accelerometer, Gyroscopre, Unity 3D

1. PENDAHULUAN

G

ame merupakan bagian dari perkembangan teknologi saat ini. Game adalah media
hiburan menarik yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, simulasi hingga sebagai
hiburan yang dapat menekan tingkat stres para pengguna komputer maupun smartphone yang
seharian bekerja dengan komputer dan smartphone mereka[1], [2]. Selain itu juga dapat menjadi
media pembelajaran khususnya pada anak-anak yang masih dalam pertumbuhan karena dapat
meningkatkan kecerdasan yang baik untuk anak-anak.
Seiring dengan perkembangan teknologi dibidang game, para developer berlomba untuk
mengembangkan sebuah game yang bermutu, akan tetapi efeknya para pengguna menjadi
kecanduan dan menjadi malas untuk bergerak karena hanya terfokus kepada smartphone dan
game yang mereka mainkan[3]. Menurut Riset dari South East Asia Nutrition Survey (SEANUTS)
bahwa anak-anak di Indonesia dari usia 6 hingga 12 tahun tidak aktif bergerak mencapai 57 persen
lebih. Berada di depan layar komputer dan smartphone menjadi alasan utama kurangnya aktivitas
untuk berolahraga[4]. Berolahraga atau bergerak aktif adalah suatu hal yang harus dilakukan
setiap minggu bahkan setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar, sehingga dapat terhindar dari
berbagai macam penyakit. Menurut AloDokter berolahraga atau bergerak aktif dapat menekan
resiko penyakit tulang (osteoporosis), obesitas, mencegah nyeri punggung, menunda keterbatasan
fisik saat usia lanjut, mencegah diabetes, menekan tekanan darah tinggi hingga mencegah
penyakit jantung dan stroke[5].
Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang dikembangakan untuk memberi sensasi
yang unik di bidang grafik. Virtual reality adalah munculnya gambar tiga dimensi dari komputer,
yang kelihatan nyata dan penggunanya merasa seperti sedang berada didalamnya. Untuk
menggunakannya diperlukan alat pendukung seperti kacamata VR atau Google Cardboard[6].
Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah aplikasi permainan Falling Bird
memanfaatkan teknologi virtual reality berbasis Android agar dapat menciptakan sebuah
Permainan yang bisa mendapatkan beberapa manfaat untuk pengguna, diantaranya menekan stres
dan bermain sambil berolahraga sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang
diakibatkan malas bergerak.
3. METODE PENELITIAN
2.1 Proses Model Prototyping
Pada penelitian ini, model prototyping menjadi pilihan peneliti untuk digunakan pada
penyusunan penelitian ini. Menggambarkan sistem yang telah ada sebelumnya adalah salah satu
alasan peneliti menggunakan metode ini. Pada model ini dijelaskan secara umum tentang aplikasi
atau Game yang nantinya akan dikembangkan oleh peneliti [7]. Metode yang sama digunakan
oleh [8] dan [9] dalam mengembangkan aplikasi Virtual Reality.
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Gambar 1. Model Prototyping [7]
Gambar 1.1 merupakan model prototyping. Penjelasan setiap langkah-langkah yang ada
di model prototyping adalah sebagai berikut [7].
1. Communication: melakukan pengumpulan data yang menjadi requirement dari penelitian.
2. Quick Plan: melakukan perencanaan terhadap apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan
requirement yang telah dikumpulkan.
3. Modeling Quick Design: melakukan perancangan awal yang dibutuhkan dalam penelitian
sebagai dasar pembuatan prototype.
4. Construction of Prototype: mengembangkan prototype berdasarkan perancangan awal. Proses
pengembangan harus sesuai dengan requirement yang telah dikumpulkan, direncanakan, dan
dirancang.
5. Development Delivery and Feedback: melakukan evaluasi terhadap hasil rancangan
prototype, apakah sudah sesuai tujuan atau tidak.
2.1 Kerangka Konseptual Aplikasi
Kerangka konseptual adalah diagram yang menampilkan tahap-tahap dan komponenkomponen utama dari sebuah aplikasi. Gambar 2 merupakan kerangka konseptual aplikasi dari
sisi user.

Gambar 2. Kerangka Konseptual Aplikasi (User)
Gambar 2 adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh user untuk memainkan permainan
Falling Bird. User membutuhkan smartphone yang memiliki sensor accelerometer, gyroscope,
compas dan berbasis Android untuk memainkan permainan yang dirancang oleh peneliti dan
Cardboard sebagai media untuk menikmati lingkungan virtual reality. Pada permainan yang
dirancang, terdapat tampilan animasi 3D, gambar, teks dan musik yang dilakukan pengkodean
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untuk membuat permainan Falling Bird berjalan dengan baik. Kemudian tahap terakhir yaitu
render berfungsi sebagai proses pemodelan dan animasi
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisa Sistem
Dalam menganalisa aplikasi, penulis menggunakan UML (Unified Modeling Language)
yang terdiri dari Use case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram.

Gambar 3. Use Case Diagram
Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi yang dilakukan user
dengan aplikasi. Seperti pada Gambar 3, player sebagai aktor utama yang bisa menggunakan use
case yang tersedia.

Gambar 4. Class Diagram
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Gambar 4 menggambarkan hasil analisa class diagram yang berisi atribut dan operasi
dari setiap class. Penjelasan dari setiap class sebagai berikut.
1. Class Main Menu berisi tampilan menu awal dari interface permainan yang memiliki
background, text, sound dan image yang memakai fungsi menu_StoryMode() untuk masuk ke
menu Story ModE, menu_SelectStage() untuk masuk ke menu Select Stage dan bisa memilih
stage untuk dimainkan, menu_Option() untuk masuk ke menu Option dan fungsi
menu_ExitGame() untuk keluar dari permainan.
2. Class Story Mode berisi tampilan dari interface Story Mode yang memiliki background, text
dan sound yang memakai fungsi Select_NewGame() untuk memainkan permainan dari awal
stage dan fungsi Select_Continue() untuk melanjutkan permainan pada Story Mode dan fungsi
stage_Complited() untuk mengetahui stage – stage yang telah di selesaikan..
3. Class Select Stage berisi tampilan dari interface menu Select Stage yang memiliki background,
text dan sound yang memakai fungsi Select_Stage() untuk memilih stage yang ingin di
mainkan tetapi hanya stage yang telah di selesaikan pada Story Mode, fungsi
Select_PlayGame() untuk memasuki tampilan utama pada permainan dan fungsi
stage_Complited() untuk mengetahui stage – stage yang telah di selesaikan.
4. Class Play Game berisi tampilan utama pada permainan yang memiliki background, text,
sound dan object yang memakai fungsi Start_Game() untuk memulai stage yang akan di
mainkan, fungsi Next_Stage() untuk melanjutkan ke stage berikutnya jika telah menyelesaikan
stage sebelumnya dan fungsi Display_Score() untuk menampilkan score yang di dapat pada
stage tersebut dan fungsi Select_Pause() untuk menghentikan sementara permainan dan masuk
ke menu Pause.
5. Class Pause berisi tampilan menu Pause pada stage permainan yang memiliki background,
text dan sound setting yang memakai fungsi Resume_Game() untuk kembali ke stage, fungsi
Reset_Stage() untuk merestart stage, fungsi Backto_Menu() untuk kembali ke tampilan menu
utama dan fungsi Sound_Setting() untuk menampilkan tampilan pengaturan volume
permainan.
6. Class Sound_Setting berisi tampilan pengaturan volume permainan yang memiliki
background, text dan sound yang memakai fungsi VolumeUp() untuk meningkatkan volume
permainan, fungsi VolumeDown() untuk mengurangi volume permainan dan fungsi Mute()
untuk mematikan volume permainan.Class Level 4 berisi pilihan mode yang dapat dipilih oleh
user beserta teks dan sound.
7. Class Option berisi tampilan Option yang memiliki background, text dan sound yang memakai
fungsi Select_Credit() untuk menampilkan informasi Developer, fungsi Select_Help() untuk
menampilkan tutorial permainan dan fungsi Sound_Setting() untuk menampilkan tampilan
pengaturan volume permainan.
8. Class Exit Game berisi tampilan untuk keluar dari permainan yang memiliki background dan
text yang memakai fungsi On_Exit() untuk keluar dari permainan jika player memilih tombol
Yes pada tampilan Exit Game
3.2 Implementasi Aplikasi
Untuk memainkan, pengguna bisa meletakkan smartphone di dalam cardboard atau VR
Headset dan memilih dari menu yang tersedia. Untuk menggerakkan “Bird”, pengguna bisa
mengarahkan ke target dan berlari di tempat untuk “melarikan” karakter dan melompat di tempat
untuk “melemparkan” diri ke target seperti yang di tunjukkan dalam ilustrasi di Gambar 5.
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Gambar 5. Ilustrasi cara bermain Falling Bird

Berikut merupakan tampilan antarmuka aplikasi yang sudah dibuat.

Gambar 6. Tampilan Antarmuka Main Menu
Gambar 6 merupakan tampilan menu utama untuk game Falling Bird. Dalam tampilan ini
terdapat 4 virtual button yaitu story mode untuk memulaikan game dari awal cerita, select stage
akan memilih stage yang sudah pernah di mainkan pada story mode dan bisa melanjutkan alur cerita
dari game ini, option untuk melakukan pengaturan sound serta dapat melihat credits dari game
Falling Bird, dan exit.

Gambar 7. Tampilan Antarmuka Select Stage
Gambar 7 merupakan tampilan dimana player akan memilihi stage yang ingin dimainkan.
Dalam tampilan ini player dapat melanjutkan stage dan melihat score yang sudah pernah dimainkan
pada story mode.
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Gambar 8. Tampilan Antarmuka Gameplay

Gambar 8 merupakan tampilan dimana player memainkan game Falling Bird.

Gambar 9. Tampilan Antarmuka Option
Gambar 9 merupakan tampilan menu option. Dalam tampilan ini terdapat 4 virtual button yaitu
credits untuk melihat informasi dari permainan Falling Bird, sound on akan mengaktifkan musik,
sound off untuk mengnonaktifkan musik dan back kembali ke menu utama.
Secara keseluruhan, implementasi dan hasil pengujian aplikasi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengujian menu aplikasi
Input

Output

Keterangan

Klik virtual button Story Mode

Memulai game

Berhasil

Klik virtual button Select Stage

Menampilkan 10 pilihan stage

Berhasil

Klik virtual button About

Menampilkan informasi game

Berhasil

Klik virtual button exit

Menutup game

Berhasil

Klik virtual button Stage 1-10

Melanjutkan stage yang sudah pernah Berhasil
dimainkan.

Klik virtual button back

Menampilkan main menu

Berhasil

Klik virtual button credits

Menampilkan informasi game

Berhasil

Klik virtual button sound on

Mengaktifkan musik

Berhasil
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Klik virtual button sound off

Mengnonaktifkan musik

Berhasil

Movement

Player melakukan gerakan berjaan atau Berhasil
berlari

Jumping

Player melakukan gerakan melompat

Berhasil

Hit Enemy

Player bergerak dan melompat untuk
menabrak musuh

Berhasil

Health Jump

Player bisa melihat kesempatan untuk Berhasil
melompat

Klik virtual button Restart Stage Mengulangi stage

Berhasil

View Score

Menampilkan hasil yang diperoleh

Berhasil

Klik virtual button Next Stage

Menampikan stage selanjutnya

Berhasil

4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Permainan Virtua Reality Falling Bird yang dijalankan pada device yang menggunakan
sistem operasi Android dengan versi minimal Android 4.4 (Kitkat)

2. Permainan ini menggunakan VR Glasses dan dikendalikan menggunakan gerak tubuh.
3. Permainan ini dapat menampilkan animasi dan objek-objek 3D yang dapat dimainkan
memakai smartphone yang mempunyai sensor accelerometer dan gyroscope.

4. Permainan ini dapat menampilkan 10 stage yang memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda dan
backsound yang bisa di nyalakan atau dimatikan.
5. SARAN
Pada penelitan ini, masih perlu adanya penyempurnaan pada aplikasi sehingga peneliti
memberikan saran untuk pengembangan selanjutnya dari penelitian ini yaitu aplikasi ini
sebaiknya dibuat juga dalam sistem operasi lain seperti iOS dan Windows Phone.
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Abstrak
Pengajuan judul skripsi merupakan tahap awal dalam proses pembuatan skripsi, di STMIK
Dipanegara Makassar sendiri proses pengajuan judul skripsi masih dilakukan secara manual.
Pengajuan judul skripsi masih menggunakan form kertas dan antara satu pihak dengan pihak
lain yang terlibat dalam proses ini harus bertatap muka secara langsung, sehingga membutuhkan
waktu untuk bisa menyelesaikan tahap pertama ini. Mahasiswa mengajukan judul skripsi dengan
menyerahkan draf judul untuk selanjutnya diproses dan ditentukan hasilnya, baik diterima,
ditolak, maupun diterima dengan perbaikan. Untuk itu, penulisan tugas akhir ini merupakan
pembuatan sistem informasi pengajuan judul skripsi berbasis website dimana pengajuan judul
yang dilakukan mahasiswa dilakukan secara online. Sistem ini akan digunakan oleh 3 jenis user
yakni Mahasiswa, pihak Jurusan dan BAAK. Cara kerja dari sistem ini nantinya pihak jurusan
dapat memberi komentar/respon untuk setiap judul yang telah diajukan dan mahasiswa dapat
melakukan monitoring judul mereka menggunakan sistem untuk melihat penentuan judul mereka.
Berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak yang telah dilakukan menggunakan blackbox
testing maka, sistem dianggap sudah bebas dari kesalahan karena bekerja sesuai fungsionalnya.
Kata kunci : Pengajuan online, Penentuan Judul Skripsi, Blackbox Testing, Website
Abstract
Submission of a thesis title is the initial stage in the process of making a thesis, at STMIK
Dipanegara Makassar itself the process of submitting a thesis title is still done manually.
Submission of the title of the thesis is still using a paper form and between one party and other
parties involved in this process must be face to face directly, so it takes time to be able to complete
this first stage. Students submit a thesis title by submitting a draft title for further processing and
the results are determined, either accepted, rejected, or accepted with improvements. For this
reason, the writing of this final project is the creation of a website-based thesis title submission
information system where the student submission is done online. This system will be used by 3
types of users namely students, departments and BAAK. The workings of this system later the
department can provide comments / responses for each title that has been submitted and students
can monitor their titles using the system to see the determination of their titles. Based on the
results of software testing that has been done using blackbox testing, the system is considered to
be free from errors because it works according to its function.
Keywords : Online Submission, Thesis Title Determination, Blackbox Testing, Website
1. PENDAHULUAN

P

engajuan judul skripsi merupakan tahap awal dalam proses pembuatan skripsi, di
STMIK Dipanegara Makassar sendiri proses pengajuan judul skripsi masih
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dilakukan secara manual. Pengajuan judul skripsi masih menggunakan form kertas dan antara
satu pihak dengan pihak lain yang terlibat dalam proses ini harus bertatap muka secara langsung,
sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikan tahap pertama ini. Mahasiswa
mengajukan judul skripsi dengan menyerahkan draf judul untuk selanjutnya diproses dan
ditentukan hasilnya, baik diterima, ditolak, maupun diterima dengan perbaikan.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini yaitu mahasiswa, Jurusan, Bagian
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan pihak yang terkait lainnya. Selain
kendala waktu, STMIK Dipanegara Makassar juga memiliki kendala lain yaitu tempat yang
digunakan untuk menyimpan berkas-berkas pengajuan judul skripsi, karena semakin banyak
mahasiswa yang mengajukan judul skripsi maka semakin banyak pula tempat yang harus
disediakan untuk menyimpan berkas-berkas tersebut, sehingga STMIK Dipanegara Makassar
memerlukan sebuah media yang mampu membantu mengatasi permasalahan tersebut. Website
atau disingkat web, dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang
berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi
lainnyayang disediakan melalui jalur internet[1]. Media tersebut harus mampu memanfaatkan
teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan pelayanan dari perguruan tinggi terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan.
Sistem terkomputerisasi dengan memanfaatkan internet ini bisa dijadikan sebagai solusi bagi
STMIK Dipanegara Makassar yang memiliki kendala dalam proses pengajuan judul skripsinya.
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengajuan skripsi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
2. Bagaimana agar pihak penerima judul skripsi dapat melihat history judul sebelumnya.
3. Bagaimana aplikasi pengajuan judul dapat diakses secara online
Dalam penelitian ini penulis tidak terlepas dari beberapa penelitian sebelumnya dimana
penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi dalam penelitian ini, diantaranya sebagai
berikut :
1. Pengembangan Aplikasi Web Pengajuan Judul Skripsi dengan Framework Codeigniter dan
HTML 5 pada Sekolah Tinggi Teknologi Bandung oleh Titi Widaretna, Muchammad Naseer,
Irwin Supriadi. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Informatika dan Sistem Informasi, ISSN
2549-4805, Vol. 2 No. 1 2017. Adapun user dalam penelitian ini diantaranya Mahasiswa,
Dosen Pembimbing, Tim Verifikasi, Kaprodi, Pembantu Ketua 1 dan Akademik.
2. Perancangan Interface Aplikasi E-Skripsi Berbasis Android oleh Rike Mahara, Basrul Abdul
Majid. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018. Pihak
yang terkait dalam system ini diantaranya Mahasiswa, Dosen dan Prodi.
3. Aplikasi Manajemen E-Skripsi Online (Studi Kasus Prodi Sistem Informasi Universitas Islam
Indragiri) oleh Siti Patimah, Samsudin, Bayu Rianto. Jurnal Sistem Informasi Universitas
Islam Indragiri. Pihak yang terkait dalam sistem ini ada Prodi dan Mahasiswa.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di STMIK Dipanegara Makassar,
penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni 2019 sampai dengan September 2019.
2.2. Metode Pengumpulan Data
Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya
yaitu :
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a. Teknik Observasi
Yaitu dengan mengamati secara langsung proses pengajuan judul skripsi, wawancara dengan
bagian penerima judul dan BAAK.
b. Teknik Dokumentasi
Yaitu mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, file dan buku-buku
paket lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
2.3. Alat dan Bahan Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan alat bantu dalam menganalisis dan mempelajari sistem
yang ada dan sistem yang akan dirancang. Alat desain penelitian, terdiri atas :
a. StarUML Version 3.0.2
b. MySQL version 5
c. Personal Home Page (PHP)
d. Visual Studio Code
Bahan penelitian yang digunakan adalah :
Tabel 1 : Bahan penelitian
No.
Bahan penelitian
Keterangan
1.
Secara
Langsung Secara langsung artinya di dalam memperoleh data-data yang
(Field Research)
dibutuhkan, maka diadakan observasi langsung dengan bagian
Jurusan dan BAAK STMIK Dipanegara
2.
Secara
Tidak Secara tidak langsung artinya berpedoman pada buku-buku
Langsung / Pustaka yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi yang
(Library Research)
dilaksanakan.
3.6
Tahapan Penelitian
Tahapan – tahapan penelitian atau langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam kegiatan
penelitian terdiri dari:
1. Pengumpulan data, pengambilan data dan dokumen lainnya.
2. Analisis, yang dilakukan dengan mendeskripsikan masalah yang ada.
3. Desain sistem, yang mencakup desain sekaligus perancangan program berdasarkan hasil
analisis yang telah dilakukan sebelumnya.
4. Coding, tahap untuk mengerjakan proses implementasi logika tujuannya mempermudah
penyusunan bahasa program secara terstruktur untuk pembuatan aplikasi.
5. Pengujian sistem merupakan langkah untuk menguji tingkat error yang terdapat pada sistem
yang dibangun.
6. Implementasi merupakan penerapan sistem yang dirancang.
3.4 Perancangan Sistem
Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan Unifed Modelling Language ( UML ).
UML adalah himpunan struktur data dan teknik untuk pemodelan dan desain program berorientasi
objek (OOP) serta aplikasi. UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan
berbagai diagram perangkat lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML syntax
mendefenisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan[2].
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a. Use case Diagram

Gambar 1 : Use Case Diagram
Terdapat tiga user dalam rancangan ini diantaranya Mahasiswa, Jurusan dan BAAK. Dimana
tiga user ini mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk Mahasiswa dapat melihat
profil, dapat melakukan pengusulan judul dan memonitoring judul yang dimasukkan namun
sebelumya melakukan registrasi sehingga dapat login kedalam sistem. Setelah judul diinputkan
oleh mahasiswa judul dapat dilihat oleh bagian Jurusan setelah itu dapat memberi tanggapa terkait
judul yang telah diusulkan oleh mahasiswa, jurusan juga dapat melihat profil dirinya dimana
sebelum masuk ke dalam sistem pihak jurusan harus melakukan registrasi seperti mahasiswa dan
melakukan login ke dalam sistem. Untuk pihak BAAK, setelah judul di terima oleh pihak Jurusan
BAAK akan langsung membuatkan Surat Keputusan untuk pembimbing dari mahasiswa terkait,
selain itu dapat juga melihat profilnya dimana terlebih dulu melakukan registrasi dan setelah itu
dapat langsung masuk kedalam sistem.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Sistem
Mahasiswa yang akan melakukan pengusulan judul untuk skripsi akan mengisi
pengajuannya sesuai dengan format judul yang diberikan oleh pihak kampus, setelah itu
mahasiswa akan menghadap kebagian jurusan masing-masing untuk memberikan pengajual judul
mereka. Setelah pihak jurusan menerima pengajuan tersebut, jurusan akan melakukan
pemeriksaan dan memberikan respon terkait pengajuan tersebut baik itu menerima, menolak atau
merevisi judul tersebut[6]. Mahasiswa akan mengecek dan melihat hasil pengajuan mereka, jika
judul ditolak maka mahasiswa tersebut akan melakukan pengajuan ulang dan jika judul direvisi
maka akan dilakukan perbaikan setelah itu memasukkan kembali perbaikan tersebut. Apabila
judul telah dinyatakan diterima maka pihak jurusan akan memasukkan berkas tersebut ke Bagian
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk dibuatkan SK pembimbing. Dengan
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melihat sistem yang sedang berjalan, maka penulis mengusulkan untuk merancang suatu sistem
informasi sebagai wadah ruang publik untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan
judul pada STMIK Dipanegara Makassar.
3.2. Tampilan Aplikasi
1. Tampilan Menu Utama Aplikasi Pengajuan Judul

Gambar 2 : Menu Utama Aplikasi Pengajuan Judul
Gambar 2 menunjukkan menu utama pengajuan judul skripsi. Pada halaman ini ditampilkan
jadwal batas pengumpulan berkas.
2. Pengajuan Judul Skripsi

Gambar 3. Pengajuan Judul Skripsi
Gambar 3 menunjukkan halaman yang digunakan untuk menulis judul skripsi beserta ringkasan
penelitian.
3. Halaman Daftar Judul Skripsi
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Gambar 4 Halaman Daftar Judul Skripsi
Gambar 4 menunjukkan daftar judul yang sudah diajukan. Halaman ini dapat digunakan oleh
penerima judul untuk menerima judul yang sudah terdaftar.
4. Tampilan Ringkasan Penelitian

Gambar 5 : Tampilan Ringkasan Penelitian
Gambar 5 menunjukkan judul skripsi beserta ringkasan penelitian yang di input di aplikasi
pengajuan judul.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan:
1. Melalui aplikasi pengajuan judul ini, jurusan akan memberikan respon terkait judul yang telah
diajukan oleh mahasiswa menggunakan sistem, tidak lagi mahasiswa perlu datang dan
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bertemu dengan ketua jurusan masing-masing, mahasiswa hanya perlu melihat
perkembangan judul usulan mereka pada sistem yang ada.
2. Sistem pengajuan judul ini dapat menyimpan riwayat dari setiap usulan judul yang ada,
dengan begitu ketua jurusan masing-masing dapat dengan mudah memantau dan melihat
kembali judul-judul yang ada sehingga dapat memberikan respon atau keputusan tentang
judul terkait menggunakan sistem yang telah dibuat.
3. Melalui aplikasi pengajuan judul ini, jurusan akan memberikan respon terkait judul yang telah
diajukan oleh mahasiswa menggunakan sistem, tidak lagi mahasiswa perlu datang dan
bertemu dengan ketua jurusan masing-masing, mahasiswa hanya perlu melihat
perkembangan judul usulan mereka pada sistem yang ada.
6. SARAN
Diharapkan agar pihak STMIK Dipanegara Makassar mengoptimalkan penggunaan sistem.
STMIK Dipanegara Makassar selaku pencipta sumber daya yang ahli pada bidang teknologi agar
kiranya lebih mengoptimalkan satuan kerja serta sistem pendidikan yang ada sekarang, sehingga
sumber daya yang dikeluarkan mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ada di STMIK Dipanegara
Makassar yang telah memberikan bantuan berupa pemberian data penelitian untuk bisa
menyelesaikan penelitian ini serta pihak-pihak yang ikut serta memberikan kemudahan dalam
menyelesaikan penelitian ini.
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Abstrak
Kualitas layanan menjadi hal yang sangat penting terutama bagi perusahaan yang
bergerak dibidang Jasa. Pelayanan yang baik akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. PT.
Royal Amadeus sangat mengutamkan kepuasan pelanggan untuk mendongkrak kemajuan
usahanya. Namun masalah yang terjadi adalah PT. Royal Amadeus kurang mengetahui puas atau
tidak puas pelayanan terhadap konsumen, karena keluhan tidak disampaikan langsung oleh
konsumen kepada pihak PT. Royal Amadeus. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan Metode
Service Quality (SERVQUAL) bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan SPA di PT. Royal
Amadeus. Penilaian tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan SPA,penelitian ini
dilakukan dengan studi analisis dengan membagikan kuisioner kepada beberapa konsumen pada
bulan Desember 2018, kemudian hasil kuisioner akan dihitung mengunakan metode SERVQUAL
untuk mendapatkan persentase puas atau tidak puasnya pelayanan terhadap SPA tersebut,
sehingga PT.Royal Amadeus mengetahui bahwa hanya 9 orang yang merasa puas dari 61 orang
konsumen berdasarkan data hasil kuisioner pada bulan Desember 2018 sehingga upaya
peningkatan kualitas pelayanan masih sangat perlu ditingkatkan.

Kata Kunci—Kepuasan Konsumen, Service Quality(SERVQUAL), SPA
Abstract

Quality of service becomes very important especially for companies engaged in services.
Good service will affect customer satisfaction. PT. Royal Amadeus strongly emphasizes customer
satisfaction to boost its business progress. But the problem that occurred was PT. Royal Amadeus
is not aware of satisfied or unsatisfied service to consumers, because complaints are not submitted
directly by consumers to the PT. Royal Amadeus. Therefore this study uses the Service Quality
Method (SERVQUAL) aimed to determine the quality of SPA services at PT. Royal Amadeus.
Assessment of the level of customer satisfaction with the quality of SPA services, this study was
conducted with an analysis study by distributing questionnaires to several consumers in
December 2018, then the results of the questionnaire will be calculated using the SERVQUAL
method to get the percentage of satisfaction or dissatisfaction of services to the SPA, so PT.Royal
Amadeus knew that only 9 people were satisfied from 61 consumers based on questionnaire data
in December 2018 so efforts to improve the quality of services still needed to be greatly improved.
Keywords— Consumer Satisfaction, Service Quality (SERVQUAL), SPA

1. PENDAHULUAN
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K

ualitas layanan merupakan hal yang sangat penting agar produk diterima oleh pasar
tujuannya agar apa yang diperoleh pelanggan sesuai dengan pelayanan yang diberikan
atau melebihi apa yang diberikan. Kepuasan konsumen merupakan sesuatu yang sangat
diharapkan tercapai sedangkan kekecawaan suatu hal ketidakpuasan yang sangat tidak
diharapkan [1].
Pada PT. Royal Amadeus sangat mengutamakan kepuasan pelanggan untuk
mendongkrak kemajuan usahanya.Namun masalah yang terjadi adalah PT. Royal Amadeus
kurang dapat mengetahui kualitas layanannya,sedangkankualitas merupakan hal sangat penting
dalam sebuah pelayanan karena kualitas merupakan pencapain yang membuat suatu perusahaan
dapat dikenal dan meningkatkan omset perusahaan [2]
Dibutuhkan kinerja yang baik oleh karyawan agar penilaian yang dihasilkan konsumen
terhadap layanan juga baik dan memberikan kontribusi terhadap perusahaan,karena kepuasan
konsumen merupakan sesuatu tanggapan yang menyenangkan dari pelanggan yang diharapkan
bias terpenuhi, sedangkan ketidak puasan pelanggan berupa kekecewaan sesuatu yang tidak
diharapkan3].
Fungsi dari Perbedaan kinerja yang dirasakan dengan kinerja yang diharapkan merupakan
bagian dari tingkat keputasan pelanggan. Evaluasi dan perbaikan kualitas produk jasa sangatlah
penting untuk menjaga eksistensi perusahaan dimata pelanggan[4].
Oleh karena itu penelitian ini menggunakan Metode Service Quality (SERVQUAL)
bertujuan untuk dapat mengetahui persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan SPA pada
PT. Royal Amadeus, metode Service Quality (SERVQUAL)untuk mengukur kualitas dari
pelayanan oleh sebuah informasi dari penyedia pelayanan. Metode servqual merupakan salah satu
metode yang mengukur kualitas layanan yang paling populer dan samapi saat ini banyak menjadi
acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa[5].
Pramita dkk menerangkan dalam penelitiannya bahwa atribut prioritas dalam perbaikan
terdiri dari atribut A3 yaitu kesesuaian kualitas produk berdasarkan penilaian atribut tersebut
memiliki memiliki nilai sigma sangat kecil dengan nilai gap negatif terbesar sehingga perlu
dilakukan perbaikan dari sisi manusia, material, metode, mesin serta modal atau keuangan[6].
Putri, dkk (2017) mengenai Metode Service Quality (Servqual) dan Quality Function
Deployment (QFD) menyimpulkanbahwa Tingkat kualitas pelayanan Kereta Api Ekonomi Lokal
Lintas Barat menurut persepsi penumpang belum memenuhi harapan kualitas yang diinginkan
dan belum mampu memuaskan pelanggan. Kesiapan petugas dalam mengarahkan tangga bantuan
dari peron ke pintu kereta dan aspek daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada
penumpang merupakan hal dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi[7].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dimulai dengan merumuskan masalah, menentukan tujuan
peneltian, menentukan landasan teori yang digunakan untuk penyebaran kuisoner kepada
konsumen,ditahapan ini penyususunan desain kuisioner yang dibuat berdasarkan lima konsep
SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuman (1985),yang terdiri dari Tangible(Bukti Fisik),
Responsiveness (Daya Tanggap), Reability (Kehandalan), Assurance (Jaminan),
Emphaty(Empati)[8].
Dalam tahapan ini juga akan ditentukan variabel dan atribut pernyataan kuisioner.
Metode yang dilakukan dengan mengadakan studi langsung ke lapangan untuk
mengumpulkan data yaitu peninjauan langsung ke lokasi studi[9].
Penulis melakukan wawancara kepada pimpinan PT.Royal Amadeus untuk mendapatkan
nilai Gap,yang akan digunakan untuk mengukur puas atau tidak puas pelayanan tersebut dan
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membagikan kuisioner kepada konsumen.
Setelah itu kuisioner yang telah dibagikan dikumpulkan untuk dihitung persentase
kepuasannya menggunakan metode SERVQUAL. Konsep Service Quality (SERVQUAL)
digunakan untuk menghitung gap antara persepsi konsensus terhadap jasa dan nilai ekspektasi
atau harapan. Berikut ini adalah rumus dari Metode Service Quality (SERVQUAL) :
Q = P (Perceived service) – E (Expected service)
Keterangan :
Q = Kualitas pelayanan (Quality Of Sevice)
P = Persepsi akan pelayanan (Perceived service)
E= Harapan akan layanan (Expected service) .[10]
Ketentuan nilai GAP ditentukan/ ditetapkan oleh perusahaan yaitu PT. Royal Amadeus.
NO.
1.
2.

(Tabel. 1. Nilai GAP)
Nilai Gap
Hasil
>= 55
Puas
< 55
Tidak Puas

Berikut ini adalah flowchart dari Metode Service Quality (SERVQUAL) :

Gambar 1. flowchartMetode Service Quality (SERVQUAL)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan penyebaran kuisioner kepada beberapa konsumen PT.Royal
Amadeuspada bulan Desember 2018,maka selanjutnya dilakukan perhitungan kuisioner dengan
Metode Service Quality (SERVQUAL).
Berdasarkan jumlah maksimal seluruh pernyataan yaitu 75, sehingga untuk mendapatkan
persentase maka digunakan penambahan 25 untuk mendapatkan nilai 100%, jadi untuk setiap
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hasil perhitungan metode ServQual akan ditambahkan
persentasenya.

25 untuk mendapatkan nilai

Berikut ini adalah variabel dan atribut pernyataan kuisioner yang telah ditentukan untuk
dapat menentukan kualitas pelayanan SPA :
Tabel .2. Variabel Dan Atribut Pernyataan Kuisioner
Tim

1

Variabel

Bukti Fisik

A1
A2
A3
A4
A5

B1

Daya Tanggap

B2
B3

2
B4
B5
C1
C2
C3
3

Empati
C4
C5
D1
D2

4

Jaminan
D3
D4
D5
E1
E2

5

Kehandalan

E3
E4
E5

Atribut
Kenyamanan dan kebersihan ruangan
Kebersihan Dan Kerapian Karyawan
Dekorasi dan Design Ruangan
Jumlah ruangan SPA yang memadai
Ketersediaan fasilitas pendukung (Toliet, area
parker, sauna, steam, jazuci dan kamar mandi.
Ketanggapan karyawan dalam memilih menu
treatmeant SPA
Kesediaan menjawab pertanyaan konsumen
Karyawan segera minta maaf apabila terjadi
kesalahan
Ketersediaan mengarahkan langkah-langkah
dalam treatment SPA
Karyawan selalu menjaga kelengkapan handuk
oil, bunner dala ruangan SPA
Kesopanan dan keramahan karyawan
Greeting
Bahasa yang digunaan karyawan dapat dipahami
konsumen
Intonasi dan emosi karyawan yang baik dalam
berkomunikasi
Perhatian terhadap keluhan konsumen
Pengetahuan karyawan terhadap menu treatment
yang tersedia
Kualitas produk dan jasa yang diberikan sesuai
dengan harga yang ditetapkan
Perasaan aman dan nyaman saat melakukan
treatment di Royal SPA
Perasaan puas setelah melakukan treatment
Kualitas karyawan yang sudah berpengalaman
Kecepatan karyawan dalam memberikan daftar
pilihan treatment
Kecepatan karyawan dalam menyiapkan
perlengkapan treatment
Treatment dikerjakan sesuai dengan pilihan
konsumen
Keandalan dalam menyesuaikan keinginan
konsumen apabila sewaktu-waktu ada perubahan
Kenadalan dalam menjelaskan manfaat dari
setiap treatment.
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Tabel 3Skala Penilaian Responden Terhadap Kuisioner
NO.

Kategori

1.

Harapan

2.

Persepsi

Jawaban
Sangat Penting
Penting
Cukup Penting
Tidak Penting
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Bobot
1
2
3
4
4
3
2
1

Berikut adalah tingkat kepuasan seorang pelanggan ditanyai pelayananPT. Royal
Amadeus terhadap pelayanan SPA pada tanggal 01 Desember 2018.
Tabel .4. Jawaban Responden
NO.

Variabel

1.

Bukti Fisik

2.

Daya Tanggap

3.

Empati

4.

Jaminan

5.

Kehandalan

Atribut Pernyataan

Persepsi

Harapan

A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.

Sangat Penting
Sangat Penting
Sangat Penting
Tidak Penting
Tidak Penting
Sangat Penting
Penting
Sangat Penting
Sangat Penting
Penting
Sangat Penting
Penting
Sangat Penting
Penting
Penting
Penting
Sangat Penting
Tidak Penting
Penting
Sangat Penting
Sangat Penting
Penting
Sangat Penting
Sangat Penting
Tidak Penting

Puas
Tidak Puas
Puas
Tidak Puas
Tidak Puas
Puas
Puas
Puas
Tidak Puas
Puas
Puas
Tidak Puas
Puas
Tidak Puas
Tidak Puas
Tidak Puas
Puas
Tidak Puas
Tidak Puas
Tidak Puas
Puas
Tidak Puas
Puas
Puas
Tidak Puas

Setelah mendapatkan jawaban responden, maka jawaban tersebut dikumpulkan untuk
perhitungan lebih lanjut. Jawaban responden ditransformasikan ke dalam bentuk angka yang
bertujuan untuk mempermudah perhitungan.
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NO.
1.

2.

3.

4.

5.

Tabel.5. Transformasi
Atribut Pernyataan
Persepsi
Harapan
(P)
(E)
A1.
4
3
A2.
4
1
A3.
4
3
A4.
1
1
A5.
1
1
B1.
4
3
B2.
3
3
B3.
4
3
B4.
4
1
B5.
3
3
C1.
4
3
C2.
3
1
C3.
4
3
C4.
3
1
C5.
3
1
D1.
3
1
D2.
4
3
D3.
1
1
D4.
3
1
D5.
4
1
E1.
4
3
E2.
3
1
E3.
4
3
E4.
4
3
E5.
1
1
Total :

ServQual (GAP)
(Q=P-E)
1
3
1
0
0
1
0
1
3
0
1
2
1
2
2
2
1
0
2
3
1
2
1
1
0
31

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode Servqual maka pelanggan tersebut
dinyatakan tidak puas dan nilai persentasenya adalah 56 %.
1. Tampilan FormLaporan Kepuasan Konsumen
Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk menampilkan form Laporan Kepuasan
Konsumen dapat dilihat pada gambar .2.
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Gambar 2. Tampilan Laporan Kepuasan Konsumen
4. KESIMPULAN
1.

Dengan menggunakan kriteria-kriteria dari persepsi dan harapan kemudian menerapkan
langkah dan rumus dari metode Service Quality maka metode Service Quality dapat
diterapkan untuk menganalisis kepuasan konsumen terhadap layanan SPA.

2.

Berdasarkan hasil laporan penghitungan kuisioner menggukan Metode SERVQUAL
maka PT.Royal Amadeus masih cukup gagal dalam pelayanannya,dilihat dari hasil
persentase yang masih banyak merasa tidak puas sehingga diperlukan metode lain.
5. SARAN

1. Sebaiknya dalam pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan
variabel dan pernyataan menggenai kepuasan konsumen untuk mendapatkan pelayaanan
yang benar-benar dinginkan konsumen, misalnya dari segi accses,yaitu kemudahan untuk
dijanggkau dan dihubungi.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan SPA , sebaiknya PT.Royal Amadeus
diharapkan melakukan penelitian seraca terus menerus,sehingga dapat diketahui
pelayanan mana yang harus diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitasnya.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penulismengucapkanterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Potensi Utama
yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan penelitian ini.
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Abstrak
Mobile Cross Platform adalah teknologi informasi dimana sebuah perangkat lunak yang
dapat digunakan di beberapa sistem operasi mobile yang berbeda. Ionic Framework menjadi
salah satu framework yang digunakan dalam pengembangan aplikasi hybrid atau berbasis
mobile cross platform. Dengan memanfaatkan Apache Cordova atau builder, aplikasi hybrid
sudah dapat di package ke dalam format aplikasi Android atau Ios. SMA Negeri 14 Makassar
merupakan salah satu SMA Negeri yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi
mengenai jadwal mata pelajaran harus selalu update agar siswa dan guru yang berada di sekolah
tersebut tidak kesulitan dalam mencari jadwal mata pelajaran. Namun kenyataannya, siswa dan
guru masih kesulitan mendapatkan jadwal mata pelajaran. Tujuan dari penelitian ini untuk
merancang sebuah aplikasi jadwal mata pelajaran untuk siswa dan guru yang dapat diakses
secara gratis serta dilengkapi notifikasi pengingat jadwal mata pelajaran untuk memulai mata
pelajaran. Adapun metode yang digunakan untuk membangun aplikasi adalah menggunakan
teknologi mobile cross-platform. Diharapkan dengan adanya aplikasi jadwal mata pelajaran
berbasis mobile cross platform, siswa dan guru akan mendapatkan jadwal mata pelajaran tidak
hanya datang ke ruang guru atau sekolah, tetapi juga dapat mengakses jadwal mata pelajaran
tersebut di Android atau iOS yang dimiliki dari rumah atau dari penyedia layanan aplikasi.
Kata Kunci—android, cross platform, SMAN 14 Makassar
Abstract
Mobile Cross Platform is information technology where a software can be used in several
different mobile operating systems. The Ionic Framework is one of the frameworks used in
developing hybrid applications or mobile cross platform based. By utilizing Apache Cordova or
builder, hybrid applications can already be packaged into Android or Ios application formats.
SMAN 14 Makassar is one of the State High Schools in South Sulawesi Province. Information
about subject schedules must always be updated so that students and teachers in the school have
no difficulty in finding subject schedules. But in reality, students and teachers still have difficulty
getting subject schedules. The purpose of this study is to design a subject schedule application
for students and teachers that can be accessed for free and equipped with notification of subject
schedule reminders to start subjects. The method used to build applications is to use crossplatform mobile technology. It is expected that with the application of subject schedule based on
mobile cross platform, students and teachers will get a schedule of subjects not only come to the
teacher or school room, but also can access the subject schedule on Android or iOS owned from
home or from application service providers.
Keywords— android, cross platform, SMAN 14 Makassar
1. PENDAHULUAN
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P

enggunaan komputer bukan hanya sebagai mesin ketik atau alat komputasi saja yang
dapat bekerja lebih cepat dan otomatis melainkan juga dapat digunakan sebagai alat
dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu komputer juga dapat
membantu dalam mengambil sebuah keputusan dari suatu permasalahan [1]. Salah satu
pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan yaitu pada pengaturan jadwal pelajaran.
Informasi mengenai jadwal mata pelajaran harus selalu update agar siswa dan guru yang berada
di sekolah tersebut tidak kesulitan lagi dalam mencari jadwal mata pelajaran. Namun
kenyataannya, siswa dan guru masih kesulitan mendapatkan jadwal mata pelajaran. Hal ini
mengakibatkan siswa dan guru harus bolak-balik mencari jadwal mata pelajaran di ruang guru
atau sekolah. Salah satu sekolah yang masih manual dalam menentukan jadwal pelajaran adalah
SMA Negeri 14 Makassar. Dengan adanya aplikasi jadwal mata pelajaran berbasis mobile cross
platform, siswa dan guru akan mendapatkan jadwal mata pelajaran tidak hanya datang ke ruang
guru atau sekolah, tetapi juga dapat mengakses jadwal mata pelajaran tersebut di Android atau
iOS yang dimiliki dari rumah atau dari penyedia layanan aplikasi. Selain itu, pengaturan jadwal
menjadi lebih mudah dan informasi terhadap perubahan jadwal akan lebih cepat sampai ke siswa
dan guru.
Mobile Cross Platform adalah teknologi informasi yaitu sebuah perangkat lunak yang
dapat digunakan di beberapa sistem operasi mobile yang berbeda. Ionic Framework menjadi salah
satu framework yang digunakan dalam pengembangan aplikasi hybrid atau berbasis mobile cross
platform, dengan memanfaatkan Apache Cordova atau builder, aplikasi hybrid sudah dapat di
package ke dalam format aplikasi Android atau iOS [2]. Jadwal adalah pembagian waktu
berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan
dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Sedang untuk penjadwalan adalah proses,
cara, perbuatan menjadwalkan atau memasukkan dalam jadwal [3]. Perangkat lunak aplikasi
adalah program komputer yang terasosiasi dengan perangkat lunak seperti dokumentasi
kebutuhan model desain, dan penggunaan program komputer tanpa terasosiasi dokumentasinya
maka belum dapat disebut perangkat lunak [4]. Android adalah software yang dipakai pada
perangkat mobile yang mencakup berbagai komponen yaitu sistem operasi, middle-ware dan
aplikasi yang dirilis dari Google. Jadi, android mencakup keseluruhan dari aplikasi mulai sistem
operasi hingga pengembangan aplikasi. Android merupakan sistem operasi yang sangat popular
di masyarakat [4].Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa standar untuk penulisan
cetak biru perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan,
mengonstruksi, dan mendokumentasikan artifak-artifak suatu suatu sistem software-intensive [5].
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu [6]. Tahapan dalam penelitian ini untuk proses pengumpulan data adalah
observasi, survei dan wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 14 Makassar yang beralamat di
Jalan Baji Minasa Nomor 9, Makassar.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1. Teknik Wawancara, yaitu dengan penjelasan dan keterangan dengan mengadakan tanya
jawab kepada pihak yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dalam hal ini melakukan
wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa SMA Negeri 14 Makassar.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen
dan buku-buku paket lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
Adapun alat dan bahan yang diperlukan antara lain :
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Alat Penelitian yaitu:
1. Software: Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-Bit, Microsoft Office Word 2016, bahasa
pemrograman HTML, PHP dan JavaScript, database MySQL, Web Server XAMPP, dan Text
Editor Sublime Text 3.
2. Hardware: Satu (1) unit Laptop, Samsung Galaxy Grand 2, Samsung J5, Wifi atau Modem
3. Alat Desain: Use Case, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan penelitian sebagai berikut:
1. Data Guru (Biodata)
2. Data Siswa (Biodata)
3. Data Kelas (Kelas, Mata Pelajaran, Ruangan, Jam, Hari)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Sistem dan Desain Sistem
a.

Use Case Diagram

Gambar 1. Use Case Diagram
Terdapat dua aktor yaitu admin dan user. Diagram Use Case di atas menjelaskan fungsi
sistem dari segi user secara umum, yaitu user mesti login terlebih dahulu untuk dapat melihat
jadwal mata serta melihat penjelasan umum mengenai aplikasi. Sedangkan admin, admin mesti
login terlebih dahulu sebelum menginput data guru, siswa, kelas, jadwal, mata pelajaran serta
sejarah.
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b. Class Diagram

Gambar 2. Class Diagram Aplikasi Jadwal Mata Pelajaran
Class-class objek pada aplikasi jadwal mata pelajaran yaitu class siswa, jadwal, dan guru.
Adapun pada aplikasi yang dirancang class siswa berelasi dengan class jadwal dan class guru
berelasi dengan class jadwal.
c.

Sequence Diagram

Gambar 3. Sequence Diagram Input Mata Pelajaran

Pengujan Sistem
Teknik Pengujian sistem yang digunakan adalah teknik pengujian black box.
Berdasarkan pengujian black box yang telah dilakukan maka secara umum hasil pengujian
aplikasi sebagai berikut :
1. Pengujian Screenshoot Halaman Login User
Tabel 1. Screenshoot Halaman Login User
Test Factor

Hasil

Keterangan

Login User

√

Berhasil Login User
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2. Pengujian Screenshoot Halaman Lihat Jadwal
Tabel 2. Screenshoot Halaman Lihat Jadwal
Test Factor

Hasil

Keterangan

Lihat Jadwal

√

Berhasil Lihat

3. Pengujian Screenshoot Halaman Sejarah Sekolah
Tabel 3. Screenshoot Halaman Sejarah Sekolah
Test Factor

Hasil

Keterangan

Menampilkan Sejarah Sekolah

√

Berhasil Menampilkan Sejarah
Sekolah

4. Pengujian Screenshoot Halaman Login Admin
Tabel 4. Screenshoot Halaman Login Admin
Test Factor

Hasil

Keterangan

Login Admin

√

Berhasil Login Admin
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5. Pengujian Screenshoot Halaman Input Data Siswa
Tabel 5. Screenshoot Halaman Input Data Siswa
Test Factor

Hasil

Keterangan

Input Data Siswa

√

Berhasil Input Data Siswa
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6. Pengujian Screenshoot Halaman Input Data Guru
Tabel 6. Screenshoot Halaman Input Data Guru
Test Factor

Hasil

Keterangan

Input Data Guru

√

Berhasil Input Data Guru

7. Pengujian Screenshoot Halaman Input Data Kelas
Tabel 7. Screenshoot Halaman Input Data Kelas
Test Factor

Hasil

Keterangan

Input Data Kelas

√

Berhasil Input Data Kelas
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8. Pengujian Screenshoot Halaman Input Data Jadwal
Tabel 8. Screenshoot Halaman Input Data Jadwal
Test Factor

Hasil

Keterangan

Input Data Jadwal

√

Berhasil Input Data Jadwal

9. Pengujian Screenshoot Halaman Input Mata Pelajaran
Tabel 9 Screenshoot Halaman Input Mata Pelajaran
Test Factor

Hasil

Keterangan

Input Mata Pelajaran

√

Berhasil Input Mata Pelajaran

10. Pengujian Screenshoot Halaman Input Sejarah
Tabel 10. Screenshoot Halaman Input Sejarah
Test Factor

Hasil

Keterangan

Input Sejarah

√

Berhasil Input Sejarah
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11. Pengujian Screenshoot Input Data Kelas, Hari dan Jam yang telah ada
Tabel 11. Screenshoot Input Data Kelas, Hari dan Jam yang telah ada
Test Factor

Hasil

Keterangan

Input Data Kelas, Hari dan Jam yang
telah ada

×

Tidak bisa menginput jadwal yang
telah ada

12. Pengujian Screenshoot Input Data Hari, Jam dan Guru yang telah ada
Tabel 12. Screenshoot Input Data Hari, Jam dan Guru yang telah ada
Test Factor

Hasil

Keterangan

Input Data Hari, Jam dan Guru yang
telah ada

×

Tidak bisa menginput jadwal yang
telah ada

4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Aplikasi Jadwal Mata Pelajaran yang telah dirancang dapat memudahkan pengguna (user)
karena aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga guru dan siswa
mendapatkan jadwal mata pelajaran.
2. Aplikasi Jadwal Mata Pelajaran yang telah dirancang dapat dijangkau oleh guru dan siswa
serta bersifat gratis
3. Berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak dengan black box yang telah dilakukan maka,
sistem dianggap sudah bebas dari kesalahan karena bekerja sesuai fungsinya.
5. SARAN
Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu dengan menambahkan beberapa
konten yang mampu memberikan informasi jadwal mata pelajaran kepada guru maupun siswa
dalam menggunakan aplikasi ini.
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Abstrak
DAMRI adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia. DAMRI
Makassar adalah stasiun bus angkutan antar kota yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan
dan menyelenggarakan angkutan penumpang baik angkutan borongan dan barang,
melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan-kendaraan dinas angkutan serta
menyelenggarakan pekerjaan ketatausahaan di bidang angkutan, material dan pergudangan,
keuangan, kepegawaian, umum dan rumah tangga. Pemantauan uji kelayakan bus yang dimiliki
damri di terminal regional daya kurang optimal dikarenakan masih manual model form serta
perhitungannya, dan pencatatannya juga belum menggunakan tekonologi informasi sama sekali.
Tujuan penelitian ini membangun aplikasi untuk melakukan pengujian kelayakan bus antar kota
dengan mengimplementasikan metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) dalam
menganalisa hasil pengamatan teknisi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu
teknisi uji kelayakan bus antar kota pada terminal regional daya, guna melakukan kontrol
kualitas kendaraan bus antar kota pada terminal regional daya.
Kata Kunci: Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART), Sistem Penunjang Keputusan
(SPK), Android.
Abstrak
DAMRI is an abbreviation of Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia. DAMRI
Makassar is an inter-city transportation bus station that has the main task of preparing and
organizing passenger transportation both wholesale and freight transportation, carrying out
maintenance, maintenance, repair of official transport vehicles and organizing administrative
work in the fields of transportation, materials and warehousing, finance, staffing, general and
household. The monitoring of the bus feasibility test owned by Damri in the regional terminal of
power is not optimal because it is still a manual form model and its calculations, and the
recording also does not use information technology at all. The purpose of this study is to develop
an application to test the feasibility of inter-city buses by implementing the SMART (Simple Multi
Attribute Rating Technique) method in analyzing the observations of technicians. With this
application, it is expected to be able to assist inter-city bus feasibility test technicians at the power
regional terminal, in order to control the quality of inter-city bus vehicles at the power regional
terminal.
Keywords: Simple Multi Attribute Assessment Technique (SMART), Decision Support System
(SPK), Android.
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1. PENDAHULUAN

P

erum DAMRI Makassar adalah stasiun bus angkutan antar kota yang mempunyai
tugas pokok mempersiapkan dan menyelenggarakan angkutan penumpang baik
angkutan borongan dan barang, melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraankendaraan dinas angkutan serta menyelenggarakan pekerjaan ketatausahaan di bidang angkutan,
material dan pergudangan, keuangan, kepegawaian, umum dan rumah tangga. Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan Perum DAMRI adalah mengusahakan dan
mengembangkan pelayanan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan kendaraan
bermotor untuk menunjang pembangunan negara dan bangsa dalam rangka meningkatkan
ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan
Pancasila. Pemantauan uji kelayakan bus antar yang dimiliki damri di terminal regional daya
kurang optimal dikarenakan masih manual model form serta perhitungannya, dan pencatatannya
juga belum menggunakan tekonologi informasi sama sekali. Penggunaan aplikasi berbasis mobile
di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap armada yang beroperasi.
dalam rangka pemeriksaaan kelayakan jalan suatu armada, petugas uji dapat menggunakan
aplikasi secara langsung saat melakukan pemeriksaan dan pengujiaan kelayakan bus. Serta proses
perhitungan kelayakan dilakukan menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technique
(SMART), agar hasil pengujian dapat lebih maksimal guna meningkatkan pelayanan kepada
pengguna jasa transportasi ini.
Metode Simple Multi Attribute Rating Technique(SMART) merupakan metode
pengambilan keputusan multi kriteria dan ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri
dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang
menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan kriteria lain [1]. Metode ini dipilih
karena kemampuan adaptif dari kriteira yang digunakan, pembobotan kriteria berdasarkan tingkat
prioritas setiap kriteria. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh
alternatif terbaik. Metode ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan diatas dengan
menggunakan kriteria-kriteria yang relevan untuk kelayakan jalan bus.
2. METODE PENELITIAN
a.

Sistem Penunjang Keputusan (SPK)

Sistem pendukung keputusan (SPK) dapat didefinisikan sebagai suatu program komputer
yang menyediakan informasi dalam domain aplikasi yang diberikan oleh suatu model analisis
keputusan dan akses ke database, dimana hal ini ditunjukan untuk mendunkung pembuat
keputusan (decision maker) dalam mengambil keputusan secara efektif baik dalam kondisi yang
kompleks dan tidak terstruktur. [3][7][8][9]
b.

Metode SMART

Metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) merupakan metode
pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977.
SMART merupakan teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa
setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki
bobot yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria lain. Pembobotan
ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. SMART
menggunakan linear additive model untuk meramal nilai setiap alternatif. SMART merupakan
metode pengambilan keputusan yang fleksibel. SMART lebih banyak digunakan karena
kesederhanaanya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan caranya menganalisa
respon. Analisa yang terlibat adalah transparan sehingga metode ini memberikan pemahaman
masalah yang tinggi dan dapat diterima oleh pembuat keputusan.[1]
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Android

Android memiliki aplikasi Native Google yang terintegrasi seperti pushmail Gmail,
Google Maps, dan Google Calendar” Pengembang memiliki beberapa pilihan dalam membuat
aplikasi yang berbasis Android. Namun kebanyakan pengembang menggunakan Eclipse dan
Android Studio sebagai IDE (Integrated Development Environment) untuk merancang aplikasi
mereka. Hal ini dikarenakan mendapat dukungan langsung dari Google untuk menjadi
pengembangan aplikasi Android. [4][6]
d.

2.4 UML

UML (Unified Modeling language) adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di
dunia pengembagan sistem yang berorientasi obyek yang berdasarakan grafik/gambar untuk
memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari system
penegmbangan software berbasis OO (object- oriented).[2][5]
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perancangan Sistem

Daftar Hasil
Pemeriksaan
Administrator

Pimpinan
-input teknisi
-input data bus

Cek BUS
SERVER
METODE
SMART

Hasil Analisa Kelayakan Bus

teknisi

Gambar 1 Arsitektur Sistem
Gambar 4.1 di atas merupakan arsitektur aplikasi Uji Kelayakan Bus Menggunakan Metode
SMART. untuk merekomendasikan Kelayakan jalan Bus Damri. Pada sistem ini terdapat 3 (tiga)
aktor, yaitu Teknisi ,Pimpinan dan administrator. Administrator adalah user yang melakukan
penginputan data data bus dan jenis teknisi. Sedangkan teknisi adalah aktor yang akan menginput
hasil pemeriksaan sesuai temuan saat melakukan pemeriksaan bus. Sistem yang dirancang
memiliki dua bagian yaitu bagian front end yaitu aplikasi android yang menampilkan form isian
pemeriksaan. Serta aplikasi back end yang hanya dapat diakses oleh administrator untuk
melakukan input bus dan data teknisi.

Daft ar Bus Layak Jalan
Daftar Bus Tidak Layak Jalan

<<include>>

Input
hasil Pemeriksaan

Pimpinan
Instansi

<<include>>

Analisa
<<include>>

SMART

<<include>>

Input Data Bus

Hasil Analisa Kelayakan

Teknisi
<<include>>

Input Variabel Penentuan
Kelayakan Bus

Administrator
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Gambar 2 Use Case Diagram
Pada gambar 4.2. Use case diagram di atas menggambarkan case diantar system yang
salign terkait yang menghubungkan antar aktor Administrator, pimpinan serta teknisi, dimana
penerapan metode SMART di implementasikan saat teknisi telah selesai melakukan inputan data
pemeriksaan bus damri.
3.2 Implementasi dan Pengujian Sistem
Fungsi Menyimpan Identitas Teknisi
Tabel 1 Pengujian Menyimpan Identitas Teknisi

Pengujian Input Data Bus
Tabel 2 Pengujian Fungsi input Data Bus
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Login Teknisi
Tabel 3 Pengujian Fungsi Login Teknisi

Login Administrator
Tabel 4 Pengujian Fungsi Login Administrator
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Rekapitulasi Hasil Pengujian

Tabel 5 Rekapitulasi Hasil pengujian
No
1

Spesifikasi

Hasil pengujian

Fungsi Menyimpan
Biodata Teknisi

✓

Berhasil Menyimpan dengan indikator
aplikasi tampilnya data pada halaman
daftar Teknisi

2

Fungsi Menyimpan
Data Data Bus

✓

Berhasil Menyimpan dengan Data Bus

3

Fungsi Login
Teknisi

✓

Berhasil Masuk Ke halaman Dashboard
Teknisi

4

Fungsi Login
Administrator

✓

Berhasil Masuk Ke halaman Dashboard
Administrator

5

Menguji fungsi
Inputan
Pemeriksaan

✓

Berhasil Menginput hasil pemeriksaan
dengan indikator tampil ke halaman
berikutnya

Menguji fungsi
Ranking SMART

✓

Berhasil menguji ke aplikasi, pengujian
Fungsi Metode SMART

Menguji fungsi
Hasil Pemeriksaan

✓

Berhasil menguji ke aplikasi, hasil
pemeriksaan tampil di halaman
administrator

6
7

4. KESIMPULAN
Kesimpulan setelah melakukan pengujian sistem yaitu hasil pengujian Sistem Penunjang
Keputusan Untuk Rekomendasi Uji Kelayakan Bus Menggunakan Metode Simple Multi Attribute
Rating Technique (SMART) Berbasis Android maka diketahui bahwa aplikasi yang dibangun
sangat membantu dalam pengujian kelayakan bus antar kota berbasis android dan metode Metode
Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) dapat memberikan penilaian pada bus yang
terbaik.
Dari tabel Rekapitulasi Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hasil keseluruhan
pengujian input output dari aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan,
ini bisaa dilihat dari ketujuh fungsional yang diinginkan dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi
yang diharapkan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ada di Perum Damri Kota
Makassar yang telah memberikan bantuan berupa pemberian data penelitian untuk bisa
menyelesaikan penelitian ini.
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Abstraksi
Suatu lahan yang layak untuk tanaman Jagung sangat dipengaruhi oleh banyak faktor.
Oleh karena itu memerlukan decision maker untuk penentuan lahan yang cocok dan sesuai
kriteria penilaian pada suatu lahan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem
pendukung keputusan untuk kesesuaian lahan komoditas Jagung di kabupaten Viqueque agar
dapat mengefisienasikan tenaga dan angaran serta waktu untuk menentukan atau mengevaluasi
kesesuaian lahan dengan menggunakan Sembilan (9) kriteria penilaian terhadap 32 lahan
alternatif. Kriteria tersebut akan dibandingkan antar satu sama lain dengan model analytical
hierarchy process (AHP) untuk memperoleh nilai hasil bobot dari tiap kriteria, serta
membandingkan data kondisi lahan riil dengan data kebutuhan tanaman Jagung dengan model
profile matching, sehingga mendapat lahan yang cocok bagi tanaman tersebut. Kedua model
sistem pendukung keputusan (SPK) tersebut sebagai proses pengambilan keputusan bagi decision
maker untuk menentukan keputusan terhadap suatu lahan yang layak dan cocok bagi komoditas
Jagung. Sedangkan sistem informasi geografis (SIG) digunakan untuk menangani data spasial
untuk menampilkan hasil keputusan dalam visualisasi SIG serta object oriented sebagai model
untuk pengembangan rekayasa perangkat lunak. Hasil dari implementasi sistem menunjukkan
Desa Dilor kecamatan Lacluta terpilih sebagai lahan yang cocok untuk pengembangan
komoditas Jagung dengan nilai tingkat kesesuaian 5,115.
Kata Kunci— SPK, AHP, Profile Matching
Abstract
A suitable land for corn plants is strongly influenced by many factors. Therefore it requires
a decision maker to determine suitable land and according for assessment criteria on a land. This
study aims to build decision support system for land suitability to corn commodities in Viqueque
district order to be able streamline energy and budget as well as time to determine land suitability
using Nine (9) criterias for 32 alternatives. These criteria will be compared between one and
another using analytical hierarchy process (AHP) model to obtain the value of weight results the
each criterion, as well as comparing real land condition data with Corn crop needs data with
profile matching model, so to obtain suitable land for the plant. Both models of decision support
systems (DSS) are as a decision making process for decision makers to determine suitable land
for corn commodities. While geographic information systems (GIS) are used to handle spatial
data to display the results of decisions in GIS visualization and object oriented as a model for
software engineering development. The results of the implementation show that Dilor Village,
Lacluta Subdistrict was chosen as suitable land for the development of Corn commodities with
suitability value of 5,115.
Key Word— DSS, AHP, Profile Matching
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1. PENDAHULUAN

K

ualitas hasil produksi suatu tanaman pangan khususnya komoditas Jagung sangat
bergantung pada kualitas lahan yang akan digunakan. Jika pada awal pemilihan lahan
untuk pengembagan suatu komoditas tidak produktif dan tidak sesuai dengan keperluan suatu
komoditas, maka akan terjadi kerugian yang cukup besar nantinya. Oleh karena itu diperlukan
suatu mekanisme atau cara penentuan lahan yang baik dan efisien untuk proses penentuan suatu
lahan yang cocok bagi kedua komoditas tersebut.
Saat ini, penentuan lahan untuk jenis budidaya tanaman pangan tertentu masih dilakukan
secara manual atau dengan metode evaluasi lahan secara langsung, yaitu membandingkan datadata yang ada di lapangan termasuk data pengujian pot, data petak percobaan, data produksi
tanaman di lapangan dan data catatan tani, untuk penentuan lahan yang cocok bagi komoditas
tanaman pangan tertentu [1]. Metode tersebut juga yang saat ini masih digunakan oleh pemerintah
Timor Leste, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Viqueque untuk menentukan lahan yang
cocok bagi komoditas tersebut, untuk dapat bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, karena
mayoritas penduduk Timor Leste khusunya di Kabupaten Viqueque menjadikan Jagung sebagai
makanan pokok di negara setempat. Namun informasi serta data yang diperlukan untuk penentuan
suatu lahan bagi komoditas tertentu butuh waktu cukup lama dan tenaga yang cukup banyak serta
membutuhkan finansial yang tidak sedikit juga karena proses pengolahan data-data tersebut
hingga sampai saat ini masih manual dengan manggunakan aplikasi Microsoft Office Word dan
Excel.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu diadakan suatu penelitian untuk
menentukan lahan yang sesuai bagi komoditas Jagung di Kabupaten Viqueque berdasarkan
standar kriteria kesesuaian lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Viqueque
sebagai acuan untuk menentukan suatu lahan yaitu kriteria Tekstur Tanah, kriteria PH Tanah,
kriteria Temperatur Rerata, kriteria Kejenuhan Basah, kriteria Bulan Kering, kriteria Unsur Total
N, kriteria Unsur K2O, kriteria Unsur P2O5 dan kriteria Curah Hujan, dengan model analytical
hierarchy process dan model profile matching, dimana metode AHP dalam kasus ini sangat cocok
digunakan untuk menghitung nilai bobot perioritas dari tiap kriteria, sedangakan model matching
profile digunakan untuk menghitung nilai selisih GAP antara data kriteria kebutuhan tanaman
dengan data kondisi lahan serta menghitung nilai tingkat kesesuaian dari masing alternatif yang
telah ditentukan, sehingga kedua model dikombinasikan untuk membantu memecahkan persoalan
yang telah dipaparkan tersebut.
Disisi lain ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan
untuk kesesuain lahan oleh [2] tentang sistem pendukung keputusan untuk penentuan lokasi
budidaya rumput laut menggunakan metode matching berdasarkan kondisi perairan di Madura,
dimana metode matching digunakan untuk pencocokan data kebutuhan rumput laut dengan data
kondisi lahan dan teknologi Google Maps untuk visualisasi hasil keputusan dalam bentuk peta.
Dan [3] juga menggunakan model AHP dan aplikasi GIS untuk membanggun sebuah sistem yang
bertujuan untuk menentukan lahan yang cocok bagi pertanian di distrik Yusudeli kota Artvin,
(Turki). Dalam penelitiannya pembobotan tidak dilakukan dengan AHP karena sudah ditentukan
oleh para ahli, sehingaa AHP digunakan untuk mengukur nilai konsistensi yang diberikan oleh
para ahli. Selain itu [4] menggunakan model AHP dan aplikasi GIS untuk menganalisis
kesesuaian lokasi untuk penggunaan lahan pertanian di kabupaten Darjeeling dengan
menggunakan sembilan (9) kriteria. Dimana GIS sebagai tools untuk input, penyimpanan dan
pengambilan, manipulasi dan analisis, menampilkan output data spasial sedangakan AHP sebagai
pengukur nilai konsistensi bobot tingkat kepentigan dari pendapat ahli tertentu ketika mencoba
menilai dan menetapkan untuk tiap kriteria. serta [5] dalam penelitiannya menggunakan
preference ranking organisation method for enrichment evaluations (Promethee) untuk
pemilihan tanaman pangan pada suatu lahan berdasarkan kondisi tanah dengan dua belas (12)
kriteria. Namun [6] mengklaim bahwa PROMETHEE tidak memberikan pedoman formal untuk
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penimbangan (konsistensi) nilai pembobotan, tetapi mengasumsikan bahwa pembuat keputusan
dapat menimbang kriteria dengan tepat, oleh karena itu disarankan menggunakan AHP sebagai
penimbangan di konteks PROMETHEE.
Dari pemaparan kajian penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa model AHP
pengukur nilai konsistensi dari tingkat kepentigan terhadap pendapat ahli ketika mencoba menilai
dan menetapkannya dari tiap kriteria dan GIS sebagai tools untuk manipulasi dan analisis data
spasial serta model matching digunakan untuk pencocokan data kebutuhan suatu tanaman dengan
data kondisi lahan. Sedangkan dalam penelitian ini GIS digunakan untuk manipulasi data spasial,
dengan tujuan menampilkan hasil keputusan sebagai bentuk representasi dari sebuah lahan dalam
bentuk peta tematik seperti yang dilakukan oleh [2].
Namun dalam penelitian ini memunculkan bagaimana kombinasi antara model AHP dan
profile matching dengan teknik interpolasi linier untuk memperoleh hasil akhir sehingga dapat
divisualisasikan dalam data spasial. Dimana model AHP digunakan untuk menentukan bobot
tingkat kepentigan dari masing-masing kriteria serta menentukan nilai konsistensi, sedangkan
model profile matching digunakan untuk mencocokan data kebutuhan tanaman Jagung dengan
data kondisi lahan riil saat ini dengan masing-masing kriteria yang ada, serta menghitung nilai
GAP dari hasil pencocokan terhadap kedua data, dan teknik Interpolasi Linear digunakan untuk
menentukan nilai dari data yang bersifat numeric.
2. METODE PENELITIAN
2.1

Kesesuaian Lahan

Kesesuaian (suittability) sendiri merupakan kecocokan (adaptibility) suatu lahan untuk
penggunaan tertentu, dimana lahan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah,
air dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap pengguna
lahan. Termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil
reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang
tersalinisasi [7]. Dalam hal ini lahan juga mengandung pengertian ruang atau tempat [8]. Sehingga
kesesuaian lahan adalah kecocokan (adaptibility) suatu lahan untuk tipe penggunaan lahan (jenis
tanaman dan tingkat pengolahaan) tertentu, sehingga kesesuaian lahan berarti potensi lahan untuk
jenis tanaman tertentu [7].
2.2

Syarat Tumbuh Tanaman Jagung

Syarat kesesuaian lahan yang akan digunakan untuk menentukan kesesuai lahan komoditas
Jagung sesuai standar FAO (1976) dalam [7], yaitu Texture Tanah (Loam, Sandy Clay Loam, Silty
Loam, Silty, Clay Loam, Silty Clay), PH Tanah (6,0-7,5), Temperature Rerata (20-30), Kejenuhan
Basah (35-70), Bulan Kering (1 bulan), Unsur Total N (tinggi), Unsur P2O5(tinggi), Unsur
K2O(tinggi), Curah Hujan (900-2000).
2.3

Deskripsi Sistem

Sistem Pendukung Keputusan untuk kesesuaian lahan komoditas Jagung ini dibangun
dengan tujuan membantu kementrian pertanian dan perikanan terutama di kabupaten Viqueque
dalam melakukan evaluasi terhadap lahan yang akan ditanamani komoditas Jagung di kabupaten
tersebut. Sehingga kebutuhan data untuk kesesuaian lahan dalam penelitian ini diperoleh dari
standar FAO (1976) dalam [7], yang akan dibandingkan dengan kondisi lahan riil pada
Kementrian Pertanian dan Perikanan Timor Leste, berupa data kriteria, data tanaman, data kondisi
lahan, data administrasi desa dan kecamatan.
Dalam penelitian ini model AHP digunakan untuk menentukan bobot tingkat kepentigan
dari masing-masing kriteria, antara lain kriteria tekstur tanah (tt), kriteria PH tanah (pht), kriteria
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temperature rerata (tr), kriteria bulan kering (bk), kriteria kejenuhan basah (kb), kriteria unsur
total N (tn), kriteria unsur K2O (k2o), kriteria unsur P2O5 (p2o5), kriteria curah hujan (ch), dan
menghitung nilai konsistensi dari bobot nilai yang digunakan sebagai perbandaigan antara satu
kriteria dengan kriteria lainnya. Model profile matching digunakan untuk mencocokan data
kebutuhan tanaman Jagung dengan data kondisi lahan riil saat ini dengan masing-masing kriteria
yang ada, serta menghitung nilai GAP dari hasil pencocokan terhadap kedua data, dan hasil
pengambilan keputusan alternatif lahan untuk komoditas tersebut dapat diperoleh dari hasil
rangking yang akan diproyeksikan dalam bentuk peta tematik (SIG).
Sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini dirancang, membutuhkan antara lain:
1)

Antarmuka Pengguna
Sistem pendukung keputusan yang dibangun berbasis offline karena berkaitan dengan
kondisi lapangan yang ada di kabupaten Viqueque, sehingga hanya dapat digunakan oleh bagian
evaluasi lahan. Data master atau data transaksi yang berkaitan dengan penginputan data lahan,
data wilayah, data kriteria, nilai perbandingan berpasangan, perhitungan bobot kriteria,
perhitungan nilai, perhitungan bobot gap dan perhitungan nilai akhir dan hasil proses data hanya
dapat dilakukan bagian evaluasi lahan Kementrian Pertanian dan Perikanan.
2) Proses Pengajuan Data
Pengajuan data kondisi lahan dari lapangan sesuai hasil interpretasi para teknisi lapangan.
Setiap teknisi lapangan, khususnya Desa dan Kecamatan di Kabupaten Viqeuqeu akan
mengajukan data-data lapangan kepada bagian evaluasi lahan. Dalam pengajuan ini para teknisi
lapangan diharus memenuhi data-data yang berupa data lahan sesuai kriteria kesesuaian suatu
lahan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.
3) Proses Inputan Data
Data akan diinput oleh bagian evaluasi lahan menginput data kondisi lahan yang telah
diajukan ke dalam sistem pendukung keputusan secara teratur
4) Pemrosesan Data
Data akan diproses sesuai model keputusan analytical hierarchy process dan profile
matching berdasarkan kriteria yang ada untuk kesesuaian lahan komoditas Jagung di Kabupaten
Viqueque.
5) Proses Output
Proses hasil keputusan yang ditampilkan dalam bentuk peta tematik sesuai proses perhitugan
atau perangkingan dari kedua model dan akan di simpan dalam database.
2.4

Rancangan Model Sistem Pendukung Keputusan

Dalam penelitian ini menggunakan model analytical hierarchy process dan model profile
matching, dimana kedua model tersebut dapat digunakan sebagai model proses pengambilan
keputusan, yang digunakan dalam sistem untuk menentukan kelayakan lahan bagi komoditas
Jagung di Kabupaten Viqueque.
2.4.1 Model Analytical Hierarchy Process (AHP)
Dalam penelitian ini model AHP digunakan untuk menentukan bobot tingkat kepentigan
dari masing-masing kriteria, antara lain kriteria tekstur tanah (tt), kriteria PH tanah (pht), kriteria
temperature rerata (tr), kriteria bulan kering (bk), kriteria kejenuhan basah (kb), kriteria unsur
total N (tn), kriteria unsur K2O (k2o), kriteria unsur P2O5 (p2o5), kriteria curah hujan (ch), serta
untuk menghitung nilai konsistensi dari bobot yang digunakan sebagai nilai perbandaigan antara
satu kriteria dengan kriteria lainnya.
Tahapan Model Analytical Hierarchy Process (AHP)
Sistem pendukung keputusan untuk kesesuaian lahan komoditas Jagung di Kabupaten
Viqueque dapat dilakukan dengan beberapa tahapan :
1) Penilaian Skor Untuk Setiap Kriteria
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Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini meliputi kriteria tekstur tanah, kriteria PH
tanah, kriteria temperatur rerata, kriteria kejenuhan basah, kriteria bulan kering, lriteria
unsur total, kriteria unsur K2O, kriteria unsur P2O5, kriteria curah hujan. Dimana setiap
kriteria memiliki skor penilaian yaitu sebagai berikut:
a) Kriteria tekstur tanah, digunakan untuk mengetahui jenis tanah yang ada pada tiap lahan,
kriteria tekstur tanah ini tidak memiliki sub kriteria. Pemberian nilai skor untuk masingmasing nilai kriteria yang bersifat numerik maka dapat dihitung dengan model interpolasi
linier [9], melalui fungsi sebagai berikut.
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑡 ≤ 0,100
6 0,700−𝑡𝑡 (6
Skor tekstur tanah (tt) = {
− 1) + 1, 𝐽𝑖𝑘𝑎 0,100 < 𝑡𝑡 ≤ 0,700
1 0,700−0,100
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑡 > 0,700
b) Kriteria PH Tanah, digunakan untuk mengetahui banyak nilai PH yang ada pada tiap lahan,
kriteria PH tanah ini tidak memiliki sub kriteria. Pemberian nilai skor untuk masing-masing
nilai kriteria yang bersifat numerik dapat dihitung dengan model interpolasi linier, melalui
fungsi sebagai berikut.
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑝ℎ𝑡 ≤ 1
6 8 – 𝑝ℎ𝑡 (6
Skor PH tanah (pht) = {
− 1) + 1, 𝐽𝑖𝑘𝑎 1 < 𝑝ℎ𝑡 ≤ 8
1 8−1
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑝ℎ𝑡 > 8
c) Kriteria Temperatur Rerata, digunakan untuk mengetahui banyak kondisi suhu yang ada
pada tiap lahan, kriteria temperature rerata ini tidak memiliki subkriteria. Pemberian nilai
skor untuk masing-masing nilai kriteria yang bersifat numerik dapat dihitung dengan model
interpolasi linier, melalui fungsi sebagai berikut.
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑟 ≤ 10
6 40 – 𝑡𝑟 (6
Skor teperatur rerata (tr) = {
− 1) + 1, 𝐽𝑖𝑘𝑎 10 < 𝑡𝑟 ≤ 40
1 40 − 10
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑟 > 40
d) Kriteria Bulan Kering, digunakan untuk mengetahui banyak nilai bulan kering yang ada
pada tiap lahan, kriteria bulan kering ini tidak memiliki subkriteria. Pemberian nilai skor
untuk masing-masing nilai kriteria yang bersifat numerik dapat dihitung dengan model
interpolasi linier, melalui fungsi sebagai berikut.
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑏𝑘 ≤ 1
6 5 – 𝑏𝑘 (6
Skor bulan kering (bk) = {
− 1) + 1, 𝐽𝑖𝑘𝑎 1 < 𝑏𝑘 ≤ 5
1 5−1
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑏𝑘 > 5
e) Kriteria Curah Hujan, digunakan untuk mengetahui banyak nilai curah hujan yang ada pada
tiap lahan, kriteria curah hujan ini tidak memiliki subkriteria. Pemberian nilai skor untuk
masing-masing nilai kriteria yang bersifat numerik dapat dihitung dengan model interpolasi
linier, melalui fungsi sebagai berikut.
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑐ℎ ≤ 1000
6 3000 – 𝑐ℎ (6
Skor curah hujan (ch) = {
− 1) + 1, 𝐽𝑖𝑘𝑎 1000 < 𝑐ℎ ≤ 3000
1 3000 – 1000
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑐ℎ > 3000
f) Kriteria Unsur Total N, digunakan untuk mengetahui banyak nilai unsur total N yang ada
pada tiap lahan, kriteria unsur total N ini tidak memiliki subkriteria. Nilai kriteria dari kriteria
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Selain itu kriteria untuk kriteria unsur K 2O dan
P2O5 memiliki skor yang sama
Tabel 1 Kriteria unsur total N, unsur K2O dan unsur P2O5
Unsur Total N (tn)

Skor

Tinggi

3

Sedang

2

Rendah

1
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g) Kriteria Kejenuhan Basah, digunakan untuk mengetahui banyak nilai kejenuhan basah yang
ada pada tiap lahan, kriteria kejenuhan basah ini tidak memiliki subkriteria. Pemberian nilai
skor untuk masing-masing nilai kriteria yang bersifat numerik dapat dihitung dengan model
interpolasi linier, melalui fungsi sebagai berikut.
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑏 ≤ 20
6 70 – 𝑘𝑏 (6
Skor kejenuhan basah (kb) = {
− 1) + 1, 𝐽𝑖𝑘𝑎 20 < 𝑘𝑏 ≤ 70
1 70 − 20
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑏 > 70
2) Menentukan Penilaian Kriteria dan Alternatif
Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan, untuk berbagai persoalan,
skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi
pendapat kualitatif dari skala perbandingan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Skala penilaian perbandingan berpasangan [10]
Intensitas
Pentingnya

Definisi

Penjelasan

1

Kedua elemen sama pentingnya

Dua elemen menyumbangnya
sama besar pada kriteriayang ada

3

Elemen yang satu sedikit lebih
penting ketimbang yang lainnya

Pengalaman dan pertimbangan
sedikit mendukung satu elemen
atas yang lainnya

5

Elemen yang satu sangat penting
dari pada elemen yang lainnya

Pengalaman dan pertimbangan
dengan kuat mendukung satu
elemen atas elemen yang lainnya

7

Satu elemen jelas lebih mutlak
penting dari elemen yang lainnya

Satu elemen dengan kuat
didukung dan didominasinya telah
terlihat dalam praktek

9

Satu elemen mutlak lebih penting
ketim- bang elemen yang lainnya

Bukti yang mendukung elemen
yang lainnya memiliki tingkat
penegasan tertinggi yang mungkin
menguatkan

2, 4, 6, 8

Kebalikan

Nilai-nilai diantara dua nilai Per- Kompromi diperlukan antara dua
timbangan yang berdekatan
Pertimbangan
Jika aktivitas i mendapat satu angka
dibandingkan dengan aktivitas j,
maka j memiliki nilai kebalikannya
dibandingkan dengan i

3) Membangun Matriks dan Melakukan Perbandingan Berpasangan
Membangun matriks dan melakukan perbandingan berpasangan diisi menggunakan
bilangan yang mempresentasikan tingkat kepentingan relatif dari suatu elemen yang
terdapat elemen yang lain. Maka susunan elemen-elemen yang dibandingkan tersebut dapat
pada Tabel 3

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

◼ 553

ISSN: 1978-1520

Tabel 3 Persamaan matriks perbandingan berpasangan [11]
A1

A2

..

An

A1

w1/w1

w1/w2

..

w1/wn

A2

w1/w2

w2/w2

..

w 2/wn

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

wn/w1

wn/w2

..

w n/wn

An

(1)

Dimana :
A1 ... An = kriteria / sub kriteria / alternatif program.
w1 ... wn = bobot dari kriteria / sub kriteria / alternatif program.
Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat
kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya. Proses perbandingan berpasangan,
dimulai dari level hirarki paling atas yang ditujukan untuk memilih kriteria, misalnya A,
kemudian diambil elemen yang akan dibandingkan, misalkan A1, A2,…, An.
Membanggun matriks dan perbandingan nilai antar kriteria dalam penelitian ini sesuai
konsep model analytical hierarchy process pada persamaan 1 dapat terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Matriks perbandingan kriteria
tt

pht

tr

ch

bk

tn

k2o

p2o5

kb

tt

1.000 3.000 3.000

3.000

3.000

5.000

5.000

5.000

7.000

pht

0.333 1.000 3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

5.000

7.000

tr

0.333 0.333 1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

5.000

3.000

ch

0.333 0.333 0.333

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

bk

0.333 0.333 0.333

0.333

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

tn

0.200 0.333 0.333

0.333

0.333

1.000

2.000

2.000

3.000

k2o

0.200 0.333 0.333

0.333

0.333

0.500

1.000

2.000

3.000

p2o5

0.200 0.200 0.200

0.333

0.333

0.500

0.500

1.000

3.000

kb

0.143 0.143 0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

1.000

Jumlah 3.076 6.010 8.867 11.667 14.333 19.333 20.833 26.333 33.000
4) Sintesis.
Pertimbangan-pertimbangan terhadap
memperolah keseluruhan perioritas
5) Menentukan Rasio Konsistensi

perbandingan berpasangan

disintesis untuk
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Tahap perhitungan ini digunakan untuk memastikan bahwa apakah nilai rasio konsistens
(CR) <= 0,1. Jika nilainya lebih besar dari 0,1 maka matrik perbandingan berpasangan
disarankan untuk perlu diperbaiki [10], Hasil penentuan dapat terlihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Perhitugan rasio konsistensi
Goal

Prioritas

Jumlah Baris

Hasil

Teksture Tanah

0,281

2,837

10,095

PH Tanah

0,198

2,038

10,299

Temperatur Rerata

0,147

1,507

10,251

Kejenuhan Basah

0,111

1,109

9,972

Bulan Kering

0,089

0,856

9,583

Unsur Total N

0,058

0,553

9,491

Unsur K2O

0,050

0,474

9,465

Unsur P2O5

0,039

0,364

9,318

Curah Hujan

0,026

0,260

9,906

6) Menghitung konsistensi indeks (CI) [10], dengan Persamaan :
CI=((λmax–n)/ ( n – 1)) (2)
Dimana :
CI
= Consistency Index
λmax
= Eigenvalue Max
n
= Orde Matrix
Berdasarkan Tabel 5, maka memperoleh nilai rasio konsistensi sebagai berikut:
Jumlah Kriteria (n) = 9.
Nilai Random Consistency Index (RI) = 1,45 (lihat padaTabel 6).
Lamdamax(λmaks )= jumlah / n = 9,820
Consistency Index (CI) pada kasus ini menggunakan persamaan (2), yaitu :
CI = ((λmaks – n) / (n-1)) = 0,102
7) Menghitung rasio konsistensi (CR) [10], dengan Persamaan :
CR=CI/RI (3)
Dimana :
CR

= Consistency Ratio.

CI

= Consistency Index.

RI

= Random Index (lihat Tabel 6).

Concictency Rasio (CR) dapat menggunakan persamaan (3) yaitu :
CR = CI/RI = 0,071
Dari hasil pengujian tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai CR <=0,1 maka rasio
konsistensi perhitungan pada kasus ini dapat diterima. Dan lakukan perhitugan yang sama
terhadap komoditas Jagung sehingga bisa memperoleh bobot kriteria.
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8) Memeriksa Konsistensi Hierarki.
Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika
nilai rasio konsistensinya kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa
dinyatakan benar. Sedangkan untuk nilai RI ini dapat dilihat dari Tabel 6.
Tabel 6 Random consistency index (RI) [10]
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

....

15

R.I

0

0

0.52

0.89

1.11

1.25

1.35

1.4

1.45

1.49

....

1.58

2.4.2 Model Profile Matching
Dalam penelitian ini model profile matching digunakan untuk mencocokan data kebutuhan
tanaman Jagung sesuai standar FAO (1976) dalam [7], dengan data kondisi lahan riil saat ini
dari masing-masing kriteria yang ada, serta menghitung nilai GAP hasil pencocokan dari kedua
data tersebut.
Tahapan Model Profile Matching
1) Perhitungan GAP Kompetensi
Perhitungan gap kompetensi yaitu proses pencocokan value atribut dengan value target
[12]. Dalam penelitian ini kondisi lahan riil saat ini menjadi value atribut sedangakan
kebutuhan tanaman Jagung sesuai standar FAO (1976) dalam [7], sebagai value target.
Dengan persamaan 4 sehingga menghasilkan nilai gap dari kompetensi sesuai model
profile matching.
GAP = Profile Target – Profile Value (4)
Dimana:
Profile Target merupakan profile nilai data kebutuhan tanaman.
Profile Valeu merupakan profile nilai data kondisi lahan.
GAP merupakan nilai selisih dari kedua profile tersebut.
Hasil perhitungan persamaan 4 dilakukan pada tiap kriteria profil data kebutuhan tanaman
Jagung dengan profil data kondisi lahan untuk tiga lahan dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 Pemetaan GAP kompetensi
Nam
a

Tekstu
r

Desa

Tanah

Tana
h

1

Lalin
e

3,62

2

Dilor

3

Ahik

N
o

Profile
Target

PH

Temperat
ur

Bulan

Cura
h

Unsu
r

Huja
n

Total
N

K2O

P2O
5

Basah

Unsu
r

Unsu
r

Kejenuha
n

Rerata

Kerin
g

3,50

3,50

4,75

3,50

3

3

3

3,50

3,42

3,50

3,50

4,75

3,50

3

3

3

3,50

4,16

3,50

3,50

4,75

3,50

3

2

2

3,50

1,68

3,50

3,50

6

3,50

3

3

3

3,50
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1

Lalin
e

1,94

0

0

-1,25

0

0

0

0

0

2

Dilor

1,74

0

0

-1,25

0

0

0

0

0

3

Ahik

2,48

0

0

-1,25

0

0

-1

-1

0

2) Melakukan pembobotan nilai GAP
Pembobotan nilai Gap kompetensi yang telah dihasilkan dari hasil pencocokan untuk
kedua profile tersebut, selanjutnya menggunakan model interpolasi linier [9], untuk
pembobotan nilai GAP sesuai model profile matching, sehingga menghasilkan bobot nilai
GAP pada setiap kriteria pada tabel 8 berikut.
Tabel 8 Hasil bobot nilai GAP kompetensi
Nam
a

Tekstu
r

Desa

Tanah

Tana
h

1

Lalin
e

1,94

2

Dilor

3

Ahik

N
o

PH

Temperat
ur

Bulan

Cura
h

Unsu
r

Huja
n

Total
N

K2O

P2O
5

Basah

Unsu
r

Unsu
r

Kejenuha
n

Rerata

Kerin
g

0

0

-1,25

0

0

0

0

0

1,74

0

0

-1,25

0

0

0

0

0

2,48

0

0

-1,25

0

0

-1

-1

0

6

6

6

6

6

Hasil Bobot Nilai GAP
1

Lalin
e

3,56

6

6

2

Dilor

3,76

6

6

3,75

6

6

6

6

6

3

Ahik

3,02

6

6

3,75

6

6

5

5

6

3,75

2.4.3 Kombinasi Model Keputusan AHP dengan Profile Matching
Kombinasi model keputusan analytical hierarchy process dengan model keputusan
profile matching dalam penelitian ini dapat di gunakan menghitung nilai tingkat kesesuaian lahan
bagi tanaman Jagung, seperti terlihat pada gambar 1

Gambar 1 Kombinasi model keputusan
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Dari gambar 1, perlu diketahui bahwa model analytical hierarchy process digunakan untuk
menghitung nilai tingkat prioritas kriteria dan nilai tingkat prioritas data tekstur tanah, sedangkan
model profile matching digunakan untuk menghitung nilai GAP antara data kondisi lahan dengan
data kebutuhan tanaman Jagung serta pembobotan GAP kompetensi dari hasil nilai GAP tersebut.
Dengan demikian tahap terakhir dari kedua model ini profil matching melakukan
perhitungan pada semua nilai total bobot masing-masing kriteria sesuai model analytical
hierarchy process dengan nilai GAP yang dihasilkan sesuai model profile matching dengan
persamaan 5 [12], sehingga menghasilkan nilai rangking untuk setiap lahan pada tabel 9.
Rangking=(x)%Ntt+(x)%Npht+(x)%Ntr+(x)%Nbk+(x)%Nch+(x)%Nutn+....+......+..... (5)
Tabel 9 Hasil akhir perangkingan
No

Nama
Desa

Ntt

Npht

Ntr

Nbk

Nch

Nutn Nk2o Np2o5 Nkb

Ntk

1

Laline

1,00

1,19

0,88

0,42

0,53

0,35

0,30

0,23

0,16

5,059

2

Dilor

1,06

1,19

0,88

0,42

0,53

0,35

0,30

0,23

0,16

5,115

3

Ahik

0,85

1,19

0,88

0,42

0,53

0,35

0,25

0,20

0,16

4,818

Setelah diperoleh hasil akhir nilai kompetensi, maka didapatkan rangking dari tiap lahan,
di mana semakin tinggi nilai hasil akhir, maka berkesempatan untuk menempati lahan pilihan
semakin besar, begitu pula sebaliknya.

2.4.4 Proses Aliran Data

(a) Use Case Diagram

(b) Activity Diagram

Gambar 2 Proses Aliran Data
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil implementasi dan pengujian sistem pendukung keputusan dapat dilakukan dengan
tiga tahap, yaitu tahap pertama pengujian unit dalam sistem ini dilakukan untuk menguji fungsi
atau prosedur dalam satu unit from, dimana tujuan pengujian unit ini untuk mengetahui apakah
proses dalam satu unit form tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, tahap ke-dua
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pengujian integrasi, pengujian ini menggunakan tipe bottom-up integration testing, dimana
pengujian ini dapat dilakukan lebih dari satu unit form pada perangkat lunak, yang bertujuan untuk
mengetahui integrasi antar unit from-unit form terkait yang saling berkerja sama untuk melakukan
suatu proses, tahap ke-tiga pengujian sistem secara menyeluruh, dimana teknik pegujian secara
keseluran ini menggunakan teknik pengujian kotak hitan (black-box test).
Dalam pengujian ini melibatkan semua lahan, namun sebagai contoh terdapat Lima lahan
sebagai sampel pengujian sehingga memperolah hasil ranking untuk tiap lahan dapat dilihat pada
Tabel 10.
Tabel 10 Hasil perhitugan nilai tingkat kesesuaian untuk tiap lahan
No

Nama Desa

Ntt

Npht

Ntr

Nbk

Nch

Nutn Nk2o Np2o5 Nkb

Ntk

1

Laline

1,00

1,19

0,88

0,42

0,53

0,35

0,30

0,23

0,16

5,059

2

Dilor

1,06

1,19

0,88

0,42

0,53

0,35

0,30

0,23

0,16

5,115

3

Ahik

0,85

1,19

0,88

0,42

0,53

0,35

0,25

0,20

0,16

4,818

Sedangakan hasil implementasi dan pengujian untuk lahan secara keseluruhan dapat
dikelompokkan berdasarkan setiap wilayah, baik berdasarkan kecamatan maupun berdasarkan
masing-masing desa, untuk komoditas Jagung tersebut dapat di tampilkan dalam bentuk peta
tematik, seperti terlihat dalam Gambar 3.

Gambar 3 Tampilan hasil keputusan lahan untuk tanaman Jagung
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dan implementasi sistem pendukung keputusan ini, dapat
disimpulkan bahwa:
a. Sistem pendukung keputusan untuk kesesuaian lahan untuk komoditas Jagung dapat
dibanggun dengan kompobinasi model analytical hierarcy process dan profile matching.
b. Model analytical hierarcy process digunakan untuk menentukan tingkat kepentigan bobot
dari tiap kriteria dan menghitung nilai konsistensi dari bobot tingkat kepentigan yang
diberikan, sedangkan profile matching digunakan untuk digunakan untuk mencocokan data
kebutuhan tanaman Jagung dengan data kondisi lahan riil saat ini dengan masing-masing
kriteria yang ada. Selian itu dalama sistem ini juga digunakan teknik perhitungan Interpolasi
linier, karena terdapat beberapa data dari syarat tumbuh tanaman yang berupa data interval
dan GIS sebagai aplikasi representasi hasil keputusan lahan dalam peta tematik.
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c. Sistem pendukung keputusan untuk kesesuaian lahan untuk komoditas Jagung, tentunnya
dapat membantu tim evaluasi lahan dalam menyelesaikan masalah penentuan kesesuaian
lahan untuk komoditas Jagung di Kabupaten Viqueque, dengan Sembilan (9) kriteria yang
telah ditentukan.
5. SARAN
Dengan demikian peniliti sarankan agar sistem ini masih perlu fungsi (methods) untuk
aplikasi mobile interface sehingga dapat diakses dengan aplikasi mobile oleh para petani umum,
dan masih bisa menambahkan kriteria kesesuaian lahan yang lain dalam menentukan lahan bagi
komoditas Jagung, serta masih bisa dikembangkan untuk komoditas lain, disisi lain masih
memerlukan metode pendukung keputusan lain guna mendapat hasil output yang lebih maksimal.
UCAPAN TERIMA KASIH
Akhir dari tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dili Institute of
Technology dan semua keluarga yang sudah memberikan dukungan doa dan finansial serta semua
pihak yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu dalam memberi dukungannya atas
terselengarahnya karya ilmiah penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
[1]
[2]

Sitorus, S.R.P., 1985, Evaluasi Sumberdaya Lahan, Tarsito, Bandung.
Hidayat, H.T., 2012, Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Lokasi Budidaya
Rumput Laut Menggunakan Metode Matching Berdasarkan Kondisi Perairan di Madura,
Tesis, S2 Ilmu Komputer dan Elektronika, FMIPA, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[3] Akinci, H., Ozalp, Y.A., Turgut, B., 2013, Agricultural Land Use Suitability Analysis
Using GIS and AHP Technique, Jurnal Computers and Electronics in Agriculture, Vol.97
Pages 71-82.
[4] Pramanik, M.K., 2016, Site suitability analysis for agricultural land use of Darjeeling
district using AHP and GIS techniques, Model Earth Syst. Environ, Pages 2-22, Springer
Lingk, India
[5] Adila, W.N., Regasari, R. dan Nurwasito, H., 2018, Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
Pemilihan Tanaman Pangan Pada Suatu Lahan Berdasarkan Kondisi Tanah Dengan Metode
Promethee, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 2, Hal
2118-2126
[6] Macharis, C., Springael, J., Brucker, K.D. dan Verbeke, A., 2004, PROMETHEE and AHP
The design of operational PROMETHEE and AHP The design of operational Strengthening
PROMETHEE with ideas of AHP, European Journal of Operational Research, Vol 153,
Pages 307−317
[7] Hardjowigeno, S. dan Widinatmaka., 2007, Evaluasi kesesuaian Lahan & Perancanaan
Tataguna Lahan, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta
[8] Arsyad, S., 1989, Konservasi Tanah dan Air, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[9] Passos, D.P., 2010, Numerical Methods Algorithms and Tools in C#, CRC Press, USA
[10] Saaty, T.L. dan Vargas, L., 2012, Models, Methods, Concepts & Applications of The
Analytic Hierarchy Process, Springer, London.
[11] Suryadi, K. dan Ramdhani, A., 1998, Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana
Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan, Rosadakarya,
Bandung.
[12] Kusrini, 2007, Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan, Andi, Yogyakarta.

560
Halaman ini sengaja dikosongkan

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 561

PENERAPAN APRIORI PADA PENJUALAN PRODUK
ALAT TULIS KANTOR DI CV. MEGA STATIONERY
Try Suci 1.Rofiqoh Dewi2. Abdul Meizar3
Jurusan Sistem Informasi Universitas Potensi Utama
2,3
Dosen Jurusan Sistem Informasi Universitas Potensi Utama
1,2,3
Universitas Potensi Utama, K.L. Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A Tj. Mulia - Medan
Email :trysuci120@gmail.com, dezie.wie@gmail.com, abdulmeizar@gmail.com
1

ABSTRAK
CV. Mega Stationery adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Alat Tulis Kantor
atau yang disebut ATK. Dengan berkembangnya CV. Mega Stationery, sehingga bertambah pula
kebutuhan yang harus dipenuhi akan permintaan alat tulis kantor. Perusahaan ini masih
menggunakan sistem manual, maka tidak lagi efektif dan efisien sehingga user sering
menghadapi masalah dalam pengambilan keputusan akan persediaan barang dan laporan
transaksi penjualan. Untuk mempermudah pekerjaan karyawan dalam membuat laporan, CV.
Mega Stationery menggunakan metode Algoritma Apriori dalam menentukan produk Alat Tulis
Kantor yang banyak diminati oleh pelanggan. Algoritma Apriori termasuk jenis aturan asosisasi
pada data mining, algoritma apriori yang bertujuan untuk menemukan frequent itemset
dijalankan pada sekumpulan data dan untuk menemukan semua aturan pada algoritma apriori
yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidance. Hasil
penelitian yang diperoleh yaitu Penggalian data mengenai produk Alat Tulis Kantor yang paling
banyak dibeli oleh para pelanggan sehingga perusahaan dapat memperbanyak stok produk Alat
Tulis tersebut untuk menaikkan benefit pada perusahaan.
Kata kunci : Algoritma Apriori, Data Mining, UML (Unified Modeling Language).
ABSTRACT
CV. Mega Stationery is a company engaged in Office Stationery or called ATK. With the
development of CV. Mega Stationery, so that the need for office stationery is also increased. This
company still uses manual systems, so it is no longer effective and efficient so users often face
problems in making inventory decisions and sales transaction reports. To facilitate the work of
employees in making reports, CV. Mega Stationery uses the Apriori Algorithm method in
determining Office Stationery products that are in great demand by customers. Apriori algorithms
include the types of association rules for data mining, a priori algorithms that aim to find frequent
itemset run on a set of data and to find all the rules in a priori algorithm that meet the minimum
requirements for support and minimum requirements for confidance. The research results
obtained are data mining on Office Stationery products most widely bought by customers so that
companies can expand the stock of Stationery products to increase benefits to the company.
Keywords : Algoritma Apriori, Data Mining, UML (Unified Modeling Language).
1. PENDAHULUAN

A

lat tulis kantor atau yang biasa disingkat dengan ATK, merupakan suatu kebutuhan
yang harus dipenuhi karena dapat membantu kegiatan untuk anak sekolah dan pekerja.
CV. Mega Stationery adalah perusahaan yang bergerak dibidang Alat Tulis Kantor atau yang
disebut ATK. Dengan berkembangnya CV. Mega Stationery, sehingga bertambah pula
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kebutuhan yang harus dipenuhi akan permintaan alat tulis kantor, penggunaan sistem manual
tidak lagi efektif dan efisien sehingga user sering menghadapi masalah dalam pengambilan
keputusan akan persediaan barang. Secara umum dalam aktivitasnya membuat laporan persediaan
alat tulis kantor pada C.V Mega Stationery menerapkan sistem semi komputerisasi, dalam
menyajikan laporan tersebut penggunaan komputer masih belum optimal, sehingga didalam
menghasilkan seluruh laporan yang akurat dan tepat menjadi relatif lama. Untuk merubah keadaan
tersebut maka perlu adanya suatu sistem informasi yang mendukung untuk mempercepat dan
mempermudah laporan persediaan alat tulis kantor pada C.V Mega Stationery.
Algoritma Apriori termasuk jenis aturan asosisasi pada data mining, algoritma apriori yang
bertujuan untuk menemukan frequent itemset dijalankan pada sekumpulan data dan untuk
menemukan semua aturan pada algoritma apriori yang memenuhi syarat minimum untuk support
dan syarat minimum untuk confidance.
2. METODOLOGI PENELITIAN
Pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

Analisa

Desain Sistem

Penulisan Kode
Program

Pengujian Program

Penerapan Program
dan Pemeliharaan

Gambar 1. Prosedur Perancangan
Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurut yaitu:
Analisis Kebutuhan, Desain Sistem, Penulisan Kode Program, Pengujian Program, Penerapan
Program dan Pemeliharaan.
Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut :
1. Requirement Analisis
Pada tahapan ini merupakan analisa terhadap kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan
untuk membuat aplikasi. Spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi
prediksi penjualan ini adalah :
a.
b.
c.
d.

Personal Komputer
Harddisk minimal 160 GB
RAM minimal 512 MB
Mouse dan Keyboard
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Software yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic 2010 dan database yang digunakan
adalah SQL Server 2008. Data yang diperlukan adalah data transaksi penjualan perusahaan
dengan menginputkan nama produk ke database. Setelah itu menggunakan metode dalam
melakukan penyusunan produk dengan menggunakan metode market basket analysis.
2. System Design
Pada tahapan ini dilakukan desain secara praktek menggunakan pemrograman Microsof Visual
Basic 2010 yang terdiri dari sistem input, proses, dan output. Input merupakan rancangan
masukan dari sistem, desain ini adalah desain dari form yang akan digunakan pada aplikasi.
Output merupakan laporan yang akan digunakan pada aplikasi. Sedangkan proses merupakan
rancangan bagaimana sistem akan berjalan. Desain sistem secara teori menggunakan pemodelan
UML (Unified Modeling Language) yaitu use case diagram, class diagram, activity diagram dan
sequence diagram.
3. Implementation
Pada tahap ini desain sistem yang telah dirancang akan diimplementasikan ke dalam kode
program. Pemrograman dimulai dengan membuat program dengan bahasa pemrograman
Microsoft ViMsual Studio 2010 dan Database SQL Server 2008. Pengetikan kode program
dilakukan setelah mendapatkan cara penerapan data mining dan metode yang telah dirancang.
Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam
artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai
maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi.
4. Integration & Testing
Setelah pembuatan program selesai, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian
terhadap program yang telah dibuat. Pengujian dilakukan menggunakan black box yaitu pengujian
secara tampilan dimana tampilan harus sesuai dengan apa yang kita rancang kemudian
memasukkan white box kedalam tampilan apilkasi, Sehingga nantinya dapat memudahkan user
dalam menggunakannya. Rancangan yang dilakukan menggunakan komputer desktop atau laptop
yang berbasis stand alone. Tujuan dalam melakukan pengujian program ini juga adalah untuk
menemukan kesalahan-kesalahan terhadap system tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki.
5. Operation & Maintenance
Setelah pengujian program selesai dilakukan dan program telah berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, maka tahap selanjutnya adalah penerapan dan pemeliharaan sistem. Menerapkan
sistem aplikasi dengan metode market basket analysis dalam menentukan pengelompokan produk
sehingga dapat digunakan oleh perusahaan. Pemeliharaan sistem aplikasi ini dilakukan apabila
ada kesalahan-kesalahan dalam sistem, oleh karena itu pengembangan sistem (update) dilakukan
setahun sekali dimana sistem aplikasi dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user.
Aplikasi ini melakukan backup data setiap bulan dengan cara meng-copy data ke flashdisk atau
hardisk.
2.1

Algoritma Apriori

Algoritma Apriori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Aturan yang menyatakan
asosiasi antara beberapa atribut sering disebut affinity analisis atau market basket analisis.
Analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan
aturan suatu koambinasi item. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak
penelitian untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frequensi tinggi
(frequent pattern mining). Penting tidaknya suatu asosiasi dapat diketahui dengan dua tolak ukur,
yaitu : support dan confidance. Support (nilai penunjang) adalah persenatasi kombinasi item
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tersebut dalam database, sedangaakan confidance (nilai kepastian) adalah kuatnya hubungan antar
– item dalam aturan asosiasi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perhitungan
SUPPORT =

CONFIDENCE =

∑𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑢𝑠
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖

𝑥 100%

∑𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑢𝑠
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡

𝑥 100%

Tabel 1. Perhitungan Hasil
If antecedent then consequent

Support Confidence

If buy SHARPENER then buy PENCIL

40%

66%

If buy SHARPENER then buy PENCIL
CASE

40%

66%

If buy PENCIL CASE then buy PENCIL

60%

100%

3.2 Desain Sistem
Bentuk rancangan sistem yang penulis usulkan/akan dirancang adalah dengan menggunakan
beberapa bentuk diagram dari UML yaitu :
1. Usecase Diagram
Secara garis besar, bisnis proses sistem yang akan dirancang digambarkan dengan usecase
diagram yang terdapat pada Gambar 2 :
Penerapan Apriori pada Penjualan Produk Alat Tulis Kantor (ATK)
Pada CV. Mega Stationery

Data

<<include>>

Admin

Login

Transaksi
Penjualan
<<include>>

Penerapan
Metode
<<include>>

Laporan
Transaksi
Penjualan

Gambar 2. Use Case Diagram
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2. Class Diagaram
Class diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam
model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas
yang menentukan perilaku sistem.
Data
- Id_Barang
- Tanggal
- Barang
- Harga

Transaksi Penjualan
1
1..*

+ Tambah()
+ Edit ()
+ Hapus ()
+ Simpan ()

- No_Transaksi
- Id_Barang
- Nama_Barang
- Tanggal
- Harga_Item
- Total_Harga
+ Tambah()
+ Edit ()
+ Hapus ()
+ Simpan ()

1

1

Login
-

Id_User
Nama
Password
Level

+ Login ()

1

1..*
1..*

Laporan Penjualan
-

No_Transaksi
Item_Transaksi
Harga_Item
Total_Harga
Total_Pendapatan

Metode
- Id_Barang
- Nama_Barang
- Harga_Item
- Total_Harga
- Perhitungan
+ Proses()

+ Lihat ()
+ Cetak()

Gambar 3. Class Diagram
3.3 Tampilan Hasil
Berikut ini dijelaskan tentang tampilan hasil dari Penerapan Data Mining Menggunakan
Metode Algoritma Apriori Dalam Menentukan Penjualan Produk Alat Tulis Kantor (ATK) di CV.
Mega Stationery dilihat sebagai berikut :
1. Tampilan Form Login
Tampilan form login sebagai admin sebelum mengakses menu utama. Melakukan login dapat
terlihat seperti pada gambar 4 berikut :

Gambar 4. Tampilan FormLogin
2. Tampilan Form Menu Utama
Tampilan form Menu Utama merupakan tampilan awal pada saat aplikasi dijalankan terlihat
pada gambar 5 berikut :

566

Gambar 5. Tampilan Form Menu Utama
3. Tampilan Form Data Admin
Tampilan form Data Admin untuk melihat Data Admin yang login dapat terlihat seperti pada
gambar 6 berikut :

Gambar 6. Tampilan Form Data Admin
4. Tampilan Form Tampilkan Data Penjualan
Tampilan ini merupakan tampilan untuk memanipulasi data produk dapat terlihat seperti pada
gambar 7 berikut :

Gambar 7. Tampilan Form Tampilkan Data Penjualan
5. Tampilan Form Transaksi Penjualan
Tampilan tampilan untuk memanipulasi Proses Tansaksi Penjualan dapat terlihat seperti pada
gambar 8 berikut :
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Gambar 8. Tampilan Form Transaksi Penjualan
6. Tampilan Form Proses Analisis
Tampilan tampilan untuk memanipulasi Proses Analisis seperti Assosiasi dan Dataset dapat
terlihat seperti pada gambar 9 berikut :

Gambar 9. Tampilan Form Proses Analis
7. Tampilan Form Hasil
Tampilan untuk menentukan hasil dari metode Apriori dapat terlihat seperti pada gambar 10
berikut :

Gambar 10. Tampilan Form Hasil
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8. Tampilan Form Laporan
Tampilan untuk menampikan hasil laporan dari metode apriori dapat terlihat seperti pada
gambar 11 berikut :

Gambar 11. Tampilan Form Laporan
3.4 Pembahasan
3.4.1 Uji Coba
Uji coba sistem adalah pengujian dimana user memasukkan data ke dalam sistem informasi
yang sudah dibuat. Dengan adanya pengujian ini maka data yang dimasukkan akan sesuai dengan
kondisi yang telah dibuat. Adapun pengujian sistem dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Pengujian Login
Data Uji

Login.

Input
Username
dan
Password
yang
telah ditentukan.
Username
Password
atau salah.

dan
kosong

Hasil Yang
Diharapkan
Masuk ke tampilan
menu utama.
Akan
menampilkan
pesan “Username dan
Password salah..!”

Output
Login berhasil
dapat
masuk
tampilan utama.

Kesimpulan
dan
ke

[✓] valid
[ ] invalid

Login gagal dan pindah
ke halaman pesan
Error.

[✓] valid
[ ] invalid

Tabel 3. Pengujian Admin
Data Uji

Input

Hasil Yang
Diharapkan

Output

Klik “Tambah”

Data Admin yang telah
terisi akan tersimpan
secara otomatis.

Data Admin akan
masuk
ditabel
kelompok.

Mengubah data yang
ada di tabel kelompok.

Tombol “Edit” dapat
berfungsi
sesuai
yang diharapkan.

Klik “Edit”
Data Admin
Klik “Batal”

Klik “Hapus”

Membatalkan data yang
akan diinputkan.
Menghapus
Data
Admin yang ada di
tabel Admin.
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Tabel 4. Pengujian Tampilkan Data

Data Uji

Input

Klik “Simpan”

Klik “Edit”

Hasil Yang
Diharapkan
Data Transaksi yang
telah
terisi
akan
tersimpan
secara
otomatis.
Mengubah data yang
ada di tabel transaksi.

Tampilkan
Data
Klik “Batal”

Klik “Hapus”

Membatalkan data yang
akan diinputkan.
Menghapus
data
Transaksi yang ada di
tabel kelompok.

Output
Data Transaksi akan
masuk
ditabel
kelompok.
Tombol “Edit” dapat
berfungsi
sesuai
yang diharapkan.
Tombol
“Batal”
dapat
berfungsi
sesuai
yang
diharapkan.
Tombol
“Hapus”
dapat
berfungsi
sesuai
yang
diharapkan.

Kesimpulan
[ ] valid
[ ] invalid
[ ] valid
[ ] invalid
[ ] valid
[ ] invalid
[ ] valid
[ ] invalid

Tabel 5. Pengujian Proses Analisis
Data Uji

Hasil Yang
Diharapkan

Output

Data rule yang telah
terisi akan tersimpan.

Data
rule
akan
masuk
ditabel
kelompok.

Mengubah data yang
ada di tabel kelompok.

Tombol “Edit” dapat
berfungsi
sesuai
yang diharapkan.

Klik “Batal”

Membatalkan data yang
akan diinputkan.

Tombol
“Batal”
dapat
berfungsi
sesuai
yang
diharapkan.

Klik “Hapus”

Menghapus data analisi
yang ada di tabel
Assosiasi.

Tombol
“Hapus”
dapat
berfungsi
sesuai
yang
diharapkan.

Input

Klik “Simpan”

Klik “Edit”
Proses
Analisis

Kesimpulan
[ ] valid
[ ] invalid
[ ] valid
[ ] invalid
[ ] valid

[ ] valid
[ ] invalid

Tabel 6. Pengujian Hasil
Data Uji

Input

Klik “Simpan”

Hasil Yang
Diharapkan

Output

Data rule yang telah
terisi akan tersimpan.

Data
rule
akan
masuk
ditabel
kelompok.

[ ] valid

Mengubah data yang
ada di tabel kelompok.

Tombol “Edit” dapat
berfungsi
sesuai
yang diharapkan.

[ ] valid

Proses
Analisis
Klik “Edit”

Kesimpulan

[ ] invalid

[ ] invalid
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Klik “Batal”

Membatalkan data yang
akan diinputkan.

Tombol
“Batal”
dapat
berfungsi
sesuai
yang
diharapkan.

Klik “Hapus”

Menghapus data analisi
yang ada di tabel
Assosiasi.

Tombol
“Hapus”
dapat
berfungsi
sesuai
yang
diharapkan.

[ ] valid

[ ] valid
[ ] invalid

3.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Adapun kelebihan dari sistem yang akan dirancang yaitu :
1.
2.
3.
4.

Dengan adanya sistem ini proses penginputan data bisa lebih efektif dan efisien.
Aplikasi ini sangat mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh user.
Aplikasi data mining ini memberikan hasil apriori yaitu produk terlaris
Terdapat batasan yang jelas antara user dan admin, sehingga tidak sembarangan orang
dapat mengakses sistem.
Adapun yang menjadi kekurangan dari sistem yang dirancang yaitu :

1. Aplikasi ini hanya berlaku untuk hasil apriori yaitu produk terlaris Tidak ada panduan
dalam menggunakan aplikasi data mining ini.
2. Apabila sistem yang dibuat tidak selalu update sesuai dengan pengetahuan baru, maka
sistem tidak dapat memberikan solusi yang terbaik.

3

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan maka dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan apriori pada penjualan produk alat tulis kantor (ATK) pada C.V Mega Stationery
sangat tepat di dalam penerapannya sehingga dapat diketahui produk yang disukai dan
diminati konsumen sehingga meningkatkan penjualan.
2. Penerapan apriori pada penjualan produk alat tulis kantor (ATK) pada C.V Mega Stationery
sangat sederhana, sehingga pengguna aplikasi dapat memahami dan menggunakannya
dengan mudah.
3. Penerapan apriori pada penjualan produk alat tulis kantor (ATK) pada C.V Mega Stationery
yang telah diimplementasikan dalam skripsi ini telah memberikan hasil yang cukup
memuaskan karena telah menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan sistem yang
menggunakan metode apriori yang dapat meningkatkan penjualan.
4. Metode Algoritma Apriori dapat menghasilkan informasi dengan tepat dan akurat.
5. SARAN
Untuk pengembangan lebih lanjut pada aplikasi Penerapan apriori pada penjualan produk
alat tulis kantor (ATK) pada C.V Mega Stationery ini, maka dapat diberikan beberapa saran
sebagai berikut
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1. Penerapan apriori pada penjualan produk alat tulis kantor (ATK) pada C.V Mega Stationery
sebaiknya dikembangkan lagi sehingga dapat menjadi aplikasi berbasis web yang dapat
diakses dimanapun.
2. Aplikasi Penerapan apriori pada penjualan produk alat tulis kantor (ATK) pada C.V Mega
Stationery perlu menggunakan metode lain sehingga dapat membandingkan yang mana yang
lebih baik.
3. Sebaiknya selalu dilakukan update secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu, yang
tentunya berpengaruh terhadap Penerapan apriori pada penjualan produk alat tulis kantor
(ATK) pada C.V Mega Stationery agar hasilnya lebih maksimal.
4. Untuk pengembangan sistem ini di masa yang akan datang diharapkan dapat membangun
sistem yang memiliki data pengetahuan yang lebih mendetail.
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IMPLEMENTASI MENERBANGKAN DRONE DENGAN
TEKNOLOGI UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)
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Abstrak
Implementasi pada pengenalan untuk menerbangkan drone merupakan suatu integrasi
antara jaringan internet yang dibutuhkan saat distribusi data, layanan yang di implementasikan
pada suatu sistem konfigurasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem dan
mengimplementasikan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan metode konfigurasi
tersebut dengan menggunakan software CTRL+DJI(Android).
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Applied Research (Penelitan Terapan),
alasan menggunakan penelitian ini karena lebih praktis, keinginan untuk mengetahui dengan
tujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, dan efisien. Konsep analisis dan
implementasi ini sudah berkembang saat ini dan berdampak langsung terhadap gaya hidup orang
yang ada didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang ingin mengetahu
implementasi menerbangkan drone dengan menggunakan teknologi Unmanned Aerial Vehicle
(UAV) dan beberapa software pendukung seperti CRTL+DJI(Android).
Kata kunci: Drone, UAV, CTRL+DJI
Abstract
Implementation of the introduction to fly a drone is an integration between the internet
network needed during data distribution, services implemented in a system configuration. This
study aims to analyze the system and implement the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology
and the configuration method using CTRL + DJI (Android) software.
This study uses the type of Applied Research, the reason for using this research is because
it is more practical, the desire to know in order to be able to do something better, effective, and
efficient. The concept of analysis and implementation has been developed at this time and has a
direct impact on the lifestyles of people who are in it. The results showed that someone who wants
to know the implementation of flying a drone using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology
and some supporting software such as CRTL + DJI (Android).
Keywords: Drone, UAV, CTRL + DJI
1. PENDAHULUAN

P

erkembangan teknologi sekarang memang sudah merupakan zaman serba canggih
yang sangat cepat dan berganti sehingga di butuhkan juga kecepatan mengikuti
peningkatan teknologi tersebutsalah satu yang di gunakan untuk menguji coba pengenalan dan
menerbangkan drone tentu terkait pula dengan transfer data melalui jaringan termasuk kecepatan
aksesnya. Baik dalam bidang teknologi informasi maupun yang lainnya. Dalam hal ini di tuntut
adanya peran serta pemerintah yang sangat di harapkan oleh para masyarakat pada umumnya.
Khususnya penyediaan akses internet yang lebih luas jangkauannya dengan akses yang lebih
cepat pula untuk pengunaan kebutuhan sehari – hari. Hal ini sudah merupakan kebutuhan pokok
yang sangat mendesak bagi seluruh masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan informasi
secara cepat, tepat dan akurat.
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Dalam hal ini berhubungan dengan implementasi pengenalan untuk menerbangkan drone
dengan teknologi unmanned aerial vehicle (UAP) dengan menggunakan beberapa software
pendukung diantaranya adalah CTRL+DJI untuk android. Produk drone ini mempunyai banyak
fasilitas dan komponen dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada saat ini.
Beberapa perkembangan seperti komponen yang hanya di miliki oleh drone untuk meningkatkan
dan memanfaatkan teknologi yang ada bagi peneliti pada umumnya dan bagi yang bertugas
sebagai pilot dan angkatan udara untuk melakukan simulasi dalam menerbangkan drone serta cara
bagaimana mengaktifkan fasilitas yang ada pada teknologi unmanned aerial vehicle(UAV). Tips
untuk menerbangkan drone yaitu memastikan seluruh komponen drone telah terpasang dengan
baik, memilih lokasi aman untuk menerbangkan drone dan kalibrasi kompas. Sebelum
menerbangkan drone maka di perlukan setting dan kontrol bagaimana mengaktifkan drone
terlebih dahulu. .[1]-[5].
2. TINJAUAN TEORI
Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan
menggunakan komputer atau remote control, yang bisa digunakan untuk membawa muatan baik
senjata maupun muatan lainnya. Pesawat tanpa awak atau pesawat nirawak adalah sebuah mesin
terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya
sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali
dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya.
Drone ada beberapa diantaranya adalah Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Pesawat
Udara tanpa Awak (PUTA), Wahana tanpa Awak (WTA), Pesawat Udara Nirawak. Model atau
jenis drone ada yang persis seperti pesawat terbang yang selalu digunakan pada masyarakat
umumnya dengan nama Fixed Wing UAV dan Rotary Wing Drone yang mempunyai banyak
baling-baling. Dalam mengenali drone ada 9 komponen drone diantaranya main body/frame
(kerangka), propeller dan motors (baling-baling dan motors), rc, transmitter dan receiver, motor
(dinamo), battery, flight/main controller board (pengendali utama), elektronic speed controller
(pengendali kecepatan), smartphone untuk kontrol dan monitor, monitor penyimpanan.
Sudut pandang sistem sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien,
merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara
efisien, juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input /ouput. Sudut pandang tujuan
adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi
dan menyelesaikan masalah user. Sistem kontrolnya adalah software yang di gunakan pada
smartphone dan remote kontrol merupakan kelengkapan pada drone.
Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui
program komputer yang dirancang, atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di
daratan atau di kendaraan lainnya. Awalnya UAV merupakan pesawat yang dikendalikan jarak
jauh, namun sistem otomatis kini mulai banyak ditarapkan. Drone yang lebih dikenal Unmanned
Aerial Vehicle (UAV) awalnya dikembangkan untuk kebutuhan militer. Menurut sejarahnya, ide
pengembangan pesawat tanpa pilot sudah ada sejak 22 Agustus 1849. Waktu itu, Austria berusaha
menyerang kota Venesia di Italia dengan menggunakan balon tak berawak yang penuh akan bahan
peledak. Cara kerja drone sederhana ini tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa balon mengenai
sasaran, tetapi ada pula yang terjebak angin dan berubah arah.
Perkembangan teknologi membuat drone juga mulai banyak diterapkan untuk kebuthan
sipil, terutaman di bidang bisnis, industri dan logistik. Amazon memulai persaingan industri ini
melalui peluncuran layanan Amazon Prime Air. Pengangkutan barang menjadi lebih cepat, lebih
praktis, minim human error, dan mampu menjangkau lokasi terpencil. Bahkan pengadaan pesawat
drone menjadi salah satu program yang akan diwujudkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu
alat untuk menjaga pertahanan, keamanan, dan kadaulatan wilayah Republik Indonesia. Hal ini
disampaian beliau saat debat presiden. Selanjutnya sesuai Rencana Strategis Kementrian
Perindustrian 2015-2019 pada Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Kedirgantaraan.
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Pengembangan teknologi dan produksi drone sangat tepat sekali rterkait rencana strategis
tersebut, ditinjau dari aspek efisiensi pendanaan dan efektifitas pemanfaatannya.
3. METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan penelitian yang selama ini kami laksanakan baik secara langsung dilapangan
maupun langsung bergabung di masyarakat merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk kami
dalam hal peningkatan mutu dan kelanjutan ke depannya, masyarakat pun merasa di perhatikan
jika kita memberikan ilmu yang mereka butuhkan dan sangat bermanfaat. Menurut analisa kami
masyarakat sangat membutuhkan bantuan berupa ilmu baik secara langsung maupun melalui
berbagai macam bentuk praktek mulai dari hal-hal kecilpun mereka sambut dengan antusias.
Dalam kegaitan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan/desain apa yang
akan diterapkan, sebelum pelaksanaan maka dalam hal ini perlu ditentukan tentang rancangan
pendekatan yang dapat diartikan sebagai strategi mengatur latar (setting) penelitian, agar
memperoleh data yang tepat (valid) sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian.
Obyek dan masalah penelitian memang mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan
mengenai pendekatan, desain ataupun metode pendekatan yang akan diterapkan. Tidak semua
obyek dan masalah penelitian bisa didekati dengan pendekatan tunggal, sehingga diperlukan
pemahaman pendekatan lain yang berbeda agar begitu obyek dan masalah yang akan diteliti tidak
pas atau kurang sempurna dengan satu pendekatan maka pendekatan lain dapat digunakan, atau
bahkan mungkin menggabungkannya. Misalnya dengan observasi, wawancara atau
mengumpulkan data-data, gambar dan informasi tertentu yang dapat disimbolkan sebagai
dinamika interaksi sosial dengan melakukan pertukaran pengalaman, yang pasatinya memiliki
perbedaan secara sosial. Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yaitu
dengan membuat sistem jaringan komputer sederhana sebagai contoh dalam penelitan.
Pelaksanaan kegiatan penelitian ini digunakan beberapa metode, antara lain :
1. Observasi, digunakan untuk mengambil lokasi dan data di lapangan yang telah disusun oleh
Tim Pelaksana Penelitian.
2. Metode analisis, digunakan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kompleksitas suatu
masalah untuk diambil sebagai sampel data oleh Tim Pelaksanan Penelitian yang dilakukan.
3. Metode demonstrasi dan contoh, digunakan untuk memperlihatkan cara-cara medesain
template sebuah aplikasi.
4. Metode Simulasi dan Latihan, digunakan untuk melatih dan menilai sejauh mana hasil yang
telah di dapat dari hasil penelitian pada teknologi tersebut.
4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan penelitian yang dilakukan tim pelaksana sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1
orang pemateri dan 1 orang panitia. Dengan penelitian ini diharapkan adanya pengenalan drone
serta pengembangannya dalam hal teknologi.
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dimulai dengan sosialisasi pentingnya pengenalan
drone serta pengaplikasiannya dalam hal teknologi yang sangan erat hubungannya dengan
beberapa software aplikasi diantaranya CTRL+DJI (Android), DJI GO, Pix4Dcapture, Agisoft
Photoscan, ArcGis dan lain-lain. Teknologi saat ini sangatlah pesat perkembangnnya. Persiapan
sarana prasana untuk melakukan penelitian pelatihan dengan bekerjasama dengan beberapa
instansi terkait baik negeri maupun swasta dan dilanjutkan dengan langsung memberikan hasil
output yang ada seperti mengambil gambar dari atas dari lokasi tersebut dan lebih banyak lagi
manfaat yang lain yang bisa kita gunakan dalam hal pekerjaan. Sebelum menerbangkan drone,
maka perlu mengaktifkan terlebih dahulu drone tersebut.
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Adapun tahapan mengaktifkan drone sebagai berikut :
1. Menyalakan Remote Kontrol
2. Melakukan koneksi antara remote kontrol dengan smartphone
3. Membuka aplikasi DJI GO 4
4. Melepas pengaman gimbal dan penutup kamera
5. Menghidupkan drone
Adapun tips menerbangkan drone adalah sebagai berikut :
1. Memastikan seluruh komponen drone telah terpasang dengan baik
2. Memilih lokasi aman untuk menerbangkan drone
3. Kalibrasi kompas

Gambar 1 Drone

5. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Penegenalan drone dan
aplikasi yang mendukung untuk menerbangkan drone tersebut, maka kesimpulan yang dapat
diambil dari rangkaian kegiatan penelitian yang sudah dilakukan adalah :
1. Pengenalan drone merupakan salah satu teknologi UAVyang sangat berkembang pesat saat
ini dan sangat diminati oleh berbagai kalangan dan merupakan mengaplikasikan teknologi
sistem kontroler dan gabungan beberapa software.
2. Pesawat tanpa awak (UAV) atau drone merupakan piranti yang berguna untuk berbagai
aplikasi pemetaan, walaupun masih banyak kekurangan.
3. Peralatam yang sangat mudah digunakan sangat diperlukan untuk percepatan pemetaan
bidang tanah.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan merancang sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi
mengenai jalur dan letak halte Bus Rafid Transit(BRT) Trans Mamminasata berbasis android.
Dapat diakses pada smartphone calon penumpang yang memanfaatkan fitur Google Map. BRT
Trans Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata). BRT Trans Mamminasata
adalah transportasi yang masih tergolong baru di kota Makassar. Masih banyak calon
penumpang yang belum mengetahui jalur-jalur mana saja yang dilalui bus tersebut maupun
lokasi-lokasi haltenya. Untuk itu peneliti bermaksud membantu pemerintah dalam
memperkenalkan BRT Trans Mamminasata. Dengan memanfaatkan telepon genggam berbasis
Android yang merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses
informasi. Saat ini teknologi komunikasi yang menggunakan telepon genggam berbasis Android
mengalami perkembangan yang begitu pesat, pada kemampuan dan fasilitas perangkatnya yang
lengkap, salah satunya yaitu sistem navigasi touch screen. Seiring berkembangnya produk hand
phone, para produsen penyedia provider juga menyediakan layanan internet untuk memudahkan
setiap penggunanya mendapatkan informasi lokasi objek terdekat dari posisi pengguna,
menggunakan Location Based Service. Hal ini mendorong peneliti untuk merancang aplikasi
berbasis android menggunakan Google Map API V2. Program aplikasi dibuat menggunakan
bahasa pemrograman Android Studio serta untuk membuat struktur rancangan menggunakan
eXtensible Markup Language.
Kata Kunci: Aplikasi, rute BRT, Mamminasata
Abstract
This research aims to design an application that can provide information about the path
and location of the Android-based Trans Mamminasata BRT stop. Can be accessed on potential
passenger smart phones that utilize the Google Map feature. Bus Rapid Transit (BRT) Trans
Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata). Trans Mamminasata BRT is a
relatively new transportation in the city of Makassar. There are still many prospective passengers
who do not know which lines the bus goes through or the location of the bus stops. For this reason,
researchers intend to assist the government in introducing the Trans Mamminasata BRT. By
utilizing an Android-based mobile phone which is one device that can be used to access
information. Currently, communication technology that uses an Android-based mobile phone is
experiencing rapid development, in the ability and complete device facilities, one of which is the
touch screen navigation system. As the development of mobile products, the providers of the
provider also provide internet services to facilitate each user to get information on the location
of the nearest object from the user's position, using Location Based Service. This prompted
researchers to design android-based applications using the Google Map API V2. The application
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program is created using the Android Studio programming language as well as to create a design
structure using eXtensible Markup Language.
Keywords: Application, BRT route, Mamminasata
1. PENDAHULUAN
enetapan Kawasan Strategis Nasional “MAMMINASATA” melalui Perpres 55 Tahun 2011
yang meliputi Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar di Sulawesi Selatan, merupakan
salah satu titik balik (breaking point) dalam proses pembenahan prasarana dan sarana
transportasi[1].
Konsep BRT Trans Makassar disusun untuk dapat menghubungkan antar titik–titik pertumbuhan
perekonomian di Sulawesi bagian Selatan (umumnya) dan di dalam Kota Makassar (khusus) dengan
mengembangkan koridor BRT Trans Makassar melalui jalan–jalan nasional dengan lebar 9-11m.Kawasan
kota Makassar merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktifitasnya. Sarana dan prasarana
diperlukan untuk mendukung aktifitas kota. Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan
bertambahnya penduduk perkotaan yang tinggi menyebabkan makin banyaknya jumlah pergerakan baik
dari dalam maupun luar kota. Hal ini memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara
sarana dan prasarana khususnya di bidang transportasi dan dimaksudkan untuk menunjang mobilitas
penduduk dalam melaksanakan aktifitasnya yang tinggal di kota Makassar, dan daerah yang berbatasan
langsung yakni kabupaten Maros dan kabupaten Gowa.

P

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa transportasi ini yaitu dengan
penyediaan pelayanan transportasi kota. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal
kepada pengguna jasa transportasi kota, saat ini pemerintah telah mengoperasikan pelayanan
transportasi baru yang ada di kota Makassar yaitu transportasi BRT (Bus Rapid Transit) Trans
Mamminasata (Makassar, Maros, dan Takalar). Ada 8 koridor yang dimiliki oleh BRT Trans
Mamminasata akan tetapi baru 3 koridor yang aktif yaitu koridor 2, koridor 3 dan koridor 8.
Adapun tujuan utama hadirnya transportasi BRT Trans Mamminasata ini adalah untuk
mengurangi kemacetan yang sudah cukup parah di Makassar. Akan tetapi kurangnya sosialisasi
pemerintah dalam memperkenalkan angkutan transportasi massal tersebut membuat BRT Trans
Mamminasata masih terdengar asing di telinga sebagian besar masyarakat kota Makassar. Adapun
mereka yang sudah tahu ataupun sudah mendengar tentang program pemerintah tersebut pastilah
masih bingung dengan rute dan letak lokasi halte BRT Trans Mamminasata. Untuk membantu
calon penumpang bus agar mudah mengakses informasi mengenai BRT Trans Mamminasata
maka diperlukan sebuah aplikasi yang praktis dan fleksibel yang dapat memberikan informasi
tersebut.
Aplikasi merupakan suatu kelompok file (form, class, report) yang bertujuan untuk
melakukan aktifitas tertentu yang saling terkait, dimana ruang lingkup suatu aplikasi berbedabeda dari perusahaan ke perusahaan lainnya.”Aplikasi ini memanfaatkan system informasi
geografis[2]. Sistem informasi geografis (SIG) adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat
keras,perangkat lunak, data geografis, metode dan personil yang dirancang secara efisien untuk
memperoleh dan menyimpan informasi yang bereferensi geografis[3]. Sistem informasi geografi
merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis
dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan,
memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan
menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis[4]. Aplikasi yang dibuat akan
beroperasi pada Handphone Android. Android merupakan sistem operasi perangkat mobile
berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi[5].
Aplikasi ini merupakan komunitas open source. Eclipse merupakan komunitas open
source yang bertujuan menghasilkan platform pemrograman terbuka[5]. Eclipse terdiri atas
framework yang dapat dikembangkan lebih lanjut, peralatan bantu untuk membuat. Pelayanan
aplikasi berdasarkan lokasi. LBS atau layanan berbasis lokasi merupakan istilah umum untuk
menggambarkan teknologi yang digunakan dalam menemukan lokasi perangkat yang pengguna
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gunakan[5]. Dengan LBS, pengguna bisa mencari suatu lokasi dengan sangat mudah, mencari
posisi teman, mem-publish lokasi keberadaan pengguna sendiri, mencari rute jalan, atau lainnya.
Aplikasi dirnacang dengan Unifield Modelling Language. “Unifield Modelling
Language (UML) adalah ‘bahasa’ pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang
berparadigma ‘berorientasi objek’[6]. Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk
penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih
mudah dipelajari dan dipahami. Aplikasi menggunakan basis data. Basis data adalah kumpulan
data yang saling berelasi. Data dinyatakan dengannilai (angka, deretan karakter, atau simbol).
Untuk mengelola database diperlukan program manajer database atau lebih dikenal sebagai Data
Base Management System (DBMS)[7]. Software yang berperan sebagai web server adalah
XAMPP. XAMPP sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan
menggunakan pengolah data MySQL di komputer lokal. XAMPP berperan sebagai server web
pada computer. XAMPP juga dapat disebut sebuah Cpanel server virtual, yang dapat membantu
melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau terakses dengan
internet [8].
2. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, yaitu dengan mengamati secara
langsung Rute yang dilalui dari beberapa trayek yang dilalui Bus Rapid Transit Trans
Mamminasata yang belum diketahui. Wawancara, yaitu melakukan wawancara terhadap
beberapa staff bagian perhubungan darat guna mengumpulkan data jalur trayek dan letak
lokasi halte BRT Trans Mamminasata.
Struktur program aplikasi yang akan dibuat guna untuk melengkapi informasi
yang akan didapatkan oleh pengguna akan digambarkan menggunakan Use-case
diagram, Activity diagram, Class diagram dan Sequence diagram pada aplikasi yang
dirancang dan pada aplikasi sejenis yang telah ada. Pengujian aplikasi menggunakan
metode pengujian black box testing.
3. PERANCANGAN SISTEM
2.1.

Analisis Sistem

Aplikasi Map Rute Trayek BRT Trans Mamminasata kota Makassar ini dibuat berdasarkan rute
resmi sebanyak 2 rute trayek yang akan ditampilkan menggunakan Google Maps API untuk Android
ditambahkan dengan fungsi LBS (Location Based Service) yang menggunakan alat GPS (Global
Positioning System) pada ponsel. Komponen-komponen utama yang digunakan dalam pembuatan aplikasi
ini adalah sebagai berikut:

Komponen ini membuat aplikasi mampu menampilkan Map dari server Google serta
menggunakan fitur-fitur yang tersedia seperti mengganti jenis map, menggambarkan garis,
menampilkan posisi user pada Map, dan lain-lain. Untuk dapat mengakses API ini dibutuhkan
sebuah kunci yang dibuat sendiri dan dikoordinasikan di Google API Console.
Sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal
satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi.
Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan, sehingga dapat menampilkan lokasi user
dan dengan berdasarkan skala dan perkiraan kecepatan gerak maka arah dan estimasi waktu dapat
ditampilkan.
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2.2.

Use-Case Diagram

Gambar 1 Use-Case Diagram Aplikasi
3.3 Class Diagram

Gambar 2 Class Diagram Aplikasi
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3.4 Sequence Diagram

Gambar 3 Sequence Diagram Aplikasi
3.5 Activity Diagram
3.5.1 Activity Diagram Koridor 2

Gambar 4 Activity Diagram Koridor 2
4.5.2Activity Diagram Koridor 3

Gambar 5 Activity Diagram Koridor 3

◼ 581

582
4.5.3 Activity Diagram Sekilas

Gambar 6 Activity Diagram Sekilas
4.5 Activity Diagram Bantuan

Gambar 7 Activity Diagram Bantuan
4.6Activity Diagram Keluar

Gambar 8 Activity Diagram Keluar
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Perancangan Interface

Untuk mempermudah pembuatan tugas akhir ini maka dirancang antar muka antara
sistem dengan user yang dapat pada gambar dibawah ini.

Gambar 9 Rancangan tampilan menu

Gambar 10 Rancangan tampilan map lokasi halte

Gambar 4.11 Rancangan tampilan rute trayek BRT Trans Mamminasata
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Gambar 12 Rancangan tampilan rute terdekat dari lokasi halte
Pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan pengujian langsung berdasarkan
teknik pengujian Black Box menguji fungsionalitas dari aplikasi, tombol dan kesesuaian hasil
aplikasi. Berikut ditampilkan hasil pengujian setiap bagian aplikasi, terlihat pada table 1
Berdasarkan teknik pengujian Black Box yang telah dilakukan maka secara umum hasil
pengujian aplikasi dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 1 Pengujian Black Box
No
1

Skenario Pengujian
Menjalankan aplikasi
dengan menekan ikon
menu aplikasi.

2

Menekan Menu Rute &
Halte Bus Aplikasi.

3

Memilih rute pada daftar
rute di menu Rute &
Lokasi Halte.

4
Menampilkan Rute
Terdekat.
5
Menekan menu Sekilas
pada Aplikasi.

Hasil yang diharapkan
Sistem akan berhasil
menampilkan home /
menu-menu aplikasi.
Aplikasi akan berhasil
menampilkan menu rute
bus dan lokasi halte bus.
Aplikasi akan berhasil
menampilkan rute bus dan
letak halte bus.
Aplikasi akan berhasil
menampilkan halte
terdekat dari posisi
pengguna.
Aplikasi akan berhasil
menampilkan informasi
singkat mengenai BRT
Trans Mamminasata.
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Pengujian
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Sesuai
Harapan

Valid

Sesuai
Harapan

Valid

Valid
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Aplikasi akan berhasil
menampilkan beberapa
fitur yang dapat dipilih
oleh user

Sesuai
Harapan

Valid

Aplikasi akan berhasil
menutup sendiri dan kembali
ke home smartphone
pengguna

Sesuai
Harapan

Valid

4. KESIMPULAN

1. Aplikasi yang dihasilkan penelitian ini, membantu pemerintah memperkenalkan transportasi
BRT Trans Mamminasata pada masyarakat umumnya dan calon penumpang khususnya yang
masih tergolong baru. Tempat-tempat halte dan jenis armada yang digunakan yang
beroperasi di kota Makassar.
2. Aplikasi ini membantu penggunanya untuk mengetahui arah tujuan BRT Trans Mamminasata
yang ditumpangi dikarenakan adanya fitur GPS pada aplikasi yang disediakan oleh Google
Maps Android API.
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Abstract
Untuk melihat tingkat kualitas pelayanan terhadap customer di toko alat panah resmi
CV.Vieneth Corp, maka dilakukan penelitian kualitas pelayanan di CV.Vieneth Corp Bandung.
Penelitian ini menggunakan model Service Quality (Servqual) Parasuraman, data yang berupa
persepsi dan ekspektasi customer, di olah melalui komputasi fuzzy. Analisis tingkat kesenjangan
(gap). Penelitian dilakukan dengan pendekatan Indeks Performance Analysis (IPA) agar bisa
mengidentifikasi faktor-faktor pelayanan yang harus ditingkatkan lagi kualitasnya berdasarkan
perbandingan persepsi dan harapan customer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh
kriteria mendapatkan gap negatif antara harapan dan persepsi customer, yang kemudian
dianalisis dengan IPA, sehingga dihasilkan dua belas atribut dalam kuadran II dan sepuluh
atribut dalam kuadran III. Sehingga disimpulkan bahwa ada dua belas atribut harus ditingkatkan
untuk meningkatkan kinerja yang ada dan sepuluh atribut yang memiliki kelebihan efisiensi yang
dapat meningkatkan semua atribut di kuadran II.
Keywords — Fuzzy, IPA, perbaikan, service quality, gap
1. PENDAHULUAN

S

eiring dengan persaingan bisnis sekarang ini, setiap penyedia jasa layanan harus
mampu untuk memberikan pelayanan yang baik agar dapat memuaskan pelanggan,
sehingga mereka mampu untuk memenangkan persaingan dengan penyedia jasa pelayanan lain
yang sejenis. Setiap konsumen selalu mengharapkan mendapatkan service yang baik dan optimal,
serta mereka dapat memperoleh barang atau jasa seperti yang mereka inginkan. Hal semacam ini,
bila tidak direspon dengan cepat dan baik oleh penyedia pelayanan akan berakibat turunnya minat
dari konsumen untuk datang dan menggunakan jasa pelayanan serta produk yang mereka
sediakan.
Misalnya analisis kepuasan dari layanan berbasis web yang telah diterapkan oleh
perguruan tinggi belum dapat memberikan hasil yang maksimal bagi perguruan tinggi tersebut.
Hal yang penting didalam penerapan layanan berbasis web selain kemampuan infrastruktur untuk
menunjang berjalannya sistem tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kualitas
dari layanan itu sendiri
Pada dasarnya arti dari kepuasan konsumen adalah perbedaan antara harapan dan kinerja
dari sebuah produk atau jasa yang telah dirasakan konsumen. Semakin kecil perbedaan antara
harapan dengan kinerja atau realita yang telah dirasakan maka semakin baik pula kualitas produk
atau jasa tersebut. Membangun kepuasan konsumen merupakan inti dari pencapaian profitabilitas
jangka panjang. Kepuasan konsumen merupakan salah satu faktor dari keberhasilan bagi setiap
perusahaan. Dengan demikian kualitas pelayanan akan mempengaruhi kepuasan konsumen.
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Kepuasan konsumen ini dapat diukur berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti
langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.
Kuesioner kepuasan pelanggan saat ini belum mewakili kepuasan pelanggan secara
keseluruhan karena poin-poin yang digunakan untuk sampel hanya sebatas perkiraan dari hasil
pengamatan kegiatan seharihari. Pembuatan Aplikasi dimulai dengan mengumpulkan data terkait,
mempelajari literatur pendukung, dilanjutkan dengan analisis, desain sistem dan implementasi
sehiungga dapat memberikan penilaian kepuasan pelanggan dengan lebih akurat dan cepat
Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam pengukuran kepuasan pelanggan, salah
satunya adalah Service Quality (Servqual). Dalam penilaian persepsi, ekspektasi dan pembobotan
pada Servqual menghasilkan penilaian seseorang terhadap suatu kriteria yang bersifat kualitatif
seperti subyektif yang seringkali bias. Dengan melihat keterbatasan yang terdapat pada Servqual
tersebut memungkinkan adanya integrasi dan langkah lanjutan sehingga menghasilkan nilai hasil
yang realistis untuk diterapkan. Penelitian ini mengintegrasikan Fuzzy-Servqual, dengan metode
ini diharapkan dapat menangkap bias yang terjadi saat mengumpulkan data melalui kuesioner,
tahapan selanjutnya yaitu penggunaan metode Importance Performance Analysis (IPA) yang
merupakan metode yang dapat digunakan untuk membandingkan antara harapan yang diinginkan
konsumen dengan kinerja.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:211) sebuah instrumen dikatakan valid apabila
mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti
secara tepat. Jika korelasi butir memiliki nilai r hitung < r table, maka disimpulkan bahwa butir
tersebut tidak valid (dinyatakan gugur). Teknik ini diolah dengan menggunakan software SPSS
25.0
2.2. Reliabilitas
Untuk mengetahui reliabilitas instrumen dilakukan uji statistik Alpha Cronbach yang
terdapat dalam software SPSS 25.0. Menurut Nunnaly dalam Ghazali (2001: 46), suatu instrumen
dikatakan reliabel apabila hasil perhitungan Alpha Cronbach menunjukan nilai lebih besar dari
0,70.
2.3. Service Quality (Servqual)
Servqual adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan
atas layanan yang mereka terima, dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi
pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang
mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh
perusahaan, yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Gap timbul akibat tidak terpenuhinya harapan terhadap pelayanan yang diberikan,
Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang dikutip oleh Tjiptono (2002) terdapat 5 dimensi
kualitas layanan yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Tangible.
Reliability.
Responsivenees.
Assurance.
Emphaty.
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Konsep servqual digunakan untuk menghitung gap antara persepsi konsumen terhadap
jasa dan nilai ekspektasi atau harapan. Berikut persamaannya (wijaya,2011) :
Q = P (perceived service) – E (expected service)
Keterangan
Q = Kulitas pelayanan
P = Persepsi akan layanan
E = harapan akan layanan
2.4. Triangular Fuzzy Number
Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear) (Sri
Kusumadewi 2002 : 33)

Gambar 1 Triangular Fuzzy Number
Pada gambar tersebut dijelaskan bagaimana melakukan perhitungan bobot score untuk
memperoleh nilai fuzzyfikasi dengan kriteria sangat tidak puas dengan nilai 1,1,2 nilai untuk tidak
puas 1,2,3 nilai cukup adalah 2,3,4 nilai untuk puas adalah 3,4,5 dan nilai untuk sangat puas
adalah 4,5,5.
2.5. Defuzzyfikasi Nilai
Perhitungan pada fuzzyfikasi sebelumnya, setelah masing-masing kriteria didapatkan
selisihnya, maka pada tahap seelanjutnya adalah melakukan defuzzyfikasi untuk mendapatkan
suatu nilai tunggal yang representatif dengan menggunakan Arithmatic Mean, sebagai berikut :

Metode Arithmatic Mean merupakan rumus yang sederhana, mencari nilai c, a, dan b
dengan cara mencari jumlah dari jawaban setiap option di bagi dengan banyaknya pilihan jawaban
tersebut, sebagai berikut :

Keterangan :
c_(i ) = kriteria nilai minimal dari hasil kuesioner
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a_i
b_i
n

= kriteria nilai tengah dari hasil kuesioner
= kriteria nilai maksimal dari hasil kuesioner
= jumlah skala yang dipilih oleh responden

2.6. Importance Performance Analysis (Ipa)
Menurut Tjiptono (2011) teknik ini dikemukakan pertama kali oleh Martilla dan James
pada tahun 1977, adapun interpretasi dari kuadran tersebut adalah sebagai berikut:
•

•

•

•

Concentrate here (konsentrasi di sini) adalah faktor-faktor yang terletak dalam kuadran I
dianggap sebagai faktor yang penting dan atau diharapkan oleh konsumen tetapi kondisi
persepsi dan atau kinerja aktual yang ada pada saat ini belum memuaskan. Faktor-faktor yang
terletak pada kuadran ini merupakan prioritas untuk ditingkatkan.
Keep up with the good work (pertahankan prestasi) adalah faktor-faktor yang terletak pada
kuadran II dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang bagi kepuasan
konsumen sehingga pihak manajemen berkewajiban memastikan bahwa kinerja institusi yang
dikelolanya dapat terus mempertahankan prestasi yang telah dicapai.
Low priority (prioritas rendah) adalah faktor-faktor yang terletak pada kuadran III
mempunyai tingkat persepsi atau kinerja aktual yang rendah sekaligus dianggap tidak terlalu
penting dan atau terlalu diharapkan oleh konsumen sehingga manajemen tidak perlu
memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada faktor-faktor tersebut.
Possibly overkill (berlebihan) adalah faktor-faktor yang terletak pada kuadran IV dianggap
tidak terlalu penting dan atau tidak terlalu diharapkan sehingga pihak manajemen perlu
mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor
lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan
peningkatan, semisal di kuadran II.

Gambar 2 Kuadran Analisis Layanan
3. METODOLOGI PENELITIAN
A.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan pada penelitian ini diperlihatkan pada gambar 3.1 sebagai
berikut :

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 591

Gambar 3 Metode Penelitian Kepuasan Layanan
B.

Sumber Data

Data yang digunakan dari penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner dengan
populasi sebanyak 1980 konsumen dan diambil sampel sebanyak 96 sampel dengan
menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

Keterangan :
n

= jumlah sampel

N

= jumlah populasi

e
= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih
dapat ditolerir atau diinginkan yakni 10%
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C.

Variabel Penelitian
Berikut adalah lima variabel yang digunakan beserta indikator tiap variabel :
•

Tangibles (bukti langsung)
X_1.1 Kelengkapan produk yang dijual.
X_1.2 Ketersediaan produk yang dijual dengan model produk terbaru.
X_1.3 Harga produk yang dijual.
X_1.4 Keamanan dan kerapihan pengemasan pesanan.

•

Realibility (keandalan)
X_2.1 Barang yang dipesan dikirim sesuai dengan waktu yang dijanjikan perusahaan.
X_2.2 Bila pelanggan memiliki masalah, maka perusahaan bersungguh - sungguh
membantu memecahkannya.
X_2.3 Kecepatan pelayanan perusahaan terhadap permintaan konsumen.
X_2.4 Kemudahan dalam proses transaksi.
X_2.5 Keterampilan layanan dalam menangani permintaan konsumen.

•

Responsiveness (daya tanggap)
X_3.1 Karyawan merespon kebutuhan konsumen dengan cepat.
X_3.2 Karyawan merespon kebutuhan konsumen dengan tepat.
X_3.3 Karyawan selalu bersedia membantu para pelanggan.
X_3.4 Karyawan selalu ada untuk merespon permintaan pelanggan.

•

Assurance (jaminan)
X_4.1 Perilaku karyawan mampu membuat pelanggan percaya.
X_4.2 Pelanggan merasa aman dalam bertransaksi.
X_4.3 Kejujuran Karyawan.
X_4.4 Karyawan memiliki pengetahuan memadai untuk menjawab pertanyaan–
pertanyaan pelanggan
X_4.5 Perusahaan memberikan perhatian individual kepada pelanggannya.

•

Emphaty (empati)
X_5.1 Perusahaan memiliki jam operasi yang nyaman dari semua pelanggannya.
X_5.2 Sistem komunikasi yang baik antara karyawan dan konsumen.
X_5.3 Perusahaan selalu mengutamakan kepentingan para pelanggannya
X_5.4 Karyawan perusahaan memahami kebutuhan spesifik pelanggannya.

D.

Tahapan Analisis
Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Melakukan uji validitas
Tabel 1 Proses Uji Validitas
No

r Tabel

r

r

5%

Persepsi

Harapan

Kriteria

Ket

1

Kelengkapan produk yang dijual pada
Vieneth Archery Online Store saat ini

0,2006

0,541

0,664

Valid

2

Ketersediaan produk yang dijual
dengan model produk terbaru

0,2006

0,646

0,608

Valid

3

Harga produk yang dijual

0,2006

0,448

0,575

Valid

4

Keamanan pengemasan produk yang
dipesan

0,2006

0,498

0,561

Valid

5

Barang yang dipesan akan dikirim
sesuai dengan waktu yang dijanjikan

0,2006

0,593

0,715

Valid

6

Bila pelanggan memiliki masalah,
maka perusahaan bersungguh sungguh membantu memecahkannya.
(Mis : Proses Claim, Request Barang)

0,2006

0,711

0,683

Valid

7

Kecepatan pelayanan perusahaan
terhadap permintaan konsumen

0,2006

0,714

0,696

Valid

8

Kemudahan dalam proses transaksi

0,2006

0,679

0,786

Valid

9

Keterampilan karyawan dalam
menangani permintaan pelanggan

0,2006

0,745

0,698

Valid

10

Karyawan merespon kebutuhan
konsumen dengan cepat

0,2006

0,795

0,775

Valid

11

Karyawan merespon kebutuhan
konsumen dengan tepat

0,2006

0,718

0,776

Valid

12

Karyawan selalu bersedia membantu
para pelanggan

0,2006

0,855

0,816

Valid

13

Karyawan selalu ada untuk merespon
permintaan pelanggan

0,2006

0,777

0,722

Valid

14

Perilaku para karyawan mampu
membuat para pelanggan
mempercayai mereka.

0,2006

0,831

0,722

Valid

15

Pelanggan merasa aman dalam
bertransaksi

0,2006

0,778

0,783

Valid
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2. Melakukan uji reliabilitas
Tabel 2 Uji Data Persepsi

Reliability Statistics
Cronbach's
Cronbach's
Alpha
Alpha Based on
Standardized
Items
,955
,958

N of Items

22

Tabel 3 Uji Data Harapan

Reliability Statistics
Cronbach's
Cronbach's
Alpha
Alpha Based on
Standardized
Items
,958
,960

N of Items

22

3. Melakukan proses fuzzyfikasi

Gambar 4 Proses Fuzzyfikasi Peralatan
Proses fuzzyfikasi pada gambar 3 menunjukan nilai kelengkapan produk yang dijual pada
Vieneth archery online store saat ini. Menghasilkan tabel nilai fuzzyfikasi persepsi pelanggan,
sebagai berikut :
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4. Melakukan proses defuzzyfikasi
Pada proses ini dilakukan pemprosesan kriteria yang didapatkan selisihnya, sehingga
pada proses ini didapatkan suatu nilai tunggal
5. Membuat grafik IPA dengan SPSS

Gambar III.2 Metode Penelitian Kepuasan Layanan
6. Strategi perbaikan grafik IPA
4. HASIL DAN ANALISIS
A. UJI VALIDITAS
Uji validitas dilakukan pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5 % dan n = 96.
Maka akan diperoleh r tabel sebesar 0,2006. Berdasarkan hasil SPSS diketahui semua nilai
koefisien korelasi ≥ 0,5. Dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson.
B. UJI RELIABILITAS
Berdasarkan uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach Alpha untuk ekspektasi dan persepsi seluruh
variabel adalah > 0,70 yang berarti kuesioner survey kualitas pelayanan yang dipakai adalah
reliabel.
C. PENGOLAHAN FUZZY SERVQUAL
•

Penentuan fuzzy set
Pengolahan data sehingga menghasilkan nilai fuzzy set dengan pendekatan fuzzy servqual
seperti terlihat pada gambar IV.1 berikut ini :

Gambar IV.1 Fuuzy set dengan pendekatan fuzzy servqual
Keterangan :
STP
= Sangat Tidak Puas / Sangat Tidak Penting (1; 1; 2)
TP
= Tidak Puas / Tidak Penting (1; 2; 3)
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= Cukup (2; 3; 4)
= Puas / Penting (3 ; 4 ; 5)
= Sangat Puas / Penting (4 ; 5; 5)

•

Fuzzyfikasi
Menentukan batas bawah, nilai tengah dan batas atas kelengkapan produk yang dijual pada
Vieneth archery online store saat ini ;

•

Defuzzyfikasi
Setelah masing-masing kriteria didapatkan selisihnya, maka pada tahap ketiga adalah
melakukan defuzzyfikasi untuk mendapatkan suatu nilai tunggal yang representatif dengan
menggunakan Arithmatic Mean yang diformulasikan sebagai berikut :

•

Strategi Perbaikan Layanan
Saran perbaikan bagi layanan di CV. Vieneth Corp seperti terlihat pada tabel 5 berikut ini :
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Tabel 5 Saran perbaikan layanan di CV. Vieneth Corp
No

Kategori

1

Keamanan pengemasan
produk yang dipesan

2

3
4
5

6

7

Barang yang dipesan akan
dikirim sesuai dengan
waktu yang dijanjikan
Kecepatan pelayanan
perusahaan terhadap
permintaan konsumen
Kemudahan dalam proses
transaksi
Keterampilan karyawan
dalam menangani
permintaan pelanggan
Karyawan merespon
kebutuhan konsumen
dengan cepat
Karyawan merespon
kebutuhan konsumen
dengan tepat

8

Karyawan selalu bersedia
membantu para pelanggan

9

Perilaku para karyawan
mampu membuat para
pelanggan mempercayai
mereka

10

Pelanggan merasa aman
dalam bertransaksi

11

Kejujuran karyawan

12

Karyawan memiliki
pengetahuan memadai
untuk menjawab
pertanyaan – pertanyaan
pelanggan

Kondisi saat ini
Pengemasan
menggunakan
kardus,bubble wrap dan
kertas

Rencana perbaikan
Memastikan packaging yang digunakan selalu
dalam kondisi baik dan tidak cacat serta
konsistensi dalam pengemasan

Pengiriman dilakukan
H+1 transaksi

Pemberian informasi kepada konsumen
jadwal pengiriman barang dan estimasi
barang sampai

Karyawan yang cekatan
dan komunikatif

Pengadaan briefing setiap hari

Menggunakan website
dan e-commerce

Selalu memastikan produk yang ditampilkan
tersedia dengan update stock setiap harinya

Kerapihan dan ketelitian
karyawan

Memastikan kepada konsumen dengan
adanya bukti gambar sebelum barang dikirim

Target penjualan

Pemberian punishment dan reward

Melewati proses 2x
check produk sebelum
pengiriman
Membantu keinginan
konsumen dengan
kemampuan
karyawannya

Memastikan adanya proses checking dengan
adanya bukti fisik

Pemberian fasilitas yang mendukung

Komunikasi yang santun
Menggunakan ecommerce dan memiliki
toko resmi
Memberikan harga dan
stock sesuai dengan
sistem

Pelatihan karyawan per periode

Menambah program cicilan tanpa kartu kredit
Informasi penjadwalan update harga dan
stock

Karyawan membaca
deskripsi produk

Pengenalan produk baru

Pada table 5 tersebut digambarkan kategori pelayanan, kondisi pelayanan saat ini dan
rencana perbaikan yang bisa dilakukan ke depan. Setelah melalui tahap pengukuran tingkat
kepuasan konsumen, maka diperoleh saran perbaikan yang bisa dilakukan selanjutnya..
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulanya
seluruh tingkat kesenjangan (GAP) antara harapan konsumen atas pelayanan jasa yang diberikan
oleh CV.Vieneth Corp dengan persepsi konsumen atas pelayanan jasa yang selama ini dirasakan
mendapatkan penilaian gap negatif. Dengan menggunakan diagram kartesius, terlihat bahwa
tingkat kesenjangan antara harapan dan persepsi konsumen CV.Vieneth Corp dimana terdapat
dua belas atribut di kuadran II dan sepuluh atribut di kuadran III.
Korelasi antara dimensi pelayanan jasa online CV.Vieneth Corp dengan kepuasan
konsumen bahwa harapan konsumen lebih tinggi dibanding dengan persepsi konsumen. Adanya
penurunan konsumen disebabkan dengan banyaknya konsumen yang beralih ke kompetitor atau
toko panahan lain yang memiliki harga lebih terjangkau dengan kualitas pelayanan yang sama
bahkan lebih dari yang CV.Vieneth Corp berikan.
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Abstrak
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank pemerintahan yang
beroperasi pertama kali di Indonesia. BRI Tamalanrea merupakan salah satu cabang di Kota
Makassar. BRI Tamalanrea bertujuan untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang
membutuhkan peran lembaga keuangan di lingkungan tempat tinggalnya, dengan harapan dapat
memudahkan masyarakat dalam melakukan penyimpanan atau peminjaman dana kepada pihak
perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya debitur yang tidak sanggup
membayar cicilan setiap bulan sehingga menimbulkan tunggakan dan banyaknya tunggakan
kredit macet sehingga dapat mengurangi keuntungan dari perusahaan. Hasil dari penelitian ini
dalah terbangunnya suatu aplikasi Group Decition Support System yang dapat melakukan seleksi
pemilihan debitur yang menunggak pembayaran cicilan dan yang layak dilakukan restrukrisasi,
dengan mengimplementasikan metode Weighted Product dan Metode BORDA.
Kata kunci—Restrukturisasi kredit BRI, Weighted Product, BORDA
Abstract
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is the first government bank to operate in
Indonesia. BRI Tamalanrea is a branch in Makassar City. BRI Tamalanrea aims to provide
services to people who need the role of financial institutions in their neighborhoods, with the hope
of facilitating the public to deposit or borrow funds from banks. The problem in this study is that
there are many debtors who are unable to pay installments every month, causing arrears and the
amount of bad credit arrears so as to reduce the profits of the company. The result of this research
is the establishment of a Group Decition Support System application that can select debtors who
are in arrears in installments and are eligible for restructuring, by implementing the Weighted
Product method and the BORDA Method.
Keywords— BRI credit restructuring, Weighted Product, BORDA
1. PENDAHULUAN

S

alah satu tugas pokok dari perbankan adalah mendorong tercapainya tujuan nasional
dalam hal peningkatan taraf hidup dan pemerataan perekonomian masyarakat. Bank
merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat menghubungkan antara pihak pemilik dana
dengan pihak yang memerlukan dana, atau dana masyarakat ditarik oleh Bank lalu kemudian
dipinjamkan kembali pada masyarakat. Peranan Bank cukupbesar dalam mendukung kegiatan
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perekonomian karena fungsi Bank adalah memberikan jasa dalam proses lalu lintas pertukaran
uang. [1]
Fungsi bank sebagai fasilitator dalam pemberian kredit kepada masyarakat mempunyai
kedudukan yang cukup penting dan strategis karena bank merupakan salah satu sumber modal
yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai kunci
kehidupan bagi setiap manusia. Kredit yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat merupakan
asset yang terbesar bagi Bank. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit ini memilikifaktor resiko
kerugian bagi pihak bank, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang
memadai, maka akan dapat mengancam kelangsungan hidup Bank tersebut. Dalam memberikan
kredit, Bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur bahwa dana yang diberikan
akan digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada
pihak Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kita ketahui Bersama bahwa
pendapatan terbesar bagi usaha jasa perbankan adalah berasal dari bunga kredit yang diberikan,.
namun demikian pemberian kredit ini memiliki faktor resiko yang cukup tinggi, dan berpengaruh
cukup besar pula terhadap tingkat kesehatan Bank tersebut.[5]
Restrukturisasi kredit adalah suatu upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Bank
terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank
tersebut. Restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk memfasilitasi nasabah yang mengalami
kesulitan pembayaran kredit agar dapat menjalani kredit pinjamannya kembali lancar sehingga
pihak Bank tidak mengalami kerugian. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah
pihak Bank harus mampu memberikan program restrukturisasi kredit macet ini kepada setiap
debitur agar proses kredit berjalan lancar yang dapat mempengaruhi laba sebuah Bank.[8]
2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaah teknik pengambilan keputusan
kelompok/ Group Decition Support System (GDSS) maenggunakan metode Weighted Product
(WP) dan metode BORDA. Iplementasi dalam pembangunan sistemnya menggunakan
pendekatan terstruktur.
2.1 Decition Support System
Sistem pendukung keputusan atau Decition Support System adalah sebuah sistem
informasi berbasis komputer yang interaktif, fleksibel dan mudah beradaptasi, didesain secara
khusus untuk membantu masalah managemen yang bersifat tidak terstruktur untuk memperbaiki
pengambilan keputusan. [9] Sedangkan menurut Sri Yulianto J.P, (2008:160) Sistem Pendukung
Keputusan (SPK) merupakan suatu sistem informasi yang mampu melakukan evaluasi terhadap beberapa
pilihan yang berbeda guna membantu seseorang dalam memberikan dukungan keputusan terhadap
masalahnya. Berdasarkan definisi yang beragam, SPK dapat diartikan sebagai sistem pembuat keputusan
manusia- komputer secara interaktif yang berbasi komputer dan dapat mendukung dalam pembuatan
keputusan daripada menggantinya dengan yang baru, memanfaatkan data dan model, memecahkan
masalah dengan struktur yang derajatnya bervariasi seperti nonstruktur, semistruktur dan terstruktur, serta
berpusat pada keefektifan daripada keefisienan dalam proses pemberian keputusan

2. 2. Group Decition Support System (GDSS)
Sistem Pendukung keputusan pertama didefinisikan oleh DeSanctis dan Galuppe pada
tahun 1987 sebagai sebuah sistem yang mengkombinasikan komunikasi, komputerisasi, dan
teknologi pendukung keputusan untuk memfasilitasi perumusan dan penyelesaian masalah yang
tidak terstruktur oleh sekelompok orang. Saat ini, sistem pendukung keputusan kelompok dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang dalam
menyelesaikan tugas bersama dan menyediakan sebuah interface lingkungan untuk berbagi [9].
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2. 3. Komponen DSS
Menurut Kusrini, [9], Sistem pendukung keputusan terdiri dari tiga subsistem atau
komponen utama yakni :
1. Subsistem Data (Database)
Subsistem data
merupakan
salah satu komponen dari SPK sebagai penyedia data
bagi sistem. Data yang dimaksud disimpan dalam suatu pangkalan data (database) yang
diorganisasikan dalam suatu sistem yang disebut sistem manajemen basis data (Data Base
Manajemen System/DBMS).
2. Subsistem Model (Model Subsistem)
3. Subsistem Dialog (User Sistem Interface)
Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang dapat mengintegrasikan sistem
terpasang (embedded system) dengan pengguna secara interaktif. Fasilitas yang dimiliki
oleh subsistem ini terbagi atas tiga komponen yaitu :
a. Bahasa aksi (Action Language) yaitu suatu perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan
oleh pengguna dalam berkomunikasi dengan sistem. Komunikasi ini dilakukan
melalui berbagai pilihan media, antara lain keyboard, joystick ataupun key function.
b. Bahasa Tampilan (Display atau Presentation Language) yaitu suatu perangkat lunak
yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu.
c. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) yaitu bagian mutlak yang harus diketahui oleh
pengguna sistem sebagai sesuatu yang dirancang untuk dapat berfungsi secara efektif.

Gambar 1. Komponen SPK

2. 4 Weighted Product (WP)
Metode Weighted Product (WP) adalah metode yang menggunakan perkalian untuk
menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dengan bobot
atribut yang bersangkutan. Proses ini sama dengan proses normalisasi. [14]
Adapun tahapan dalam mengimplementasikan SPK dengan metode Weighted Product
adalah ::
1. Penentuan alterntif
2. Penentuan kriteria
3. Penilaian bobot kepentingan tiap kriteria
4. Penentuan range nilai pada tiap kriteria
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5.
6.
7.

Penilaian pada tiap alternatif menggunakan semua atribut dengan penentuan range
nilai yang disediakan menunjukkan seberapa besar kepentingan antar kriteria.
Data penilaian tiap bobot atribut dan nilai alternatif dibuat matrik keputusan
Dilakukan proses perbaikan/normalisasi terhadap bobot kriteria.

Preferensi untuk alternatifn A i diberikan sebagai berikut :

Si =  xij

wj

dengan i = 1,2,...,m;

j =1

(1)

Dimana Σ Wj = 1.Wj adalah pangkat bernilai posistif untuk atribut keuntungan dan bernilai
negatif untuk atribut biaya.
Wj =

Wj
Σ Wj

(2)

Preferensi relatif dari setiap alternatif, diberikan sebagai :
n Wj

Π Xij
Vi = j=1
n

dengan i = 1,2,...,m.

(3)

Wj

Π (Xj*)
j=1

Sedangkan untuk kriterianya terbagi dalam dua kategori yaitu untuk bernilai positif termasuk
dalam kriteria keuntungan dan yang bernilai negatif termasuk dalam kriteria biaya.
Keterangan :
A : Alternatif
C : Kriteria
W : Bobot

S : Preferensi untuk alternatif
V : Nilai vektor yang digunakan untuk perankingan
X : Nilai Alternatif dari setiap kriteria

Sebagai contoh, ada suatu perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah
gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya.
Lokasi yang akan menjadi alternatif itu ada 3 yaitu :
A1 = Ngemplak, A2 = Kalasan, A3 = Kota Gede

Kriteria yang digunakan sebagai acuan ada 5 yaitu :
C1 = jarak dengan pasar terdekat (km),
C2 = kepadatan penduduk di sekitar lokasi (orang/km2);
C3 = jarak dari pabrik (km);
C4 = jarak dengan gudang yang sudah ada (km);
C5 = harga tanah untuk lokasi (x1000 Rp/m2).

Tingkat kepentingan setiap kriteria, juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu:
1 = Sangat rendah,
2 = Rendah,
3 = Cukup,
4 = Tinggi,
5 = Sangat Tinggi.

Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai:
W = (5, 3, 4, 4, 2)

Nilai setiap alternatif di setiap kriteria:
2. 5 BORDA
Metode Borda adalah suatu metode yang digunakan untuk menentapkan peringkat pada
pemungutan suara secara preferensial. Alternatif pilihan dengan posisi peringkat atas, diberikan
nilai yang lebih tinggi dari kandidat pada posisi peringkat berikutnya dalam suatu perbandingan
berpasangan.[15]
Tahap penyelesaian kasus dengan Metode Borda dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Penentuan nilai pilihan peringkat pada suatu urutan alternatif dengan urutan teratas diberi nilai
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m, dimana m adalah total jumlah pilihan dikurangi dengan nilai 1.
2. Nilai m digunakan sebagai penggali dari suara yang diperoleh pada posisi bersangkutan
3. Berdasarkan perhitungan nilai fungsi Borda dari alternatif pilihan tersebut, maka pilihan
dengan nilai tertinggi merupkan pilihan yang paling disukai oleh pengambil keputusan..
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi SPK yang dibangun dengan menggunakan
pendekatan terstruktur dengan menggunakan tools Data Flow Diagram (DFD) dan
diimplementasikan dengan menggunakan Bahasapemrograman PHP dan database MySQL..
3.1 Data Flow Diagram
Data flow diagram yang digunakan dalam penelitan ini dimulai dengan Diagram conteks
level 0 yang ditampilkan pada gambar 2, kemudian dilanjutkan dengan diagram zero level 1 yang
ditampilkan pada gambar 3.

Gambar 2 Diagram Konteks

Gambar 3 Diagram Zero
3.2. Implementasi Metode Weighted Product
Penerapan metode Weighted Product terdiri dari beberapa tahap antara lain :
a. Penyusunan Matrik
Hasil output penyusunan nilai matrik adalah tahap melakukan normalisasi data alternatif
dan kriteria dengan menyusun kolom berisikan kriteria dan baris alternatif. Dalam penyusunan
nilai matrik mengambil nilai kriteria untuk masing-masing alterntif yang telah dimasukkan dalam
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sistem dan disusun dalam sebuah matrik berikut penyusunan matrik dapat dilihat pada gambar 4
di bawah ini

Gambar 4 Matrik Keputusan
b. Menghitung Total Bobot
Proses perhitungan bobot untuk masing-masing kriteria adalah dengan membagikan bobot
masing-masing kriteria dengan total bobot. Total bobot digunakan untuk data mencari nilai
vektor S adapun tampilan hasil proses perhitungan bobot dapat dilihat pada gambar 5 di bawah
ini.

Gambar 5 Total Bobot
c.

Menghitung Nilai Vektor S
Proses perhitungan nilai Vektor S adalah dengan melakukan perkalian antara nilai kriteria
untuk setiap alternatif dengan total bobot untuk masing-masing kriteria, kemudian dikalikan
antara vektor S1 untuk kriteria 1 s/d. Ketentuan perkalian untuk total bobot adalah apabila bernilai
kerugian(-) maka total bobot bernilai negatif dan sebaliknya apabila bernilai keuntungan (+)
maka total bobot bernilai positif. Adapun hasil proses perhitungan nilai Vektor S dapat dilihat
pada gambar 6.

Gambar 6 Nilai Vektor S

d. Menghitung Nilai Vektor V
Setelah menghitung nilai Vektos S maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai
Vektor V, adapun data yang dibutuhkan untuk menghitung nilai Vektor V adalah nilai Vektor S
dibagi dengan total nilai Vektor S untuk masing-masing alternatif seperti gambar 7.
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Gambar 7 Nilai Vektor V

e. Hasil Perankingan
Langkah terakhir sistem akan melakukan proses perangkingan dengan mengurutkan nilai
Vektor V dari terbesar ke terkecil dan nilai yang paling tertinggi adalah di usulkan sebagai pilihan
terbaik. Dalam melakukan proses perangkingan dipastikan sebelumnya sudah melakukan prosesproses sebelumnya, adapun hasil dari proses perangkingan tersebut dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8 Hasil Perangkingan
3.3 Implementasi Metode BORDA
Proses Borda menggabungkan nilai dari tiga orang team penilai atau assesor untuk dilakukan
vooting dengan menggunakan metode BORDA. Dari hasil vooting tersebut akan
mendapatkan nilai score. Setelah mendapatkan nilai score dari masing-masing alternatif maka
dilakukan perangkingan seperti pada gambar 9 di bawah ini.

Gambar 9 Hasil Proses Vooting BORDA
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4. KESIMPULAN
Penelitian yang telah penulis laksanakan pada pengambilan keputusan secara berkelompok
dalam seleksi nasabah bermasah untuk mendapatkan restrurisasi kredit macet pada BRI
Tamalanrea dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Aplikasi yang dibangun sangat membantu dalam melakukan seleksi pemilihan debitur yang
menunggak pembayaran cicilan dan yang layak dilakukan restrukrisasi.
2. Metode Weighted Product dan Metode BORDA dapat memberikan hasil seleksi yang
terbaik.
5. SARAN
Saran dari penulisan ini adalah dengan melakukan pengembangan penelitian dimasa yang
akan datang sebagai berikut :
1. Perlu adanya penelitian dengan menggunakan metode yang lain sebagai pembanding untuk
mendapatkan perbandingan alternatif lebih baik.
2. Sebaiknya program ini digabungkan dengan analisa kredit.
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ABSTRAK
Obesitas merupakan penyakit yang disebakan kelebihan lemak pada tubuh. Sesungguhnya lemak
tubuh berfungsi sebagai sumber energi,membangun jaringan tubuh, melindungi organ tubuh. Diagnosa,
Penanganan, pencegahan untuk penyakit obesitas masih ditangani langsung oleh pakar gizi yang
dilakukan pada klinik gizi atau rumah sakit, sehingga masalah dalam hal antrian pasien, waktu dan lokasi
tidak bisa di pungkiri, dan juga belum adanya system komputerisasi yang membantu penderita obesitas
dalam mengontrol atau mendiagnosa ciri-ciri obesitas yang diderita.Permasalahan yang dibahas hanya
untuk melakukan diagnosa penyakit obesitas. Tujuan dari penelitian ini Menghasilkan suatu rancangan
sistem yang cerdas, berbasis pengetahuan dari para pakar untuk mendiagnosa penyakit
obesitas.Menerapkan metode Fuzzy Logic untuk memberikan hasil diagnosa beserta solusi pencegahan
dan pengobatan. Di harapkan dengan adanya system pakar ini dapat membantu penderita dalam
mengetahui faktor-faktor penyebab obesitas, solusi dan saran-saran yang biasa diberikan oeh ahli gizi
agar terhindar dari penyakit obesitas.
Kata kunci : Obesitas, Gizi, Fuzzy Logic.
ABSTRACT
Obesity is a disease caused by excess fat in the body. In fact, body fat functions as a source of
energy, builds body tissues, protects body organs. Diagnosis, treatment, prevention for obesity are still
handled directly by nutrition experts conducted at nutrition clinics or hospitals, so that problems in patient
queue, time and location can not be denied, and also the absence of a computerized system that helps obese
sufferers in controlling or diagnose the characteristics of obesity suffered. The problems discussed are only
for diagnosing obesity. The purpose of this study is to produce an intelligent, knowledge-based system
design from experts to diagnose obesity. Implement the Fuzzy Logic method to provide diagnostic results
along with prevention and treatment solutions. It is expected that with this expert system can help sufferers
in knowing the factors that cause obesity, solutions and suggestions that are usually given by nutritionists
to avoid obesity.
Keywords: Obesity, Nutrition, Fuzzy Logic.

1. PENDAHULUAN

O

besitas yang berlebihan yang mendekati angka parah disebut dengan obesitas morbid.
Kondisi di mana seseorang mempunyai BMI di atas 40 bahkan lebih. Jika anda di dalam
kategori morbid, maka anda akan mengalami gangguan jantung yang serius. BMI Status
berat badan Dibawah 18.5 (Kurang) , 18.5 – 24.9 (Normal) , 25.5 – 29.5 (Kelebihan) 30.0 dan lebih tinggi
(Obesitas).
Gejala Obesitas, gejala-gejala yang biasa dialami oleh seseorang yang mengalami obesitas antara lain
Kebiasaan tidur dengan mendengkur, Susah tidur Nyeri pada punggung atau sendi, Berhenti nafas pada saat
tidur secara tiba-tiba, Selalu merasakan panas, Berkeringat secara berlebihan, Sulit bernafas, Depresi,
Sering merasakan ngantuk dan lelah, Ruam atau infeksi pada lipatan kulit.
Sistem pakar mempunyai keuntungan dibandingkan dengan seorang pakar yaitu kepakarannya dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa kehadiran sang pakar, mencakup keseluruhan dari kepakaran tersebut
dan sistematis, memungkinkan untuk menangani masalah yang kompleks dengan lebih cepat, kepakarannya
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tetap dapat dimanfaatkan walau pakarnya telah tidak dapat bekerja, membantu kejelasan dan pemahaman
secara efektif untuk suatu bidang kepakaran dan memungkinkan untuk membuat pengetahuan terpadu atas
bidang-bidang tertentu yang relevan.

2. METODE PENELITIAN
2.1 Desain Sistem
Tabel 1: Desain system secara umum
Desain Sistem
secara Umum

Keterangan

1.

Desain
Output
Secara Umum

Desain ini menggambarkan output digunakan secara umum didalam
aplikasi.

2.

Desain Input Secara
Umum

Desain ini menggambarkan input yang digunakan secara umum
didalam aplikasi.

3.

Desain
Teknologi
Secara Umum

Desain ini menggambarkan teknologi/menu yang digunakan secara
umum didalam aplikasi.

4.

Desain
Kontrol
Secara Umum

Desain ini menggambarkan kontrol/pengendalian yang digunakan
secara umum didalam aplikasi.

No

Tabel 2: Desain Sistem Secara terinci
No
1.
2.
3.
4.

Desain Sistem
Secara Rinci

Keterangan

Desain
Output
Secara Rinci
Desain Input Secara
Rinci
Desain Teknologi
Secara Rinci
Desain Model dan
Kontrol Secara Rinci

Desain ini menggambarkan output yang digunakan secara rinci
didalam aplikasi.
Desain ini menggambarkan input yang digunakan secara rinci
didalam aplikasi.
Desain ini menggambarkan teknologi/menu yang digunakan secara
rinci didalam aplikasi.
Desain ini menggambarkan kontrol/pengendalian yang digunakan
secara rinci didalam aplikasi.

2.2 Rancangan Sistem
a. Use Case
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah system. Yang
ditekankan adalah “apa” yang diperbuat aplikasi, dan bukan “bagaimana”. Sebuah Use Case
mempresentasikan sebuah interaksi antara actor dengan system. Berikut adalah perancangan use
casenya :

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

Gambar 1: Use Case Rancangan Sistem

b. Sequence Diagram

Gambar 2: Sequence Diagram

c. Class Diagram

Gambar 3: Class Diagram
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2.3 Rancangan Input

Gambar 3: Rancangan Input Admin

Gambar 4: Rancangan Input Solusi Terapi Obesitas

Gambar 5: Form Input Data Solusi Makanan Sehat

Gambar 6: Form Input Data Solusi Mitos Obesitas
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2.4 Rancangan Output
Rancangan Output Pada Sistem ini menampilkan hasil dari salah satu metode pengujian yaitu
metode pengujian Sindroma Metabolik yang dimana Output tersebut merupakan solusi yang
diberikan oleh system kepada pasien.

Gambar 7: Rancangan Output

2.5 Rancangan Database
a. Daftar Tabel

Gambar 8: Daftar Tabel

b. Tabel User

Gambar 9: Tabel User

c. Tabel Solusi

Gambar 10: Tabel Solusi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rancangan implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk
dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program. Tahap implementasi sistem dapat
terdiri dari langkah - langkah sebagai berikut :

1. Menerapkan rencana implementasi
Agar kegiatan implementasi dapat berjalan lancar, maka perlu menetapkan jangka waktu
implementasi terlebih dahulu. Dalam sistem ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu

2. Melakukan kegiatan implementasi
Pada langka ini ditentukan spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang akan
digunakan. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan terhadap program dan aplikasi yang
dibuat perangkat keras apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sistem.

3. Tindak lanjut implementasi
Pada langka ini memberikan pelatihan kepada pemakai. Maksud dari pelatihan ini adalah
memberikan pengertian dan pengetahuan, serta untuk membiasakan menggunakan sistem baru ini.
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Pelatihan dilakukan dengan cara pelatihan langsung, dimana pemakai langsung menggunakan program
tersebut sambil diberikan pengarahan tentang cara menggunakan. Bila pada saat pelatihan masih
terdapat kesalahan dan kekurangan pada sistem baru maka diadakan perbaikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengumpulan data hingga proses analisa dan perancangan sistem pakar ini, maka
dapat disimpulkan:

a. Dengan adanya Implementasi sistem pakar ini diharapkan dapat membantu dalam
memprediksi dan mengenali tentang penyakit Obesitas serta dapat memudahkan dalam
pemberian solusi dan proses diagnosa secara dini dan prognosis tanpa adanya seorang Dokter
ahli.
b. Sistem pakar merupakan salah satu sarana untuk mengalokasikan ilmu yang dimiliki oleh
seorang pakar dalam bidang tertentu dan dapat membuat suatu bentuk sistem aplikasi.
Sehingga orang awam dapat mengetahui dan menggunakan sistem tersebut sebagai langkah
awal untuk mengetahui suatu pemecahan masalah.
c. Sistem pakar merupakan suatu proses penelusuran data yang telah tersimpan dalam kumpulan
pengetahuan atau biasa disebut database knowledge.
4.2 Saran
a. Penulis berharap kiranya sistem pakar dapat dikembangkan dalam dunia informatika,
sehingga memudahkan suatu masalah untuk mendapat solusi atau pengambilan keputusan.
b. Penulis berharap pihak STMIK Dipanegara Makassar dapat memberikan fasilitas
laboratorium yang memuaskan dan adanya praktisi yang mampu membimbing mahasiswa
membuat aplikasi yang lebih inovatif dan kreatif.
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Abstrak
Tata surya merupakan bagian dari mata pelajaran IPA pada kurikulum pendidikan
sekolah dasar yang menggambarkan Matahari, planet, revolusi serta rotasi planet. Metode yang
digunakan masih menggunakan buku gambar 2 dimensi yang tidak menggambarkan secara
keseluruhan bentuk tata surya, serta gambar dalam buku tersebut tidak bergerak sebagaimana
bentuk rotasi planet-planet dengan kondisi dan bentuk menyerupai aslinya. Maka dari itu aplikasi
Augmented reality berbasis android yang penulis rancang akan menampilkan objek tata surya
dalam bentuk 3 dimensi dan bergerak, serta penjelasan ditambahkan dengan suara dan
disimulasikan seperti gambar dan gerak aslinya. Dengan demikian tata surya dan rotasinya
dapat tergambar secara keseluruhan (menyerupai aslinya). Dengan adanya Pemanfaatan
Teknologi Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Sistem Tata Surya Berbasis
Android ini, akan menampilkan informasi, bentuk rotasi, serta tampilan keseluruhan planet yang
ada pada tata surya dalam bentuk 3D Augmented Reality, dan dapat berinteraksi secara real
time.
Kata Kunci : Augmented Reality, aplikasi visualisasi, 3 dimensi, android
Abstract
The solar system is part of the science subjects in the elementary school education
curriculum that describes the Sun, planets, revolutions and planetary rotations. The method used
is still using a 2-dimensional picture book that does not describe the overall shape of the solar
system, and the images in the book do not move as the rotation of the planets with conditions and
shapes resembling the original. Therefore the android-based Augmented reality application that
the author designed will display solar system objects in a 3-dimensional and moving form, as well
as an explanation added with sound and simulated like the original image and motion. Thus the
solar system and rotation can be drawn as a whole (like the original). With the Utilization of
Augmented Reality Technology as an Interactive Learning Media for the Android-Based Solar
System, it will display information, rotational form, and the overall appearance of the planets in
the solar system in the form of 3D Augmented Reality, and can interact in real time.
Keywords : Augmented Reality, visualization applications, 3 dimensions, android
1. PENDAHULUAN

P

roses Belajar Mengajar merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk mencapai
kompetensi, tentunya terjadi proses komunikasi antara bahan ajar, pengajar, dan
siswa sebagai peserta didik,. Komunikasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan fasilitas
berupa buku, model, gambar/foto atau alat-alat lainnya sebagai sarana penyampai pesan atau
media [1].
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Setiap pengajar tentunya akan memikirkan bagaimana siswanya sebagai peserta didik
dapat senantiasa menangkap dengan pelajaran dengan konkrit, memiliki dorongan belajar yang
cukup besar dan bisa memahami dan menyerap pelajaran dengan cukup tinggi.
Dalam menciptakan media pembelajaran dan materi yang semakin interaktif serta
komperhensif dunia pendidikan terus berbenah. Media yang digunakan pada umumnya tersedia
antara lain : jurnal, koran, radio, TV dan internet sebagai media online.
Dengan perkembangan teknologi yang makin mengglobal, berbagai media pembelajaran
mulai dikembangkan untuk membantu proses belajar mengajar. Hal ini diharapkan dapat
menumbuhkan minat belajar dengan konsep yang lebih menarik dan mudah dipahami. Salah satu
teknologi yang telah berkembang yaitu teknologi Augmented Reality yang menggabungkan dunia
maya (virtual) dan dunia nyata (real) dalam waktu nyata.
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman penulis sejak masih
Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas bahwa setiap mata pelajaran IPA terutama bab
Sistem Tata Surya masih mengadopsi media pembelajaran bentuk gambar-gambar 2 dimensi,
buku cetak, atapun alat peraga yang masih minim[2]. Hal tersebut tentunya penulis pernah
merasakan bahwa saat mata pelajaran yang terkait dengan Sistem Tata Surya menjadikan siswa
tidak menyukai atau tidak berminat mempelajari / memperdalam mata pelajaran tersebut
dikarenakan tidak menarik, cepat merasa bosan, dan membuat mengantuk di kelas, tidak
bersemangat lagi. Tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas, memanfaatkan
teknologi Augmented Reality berbasis android yang penulis beri nama aplikasi edukasi Sistem
Tata Surya yang akan menampilkan objek tata surya dalam bentuk 3 dimensi dan bergerak, serta
penjelasan ditambahkan dengan suara dan disimulasikan seperti gambar dan gerak aslinya.
Dengan demikian tata surya dan rotasinya dapat tergambar secara keseluruhan (menyerupai
aslinya).
Hasil penelitian berupa pengembangan berupa aplikasi edukasi AR Sistem Tata Surya
berbasis Android yang memiliki beberapa fitur, yakni (1) Menampilkan Obyek Tata Surya dalam
bentuk 3 Dimensi (3D) dan bergerak, (2) Penjelasan berupa audio visual, dan (3) Dapat
disimulasikan seperti animasi rotasi dan revolusi setiap gambar dan gerak aslinya
2. METODE PENELITIAN
Langkah penelitian yang dilakukan untuk membuat aplikasi ini menggunakan metode
System Development Life Cycle (SDLC)[3], yaitu menggunakan tahap Perencanaan Sistem,
Analisa Sistem, Desain Sistem, Implementasi dan Pengujian[3]
Metode pengumpulan data yang digunakan yakni mengumpulkan data dari beberapa
referensi seperti karya-karya ilmiah yang telah terpublikasi dan beberapa buku literature dari
perpustakaan terkait dengan objek yang diteliti sehingga penelitian ini dapat disebut sebagai
penelitian tidak langsung dan menggunakan sumber data sekunder yang bahan penelitiannya
berasal dari pustaka ilmiah. Metode pengujian systemnya menggunakan pengujian black box,
yang dilakukan untuk mengetahui apakah system yang dibangun dapat berfungsi sesuai dengan
yang diharapkan. Sistem dipandang sebagai kotak hitam yang tidak diketahui isinya dengan
memberikan input kepada system dan mengamati apakah output yang dihasilkan sesuai dengan
harapan. Metode ini sangat tepat untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan dengan baik,
tidak eror atau crash saat menangani berbagai jenis input baik yang valid maupun yang tidak
valid. Dalam pengujian ini yang hendak dicapai adalah yaitu ingin melihat apakah sistem dapat
menampilkan objek visualisasi seperti yang diharapkan.
2.1 Analisis Gambaran Umum Sistem
Pada arsitektur aplikasi yang akan dibangun terdiri dari beberapa komponen, yaitu user
yang menggunakan aplikasi pemanfaatan teknologi augmented reality sebagai media
pembelajaran interaktif sistem tata surya berbasis android, user mengarahkan kamera ke
marker/magic book sehingga marker dapat tertangkap olah kamera. Kemudian dari Gambar yang
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didapat dari kamera, sistem akan melakukan tracking marker untuk mengidentifikasi marker yang
digunakan oleh user. Sistem akan melakukan render objek-objek 3D yang digunakan dalam
aplikasi. User dapat melihat hasil manipulasi system melalui layar smartphone [4]. Gambaran
arsitektur sistem dapat dilihat pada Tabel 1.
2. 2. Perancangan Sistem
Langkah awal perancangan sistem secara umum dalam pembangunan aplikasi ini adalah
membuat arsitektur aplikasi serta dokumentasi sistem dengan menggunakan UML (unifield
modelling language), dengan menggunakan beberapa diagram, yaitu use case diagram dan
aktivity diagram yang menunjukkan aktivitas pada setiap program[5].
2.2.1 Use Case Diagram
Use case diagram mengGambarkan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang
ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem, dan bukan bagaimana sebuah use case
mempersentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah
pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan lain
sebagainya. [6]

Input

marke
r

Tabel 1. Arsitektur Sistem
Proses

Scannimg marker

Output

Gambar 3D AR
sesuai dengan
marker input

marker

Database

Seorang aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk
melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Use case diagram dapat sangat membantu apabila kita
sedang menyusun requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan
merancang test case untuk semua feature yang ada pada sistem. Use case untuk perangkat lunak
yang dibangun dijelaskan pada Gambar 1.

Gambar 1. Use Case Diagram
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2. 2.2 Activity Diagram
Activity diagram memiliki pengertian yaitu lebih fokus kepada mengGambarkan proses
bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses[7]. Dipakai pada business modeling untuk
memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis. Memiliki struktur diagram yang mirip flowchart
atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Memiliki pula manfaat yaitu apabila kita
membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu
memahami proses secara keseluruhan. Dan activity dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use
case pada use case diagram [5]. Adapun aktivity diagram dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Activity Diagram
Pengguna

Sistem

Buka apliaksi

Tampilan menu

Pilih kamera

Tampil kamera

Arahkan kamera ke marker

Identfikasi marker

Pilih informasi suara

Tampilan objek 3D dan
informasi

kembali

Membunyikan suara

Tampil menu
Pilih bantuan (help)
Tampil bantuan (cara
penggunaan)
Pilih tentang (about)
Tampil informasi (about)
Keluar
Menutup aplikasi

2. 3.Interface
Interface pada aplikasi ini dibuat dengan menggunakan blender [8] dan unity [9] untuk
pembuatan penelitian ini maka dirancang aplikasi antar muka, yakni antara sistem dengan user
[10].
.
2. 3.1. Aplikasi
Setelah merancang dan membuat objek beserta pengkonfigurasian menjadi AR, dilakukan
pembuatan tampilan dan proses Build Application [11]. Rancangan untuk tampilan awal saat
aplikasi AR dibuka, dapat dilihat pada Gambar 2.
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2. 3.2. Marker
Ada beberapa proses pembuatan marker hingga dapat dikenali oleh aplikasi yang penulis
rancang yaitu :
1. Desain marker, menggunakan photoshop.
2. Upload desain marker ke vuforia (buka situs developer.vuforia.com).
3. Buat licence key.
4. Copy licence key yang diberikan dari vuforia ke dalam aplikasi unity.
5. Buat namas data base dibagian target manager.
6. Upload marker yang telah di desain tadi ke dalam data base yang dibuat.
7. Download data base yang telah dibuat.
8. Import data base kedalam unity.
9. Selanjutnya marker sudah tersedia pada unity.
10.Selanjutnya pilih target image ( marker ) kemudian masukkan objek yang diinginkan.

(a)

(b)

(c)
(d)
Gambar 2. (a) Desain Menu, (b) Desain Kamera AR, (c) Desain About, (d) Desain Help
Rancangan untuk marker pada aplikasi pemanfaatan teknologi augmented reality sebagai
media pembelajaran interaktif sistem tata surya berbasis android dapat dilihat pada Gambar 3.
1. Desain marker Markurius dapat dilihat pada Gambar 3(a).
2. Desain marker Venus dapat dilihat pada Gambar 3(b).
3. Desain marker Bumi dapat dilihat pada Gambar 3(c).
4. Desain marker Mars dapat dilihat pada Gambar 3(d).
5. Desain marker Jupiter dapat dilihat pada Gambar 3(e).
6. Desain marker Saturnus dapat dilihat pada Gambar 3(f).
7. Desain marker Uranus dapat dilihat pada Gambar 3(g).
8. Desain marker Neptunus dapat dilihat pada Gambar 3(h).
9. Desain marker Matahari dapat dilihat pada Gambar 3(i).
10.Desain marker tata surya dapat dilihat pada Gambar 3(j).
11.Upload marker ke vuforia dapat dilihat pada Gambar 4.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

Gambar 3. (a) Desain marker Markurius (b) Desain marker Venus (c) Desain marker Bumi
(d)Desain marker Mars (e) Desain marker Jupiter (f)Desain marker Saturnus Desain marker
Uranus (h)Desain marker Neptunus (i)Desain marker Matahari (j) Desain marker tata surya

Gambar 4. Upload marker ke vuforia

2. 3.3. Planet 3 Dimensi (3D)
Rancangan untuk gambar planet 3D pada aplikasi pemanfaatan teknologi augmented
reality sebagai media pembelajaran interaktif sistem tata surya berbasis android dapat dilihat pada
Gambar 5.
1. Desain 3D dari planet Markurius dapat dilihat pada Gambar 5(a).
2. Desain 3D dari planet Venus dapat dilihat pada Gambar 5(b).
3. Desain 3D dari planet Bumi dapat dilihat pada Gambar 5(c).
4. Desain 3D dari planet Mars dapat dilihat pada Gambar 5(d).
5. Desain 3D dari planet Jupiter dapat dilihat pada Gambar 5(e).
6. Desain 3D dari planet Saturnus dapat dilihat pada Gambar 5(f).
7. Desain 3D dari planet Uranus dapat dilihat pada Gambar 5(g).
8. Desain 3D dari planet Neptunus dapat dilihat pada Gambar 5(h).
9. Desain 3D dari planet Matahari dapat dilihat pada Gambar 5(i).
10. Desain 3D dari planet tata surya dapat dilihat pada Gambar 5(j).

(a)

(b)

(c)

(d)
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(g)

(h)

(i)

(j)

Gambar 5. (a) Desain 3D Markurius (b) Desain 3D Venus (c) Desain 3D Bumi (d)Desain 3D
Mars (e) Desain 3D Jupiter (f)Desain 3D Saturnus Desain 3D Uranus (h)Desain 3D Neptunus
(i)Desain 3D Matahari (j) Desain 3D tata surya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus dari pengujian metode black box terletak pada pengujian fungsionalitas dan output
yang dihasilkan aplikasi. Pengujian black box didesain untuk mengungkap kesalahan pada
persyaratan fungsional dengan mengabaikan mekanisme internal atau komponen dari suatu
program.
Fungsional testing memastikan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan telah dipenuhi dalam
sistem aplikasi. Fungsional testing berkonsentrasi pada hasil dari proses, bukan bagaimana proses
terjadi.
Untuk menguji fungsionalitas dan output yang dihasilkan dari aplikasi tata surya ini maka
pengujian black box yang dilakukan menggunakan dua cara yaitu pengujian dengan
menggunakan marker berwarna (Tabel 3) dan marker hitam putih (Tabel 4). Dari hasil pengujian
Tabel 2, marker tersebut masih bisa dibaca oleh kamera AR namun tidak secepat marker
berwarna dan ditemukan 1 marker yang gagal atau tidak menampilkan objek sesuai yang
diharapkan saat proses scan dilakukan, penyebab dari gagalnya marker terscan tersebut adalah
saat marker diubah menjadi hitam putih maka kualitas marker jadi menurun dan tidak sesuai lagi
dengan data base yang telah dibuat melalui vuforia. Rekapitulasi hasil pengujian aplikasi secara
keseluruhan mulai dari menu, sub-sub menu dan hasil dari pengujian kamera AR pada aplikasi
teknologi augmented reality system tata surya sebagai media pembelajaran berbasis android telah
berhasil yang ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 3. Tabel Pengujian Black Box Marker Berwarna
No

Nama

Proses

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Markurius
Venus
Bumi
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Matahari
Tata Surya

Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker

Output
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D

dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan

Tabel 4. Tabel Pengujian Black Box Marker Hitam Putih

Keterangan
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
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No

Nama

Proses

Output

Keterangan

1
2
3
4

Markurius
Venus
Bumi
Mars

Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker

Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D

dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan

Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil

5
6
7
8
9
10

Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Matahari
Tata Surya

Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker
Scan marker

Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D
Objek 3D

dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi ditampilkan
dan informasi tidak tampil

Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Gagal

Tabel 5. Hasil Pengujian Kamera AR
No

Nama

Suara

Antar muka

1

Tampilan
kamera

-

Berhasil

1

Markurius

Ada

Berhasil

2

Venus

Ada

Berhasil

3

Bumi

Ada

Berhasil
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4

Mars

Ada

Berhasil

5

Jupiter

Ada

Berhasil

6

Saturnus

Ada

Berhasil

7

Uranus

Ada

Berhasil

8

Neptunus

Ada

Berhasil

9

Matahari

Ada

Berhasil

10

Tata surya

Ada

Berhasil
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11

Menu Help

Menu help

Berhasil

12

Menu
About

Menu about

Berhasil

13

Halaman
Utama
Menu

Menu

Berhasil

4. KESIMPULAN
1. Secara keseluruhan rancangan aplikasi pemanfaatan teknologi augmented reality sebagai
media pembelajaran interaktif sistem tata surya berbasis android dapat bekerja dan berfungsi
sebagaimana yang diharapkan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi edukasi tata surya
berbasis android.
2. Perancangan aplikasi pemanfaatan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran
interaktif sistem tata surya berbasis android secara keseluruhan perlu dilakukan secara teliti
agar aplikasi ini dapat mendeteksi marker dan menampilkan objek 3D sesuai dengan marker
yang diidentifikasi secara tepat.
5. SARAN
Penulis berharap agar kiranya aplikasi pemanfaatan teknologi augmented reality sebagai
media pembelajaran interaktif sistem tata surya berbasis android ini dapat dikembangkan lebih
lanjut, sehingga informasi, animasi, dan interface yang disajikan dapat lebih lengkap serta lebih
banyak, agar dapat menjadi suatu sistem aplikasi edukasi yang menyajikan informasi secara
lengkap mengenai tata surya.
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Abstrak
Masalah hukum darah haid, istihadloh, nifas dan hukum ibadahnya masih banyak wanita
yang salah menghukumi darah tersebut. Kebanyakan wanita menganggap bahwa darah yang
keluar adalah darah haid, padahal darah tersebut belum tentu darah haid bisa jadi darah
tersebut adalah darah istihadloh maupun darah nifas. Kesalahpahaman hukum tersebut banyak
wanita yang meninggalkan kewajibannya karena tidak mengetahui secara pasti hukum darah
kewanitaan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang hukum darah kewanitaan.
Untuk itu, diperlukan solusi untuk mengetahui hukum darah dan hukum ibadahnya tersebut.
Penelitian ini dilakukan analisis pokok-pokok permasalahan yang ada, dan mencoba
memberikan panduan kepada wanita melalui website sistem pakar untuk mengetahui hukum
darah yang keluar dan hukum ibadahnya menurut mazhab syafi'i. Penelitian ini dilakukan
menggunakan metode penelusuran fakta forward chaining. Tahap pengembangan aplikasi
diawali tahap analisis definisi persyaratan yang menghasilkan rekayasa pengetahuan, kebutuhan
data dan kebutuhan sistem. Metode perancangan model proses menggunakan UML, ERD,
perancangan interface dan relasi antar tabel. Aplikasi yang dibuat sistem pakar berbasis web
sebagai penentu hukum darah wanita dan hukum ibadahnya yang berisikan konsultasi dan
knowledge base. Web sistem pakar dibangun menggunakan bahasa pemrogaman PHP,
MySQLdatabase server, dan sublime text sebagai text editor.
Kata kunci—3-5 hukum darah, sistem pakar, forward chaining
Abstract
Menstruation law, istihadloh, childbirth and the law of worship are still many women
who wrongly punish the blood. Can women consider blood coming out of blood, even though this
blood may not necessarily be blood this blood is blood istihadloh also postpartum blood.
Misunderstanding about the law that must be accepted by women who do not understand about
female law. This happens because of lack of knowledge about female law. For this reason, a
solution is needed to find out the civil law and the worship law.
This research was conducted by analyzing the main points of the existing debate, and
trying to provide guidance to women through the expert system website to find out the law and
the law of worship according to the Shafi'i school. This research was conducted using a forward
chaining fact-finding method. The application development phase begins with a needs analysis
that results in engineering, data requirements and system requirements. The process model design
method uses UML, ERD, design interface and relationships between tables.
Application made by a web-based expert system as a determinant of women's law and
worship law which contains a consultation and knowledge base. Web expert systems are built
using the PHP programming language, mysql database server, and sublime text as a text editor.
Keywords—3-5 blood law, expert system, forward chaining

630
1. PENDAHULUAN

S

eiring dengan perkembangan teknologi, banyak manusia yang menjadi malas untuk
belajar ilmu agama pada dasarnya belajar ilmu agama adalah hukumnya wajib bagi
seorang muslimin wal muslimat. Terlebih lagi bagi seorang muslimah wajib hukumnya
memperlajari hukum darah haid, istihadloh, nifas dan hukum ibadahnya. Dikatakan wajib belajar
hukum-hukum tersebut karena pasti wanita akan mengalami haid, nifas, dan istihadloh. Sehingga
ketika wanita mengalami masa itu, wanita tersebut sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan
dan ditinggalkan. Hal ini pada kenyataannya masih banyak wanita yang awam akan pengetahuan
tesebut, sehingga ketika keluar darah wanita itu bingung hukum darah tersebut. Ironisnya
kebanyakan wanita yang baru pernah mengalami hal tersebut langsung menghukumi darah itu
adalah darah haid sehingga meninggalkan kewajibannya. Perlu diketahui bahwa darah yang
keluar belum tentu itu darah haid bisa jadi darah itu adalah darah haid yang bercampur dengan
darah istihadloh atau mungkin darah haid bercampur dengan darah nifas padahal hukum darah
tersebut mutlak berbeda-beda. Karena ketidaktahuan hukum tersebut maka bisa merusak ibadah
yang dikerjakannya. Bukan hanya itu, akan tetapi bisa menjadi penyebab mendapat dosa besar
akibat keteledoran dalam masalah hukum-hukum agama.
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis berkeinginan
membangun aplikasi yang dapat membantu kaum hawa yang bingung atau bahkan tidak tahu
sama sekali tentang hukum darah yang keluar saat pertama kali atau yang sudah pernah
mengalami untuk melakukan konsultasi. Tetapi, keterbatasan pakar atau ahli dalam hukum fiqih
wanita menjadi kendala ketika akan melakukan konsultasi secara langsung. Maka salah satu solusi
alternatifnya penulis membangun sistem pakar untuk menentukan hukum darah haid, istihadloh,
nifas dan cara ibadahnya menggunakan metode forward chaining.
Metode forward chaining yaitu merupakan suatu metode dari inference engine untuk
memulai penalaran atau pelacakan suatu data dari fakta-fakta yang ada menuju suatu simpulan
(Dologine, 1993). Fakta-fakta yang dimaksud adalah gejala darah yang keluar pada wanita yang
akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan hasil diagnosa darah yang keluar pada wanita
sehingga dapat membantu memberikan saran tindakan pengendalian yang tepat. Sistem pakar
yang dibangun berbasis web.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem pakar yang akan
membantu kaum hawa untuk dapat membedakan hukum antara darah haid, nifas, dan istihaldloh
serta infromasi berupa hal-hal yang dapat dikerjakan dan dijauhi selama mengalami masa itu.
Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan perancangan sistem pakar akan
dijelaskan pada bagian dibawah ini:
1. Pada penelitian yang berjudul “Sistem Pakar untuk Diagnosa Dismenore Menggunakan
Metode Naïve Bayes” membuat aplikasi ini untuk membantu mendiagnosa jenis gangguan
menstruasi dismenore dengan menerapkan metode naïve bayes pada sistem pakar diagnose
dismenore, serta memberikan informasi dan saran penanganan untuk gangguan menstruasi
dismenore dengan sesuai hasil diagnosa jenis dismenore yang diderita[1].
2. Pada penelitian yang berjudul “Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Mentruasi Berbasis Web
Service dengan Metode Forward Chaining” membuat aplikasi ini untuk membantu
menentukan diganosa penyakit yang diawali dari gejala utama gangguan menstruasi.
Penelitian ini menerapkan web service untuk mempermudah proses integrasi data penelitian
dengan menggunakan metode inferensi forward chaining. Sedangkan metode perancangan
menggunakan DFD dan ERD[2].
3. Penelitian dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Ibu Hamil dengan Metode
Forward Chaining” mengembangkan aplikasi berbasis desktop untuk mengetahui penyakit
yang diderita oleh ibu hamil. Metode inferensi yang digunakan adalah Forward chaining,
untuk memberikan informasi penyakit pada masa kehamilan yang berdasarkan fakta yang
ada, yang dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan bidan, internet dan buku
sebagai referensi[3].
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Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan
mendasar yang dibuat oleh peneliti adalah sistem menghasilkan diagnosa hanya satu jenis
darah yaitu menstruasi atau haid yang disertai dengan gejala awal maupun gangguan yang
dialami wanita menstruasi atau haid. Untuk menghasilkan diagnosa tersebut peneliti
menggunakan metode penalaran yaitu forward chaining. Hasil diagnosa tersebut pun hanya
berupa darah menstruasi atau haid dan perancangan yang dibuat menggunakan DFD dan
ERD. Oleh karena itu untuk memperjelas perbandingan sistem pakar terdahulu dengan
sistem pakar yang akan dibuat oleh penulis akan dijelaskan pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Perbandingan Tinjauan Pustaka
NO
1

JUDUL
Sistem Pakar untuk
Diagnosa Dismenore
Menggunakan Metode
Naïve Bayes (Yovita
Nurfarianti
(2016),
Universitas
Tanjungpura).

2

Sistem
Pakar
Diagnosis Gangguan
Mentruasi
Berbasis
Web Service dengan
Metode
Forward
Chaining
(Purwadi
(2016),
STMIK
Amikom Purwokerto).

3

Sistem
Pakar
Diagnosa
Penyakit
pada
Ibu
Hamil
dengan
Metode
Forward
Chaining
(Reni Maryani (2018)
STMIK DCI).

HASIL
Aplikasi sistem pakar ini
menghasilkan diagnosa berupa
jenis
gangguan
darah
mentruasi/haid(dismenore).
Dengan tujuan agar wanita
tersebut mengetahui penanganan
pada gangguan darah menstruasi
dismenore yang diderita. Metode
Naïve Bayes digunakan untuk
mengklasifikasikan
seorang
wanita penderita jenis dismenore
primer atau dismenore sekunder.
Berdasarkan
hasil
analisis
penelitian dan pengujian terhadap
10 data uji dan 20 data training
didapat Metode Naïve Bayes
memiliki tingkat akurasi 90%,
sedangkan terhadap data uji
dengan 30 data training didapat
tingkat akurasi sebesar 100%
Sistem pakar berbasis web ini
mendiagnosa penyakit dengan
gejala utama darah menstruasi
untuk mengetahui jenis penyakit
yang dialami. Penelitian ini
menerapkan web service untuk
proses pertukaran data dengan
menggunakan metode inferensi
forward chaining. Hasil pengujian
sistem perangkat lunak secara
fungsional mengeluarkan hasil
yang sesuai dengan yang
diharapkan.
Perancangan sistem pakar utnuk
diagnosa penyakit pada ibu hamil
berbasis desktop. Hasil akhir
diagnosa yang didapatkan berupa
kesimpulan
dari
gangguan
kehamilan.

PERBEDAAN
Jenis darah yang didiagnosa
bukan
hanya
darah
menstruasi/haid akan tetapi
meliputi darah nifas dan
istihadlah(mustahadlah).
Serta metode penalaran yang
digunankan menggunakan
forward chaining agar lebih
akurat. Berdasarkan hasil
pengujian unit testing didapat
kesimpulan bahwa metode
forward chaining cukup
akurat untuk memberikan
hasil berdasarkan fakta yang
ada.

Sistem pakar yang dibangun
untuk menentukan hukum
darah wanita berdasarkan
hukum syar’I. Penelitian ini
menggunakan
metode
inferensi forward chaining.
Berdasarkan hasil pengujian
sistem menunjukkan metode
forward chaining cocok
digunakan
untuk
permasalahan yang diangkat.

Sistem pakar diagnosa darah
pada wanita dirancang dan
diimplementasikan berbasis
web untuk memudahkan
pengguna
dalam
menggunakan aplikasi ini.
Hasil
akhir
diagnosa
berdasarkan fakta-fakta yang
telah dirumuskan.
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Haid, Nifas dan Istihadloh
Haid atau menstruasi menurut arti Bahasa adalah mengalir. Sedangkan menurut arti syar’i
adalah darah yang keluar dari pangkal Rahim seorang wanita dalam keadaan sehat dan menurut
kebiasaan, bukan karena melahirkan dan keluar pada waktu-waktu tertentu[4]. Syarat darah haid
yaitu Darah keluar tidak kurang dari 24 jam, darah keluar tidak melebihi 15 hari, darah keluar di
masa mungkin haid[5].
Nifas menurut arti bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut syar’i adalah kumpulan
darah haid selama masa mengandung yang akan keluar setelah sempurna melahirkan, baik anak
yang dilahirkan itu hidup ataupun mati. Kesimpulannya, yang dihukumi darah nifas adalah yang
terpenuhi di dalam 4 syarat yaitu keluarnya darah setelah sempurnanya melahirkan, keluarnya
darah sebelum berlalunya masa 15 hari, karena jika setelahnya, maka dihukumi darah haid jika
memenuhi syarat, dan tidak dihukumi mengalami nifas, antara 2 darah tidak dipisahkan masa 15
hari, dan jika dipisah masa itu, maka darah yang kedua bukan darah nifas, akan tetapi darah haid
jika memenuhi syarat, darah yang keluar semuanya dalam masa 60 hari, dan jika darah itu keluar
setelah 60 hari, maka bukan darah nifas, akan tetapi darah istihadlah[5].
Istihadloh adalah darah yang keluar tidak pada masa-masa haid dan nifas. Maksudnya
seorang wanita yang mengeluarkan darah yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan juga tidak
sesuai dengan ketentuan nifas, maka darah itu adalah istihadlah. Dengan demikian, istihadlah bisa
terjadi bagi wanita yang sedang haid, dan juga bisa terjadi atau dialami oleh wanita nifas[4].
2. METODE PENELITIAN
Mesin inferensi
Didalam sistem pakar mesin inferensi digunakan sebagai otak untuk penelusuran fakta.
Metode inferensi yang digunakan dalam membangun sistem pakar ini menggunakan metode
forward chaining. Proses pencarian dimulai dari rule yang teratas. Setiap rule hanya boleh di
eksekusi sekali saja. Proses pencocokan fakta akan berhenti bila tidak ada lagi rule yang
dieksekusi[6].
Berdasarkan data dari pakar, gejala dan hasil diagnosis digambarkan dalam pohon
keputusan seperti pada gambar 1 berikut:
Pohon keputusan

Gambar 1 Pohon Keputusan
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Sesuai dengan hasil pohon keputusan diatas maka dapat dirumuskan kaidah produksi
atau rule dalam perancangan sistem pakar ini seperti pada table 2 berikut:
Kaidah produksi
Table 2 Kaidah Produksi
Jenis Darah
Haid
Nifas
Mubtadi'ah Haid Mumayyizah

Mubtadi'ah Haid Ghairu Mumayyizah

Mu'tadah Haid Mumayyizah

Mu'tadah Haid Ghairu Mumayyizah

Mutahayyirah Mutlaqah Haid

Mu'tadah Haid Ghairu Mumayyizah Dzakirah
Lil Wakti Dunal Qadri

Mu'tadah Haid Ghairu Mumayyizah Dzakirah
Lil Qadri Dunal Wakti

Aturan Relasi Gejala Darah
JIKA G001 DAN G002 DAN G003 DAN
G004 MAKA D001- Haid
JIKA G0025 DAN G0026 DAN G0027 DAN
G0028 MAKA D002-Nifas
JIKA G005 DAN G006 DAN G007 DAN
G008 DAN G009 DAN G0010 DAN G0017
MAKA D003- Mubtadi'ah Haid Mumayyizah
JIKA G0010 DAN G0011 DAN G0012 DAN
G0013 DAN G0014 DAN G0015 DAN
G0017 DAN G0019 MAKA D004Mubtadi'ah Haid Mumayyizah
JIKA G005 DAN G006 DAN G007 DAN
G008 DAN G0010 DAN G0011 DAN G0012
DAN G0013 DAN G0014 DAN G0015 DAN
G0017 DAN G0018 MAKA D005- Mu'tadah
Haid Mumayyizah
JIKA G005 DAN G006 DAN G007 DAN
G008 DAN G0010 DAN G0011 DAN G0012
DAN G0013 DAN G0014 DAN G0015 DAN
G0016 DAN G0017 DAN G0019 DAN
G0020 DAN G0022 DAN G0023 MAKA
D006- Mu'tadah Haid Ghairu Mumayyizah
JIKA G0010 DAN G0011 DAN G0012 DAN
G0013 DAN G0014 DAN G0015 DAN
G0017 DAN G0019 DAN G0021 MAKA
D007- Mutahayyirah Mutlaqah Haid
JIKA G0010 DAN G0011 DAN G0012 DAN
G0013 DAN G0014 DAN G0015 DAN
G0017 DAN G0021 DAN G0022 MAKA
D008- Mu'tadah Haid Ghairu Mumayyizah
Dzakirah Lil Wakti Dunal Qadri
JIKA G0010 DAN G0011 DAN G0012 DAN
G0013 DAN G0014 DAN G0015 DAN
G0017 DAN G0019 DAN G0021 DAN
G0024 MAKA D009- Mu'tadah Haid Ghairu
Mumayyizah Dzakirah Lil Wakti Dunal Qadri

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan sistem pakar ini menggunakan
metode perancangan UML yang meliputi use case, class diagram, activity diagram, dan sequence
diagram[7].
2.1 Use case diagram
Use case dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:
2.2.1 Use case diagram pengguna (user)
Pengguna (user) dalam system ini dapat melakukan 3 interaksi antara lain pengguna dapat
membuka informasi darah, menu diagnosa dan menu help.
2.2.2 Use case diagram pakar (admin)
Pakar (admin) dalam system ini dapat melakukan 5 interaksi antara lain admin dapat
melakukan login system, dapat melakukan CRUD (create, read, update, delete) informasi
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darah, diganosa, data basis pengetahuan, dan help. Untuk lebih jelas perhatikan gambar 2
berikut:

Gambar 2 Use Case Diagram Admin & User
2.2 Class diagram
Class Diagram dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 class yaitu class macam darah, gejala,
pengetahuan, dan hasil diagnosa. Class diagram pada system ini beserta relasinya seperti
pada gambar 3 berikut:

Gambar 3 Use Case Class Diagram
2.3 Activity Diagram
Activity diagram pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:
2.3.1 Activity diagram pengguna (user)
Activity diagram user akses diagnosa dimulai dari user dengan memilih menu diagnosa
kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan halaman diagnose yang berupa
pertanyaan, kemudian user menjawab pertanyaan yang ditampilkan pada system setelah itu
system akan menampilkan hasil diagnose berdasarkan fakta-fakta yang telah diinputkan. Activity
diagram user akses diagonsa seperti pada gambar 4 berikut:
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Gambar 4 Activity Diagram User Akses Diagnosa
2.3.2

Activity diagram pakar (admin)
Activity Diagram admin keola basis pengetahuan dimulai dengan memilih menu basis
pengetahuan pada halaman dashboard admin. Kemudian sistem merespon dengan menampilkan
halaman basis pengetahuan berdasarkan data yang dipilih. Untuk menambahkan data admin
tinggal klik tombol + pada sistem kemudian admin akan dibawa kehalaman tambah data
pengetahuan. Kemudian jika admin ingin melakukan menghapus data pengetahuan, tinggal klik
tombol crash pada sistem. Activity diagram admin kelola basis pengetahuan seperti pada gambar
5 berikut:

Gambar 5 Activity Diagram Admin Akses Basis Pengetahuan
2.4 Sequence Diagram
Sequence diagaram dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu :
2.4.1 Sequence Diagram Admin
Sequence diagram admin kelola basis pengetahuan seperti pada gambar 6 berikut:
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Gambar 6 Sequence Diagram Admin Kelola Basis Pengetahuan
2.4.2

Sequence Diagram User
Sequence diagram user Akses Diagnosa seperti pada gambar 7 berikut:

Gambar 7 Sequence Diagram User Akses Diagnosa
2.5 Testing
Metode pengujian sistem pada penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu:
2.5.1 black box testing
Pengujian sistem black box testing pada basis pengetahaun yaitu seperti pada table 3 berikut:
Table 3 Uji Data Pengetahuan
Data masukan
Macam wanita:
Nama macam wanita

Jenis / Macam darah:
Nama jenis darah

Uji Data Normal
Yang diharapkan
Pengamatan
Data yang dimasukkan Menampilkan pesan
benar
lalu
dan sukses “data berhasil
menampilkan
dimasukkan”
pemberitahuan “data
berhasil dimasukkan”
Data yang dimasukkan Menampilkan pesan
benar
lalu
dan sukses “data berhasil
menampilkan
dimasukkan”

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

kesimpulan
Diterima

Diterima

IJCCS

Gejala:
Nama gejala

Data Masukan
Macam wanita:
Nama macam wanita
Jenis / Macam darah:
Nama jenis darah
Gejala:
Nama gejala

2.5.2

◼ 637

ISSN: 1978-1520
pemberitahuan “data
berhasil dimasukkan”
Data yang dimasukkan Menampilkan pesan
benar
lalu
dan sukses “data berhasil
menampilkan
dimasukkan”
pemberitahuan “data
berhasil dimasukkan”
Uji Data Salah
Yang diharapkan
Pengamatan
Tidak dapat
Pakar tidak dapat
menambah relasi
menambah data relasi
Tidak dapat
Pakar tidak dapat
menambah relasi
menambah relasi
Tidak dapat
Pakar tidak dapat
menambah relasi
menambah relasi

Diterima

Kesimpulan
Diterima
Diterima
Diterima

White box testing

Pengujian sistem white box testing pada login pakar yaitu seperti pada gambar 8 berikut:

Gambar 8 Login Pakar
Hasil setelah pakar klik tombol login seperti pada gambar 9 berikut:

Gambar 9 Hasil Uji Login Pakar
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahap ini akan dijelaskan lebih detail tampilan (user interface) dan proses yang harus
dilakukan dalam menjalankan website ini sampai selesai. Berikut ini tampilan website sistem
pakar diagnosa darah kewanitaan:
3.1 Halaman Login
Halaman ini merupakan gerbang keamanan untuk masuk pada back-end website, yaitu
dashboard administrator. Adapun tampilan halaman login admin ditunjukkan pada gambar
10 sebagai berikut:
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Gambar 10 Halaman Login Admin
3.2 Halaman Dashboard
Halaman utama dari dashboard administrator menampilkan link-link menuju halamanhalaman yang ada pada dashboard admin. Adapun tampilan halaman dashboard ditunjukkan
pada gambar 11 sebagai berikut:

Gambar 11 Dashboard Admin
3.3 Halaman Kelola Darah
Halaman ini berisi daftar darah yang telah diinputkan. Menampilkan tool-tool untuk
melakukan penambahan, pengeditan, deati dan hapus data darah yang telah diinputkan.
Adapun tampilan halaman kelola ditunjukkan pada gambar 12 sebagai berikut:

Gambar 12 Halaman Kelola Darah Admin
3.4 Halaman Kelola Gejala
Halaman ini berisi daftar gejala yang telah diinputkan. Menampilkan tool-tool untuk
melakukan penambahan, pengeditan dan hapus data gejala yang telah diinputkan. Adapun
tampilan halaman gejala ditunjukkan pada gambar 13 sebagai berikut:
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Gambar 13 Halaman Gejala Admin
3.5 Halaman pengetahuan
Halaman ini berisi data relasi antara data darah dan data gejala. Halaman ini menampilkan
tool-tool untuk melakukan penambahan dan pengeditan data relasi antara data darah dan
gejala. Adapun tampilan halaman basis pengetahuan ditunjukkan pada gambar 14 sebagai
berikut :

Gambar 14 Halaman Pengetahuan Admin
3.6 Halaman Utama
Halaman utama ini merupakan titik utama baik itu user/pengguna maupuan pakar/admin
pada awal membuka aplikasi sistem pakar. Halaman utama ini menampilkan link-link
menuju ke halaman-halaman yang ada pada menu sidebar seperti beranda, informasi darah,
diganosa, dan help. Adapun tampilan halaman utama ditunjukkan pada gambar 15 sebagai
berikut :

Gambar 15 Halaman Utama User
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3.7 Halaman Informasi Darah
Halaman informasi darah digunakan user untuk mengetahui seputar darah kewanitaan. Pada
halaman tersebut dikelompokkan berdasarkan macam wanita baik itu mubtadiah atau
mu’tadah. Adapun tampilan halaman informasi darah ditunjukkan pada gambar 16 sebagai
berikut :

Gambar 16 Informasi Darah User
3.8 Halaman Diagnosa
Halaman diagnosa digunakan oleh user untuk melakukan konsultasi atau diagnosa. User
diharuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan pada sistem untuk
mendapatkan jawaban dari gejala yang dialami. Adapun tampilan halaman diagnosa darah
ditunjukkan pada 17 sebagai berikut:

Gambar 17 Halaman Diagnosa User
3.9 Halaman Help
Halaman help digunakan oleh user sebagai panduan pemakaian aplikasi. Adapun tampilan
halaman help ditunjukkan pada gambar 18 sebagai berikut:
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Gambar 18 Halamn Help User
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis sistem pakar untuk menentukan hukum darah wanita menurut
mazhab imam syafi’I menggunakan metode forward chaining, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
• Telah dihasilkan aplikasi sistem pakar untuk menentukan hukum darah pada wanita
menurut mazhab imam syafi’I dengan menggunakan metode forward chaining berbasis
website.
• Metode forward chaining cukup tepat diterapkan pada kasus yang telah diteliti karena
penentuan hukum sudah sesuai dengan yang ada pada kitab suci Al-Qur’an dan AsSunnah.
• Sistem yang dibuat diharapkan dapat membantu kaum hawa dalam mencari tahu hukum
darah yang keluar baik itu darah keluar pertama kali maupun sudah pernah mengalami.
5. SARAN
Pada penelitian ini tentu masih terdapat banyak kekurangan yang dapat
disempurnakan lagi pada pengembangan sistem berikutnya. Agar aplikasi sistem pakar ini
menjadi lebih baik, baik meliputi pengetahuan yang ada di dalam sistem maupun tool-tool
tersedia. Untuk itu terdapat beberapa saran yang dapat digunakan, diantaranya :
• Sistem sebaiknya menggunakan perhitungan inputan kalendar agar lebih akurat hasil
yang didapatkan.
• Analisis masalah masih seputar darah haid dan istihadlah diharapkan penambahan
analisis haid dan nifas.
• Hasil diagnosa masih masih berdasarkan hukum syar’I agar hasil lebih akurat maka
disarankan untuk menggabungkannya dengan ilmu kedokteran.
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Abstrak
Pembuatan sistem informasi harus didahului dengan membuat desain sistem. Pembuatan
desain sistem memerlukan waktu yang lama karena harus melalui beberapa tahapan yang
memerlukan waktu yang lama pada tiap tahapanya. Namun hal ini dapat diatasi dengan sebuah
metode yang handal dalam menangani proses pembuatan desain sistem, metode itu adalah desain
sprint. Desain sprint adalah sebuah metode untuk mengembangkan suatu sistem informasi
dengan cepat. Dengan menggunakan desain sprint desain sistem dapat diselesaikan hanya dalam
5 hari kerja. Dengan cepatnya proses pendesainan sistem informasi maka proses pengerjaan
sistem informasi akan berdampak semakin cepat pula. Hasil akhir dari desain sprint adalah
sebuah prototype sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem informasi
yang diinginkan karena sudah melalui proses observasi terhadap pengguna langsung.
Kata kunci—sistem informasi, prakerin, desain sprint
Abstract
Making information systems must be preceded by making system designs. Making a
system design requires a long time because it must go through several stages that require a long
time at each stage. But this can be overcome by a method that is reliable in handling the process
of making the system design, that method is the sprint design. Sprint design is a method for
developing an information system quickly. By using the sprint design the system design can be
completed in only 5 working days. With the rapid process of designing information systems, the
process of working on information systems will have an increasingly rapid impact. The final result
of the sprint design is an information system prototype that can be used to develop the desired
information system because it has been through a process of direct observation of the user.
Keywords—information system, internship, design sprint
1. PENDAHULUAN

P

embuatan sistem informasi dimulai dengan melakukan observasi lingkungan untuk
mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibuat. Setelah itu dilakukan analisis untuk
menemukan win-win solution untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Baru setelah solusi
ditemukan dilakukan perancangan sistem yaitu dengan menggambarkan solusi dalam langkahlangkah penyelesaian, kemudian dibuatkan desain database, dan dilanjutkan dengan membuat
desain form(prototype) dari sistem yang akan dibuat.
Dengan metode linear yang sering digunakan (waterfall) proses ini akan memakan waktu
yang lama, lama pengerjaan disebabkan metode waterfall berjalan linear dari satu tahapan ke
tahapan berikutnya. Begitu juga dengan metode desain sprint. Desain sprint juga berjalan linear,
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namun waktu pengerjaan dilakukan lebih cepat karena waktu pengerjaan dipangkas menjadi 1
hari kerja pada tiap prosesnya[1].
Pemangkasan waktu ini dapat terlaksana dengan baik pada metode desain sprint
disebabkan pada desain sprint pengejaan dilakukan dengan kerja tim, sehingga deadline waktu
yang diberikan dapat terpenuhi berkat kerja tim yang dilakukan.
Pada pembuatan sistem informasi prakerin untuk SMK dan CV proses pembuatan desain
sistem dilakukan dengan menggunakan metode desain sprint yang dikerjakan secara tim. Tim
yang bekerja terdiri dari dua dosen dan 6 orang mahasiswa yang dibagi dalam dua tim yang
masing-masing diketuai oleh dosen. Untuk pengembangan sistem pada hari pertama tim
berkoordinasi dengan pihak sekolah dan CV untuk mencari kebutuhan sistem yang diinginkan
oleh sekolah maupun CV. Proses ini disebut proses understand, dari hasil koordinasi dan
wawancara yang dilakukan tim mencatat dan menginventarisir kebutuhan sistem diperlukan oleh
sekolah maupun CV.
Dari hasil wawancara kemudian tim akan melakukan pemetaan pikiran untuk menemukan
solusi-solusi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil pemetaan
pikiran akan dibahas dengan presentasi dari tim yang memiliki ide sebagai presentator, pada
tahapan ini tim yang memiliki ide menjelaskan hasil pemetaan yang dilakukan setelah kedua tim
selesai baru kemudian akan diputuskan ide mana yang akan digunakan. Setelah ide ditetapkan
baru kemudian dapat dibuatkan prototype.
Prototype hasil kerja tim akan dilakukan ujicoba langsung pada pengguna akhir untuk
dilakukan validasi keinginan pengguna akhir. Pada saat ujicoba tim akan mencatat segala
masukan pengguna agar desain sistem yang dibuat dapat digunakan dengan baik oleh pengguna,
sehingga tujuan pembuatan sistem akan tercapai. Proses ujicoba akan diulang hingga pengguna
merasa puas dengan sistem setelah sebelumnya prototype diperbaiki oleh tim.
Dalam penelitian tentang Sistem Pendukung Keputusan Untuk Tanaman Hortikultura
Dengan Metode Desain Sprint, peneliti menggunakan desain sprint untuk membuat desain yang
digunakan untuk membuat sistem pendukung keputusan dalam penentuan lahan pertanian
holtikultura didapatkan desain user interface yang digunakan dalam membangun sistem
pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk dasar melakukan coding bagi programmer
yang menggerjakan[2].
Jurnal Al Applying Agile Design Sprint Methods in Action Design Research: Prototyping
a Health and Wellbeing Platform. Penulis menggunakan desain sprint dalam perancangan user
interface aplikasi kesehatan yang menghasilkan user interface. Dalam penelitian ini dihasilkan
user interface yang dikerjakan hanya dalam 5 hari[3].
Pada jurnal Google Glass Development in Practice: UX Design Sprint Workshops penulis
beranggotakan 50 orang siswa yang dibimbing oleh seorang instruktur untuk membangun UX
yang dikembangkan untuk aplikasi google glass dengan hasil pemahaman siswa dalam
pengembangan UX sistem yang dikembangkan untuk google glass yang juga dikerjakan hanya
dalam 5 hari kerja[4].
Dari tiga contoh penelitian terdahulu yang sudah disampaikan peneliti berpendapat bahwa
penggunaan metode desain sprint cocok digunakan untuk menyelesaikan pembuatan user
interface sistem informasi prakerin untuk SMK dan CV.
2. METODE PENELITIAN
Metode desain sprint digunakan untuk mempercepat proses pembuatan desain suatu
sistem sehingga proses pengerjaan selanjutnya akan lebih cepat. Tahapan dalam desain sprint
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dibagi dalam 5 tahapan[5], dimana setiap tahapan yang dilaksanakan menggunakan 1 hari kerja.
Tahapan yang digunakan dalam desain sprint yaitu:
2.1. Tahap Understand
Tahap Understand adalah tahap dimana pengguna dan programmer bertemu untuk
membicarakan fitur apa saja yang diminta dalam sistem yang akan dibuat. Proses ini penting
sekali karena programmer akan menggetahui apa saja fitur yang ingin diberikan pada sistem yang
akan dibangun.
Pada tahap ini peneliti melakukan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak
CV dalam mengumpulkan data kebutuhan sistem yang diinginkan oleh pengguna dalam hal ini
pihak sekolah dan CV.
Dalam proses pengumpulan data peneliti dengan tim dibagi dalam dua tim untuk tiap tim
akan melakukan wawancara dan inventarisir kebutuhan dari masing-masing client, pada tahap ini
pengguna dapat memberikan masukan berupa data required sistem dan data awal yang diperlukan
oleh peneliti dan tim, dari data yang diberikan oleh pengguna kemudian peneliti akan
menyimpilkan kebutuhan sistem yang diinginkan oleh pengguna sebagai dasar menuju tahapan
berikutnya.
2.2. Tahap Diverge
Setelah hari pertama melakukan koordinasi dan wawancara kepada calon pengguna,
maka pada hari kedua peneliti dan tim melakukan diskusi untuk menggali solusi dari masingmasing kelompok tim yang sudah dibuat. Pada tahap ini pimpinan tim dan anggota timnya
mendefiniskan dan mencarikan solusi untuk masalah yang dihadapi.
Dalam tahapan ini juga perlu adanya pembatasan masalah
dikerjakan tidak melebar kemana-mana. Bila dalam penentuan tujuan
berhubungan dengan masalah yang dikerjakan, maka tim harus juga
urgensi dari masalah yang didapati. Bila hasil pengukuran mendapati
tidak terlalu penting maka masalah tersebut dapat diabaikan.

sehingga project yang
ada masalah yang yang
melakukan pengukuran
bahwa urgensi masalah

Hasil diskusi tim dituliskan dalam kertas yang dapat ditempelkan pada papan agar dapat
didiskusikan kembali dengan tim lain pada hari berikutnya untuk menentukan solusi dari tim
mana yang akan digunakan.
2.3. Tahap Decide
Pada hari ketiga setelah pada hari sebelumnya melakukan pendefinisian dan mencari
solusi masalah dalam tim yang sudah dibagi. Pada hari ketiga dilakukan presentasi dari masingmasing tim untuk didiskusikan solusi yang sudah dibuat dalam diskusi tim. Tujuan dari diskusi
yang dilakukan adalah untuk menentukan ide yang terbaik yang akan digunakan dalam
penyelesaian project nantinya.
Setelah melakukan presentasi dan diskusi, kemudian dilakukan voting untuk memutuskan
ide dari tim mana yang akan digunakan dan tentunya dari tiap anggota tim harus memberikan
suara dengan menitik beratkan dari hasil diskusi yang sudah dilakukan.
Dalam melaksanakan voting semua desain yang sudah dibuat ditempelkan ke papan
dengan menggunakan sticky note yang kemudian diberikan tanda dengan voting dot sticker oleh
masing-masing anggota sebagai bentuk pilihan dari anggota. Hasil penghitungan akan
menentukan ide mana yang akan dieksekusi pada hari berikutnya.
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2.4. Tahap Prototype
Pada hari keempat setelah diputuskan ide terbaik, pada tahap keempat ini dibuatkan
prototype sistem sebagai demo sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini adalah tahap paling sulit
karena pada tahap ini selain harus membuat prototype yang dapat diterima oleh pengguna, kita
juga harus menekan biaya produksi karena hasil yang didapatkan bukan hasil akhir namun hanya
gambaran akhir dari sistem yang akan dibuat.
Pembuatan prototype harus dilakukan dengan teliti agar prototype yang dihasilkan dapat
diterima dengan baik oleh pengguna, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir.
Dalam pembuatan prototype ini peneliti menggunakan HTML sebagai prototype yang akan diuji
cobakan pada tahapan berikutnya.
2.5. Tahap Validasi
Pada hari kelima adalah hari terakhir pengembangan yang dilakukan. Pada hari ini
dilakukan validasi yaitu ujicoba langsung oleh para pengguna. Para pengguna akan melakukan
pengujian dan penilaian terhadap prototype yang sudah dibuat.
Pengujian harus dilakukan oleh pengguna yang benar, yaitu pengguna yang paham
dengan baik tentang produk yang akan dikembangkan. Jika ujicoba dilakukan oleh developer
sendiri dikhawatirkan akan tidak objektifnya penilaian yang diberikan. Penguji yang baik akan
dapat mewakili perasaan dan keinginan pengguna yang lain.
Dalam melakukan ujicoba ini peneliti melibatkan pengguna agar pengguna dapat menilai
kesesuaian dan fungsionalitas dari prototype yang buat.

Gambar 1. Langkah dalam Desain Sprint
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengimplementasian desain sprint dalam pembuatan user interface sistem informasi
prakerin untuk SMK dan CV dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah
disebutkan diatas. Pengimplementasian dapat diselesaikan dalam 5 hari kerja.
Sebelum melakukan tahapan-tahapan dalam desain sprint tim menunjuk seorang anggota
untuk menjadi ketua dalam tim agar ada penanggungjawab kegiatan ketika diskusi berlangsung.
Ketua tim akan mengatur dan memutuskan solusi mana yang digunakan berdasarkan hasil diskusi
yang dilakukan.
3.1. Mengumpulkan Data
Pada hari pertama dilakukan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
client. Dalam tahap ini tim melakukan penggalian data dengan client sebagai sumber pemberi
datanya, pada penelitian ini client peneliti adalah para kepala sekolah dan bagian kurikulum yang
mengurus kegiatan prakerin, serta para stakholder dari perusahaan sebagai sampling. Dari hasil
wawancara yang dilakukan didapatkan data sebagai berikut :
Kegiatan prakerin diawali dengan melakukan kerjasa antara sekolah dengan pihak
instansi yang sebelumnya sudah dicarikan oleh pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah akan
melakukan sosialisasi kepada siswa kelas XI SMK dan guru yang akan menjadi pembimbing
prakerin sebagai persiapan awal kegiatan prakerin. Pada tahap selanjutnya sekolah akan
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menentukan siswa yang akan menempati instansi yang dituju lengkap dengan guru
pembimbingnya.
Sekolah membuat surat pengantar untuk dibawa siswa dan guru pembimbing ketempat
yang dituju ketika awal masuk ke instansi. Ketika instansi sudah diterima instansi, maka siswa
sudah dapat memulai kegiatan prakerinnya.
Pada saat prakerin berlangsung siswa akan diberikan jadwal kegiatan serta apa saja yang
harus dilakukan selama kegiatan prakerin oleh instansi. Setelah itu siswa harus melaporkan
kehadiran dan kegiatanya ketika berada di instansi kepada pemilik instansi dan guru
pembimbingnya.
Pada akhir kegiatan instansi akan memberikan penilaian terhadap siswa dan memberikan
sertifikat hasil kegiatan kepada siswa sebagai tanda bahwa siswa sudah melakukan kegiatan.

Gambar 2. Alur kegiatan Prakerin dari sekolah
Dalam penentuan tempat kegiatan prakerin sekolah akan melakukan kerjasama terlebih
dahulu dengan tempat prakerin sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan prakerin. Tempat
prakerin paling tidak harus memiliki tempat usaha untuk penempatan siswa nantinya. Penempatan
siswa juga diutamakan pada instansi yang sesuai dengan keahlian siswa. Instansi juga harus
menanda tangani surat perjanjian sebagai bukti bahwa instansi bersedia ditempati oleh siswa.
Kriteria siswa yang melakukan prakerin adalah siswa yang terdaftar pada sekolah yang
melakukan prakerin dan terdaftar pula sebagai siswa kelas XI pada sekolah tersebut, sehingga
pihak sekolah akan dapat mendaftarkan siswa pada instansi yang dituju.
Guru pembimbing juga harus memenuhi kriteria sebagai guru pembimbing yaitu guru
yang berasal dari sekolah yang melaksanakan prakerin.
Yang disebut sekolah adalah smk yang siswanya melaksanakan kegiatan prakerin pada
tahun tersebut diinstitusi yang sudah melaksanakan kerja sama dengan sekolah.
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Tabel 1 Variabel Kegiatan Prakerin
No

Nama Variabel

Ketentuan

1.

Tempat Kegiatan

✓
✓
✓
✓
✓

2.

Siswa

✓ Kelas XI
✓ Terdaftar sebagai siswa pada sekolah yang

Sudah melakukan kerjasama dengan sekolah
Memiliki tempat usaha
Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa
Dalam kota/kabupaten
Bersedia ditempati kegiatan

menyelenggarakan prakerin
3.

Guru

✓ Guru pembimbing siswa prakerin
✓ Dari intern sekolah yang siswanya melakukan
prakerin

4.

Sekolah

✓ SMK Yang melakukan kegiatan prakerin
Tabel 2 Akses System Informasi

No

Nama Variabel

1.

Tempat Kegiatan

Ketentuan

✓ Akses sebagai perusahaan
✓ Membuatkan jadwal kegiatan siswa selama di
lokasi

✓ Melaporkan kehadiran siswa
✓ Memberikan penilaian pekerjaan siswa
✓ Mencetak sertifikat
2.

Siswa

✓ Login sebagai prakerin
✓ Membuat laporan kegiatan
✓ Upload foto kegiatan

3.

Guru

✓ Login sebagai guru
✓ Memonitor kegiatan siswa
✓ Memberikan penilaian kepada siswa

4.

Sekolah

✓
✓
✓
✓

Login sebagai sekolah
Memonitor kegiatan siswa
Memberikan penilaian kepada siswa
Cetak sertifikat.

Untuk mengakses sistem tiap user akan memiliki akses masing-masing dan juga hak
masing-masing akan berbeda dalam mengakses menu yang ada dalam sistem. Perusahaan akan
memakai akses perusahaan dengan hak akses pada menu data jadwal kegiatan siswa, data sekolah
yang melakukan prakerin dan cetak sertifikat setelah memberikan penilaian terhadap kegiatan
siswa selama melaksanakan prakerin.
Sekolah dan guru dapat melakukan akses dengan akses admin sekolah dimana guru dan
sekolah dapat mengakses data siswa, data perusahaan, data kegiatan siswa dan data kehadiran
siswa. Sedangkan siswa akan dapat mengakses data galery foto kegiatan yang diupload, data
kegiatan, data jadwal dan data jadwal kegiatan yang dibuat oleh instansi yang ditempati.
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Gambar 3. Hak akses masing-masing akun
3.2. Pengembangan Sistem
Setelah pada hari pertama mengumpulkan data dari client dalam hal ini sekolah dan
perusahaan. Pada hari kedua pada tahap diverge tim yang sudah dibuat masing-masing akan
mengembangkan berbagai kemungkinan solusi sistem yang dibuat dalam sketsa yang
digambarkan dalam kertas warna-warni yang sudah disiapkan. Sketsa yang dibuat digunakan
untuk dijadikan acuan pada tahap berikutnya. Semua sketsa yang dibuat ditempelkan pada papan
yang sudah disiapkan.

Gambar 4. Ide yang diusulkan oleh tim
Masing-masing tim membuat sistem yang akan dikembangkan pada tim kecilnya yang
nantinya dibawa pada diskusi dengan tim lainya. Pada tahapan ini satu tim dapat membuat lebih
dari sistem yang diusulkan agar lebih banyak solusi yang dapat dipilih. Namun dalam diskusi
kedua tim masing-masing tim mengirimkan 1 solusi sistem yang diajukan. Sehingga bisa
dipastikan hanya akan ada 2 solusi yang didiskusikan pada hari ketiga dengan tim yang lain.
3.3. Pembuatan Prototype
Seperti yang sudah dibahas pada sub 3.2. sebelumnya diketahui bahwa ada dua usulan
solusi yang ditawarkan oleh tim. Pada tahap decide ini akan dipilih 1 usulan terbaik yang akan
digunakan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada akhir pemilihan usulan dapat pula dilakukan
pencampuran usulan sehingga dihasilkan prototype yang sesuai dengan keinginan pengguna.
Tim yang mengusulkan solusi diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan
mempertahankan solusi yang dibuatnya. Pada saat diskusi ketua tim akan mengatur jalanya
diskusi dan memutuskan solusi dari tim mana yang akan dieksekusi pada tahap pembuatan
prototype.
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Pada tahap diskusi ini pembahasan akan dibagi dalam 4 bagian yaitu desain form login,
desain pendaftaran user, desain dashboard dan desain inputan pada dashboard.
3.3.1. Desain User Interface Login
Desain user interface yang diusulkan oleh tim satu menitik beratkan pada desain yang
elegan dengan menempatkan tombol next pada form login untuk menuju inputan password setelah
user menginputkan username yang dimiliki layaknya desain yang ditawarkan oleh form login
google.
Sedangkan desain yang ditawarkan tim dua mengacu pada fungsionalitas dengan
menempatkan form sederhana yang menampilkan semua inputan dan bahkan menambahkan
pemilihak hak akses.
Desain yang kedua dianggap lebih baik bagi user dibandingkan desain dari tim satu
karena user tidak perlu mengklik tombol dua kali ketika ingin menginputkan user dan password
yang ia miliki

Gambar 5. Desain prototype form login yang sudah dihosting
3.3.2. Desain Pendaftaran User
Desain pendaftaran user yang diusulkan oleh tim satu masih menitik beratkan pada desain
yang elegan seperti pada desain login. Sedangkan usulan dari tim dua isian dibiarkan menumpuk
pada satu halaman sehingga untuk mengisi data user harus melakukan scrool ke bawah halaman
untuk dapat melanjutkan proses pendaftaran.
Untuk desain pendaftaran login diambil usulan dari tim pertama dengan menempatkan
tombol next setelah menginputkan beberapa data saja.

Gambar 6. Desain prototype pendaftaran user
3.3.3. Desain Dashboard
Desain dahboard yang diusulkan baik oleh tim satu dan tim dua menempatkan menu pada
sisi kiri halaman, sehingga pada desain halaman dashboard tidak perlu diskusi panjang untuk
penentuan.
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Gambar 7. Desain prototype halaman dashboard
3.3.4. Desain inputan pada dashboard
Desain inputan pada halaman dahboard yang diusulkan oleh tim satu
mengimplementasikan modal sehingga tampilan inputan akan mengambang. Sedangkan usulan
tim kedua inputan tidak mengimplementasikan modal sehingga inputan normal tidak
mengambang. Pada desain ini usulan tim dua yang diterima.

Gambar 8. Desain prototype inputan pada dashboard
Dengan demikian hasil pembuatan prototype didasarkan dari usulan kedua tim dengan
cara dikombinasikan berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan
3.4. Validasi Desain
3.4.1. Proses validasi
Validasi desain prototype dilakukan untuk dinilai fungsionalitasnya oleh pengguna.
Proses validasi melibatkan pengguna akhir baik sekolah, guru pembimbing, admin instansi serta
para siswa.
Pada proses validasi ini peneliti melibatkan 50 siswa dan 20 guru dari berbagai sekolah,
serta 7 orang admin dari instansi dan sekolah. Proses validasi dilakukan bertahap karena
melibatkan banyaknya pengguna. Proses validasi dilakukan diruang laboratorium yang terkoneksi
dengan internet, sehingga semua pengguna yang terlibat dapat mengakses prototype yang sudah
dihostingkan.
Semua pengguna menggunakan komputer yang sudah disiapkan untuk mengakses desain
prototype yang sudah dibuat. Setelah selesai melakukan ujicoba prototype semua pengguna
diberikan lembar kuisioner untuk memberikan penilaian pada desain user interface yang dibuat
dalam prototype.
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Gambar 9. Proses validasi desain
3.4.2. Hasil validasi
Penilaian yang dilakukan oleh pengguna dituliskan dalam kuisioner yang dibagikan
setelah melakukan ujicoba. Aspek yang dinilai dalam validasi desain prototype ini antara lain
kenyamanan, kemudahan penggunaan, keterbacaan konten, navigasi antar halaman, performa
ketika digunakan, kesesuaian penggunaan komponen, user friendly dan kepuasan pengguna.
Dalam hal kenyamanan rata-rata pengguna menyatakan desain user interface sudah cukup
nyaman hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3. Kenyamanan pengguna
Puas

Cukup

Kurang

Tidak Puas

Siswa

11

26

13

0

Guru

8

10

2

0

Admin

2

4

1

0

User

Admin
Tidak Puas
Kurang

Guru

Cukup
Siswa

Puas

0

10

20

30

Gambar 10. Grafik kenyamanan pengguna
Kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi mendapatkan nilai yang cukup dari
para pengguna yang yang sudah melakukan ujicoba. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut
Tabel 4. Kemudahan penggunaan
Puas

Cukup

Kurang

Tidak Puas

Siswa

20

29

1

0

Guru

6

14

0

0

Admin

2

5

0

0

User
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Gambar 11. Grafik kemudahan penggunaan
Dalam hal keterbacaan konten pengguna memberikan nilai yang cukup, para pengguna
yang sudah melakukan ujicoba memberikan penilaian yang menggembirakan. Hal ini dapat
terlihat dari tabel berikut
Tabel 5. Keterbacaan konten
Puas

Cukup

Kurang

Tidak Puas

Siswa

21

28

1

0

Guru

5

14

1

0

Admin

1

6

0

0

User

Admin
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Guru
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Siswa

Puas
0

10

20

30

Gambar 11. Grafik keterbacaan konten
Navigasi antar halaman mendapatkan nilai yang memuaskan dari para pengguna yang
melakukan ujicoba terbukti dengan data yang didapat seperti disajikan dalam tabel dibawah.
Tabel 6. Navigasi
Puas

Cukup

Kurang

Tidak Puas

Siswa

28

10

12

0

Guru

10

6

4

0

Admin

3

0

4

0

User
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Gambar 11. Grafik navigasi
Performa sistem ketika digunakan oleh pengguna mendapatkan penilaian yang kurang
memuaskan dikarenakan performa yang dihasilkan dianggap kurang begitu memenuhi ekspektasi
pengguna. Penilaian dari pengguna dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 7. Performa
Puas

Cukup

Kurang

Tidak Puas

Siswa

10

16

22

2

Guru

5

11

4

0

Admin

0

2

3

2

User

Admin

Tidak Puas
Kurang

Guru

Cukup
Puas

Siswa
0

5

10

15

20

25

Gambar 12. Grafik performa
Penilaian berikutnya dari adalah dalam hal kesesuaian penggunaan komponen pendukung
sistem informasi dari fitur dan komponen yang digunakan dalam membentuk sistem informasi
yang digunakan.
Tabel 8. Kesesuaian komponen
Puas

Cukup

Kurang

Tidak Puas

Siswa

23

13

3

11

Guru

3

7

5

5

Admin

1

2

4

0

User
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Gambar 13. Grafik kesesuaian komponen
Penilaian user friendly dari user didapatkan hasil yang cukup menggembirakan dimana
pengguna menilai desain sistem sudah user friendly.
Tabel 9. User Friendly
Puas

Cukup

Kurang

Tidak Puas

Siswa

4

43

3

0

Guru

5

10

4

1

Admin

1

5

1

0

User
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Gambar 14. Grafik user friendly
Pada kriteria penilaian terakhir pengguna ditanya tentang kepuasan mereka setelah
melakukan ujicoba. Dan hasil penilaian yang diberikan penguji berimbang yang menandakan
pengguna dapat menerima hasil dari sistem yang dibuat.
Tabel 9. Kepuasan Pengguna
User

Puas

Cukup

Kurang

Tidak Puas

Siswa

4

43

3

0

Guru

5

10

4

1

Admin

1

5

1

0
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Gambar 14. Grafik user friendly
4. KESIMPULAN
Dari pembahasan yang sudah dilakukan peneliti menyimpulkan dengan menggunakan
desain sprint pembuatan desain sistem informasi dapat dilakukan dalam 5 hari kerja. Dengan
menggunakan desain sprint pula kita dapat menghemat waktu pengerjaan desain sistem. Hasil
akhir yang didapat dari implementasi desain sprint ini adalah prototype dari sistem yang akan
dibangun. Selain itu terbukti bahwa hasil desain sprint dapat memuaskan kepada para pengguna
akhir yang melakukan ujicoba.
5. SARAN
Untuk mempercepat dalam pengerjaan dibutuhkan tim yang solid dalam proses dari awal
hingga akhir, sehingga dengan tim yang solid akan dapat membuat solusi yang beragam sehingga
sistem yang dibuat dapat diselesaikan dalam berbagai cara sesuai dengan kebutuhan dari client.
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Abstrak
Hypermart merupakan supermarket di kota Makassar yang melayani penjualan barangbarang kebutuhan rumah tangga dan keperluan umum. Toko ini memiliki jumlah transaksi yang
cukup tinggi setiap hari bisa melayani 500 lebih pelanggan dengan berbagai latar belakang.
Masalah yang sering dihadapi oleh pihak manajemen Hypermart adalah seringnya permintaan
persedian barang dari gudang ke Hypermart tidak tepat jumlahnya, ada barang yang seharusnya
dipesan dalam jumlah banyak tetapi tidak disediakan oleh bagian gudang Hypermart, begitu juga
sebaliknya ada barang yang dipesan dalam jumlah sedikit tetapi disediakan banyak oleh
Hypermart. Idealnya proses pengadaan persediaan barang khususnya minumam oleh Hypermart
mengacu pada data transaksi penjualan yang terjadi pada toko, sehingga hasil permintaan
persediaan menjadi terkendali. VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno
Resenje) adalah metode optimasi multikriteria yang digunakan dalam sistem yang kompleks.
Metode ini berfokus pada perangkingan dan memilih dari satu set alternatif, dan menentukan
solusi kompromi untuk masalah kriteria yang bertentangan, yang dapat membantu para
pengambil keputusan untuk mencapai keputusan akhir. Hasil penelitian ini berhasil menentukan
tingkat terjual barang dibandingkan barang yang lain berdasarkan Analisa data penjualan.
Kata kunci—VIKOR, Hypermart, Persediaan
Abstract
Hypermart is a supermarket in Makassar that serves the sale of household goods and
general needs. This store has a high number of transactions every day that can serve more than
500 customers with various backgrounds. The problem often faced by the management of
Hypermart is the frequent demand for supply of goods from the warehouse to Hypermart is not
the right amount, there are goods that must be ordered in large quantities but are not provided
by the Hypermart warehouse, and vice versa there are goods that are ordered in small quantities
but provided a lot by Hypermart. . Ideally, the process of procuring inventory, especially
beverages by Hypermart, refers to data on sales transactions that occur in stores, so that the
results of inventory requests are controlled. VIKOR (VIseKriterijumska Optimizacija I
Kompromisno Resenje) is a multi-criteria optimization method used in complex systems. This
method focuses on ranking and selecting a set of alternatives, and determining a compromise
solution to the problem of conflicting criteria, which can help the decision maker to reach a final
decision. The results of this study managed to determine the level of goods sold compared to other
goods based on analysis of sales data.
Keywords— VIKOR, Hypermart, Inventory
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1. PENDAHULUAN

H

ypermart merupakan supermarket di kota Makassar yang melayani penjualan barang-barang
kebutuhan rumah tangga dan keperluan umum. Toko ini memiliki jumlah transaksi yang
cukup tinggi setiap hari. Masalah yang sering dihadapi oleh pihak manajemen Hypermart adalah
seringnya permintaan persedian barang dari gudang ke Hypermart tidak tepat jumlahnya. Ada
barang yang seharusnya dipesan dalam jumlah banyak tetapi tidak disediakan oleh Bagian
Gudang Hypermart, begitu juga sebaliknya ada barang yang dipesan dalam jumlah sedikit tetapi
disediakan banyak oleh Hypermart. Penentuan stok barang ini yang direncanakan untuk
menentukan persediaan guna memenuhi tingkat penjualan yang direncanakan atau tingkat
permintaan pasar dan mengurangi tingkat kelebihan produk di area gudang (overload) yang
sering terjadi [1]. Stock accuracy juga merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur
kinerja gu-dang. Indikator kinerja menggambarkan beberapa aspek kinerja yang sangat kritis dari
sebuah peru-sahaan yang akan menentukan sukses tidaknya perusahaan tersebut pada masa kini
maupun pada masa depan [2].
Perancangan adalah tahapan perancangan memiliki tujuan untuk mendesign sistem baru
yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari
pemilihan alternatif sistem yang terbaik [3]. Decision Support System (DDS) atau sistem
pendukung keputusan (SPK) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan
pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi
terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam
situasi semi terstruktur dan situasi yang tak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti
bagaimana keputusan seharuanya dibuat [4] [5] [6].
Metode VIKOR adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau yang
lebih dikenal dengan Multi Criteria Decision Making (MCDM). MCDM digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan dengan kriteria yang bertentangan dan tidak sepadan. Metode ini
berfokus pada peringkat dan pemilihan dari sekumpulan alternatif kriteria yang saling
bertentangan untuk dapat mengambil keputusan untuk mencapai keputusan akhir [7].
2. METODE PENELITIAN
Jenispenelitian yang dilakukan yaitu: 1) Penelitian lapangan dengan melakukan
pengamatan secara langsung pada Hypermart Makassar yang beralamat di Mall Panakkukang
Lantai Basement Jl. Boulevard Mas Balla Parang Tamalate. 2) Penelitian kepustakaan dengan
mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan. 3) Penelitian kuantitatif eksperimen dimana
peneliti menguji metode Vikor untuk kasus perhitungan persediaan barang.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan observasi pada
lokasi Hypermart Makassar. Adapun data yang digunakan adalah data penjualan dan data
pemesanan barang pada 5 bulan terakhir.
Tahapan yang dilakukan adalah: 1) Pengumpulan data: berupa pengumpulan data
penunjang yang dapat membantu perancangan sistem. 2) Analisis Sistem: proses menganalisa proses
berdasarkan datayang terkumpul. 3) Pengkodean: pengkodean adalah implementasi model ke dalam
bahasa pemrograman. 4) Uji aplikasi: pengujian perangkat lunak dilakukan setelah proses coding
selesai untuk melakukan verifikasi dan validasi perangkat lunak. 5) Implementasi yaitu abstraksi
dari penerapan (implementasi) suatu sistem software.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rancangan Sistem merupakan suatu Sistem kegiatan yang dilakukan untuk mendesain
suatu Sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang tersusun secara logis, dimulai dari
pengumpulan data yang diperlukan guna pelaksanaan perancangan tersebut. Langkah selanjutnya
adalah melakukan desain Sistem untuk membangun Perancangan Sistem Pengambilan
Keputusan Untuk Penentuan Stok Minuman Di Hypermart Dengan Metode Vikor
IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

◼ 661

ISSN: 1978-1520

Daft ar Minuman
paling Laris

Penentuan Jumlah Stok Barang
Berdasarkan Data Penjualan
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Penjualan Minuman Tahun 2019
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Gambar 1 Use Case Diagram
Use case diagram actor yang terhubung ke sistem terdiri dari administrator gudang
dimana memiliki fungsi masing – masing ke sistem yang berbeda.
Minuman
-Barcode
-Nama
-idkategori
-harga

<<Interface>>
VIKOR
-Barcode
-noNota
-Kategori
-jumlah

<<Interface>>
ProsedureGrafikPenjualan

+save()
+update()
+delete()

-Barcode
-Kategori
-Jumlah

-Proses()

-getGrafikPenjualan()

DaftarProdukLaris
GrafikBelanja
-Barcode
-nama
-Q1
-Q2
-Q3

-Barcode
-nama
-Jumlan

Ranking()

-InformasiPenjualan()

Gambar 2 Class Diagram
Class diagram menggambarkan class-class diagram yang akan dibangun ke dalam sistem
yang akan dibuat yaitu terdiri dari class Minuman, class kategori, class dan class Perhitungan
Metode Double Exponential Smoothing

User

Aplikasi

Database

administrator
Send Data Transaksi

Periode Analisa

Hitung Barang Paling Laris
With Vikor

Daftar Minuman Paling Laris

Gambar 3 Sequence Diagram
Sequence diagram menggambarkan tahapan secara runut pada proses yang terjadi di sisi
administrator diantaranya proses data parameter, kategori, data hasil perhitungan stok aman
minuman
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Input Data
Minuman

Simpan Data

Hapus data

Edit Data

Gambar 4 Activity diagram Input Data Minuman
Activity diagram menggambarkan tahapan proses penginputan data Minuman, di dalam
di dalam terdapat fungsi hapus dan edit data Minuman

Pilih Kriteria

Grafik Barang

Grafik Kategori

Tampil Grafik Penjualan

Gambar 5 Activity Grafik Penjualan
Activity diagram menggambarkan tahapan proses proses grafik data belanja penjualan
Minuman pada tahun berjalan.
Ambil Data Transaksi

Filter Data Transaksi

Set.V1,V2,V3

Hitung
Unity S
Unity R

Daftar Barang Paling Laris

Gambar 6 Activity Diagram Metode Vikor
Activity diagram menggambarkan tahapan proses proses perhitungan menentukan produk
paling lari dari data penjualan.
Desain antarmuka adalah desain untuk menggambarkan interface/penghubung antara User
dan aplikasi yang dibangun, adapun desain antarmuka sebagai berikut

No.
1

Nama Input
Input Data Minuman

Tabel 1 Daftar Input Secara Umum
Alat Input
Keterangan
Keyboard
Form Untuk Data Minuman

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

2

IJCCS

ISSN: 1978-1520

Input Setting

Keyboard

◼ 663

Form setting bobot strategy of
the maximum group utility
Desain antarmuka Output adalah desain untuk menggambarkan interface/penghubung
antara User dan aplikasi yang dibangun yang merupakan hasil atau keluaran dari aplikasi, adapun
desain antarmuka output sebagai berikut:

No.
1
2
3

Tabel 2 Daftar Output Secara Umum
Nama Output
Media Output
Keterangan
Daftar Minuman
Monitor
Daftar Minuman
Daftar Minuman Laris
Monitor
Daftar Produk paling laris
dengan metode Vikor
Daftar Grafik
Monitor
Daftar Grafik Penjualan

3.1 Rancangan Antarmuka Output
Output merupakan produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. Output ini dapat berupa
hasil yang dikeluarkan di media keras dan output yang berupa hasil dikeluarkan ke media lunak.

Gambar 7 Rancangan Antarmuka Output Daftar Minuman

Gambar 8 Rancangan antarmuka Daftar Produk Laris dengan Vikor
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Gambar 9 Rancangan Antarmuka Output Grafik Penjualan
3.2 Rancangan Antarmuka Input
Rancangan input memberi gambaran mengenai interface penginputan data yang akan
disimpan dalam database atau diproses terlebih dahulu.

Gambar 10 Rancangan input data Minuman

Gambar 11 Rancangan Input Setting Data

Gambar 12 Rancangan Input Transaksi
3.3 Rancangan Basis Data
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Kategori **
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Q1
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barcode
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total

Tbl_setting
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Gambar 13 Relasi Antar Tabel
3.4 Struktur Tabel

No.

Nama Field

Tabel 1 Struktur Tabel Data Minuman
Tipe
Lebar
Keterangan

1

Barcode

Int

2

Nama

Varchar

3

Id_Kategori

Varchar

25 Kategori Minuman

4

Harga

Int

11 Harga Minuman

5

Q1

Float

11,2 Rating Vikor Alterantif 1

6

Q2

Float

11,2 Rating Vikor Alterantif 2

7

Q3

Float

11,2 Rating Vikor Alterantif 3

No.

Nama Field

1

Nota

2

11 Kode/ID Minuman
100 Nama Minuman

Tabel 2 Struktur Tabel Transaksi
Tipe
Lebar

Keterangan

Varchar

10

No. Nota

Barcode

Int

11

Barcode Minuman

3

Nama Minuman

Int

100

Nama Minuman

4

Harga

Int

11

Harga Minuman

5

Jumlah

Int

11

Jumlah pembelian

6

Total

Int

11

Total Belanja

7

Tanggal

Date

10

Tanggal Transaksi

No.

Nama Field

Tabel 3 Struktur Tabel Setting
Tipe
Lebar

Keterangan

1

V1

Float

10.2

Nilai voting by majority

2

V2

Float

10.2

Nilai by concensus

3

V3

Float

10.2

Nilai with veto

3.5 Implementasi Metode Vikor
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1. Data Time series Penjualan Minuman
Tabel 4 Tabel Data Penjualan
No
Nama
1 hypermart soybean mlk l/swet 300ml

04
3

05
3

06
15

07
7

08
9

3
10

3
4

11
16

3
8

3
6

4 hypermart air mnm cup new 240ml
5 hypermart air mnm btl new 600ml

9
9

9
9

8
16

10
7

6
8

6 hypermart orange juice drk 1000ml
7 hypermart yoghurt red grape 250ml

6
11

5
2

17
8

8
6

8
4

2 hypermart soybean mlk unswt 300ml
3 hypermart soybean mlk sweet 300ml

2. Matriks Keputusan
Tabel 5 Tabel Matriks keputusan
218
C1 C2 C3 C4 C5
A1

3

3

15

7

9

A2
A3

3
10

3
4

11
16

3
8

3
6

A4
A5

9
9

9
9

8
16

10
7

6
8

A6
A7

6
11

5
2

17
8

8
6

8
4

Max

11

9

17

10

9

Min

3

2

8

3

3

3. Bobot Keputusan
Bobot Kriteria terdistribusi rata setiap bulan sehingga ∑nj=1wj=1
W=[0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]
4. Normasilsasi Maktriks Keputusan
Rumus Normalisasi Nij =

(f+ − fij)
(f+j − f−j)

Tabel 6 Tabel Normalisasi Matriks Keputusan
C1
C2
C3
C4
C5
A1

1

0.857

0.222

0.429

0

A2

1

0.857

0.667

1

1

A3

0.125

0.714

0.111

0.286

0.5

A4

0.25

0

1

0

0.5

A5

0.25

0

0.111

0.429

0.167

A6

0.625

0.571

0

0.286

0.167

A7

0

1

1

0.571

0.833

5. Perhitungan Normasilsasi Maktriks Keputusan * Bobot F ∗ ij = wj. Nij
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Tabel 7 Tabel Perhitungan Maktriks Keputusan * Bobot
C1
C2
C3
C4
C5
A1

0.2

0.171

0.044

0.086

0

A2

0.2

0.171

0.133

0.2

0.2

A3

0.025

0.143

0.022

0.057

0.1

A4

0.05

0

0.2

0

0.1

A5

0.05

0

0.022

0.086

0.033

A6

0.125

0.114

0

0.057

0.033

A7

0

0.2

0.2

0.114

0.167

6. Perhitungan Utility Measure S Si = ∑nj = 1wj =

(f+j−fij)
(f+j−f−j)

Tabel 8 Utility Measure S
Utility Measure S
S1

0.200+0.371+0.416+0.502+0.502+=0.502

S2

0.200+0.371+0.505+0.705+0.905+=0.905

S3

0.025+0.168+0.190+0.247+0.347+=0.347

S4

0.050+0.050+0.250+0.250+0.350+=0.350

S5

0.050+0.050+0.072+0.158+0.191+=0.191

S6

0.125+0.239+0.239+0.296+0.330+=0.330

S7

0.000+0.200+0.400+0.514+0.681+=0.681

Smax

0.905

Smin

0.191

7. Perhitungan Utility Measure R 𝐑𝐢 = 𝐦𝐚𝐱𝐣[𝐰𝐣

(𝐟+𝐣−𝐟𝐢𝐣)
(𝐟+𝐣−𝐟−𝐣)

]

Tabel 9 Utility Measure R
Utility measure R
R1

max[0.200;0.171;0.044;0.086;0.000;]=0.200

R2

max[0.200;0.171;0.133;0.200;0.200;]=0.200

R3

max[0.025;0.143;0.022;0.057;0.100;]=0.143

R4

max[0.050;0.000;0.200;0.000;0.100;]=0.200

R5

max[0.050;0.000;0.022;0.086;0.033;]=0.086

R6

max[0.125;0.114;0.000;0.057;0.033;]=0.125

R7

max[0.000;0.200;0.200;0.114;0.167;]=0.200

Rmax

0.2

Rmin

0.086
S1−Smin

R1−Rmin

8. Index Vikor Q1 = v [(Smax−Smin)] + (1 − v)[(Rmax−Rmin)]
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Dengan Ketentuan: v=0.42(with veto), v=0.5(by concensus), dan v=0.58(voting by
majority rule)
Tabel 10 Index Vikor
v=0.42
v=0.5
v=0.58
Q1

0.76

0.717464

0.672258

Q2

1

1

1

Q3

0.38

0.359288

0.336774

Q4

0.67

0.611235

0.549032

Q5

0

0

0

Q6

0.28

0.268927

0.256956

Q7

0.87

0.843159

0.818065

9. Ranking Vikor
Meranking alternatif dengan mengurutkan mulai dari nilai Q terkecil, seperti tabel 4.13.
di bawah ini.
Tabel 11 Ranking Vikor
No.
Nama Minuman
04 05
06 07 08 Q1 Q2 Q3
HYPERMART AIR
1
MNM BTL NEW
9
9
16
7
8
0
0
0
600ML
HYPERMART
2
ORANGE JUICE DRK
6
5
17
8
8 0.28 0.27 0.26
1000ML
HYPERMART
3
SOYBEAN MLK
10
4
16
8
6 0.38 0.36 0.34
SWEET 300ML
HYPERMART AIR
4
MNM CUP NEW
9
9
8
10
6 0.67 0.61 0.55
240ML
HYPERMART
5
SOYBEAN MLK
3
3
15
7
9 0.76 0.72 0.67
L/SWET 300ML
HYPERMART
6
YOGHURT RED
11
2
8
6
4 0.87 0.84 0.82
GRAPE 250ML
HYPERMART
7
SOYBEAN MLK
3
3
11
3
3
1
1
1
UNSWT 300ML

3.6 Pengujian White Box
Flowchat dan Flowgraph Penerapan Metode VIKOR
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Gambar 5.1 Flowgraph dan Flowchart Metode VIKOR
Keterangan :
Node (N) = 12
Predikat (P) = 1
Rumus :
1. V(G) = (E– N) + 2
= (12 – 12) + 2
=2
Path 1 : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Path 2 : 1-2-3-4-5-6-5-6-7-8-9-10-11-12

Edge (E) = 12
Region (R) =2
2. V(G)

= P+1
= 1+1
= 2

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Region, Cyclomatic Compexity dan Independen
Path adalah sama, maka diambil kesimpulan bahwa form terebut dapat dikatakan valid atau bebas
dari kesalahan logika.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Sistem yang dibangun mampu menghasilkan daftar minuman terlaris yang bersumber dari
data transaksi penjualan periode April Sampai Agustus 2019
2. Sistem yang dibangun mampu menghasilkan daftar minuman terlaris dengan menggunakan
metode Vikor dalam menganalisa data penjualan periode April Sampai Agustus 2019
3. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Region, Cyclomatic Compexity dan Independen Path
adalah sama, maka pengujian Whitebox disimpulkan bahwa form terebut dapat dikatakan
valid atau bebas dari kesalahan logika.

5. SARAN
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Saran untuk penelitian berikutnya yaitu:
1. Pengembangan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode lain dalam
memberikan menentukan barang terlaris dalam periode tertentu
2. Untuk menyempurnakan sistem ini, pengembangan berikut dapat meliputi kriteria atau
variable lain serta data training yg lebih banyak.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Hypermart Makassar yang mengizinkan
untuk melakukan penelitian di lokasinya dan memberikan informasi yang baik, serta kepada
semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.
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KEPERCAYAAN, KEAMANAN DAN KUALITAS
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Reynoldus Andrias Sahulata
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Klabat, Airmadidi
e-mail: rey_sahulata@unklab.ac.id

Abstrak
Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, keamanan dan kualitas
pelayanan terhadap keputusan layanan pembelian online, sehingga penyedia layanan dapat
melakukan perbaikan diketiga variable yang diteliti untuk lebih meningkatkan pelayanan pada
pengguna agar dapat meningkatkan pembelian online. Dalam menghitung keterkaitan ketiga
variabel tersebut maka peneliti menggunakan analisis regresi berganda (Multi Regresi).
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna platform Shopee yang merupakan mahasiswa
Universitas Klabat. Dalam penelitian Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Sovil
sebesar 353 orang dari total populasi sebanyak 3000 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online,
dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 12,446 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari
0,05. Variabel keamanan tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online,
dibuktikan dari nilai t hitung sebesar -1,451 dengan nilai signifikansi 0,148 yaitu lebih besar dari
0,05. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online,
dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 6,346 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari
0,05. Sementara variabel kepercayaan, keamanan dan kualitas pelayanan diuji secara
bersamaan berpengaruh positif terhadap keputusan layanan pembelian online, dibuktikan dari
nilai f hitung sebesar 164,943 dengan nilai signifikansi 0,000.
Kata Kunci—Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian Online

Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of trust, safety and service quality
on online purchasing decisions decisions. In this study there are three variables, namely trust,
security and service quality and one related variable, namely online purchasing decisions. In
calculating the interrelationships of the three variables, the researchers used multiple regression
analysis. The population in this study were Shopee platform users who were Universitas Klabat
students. In this study the sample was determined using the Solvil formula of 353 people from a
total population of 3000 people. The results of this study indicate that the trust variable has a
positive effect on online purchasing decisions, as evidenced by the t value of 12.444 with a
significance value of 0.000, which is less than 0.05. The safety variable does not have a positive
effect on online purchasing decisions, as evidenced by the t value of -1.451 with a significance
value of 0.148, which is greater than 0.05. The service quality variable has a positive effect on
online purchasing decisions, as evidenced by the t value of 6.346 with a significance value of
0.000, which is smaller than 0.05. variables of trust, security and service quality simultaneously
have a positive effect on online purchasing decisions, as evidenced by the calculated value of
164.943 with a significance value of 0.000.
Keywords—Trust, Security, Service Quality, Online Purchasing Decisions
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1. PENDAHULUAN

P

ada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi informasi yang terus berkembang di
masyarakat sangat erat hubungannya dengan internet, dimana menurut data pada Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan pengguna internet
di Indonesia hingga akhir tahun 2018 sudah mencapai 171,17 juta orang [1].
Penggunaan internet juga memberikan pengaruh besar pada transformasi yang terjadi
pada konsep bisnis saat ini, dengan memanfaatkan media online sebagai instrumen pemasaran
ekonomi dapat mempermudah dari berbagai aspek yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi
seperti transaksi komersial atau perdagangan yang dilakukan antara organisasi dan individu
secara digital atau e-commerce [2].
Berdasarkan laporan terakhir Google dan Temasek 2018 e-Conomy SEA menunjukan
bahwa Gross Merchandise Value (GMV) industri di bidang internet ekonomi meningkat dengan
pesat pada tahun 2018 sepanjang regional Asia Selatan dan Indonesia menjadi peringkat pertama
dalam transaksi e-commerce [3].
Saat ini di Indonesia ada begitu banyak platform penyedia layanan e-commerce, menurut
Iprice Q1-2019 dan APJII shopee menempati peringkat pertama dalam persaingan toko online di
Indonesia dengan jumlah pengunjung per bulan sebanyak 74,995,300 orang. Dari segi bisnis
shopee lebih unggul karena awareness atau kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan dengan
memberikan diskon, kupon, mudah diakses, sederhana, ada pilihan jasa pengiriman, bisa bayar
ditempat, juga dari segi pembelian barang dari pelanggan kepada pelanggan lain atau costumer to
costumer [4].
Faktor kepercayaan adalah sangat penting untuk mempengaruhi minat customer untuk
melakukan pembelian online. Ketika calon pembeli ingin berbelanja online, hal utama yang
paling menjadi pertimbangan pembeli adalah apakah platform yang menyediakan online shop dan
penjual online dapat dipercaya entah platform tersebut sudah pernah digunakan maupun belum
pernah digunakan. Oleh sebab itu harus ada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli karena
kepercayaan dapat mempengaruhi minat customer untuk melakukan pembelian [5].
Dalam survey menemukan bahwa lebih dari 69% dari pembeli internet yang berada di
USA membatasi pembelian online mereka karena khawatir akan privasi dan keamanan informasi
pribadi mereka, dan 39% dalam penelitiannya yang lain pada tahun 2006 pengguna internet
menghindari pembelian secara online karena takut kerugian secara finansial karena penipuan
online [6]. Sehingga dapat diartikan bahwa keamanan merupakan salah satu faktor penting yang
dapat mempengaruhi keputusan pembelian secara online. Hal ini didukung oleh Ainun Fika Budi
Aji Saputri dalam penelitiannya dengan judul pengaruh keamanan, kemudahan, dan risiko kinerja
terhadap keputusan pembelian secara online di tokopedia.com mendapati bahwa keamanan
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian secara online [7].
Dengan keunggulan yang dimiliki oleh shopee dari segi bisnis seperti yang sudah di
sebutkan sebelumnya yaitu awareness atau kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan, tidak heran
hal itu membuat platform ini menempati peringkat pertama. Hal ini didukung oleh Raje dalam
penelitiannya mengenai pengaruh e-service quality terhadap perilaku pembelian konsumen dalam
berbelanja online, bahwa harga dan promosi tidak lagi mempengaruhi keputusan membeli dari
pelanggan, menurut mereka dalam e-service yang menjadi kunci menentukan berhasil atau
gagalnya pembelian bukan hanya dari tampak platform atau harga barang, melainkan bagaimana
satu perusahaan dapat menawarkan dan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi [8].
Berdasarkan pada hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan
Pembelian Online Menggunakan Platform Shopee (Studi kasus Mahasiswa Universitas Kelabat).
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2. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dan desain dari penelitian yang dilakukan. Bab ini
juga menjelaskan tentang sumber data yang digunakan dan instrumen dalam penelitian ini.
2.1 Kerangka Konseptual
Desain dari penelitian yang akan kami pakai adalah sebagai berikut :
Kepercayaan (X1)

H1
H2

Keputusan pembelian
online (Y)

Keamanan (X2)

H3

Kualitas pelayanan (X3)

H4

Gambar 1 Kerangka Konseptual
Gambar 1 menjelaskan proses-proses yang nantinya akan dilakukan dalam penelitian ini,
pada saat pengumpulan data sudah selesai nantinya masing-masing factor akan di uji mulai dari
hipotesis H1 Kepercayaan (X1), H2 Keamanan (X2), H3 Kualitias Pelayanan (X3) dan akan
dilakukan pengujian apakah ketiga faktor tersebut mempengaruhi secara parsial terhadap
Keputusan Pembelian Online (Y) atau tidak, kemudian H4 Kepercayaan (X1), Keamanan (X2),
Kualitias Pelayanan (X3) akan dilihat apakah ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi secara
simultan terhdap Keputusan Pembelian Online (Y).
2.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Universitas Klabat yang beralamatkan di Jalan
Arnold Mononutu, Airmadidi Bawah, Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
95371, Indonesia.
2.3 Populasi Penelitian
Adapun populasi dalam penelitian ini peneliti memilih seluruh mahasiswa Universitas
Klabat sebagai populasi untuk penelitian.
2.4 Sampel Penelitian
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut.
Artinya sampel yang diambil merupakan sebagian dari jumlah dan kerakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut, yang menurut prosedur tertentu dapat mewakili populasinya.Untuk
menghitung jumlah sampel yang diperlukan, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:
𝑁

n = 1+𝑁𝑒²

3000

n = 1+(3000 × 0,052)
n=

3000
8,5

n = 353
Keterangan :
N = Jumlah populasi
n = Ukuran sampel
𝑒 = Taraf signifikansi
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Perhitungan sampel Perhitungan sampel dalam penelitian ini, menggunakan Purposive
Sampling, Pada perhitungan diatas, dimana jumlah populasi yang ada berkisar 3000 orang dan
margin of error 0,05, maka peneliti mendapatkan jumlah sampel untuk penelitian ini, yaitu 353
responden.
2.5 Intrumen Pengumpulan Data
Instrument pengumpulan data merupakan alat ukur suatu fenomena yang akan diamati.
Instrument penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian
Septi Mauludiyahwati yang terdiri dari butir-butir pertanyaan yang disusun berdasaran indikatorindikator dari variabel penelitian. Kuesioner ini memiliki 40 nomor pertanyaan yang terdiri dari:
13 item mengenai kepercayaan, 7 item mengenai keamanan, 11 item mengenai kualitas pelayanan
dan 9 item mengenai keputusan pembelian online.
Tabel 1 Instrumen Pengumpulan Data
No.

1

Variabel

Kepercayaan (X1)

Indikator
Kemampuan (Ability)
Kebaikan hati
(Benevolence)
Intergritas (Integrity)
Kepercayaan (Trust)
Kerahasian data

2

Keamanan (X2)

Jaminan keamanan
Bukti Langsung
(Tangibles)

3

4

Kualitas Pelayanan (X3)

Keputusan Pembelian
online (Y)

Nomor pertanyaan
1,2,3,4
5,6,7
8,9,10
11,12,13
1,2,3
4,5,6,7
1,2

Keandalan (Reliability)
Daya Tanggap
(Responsiveness)
Jaminan (Assurance)

3,4
5,6,7

Emapati (Empathy)

10,11

8,9

Sesuai kebutuhan

1,2

Mempunyai manfaat

3,4

Ketetapan dalam
membeli produk
Pembelian berulang

5,6
7,8,9

2.6 Prosedur Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara
membagikan kuesioner berupa angket pertanyaan, kemudian dibagikan pada mahasiswa
Uiniversitas Klabat sebagai responden. Dalam penelitian ini, kuesioner dibuat dengan
menggunakan pertanyaan tertutup serta indentitas responden dirahasiakan. Dalam pengukuran
jawaban responden, pengisian kuesioner Pengaruh kepercayaan, keamanan dan kualitas
pelayanan menggunakan e-commerce terhadap keputusan pembelian online diukur dengan
menggunakan skala likert. Skala likert, merupakan alat pengukur yang dapat menghasilkan data
yang memiliki rentang nilai serta memiliki makna dan mampu menghasilkan measurement yang
memungkinkan perhitungan rata-rata, deviasi standar, uji statistik parameter, korelasi dan
sebagainya. Skala likert dinilai dengan pernyataan Sangat Tidak Sesuai, Tidak Sesuai, Kurang
Sesuai, Sesuai, Sangat Sesuai. Di berikan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai, skor 2 untuk
jawaban Tidak Sesuai, skor 3 untuk jawaban Kurang Sesuai, skor 4 untuk jawaban Sesuai dan
skor 5 untuk jawaban Sangat Sesuai.
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2.7 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda
dan menggunakan alat bantu berupa software komputer program SPSS. Dalam menganalisis data
penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:
2.7.1 Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yaitu antara
variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen diasumsikan memiliki
nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang) sedangkan Variabel dependen diasumsikan
mempunyai distribusi probabilitas. Dalam penelitian persamaan regresi linier berganda digunakan
untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:
Y = a+ β1 X1 + β2 X2 + β 3 X3 + e
Y : Keputusan Pembelian secara Online
a: Konstanta
X1: Kepercayaan
X2: Keamanan
X3: Kualitas pelayanan
β1, β2, β3: Koefisien Regresi
e: Standar eror
2.7.2 Pengujian Hipotesis
1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Pada pengujian t digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen secara
sebagian atau parsial terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini uji t mempunyai
tingkat keyakinan sebesar 95% dan memiliki ketentuan.
a. Dengan menggunakan nilai probabilitas signifikansi:
1) Apabila tingkat signifikasi lebih besar 0,05 maka H0 diterima, sebaliknya Ha ditolak.
2) apabila tingkat signifikasi lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak, sebaliknya Ha diterima.
b. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel:
1) Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan sebaliknya Ha diterima. Jika t hitung < t tabel
maka H0 diterima dan sebaliknya Ha ditolak.
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Pada pengujian F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini uji F mempunyai tingkat
keyakinan sebesar 95% dan memiliki ketentuan.
a. Dengan menggunakan nilai probabilitas signifikansi:
1) Apabilah tingkat signifikasi lebih besar 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya Ha
ditolak.
2) Apabilah tingkat signifikasi lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya Ha
diterima.
b. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel:
1) Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan sebaliknya Ha diterima.
2) Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima dan sebaliknya Ha ditolak.
Keterangan :

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan uji data, analisa data dan penelitian yang telah
dilakukan untuk mengetahui apakah variable Kepercayaan, Keamanan dan Kualitas Pelayanan
berpengaruh terhadap variable Keputusan Pembelian Online.
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3.1 Hasil Analisa Regresi dan Hipotesis
Analisis yang dilakukan pada data, dibagi menjadi dua bagian yaitu analisa regresi berganda
dan uji hipotesis. Penggunaan aplikasi SPSS (statistical package for the sosial science) untuk
menganalisis data.
3.1.1 Uji Statistik t
Analisis koefisien korelasi pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t
hitung (Coefficients) dengan t tabel. Nilai t tabel dalam penelitian ini adalah 1.967903 yang di
dapatkan dari nilai signifikansi 5%. Apabila t hitung > t tabel (1.967903), maka dapat
dinyatakan bahwa terdapat pengaruh variable independen (X) terhadap variable terkait (Y).

1

Tabel 2 Hasil Uji t
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1.784
1.677
.505
.041
.584
-.068
.047
-.058
.241
.038
.285

Model
t
(Constant)
1.064
Kepercayaan (X1)
12.446
Keamanan (X2)
-1.451
Kualitas Pelayanan
6.346
(X3)
a. Dependent Variable: Keputusan.pembelian.online_Y

Sig.
.288
.000
.148
.000

3.1.1.1 Pengujian Hipotesis Kepercayaan (H1)
Pengujian nilai Sig. untuk pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian online
menggunakan adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 12,446 > t tabel 1.967 hingga dapat
diambil kesimpulan bahwa hipotesis kepercayaan (H1) diterima, yang berarti terdapat pengaruh
kepercayaan terhadap keputusan pembelian online menggunakan platform shopee.
3.1.1.2 Pengujian Hipotesis Keamanan (H2)
Pengujian nilai Sig. untuk pengaruh keamanan terhadap keputusan pembelian online
adalah sebesar 0,148 > 0,05 dan nilai t hitung -1.451 < t tabel 1.967 hingga dapat diambil
kesimpulan bahwa hipotesis keamanan (H2) ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh
keamanan terhadap keputusan pembelian online menggunakan platform shopee.
3.1.1.3 Pengujian Hipotesis Kualitas Pelayanan (H3)
Pengujian nilai Sig. untuk pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian
online adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 6.346 > t tabel 1.967 hingga dapat diambil
kesimpulan bahwa hipotesis kualitas pelayanan (H3) diterima, yang berarti terdapat pengaruh
kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online menggunakan platform shopee
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Tabel 3 Hasil Uji Statistik f
ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

3951.842

3

1317.281

164.943

.000b

1 Residual

2787.212

349

7.986

Total

6739.054

352

Regression

a. Dependent Variable: Keputusan.pembelian.online_Y
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan X3, Keamanan X2, Kepercayaan X1
3.1.2 Uji Statistik f
Analisa uji statistik f menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukan
mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui jika
tingkat signifikansi maka dilakukan perbandingan taraf signifikansi yaitu t hitung < 0,05, dan f
hitung > f tabel maka hipotesis H1, H2 dan H3 di terima, artinya variabel independen secara
bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.
3.1.2.1 Pengujian Hipotesis Kepercayaan, Keamanan dan Kualitas Pelayanan (H4)
Pengujian nilai Sig. untuk pengaruh kepercayaan, keamanan dan kualitas pelayanan secara
bersamaan terhadap keputusan pembelian online adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung
164.943 > F tabel 2.63 maka hipotesis yang menyatakan kepercayaan, keamanan dan kualitas
pelayanan secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online menggunakan
platform shopee dapat dinyatakan diterima.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online menggunakan
platform shopee. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung
12,446 > t tabel 1.967 yang artinya Ha diterima dan H0 ditolak. Maka disimpulkan kepercayaan
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pmbelian online.
2. Keamanan tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online menggunakan
platform shopee. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,148 > 0,05 dan nilai t
hitung -1.451 < t tabel 1.967 yang artinya Ha ditolak dan H0 diterima. Maka disimpulkan
keamanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pmbelian online.
3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online menggunakan
platform shopee. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung
6.346 > t tabel 1.967 yang artinya Ha diterima dan H0 ditolak. Maka disimpulkan kualitas
pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pmbelian online.
4. Kepercayaan, keamanan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif secara keseluruhan
terhadap keputusan pembelian online menggunakan platform shopee. Hal ini dibuktikan
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 164.943 > F tabel 2.62 yang
artinya Ha diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan kepercayaan, keamanan dan
kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pmbelian online.
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5. SARAN
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Shopee
untuk melakukan perbaikan adalah :
1. Dalam penelitian yang dilakukan, dimana unsur kepercayaan yang terdiri dari indikator
kemampuan (Ability), kebaikan hati (Benevolence), intergritas (Integrity) dan kepercayaan
(Trust), yang perlu diperhatikan lebih seksama agar tingkat kepercayaan pembeli lebih
meningkat dalam melakukan pembelian online .
2. Dalam penelitian yang dilakukan, keamanan yang terdiri dari indikator kerahasiaan data dan
jaminan keamanan harus ditingkatkan lagi seperti informasi pribadi, yang dimana pembeli
belum bersedia memberikan informasi pribadinya pada pihak kedua yakni shopee untuk
menyimpan informasi pribadi mereka. Karena keamanan sangat memberikan pengaru terhadap
keputusan pembelian online.
3. Dalam penelitian yang dilakukan, kualitas pelayanan yang terdiri dari indikator keandalan
(reliability), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance),
empati (empathy) agar dapat ditingkatkan, karena memberikan pengaruh terhadap keputusan
pembelian online.
4. Bagi peneliti selanjutnya kiranya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian online di platform shopee.
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Abstrak
Dinas Pariwisata Kota Makassar memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi
mengenai pengolahan data wisatawan yang berkunjung di berbagai wisata yang ada di
Sulawesi selatan. Untuk mendapatkan informasi data wisatawan asing yang akurat maka
dibutuhkan suatu sistem informasi mengenai pelacakan wisatawan asing yang berbasis
android. Pada penelitian ini dikembangkan suatu sistem pelacakan wisatawan asing. Sistem
ini terdiri atas dua bagian yaitu sistem aplikasi mobile dan sistem berbasis web. Sistem
aplikasi mobile dibangun untuk melakukan pendaftaran wisatawan dan penginputan data
paspor.. Sedangkan Sistem berbasis web dibuat sebagai server untuk manipulasi data-data
parameter pendukung yaitu data wisata, akumulasi jumlah pengunjung di masing-masing
wisata yang ada di sulawesi selatan. Selain itu aplikasi ini dilengkapi peta online atau map
untuk mengetahui keberadaan wisatawan asing.
Keyword : Wisatawan, Sistem Pelacakan, Location Based

Abstract
about data processing of tourists visiting various tours in South Sulawesi. To get
accurate foreign tourist data information, we need an information system about tracking
foreign tourists based on Android. In this study a foreign tourist tracking system was
developed. This system consists of two parts, namely a mobile application system and a webbased system. The mobile application system was built to register tourists and input passport
data. While the web-based system was created as a server for manipulating supporting
parameter data, namely tourist data, the accumulation of the number of visitors in each tour
in South Sulawesi. Besides this application has an online map or map to find out the presence
of foreign tourists.
Keyword : foreign, tracking system, Location Based
1. PENDAHULUAN

P

ariwisata di seluruh dunia adalah satu diantara sekian banyak penghasilan Negara.
Beberapa Negara bahkan mengandalkan pendapatannya dari devisa kunjungan wisata
asing. Indonesia juga saat ini sedang mengupayakan untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan asing ke berbagai daerah. Agar hal ini dapat terlaksana maka semua tempat wisata,
infrastruktur dan berbagai jasa penunjang wisata lainnya harus dibenahi. Pemerintah baik pusat
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maupun daerah juga harus membuat kebijakan yang tepat agar kunjungan wisatawan asing
dapat ditingkatkan.
Perkembangan teknologi saat ini dapat memberikan kemudahan dalam pengembangan
teknologi pelacakan ini. Teknologi mobile berupa telepon genggam dengan berbagai
kelengkapannya serta teknologi internet memungkinkan terlaksananya sistem pelacakan turis
ini. Terdapat dua hal kemajuan teknologi yang mendukung sistem pelacakan ini, yaitu
teknologi telepon genggam dengan fitur GPS serta internet dan teknologi Google map.
Teknologi GPS memungkinkan koordinat lokasi telepon genggam dapat diketahui sedangkan
teknologi Google map memberikan informasi pemetaan di seluruh dunia. Berkat kedua hal ini
maka lokasi seseorang dapat diketahui keberadaannya dan dapat dilihat pada peta Google Map.
Penelitian sebelumnya tentang sistem informasi pariwisata pantai berbasis web pada
dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kabupaten banggai kepulauan, membahas tentang sistem
informasi pariwisata untuk mempromosikan pariwisata pantai yang ada di wilayah Kabupaten
Banggai Kepulauan. Maksud dari pembangunan sistem informasi pariwisata pantai berbasis
web ini agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Keatif Kabupaten Banggai Kepulauan dapat
mengelola data-data potensi wisata yang ada secara efektif dan efisiensehingga dapat
memberikan informasi terbaru tentang pariwisata pantai yang ada di Kabupaten Banggai
Kepulauan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah.
Penelitian lainnya tentang system informasi pariwisata provinsi papua berbasis web,
hasilnya dapat membantu kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memberikan
informasi pariwisata. Website ini memiliki beberapa fitur, antara lain forum atau mini chat
untuk saling bertukar informasi, halaman registrasi untuk para pengunjung untuk mendaftar
menjadi kontributor agar mendapat hak akses memasukan informasi mengenai pariwisata,
forum, dan foto. Selain itu disediakan link situs untuk pemesanan tiket pesawat, kapal, maupun
hotel seperti Traveloka dan PT.Pelni (Persero).
Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya mak penelitian akan
mebahas tentang pencatatan secara aktif berarti wisatawan itu sendiri dengan sadar
menjalankan aplikasi pelacakan turis yang disimpan pada telepon genggam mereka. Aplikasi
ini akan meneruskan pencatatan melalui telepon genggam ke pusat data (server). Biasanya
pencatatan mandiri sulit untuk dilaksanakan karena menyangkut privasi seseorang. Sebagai
alternatif maka perlu disediakan sistem yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tempat wisatawan
berkunjung seperti yang disebutkan di atas. Pada tempat-tempat ini, dapat disediakan komputer
maupun telepon genggam dengan aplikasi pencatatan. Setiap wisatawan melakukan transaksi,
misalnya masuk kehotel, atau membeli tiket, maka wisatawan diwajibkan menggunakan
passport. Pada saat inilah wisatawan dicatatkan baik identitas dan lokasinya. Sistem ini
diharapkan dapat memperluas informasi tentang aktifitas wisatawan di suatu daerah.
2.
2.1

METODE PENELITIAN

Analisis Sistem

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan
grafik/gambar untuk menvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian
dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object-Oriented). UML sendiri juga
memberikan standar penulisan sebuah sistem blue print, yang meliputi konsep bisnis proses,
penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponenkomponen yang diperlukan dalam sistem software.
Diagram Use Case adalah diagram yang menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau
kelas dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar dan menjelaskan sistem
secara fungsional yang terlihat user. Biasanya dibuat pada awal pengembangan. Use case
diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem.
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Gambar 4. 2 Use Case System yang Diusulkan
Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use
case pada sistem ini terdapat 8 use case yaitu use case login, use case input passport, use case
data wisata, serta use case data titik koordinat, use case maps, use case informasi hasil
pelacakan.
2.2

Arsitektur Sistem

Sistem yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem pelacakan
wisatawan asing yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sistem dengan menggunakan
PHP, API, Json dan Android. Perancangan dan pengembangan perangkat lunak ini
menggunakanan Univied Modeling Language (UML) sebagai alat bantu dalam pemodelan
sistem. Adapun Arsitektur sistem ini adalah :

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem
2.3

Sistem Satelit GPS
GPS atau Global Positioning Sistem adalah suatu sistem navigasi satelit yang terdiri
dari 24 satelit beroperasi dan 3 satelit cadangan. Ke-24 satelit itu mengorbit bumi pada jarak
20.200 km dan waktu orbit 12 jam, sambil memancarkan sinyal berita gelombang radio.
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Departemen Pertahanan AS yang mengoperasikan sistem GPS telah mengatur
konfigurasi satelit sedemikian rupa, sehingga semua tempat di bumi dapat menerima sinyal
dari 4 sampai 10 satelit. Teknologi GPS sanggup menentukan lokasi manapun di muka bumi
dengan ketelitian kurang lebih 1 meter.

Gambar 2.2 Sistem Satelit GPS
Implementasi Sistem
Proses pelacakan untuk mencari titik lokasi wisatawan yang di rekam oleh sistem.
Berikut ini merupakan tampilan listing kodenya:
2.4

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1
1.

Desain Web
Form Data Paspor
Form data passport merupakan tampilan untuk memasukkan data nomor passport dan
nama sesuai passport.
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Gambar 2.3 Tampilan Form Data Paspor
2.

3.

Form Data Wisata
Form data wisata merupakan tampilan untuk memasukkan data nama provinsi, kota,
kecamatan, kelurahan dan nama wisata yang ada di Sulawesi selatan

Gambar 2.4 Tampilan Form Data Wisata
Form Data Turis
Form data turis merupakan tampilan untuk menampilkan data wisatawan dan dapat
dilihat berdasarkan tanggal pengunjung.

Gambar 2.5 Tampilan Form Data Turis
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4.

3.2
1.

Form Data Pelacakan
Form data pelacakan turis merupakan tampilan maps yang dapat dilihat oleh dinas
pariwisata provinsi sulawesi selatan berdasarkan pengunjung wisatawan asing.

Gambar 2.6 Tampilan Form Data Pelacakan Turis
Desain Aplikasi Android
Layout Login
Tampilan awal adalah halaman login yang digunakan untuk validasi setiap pengguna
yang akan masuk ke sistem. User harus memasukkan username dan password kemudian
pilih login.

Gambar 2.7 Layout Login
2.

Layout Menu Utama
Layout menu utama merupakan tampilan menu utama yang ada di aplikasi android dan
dapat di akses oleh pengunjung wisatawan setelah melakukan regsitrasi/login sesuai
nomor passport yang terdaftar.
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Gambar 2.8 Layout Menu Utama
Layout Data Tracking Lokasi Turis
Layout tracking lokasi turis merupakan tampilan data tracking nilai latitude dan
longitute yang ada di aplikasi android dan dapat di akses oleh pengunjung wisatawan
setelah melakukan regsitrasi/login sesuai nomor passport yang terdaftar.

Gambar 2.9 Layout Tracking Lokasi Turis
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem ini dibuat memudahkan pemerintah dalam mendapatkan informasi mengenai
pengolahan data turis seperti jumlah pengunjung yang datang di suatu tempat wisata.
2. Sitem yang berbasis web yang digunakan oleh admin berhasil melakukan olah data seperti
menambah data tempat objek wisata, mengubah data tempat objek wisata, melihat data
tempat objek wisata dan menghapus data tempat objek wisata. Sedangkan, aplikasi mobile
Android yang digunakan oleh pengguna berhasil menampikan peta persebaran objek
wisata, menampilkan kategori objek wisata di daerah provinsi Sulawesi selatan,
menampilkan daftar serta informasi umum masing-masing tempat objek wisata yang
berdasarkan kategori, dan memasukkan data passport wisatawan asing.
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5.

SARAN

Adapun saran-saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut :
1. Sistem ini bisa menjadi referensi ataupun rujukan bagi pemerintah dinas pariwisata
dalam hal pemberian informasi tentang pengolahan data turis.
2. Penelitian ini dapat diakses menggunakan internet (online), namun diharapkan pada
penelitian selanjutnya dapat melakukan dalam mengakses data lebih cepat, hanya
dengan memamfaatkan sistem nantinya akan di dibuat.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistemi percepatan validasi data dari Unified
Inventory Management yang menggunakan barcode scanner di perangkat Android. Perancangan
aplikasi ini menggunakan bahasa java pada aplikasi android. Database yang digunakan adalah
database MySql yang disimpan pada server online sehingga dapat diakses oleh aplikasi sistem
inventory di Android secara mobile. Proses pertukaran data antara Android dengan database
menggunakan REST API sebagai dinding keamanannya yang mempermudah pendistribusian
data. Hasil dari pembuatan aplikasi ini yaitu dapat mengecek status informasi pelanggan, ODP
(Optical Distribution Point), dan ODC (Optical Distribution Cabinet) dengan menggunakan
metode pencarian data secara klasifikasi atau data mining dan pencarian lokasi-lokasi ODP
yang terdekat dari tempat teknisi lapangan berada dengan menggunakan algoritma Haversine
yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan bagi teknisi lapangan dalam memvalidasi data

melalui smartphone android dan dengan fitur pememindai barcode untuk scanner barcode yang
tertera pada perangkat sehingga informasi dari perangkat dapat dilihat dan diupdate. Secara
tidak langsung aplikasi ini juga dapat meningkatkan kinerja teknisi lapangan.
Kata kunci : inventory perangkat, Android, barcode scanner, pelanggan.
Abstract
This study aims to design a system of data validation acceleration from Unified Inventory
Management that uses a barcode scanner on an Android device. The design of this application
uses the Java language on Android applications. The database used is a MySql database that is
stored on an online server so that it can be accessed by an inventory system application on
Android on a mobile basis. The process of exchanging data between Android and the database
uses the REST API as a security wall that makes data distribution easier. The results of making
this application are able to check the status of customer information, ODP (Optical Distribution
Point), and ODC (Optical Distribution Cabinet) by using classification data search methods or
data mining and searching for the nearest ODP locations from where the field technicians are
located with using the Haversine algorithm which can help and simplify the work for field
technicians in validating data through an android smartphone and with the barcode scanner
feature for barcode scanners printed on the device so that information from the device can be
seen and updated. Indirectly this application can also improve the performance of field
technicians.
Keywords: device inventory, Android, barcode scanner, customers.
1. PENDAHULUAN

A

plikasi Existing UIM (Unified Inventory Management) berisi semua data-data inventory
PT.Telkom Witel Makassar. Aplikasi Existing UIM (Unified Inventory Management)
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tersebut hanya bisa diakses oleh unit Daman (Data Management) guna memvalidasi data yang
dikoordinasikan dengan teknisi OnSite. Aplikasi UIM hanya bisa di akses menggunakan
komputer yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang telah disediakan oleh PT.Telkom Witel
Makassar bersifat intranet. Setiap kali data inventory yang diakses guna memvalidasi data persatu
data membutuhkan waktu ±58 menit dan juga yang membutuhkan informasi dari aplikasi UIM
(Unified Inventory Management) ini sangat banyak, contohnya Unit Sales Person, Provisioning,
Assurance, bahkan Unit Maintenance. Karena hanya Unit tertentu saja yang bisa akses informasi
data dari UIM (Unified Inventory Management) tersebut yang berakibatkan sulitnya mendapatkan
informasi untuk setiap unit yang membutuhkan informasi. Dibutuhkan metode pencarian data
secara klasifikasi atau Data Mining dan pencarian lokasi-lokasi ODP yang terdekat dari tempat
teknisi lapangan berada dengan menggunakan algoritma haversine sehingga dengan metode
tersebut dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses validasi dan olah data sehingga
sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar ±58 menit menjadi 0,01 detik per data dalam
persentase menghemat sebanyak 99,98% dalam proses validasi data perinformasi. Survey
berdasarkan 6000 informasi yang diambil berdasarkan data transaksi yang membutuhkan
informasi UIM (Unified Inventory Management) seperti PS (Put In Service), PI (Provisioning
Issued), gangguan, Fallout (Ketidaksesuaian Data) UIM (Unified Inventory Management) dan
Sales Plan.
2. METODE PENELITIAN
Dikarenakan banyak yang mengakses aplikasi UIM (Unified Inventory Management)
sehingga setiap kali mengakses data membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu ±58 menit
perinformasi dan juga harus didukung dengan jumlah HD(Help Desk), informasi data yang
banyak, pengolahan manual dan pengambilan keputusan yang menjadi lebih lama. Teknisi
OnDesk melakukan validasi data berulang kali sampai Port ODP(Optional Distribution Point)
telah terdeteksi user inetnya, Sehingga data yang di dapatkan oleh teknisi OnSite valid.
Dikarenakan OnSite tidak dapat mendeteksi user inet dengan mandiri maka diperlukannya
bantuan dari Teknisi OnDesk untuk proses tersebut. Dengan metode yang digunakan pada sistem
ini dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses validasi dan olah data sehingga
sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar ±58 menit menjadi 0,01 detik per data dalam
persentase menghemat sebanyak 99,98% dalam proses validasi data perinformasi.
1. Dengan menggunakan metode pencarian data secara Spesifikasi atau Data Mining dan
pencarian lokasi-lokasi ODP yang terdekat dari tempat Teknisi Lapangan berada dengan
menggunakan Algoritma Haversine dapat membantu dan mempercepat pekerjaan bagi Teknisi
Lapangan.
2. Dengan sistem ini akan membuat backupan data yang berasal dari UIM (Unified Inventory
Management) yang akan di simpan di aplikasi sehingga setiap unit maupun Teknisi Onsite
dapat mengakses sehingga mendapatkan informasi yang Realtime.
3. Dengan adanya sistem informasi ini Teknisi onsite dapat memvalidasi secara mandiri dan
mengolah data menjadi valid dengan menggunakan Smartphone Android yang bisa digunakan
dimana dan kapan saja.
Sistem ini menggunakan Haversine formula adalah persamaan yang penting pada navigasi,
memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola (Bumi) berdasarkan bujur
dan lintang yang berguna untuk mempermudah Teknisi lapangan dalam mencari ODP-ODP
terdekat dengan lokasinya.

D=Acos(Sin(lat1).Sin(lat2)+Cos(lat1).Cos(lat2).Cos(long2-long1)).R
Keterangan :
R = jari-jari bumi sebesar 6371(km)
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d = jarak (km)
1 Derajat = 0,0174532925 radian

2.1 Gambar dan tabel
Berdasarkan data yang diperoleh dari PT.Telkom Witel Makassar (sul-sel) bahwa jumlah
ODP yang sudah tervalidasi oleh sistem aplikasi Exiting UIM (Unified Inventory Management)
3 tahun terakhir seperti gambar di bawah ini :

Jumlah ODP yang tervalidasi
area PT.Telkom Witel Makassar
3 Tahun Terakhir
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Gambar 1 Grafik perbandingan Jumlah ODP
Tabel 1 Perbandingan jumlah ODP dengan jumlah ODP tervalidasi

2017
2018
2019

Jumlah
ODP
9.656
14.705
18.315

Jumlah ODP
Tervalidasi
6.461
14.705
18.025

692

PT.Telkom Witel Makassar yang
terletak di Jalan Balaikota no 4 yang
mengatur segala data-data internet
layanan Indihome pelanggan.

Sulitnya Teknisi Onsite untuk
mengakses
Unified
Inventory
Management. Setiap kali mengakses
data membutuhkan waktu yang relatif
lama yaitu ±58 menit perinformasi
Dan sulitnya Teknisi Ondesk dalam
pengolahan data secara manual
sehingga pengambilan keputusan yang
memerlukan waktu yang lama.
Dengan
menggunakan
metode
pencarian data secara Spesifikasi atau
Data Mining dan pencarian lokasilokasi ODP yang terdekat dari tempat
Teknisi Lapangan berada dengan
menggunakan Algoritma Haversine
dapat
membantu
mempercepat
validasi data sehingga waktu yang di
butuhkan untuk validasi data menjadi
lebih cepat.

Sehingga dengan adanya sistem
informasi ini maka diharapkan proses
validasi data dapat meminimalisir
waktu dalam proses sebelum adanya
aplikasi ini dengan menggunakan
Smartphone Android bisa di akses
dimana dan kapan saja.
Gambar 2 Kerangka Pikir

2. 1.2 Pengacuan Pustaka
1. Nur Laila, Wahyuni. 2011.Sistem Informasi Pengolahan Data Inventory Pada Toko Buku
Studi CV Aneka Ilmu Semarang. Jurnal Teknik Elektro Volume 3 Nomer 1.
• Didalam versi jurnal Sistem informasi Pengolahan data inventory pada toko buku
studi CV Aneka Ilmu Semarang ini menitik beratkan pada perancangan sistem
informasi inventory barang agar di terima dengan cepat,akurat dan dapat membantu
kegiatan manajemen yang berbasis desktop.
• Didalam versi yang akan di rancang ini yaitu menyangkut inventory manajemen
tentang informasi jumlah Port ataupun ODP yang ada di lapangan, perbedaan yang
signifikan ialah versi jurnal yang diatas memakai program java yang hanya bisa di
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akses lewat desktop sedangkan versi yang akan saya buat yaitu sistem yang dapat di
akses oleh smartphone android agar dapat bisa gunakan dimanapun dan kapanpun.
2. Okta Veza,M Ropianto. 2017.Perancangan Sistem Informasi Inventory Data Barang Pada
PT Andalas Berlian Motors. Batam : STT Ibnu Sina.
• Didalam versi jurnal perancangan sistem informasi inventory data barang pada PT
Andalas Berlian Motors ini guna untuk mempermudah dalam penyajian laporan
yang akurat mengenai penjualan dan pembelian serta perngaruhnya terhadap
ketersediaan, juga dapat memudahkan proses pencarian data yang dibutuhkan terkait
pada transaksi penjualan yang berbasis dekstop.
• Didalam versi yang akan di rancang ini yaitu tentang ketersediaan jumlah Port dan
ODP serta dapat mempermudah teknisi yang ada di lapangan untuk mendeteksi user
Inet yang akan cabut ataupun pasang baru dengan proses pencarian data yang akurat
dan cepat berbasis android yang mudah untuk di akses agar tidak terjadi kesalahan
contohnya salah cabut yang berakibat dapat merugikan pelanggan yang tidak
meminta cabutan Indihomenya.
3. I Putu Alit Putra Yudha, Made Sudarma,Putu Arya Mertasana. 2017. Perancangan
Aplikasi Sistem Inventory Barang Menggunakan Barcode Scanner Berbasis Android. EJournal Spektrum Volume 4 Nomer 2.
• Dialam versi jurnal perancangan aplikasi sistem inventory barang menggunakan
barcode scanner berbasis android ini memiliki kesamaan yang signifikan di
karenakan di versi jurnal ini mengimplementasikan aplikasinya menggunakan
android dan juga database dan bisa menggunakan barcode scanner. Tujuan di
buatnya aplikasi inventory barang yang dapat menggunakan barcode scanner ini
agar mempermudah pegawai membuat laporan ketersediaan barang yang akan di jual
dan dengan mudah untuk mendata barang-barang tersebut
• Perbedaan dengan versi yang akan di rancang ini ialah sistem yang akan dirancang
ini memiliki database yang cukup besar tentang ketersediaan Port dan ODP yang
dapat membantu teknisi yang di lapangan dan menggunakan barcode scanner setiap
Port-port yang terhubung agar dengan mudah mendeteksi user Inet dengan mudah
menggunakan Smartphone android. Dan dengan cepat juga mendapatkan keputusan
tentang cabutan ataupun pasang baru pelanggan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penjelasan Hasil
Tabel 2 Hasil Perhitungan Jarak ODP Terdekat Dalam KM
Nama ODP

Latitude

Longitude

Radian Lat

Radian Long

ODP-TMA-FH/08

-5.1384

119.4846

-0,089681998

2,085399673

Lokasi saya

-5,138947

119,487553

-0,089691545

2,085451213

ODP-TMA-FH/01

-5,1356

119,4796

-0,089633129

2,085312407

Lokasi Saya

-5,136737

119,482602

-0,089652973

2,085364801

Jarak(Km)
0,351443435

0,375793148
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3.2 Pembahasan Rumus Haversine Menghitung Jarak ODP Terdekat
Dari tabel 2 diatas maka hasil perhitungan sebagai berikut:
1. Jarak Lokasi Saya ke ODP-TMA-FH/08
Radian Lat ODP = -5.1384 * 0,0174532925 = -0,089681998
Radian Long ODP = 119.4846 * 0,0174532925 = 2,085399673
Radian Lat Lokasi saya = -5,138947 * 0,0174532925= -0,089691545
Radian Long Lokasi Saya= 119,487553 * 0,0174532925= 2,085451213
Jarak(Km) =Acos (Sin (-0,089691545) * Sin (-0,089681998) + Cos (-0,089691545) *
Cos (-0,089681998) * Cos (2,085399673 - 2,085451213)) * 6731 =
0,351443435 Km = 0,35 Km
2. Jarak Lokasi Saya ke ODP-TMA-FH/01
Radian Lat ODP = -5,1356 * 0,0174532925 = -0,089633129
Radian Long ODP = 119,4796 * 0,0174532925 = 2,085312407
Radian Lat Lokasi saya = -5,136737 * 0,0174532925= -0,089652973
Radian Long Lokasi Saya= 119,482602 * 0,0174532925= 2,085364801
Jarak (Km) =Acos (Sin (-0,089652973) * Sin (-0,089633129) + Cos (-0,089652973) *
Cos (-0,089633129) * Cos (2,085312407 - 2,085364801)) * 6731 =
0,375793148 Km = 0,37 Km
3.4 Implementasi Rancangan
Untuk pemecahan masalah di atas maka dibuat aplikasi seperti di bawah ini :
Fitur Barcode Scanner

Fitur berupa data layanan-layanan
atau perangkat

Fitur pencarian ODP-ODP
berdasarkan jarak terdekat dengan
lokasi teknisi yang akan ditampilkan
dengan scroll secara horizontal
Fitur infromasi terbaru terkait masalah
atau maintenance tentang perangkat
yang ditampilkan dengan scroll secara
vertical

Gambar 1 Dashboard awal aplikasi
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Gambar 3 Verifikasi Kode OTP

Gambar 5 Halaman Informasi Data
ODP
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Gambar 6 Tampilan Infromasi Data
ODP

Gambar 7 Tampilan Data Inquiry ODP

Gambar 9 Tampilan ketika salah
inputan

Gambar 8 Tampilan Update berhasil
4. KESIMPULAN
1.

2.

Dengan adanya sistem ini memungkinkan pengurangan unit yang mengakses UIM menjadi
lebih sedikit dikarenakan data yang ada di UIM telah dibackup di Aplikasi sehingga UnitUnit yang membutuhkan data tidak perlu lagi menunggu hasil dari Aplikasi Exiting UIM
yang relatif lama memproses hasil validasi data.
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan pencarian ODP-ODP terdekat dengan lokasi teknisi
lapangan sehingga memudahkan dalam pencarian ODP dan juga memiliki pemindai Scanner
Barcode yang mempermudah melihat data suatu perangkat ODP.
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Teknisi Lapangan dapat melakukan validasi dengan sangat mudah dan dimana saja sehingga
waktu untuk validasi data satu ODP relatif lebih cepat daripada sebelumnya.
5. SARAN

Diharapkan ketika adanya sistem ini dapat membantu kinerja para Teknisi lapangan
dalam memvalidasi data setiap perangkat yang ada. Dan jika diaplikasi ini masih ada yang kurang
atau perlu nya ditambahkan beberapa fitur untuk menunjang keberhasilan bersama maka
diharapkan para pengembang aplikasi di PT.Telkom Witel Makassar bisa mengembangkan
apilkasi ini agar tidak ada yang kurang.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem pembayaran transaksi jual beli
online pada media sosial. Penelitian ini menggunakan sistem operasi Android untuk membangun
aplikasi transaksi jual beli online. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi rekening
bersama jual beli online pada media sosial. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut dapat
membantu proses transaksi jual beli online pada media sosial dalam bentuk rekening bersama
sehingga dapat menjaga kepercayaan penjual dan pembeli dalam bertransaksi di media sosial.
Kata kunci : Rekening Bersama, Jual Beli Online, Media Sosial, Android

Abstract
This Research aims to design a payment system for buying and selling online transactions
on social media. This research uses the Android operating system to build an online transaction.
The results of this research are a joint account application for buying and selling online on social
media. It is expected that the application can help the process of buying and selling online
transactions on social media in the form of joint accounts so that it can maintain the confidence
of sellers and buyers in making transactions on social media.
Keywords : Joint Account, Buy and Sell Online, Social Media, Android
1. PENDAHULUAN

T

eknologi yang kini makin berkembang memberikan kemudahan didalam setiap aspek
kehidupan, termasuk dalam hal transaksi jual beli online di media sosial seperti Facebook,
Instagram, dan Whatsapp. Tentunya dengan alasan praktis dan tanpa membutuhkan modal untuk
menyewa tempat dalam memasarkan produk, dan berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas.
Seiring dengan makin maraknya bisnis online, kepercayaan pembeli dicederai oleh ulah
oknum penjual yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan. Secara teknis, ketika
pembeli telah mentransfer sejumlah uang senilai harga produk yang diinginkan ke rekening yang
ditentukan oleh penjual, seharusnya ketika itu pula si penjual melakukan pengiriman barang yang
dibeli, namun oknum penjual ini tidak melakukannya. Penipuan demi penipuan yang terjadi
mengakibatkan semakin banyak buyer tak lagi percaya melakukan transaksi langsung dengan
seller secara online.
Olehnya dibutuhkan pihak ketiga yang dapat menjembatani transaksi antara seller dan
buyer. Dimana pihak ketiga tersebut berfungsi untuk menerima pembayaran yang dilakukan oleh
pembeli dan pihak ketiga juga memberikan informasi kepada pihak penjual bahwa pembayaran
telah diterima kemudian penjual diminta untuk melakukan pengiriman barang. Ketika pembeli
menerima barang dari penjual maka pembeli memberitahukan informasi kepada pihak ketiga
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bahwa barang telah diterima dan pihak ketiga mentransfer pembayaran ke rekening penjual, maka
proses transaksi jual beli telah selesai.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Tahapan Penelitian
Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data : mengumpulkan informasi yang dilakukan secara langsung ke
bebarapa pelaku bisnis online baik Seller dan Buyer.
2. Analisis Sistem : penguraian dari suatu aplikasi/sistem yang utuh ke dalam bagianbagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
permasalahan, kesempatan, hambatan, yang terjadi dan kebutuhan yang diperlukan
dalam proses perancangan aplikasi/system rekening bersama jual beli online.
3. Perancangan sistem : merupakan strategi untuk memecahkan masalah dan
mengembangkan solusi terbaik bagi permasalahan.
4. Coding adalah menerjemahkan persyaratan logika dari pseudocode atau diagram alur
ke dalam suatu bahasa pemrograman baik huruf, angka, dan simbol yang membentuk
program.
5. Pengujian system/Aplikasi : Pengujian menggunakan metode black box atau biasa
disebut alur logika yang merupakan salah satu metode pegnujian perangkat lunak
secara terinci, karena jalur logika (Logic path) perangkat lunak adak di uji dengan
menyediakan test case yang mengerjakan kumpulan kondisia tau perulangan secara
spesifik.
2.2 Alat dan Bahan Penelitian

1. Perangkat keras yang digunakan yaitu :
Tabel 3.1 Perangkat keras yang digunakan
No.
Perangkat Keras
Unit
Spesifikasi
1.
Processor
1
Intel Core i3
2.
Harddisk
1
500 Gb
3.
RAM
1
DDR3L 2Gb
4.
Smartphone Android
1
Oreo
1. Perangkat lunak yang digunakan yaitu :

No.
1.
2.
3.

Tabel 3.2 Perangkat lunak yang digunakan
Perangkat Lunak
Unit
Spesifikasi
Sistem operasi
1
Windows 10, Android
Bahasa Pemrograman
1
Java, Php
Database
1
MySQL

2. Bahan penelitian yang digunakan yaitu :
No.
1.
2.

Tabel 3.3 Bahan Penelitian
Bahan penelitian
Keterangan
Data pengguna media sosial
Dokumen Word
Data produk
Dokumen Word
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini berupa sebuah aplikasi rekening bersama untuk jual beli online
yang berbasis Android, sehingga seller dan buyer dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini.
3.1 Arsitektur Sistem
Adapun gambaran singkat dari arsitektur kerja secara teknis dari aplikasi yang akan
dibangun, dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem
3.2 Use case Diagram
Use Case dari aplikasi yang dirancang dapat menggambarkan apa yang dilakukan sistem
dan siapa saja aktor yang berinteraksi dengan sistem sehingga memudahkan untuk memahami
tentang aplikasi yang akan dibuat. Adapun use case yang dimaksud, dapat dilihat pada gambar di
3.2 dibawah ini.

Gambar 3.2 Use Case Diagram Aplikasi
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3.3 Class Diagram
Class Diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna dalam perancangan,
hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas,
atribut, operasi serta hubungan antar objek.
Berikut ini adalah class diagram untuk aplikasi yang akan dirancang

Gambar 3.3 Class Diagram Aplikasi
3.4 Rancangan Relasi Tabel

Gambar 3.4 Relasi Tabel
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3.5 Interface input dan Output
Interface input, berisi laman yang akan digunakan untuk registrasi, login, input beberapa
kriteria yang dibutuhkan untuk mengakses atau menyimpan data seller dan buyer. Lebih detail
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
a. Tampilan Registrasi/login seller dan buyer

Gambar 3.5 Tampilan Registrasi/Login seller & buyer
b. Tampilan Input Transaksi

Gambar 3.6 Tampilan Input Transaksi
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c. Tampilan Input Transaksi Penjual

Gambar 3.7 Tampilan Input Transaksi Penjual
d. Tampilan konfirmasi pembayaran Penjual ke Rekber

Gambar 3.8 Tampilan Konfirmasi Pembayaran
e. Tampilan Konfirmasi Pembayaran ke Penjual

Gambar 3.9 Tampilan Konfirmasi Pembayaran ke Penjual
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Gambar 3.10 Tampilan Status Barang Terkirim diterima
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3.6. Hasil Pengujian Black Box
Tabel 3.1 Hasil Pengujian Black Box
Butir Uji

No.

Hasil

1

Pengujian login penjual data benar

Diterima

2

Pengujian registrasi data lengkap

Diterima

3

Pengujian input kode transaksi data benar

Diterima

4

Pengujian login pembeli data benar

Diterima

5

Pengujian input input konfirmasi pembayaran

Diterima

6

Pengujian login admin

Diterima

7

Pengujian terima konfirmasi pembayaran dari
pembeli

Diterima

8

Pengujian data konfirmasi pembayaran benar

Diterima

9

Pengujian Konfirmasi Kirim Barang

Diterima

10

Pengujian Input Resi

Diterima

11

Pengujian Data Konfirmasi Terima Barang

Diterima

12

Pengujian Barang Sudah Diterima

Diterima

13

Pengujian Notifikasi Terima Barang

Diterima

14

Pengujian Konfirmasi Transfer ke Penjual

Diterima

15

Pengujian Transaksi Selesai

Diterima

4. KESIMPULAN
Tujuan dari Aplikasi Rekening Bersama Jual Beli Online pada Media Sosial Berbasis
Android adalah dengan adanya aplikasi tersebut dapat membantu proses transaksi jual beli yang
dilakukan melalui media sosial untuk menengahi proses transaksi sebagai pihak ketiga agar tetap
menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka yang dapat disimpulkan adalah sebagai
berikut:
1. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan proses
transaksi jual beli online pada media sosial.
2. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini telah mampu menengahi proses transaksi jual
beli online antara penjual dan pembeli sehingga kepercayaan antar keduanya dapat tetap
terjaga.
5. SARAN
Agar memperoleh hasil yang lebih baik kedepannya untuk Aplikasi Rekening Bersama
Jual Beli Online pada Media Sosial Berbasis Android ini , maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :
1 Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya sebaiknya disediakan juga jasa kurir sebagai
mitra yang dapat mengantarkan barang yang dikirim.
2 Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya dapat dikembangkan juga aplikasi khusus untuk
kurir yang mengirim barang.
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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI RUTE TRAYEK
ANGKUTAN UMUM KOTA MAROS BERBASIS MOBILE
Musdalifa Thamrin
STMIK Profesional Makassar
Program Studi Teknik Komputer STMIK Profesional
e-mail: nonongthamrin@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi bagi seluruh pengguna perangkat
mobile berbasis Android yang belum atau kurang memahami model transportasi umum di Kota
Maros. Aplikasi yang dirancang tersebut untuk memudahkan wisatawan dan pendatang untuk
mendapatkan Informasi mengenai rute trayek angkutan umum yang tersedia di Kota Maros.
Aplikasi yang dirancang berdasarkan pada penelitian awal adalah berupa pencarian data rute
trayek resmi transportasi umum jenis darat yang beroperasi di Kota Maros. Pengumpulan data
rute trayek angkutan umum resmi dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Maros
serta referensi dari Dinas Perhubungan Kota Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,
dengan adanya aplikasi ini para pendatang dan wisatawan dengan mudah mendapatkan
informasi geografis mengenai rute trayek angkutan umum yang berada di Kota Maros. Serta
hasil uji coba aplikasi menunjukkan aplikasi yang dirancang termasuk dalam kategori yang baik.
Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Transportasi, Mobile Apps

Abstract
This research to design an application for all Android-based mobile device users who do not or
do not understand public transportation models in the City of Maros. The application is designed
to facilitate tourists and migrants to get information on public transport route routes available in
the City of Maros.The application that was designed based on preliminary research is in the form
of a search of official route routes for ground transportation that operate in the City of Maros.
Data collection on official public transport route data is carried out at the Maros City Culture
and Tourism Office and references from the Maros City Transportation Agency. The results
showed that, with this application, migrants and tourists could easily obtain geographical
information on public transport route routes in the City of Maros. As well as the results of
application trials show applications that are designed included in the good category.
Keywords: Geographic Information Systems, Transportation, Mobile Apps
1. PENDAHULUAN

K

awasan kota Maros merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktifitasnya.
Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktifitas kota. Ditinjau dari aspek
pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang tinggi
menyebabkan makin banyaknya jumlah pergerakan baik dari dalam maupun luar kota. Hal ini
memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana
khususnya di bidang angkutan dan dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam
melaksanakan aktifitasnya.
Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan ini yaitu dengan
penyediaan pelayanan angkutan kota. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada pengguna jasa
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angkutan kota, saat ini telah dioperasikan pelayanan angkutan kota, yang terbagi dalam 6 trayek
rute dimana pada semua rute menjadikan pusat kota sebagai tujuan akhir, karena kawasan pusat
kota merupakan pusat kegiatan perdagangan, jasa, perkantoran dan berbagai tempat beberapa
objek wisatawan. Tidak adanya sarana bagi para pendatang dan wisatawan untuk mengetahui dan
memahami mengenai rute trayek angkutan umum kota dapat menimbulkan berbagai
permasalahan seperti kesulitan memilih angkutan umum kota dan tidak dapat mengetahui arah
tujuan masing-masing angkutan umum.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang akan dijadikan
bahan dasar dalam perancangan perangkat lunak aplikasi Sistem pakar Menggunakan
Metode Certainty factor
b. Studi Pustaka (Penelitian Pustaka)
Penelitian dilakukan melalui buku – buku pustaka dan internet yang dapat
memberikan teori – teori mengenai system yang akan dibuat, kemudian mencocokkan
dengan kemungkinan penyelesaian masalah.
c. Pengumpulan Sampel (Laporan)
Pengumpulan sampel dilakukan untuk menambah data dan informasi yang ada
pada penelitian ini, dimana bersumber dari objek penelitian dilapangan.
2.2 Alat Desain Sistem
Tabel 1: Alat Desain Sistem

No

Alat Desain
Sistem

1.
Usecase

2.
Class Diagram

3.
Activity
Diagram

Keterangan
Teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem.
Use Case mendeskripsikan interaksi tipikal antara pada
pengguna sistem dengan sistem. Setiap Use Case memiliki aktor
utama yang meminta sistem untuk memberi sebuah layanan
Mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai
macam hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Class
diagram juga menunjukkan properti dan operasi sebuah class
dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan
objek tersebut.
Teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis,
dan alur kerja. Dalam beberapa hal diagram ini memainkan
peran mirip sebuah diagram alir, tetapi perbedaan prinsip
antara diagram ini dan notasi diagram alir ini adalah diagram
ini mendukung behaviour paralel.
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2.3 Teknik Desain Sistem
a. Teknik Desain Sistem Secara Umum
Tabel 2: Teknik Desain Sistem Secara Umum
Desain Sistem
No
Keterangan
secara Umum
1.
Desain
Output Desain ini menggambarkan output digunakan secara umum
Secara Umum
didalam aplikasi.
2.
Desain
Input Desain ini menggambarkan input yang digunakan secara
Secara Umum
umum didalam aplikasi.
3.
Desain Teknologi Desain ini menggambarkan teknologi/menu yang digunakan
Secara Umum
secara umum didalam aplikasi.
4.

Desain
Kontrol Desain ini menggambarkan kontrol/pengendalian yang
Secara Umum
digunakan secara umum didalam aplikasi.

2.4 Analisis Sistem
Aplikasi Map Rute Trayek Kota Marosini dibuat berdasarkan rute resmi yaitu sebanyak 6
rute trayek yang akan ditampilkan menggunakan Google Maps API untuk Android ditambahkan
dengan fungsi LBS (Location Based Service) yang menggunakan alat GPS (Global Positioning
System) pada ponsel. Komponen-komponen utama yang digunakan dalam pembuatan aplikasi
adalah sebagai berikut:
1. Google Maps Android API
Komponen ini membuat aplikasi mampu menampilkan Map dari server Google serta
menggunakan fitur-fitur yang tersedia seperti mengganti jenis map, menggambarkan garis,
menampilkan posisi Anda pada Map, dan lain-lain. Untuk dapat mengakses API ini dibutuhkan
sebuah kunci yang dibuat sendiri dan dikoordinasikan di Google API Console.
2. Global Positioning System (GPS)
Sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal
satelit.Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke
Bumi.Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan, sehingga dapat menampilkan lokasi
pengguna dan dengan berdasarkan skala dan perkiraan kecepatan gerak maka arah dan estimasi
waktu dapat ditampilkan.
3. PERANCANGAN SISTEM
3.1 Use Case Diagram
Aplikasi Rute Trayek Angkutan Umum Kota Maros

Melihat Lokasi
Pada Map
«uses»

Melihat Rute
Angkutan Umum

«uses»

Memilih Rute
Angkutan

«extends»

Mengganti Jenis
Peta

Mengganti Bahasa
«uses»

Pengguna

Melihat Informasi
Pembuat

Memilih Bahasa

Gambar 1: Use Case Diagram Aplikasi
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3.2 Class Diagram
Home

FileEditor
+ path
+ namafile
+ conf

+ KodeEN
+ KodeID
+ Kode

+ checkDir()
+ createDir()
+ writeFile()
+ readFile()

# onCreate()
+ onCreateOptionsMenu()
+ onOptionsItemSelected()
+ onListItemSelected()
+ langDialog()

LanguageMenu

ShowRoute
+ Pilih
+ Rute
+ Penanda
+ Jalan
# onCreate()

GMapV2Direction

+ getDocument()
+ getDirection()
+ getNodeIndex()
+ decodePoly()

PilihRute

- languages
# onCreate()
+ simpan()

+ Rute()
+ Marker()
+ NamaJalan()

Gambar 2: Class Diagram Aplikasi

3.3 Sequence Diagram

Gambar 3: Sequence Diagram Aplikasi
4.1

Rancangan Aplikasi
1. Rancangan Ikon Aplikasi
Ikon pembuka aplikasi dibuat dari gambar logo kota Maros. Angkutan umum
kota Maros atau lebih dikenal dengan nama Pete’-pete’, dengan “Maros Public
Transportation” merupakan nama aplikasi.

Gambar 4: Rancangan Ikon Aplikasi
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2. Rancangan Tampilan Awal Aplikasi
Tampilan awal aplikasi dirancang menggunakan List Activity Android yang
menampilkan daftar pilihan 6 angkutan umum kotaMaros. Yang nantinya jika salah
satu kode trayek dipilih maka akan menampilkan rute trayek angkutan umum tersebut
pada Peta Google.

Gambar 5: Rancangan Tampilan Rute Awal Aplikasi
3. Rancangan Tampilan Peta
Peta rute trayek dirancang secara otomatis untuk menampilkan fitur untuk
memperbesar dan memperkecil peta, serta menunjukkan lokasi pengguna.

Gambar 6: Rancangan Tampilan Peta
4. Rancangan Tampilan Menu Ganti Map
Rancangan menu untuk mengganti jenis peta akan muncul ketika pengguna
menekan atau memilih menu pada ponsel pengguna.
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Gambar 7: Rancangan Tampilan Menu Ganti Map

Menu ini akan mengganti tampilan jenis peta ketika pengguna mengganti jenis peta
yang berbeda dan fitur-fitur lain pada peta tetap tersedia.
5. Rancangan Menu Aplikasi
Menu aplikasi utama berada ditampilan awal aplikasi dan dimunculkan dengan
menggunakan tombol menu padaponsel Android. Menu ini berisikan fungsi untuk:
menampilkan pilihan rute, menampilkan pengaturan bahasa, melihat informasi tentang
pembuat, dan untuk menutup aplikasi.

Gambar 8: Rancangan Menu Aplikasi
6. Rancangan Ganti Bahasa Aplikasi
Berikut dibawah ini merupakan rancangan tampilan ganti bahasa pada aplikasi
yang menyediakan 2 pilihan bahasa.
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Gambar 9: Rancangan Ganti Bahasa Aplikasi

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Tujuan dari Perancangan Sistem Informasi Geografis Rute Trayek Angkutan Umum
Kota Maros Berbasis Mobile adalah sebagai sarana penyampaian informasi mengenai rute
resmi masing-masing trayek angkutan umum di kota Maros kepada para wisatawan atau turis
dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa hasi dari
penelitian ini sebagai berikut:
1. Penelitian ini akan membantu dan memudahkan para pendatang dan wisatawan untuk
mendapatkan informasi mengenai rute trayek angkutan umum di kota Maros.
2. Penelitian ini juga akan mampu membantu penggunanya untuk mengetahui arah tujuan
angkutan umum dikarenakan adanya fitur GPS pada aplikasi yang disediakan oleh
Google Maps Android API.
3. Hasil pengujian aplikasi yang dirancang menunjukkan bahwa aplikasi telah berjalan
sesuai dengan struktur dan fungsi-fungsi yang diharapkan.
4.2 Saran
Agar memperoleh hasil yang lebih baik kedepannya untuk Perancangan Sistem
Informasi Geografis Rute Trayek Angkutan Umum Kota Maros Berbasis Mobile ini, maka
penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Aplikasi ini menggunakan file kelas Java yang berfungsi untuk menampilkan rute
terpendek berdasarkan 2 titik koodinat, sehingga untuk membuat rute pada aplikasi
penulis menggunakan banyak koordinat untuk menampilkan satu rute sehingga terjadi
proses yang besar saat menampilkan rute pada peta. Sehingga disarankan kedepannya
pengembangan aplikasi ini mampu untuk menampilkan rute pada peta dengan proses
yang lebih sederhana.
2. Adanya kasus dimana pengguna angkutan umum memiliki tujuan yang tidak biasa
diakses dengan menggunakan satu jenis trayek angkutan umum dari lokasinya, sehingga
untuk pengembangannya aplikasi dapat ditambahkan fungsi untuk menampilkan daftar
kombinasi trayek dari lokasi pengguna ke lokasi tujuan dan atau aplikasi dapat
ditambahkan fungsi yang menggabungkan 2 rute trayek.
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Abstrak
Perkembangan tekologi di era milenial sangatlah pesat mampu memberikan dampak
yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, apa lagi dalam dunia bisnis. Pemasaran dan
penjualan dalam bisnis itu sangatlah penting sehingga perlu strategi yang cukup bagus untuk
perkembangan bisnis menjadi lebih maju. Electronic commerce merupakan salah satu bisnis
yang menggunakan teknologi elektronik dan sangat berkembang saat ini. Pemesanan dan
penjualan wallpaper dengan E-commerce sangat efisen dalam pengembangan bisnis dan
membantu customer dalam pemesanan wallpaper pada Toko YT. Wall Interior. Dalam penelitian
ini untuk mendukung terwujudnya sebuah aplikasi yang mampu mengembangkan usaha pada
Toko YT. Wall Interior peneliti membuat aplikasi berbasis web dan android yang nantinya akan
berisi fitur-fitur semacam jenis wallpaper yang ditawarkan, berapa stok barang yang ditoko, dan
cara pemesanannya. Sehingga dari tersedianya aplikasi tersebut mampu membantu customer
dalam mengetahui informasi yang ditawarkan pada Toko YT. Wall Interior.
Kata Kunci —E-commerce, Pemesanan dan Penjualan, Web, Android

Abstract
The development of technology in the millennial era is very rapidly able to have an
enormous impact on human life, especially in the business world. Marketing and sales in a
business are very important, so we need a pretty good strategy for business development to
become more advanced. Electronic commerce is one business that uses electronic technology and
is highly developed today. Ordering and selling wallpapers with E-commerce is very efficient in
business development and helping customers in ordering wallpapers at the YT Store. Interior
Wall. In this study to support the realization of an application that is able to develop business in
the YT Store. Interior Wall researchers make a web-based application and android which will
contain features such as the type of wallpaper offered, how many stock items are stored, and how
to order. So that from the availability of the application is able to help customers find out
information offered at the YT Store. Interior Wall.
Key Words—E-commerce, Ordering and Sales, Web, Android
1. PENDAHULUAN

A

de Handini menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dipengaruhi oleh cara
kerja personal maupun organisasi terutama pada dunia bsinis tehnologi mampu memangkas
pengeluaran yang secara signifikan. Penggunaan teknologi dalam proses bisnis sendiri
diantaranya untuk pengolahan transaksi bisnis hingga memonitoring bisnis. [1]
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Menurut Yoko Andramawan, Khairul Ummi dan Alfa Saleh Saat ini teknologi semakin
pesat khususnya komputer, laptop dan dan smartphone yang memudahkan manusia dalam
berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Teknologi seperti computer,laptop dan smartphone
ada kalanya tidak berfungsi dengan baik. Teknologi ini juga dapat mengalami kerusakan,maka
itu pengguna teknologi akan datang ke tempat toko perbaikan computer,laptop dan smartphone
untuk memperbaikinya. Tentu dalam meperbaikinya dibutuhkan waktu yang sangat lama yang
rugi waktu karena pengguna mempunyai kesibukan masing – masing yang jadinya tertunda
karena harus datang ketoko. Maka dari itu dibutuhkan jasa pemesanan online grab dan gojek
untuk kerja sama dengan toko perbaikan, sehingga pengunaa perangkat tersebut dapat menghemat
waktu tenaga dan biaya , karena hanya perlu menggunakan jasa online seperti grab dan gojek
yang siap untuk mengantar computer atau smartphone yang ada miliki ke tempat perbaikan kapan
pun dan dimanapun. [2][3][4][5].
Menurut Helmi Kurniawan dan Muhammad Rusdi Tanjung dapat disimpulkan sumatera
utara mempunyai banyak objek wisata, biasa nya wisatawan hanya mengenal namanya saja tapi
tidak dengan lokasinya ada dimana. butuh nya suatu media informasi mengenai wisata yang ada
di sumatera utara, Agar memudahkan wisatawan menuju lokasi objek wisata tersebut. Maka dari
itu dibutuhkan teknologi yang dapat menyajikan infromasi objek wisata yaitu Sistem informasi
geografis (SIG) yang memberi penjelasan dalam informasi wisata harus meliputi data objek
wisata dan gambar wisata dan peta menuju kesana. Penerapan Sistem informasi geografis pada
mobile berbasis android lebih bagus karena mudah untuk di kembangkan oleh development
karena bersifat open source. Dan sesuai dengan perkembangan teknologi android yang banyak
digunakan saat ini. [6]
Menurut Leli Suwita pemasaran adalah analisis, perencanaan dan pengendalian dari suatu
program yang telah di formulasikan dan dirancang secara seksama untuk menciptakan pertukaran
nilai secara sukarela dalam suatu pasar yang ditargetkan, untuk mencapai tujuan perusahaan.
Sehubungan dengan itu agar perusahaan dapat bersaing dengan baik perlu program, dan
perencanaan untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti; merencanakan penjualan di masa yang
akan datang dan target penjualan pada tahun berikutnya, sehingga perusahaan dapat meramal dan
menentukan perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang. [7][8].
2. METODOLOGI PENELITIAN
Sistem yang dirancang tentunya memerlukan pengumpulan data, dalam proses
pengumpulan data terdapat beberapa cara, yaitu :
2.1 Studi Lapangan (Field Research)
Didalam kegiatan studi lapangan ini dilakukan pengamatan terhadap kegiatan pemesanan
dan penjualan pada Toko YT.Wall Interior, serta hal-hal lain yang mendukung kegiatan penjualan
seperti kerjasama keagenan dan kerjasama dengan jasa kurir.
a. Wawancara (Interview)
Pada metode wawancara dilakukan sesi tanya jawab kepada beberapa pelanggan yang
datang membeli produk wallpaper mengenai beberapa hal diantaranya adalah mengenai dari
mana mendapatkan informasi lokasi toko, harga yang ditawarkan serta informasi mengenai ragam
jenis corak yang ditawarkan, serta meminta pendapat mereka mengenai rencana pengembangan
dari konsep penjualan yang konvensional menjadi konsep penjualan digital.
b. Pengamatan (Observasi)
Melakukan pengamatan bagaimana proses penjualan yang berjalan pada Toko YT.Wall
Interior, dimulai dari proses penyediaan wallpaper, pemilihan motif, sistem kerjasama dengan
agen dan penjualan produk hingga pada proses pengiriman pesanan.
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2.2 Studi Kepustakaan (Library Research)
Melakukan kegiatan studi pustaka baik dari media internet dan buku-buku yang
berhubungan dengan kegiatan perancangan, seperti dasar-dasar membangun aplikasi berbasis
web, HTML, Json, Ajax dan MySQL, konsep dasar e-Commerce dan Java Android.
Berikut ini adalah tahapan dari pembangunan aplikasi dengan Metode Waterfall dapat
dilihat pada gambar 1 berikut :
Requirement
System
System Design &
Software Design
Implementation

Integration And
Sytem Testing

Operasi &
Maintenance

Gambar 1. Prosedur Perancangan (Metode Waterfall)
3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Usecase Diagram
Use case mendiskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem
yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi yang ada didalam sistem
informasi tersebut. Berikut adalah use case diagram dari sistem yang dirancang dapat dilihat
pada gambar 2 :
APLIKASI PEMESANAN DAN PENJUALAN WALLPAPER BERBASIS WEB DAN ANDROID PADA TOKO YT. WALL INTERIOR

Total Order Baru

Beranda
Data Produk

<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>

Beranda

Artikel

<<extend>>

Hubungi Kami

<<extend>>

Stastik Penjualan

<<extend>>

Data Pemilik
<<extend>>

Data User

<<extend>>

Data Karyawan

Kategori Produk

<<include>>

Produk
<<extend>>

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

Login

Manajemen Produk

Artikel

<<include>>

Admin

<<include>>

<<extend>>

Manajemen Artikel

<<include>>

Customer

Tentang Kami
<<extend>>

<<include>>

Tentang Kami

<<include>>

Cara Pembelian

Hubungi Kami

<<extend>>

<<extend>>

Cara Beli

Hubungi Kami

Data Order Masuk
<<extend>>

Manajemen Order
<<extend>>

Laporan Order

Gambar 2. Use case Diagram Aplikasi Pemesanan dan Penjualan Pada Toko YT. Wall Interior

720

3.2 Tampilan Hasil
Hasil dari rangkaian perancangan yang telah dilakukan dilakukan dihasil sebuah aplikasi
e-commerce berbasis web yang dengan mengimplementasikan web template responsive sehingga
aplikasi dapat dibuka baik dengan menggunakan perangkat desktop komputer maupun perangkat
mobile seperti smartphone. Seperti hasil tampilan berikut :
3.2.1 Hasil Tampilan User
1. Tampilan Beranda
Halaman berikut adalaah halaman index yang akan tampil setiap pengunjung mengakses
website dari Toko YT. Wall Interior. Pada halaman beranda baik pada web dan android, yaitu
menampilkan ragam produk yang dijual pada Toko YT. Wall Interior, seperti pada gambar 3 dan
4:

Gambar 3. Halaman Beranda Dalam Tampilan Web

Gambar 4. Halaman Beranda Dalam Tampilan Mobile
Tampilan Halaman Produk
Halaman produk adalah merupakan salah menu utama yang dapat diakses oleh
pengunjung atau customer untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai produk yang dijual,
pada bagian produk-produk yang dijual dikelompokan kedalam beberapa kategori sesuai dengan
jenis dan karakteristik produk, pada halaman ini pengunjung juga dapat langsung memesan
produk yang diminatinya. Inilah tampilan dari web dan android, seperti pada gambar 5 dan 6 :
2.
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Gambar 5. Halaman Produk Dalam Tampilan Web

Gambar 6. Halaman Produk Dalam Tampilan Mobile
3. Tampilan Halaman Cara Order
Halaman ini berfungsi sebagai halaman yang memberikan informasi mengenai
bagaimana melakukan proses order atau pemesanan. Inilah tampilan dari web dan android,
seperti pada gambar 7 dan 8 :

Gambar 7. Halamam Cara Order Dalam Tampilan Web
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Gambar 8. Halamam Cara Order Dalam Tampilan Mobile
4. Tampilan Halaman Hubungi Kami
Halaman ini berfungsi sebagai salah satu media komunikasi antara kepada pengelola
Toko YT. Wall Interior untuk bertanya mengenai produk atau hal-hal lain yang berhubungan
dengan produk yang diminati. Tampilan pada halaman web dan android seperti tampilan pada
gambar 9 dan 10 :

Gambar 9. Halaman Hubungi Kami Dalam Tampilan Web

Gambar 10. Halaman Hubungi Dalam Tampilan Mobile
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3.2.2 Hasil Tampilan Admin
1. Halaman Login
Halaman login yang ada pada data admin berupa data yang sudah tersimpan data
username dan password, hasil tampilan web dan android pada halaman login terdapat pada
gambar 11 dan 12 :

Gambar 11. Halaman Login Dalam Tampilan Web

Gambar 12. Halaman Login Dalam Tampilan Android
Halaman Beranda
Halaman berikut adalaah halaman index dari Toko YT. Wall Interior. Pada halaman
beranda, yaitu menampilkan data stastisik yang berupa data penjualan yang dijual pada Toko YT.
Wall Interior, seperti hasil tampilan web dan android pada gambar 13 dan 14 :
2.

Gambar 13. Halaman Beranda Dalam Tampilan Web
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Gambar 14. Halaman Beranda Dalam Tampilan Android
Halaman Data User
Halaman data user adalah halaman yang akan muncul selanjutnya pada saat aplikasi
dijalankan. Tampilan rancangan pada halaman data user yang ada dihalaman web dan android
dapat dilihat pada gambar 15 dan 16 :
3.

Gambar 15. Halaman Data User Dalam Tampilan Web

Gambar 16. Halaman Data User Dalam Tampilan Android
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4.

Halaman Data Produk
Halaman berikut adalaah halaman produk yang berisi nomor order, nama produk,
kategori produk, berat/roll, harga, stok, dan diskon pada Toko YT. Wall Interior pada halaman
web dan android dapat dilihat pada gambar 17 dan 18 :

Gambar17. Halaman Data Produk Dalam Tampilan Web

Gambar 18. Halaman Data Produk Dalam Tampilan Android
Halaman Data Order
Halaman berikut adalaah halaman order yang berisi nomor order, nama customer, tanggal
order, jam order, dan status penjualan pada Toko YT. Wall Interior pada halaman web dan
android dapat dilihat pada gambar 19 dan 20 :
5.

Gambar 19. Halaman Data Order Dalam Tampilan Web
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Gambar 20. Halaman Data Order Dalam Tampilan Android
Halaman Kategori Produk
Halaman ini adalah halaman yang akan muncul selanjutnya pada saat aplikasi dijalankan.
Tampilan rancangan pada halaman kategori produk yaitu macam-macam wallpaper yang ada pada
Toko YT. Wall Interior yang ada dihalaman web dan android dapat dilihat pada gambar 21 dan
22 :
6.

Gambar 21. Halaman Kategori Produk Dalam Tampilan Web

Gambar 22. Halaman Kategori Produk Dalam Tampilan Android
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3.3 Hasil Uji Coba
Setelah melakukan uji coba terhadap sistem dalam web dan android, maka dapat
disimpulkan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:
1. Seluruh fungsi tombol berjalan dengan baik dalam tampilan web dan android
2. Aplikasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.
3. Aplikasi sangat mudah digunakan.
4

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama membuat aplikasi
pemesanan dan penjualan wallpaper pada Toko YT. Wall Interior dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Dengan menggunakan aplikasi berbasis web, proses penyampaian informasi akan menjadi
lebih mudah, karena dapat diakses oleh masyarakat daerah tertentu namun juga dapat diakses
oleh masyarakat yang berada diluar daerah.
2. Membantu calon pembeli memperoleh informasi mengenai produk yang diminati dengan
mudah, karena informasi detil yang disampaikan via aplikasi.
3. Dengan penggunaan template web responsive aplikasi dapat mendeteksi ukuran dari layar
yang dipergunakan saat membuka aplikasi.
5

SARAN

Sebagai aplikasi yang masih memiliki kekurangan, saran untuk pengembangan aplikasi
pada waktu mendatang maka diberikan saran :
1. Pada pengembangan aplikasi ini dikemudian hari sebaiknya ditambahkan fungsi iklan dan
informasi lain yang berkaitan dengan produk yang dijual.
2. Agar aplikasi dapat berjalan lebih cepat sebaiknya dibuatkan sebuah aplikasi khusus untuk
perangkat Android maupun IOS baik yang bersifat Native maupun Hybrid.
3. Proses Pembayaran sebaiknya dapat ditambah dengan implementasi dari payment gateway,
sehingga dapat menggunkan pembayaran via kartu kredit, debet dan lain sebagainya.
4. Perlu ada penambahan modul akuntansi yang dapat memberikan informasi mengenai neraca
dan rugi laba.
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Abstrak
Pada suatu daerah yang dimana pendistribusian air dilakukan secara bergantian dengan
menyalurkan air melalui selang kerumah-rumah. Hal ini tentu merepotkan pemilik air karena
harus selalu mengontrol distribusi air secara manual. Maka perlu dibuat sebuah sistem yang
melakukan pendistribusian air secara otomatis yang dapar meringankan kerja operator. Pada
sistem distribusi air bersih ini direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di suatu
daerah atau perumahan. Kebutuhan air bersih di hitung berdasarkan jumlah penduduk yang
dianalisis. Untuk membuat alat sistem distribusi air bersih ini digunakan mikrokontroller arduino
Mega2560. Serta dilengkapi dengan sensor Water Flow meter yang berfungsi untuk menghitung
debit air yang keluar. Dan beberapa motor servo yang berfungsi untuk menutup kran-kran secara
otomatis. Pengontrolan alat distribusi air ini menggunakan smartphone android dengan koneksi
ke mikrokontroller menggunakan bluetooth. Pada perancangan alat distribusi air ini digunakan
tiga buah kran dan tiga buah sensor water flow dengan inputan debit air dari aplikasi dengan
nilai 100mL, 200mL, 300mL, 400mL, dan 500mL.
Kata Kunci : Arduino, Water Flow, Distribusi Air.
Abstract
In an area where the distribution of water is carried out alternately by distributing water through
hoses at home. This is certainly troublesome for water owners because they must always control
the distribution of water manually. Then it is necessary to create a system that automatically
distributes water that can ease the work of the operator. In this clean water distribution system,
it is planned to meet the needs of clean water in an area or housing. Clean water needs are
calculated based on the population analyzed. To make a tool for the clean water distribution
system, the Arduino Mega2560 microcontroller is used. As well as equipped with a Water Flow
meter sensor that serves to calculate the discharge of water coming out. And several servo motors
that function to close the taps automatically. Control of this water distribution tool using an
Android smartphone with a connection to the microcontroller using Bluetooth. In the design of
the water distribution tool, three faucets and three water flow sensors were used with water
discharge input from the application with a value of 100mL, 200mL, 300mL, 400mL, and 500mL.
Keywords : Arduino, Water Flow, Water Distribution.
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1. PENDAHULUAN

P

erkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus berpikir kreatif, tidak hanya
menggali penemuan-penemuan baru, tapi juga memaksimalkan kinerja teknologi yang ada
untuk meringankan kerja manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti pengendalian alat-alat
elektronik. Oleh karena itu, apabila pengendalian alat-alat tersebut dapat dilakukan tanpa harus
menyalakan dan mematikan saklar secara manual maka peran mikrokontroler, smartphone
android, serta fasilitas wireless sangat penting untuk memberi kenyamanan dan kemudahan bagi
penggunanya.
Pemanfaatan smartphone android sebagai alat komunikasi dan telepon cerdas telah
banyak mengalami perkembangan saat ini, seperti sebagai alat pengontrol pendistribusian air
bersih pada suatu instalasi jaringan air pada perumahan. Air bersih merupakan kebutuhan utama
sehari-hari masyarakat, air semakin sulit didapatkan terutama di kota-kota besar karena
pencemaran air tanah, pencemaran dari industri, dan ain-lain.
Dari kemudahan dan menjamurnya smartphone android dikalangan masyarakat. Maka
berdasarkan hal tersebut penulis ingin membuat suatu sistem pengontrolan distribusi air kerumah
yang berbasis pada android untuk mempermudah pekerjaan distribusi air ke masing-masing
rumah. Diharapkan kelebihan aplikasi ini nantinya akan dapat mempermudah pendistribusian air
ke rumah-rumah tanpa harus membuka dan menunggu untuk menutup bukaan kran air nantinya
karena system di control melalui android..
2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Penelitian Terkait
Dalam penelitian skripsi ini, peneliti sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari
penelitian – penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi
ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain:
1. “Perancangan Jaringan Air Bersih pada Desa Kima Bajo Kecamatan Wori”, yang
memanfaatkan mata air pada desa tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat. Pada
sistem pendistribusian air bersih ini, mata air akan di pompakan kedalam penampungan
reservoir dan selanjutnya akan disalurkan ke masyarakat melalui Hidran Umum dengan
sistem gravitasi. (Fenny Nelwan, et all 2013).
2. “Monitoring Distribusi Air Bersih”, dimana Sistem yang dibuat bekerja dengan dikontrol
oleh timer dan sensor flowmeter yang dapat mengatur jadwal buka keran air secara otomatis
dan membatasi volume air yang mengalir pada tiap-tiap keran. Penjadwalan dilakukan
dengan memberikan waktu terbuka masing - masing keran pada waktu yang telah
ditentukan. Sensor flowmeter dikalibrasi dengan memasukkan nilai konstanta perhitungan
debit air sebesar 5,4. Penghitungan volume air dilakukan dengan menambahkan debit air
tiap detik yang melewati sensor flowmeter. keran air akan terbuka pada saat diberikan
instruksi membuka secara otomatis, kemudian akan tertutup apabila Keran air telah
mencapai batas Volume yang telah ditentukan atau kuota yang diberikan dan dilanjutkan
dengan membuka keran air berikutnya. Jika keran air dijalankan secara manual, keran air
akan menutup sesuai instruksi yang ditekan pada tombol keypad (Sutono, 2013).
2.2. Analisa Masalah
Untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan sistem sehingga dapat menentukan cara
yang paling efektif dalam penyelesaian permasalahan. Dapat dilihat pada gambar 1. diagram
fishbone berikut :
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Gambar 1. Diagram Fishbone

2.2. Analisa Kebutuhan
Pada tahap analisis kebutuhan digunakan sebagai acuan dalam menyusun spesifikasi yang
diperlukan dalam membangun aplikasi dan juga alat sehingga berjalan sesuai dengan yang
direncanakan. Adapun tujuan utama tahap analisis kebutuhan sistem adalah untuk mengetahui
syarat kemampuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sistem agar keinginan pemakai sistem
dapat terwujud. Data yang dibutuhkan untuk merancang sistem ini berupa Software Arduino IDE
untuk penulisan kode program pada mikrokontroler, MIT App Inventor untuk membuat aplikasi
berbasis android.
Spesifikasi
Spesifikasi minimum hardware dan software yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi ini
adalah:
1. Hardware
a. Processor intel Pentium 4 3,0GHz.
b. Harddisk 80GB
c. RAM 512MB.
d. Layar Monitor CRT/LCD
2. Software
a. Sistem operasi PC : Windows Xp Sp 3 atau Windows 7
b. Arduino IDE
c. MIT App Inventor
Material dan Bahan
Pada tahap ini secara umum alat yang akan dirancang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
1. Arduino Atmega 2560
2. Water Flow Sensor
3. Bluetooth
4. Kran air
5. Motor Servo
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6.
7.
8.
9.

Kabel
Selang air
Triplek
Dan beberapa komponen tambahan lainnya
2.3. Uji Coba
Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi dan sistem secara menyeluruh. Dari validasi ini
dapat diketahui kesesuaian hasil perancangan dengan analisis kebutuhan yang diharapkan.
Setelah semua berjalan dengan baik dan sesuai harapan maka aplikasi siap untuk dijalankan pada
perangkat android berupa file berformat .apk.
2.4. Finalisasi
Tahap akhir dimana suatu perangkat lunak yang sudah selesai dapat mengalami perubahan–
perubahan atau penambahan sesuai dengan permintaan user. Dalam tahapan ini juga menangani
perangkat lunak yang sudah selesai supaya dapat berjalan lancar dan terhindar dari
gangguangangguan yang dapat menyebabkan kerusakan.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Alat Distribusi Air ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja alat
serta performa dari sistem penyaluran air yang telah dirancang. Pengujian ini terdiri dari beberapa
tahapan, dari hasil pengujian akan dianalisa kinerja-kinerja dari tiap-tiap bagian sistem yang
saling berinteraksi sehingga terbentuklan sistem alat distribusi air yang dapat menyalurkan air
dari masing-masing kran berdasarkan perintah yang dikirim melalui perangkat android. Hasil dari
perancangan dan pembuatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Alat Distribusi Air Tampak Depan

Gambar 3. Alat Distribusi Air Tampak Belakang
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3.1. Pengujian Adaptor DC
Untuk mengetahui apakah Adaptor DC bekerja dengan baik atau tidak, dapat dilakukan
dengan mengukur tegangan keluaran dari adaptor DC tersebut dengan menggunakan Volt meter.
Dari hasil pengukuran menggunakan volt meter diperoleh tegangan keluaran sebesar 5,28 volt
DC.
Dengan demikian tegangan sebesar ini telah dapat digunakan sebagai sumber tegangan untuk
Motor Servo. Karena Motor Servo yang digunakan dapat beroperasi pada kisaran tegangan 4,8
volt sampai 6 volt.

Gambar 4. Pengukuran tegangan Volt DC

3.2. Pengujian Water Flow Sensor
Pada pengujian Water Flow Sensor dapat dilakukan dengan beberapa pengujian, dari pengujian
tersebut dapat menunjukkan bekerja atau tidaknya Water Flow Sensor. Pengujian dilakukan
dengan memberikan program sederhana pada mikrokontroler Arduino Mega2560 sebagai
berikut:
byte indikator = 13;
byte sensorInt = 0;
byte flowsensor = 2;
float konstanta =
4.5; volatile byte
pulseCount;
float debit; unsigned int
flowmlt; unsigned long
totalmlt; unsigned long
oldTime; void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(indikator,
OUTPUT);
digitalWrite(indikator,
HIGH);
pinMode(flowsensor,
INPUT);
pulseCount
= 0; debit =
0.0;
flowmlt =
0; totalmlt
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= 0;
oldTime =
0;
digitalWrite(flowsensor, HIGH);
attachInterrupt(sensorInt, pulseCounter, FALLING);
}
void pulseCounter()
{
pulseCount++;
}
void loop(){
if((millis() - oldTime) > 1000) {
detachInterrupt(sensorInt);
debit = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) /
konstanta;
oldTime = millis();
flowmlt = (debit / 60) *
1000;
totalmlt += flowmlt;
unsigned int frac;
Serial.print("Debit air: ");
Serial.print(int(debit));
Serial.print("L/min");
Serial.print("\t");
Serial.print("Volume: ");
Serial.print(totalmlt);
Serial.println("mL");
pulseCount = 0;
attachInterrupt(sensorInt, pulseCounter, FALLING);
}}
Program diatas bertujuan untuk melakukan pengujian pada Water Flow sensor. Pada
pengujian dilakukan hanya dengan cara membuka kran dan melihat pada tampilan Serial monitor,
apakah Water Flow sensor menampilkan output besaran debit air yang melalui sensor tersebut.
Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut.

(a)
(b)
Gambar 5. Pengujian Water Flow Sensor Depan
Pada Gambar (a) menunjukkan bahwa sensor water flow tidak bekerja atau tidak
memberikan input sinyal ke mikrokontroler, sehingga perhitungan debit menunjukkan 0mL. Pada
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gambar (b) menunjukkan bahwa sensor water flow bekerja atau memberikan input sinyal ke
mikrokontroler, dapat dilihat dari perhitungan debit yang dikeluarkan pada serial monitor.
3.3. Pengujian Motor Servo
Motor servo pada perancangan alat distribusi air ini digunakan untuk membuka dan menutup
kran air. Pengujian Motor Servo dapat dilakukan dengan cara memberi program dasar untuk
mengerakkan Motor Servo. Program tersebut adalah sebagai berikut:
#include
<Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup() {
myservo.attach(9);
} void
loop() {
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
myservo.write(pos);
delay(15);
}
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
myservo.write(pos);
delay(15);
}
}
Program tersebut berfungsi untuk menggerakan motor servo dari posisi sudut 0 derajat
ke 180 derajat. Dan bergerak balik lagi dari sudut 180 derajat ke 0 derajat.
3.4. Pengujian Kinerja Alat Distribusi Air
Pengujian Alat Distribusi Air ini akan dilakukan dengan cara mengirim perintah dari
perangkat Android ke mikrokontroler dengan menggunakan koneksi bluetooth. Berikut ini
adalah interface aplikasi pada perangkat android.

Gambar 6. User Interface Aplikasi Debit Air
Pada User Interface terdapat button-button fungsi pada masing-masing kran. Dimana
setiap button terdapat nilai dari debit air yang akan dikeluarkan dalam satuan mili liter.
Pengujian alat distribusi air ini dapat dilihat pada beberapa gambar dibawah ini :
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Gambar 7. Pengujian debit air Kran 1
Pada gambar 7. Pengujian debit air kran 1, Tampak motor servo secara otomatis
membuka kran setelah diberi perintah untuk membuka kran 1 dengan keluaran debit air 200 mL
melalui aplikasi debit air sehingga air keluar dan berhenti sesuai dengan perintah yang
diberikan.

Gambar 8. Pengujian debit air Kran 2
Pada gambar 8. Pengujian debit air Kran 2, Tampak motor servo secara otomatis
membuka kran setelah diberi perintah untuk membuka kran 2 dengan keluaran debit air 300 mL
melalui aplikasi debit air sehingga air keluar dan berhenti sesuai dengan perintah yang diberikan.
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Gambar 9. Pengujian debit air Kran 3
Pada gambar 9. Pengujian debit air Kran 3 juga dapat dilihat bahwa motor servo secara
otomatis membuka kran setelah diberi perintah untuk membuka kran 3 dengan keluaran debit air
500 mL melalui aplikasi debit air sehingga air keluar dan berhenti sesuai dengan perintah yang
diberikan.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan merupakan intisari seluruh objek pembahasan yang di bahas dalam
penulisan penelitian ini. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
– bab sebelumnya dan hingga tahap implementasi alat, maka kesimpulan yang dapat diambil
oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dengan menggunakan sensor Flowmeter yang terhubung ke Mikrokontroler dapat diperoleh
suatu alat yang dapat menghitung besarnya keluaran debit air kerumah-rumah.
2. Modul Bluetooth yang terhubung pada Mikrokontroler dapat digunakan sebagai
penghubung antara perangkat android dengan alat distribusi aliran air dengan memanfaatkan
koneksi Bluetooth.
3. Dengan memberikan koding di tiap-tiap bukaan kran air pada Mikrokontroler yang mana
koding yang sama juga sudah di tentukan pada aplikasi distribusi air sehingga perangkat
android dapat mengontrol dan menentukan debit air yang akan dikeluarkan.
5. SARAN
Adapun saran yang akan penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koneksi yang digunakan pada perancangan alat ini menggunakan Bluetooth, dimana koneksi
hanya dijangkau pada jarak ±10 meter, diharapkan pada perancangan berikutnya nya dapat
menggunakan jaringan yang lebih luas semisal wifi.
2. Tidak adanya penyimpan data air yang disalurkan pada tiap-tiap saluran, diharapkan kedepan
nya dapat menggunakan suatu penyimpan data yang dapat menyimpan data air yang telah
disalurkan.
3. Aplikasi tidak memiliki notifikasi ketika debit air telah di salurkan, diharapkan kedepannya
aplikasi dapat memiliki pembaharuan seperti notifikasi ketika kran telah terbuka.
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Abstrak
Pelayanan administrasi kecamatan berbasis web Online, merupakan suatu terobosan
dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintahan terkhusus di
kecamatan, sekaligus optimalisasi teknologi dibidang informasi dan komunikasi di Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Otomatisasi Administrasi yang memanfaatkan media web
online ini, dapat memberikan kemudahan dalam proses pekerjaan dan pelayanan administrasi
kepada masyarakat. Aplikasi yang dibangun berfungsi untuk membantu mengatasi
permasalahan dalam pelayanan administrasi yang meliputi proses pembuatan KTP, Kartu
Keluarga, surat izin keamanan acara pernikahan, mutasi kependudukan (kelahiran dan
kematian), serta menyimpan surat-surat yang pernah diproses kemudian ditampilkan dalam
bentuk laporan yang dapat dicetak. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode
pengembangan sistem model waterfall dengan proses analisis, desain, implementasi, dan
pengujian. Sistem ini berjalan pada internet sehingga dapat diakses oleh desa, kecamatan
dimana dan kapan saja. Sistem ini dapat dipergunakan untuk melayani permohonan
berbagai produk administrasi kecamatan secara online, maupun secara langsung, sehingga akan
sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi. Dengan adanya sistem ini,
berbagai permasalahan dalam pelayanan administrasi kecamatan di Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa dapat teratasi, sehingga pemerintahan di Kecamatan lebih
efektif, transparan, akuntabel dan layanan publik semakin baik.
Kata Kunci—Sistem informasi, administrasi, web
Abstract
Web-based online districts administration services is an innovation in order to enhance
community satisfaction regarding government’s performance, particularly in sub-district. The
Innovation is also technology optimization in information and communication topic
inTinggimoncong, Gowa regency. Auto administration by online web can give convenience in
work and administration services process to serve the community. The application is built for
solving administration services problems which includes ID cards produce processing, family
Certificates, the security of the wedding permit, residence mutation(birth and death), and
there ports form of letters documentation in digital storage which can beprinted. The research
method used waterfall model development system with analyzing, designing, implementing, and
testing processes.The system is running online in the internet that can be accessed in everywhere
and anytime, even in villages and in sub-districts. Moreover, the system could be used for the
variety of district administration product application process, online or manual processes system
to facilitate the community administration. As conclusion, the existence of the system over comes
the varietyof administration services problems of Tinggimoncong district, Gowa, and it leads the
district government become more effective, transparent, accountable and better in public services.
Key Words—System information administration, web
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1. PENDAHULUAN

D

alam penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil perlu direncanakan dengan baik agar dapat memberikan manfaat lebih
dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Karena pengelolaan registrasi penduduk
merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, maka dalam pelaksanaannya diawali dari
desa atau kelurahan yang merupakan sub-sistem yang berada paling dibawah kemudian
dilanjutkan ke kecamatan yang berada diatasnya. Sehingga dalam pelayanannya perlu dilakukan
dengan cepat dan benar agar penduduk sebagai pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan[1].
Administrasi kecamatan adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan pada buka Administrasi
Kecamatan. Administrasi Kecamatan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri akan
tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati[1].
Fungsi dari pembentukan administrasi kecamatan adalah untuk mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur
terselenggaranya tata kelola yang baik (good governance) untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik[1].
Kantor Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa merupakan suatu organisasi
pemerintahan yang terdiri dari beberapa kelurahan. Pada kecamatan ini tersedia layanan-layanan
yang berhubungan dengan kependudukan, yang salah satunya adalah layanan administrasi.
Layanan ini terdiri dari pembuatan KTP, Kartu Keluarga, surat izin keamanan acara pernikahan,
surat pindah domisli, dan sebagainya.
Meskipun jumlah dokumen yang dapat diurus di kantor kecamatan cukup banyak, sistem
yang digunakan di kecamatan masih dilakukan secara manual dan cenderung repetitif dibeberapa
proses, yang semakin memperbesar kemungkinan kesalahan pada data yang diproses dan
menyebabkan kualitas layanan menjadi menurun. Kemudian, tahap perjalanan pemrosesan
dokumen yang dilakukan oleh warga pun juga tidak dapat diketahui dengan jelas oleh warga dan
antar staf kelurahan dan kecamatan. Selain itu, tidak adanya sistem komunikasi yang jelas antara
kelurahan dan kecamatan, sehingga status dari pengurusan dokumen administrasi yang ada di
kecamatan tidak dapat diketahui dengan pasti oleh pihak kelurahan, dan begitu pula sebaliknya.
Hal ini menyebabkan proses pekerjaan dan pelayanan di Kantor Kecamatan Tinggimoncong,
Kabupaten Gowa menjadi tidak efektif dan efisien.
Salah satu solusi yang dapat digunakan oleh pemerintahan di Kecamatan membuat
sebuah sistem informasi terpadu yang dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen
dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan sehingga memudahkan masyarakat
melakukan pengurusan berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, surat izin kemanan acara pernikahan,
surat keterangan pindah domisili, dan lain-lain maka dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis
web yang dapat membantu masyarakat melakukan pengurusan administrasi kependudukan.
Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
Bagaimana menganalisis, merancang dan membangun Sistem Informasi Otomatisasi
Administrasi Kecamatan Berbasis Web pada Kantor Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten
Gowa.Tujuan penelitian adalah Merancang dan membangun Sistem Informasi Otomatisasi
Administrasi Kecamatan Berbasis Web pada Kantor Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten
Gowa guna menghindari antrian dalam melakukan pengurusan administrasi.
Ada beberapa penelitian terkait tentang tata letak peti kemas antara lain oleh Dodik
Kurniawan [2]. Masalah dalam penelitian ini banyaknya permasalahan yang di hadapi oleh
instansi pemerintahan desa di mana proses Pelayanan surat menyurat dan pengolahan data
penduduk yang masih menggunakan cara konvensional di mana menggunakan aplikasi
Microsoft office dan Microsoft excel, belum lagi petugas harus mencatat data pemohon ke dalam
buku besar sehingga pada prosesnya membutuhkan waktu yang lebih untuk melakukan
pelayanan dan dokumentasi berkas surat kurang teradministrasi dengan baik. Hasil penelitian
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yang diperoleh dari perancangan sistem informasi pelayanan administrasi penduduk berbasis
dekstop ini adalah dapat memudahkan petugas administrasi desa dalam melakukan pelayanan
administrasi penduduk yang lebih baik dan lebih transparan.
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Isa Bahroni[3]. Penelitian ini menghasilkan
sebuah aplikasi perangkat lunak untuk membantu satuan perangkat desa dalam melakukan
pengurusan administrasinya. Dengan jumlah populasi masyarakat yang sangat banyak maka
sangat diperlukan sebuah teknologi sistem informasi yang dapat membantu pegawai di kelurahan
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan
penggunaan sistem informasi yang berbasis teknologi sangat membantu pegawai di Kelurahan
dan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasinya.
Cecep Juliansayah[4] dalam penelitiannya menggunakan web sebagai teknologi
pendukung dalam pembuatan perangkat lunaknya. Penyelenggaraan pemerintahan yang
berbasis e-goverment, pengelolaan kependudukan yang baik sangat dibutuhkan untuk dapat
memberikan pelayanan kepada pihak-pihak terkait dan untuk menghasilkan kinerja yang lebih
baik. Ketepatan, keakuratan dan kecepatan penyajian data dan informasi merupakan salah satu
faktor penting dalam mengelola pelayanan kependudukan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan
suatu perangkat lunak yang mampu menangani pengelolaan pelayanan kependudukan secara baik.
Untuk menjawab hal-hal tersebut diatas, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode
pengembangan sistem model waterfall dengan proses analisis, desain, implementasi, dan
pengujian. Sistem ini berjalan pada internet sehingga dapat diakses oleh desa, kecamatan dan
penduduk Kecamatan cilebak dimana dan kapan saja.
Penelitian selanjutnya oleh Supriyanto [5]. Kantor Kelurahan Desa Demangan Kabupaten
Boyolali ini mempunyai sistem informasi masih dalam bentuk manual dan belum terotomatisasi
sehingga lambat dalam proses penambahan, perubahan maupun penghapusan data serta pendataanpendataan penduduk lainnya. Tujuan membuat aplikasi Sistem Informasi Pengolahan Data
Penduduk di Kelurahan Demangan ini agar dapat membantu memberikan alternatif pemecahan
masalah di desa Demangan. Metode dalam penelitian ini dengan memanfaatkan teknik-teknik
tertentu yaitu Studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah seperangkat
software Sistem Informasi pendataan Penduduk pada Desa Demangan Kabupaten
Boyolali.Kesimpulkan dari penilitian ini bahwa dalam perancangan Sistem Informasi ini
memberikan banyak kemudahan dalam proses pengolahan data penduduk.
Dari beberapa sumber literature review tersebut maka peneliti dapat mengetahui bahwa
penelitian mengenai otomatisasi administrasi berbasis web online dengan menggunakan PHP,
Macromedia Dreamwaver dan datababase Mysql belum pernah dilakukan. Ada beberapa
kelebihan pada otomatisasi administrasi kecamatan berbasis web online[6], yaitu:
1. Pemerintahan di Kecamatan lebih efektif.
2. Pemerintahan Kecamatan lebih transparan.
3. Pemerintahan Kecamatan lebih akuntabel.
4. Layanan public semakin lebih baik.
5. Warga mendapat akses lebih untuk mendapatkan informasi di tingkat Kecamatan.
6. Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan .
Kantor Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa merupakan suatu organisasi
pemerintahan yang terdiri dari beberapa kelurahan. Pada kecamatan ini tersedia layanan-layanan
yang berhubungan dengan kependudukan, yang salah satunya adalah layanan administrasi berupa
pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Keamanan Acara Pernikahan, surat keterangan
pindah domisili, dan lain-lain.Otomatisasi Administrasi yang memanfaatkan media web online,
bisa lebih memberikan kemudahan dalam proses pekerjaan dan pelayanan administrasi
kependudukan pada Kantor Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Website atau yang biasa disingkat dengan web merupakan kumpulan halaman yang
menampilkan berbagai informasi dalam bentuk teks dan gambar. Halaman website biasanya
berupa dokumen yang ditulis dengan format Hyper Text Markup Language (HTML)[6]. Ada 3
jenis web yaitu:
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1. Website statis, merupakan website yang mempunyai halaman yang tidak berubah.

2. Website Dinamis, merupakan suatu website yang secara strukturnya diperuntukkan untuk
update sesering mungkin.
3. Website Interaktif, adalah suatu website yang saat ini sedang sangat terkenal seperti website
forum dan blog.
Cara kerja web adalah dengan memanfaatkan program perangkat lunak yang dapat
digunakan untuk mengakses World Wide Web dari internet. Browser pertama yang disebut NCSA
Mosaic, dikembangkan di Pusat Nasional untuk aplikasi super computer di awal tahun 1990. Yang
sangat mudah digunakan cukup dengan melakukan klik sehingga membantu mempopulerkan
web. Meskipun banyak browser yang tersedia, Microsoft Internet Eksplorer dan Mozilla Firefox
yang jauh lebih populer. Persaingan untuk mendominasi pasar telah membawa perbaikan terus
menerus untuk perangkat lunak.
Unsur-unsur penunjang sebuah website atau web adalah sebagai berikut ini[7]:
1. Nama Domain (Domain Name/URL-Uniform Resource Locator), merupakan sebuah alamat
unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah website atau dengan
kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk sebuah website pada dunia
internet.
2. Web Hosting, merupakan sebuah ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan
berbagai data, file-file gambar, text yang akan ditampilkan di website.
3. Scripts Program, merupakan bahasa semakin dinamis dan interaktifnya sebuah website tentu
akan menjadi lebih bagus lagi.
4. Desain Website, setelah melakukan penyewaan domain name dan webhosting serta penguasaan
bahasa pemrograman, unsur website yang penting dan utama adalah desain.
5. Publikasi Website, Efektif tidaknya sebuah situs sangat bergantung dari besarnya pengunjung
dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan sebuah
publikasi atau promosi. misalnya yahoo, google.
6. Pemeliharaan website, untuk mendukung kelanjutan dari sebuah situs diperlukan pemeliharaan
setiap waktu sesuai dengan keinginan.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu [8]. Tahapan dalam penelitian ini untuk proses pengumpulan data adalah
observasi, survei dan wawancara yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Tinggimoncong,
Kabupaten Gowa yang terletak di jalan poros Gowa sedangkan bahan penelitian yang
dikumpulkan berupa data penduduk, data kantor Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Setelah data-data tersebut terkumpul selanjutnya dilakukan analisis sistem sebagai dasar
dari perancangan sistem. Dari perancangan sistem yang dibuat selanjutnya mendesain web,
kemudian pengujian terhadap sistem yang telah dihasilkan dan sistem kemudian
dimplementasikan untuk memperoleh sebuah aplikasi yang berbasis web online, seperti yang
terlihat pada Gambar 1. Tahapan penelitian
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Hasil
Sistem otomatisasi administrasi pada Kantor Kecamatan Tinggimoncong berbasisweb online untuk menghindari
terjadi antrian penduduk dalam mengurus administrasi kependuudkannya

Gambar1. Tahapan penelitian

2.1 Analisis sistem
Analisis sistem merupakan tahap dimana dilakukan pengamatan terhadap sistem yang
sedang berjalan pada Kantor Kecamatan Tingimoncong Kabupaten Gowa sehingga akan dibuat
solusi dengan merancang sisem berbasis web online yang akan diusulkan untuk digunakan
menggantikan sistem yang lama menggunakan sistem komputerisasi berbasis web online dengan
menggunakan PHP dan MySQL. Sistem yang berjalan pada Kontor Kecamatan Tingimoncong
belum optimal disebabkan karena adanya kekurangan yang sering terjadi seperti dalam hal
pemberian informasi dan pengolahan data penduduk yang sangat lambat sehingga selalu
mengakibatkan terjadinya antrian penduduk yang akan mengurus masalah administrasinya.
2.2 Desain Sistem
Desain sistem yang dibuat digunakan untuk memahami pemecahan masalah yang didapat
pada tahap analisis melalui suatu pemodelan sistem yang diterjemahkan ke dalam bahasa program
yang akan digunakan untuk membangun sistem. Desain sistem pada penelitian ini meliputi UML,
perancangan database dan desain tampilan (input/output).
2.3 Pengujian
Pengujian pada penelitian ini menggunakan blackbox yaitu pengujian merupakan unsur
yang penting pada proses rekayasa perangkat lunak, dimana bertujuan untuk menemukan
kesalahan atau kekurangan pada perangkat lunak yang diuji. Bila ditemukan adanya kesalahan
atau kekurangan pada perangkat lunak tersebut, maka dilakukan proses verifikasi dengan
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melakukan pemeriksaan atau pelacakan dari letak kesalahan atau kekurangan itu (dari sisi
perangkat lunak) dan kemudian dilakukan proses perbaikan hingga perangkat lunak bekerja
seperti dengan apa yang diharapkan. Suatu aplikasi dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik
apabila tidak ditemukan lagi adanya kesalahan, Sesuai dengan harapan pihak pemakai system.
Teknik Pengujian yang digunakan adalah teknik pengujian langsung, yaitu dengan
menggunakan teknik pengujian blackbox Dimana teknik pengujian ini merupakan pengujian
terhadap cara kerja software itu sendiri yaitu Requirements (Kebutuhan-kebutuhan), Input, events
(kejadian) dan output. Pengujian blackbox adalah metode perancangan suatu kasus pengujian
software dengan menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk mendapatkan cara kerja
program secara rinci. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengujian blackbox merupakan [9]:
1. Bagaimana validitas fungsional diuji?
2. Kelas input apa yang akan membuat test case menjadi baik?
3. Bagaimana batasan dari data diisolasi?
4. Kecepatan data apa yang dapat ditolerir oleh sistem?
5. Apa pengaruh kombinasi tertentu dari data terhadap operasi sistem. Dengan teknik
pengujian black box.
2.4 Implementasi Sistem
Tahapan selanjutnya setelah perancangan sistem adalah implementasi sistem, dimana
menerapkan model desain yang telah dibuat menjadi sebuah sistem dengan menggunakan bahasa
pemrograman untuk menghasilkan sebuah sistem. Untuk menghasilkan sebuah aplikasi web
online digunakan bahasa pemrograman PHP dengan web user interface yang lengkap dan dengan
tampilan menarik sehingga pengunjung tertarik untuk mengunjunginya, adapun sistem
manajemen database yang dipergunakan adalah MySQL.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penduduk sebagai objek sekaligus sebagai subyek pembangunan merupakan aspek utama
yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data penduduk sangat
dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Sebaran penduduk di Kabupaten Gowa,
Kecamatan Tinggimoncong dengan populasi penduduk sebesar 27.532 jiwa (data kependudukan
Kabupaten Gowa tahun 2017). Dengan perkembangan jumlah penduduk yang sangat besar,
Kecamatan Tinggimoncong tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir
dari Kecamatan hingga ke desa/kelurahan.
Administrasi kependudukan yang dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan
meliputi pendaftaran penduduk, KTP, pencatatan sipil, surat nikah, keterangan pindah penduduk
dan pengelolaan data informasi kependudukan. Administrasi kependudukan menjadi semakin
penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di kantor Kecamatan
diantaranya pada saat adanya pemilihan umum, pengurusan surat-surat kendaraan, pengurusan
surat-surat tanah dan sebagainya. Administrasi kependudukan merupakan suatu hal yang penting
dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar maka masalah
adminitrasi yang terjadi juga semakin bertambah. Belum adanya sebuah sistem administrasi di
Kantor Kecamatan Tinggimoncong mengakibatkan proses pengolahan data dan laporan
kependudukan berjalan dengan lambat sehingga mengakibatkan seringnya terjadi antrian
penduduk yang akan mengurus masalah administrasinya. Oleh karena itu sangat diperlukan
adanya sebuah sistem yang dapat membantu memudahkan penduduk dalam mengurus masalah
administrasinya.
Pembuatan sistem yang dilakukan adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman dan
desain diagram. Diagram yang menggambarkan actor, use case dan relasinya sebagai suatu urutan
tindakan yang memberikan nilai terukur untuk aktor. Sebuah use case digambarkan sebagai elips
horizontal dalam suatu diagram UML use case. Use Case memiliki dua istilah System use case;
interaksi dengan system dan Business use case; interaksi bisnis dengan konsumen atau kejadian
nyata [10]. Pada Gambar 2 menunjukkan rancangan use case untuk sistem yang akan diusulkan,
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menunjukkan bahwa ada 3 actor yang terlibat langsung adalam sistem yaitu, penduduk, admin
dan petugas. Admin memiliki hak yang penuh untuk semua aktivitas yang terdapat dalam sistem.
Login

<<include>>
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<<include>>

<<include>>
data nik

kartu keluarga

ktp

surat pindah

surat pengantar

input e-form

save e-form

print surat pengiriman dokumen
admin
penduduk
cek surat peniriman dokumen

input dokumen

melihan form e-form

print surat permohonan

melihat laporan

petugas

Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Diusulkan

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang dirancang, bagaiana
masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.
Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa
eksekusi[10]. Activity Diagram pada gambar berikut menunjukkan terdapat 3 initial node, objek
yang diawali.Terdapat 3 vertical swimline, untuk menghubungkan seluruh activity, diantaranya:
penduduk, admin, dan petugas. Terdapat 21 action, sistem yang mencerminkan eksekusi dari
suatu aksi.Terdapat 2 fork node, objek yang menggabungkan seluruh action.Terdapat 1 activity
final node, objek yang di akhiri.
Terdapat 3 initial node, objek yang diawali.Terdapat 3 vertical swimline, untuk menghubungkan
seluruh activity, diantaranya: penduduk, admin, dan petugas. Terdapat 21 action, sistem yang
mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.Terdapat 2 fork node, objek yang menggabungkan seluruh
action.Terdapat 1 activity final node, objek yang di akhiri
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Gambar 3. Activity Diagram
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Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan secara detail urutan proses yang
dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case[10].Sequence Diagram berikut
terdapat 3 actor yaitu penduduk, petugas dan admin.Terdapat 8 lifeline yaitu login, home,
eformKK, KTP, dan Surat Pindah, Cek eform,SPD, Surat Permohonan, laporan, dan
logout.Terdapat 15 message.
Login
: petugas

: penduduk

Home

Master surat

Perubahan
penduduk

Master
penduduk

Laporan

Logout

: admin

Melakukan Login

Masuk kehalaman home
Input surat pengantar

Melakukan logout
Melakukan login

Menambah dan mengedit surat

Udata tada penduduk baru

Menambah data penduduk baru

Malihat laporan

Melakukan logout

Melakukan login
login halaman utama

melihat data sutar

Melakukan perubahan data penduduk

Menambahkan data penduduk baru
Melihat Lapoan

Logout

Gambar 4. Sequence Diagram
Classdiagram merupakan model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi class serta
hubungannya antar class. Class diagram ini mirip dengan ER-diagram pada perancangan database.
Bedanya pada ER-Diagram tidak terdapat operasi/metode tapi hanya attribute. Class terdiri dari nama,
kelas, atribut dan metode/operasinya[10]. Berikut adalah class diagram dari sistem yang diusulkan.

Gambar 5. Class Diagram sistem yang diusulkan

Gambar 6 menunjukkan interface untuk menginput data penduduk.Interface ini berisi
nama, alamat, no.KTP, agama, jenis kelamin dan golongan darah. disamping itu terdapat menu
pilihan untuk penduduk, mutasi, keluarga dan buat surat.

Gambar 6. Input Data Penduduk
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Data yang tersimpan pada Gambar 6 akan menghasilkan output penduduk seperti yang
tampak seperti pada Gambar 7. Terlihat hasil keluaran dari sistem berdasarkan data yang sudah
di masukkan pada gamabr 6. Pada halaman ini juga dapat dilakukan pengeditan data penduduk
jika mengalami perubahan data penduduk .

Gambar 7. Output Penduduk

Gambar 8 merupakan tampilan form input untuk data keluarga meliputi nomor kartu
keluraga, nama kepala keluarga dan dusun. Setelah dilakukan pengisian data selanjutnya dapat di
klik tombol save untuk menyimpan data yang telah diinputkan tadi

Gambar 8. Input Data Keluarga

Untuk masuk ke dalam sistem, maka user harus menginputkan data user id dan password.
Halaman login admin akan berhasil berjalan dengan baik jika tanpa ada kesalahan.

Gambar 9. Halaman Login Admin

Output pada Gambar 10 adalah merupakan menu tampilan dari halaman utama.Menu
halaman utama ini terdiri dari sub menu data penduduk, data mutasi penduduk, data keluarga dan
proses untuk pembuatan surat. Pada halaman utama ini pula terdapat tampilan untuk data yang
telah diinputkan. User dapat memilih satu sub menu yang ada sesuai dengan proses administrasi
yang diperlukan.
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Gambar 10.Halaman Utama

Pada gambar 11 terlihat hasil pengujian sistem ketika dijalankan dengan menggunakan
internet explorer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan normal dengan
menggunakan internet explorer.

Gambar 11. Hasil Pengujian Pada Internet Explorer
Pada gambar 12 terlihat hasil pengujian sistem ketika dijalankan dengan menggunakan
Mozilla firefox. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan normal dengan
menggunakan Mozilla firefox.

Gambar 12. Hasil Pengujian Pada Mozilla Firefox

4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis, perancangan dan pembuatan program aplikasi
Sistem Informasi Otomatisasi Administrasi Kecamatan. Sistem informasi yang dibuat ini mampu
melakukan pengolahan data penduduk, keluarga, data kk, kelahiran, kematian, pindah, masuk,
dan kegiatan. Sistem Informasi ini akan menghasilkan laporan-laporan diantaranya laporan data
penduduk, laporan anggota keluarga, laporan data kk, laporan penduduk meninggal, laporan
penduduk masuk, laporan penduduk pindah dan laporan data.
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5. SARAN

Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu dengan membuat aplikasi
pendistribusian data secara langsung yang terkoneksi dengan sistem yang ada pada Kantor
Pemerintahan Propinsi serta dapat terkoneksi secara langsung dengan sistem yang ada pada
Kabupaten yang lain dan aplikasi yang dibuat dapat dikembangkan pada platform yang berbeda.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Kecamatan Tinggimoncong yang telah
memberikan kesempatan dan informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga
penulis dapat melaksanakan penelitian ini. Begitu juga kepada pihak-pihak lain yang telah
membantu proses penelitian ini mulai dari pengumpulan data sehingga laporan hasil penelitian
ini dapat terselesaikan.
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Abstrak
Musik tradisional dari suku bangsa yang bermukim di Provinsi Sulawesi Selatan pada
dasarnya adalah warisan budaya daerah yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan
Indonesia pada umumnya. Namun perlahan kesadaran akan pelestarian kebudayaan nasional
khususnya alat musik tradisional Sulawesi Selatan mengalami pergeseran seiring dengan
semakin praktisnya alat musik modern untuk ditemukan dan dimainkan seperti melalui
smartphone, kurangnya pengenalan dan sosialisasi tentang budaya ke masyarakat juga menjadi
salah satu faktor kurangnya minat masyarakat terhadap alat musik tradisional itu sendiri. Di
tengah pesatnya kemajuan teknologi ditambah dengan minat yang kurang tersebut hendaknya
kita sebagai masyarakat Indonesia harus berinisiatif untuk mulai melestarikan kebudayaan
sendiri dengan memanfaatkan teknologi seperti smartphone. Pada penelitian ini dikembangkan
sebuah game edukasi “Pengenalan Alat Musik Tradisional Sulawesi Selatan Berbasis Game
Android” akan memberikan informasi kepada pengguna mengenai apa saja alat musik
tradisional Sulawesi Selatan. Game edukasi diharapkan dapat membantu dalam pengenalan
budaya alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang ada dan dapat dijadikan sebagai untuk
memberikan wawasan kepada anakanak. Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan metode
black box, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat berfungsi baik. Dan dapat memberikan
pengguna smartphone android game yang edukatif.
Kata kunci— Game Edukasi, Alat Musik Tradisional, Android Smartphone, Unity3D

Abstract
Traditional music from an ethnic groups living in South Celebes Province is basically a
regional cultural heritage that cannot be separated from Indonesian culture in general. But
Slowly awareness of the preservation of national culture, especially on traditional instruments of
South Celebes, has shifted along with the increasingly practical of modern musical instruments
to be discovered and played, such as through android smartphones,the lack of recognition and
socialization about culture to the community is also one of the factors in the community’s lack of
interest in traditional music instruments. In This research, an educational game “ Introduction
of Traditional Music Instruments in South Celebes Using Android Game Based” was developed
to provides information about any traditional music instruments in South Celebes and expected
to help in the introduction of existing traditional music instruments culture and can be used as an
insight to children. From the result of tests conducted with the blackbox method, it concluded that
the application function well.
Keywords— Education Game, Traditional Music, Android Smartphone, Unity3D
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1. PENDAHULUAN

A

lat musik tradisional adalah musik yang digunakan sebagai perwujudan dan nilai budaya,
sesuai dengan tradisi [1]. Sulawesi Selatan sendiri sebagai salah satu provinsi yang memiliki
banyak daerah dengan latar belakang yang berbeda tentunya memiliki banyak alat musik
tradisional.
Alat Musik tradisional dari suku bangsa yang bermukim di Provinsi Sulawesi Selatan
pada dasarnya adalah warisan budaya daerah yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan
Indonesia pada umumnya dan menjadi identitas daerah Sulawesi Selatan itu sendiri, semuanya
tidak bisa dilupakan begitu saja karena seharusnya justru dilestarikan dengan baik, namun
kelangkaan menjadi penyebab kurang diminatinya alat musik tradisional tersebut hanya orang,
sanggar atau organisasi yang memilikinya, jadi untuk mempelajari atau berlatih kita harus
bergabung ke salah satu tempat yang menyadiakannya.
Keragaman alat musik tradisional di Sulawesi Selatan begitu banyak, kurangnya
pengetahuan dan pengenalan mengenai alat musik tradisional tersebut menjadi masalah tersendiri
untuk anak-anak generasi sekarang untuk mengatasi itu dibuatlah aplikasi untuk mengenalkan
alat musik tradisional Indonesia melalui ponsel android, yang disajikan dengan media interaktif,
menarik dan mudah untuk dimengerti. Dan diharapkan anak-anak bisa belajar akan keragaman
alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang kian hari terlupakan.
Angelberth Tirayoh , Stanlley Meddelu & Reynoldus A. Sahulata dalam penelitian
berjudul Aplikasi Alat Musik Tradisional Totobuang Berbasis Android. Tujuan penelitian ini
adalah untuk memudahkan memperkenalkan alat musik Totobuang yang memungkinkan
pengguna untuk memainkan aplikasi alat musik Totobuang pada Smartphone yang bersistem
operasi Android tanpa harus memiliki alat musik totobuang secara fisik.
Dalam penelitiannya Angelberth Tirayoh dkk menggunakan gambar 2 dimensi sehingga
alat musik tradisional tidak dapat dilihat secara detail dari berbagai arah menghasilkan gambar
yang tidak begitu menarik dan interaktif serta tidak menyediakan sebuah evaluasi untuk
mengukur kemampuan peserta terhadap pemahaman mengenai alat musik tradisional itu sendiri,
sedangkan penelitian ini, penulis menggunakan objek 3 dimensi sebagai bentuk pengembangan
dan menyediakan permainan sederhana berbentuk quiz game sehingga lebih memudahkan
pengguna dalam mengevaluasi pemahaman tentang informasi alat musik tradisional yang
disediakan.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Alat Musik Tradisional
Musik berasal dari bahasa Yunani yaitu mousike yang diambil dari nama dewa dalam
mitologi Yunani kuno yaitu Mousa yakni memimpin seni dan ilmu [2].
Alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat dengan tujuan menghasilkan suara
atau bunyi yang menghasilkan sebuah irama[3]. Alat musik tradisional memiliki nilai budaya
yang sangat tinggi dan keberadaanya telah menyatu dengan masyarakat dalam kurun waktu yang
cukup lama. Maka dapat dijelaskan bahwa musik tradisional adalah musik masyarakat yang
diwariskan secara turun temurun dan berkelanjutan pada masyarakat suatu daerah.
Pengertian alat musik adalah instrumen atau alat yang sengaja diciptakan atau
diadaptasikan dengan tujuan supaya dapat menghasilkan suara musik. Alat musik tradisional
adalah alat musik rakyat yang secara turun temurun lahir dan berkembang dari budaya daerah.
Fungsi dari alat musik tradisional itu sendiri bermacam-macam ada yang digunakan s
ebagai alat pengiring upacara adat daerah dan ada juga yang berfungsi sebagai hiburan.
Namun, pada umumnya alat musik tradisional dipertunjukkan.
Ada beberapa alat musik tradisional di wilayah Sulawesi Selatan diantaranya:
1) Suling Boloi’.
2) Gendang Bulo.
3) Keso – Keso.
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4) Puik – Puik.
5) Rebana / Terbang.
6) Kacaping.
7) Gandang Toraya.
2. 2 Game Edukasi
Game edukasi merupakan salah satu jenis game yang diminati banyak orang karena selain
sebagai sarana hiburan, game edukasi juga bertujuan untuk menarik minat belajar seseorang
terhadap materi pelajaran tertentu, sehingga seseorang lebih mudah memahami materi pelajaran
yang disajikan mudah [4].
2. 3 Unity
Unity merupakan salah satu game engine yang banyak digunakan. Unity menyediakan
fitur pengembangan game dalam berbagai platform, yaitu Unity Web, Windows, Mac, Android,
iOS, Xbox, Playstation 3 dan Wii [5].
Dalam unity disediakan berbagai pilihan Bahasa pemrograman untuk pengembangan
game, antara lain JavaScript, C# dan BooScript.
2. 4 Android
Istilah Android dalam bahasa inggris berarti “robot yang menyerupai manusia”. Hal
tersebut dapat terlihat jelas pada icon Android yang menggambarkan sebuah robot berwarna hijau
yang memiliki sepasang tangan dan kaki.
Sebagai sistem operasi, Android berfungsi sebagai penghubung (device) antara pengguna
smartphone atau alat elektronik tertentu sehingga hal tersebut memungkinkan pengguna dapat
berinteraksi dengan device dan menjalankan berbagai macam aplikasi mobile [6].
2. 5 Analisis Sistem
Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi
fondasi menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya. Analis sistem
adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan awal
[7].
2. 5.1 Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataankenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki
sistem.
1) Kebutuhan Antarmuka (Interface)
Kebutuhan dalam membangun game ini adalah dapat menyajikan permainan menarik dan
dapat menambah pengetahuan.
2) Kebutuhan Data Data yang diolah pada aplikasi ini adalah :
a) Nama - nama alat musik tradisional Sulawesi Selatan.
b) Penjelasan mengenai berbagai pengetahuan alat musik tradisional .
3) Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software) Perangkat keras
maupun lunak yang dibutuhkan pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:
a) Perangkat Keras (Hardware)
Analisis perangkat keras merupakan suatu kebutuhan non fungsional untuk mendukung
suatu aplikasi berjalan dengan baik. Adapun perangkat keras minimum yang dbutuhkan oleh
aplikasi ini yaitu :
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Tabel 1 Spesfikasi Minimum Perangkat Keras
No
1
2
3

Perangkat Keras
Layar
Prosesor
Baterai

Spesifikasi Minimum
Touch Screen
600 MHz
Standard

b) Perangkat Lunak (Software)
Sama seperti perangkat keras, perangkat lunak juga membutuhkan kebutuhan untuk
mendukung aplikasi berjalan dengan baik jika sudah diimplementasikan. Oleh karena itu,
dibutuhkan perangkat lunak minimum dari aplikasi ini yaitu Android versi 2.2 (Frozen
Yoghurt). Namun, sebaiknya gunakan android versi 6.0 (Marshmallow) ke atas untuk
mendapatkan hasil yang lebih maksimal, karena resolusi game edukasi dibuat pada ukuran 800
x 480 px. Namun terlepas dari itu, game ini diharapkan dapat berjalan untuk versi Android
selanjutnya seperti Jelly bean, Kit Kat, Lolipop dan selanjutnya.
2. 6.2 Analisis Kelemahan Sistem
Game ini dibuat dalam resolusi rendah sehingga dapat menyebabkan beberapa sprite
terlihat blur apabila dimainkan di layar yang lebih besar seperti tablet. Aplikasi ini juga dibuat
menggunakan menggunakan Unity versi gratis sehingga splash screen pada aplikasi pembelajaran
yang dibuat nantinya tidak dapat diganti dan hanya menggunakan splash screen logo dari Unity.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Use Case Diagram
Use Case Diagram di gunakan untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh Aplikasi
untuk mempresentasikan interaksi antara actor dengan aplikasi. Berikut ini akan di jelaskan
mengenai Use Case Diagram.

Gambar 1 Use Case Diagram
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3.2 Class Diagram
Class Diagram memberikan gambaran dari setiap class yang terdapat dalam aplikasi
Pengenalan alat musik tradisional Sulawesi Selatan berbasis Game Android. Berikut ini
merupakan gambaran dari Class Diagram.

Gambar 2 Class Diagram
3.3 Rancangan Antarmuka
Perancangan antarmuka atau interface merupakan perancangan tampilan muka yang
dapat menghubungkan pengguna dengan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah interaksi
dengan aplikasi.

Gambar 3 Rancangan Antarmuka Menu Utama
3.4 Implementasi
Setelah peneliti melekukan perancangan aplikasi maka pada bagian ini mejelaskan
implementasi tentang aplikasi Media Pembelajaran Mengenal Alat Musik Tradisional Sulawesi
Selatan Berbasis Game Android.

756
3.4.1 Implementasi Interface
Berikut ini merupakan implementasi aplikasi Media Pembelajaran Mengenal Alat Musik
Tradisional Sulawesi Selatan Berbasis Game Android .

Gambar 4 Implementasi Antarmuka Menu Utama
Gambar 4 adalah rancangan interface untuk menu utama Media Pembelajaran Mengenal
Alat Musik Tradisional Sulawesi Selatan Berbasis Game Android.

Gambar 5 Implementasi Antarmuka Menu Pilih Level
Gambar 5 adalah rancangan interface untuk menu Pilih Level yang akan ditampilkan
ketika pengguna memilih menu Mulai Bermain pada menu Utama Media Pembelajaran Mengenal
Alat Musik Tradisional Sulawesi Selatan Berbasis Game Android.

Gambar 6 Implementasi Antarmuka Menu Level Mudah
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Gambar 6 adalah rancangan interface untuk menu Level Mudah yang akan ditampilkan
ketika pengguna memilih menu Level Mudah pada menu Pilih Level.

Gambar 7 Implementasi Antarmuka Menu Level Lumayan
Gambar 7 adalah rancangan interface untuk menu Level Lumayan yang akan ditampilkan
ketika pengguna memilih menu Level Lumayan pada menu Pilih Level

Gambar 8 Implementasi Antarmuka Menu Level Sulit
Gambar 8 adalah rancangan interface untuk menu Level Sulit yang akan ditampilkan
ketika pengguna memilih menu Level Sulit pada menu Pilih Level Media Pembelajaran Mengenal
Alat Musik Tradisional Sulawesi Selatan Berbasis Game Android.

Gambar 9 Implementasi Antarmuka Menu Mari Belajar
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Gambar 9 adalah rancangan interface untuk menu Mari Belajar yang akan ditampilkan
ketika pengguna memilih menu Mari Belajar pada Menu Utama Media Pembelajaran Mengenal
Alat Musik Tradisional Sulawesi Selatan Berbasis Game Android.
3.4.2 Pengujian Aplikasi
Tahap ini merupakan tahap pengujian yang menggunakan teknik black box dengan
metode pengujian langsung yang akan menguji setiap fungsi yang ada pada aplikasi Media
Pembelajaran Mengenal Alat Musik Tradisional Sulawesi Selatan Berbasis Game Android.
Tabel 2 Pengujian Tombol Mulai Bermain
Test Factor

Menekan Tombol Mulai Bermain

Output yang diharapkan

Berpindah ke scene Pilih Level

Hasil Pengujian

Berhasil

Tabel 3 Pengujian Tombol Pilihan Jawaban
Test Factor
Output yang diharapkan
Hasil Pengujian

Menekan Tombol Pilihan Jawaban
Menampilkan Soal Acak Berikutnya, Beserta
Objek Dan Pilihan Jawabannya.
Berhasil

Tabel 4 Pengujian Tampilan Di Akhir Permainan
Test Factor

Output yang diharapkan
Hasil Pengujian

Menampilkan skor permainan, tombol ulang
permainan, dan tombol kembali ke home di
akhir permainan.
Berhasil menampilkan skor permainan,
tombol ulang permainan, dan tombol
kembali ke home.
Berhasil

Tabel 5 Pengujian Fungsi Waktu Dalam Permainan
Test Factor
Output yang diharapkan
Hasil Pengujian

Apabila waktu permainan berakhir,
menampilkan pertanyaan berikutnya.
Berhasil menampilkan pertanyaan
berikutnya ketika waktu permainan selesai
Berhasil

Tabel 6 Pengujian Tombol Ulangi Permainan
Test Factor
Output yang diharapkan
Hasil Pengujian

Menekan tombol ulangi permainan
Kembali Menampilkan Soal Acak, Beserta
Objek Dan Pilihan Jawabannya
Berhasil
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Tabel 7 Pengujian Tombol Kembali Ke Menu Utama
Test Factor
Menekan Tombol Kembali Ke Menu Utama
Output yang diharapkan

Berpindah ke scene Menu Utama

Hasil Pengujian

Berhasil

Tabel 8 Pengujian Tombol Mulai Belajar
Test Factor
Menekan Tombol Mulai Belajar
Menampilkan scene Mulai Belajar dan
Output yang diharapkan
mengaktifkan AR camera
Hasil Pengujian
Berhasil
Tabel 9 Pengujian Tracking Marker
Test Factor
Mengarahkan kamera pada Marker
Menampilkan deskripsi, tombol suara dan
Output yang diharapkan
objek 3 dimensi
Hasil Pengujian
Berhasil
4. KESIMPULAN
Kesimpulan peneltian yang didapatkan adalah:
1. Aplikasi dijalankan menggunakan sistem operasi Android minimal versi 6.0 (Marshmallow).
2. Aplikasi ini sebagai pengenal dari alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang menggunakan
game edukasi bergenre quiz game sebagai basis utamanya.
3. Aplikasi ini dapat dipelajari dimana saja karena aplikasi ini bersifat mobile application.
4. Game edukasi ini bukan hanya sekadar untuk mencari kesenangan, tapi juga untuk bisa
bermain sambil belajar karena didalamnya terdapat konten media yang bermanfaat yaitu
mengenai pengenalan alat musik tradisional di Sulawesi Selatan.
5. Game edukasi yang digunakan dalam aplikasi ini sendiri bersifat offline dan hanya dapat
digunakan dalam mode single-player.
5. SARAN
Pada penelitan ini peneliti menyadari akan kekurangan dari penelitian yang telah
dihasilkan oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya yaitu
disarankan untuk mengembangkan:.
1. Pada aplikasi Media Pembelajaran Mengenal Alat Musik Tradisional Sulawesi Selatan
Berbasis Game Android ini dapat dilengkapi dengan berbagai macam alat musik tradisional
Sulawesi Selatan lainnya yang sangat banyak tetapi kemudian menjadi tidak dikenal
dikarenakan terbatasnya literatur yang membahas masalah alat musik tradisional Sulawesi
Selatan sendiri.
2. Aplikasi yang dikembangkan dapat menyimpan data-data secara dinamis (menggunakan online
database system) sehingga memungkinkan untuk menambah muatan material yang lebih
cepat.
3. Aplikasi yang dikembangkan dapat ditambahkan fitur multiplayer mode sehingga user dapat
melakukan kompetisi secara online dan lebih menyenangkan bersama rekan – rekan.
4. Aplikasi yang dikembangkan dapat ditambahkan genre permainan lain sehingga aplikasi tidak
monoton dan cenderung tidak membosankan.
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PENGELOMPOKKAN DATA PENDUDUK
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STMIK Tasikmalaya; Jalan RE.Martadinata No.272A Kota Tasikmalaya, Telp 0265310830
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Abstrak
Tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dilihat dari tingkat pengangguran diwilayah
tersebut. Semakin rendah tingkat pengangguran semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan suatu
wilayah dan sebaliknya. Pekerjaan dibutuhkan oleh setiap orang yang menginjak usia produktif,
semakin tahun tingkat pengangguran semakin meningkat karena tidak diimbangi dengan
lapangan pekerjaan yang memadai. Pemasalahan ketenagakerjaan juga disebabkan karena
kurangnya kebutuhan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja.
Pada penelitian ini dilakukan pengelompokkan dan rekomendasi pekerjaan berdasarkan data
penduduk dari faktor pendidikan, umur dan jenis kelamin menggunakan algoritma k-means
cluster. Data yang digunakan adalah data penduduk kelurahan bungursari tahun 2017 pada
tahun kelahiran 1969 sampai 1999 lulusan SLTA/Sederajat. Atribut yang digunakan adalah NIK,
jenis kelamin, tanggal dan tahun lahir, pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan. Penerapan
algoritma K-Means dapat menggelompokkan data penduduk kelurahan bungursari menjadi 4
cluster yaitu, C1 untuk rekomendasi jenis pekerjaan buruh harian lepas, C2 untuk rekomendasi
jenis pekerjaan wirausaha, C3 untuk rekomendasi jenis pekerjaan karyawan swasta dan C4 untuk
rekomendasi jenis perkerjaan karyawan honorer. Nilai akurasi yang dihasilkan sebesar 79%
dengan nilai AUC yang diklasifikan sebagai fair atau cukup.
Kata Kunci – K-Means Clustering, pengelompokkan, rekomendasi, pekerjaan
Abstract
The level of welfare of a region's population can be seen from the level of unemployment in
that region. The lower the unemployment rate the higher the welfare level of a region and vice
versa. Jobs are needed by every person who is at productive age, the unemployment rate has
increased over the years because it is not balanced with adequate employment. Labor problems
are also caused by the lack of competency and expertise needed by labor users. In this study
grouping and job recommendations are based on population data from factors of education, age
and gender using the k-means cluster algorithm. The data used is the data of the population of
the bungursari sub-district in 2017 from the year 1969 to 1999 who graduated from high school
or equivalent. The attributes used are NIK, gender, date and year of birth, last education and type
of work. The application of K-Means algorithm can group the population data of the bungursari
village into 4 clusters, namely, C1 for the recommendation of the types of casual daily laborers,
C2 for the types of entrepreneurial employment, C3 for the recommendations for the types of
private employees and C4 for the recommendations for the types of honorary employee jobs. The
resulting accuracy value of 79% with AUC values classified as fair or sufficient.
Keywords - K-Means Clustering, grouping, recommendations, work

1. PENDAHULUAN
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B

adan Pusat Pengelolaan Statistik setiap tahun melakukan pendataan sosial ekonomi nasional
atau sering disebut susenas. Pendataan dilakukan guna mengetahui keadaan masyarakat [1].
Pendataan mulai dari data pribadi, status, nama orangtua, golongan darah hingga pekerjaan dari
setiap penduduk. Keadaan masyarakat suatu wilayah dari segi perekonomian ditentukan oleh
tingkat kesejahteraan penduduknya, salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat
kesejahteraan suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah pengangguran, dimana semakin rendah
tingkat pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan suatu wilayah dan
sebaliknya jika semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah pula tingkat
kesejahteraan suatu wilayah.
Hasil pendataan penduduk per Juni tahun 2017 pada tahun kelahiran 1969 sampai 1999 di
kelurahan Bungursari kota Tasikmalaya, tingkat pengangguran untuk lulusan SLTA/sederajat
cukup tinggi yaitu sebesar 24%, itu berarti perlu adanya solusi untuk mengurangi tingkat
pengangguran yang ada. Pekerjaan sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang sudah menginjak
usia produktif, pelamar kerja setiap tahun semakin meningkat setiap tahunnya, namun tidak
diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, ditambah dengan tuntutan dari latar
belakang pendidikan untuk pekerjaan setiap tahunnya yang semakin tinggi. Sehingga masih
banyak dijumpai pengangguran disetiap wilayah mulai dari faktor pendidikan, umur hingga jenis
kelamin.
Permasalahan dalam ketenagakerjaan juga disebabkan karena kurangnya kebutuhan
kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja, hal itu disebabkan karena
tidak ada pemetaan oleh pemerintah untuk memetakan kebutuhan kompetensi keahlian tenaga
kerja yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja [2].
Penerapan data mining diperlukan untuk menemukan hubungan atau pola dan
kecenderungan dari sekumpulan data dalam jumlah besar menggunakan teknik statistic dan
matematika. Salah satu teknik data mining yaitu clustering untuk mengelompokkan record,
pengamatan dan membentuk kelas obyek-obyek yang memiliki kemiripan. Dengan
pengelompokkan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dalam mengurangi
tingkat pengangguran.
Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan menggunakan data mining dan algoritma
K-Means yaitu Lisna Zahrotun dan Utaminingsih Linarti melakukan penelitian menggunakan
metode K-Means untuk rekomendasi pekerjaan sampingan berdasarkan data warga desa Babadan,
Bantul sebanyak 232 data. Penerapan metode menghasilkan 3 Cluster yaitu cluster 1 untuk
pekerjaan wirausaha, cluster 2 untuk jenis pekerjaan buruh dan cluster 3 untuk jenis pekerjaan
PNS berdasarkan atribut usia, pendidikan dan jenis pekerjaan [3]. Erza Sofian melakukan
penelitian menggunakan algoritma K-Means dengan teknik clustering untuk
mengidentifikasiakan tingkat pengangguran berdasarkan latar belakang pendidikan S1/S2 yang
menghasilkan suatu rekomendasi untuk calon mahasiswa untuk mengambil langkah kedepannya.
Pengelompokkan berdasarkan nama, tahun lahir, pendidikan akhir, jenis kelamin dan pekerjaan
[1]. Jaroji, Danuri dan Fajri Profesio Putra melakukan penelitian menggunakan algoritma KMeans untuk mengklasifikasikan mahasiswa yang sangat layak, layat, dalam pertimbangan dan
kurang layak menerima beasiswa bidikmisi. Data yang digunakan adalah data calon mahasiswa
yang mengikuti seleksi penerimaan beasiswa bidikmisi dengan 8 atribut antara lain nisn, nama,
penghasilan, status rumah, kondisi rumah, tanggungan, status orang tua dan akademik. Hasil
pengujian menggunakan 30% sampel data mahasiswa yang mengikuti seleksi menghasilkan
rekomendasi 17 orang dengan pertimbangan, 24 orang sangat layak, 32 orang layak dan 56 orang
kurang layak [4].
Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat dilihat algoritma K-Means Oleh karena itu,
penelitian ini dimaksudkan untuk tujuan pengelompokkan data penduduk untuk rekomendasi
jenis pekerjaan berdasarkan faktor pendidikan, umur dan jenis kelamin menggunakan data mining
algoritma k-means cluster.
2. METODE PENELITIAN
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Tahapan dalam penelitian ini menggunakan model CRISP-DM (Cross Industry Standart
Process for Data Mining) yang terdiri dari enam tahapan antara lain :
1) Tahap Bussines Understanding
Tahap ini merupakan tahap awal yaitu pemahaman penelitian, tujuan dan kebutuhan serta
rumusan masalah data mining. Tahap awal dilakukan dengan menentukan masalah yang akan
diteliti yaitu menentukan rekomendasi pekerjaan berdasarkan data penduduk wilayah Kelurahan
Bungursari Kota Tasikmalaya. Setelah ditentukan masalah yang akan diteliti maka dilakukan
wawancara pada bagian yang bersangkutan dalam pengelolaan data masyarakat untuk
mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini.
2) Tahap Data Understanding
Dalam tahap data understanding dilakukan pengumpulan data, mengenali lebih lanjut data yang
akan digunakan dan mengevaluasi kualitas data. Sumber data penelitian ini diperoleh dari tempat
penelitian yaitu Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya. Penelitian menggunakan hasil
pendataan penduduk per juni tahun 2017 pada tahun kelahiran 1969 sampai 1999 dikelurahan
bungursari Kota Tasikmalaya sebanyak 6426 record.
3) Tahap Data Preparation
Setelah melalui tahap understanding kemudian data memasuki tahap data preparation yang
meliputi tiga tahapan yaitu :
a. Data selection
Pada tahap ini pemilihan data dalam proses data mining yaitu memberikan batasan untuk tahun
kelahiran 1969 sampai 1999 dan lulusan SLTA/sederajat, sehingga jumlahnya menjadi 651
record. Serta terdapat 17 atribut yaitu No.KK, NIK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal
dan tahun lahir, golongan darah, agama, status, status dalam keluarga, pendidikan terakhir,
pekerjaan, nama orang tua, alamat, Rt dan Rw.
b. Data Prepocessing
Pada tahap ini pembuatan data set berdasarkan data yang telah ada dari Kel.Bungursari Kota
Tasikmalaya dengan menentukan field-field apa saja yang akan digunakan. Kemudian data
tersebut masuk dalam tahapan processing, yaitu:
1. Data Cleaning, membersihkan nilai yang kosong atau tupel yang kosong (missing value
atau noisy). Sehingga data awal sebanyak 651 data pekerjaan penduduk dikurangi data penduduk
yang sudah memiliki pekerjaan, kemudian jumlah data set menjadi 285.
2. Data Integration, menyatukan penyimpanan yang berbeda kedalam satu data.
3. Data Reduction, data awal menggunakan 17 atribut, karena jumlah atribut dalam dataset
terlalu besar makan dilakukan penghapusan beberapa atribut yang tidak diperlukan untuk
penelitian ini. Setelah dilakukan penghapusan atribut yang digunakan adalah sebanyak 5 atribut
yaitu jenis kelamin, tahun kelahiran, pendidikan terakhir dan jenis kelamin.
c. Data Transformation
Pada tahap ini dilakukan pengelompokkan atribut-atribut atau field yang terpilih menjadi 1 tabel
dengan tujuan agar proses data mining lebih efisien dan pola yang dihasilkan mudah dipelajari.
4) Tahap Modeling
Pemilihan model yang digunakan dalam penelitian ini bedasarkan studi literatur yaitu
menggunakan algoritma K-Means untuk rekomendasi pekerjaan berdasarkan data penduduk di
Kelurahan Bungursari.
5) Tahap Evaluation
Setelah memilih algoritma yang akan digunakan dalam penelitian ini, algoritma akan diterapkan
pada pemberi rekomendasi jenis pekerjaan pada penduduk yang belum memiliki pekerjaan sesuai
dengan pengelompokkan data di wilayah Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya. Pengujian
model dilakukan menggunakan confusion matrix untuk mengetahui tingkat akurasi yang
dihasilkan dari penerapan algoritma tersebut.
6) Tahap Deployment
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Pola yang dihasilkan pada proses data mining akan dipresentasikan dalam bentuk deskripsi yang
mudah dipahami.

Gambar 1 Tahapan-Tahapan Data Mining Berdasarkan CRISP-DM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melewati fase CRISP-DM data awal sebanyak 6426 set, kemudian melewati tahap preprocessing, dimana data yang diambil adalah data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan
menghilangkan data yang salah menjadi 651 data dan data dilakukan penyeleksian kembali bagi
penduduk yang sudah memiliki pekerjaan, kemudian jumlah data set menjadi 285. Setelah data
terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan algoritma K-Means untuk
mengelompokkan data penduduk kelurahan bungursari dengan langkah-langkah perhitungan
clustering sebagai berikut :
1. Menentukan jumlah cluster untuk rekomendasi jenis pekerjaan warga bungursari yaitu buruh
harian lepas, wiraswasta, karyawan swasta, karyawan honorer. Jadi jumlah cluster yang
ditentukan adalah sebanyak 4 cluster. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai toleransi,
menggunakan parameter jumlah cluster = 4 (buruh harian lepas,jumlah data = 285, jumlah atribut
= 4 (jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan), delta = 0,01, sehingga didapatkan nilai
toleransi sebagai berikut :
Toleransi error = delta * (max-min) = (0,01*(2-1))+(0,01*(4-1)) +(0,01*(4-1)
= 0,01+0,03+0,03
= 0.07
Sehingga, nilai toleransi atau nilai ambang atau Threshold pada pengelompokkan pekerjaan
berdasarkan data penduduk adalah 0,07.
2. Melakukan inisialisasi pusat cluster (Centroid) pada data penduduk diubah kedalam bentuk
angka untuk mempermudah proses perhitungan dengan algoritma K-means, untuk jenis kelamin
L = 1 dan P = 2, untuk meningkatkan hasil maka umur dilakukan pengelompkkan berdasarkan
Depkes tahun 2009, sehingga didapat umur 20-25 = 1, 26-35 = 2, 36-45 = 3, dan umur 46-49 = 4,
dan pada jenis pekerjaan, Wiraswasta = 1, Buruh = 2, Karyawan swasta = 3 dan karyawan honorer
= 4.

Tabel 1 Data Penduduk Kel. Bungursari
NIK

JK

Umur

Pendidikan
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3278091508940002

L

24

SLTA/ Sederajat

Wiraswasta

3278092808930001

L

25

SLTA/ Sederajat

Wiraswasta

3278091304840001

L

36

SLTA/ Sederajat

Buruh Harian Lepas

3206220412810002

L

36

SLTA/ Sederajat

Karyawan Swasta

3278090907900005

L

28

SLTA/ Sederajat

Buruh Harian Lepas

Tabel 2 Data Penduduk Kel. Bungursari setelah dilakukan perubahan
NIK

JK

Umur

Pekerjaan

3278091508940002

1

1

1

3278092808930001

1

1

1

3278091304840001

1

3

2

3206220412810002

1

3

3

3278090907900005

1

2

2

3. Melakukan perhitungan jarak data penduduk terhadap pusat cluster, untuk penentuan awal
diasumsikan dengan menggunakan persamaan :
𝑐𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 +

(𝑖 − 1) ∗ (𝑚𝑎𝑥 − min) (𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)
+
𝑛
2∗𝑛

Dimana :
Ci
= centroid dari kelas ke-i
Min
= Nilai minimum pada data
Max = Nilai maksimum pada data
n
= jumlah kelas
Contoh perhitungan pusat awal cluster untuk C1 dan hasilnya pada tabel 2 adalah sebagai
berikut :
C1 :
(1+1)∗(2−1)
(2−1)
Jenis kelamin = 1 +
+
4
2∗4
= 1 + 0 + 0,125
= 1,125
Umur
=1+
= 1 + 0 + 0,375
= 1,375

(1−1)∗(4−1)
4

(1−1)∗(4−1)

Pekerjaan
=1+
= 1 + 0 + 0,375
= 1,375

4

+

+

(4−1)
2∗4

(4−1)
2∗4

Tabel 3 Pusat Awal Cluster
Cluster

JK

Umur

Pekerjaan
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C1

1,125

1,375

1,375

C2
C3
C4

1,375
1,625
1,875

2,125
2,875
3,625

2,125
2,875
3,625

Untuk mengukur jarak antara data dengan pusat cluster digunakan Euclidian distance, kemudian
akan didapatkan matriks jarak sebagai berikut :
Rumus Euclidian distance :
𝑚

𝑑𝑖𝑘 = √∑ (𝐶𝑖𝑗 − 𝐶𝑘𝑗)2
𝑗

Cij
= Pusat Cluster
Ckj
= Data
∑
= jumlah dari atribut
Sebagai contoh, perhitungan jarak dari data ke-1 dan data ke-3 terhadap pusat cluster adalah :
Perhitungan data ke-1
Jarak data penduduk 1 terhadap pusat cluster pertama :
𝐶1 = √(1,125 − 1)2 + 1,375 − 1)2 + (1,375 − 1)2
= √0,015625 + 0,140625 + 0,1402625
= 0,296875
Jarak data penduduk 2 terhadap pusat cluster kedua :
𝐶2 = √(1,375 − 1)2 + (2,125 − 1)2 + (2,125 − 1)2
= √0,140625 + 1,265625 + 1,265625
= 2,671875
Jarak data penduduk 3 terhadap pusat cluster ketiga :
𝐶3 = √(1,625 − 1)2 + (2,875 − 1)2 + (2,875 − 1)2
= √0,390625 + 3,515625 + 3,515625
= 7,42188
Jarak data penduduk 4 terhadap pusat cluster keempat :
𝐶4 = √(1,625 − 1)2 + (3,625 − 1)2 + (3,625 − 1)2
= √0,765625 + 6,890625 + 6,890625
= 14,54688
4. Pengelompokkan setiap data penduduk berdasarkan kedekatannya dengan pusat centroid
untuk data ke-2, data ke-4, ….n. Kemudian didapatkan matriks jarak dan kelompok data pada
tabel 4
Tabel 4 Hasil Perhitungan dan Pegelompokkan Iterasi 1
NIK
C1
C2
C3
C4
Cluster
3278091508940002

0,296875

2,671875

7,42188

14,54688

1

3278092808930001

0,296875

2,671875

7,42188

14,54688

1

3278091304840001

3,046875

0,921875

1,17188

3,796875

2

3206220412810002

5,296875

1,671875

0,42188

1,546875

3

3278090907900005

0,796875

0,171875

1,92188

6,046875

2

5. Menentukan pusat cluster baru, untuk pusat cluster baru, diambil dari hasil rerata iterasi 1
yang sebelumnya sudah dilakukan pada langkah 3. Berikut adalah nilai pusat untuk cluster baru:
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Tabel 6 Nilai Pusat Cluster yang Baru
Cluster

JK

Umur

Pekerjaan

C1

1,12

1,7

1,26

C2

1,092683

2,4487

1,873171

C3

1,444444

2,777778

2,944444

C4

1,426667

3,333333

3,916667

6. Ulangi langkah ke 3 (ketiga) hingga hasil rerata pada iterasi lebih kecil dari nilai toleransi
error. Iterasi akan terus dilakukan hingga hasil selisih rerata dengan nilai centroid lebih kecil
daripada nilai toleransi error yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat nilai hasil rerata pada
iterasi lebih kecil dari toleransi error, maka iterasi tidak dilanjutkan. Pada proses penghitungan
rerata pada iterasi yang nilainya lebih kecil dari toleransi error adalah pada iterasi ke-5, dimana
selisih rerata dan centroid iterasi 5 adalah 0. Pada tabel 5 adalah data hasil perhitungan dan
pengelompokkan pada iterasi ke 5 atau iterasi akhir.
Tabel 5 Hasil Perhitungan dan Pengelompokkan Iterasi 5
NIK

C1

C2

C3

C4

Cluster

3278091508940002

1,118662

5,003957

4,76319

11,4325

1

3278092808930001

1,118662

5,003957

4,76319

11,4325

1

3278091304840001

1,472196

0,881507

2,99849

2,5325

2

3206220412810002

3,21967

3,697833

1,88084

0,4325

4

3278090907900005 0,169166 2,350895 1,32202
3,9325
1
Dari hasil pengelompokkan tabel 4.9, diketahui hasil untuk C1 adalah jenis pekerjaan Buruh
harian lepas dengan rerata kelompok usia adalah 1,848485 atau pada usia 30 tahun, dengan usia
antara 21 sampai 35 tahun. C2 adalah jenis pekerjaan Wiraswasta dengan rerata kelompok umur
adalah 3,234694 atau usia 42 tahun, dengan usia antara 36 sampai 49 tahun. C3 adalah jenis
pekerjaan karyawan swasta dengan rerata kelompok umur adalah 1,661765, atau usia 42 tahun,
dengan usia antara 20 sampai 35 tahun. dan C4 adalah jenis pekejaan karyawan honorer dengan
rerata kelompok umur adalah 3,2 atau usia 41 tahun, dengan usia antara 36 sampai 49 tahun.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada penelitian ini menggunakan model evaluasi eksternal
adalah Confusion matrix. Confusion matrix adalah suatu metode yang digunakan untuk
melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining. Evaluasi dengan Confusion matrix
menghasilkan nilai akurasi, presisi dan recall. Akurasi adalah persentase ketepatan record data
yang dikelompokkan secara benar setelah dilakukan pengujian pada hasil pengelompokkan [6].
Hasil pengelompokkan terdiri dari 4 kelompok yaitu C1 untuk jenis pekerjaan buruh harian lepas,
C2 untuk jenis pekerjaan wiraswasta, C3 untuk jenis pekerjaan karyawan swasta dan C4 untuk
jenis pekerjaan karyawan honorer. Berikut merupakan nilai confusion matrix berdasarkan hasil
pengelompokkan dapat dilihat di table 7.

Tabel 7 Perhitungan Confusion Matrix
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Nilai Sebenarnya

Nilai
Prediksi
Class Recall

Wiraswasta

Buruh

K.Swasta

K.Honorer

Class
Precision

C1

37

62

0

0

63%

C2

89

9

0

0

91%

C3

0

0

64

4

94%

C4

0

0

9

11

55%

71%

87%

88%

73%

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

(62 + 89 + 64 + 11)
× 100% = 79%
285

Akurasi dikatakan sempurna apabila akurasi mencapai 1.00 dan akurasinya buruk jika akurasinya
dibawah 0.50 . Berikut adalah tabel klasifikasi nilai auc pada table 6.
Tabel 8 Tabel Klasifikasi Nilai AUC
Nilai
Diklasifikasikan sebagai
0.90 – 1.00
Excellent
0.80 – 0.90
Good
0.70 - 0.80
Fair
0.60 – 0.70
Poor
0.50 – 0.60
Fail
Dari hasil pengklasifikasian, nilai untuk akurasi pada pengelompokkan data penduduk ini
dikatakan fair, karena memiliki nilai 0,79 atau akurasi 79%.
4. KESIMPULAN
Setelah melakukan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dilakukan,
maka diperoleh kesimpulan terhadap rekomendasi jenis pekerjaan berdasarkan data penduduk
sebagai berikut :
1. Dihasilkan 4 kelompok jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, umur dan jenis
pekerjaan dari data penduduk tahun 2017 untuk bahan rekomendasi jenis pekerjaan pada
penduduk Kelurahan Bungursari yang belum memiliki pekerjaan.
2. Dari hasil pengelompokkan diketahui hasil untuk C1 adalah jenis pekerjaan Buruh harian lepas
dengan jenis kelamin laki- laki dan perempuan, dan usia antara 21 sampai 35 tahun. C2 adalah
jenis pekerjaan Wiraswasta dengan jenis kelamin laki- laki dan perempuan, dan usia antara 36
sampai 49 tahun. C3 adalah jenis pekerjaan karyawan swasta dengan jenis kelamin laki- laki
dan perempuan, dan usia antara 20 sampai 35 tahun. dan C4 adalah jenis pekejaan karyawan
honorer dengan jenis kelamin laki- laki dan perempuan, dan usia antara 36 sampai 49 tahun.
3. Nilai akurasi yang diperoleh yaitu sebesar 79% dan diklasifikasikan sebagai fair atau cukup
pada klasifikasi nilai AUC.
5. SARAN
Setelah dilakukan pengembangan terhadap sistem yang sedang berjalan menjadi sistem baru dan
setelah melihat hasil dari penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Berikut merupakan
saran-saran tersebut :
1. Untuk cakupan data dan wilayah bisa ditambah agar jumlah k bisa ditambah sehingga
pengelompokan bisa lebih akurat dan jangkauan wilayah lebih luas.
2. Dapat menambah atribut dalam pengelompokkan untuk rekomendasi jenis pekerjaan.
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Abstrak
Perairan Indonesia sangat luas dan lengkap akan kekayaan biota laut, terumbu karang, dan
fitoplanton, Indonesia adalah salah satu negara dan benua maritim yang dipengaruhi oleh musim
kemarau dan musim hujan dimana iklim, cuaca dan suhu dipengaruhi oleh berbagai dinamika
atmosfer baik dalam skala regional, skala global, maupun skala sinoptik. . Salah satu interaksi
menarik antara atmosfer dan samudera adalah hubungan antara suhu permukaan laut dan hujan.
Olehnya itu penelitian tentang prediksi kepadatan hujan dengan menggunakan data suhu
permukaan laut, dan pertumbuhan klorofil mengunakan metode analisa regresi menunjukkan
hubungan yang signifikan dan tingkat prediksi akurasi sebesar 80%, data penelitian ini
didapatkan dari perairan selat Makassar daerah spermonde daerah Muara S. Tallo, Barrang
Lompo, Bone Tambung, Langkai Lanjukkang. Ada empat tahap yang dilakukan dalam penelitian
ini. Tahap pertama yaitu penyusunan data uji penelitian, tahap kedua uji tren kepadatan hujan,
dan Tahap ketiga penelitian analisa regresi linear dan tahap keempat adalah pengujian akurasi
peramalan dari data suhu permukaan laut dan data pertumbuhan klorofil, sehingga didapatkan
hasil prediksi, penentuan prediksi kepadatan hujan di musim penghujan dan kemarau dapat lebih
dimanfaatkan penggunaanya oleh masyarakat, baik petani maupun nelayan.
Kata Kunci: Analisis, Regresi linear, Prediksi, Suhu Permukaan Laut, pertumbuhan klorofil.

Abstract
Indonesian waters are vast and complete with a wealth of marine life, coral reefs and
phytoplanton, Indonesia is one of the maritime countries and continents that is affected by the dry
season and rainy season where climate, weather and temperature are influenced by various
atmospheric dynamics both on a regional scale, scale global, or synoptic scale. . One interesting
interaction between the atmosphere and the ocean is the relationship between sea surface
temperature and rain. Therefore, research on rainfall density prediction using sea surface
temperature data, and chlorophyll growth using regression analysis method shows a significant
relationship and an accuracy prediction rate of 80%, this research data is obtained from the
Makassar strait waters of the spermonde area of Muara S. Tallo, Barrang Lompo, Bone
Tambung, Lanjukkang Langkai. There are four stages carried out in this study. The first stage is
the preparation of research test data, the second stage is the test of rainfall density trends, and
the third stage of the study is linear regression analysis and the fourth stage is testing the accuracy
of forecasting from sea surface temperature data and chlorophyll growth data, so that the
prediction results are obtained, the determination of rainy season prediction rain and drought
can be better utilized by the community, both farmers and fishermen.

Keyword: Analysis, Linear regression, Prediction, Sea Surface Temperature, chlorophyll
growth.
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1. PENDAHULUAN

P

erairan Indonesia sangat luas dan lengkap akan kekayaan biota laut, terumbu karang, dan
fitoplanton. Perairan yang terdiri dari lautan luas membentang merupakan penghuni utama
dari planet bumi dan Indonesia adalah salah satu negara dan benua maritim yang dipengaruhi oleh
musim kemarau dan musim hujan dimana iklim, cuaca dan suhu dipengaruhi oleh berbagai
dinamika atmosfer baik dalam skala regional, skala global, maupun skala sinoptik[1][2].
Indonesia merupakan wilayah luas yang dikelilingi oleh lautan dan merupakan daerah tropis
dengan berbagai jenis sumber daya mineral mempunyai pengaruh kuat yang turut menentukan
hubungan antara atmosfer dan samudera, hubungan ini merupakan sebuah konsep dinamika iklim
yang penting untuk memahami perubahan cuaca. Salah satu interaksi menarik antara atmosfer
dan samudera adalah hubungan antara suhu permukaan laut dan hujan[3].
Musim hujan yang terjadi di daerah tropik seperti di Indonesia, umumnya adalah hujan
konvertif. Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan
frekuensi kejadiannya. Intensitas curah hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan
durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak luas, jarang sekali dengan intensitas tinggi, tetapi
dapat berlangsung dengan durasi cukup panjang. Analisa tentang curah hujan ini tidak terlepas
dari suhu permukaan laut dan pertumbuhan klorofil yang termasuk salah satu parameter
oseanografi[4]. Musim hujan di selat Makassar daerah spermonde maksimum terjadi pada bulan
Desember – Januari dan musim kemarau dengan intensitas curah hujan minimum bulan JuniAgustus, tetapi ada saat terjadi penurunan curah hujan hingga mengalami kekeringan dan pada
saat lain terjadi peningkatan curah hujan sehingga mengakibatkan banjir, dan yang menjadi
penyebab terjadinya perubahan ini adalah salah satu faktor dari adanya perubahan suhu
permukaan laut sehingga mengakibatkan perubahan atmosfer, [Abd.Rasyid, 2014][5].
Penelitian ini dilakukan di perairan spermonde selat Makassar, dengan menganalisa data
suhu permukaan laut dan pertumbuhan klorofil, untuk menganalisa kepadatan curah hujan.
2. METODE PENELITIAN
Ada empat tahap yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahap pertama yaitu penyusunan
data uji penelitian, tahap kedua uji tren kepadatan hujan, dan Tahap ketiga penelitian analisa
regresi linear dan tahap keempat adalah pengujian akurasi peramalan dari data suhu permukaan
laut dan data pertumbuhan klorofil, sehingga didapatkan hasil proses prediksi.

Penyusunan
Data uji
Penelitian

Uji Trend
kepadatan
hujan

Pemilihan
Metode
Regresi
Linear

Pengujian
Akurasi
Peramalan

Gambar 1. Alur Metode Penelitian

Data
Suhu
Permuka
an Laut

Hasil

Data
Pertumbuhan
Klorofil

Adapun lokasi penelitian yaitu daerah di perairan selat Makassar diperairan spermonde.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey lapangan dan
analisa laboratorium dari sampel air laut yang menjadi daerah objek penelitian. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika).
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2.1 Analisa Data.
Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda metode Duncan multivariat karena
menggunakan satu variabel terikat yaitu data suhu permukaan laut dan dua variable bebas, yaitu
data konsentrasi klorofil dan densitas (kepekatan) air laut. Persamaan sebagai berikut :
Y= a+b1X1 + b2X2 ………………………………….. (1)
Keterangan:
Y
= Data suhu permukaan laut
X1
= Data konsentrasi klorofil
X2
= Data densitas (kepekatan) air laut
a
= Konstanta
b1
= Koefisien Data konsentrasi klorofil
b2
= Koefisien data densitas (kepekatan) air laut.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, prediksi kepadatan hujan berdasarkan data suhu permukaan laut dan
pertumbuhan klorofil di wilayah spermonde perairan Selat Makassar dimulai dari wilayah estuary
menuju perairan laut yaitu Muara S.Tallo,Pulau Barrang Lompo, pulau Bone Tambung, Pulau
Langkai, dan Pulau Lanjukkang. Salah satu gugusan pulau-pulau yang terletak di selat Makassar
adalah kepulauan spermonde. Perairan kepulauan spermonde merupakan dangkalan yang terletak
di sebelah barat daya sulawesi selatan, terpisah sepenuhnya dari dangkalan sunda yang terletak di
seberang selat Makassar dan terdiri banyak pulau-pulau. Kawasan perairan ini meliputi bagian
selatan kabupaten Takalar, kota makassar, kabupaten pangkep, hingga kabupaten Barru pada
bagian utara pantai barat sulawesi selatan.
Dari hasil analisis laboratorium dan penelitian In situ diperoleh data seperti pada tabel 1.
Konsentrasi Klorofil diperoleh dengan proses analisis laboratorium sedangkan kadar Sea Surface
temperature (SST) dan Densitas hasil pengujian langsung di lapangan (In Situ). Dari data
diperoleh tiga parameter ukur yang akan dikorelasikan dengan data curah hujan guna menguji ada
hubungan yang sangat signifikan terhadap kepadatan hujan suatu wilayah dengan kondisi laut di
sekitarnya. Arus laut merupakan gerakan air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh
permukaan lautan di dunia. Arus laut mempengaruhi kepadatan plankton berupa klorofil
akibatnya suhu permukaan akan mengoreksi rasio kepadatan dari semua populasi di atom dan
hewan yang ada dilaut.
Gerakan air dipermukaan laut terutama disebabkan oleh adanya angin yang bertiup di
atasnya. Kehadiran angin muncul akibat perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil
ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di
permukaan bumi. Kejadian ini kenyataannya tidaklah sesederhana yang kita lihat dalam peta
selama ini namun dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mendukung selain dari angin.
Berikut kami tampilkan tabel hasil dari analisa data densitas, suhu permukaan dan klorofil yang
mempengaruhi kepadatan .
Tabel 1 Hasil Stasiun Sumber Data beserta Densitas, SST dan Klorofil
stasiun
Densitas
SST (Mg/L)
Chl-a (Mg/L)
(Mg/L)
Muara S. Tallo
1.0750
27,5
1.804
Barrang Lompo
Bone Tambung

1.0750

27

1.846

1.1720

28

1.429

1.1720

28.5

1.129

1.5160

28.75

0.0767
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Langkai
Lanjukkang

1.5160

28.5

0.0767

1.7200

29

0.0646

1.7200

29

0.0767

1.7270

38

0.0076

1.7270

29

0.0006

Dari tabel diatas terlihat bahwa densitas air laut berbeda dari wilayah estuary ke daerah
perairan mengalami kenaikan kepekatan (densitas) air laut sehingga pergerakan populasi klorofil
sangat mempengaruhi pertumbuhannya sehingga aktivitas mereka akan terhambat dan akan
mengalami pertumbuhan yang rendah akibat dari mal nutrisi.
Suhu permukaan laut (SST) mengalami kenaikan dari daerah estuary menuju perairan hal
ini akan diperkuat dengan adanya efek rumah kaca yang sebagian wilayah kepulauan spermonde
di wilayah barat laut Sulawesi telah terpengaruh. Akibatnya populasi klorofil mengalami
penurunan ditambah densitas perairan permukaan juga mengalami kenaikan kepekatan air laut
permukaan (gambar 1). Jika grafik pada gambar 1(satu) di korelasikan seperti pada gambar 2
(dua) diperoleh laju perubahan SST dan tingkat kepekatan air permukaan laut akan berbanding
lurus dengan laju pertumbuahan klorofil [6]. Sehingga nilai dari konsentrasi klorofil berpengaruh
signikan terhadap pertumbuhan awan yang mempengaruhi kepadatan hujan.

SST (oC)

2,000

1,8000
1,6000

1,000

1,4000
0,000
-1,000

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

1,2000
1,0000

Chl-a (Mg/M3)
SST

Densitas

Gambar 2. Grafik Hubungan Klorofil terhadap SST dan Klorofil terhadap densitas
perairan.

Gambar 3. Perpaduan korelasi yang erat perubahan nilai SST dan Densitas perairan.
Pada gambar 4 diperlihatkan adanya hubungan yang sangat kuat ketiga parameter yang di teliti
dengan tingkat signifikansi diatas 80%.
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Gambar 4. Hasil hubungan 3 parameter
Tabel 2 . Residuals Statisticsa
Minimum Maximum

Mean

Std.
Deviation

N

Predicted Value

1.32

5.04

3.22

1.351

9

Residual

-.315

.724

.000

.346

9

Std. Predicted
Value

-1.412

1.348

.000

1.000

9

Std. Residual

-.721

1.655

.000

.791

9

a. Dependent Variable: y

Gambar 5. Grafik hasil analisa regresi.

4. KESIMPULAN
1. Berdasarkan Analisis korelasi yang dilakukan musim hujan secara maksimal terjadi di
bulan Desember – Januari dan musim kemarau dengan intensitas curah hujan minimum
bulan Juni - Agustus yang dipengaruhi oleh tingkat kepadatan suhu permukaan laut, dan
pertumbuhan klorofil.
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2. Suhu permukaan laut wilayah Indonesia terutama perairan spermonde selat Makassar
daerah Muara S. Tallo, Barrang Lompo, Bone Tambung, Langkai Lanjukkang, terlihat
pada grafik pada gambar 1(satu) di korelasikan seperti pada gambar 2 (dua) diperoleh
laju perubahan SST dan tingkat kepekatan air permukaan laut akan berbanding lurus
dengan laju pertumbuahan klorofil. Sehingga nilai dari konsentrasi klorofil berpengaruh
signikan terhadap pertumbuhan awan yang mempengaruhi kepadatan hujan.
3. Penggunaan analisa regresi dalam prediksi kepadatan hujan data suhu permukaan
permukaan laut dan pertumbuhan klorofil menunjukkan adanya hubungan yang sangat
kuat ketiga parameter yang di teliti dengan tingkat signifikansi diatas 80%.
5. SARAN
Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan yang penulis paparkan, maka penulis
menyarankan :
1. Untuk mengetahui kemampuan Analisa regresi didalam meningkatkan kinerja prediksi
kepadatan hujan data suhu permukaan permukaan laut dan pertumbuhan klorofil didalam
menghasilkan hubungan yang sangat kuat diperlukan metode lain sebagai pembanding.
2. Pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang sama, sebaiknya
menggunakan pendekatan teknologi komputasi yang lebih cerdas agar mendapatkan hasil
prediksi atau model terbaik untuk prediksi kepadatan hujan.
3. Penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya langsung diimplementasikan terhadap
kehidupan nyata, khususnya dalam peramalan prediksi kepadatan hujan sehingga dapat
membantu petani dalam penentuan pola tanam.
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Abstrak
Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang berada pada
Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar memiliki jarak 191.3 KM dari ibukota
Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten ini memiliki beberapa tempat objek wisata yang dapat
dikunjungi oleh wisatawan, tetapi tidak semua tempat wisata di kabupaten Polewali Mandar
diketahui wisatawan oleh karena kurangnya suatu informasi pengenalan tempat objek wisata.
Adapun tujuan penelitiannya adalah merancang sebuah aplikasi sistem informasi geografis
berbasis Android sebagai sarana untuk memberikan informasi lokasi tempat wisata yang berada
di Kabupaten Polewali Mandar, Menampilkan rute menuju ke tempat wisata bahari, alam,
sejarah, hotel & terminal. Metode Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Jenis penelitian
dan Teknik Pengumpulan Data. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian
lapangan (Field Research) dan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Adapun Teknik
Pengumpulan Data adalah dengan cara Wawancara, dan Pengamatan langsung. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Sistem Informasi ini mampu memberikan kemudahan
kepada pengunjung wisata untuk mengetahui dimana letak tempat wisata dan alat transportasi
yang digunakan dan Aplikasi ini mampu meningkatkan kunjungan kepada wisatawan karena
dianggap telah memudahkan pencarian informasi.
Kata Kunci—Rancang Bangun, SIG, Android

Abstract
Polewali Mandar Regency is one of the regencies in West Sulawesi Province. Polewali
Mandar Regency has a distance of 191.3 Kilometers from the capital of West Sulawesi Province.
This regency has several tourist attractions that can be visited by tourists, but not all tourist
attractions in the Polewali Mandar district are known to tourists because of a lack of information
on the introduction of tourist attractions. information on the location of tourist attractions in the
Regency of Polewali Mandar, displaying the route to the marine attractions, nature, history,
hotels & terminals. The research method in this study consisted of research types and data
collection techniques. The type of research used is field research and library research. The Data
Collection Techniques are by interview, and direct observation. The results of this study indicate
that the Information System Application is able to provide convenience to tourist visitors to find
out where the location of tourist attractions and means of transportation are used and this
application is able to increase visits to tourists because it is considered to have facilitated the
search for information.
Keywords—Design, GIS, Android
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inas Pemuda Olahraga dan Parawisata kabupaten Polewali Mandar berperan penting dalam
mempromosikan kekayaan objek wisata yang ada pada Kabupaten Polewali Mandar ke pada
wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu yang menjadi primadona wisatawan adalah
objek wisata Pantai Bahari yang menawarkan sunset yang indah. Sehubungan dengan
berkembangan teknologi informasi, maka dengan sewajarnya akan memaksa para masyarakat
dalam memanfaatkan teknologi tersebut dengan maksimal mungkin dari segala segi kehidupan.
Informasi tentunya bermacammacam, salah satunya untuk media promosi pariwisata yang belum
begitu dikenal oleh masyarakat luas khususnya di Polewali Mandar, tempat ini mempunyai
keindahan alam yang begitu indah, namun masyarakat yang berada di luar daerah tidak akan
begitu mengerti dengan belum adanya media informasi yang bisa menonjolkan wisata tersebut
biar dikenal semua orang secara luas. Kabupaten Polewali Mandar adalah sebuah kawasan yang
dekat dengan suasana pantai, dengan panorama lembah dan ngarai yang cantik. Sebagian besar
masyarakatnya adalah bekerja sebagai nelayan, hasil nelayannya menjadi supliyer di daerah
polewali Mandar, terdapat sentra pasar ikan dan lain-lain. Selain daerahya sentra ikan daerah
Polewali Mandar ini di jadikan daerah kawasan penuh wisata. Kabupaten Polewali Mandar
tersebut letaknya geografis, potensi yang sudah dikenal banyak orang, terlebih mempunyai wisata
pantai yang banyak didatangi warga yang datang dari luar Kabupaten Polewali Mandat karena
mempunyai berbagai wisata yaitu, objek wisata lainnya adalah pantai Mampie, Pasir Putih & Air
Terjun Indoranuang. Selain itu, Polewali Mandar merupakan daerah yang berbukit-bukit dan
indah untuk ditata, oleh karena itu Kabupaten tersebut merupakan perlintasan jalur yang cukup
refesentatif untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Maka sangatlah layak
dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisatawan. Kabupaten Polewali Mandar memiliki
potensi wisata yang menarik untuk dijadikan sebagai aset pemasukan pendapatan daerah, dengan
kemajuan teknologi informasi saat ini sangat menunjang kemajuan wisata di desa, terciptanya
sebuah jaringan komputer global yang dikenal dengan nama internet. Berdasarkan pemikiran
diatas, peneliti ingin bermaksud mengusulkan Perancangan Sistem Informasi Geografis
Pariwisata Berbasis Website. Dengan adanya sistem ini sehingga wisatawan dapat lebih mudah
dalam mengetahui pariwisata yang akan dituju. Oleh karena itu aplikasi web perlu dibuat,
sehingga dapat membantu wisatawan dalam mengetahui informasi pariwisata Desa Selopanggung
yang lengkap di mana saja dan kapan saja. Selain itu, dalam aplikasi web tersebut terdapat
informasi lokasi mengenai pariwisata dan tempat sejarah yang ada di Desa Selopanggung dengan
menggunakan Google API sebagai pendukung dalam menampilkan peta, sehingga wisatawan
dapat menuju lokasi wisata dengan mudah. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana
Merancang sebuah aplikasi sistem informasi geografis berbasis Android sebagai sarana untuk memberikan
informasi lokasi tempat wisata yang berada di Kabupaten Polewali Mandar? dan arah rute menuju ke
tempat-tempat wisata di kabupaten Polewali Mandar?. Tujuan Penelitiannya adalah Merancang sebuah

aplikasi sistem informasi geografis berbasis Android sebagai sarana untuk memberikan informasi
lokasi tempat wisata yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, dan menampilkan rute menuju
ke tempat wisata bahari, alam, sejarah, hotel & terminal.
1.1 Pariwisata
Dalam arti yang luas, periwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan darat satu tempat
ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan, maupun kelompok, sebagai usaha
mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi
sosial budaya, alam, dan ilmu [1]. Secara Etymologis, “PARIWISATA” yang berasal dari bahasa
Sansekerta terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing kata “pari” dan “wisata”.
1. Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap.
2. wisata, berarti perjalanan, atau dapat pula diartikan bepergian.
Atas dasar itu, maka kata “pariwisata” seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan
berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat yang lain[1].
1.2 Kepariwisataan
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Kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang
atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi
kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tertentu.[2]
1.3 Geografi
Istilah Geografi berasal dari bahasa Yunani geo yang artinya bumi dan graphien yang artinya
pencitraan. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di
permukaan bumi. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat
bumi, menganalisis gejala-gejala alam, dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas
mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan
waktu[3].
1.4 Android
Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android
menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri
untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Android umum digunakan di smartphone dan
juga tablet PC. Fungsinya sama seperti sistem operasi Symbian di Nokia, iOS di Apple dan
BlackBerry OS[4],[7]
1.5 Fitur Android
Fitur yang tersedia di Android adalah: Kerangka aplikasi: itu memungkinkan penggunaan
dan penghapusan komponen yang tersedia, Dalvik mesin virtual: mesin virtual dioptimalkan
untuk perangkat telepon seluler. Grafik: grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka
OpenGL.SQLite: untuk penyimpanan data. Mendukung media: audio, video, dan berbagai format
gambar (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, 4G
dan WiFi (tergantung piranti keras). Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas, NFC
dan accelerometer (tergantung piranti keras) [5]
1.6 Eclipce
Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk
mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform (platformindependent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse:
a. Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris,
AIX, HP-UX dan Mac OS X.
b. Mulit-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.
c. 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.[5]
1.7 Bahan Penelitian
Adapun data-data dari objek wisata yang akan di inputkan kedalam sistem adalah sebagai
berikut: Pada tabel berikut ini ada beberapa objek wisata, hotel dan terminal yang ada di
Kabupaten Polewali Mandar, tetapi tidaklah semua karena masih ada yang belum di kenal olesh
masyarakat[2]. Adapun objek-objek yang akan di tampilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Wisata Alam
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Lokasi
Air Terjun Kambellun
Air Terjun Indoranuang
Limbong Kamandang
Salu Pajaan
Limbong Lopi
Rawa Bangun
Sungai Biru
Salu sitammu

Jenis Lokasi

Latitude

Longitude

Alam
Alam
Alam
Alam
Alam
Alam
Alam
Alam

-3.396851
-3.351381
-3.286367
-3.416071
-3.405070
-3.420016
-3.411096
-3.428719

119.411508
119.385596
119.305652
119.403990
119.405857
119.405571
119.405047
119.420724

Tabel 2. Wisata Bahari
No

Nama Lokasi

Jenis Lokasi

Latitude

Longitude

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gonda
Jembatan Pelangi
Pantai Baqbatoa
Pantai Mampie
Pantai Palippis
Pantai Pasir Putih Mirring
Pantai Bahari
Tanjung Buku
Pulau Karamassang
Pulau Gusung Toraja

Bahari
Bahari
Bahari
Bahari
Bahari
Bahari
Bahari
Bahari
Bahari
Bahari

--3.506446
-3.4596385
-3.4934867
-3.4541754
-3.5106073
-3.4747509
-3.4390307
-3.489068
-3.472032
-3.463548

119.1195353
119.4180677
119.1293586
119.2779781
119.0954195
119.43173
119.3482579
119.209528
119.413993
119.411590

No

Nama Lokasi

Jenis Lokasi

Latitude

Longitude

1
2
3
4
5
6

Makam Todilaling
Allamungan Batu
Makam Tomakaka Allung
Makam Tomattindo
Makam Galetto
Makam Imam Lapeo

Sejarah
Sejarah
Sejarah
Sejarah
Sejarah
Sejarah

-3.476899,
-3.356750,
-3.363833,
-3.472651,
-3.506048,
-3.487675,

119.035687
119.099281
119.261066
119.031223
119.054587
119.132246

Jenis Lokasi

Latitude

Longitude

-3.396510
-3.438689
-3.435423
-3.409015
-3.427798,
-3.426969

119.221413
119.350069
119.350521
119.314557
119.337124
119.335729

Tabel 3. Wisata Sejarah

Tabel 4. Hotel
No

Nama Lokasi

1
2
3
4
5
6

Hotel Pasific
Hotel Polewali indah
Hotel Ratih
Hotel Bumi Raya
Hotel Arham
Hotel Nirmala

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

No
1
2

Nama Lokasi
Terminal Tipalayo
Terminal Wonomulyo

Jenis Lokasi
Terminal
Terminal

Tabel 5. Terminal
Latitude
-3.446376
-3.400007
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Metode Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Jenis penelitian dan Teknik
Pengumpulan Data. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (Field
Research) dan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Adapun Teknik Pengumpulan Data
adalah dengan cara Wawancara, dan Pengamatan langsung[6].
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Rancangan Use Case Diagram
Input Data Pengguna

Input Data Kategori

Input Data Lokasi

Input Data
Transportas i

Pengguna
Input Profile
Kabupa ten

View Komentar

Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Bagian Admin
Dalam use case diagram Sistem Bagian Admin mempunyai satu actor (Pengguna) use
case Input Data Pengguna, Input Data Kategori, Input Data Lokasi, Input Data Transportasi, Input
Profile Kabupaten dan View Komentar.
Pilih profile

Pilih wisata

Pilih Bahasa
Pilih Hotel

Pengguna

Pilih Terminal

Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Bagian Pengguna (Android)
Dalam Use Case Diagram Sistem Bagian Pengguna (Android) terdiri dari satu actor
(pengguna) dan Use case Pilih Profile, Pilih Wisata, Pilih Hotel dan Pilih Terminal[8].
3.2 Rancangan Class Diagram
Rancangan class diagram pada sistem informasi geografis pariwisata Kabupaten
Polewali Mandar sebagai berikut :
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pengguna
Kategori
-id_kategori
-kategori
-category
-nama_kategori
-category_name
-gambar
+simpan()
+hapus()

transportasi

*

lokasi

**

*

**

-id_transportasi
-nama_transportasi
-name_transportation
+simpan()
+hapus()

-id_lokasi
-nama
-id_kategori
-jam_buka
-Open_hours
-tiket
-entry
-deskripsi
-description
-id_transportasi
-harga
-latitude
-longitude
-harga
+simpan()
+hapus()

-id
-username
-password
-nama
+simpan()
+hapus()

profile
-id
-visi
-misi
+update()
+hapus()

statistik
-id
-nama
-saran
-kepuasan
+view()

Gambar 3. Rancangan Class Diagram
Keterangan:
1. Class Pengguna digunakan untuk menampung data pengguna sistem pada bagian admin.
2. Class Kategori digunakan dalam menampung data-data tentang kategori pariwisata yaitu
kategori wisata, penginapan dan terminal serta jenis kategori yang mendukung data informasi
geografis daerh Polewali Mandar.
3. Class Transportasi merupakan class yang menampung data-data transportasi yang menunjang
akses ke lokasi wisata, baik yang merupakan kendaraan angkutan umum roda empat dan juga
roda dua.
4. Class Lokasi digunakan dalam menampung data-data tentang lokasi wisata yang
menggunakan beberapa data di tabel transportasi dan tabel kategori.
5. Class Statistik digunakan dalam menampung data-data saran dan komentar dari pengguna
yang menggunakan aplikasi di android.
6. Class Profile digunakan dalam menampung data-data gambaran unum Polweli Mandar.
3.3 Rancangan Activity Diagram
Activity Diagram Menu Login Admin
Form Login

- Input Username
- Input Password

Login

Form Login

Form Utama

Gambar 4. Rancangan activity diagram pada menu admin
3.4 Rancangan Activity Diagram Menu Pengguna
Rancangan activity diagram pada menu pengguna, menggambarkan tentang proses
dalam melakukan input data pengguna, update data pengguna dan melakukan hapus data
pengguna. Dimana data pengguna ini nantinya digunakan dalam akses aplikasi pada
bagian admin.
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Admin

Sistem

Form Pengguna

Tampilkan Form Pengguna

Simpan Data

Delete

Update

Input

Gambar 5. Rancangan Activity Diagram Menu Pengguna
3.5 Sequence Diagram Pada Aplikasi Admin
Adapun rancangan sequence diagram pada aplikasi admin adalah sebagai berikut :
Admin

Sistem

Tabel Pengguna

Tampilkan Form
Input Username dan Password

Validasi
Hasil Validasi

Tampilkan Halaman Utama
Tutup Form

Gambar 6. Sequence diagram login pada aplikasi di admin
Menu Pengguna

Admin

Sistem

Tabel Pengguna

Tampilkan Form
Data Pengguna
Input Data Pengguna

Validasi Data
Hasil Validasi

Edit Data
Hapus Data

Tutup Form

Gambar 7. Sequence diagram pada menu pengguna
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3.6 Perancangan Form Login

Gambar 8. Rancangan Form Login
Di dalam form Login terdiri dari Username dan Password, yang dimana apabila
salah satu salah maka harus diulang sampai benar didalam penginputannya.
3.7 Perancangan Form Menu Utama
Adapun menu dalam form menu utama di bawah ini adalah Data Pengguna, Data
kategori, Data Lokasi, Data Transportasi, Data yaitu sebagai berikut :

Gambar 9. Rancangan Home
3.8 Perancangan Form Master Data Kategori
Perancangan form data kategori digunakan dalam melakukan proses input data
kategori lokasi.

Gambar 10. Perancangan halaman master data kategori
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3.9 Perancangan Halaman Utama
Perancangan halaman utama digunakan dalam melakukan proses pemilihan menu
bahasa dan menu saran dan rating tingkat kepuasan pemakai.

Gambar 11. Perancangan halaman menu halaman utama
3.10 Perancangan Halaman Kategori Lokasi
Perancangan halaman kategori lokasi digunakan dalam memilih kategori wisata
yang diinginkan setelah memilih menu jenis bahasa yang digunakan

Gambar 12. Perancangan halaman kategori lokasi
3.11 Perancangan Halaman Lokasi
Perancangan halaman lokasi digunakan melihat nama-nama lokasi berdasarkan
kategori yang dipilih pada menu halaman kategori lokasi sebelumnya.

Gambar 13. Perancangan halaman lokasi

788

3.12 Perancangan Halaman Detail Lokasi
Perancangan halaman detail lokasi digunakan melihat secara detail mengenai
lokasi yang dipilih pada form lokasi.

Gambar 14. Perancangan halaman detail lokasi
3.13 Perancangan Halaman Rute
Perancangan halaman rute digunakan dalam melihat jarak yang akan ditempuh
dari lokasi berada ke tempat lokasi yang dipilih, pada halaman rute ini menggunakan
teknologi GPS.

Gambar 15. Perancangan halaman rute
4. KESIMPULAN
Berdasarkan implementasi aplikasi Sistem Informasi Wisata Kabupaten Polewali Mandar
yang telah dibahas di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Aplikasi Sistem
Informasi ini mampu memberikan kemudahan kepada pengunjung wisata untuk mengetahui
dimana letak tempat wisata dan alat transportasi yang digunakan dan Aplikasi ini mampu
meningkatkan kunjungan kepada wisatawan karena dianggap telah memudahkan pencarian
informasi.
5. SARAN
Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan penulis terhadap Pengembangan
Aplikasi sistem informasi ini adalah:
1. Sistem Informasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut pada hosting yang lebih berkualitas
dalam hal kecepatan server.
2. Sistem Informasi dapat dikembangkan lebih lanjut agar sistem keamanannya lebih terjaga.
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Abstrak
Dengan adanya keterbatasan penyimpanan data pada perangkat absensi sidik jari, maka
diperlukan adanya integrasi antara cloud dan perangkat dengan cara melakukan pengiriman
data. Namun, pada proses pengiriman data secara langsung masih memiliki kelemahan, yaitu
semakin besar ukuran data yang dikirimkan, pengiriman data menjadi relatif lebih lambat, begitu
pula dengan akses informasi. Sehingga dibutuhkan metode untuk memangkas penggunaan
memori dan waktu pengiriman data.Penelitian ini mencoba menerapkan salah satu metode
kompresi data untuk mengurangi waktu pengiriman data dan mengurangi memori dengan
menggunakan pengembangan dari algoritme kompresi data lossless RAKE. Data perangkat
dikonversi dengan menggunakan bilangan biner 0 dan 1. Parameter yang digunakan pada
penelitian ini adalah efisiensi kompresi dan waktu pengiriman data.Berdasarkan pengujian,
waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk pengiriman data absensi sidik jari secara langsung
adalah 0,837 detik, dan dengan menggunakan metode kompresi data RAKE yang telah
dimodifikasi sebesar 0,636 detik dengan selisih waktu sebesar 0,2014 detik per data yang dikirim.
Sedangkan untuk pengukuran kompresi data RAKE didapatkan hasil efisiensi kompresi rata-rata
diatas 50% dan untuk dekompresi data 100% data berhasil kembali seperti data semula. Semakin
banyak biner ‘0’ pada bilangan biner sidik jari, maka efisiensi kompresi akan semakin besar,
sehingga data yang terkompresi akan semakin banyak.
Kata kunci— Algoritme RAKE, Kompresi Data, Pengiriman Data, Cloud Computing
Abstract
The limitations of fingerprint attendance machine makes it is necessary to integrate the
cloud and the device by sending data. However, the process of sending data directly still has
weaknesses, the greater the size of the data sent, the slower data transmission become, as well as
access to information. So, we need a method to cut memory usage and data transmission
times.This research apply the development of the lossless data compression algorithm RAKE to
reduce data transmission time and reduce memory. The device data is converted using binary
numbers 0 and 1. The parameters used in this study are the efficiency of compression and time of
sending data.Based on testing, the average time required for sending fingerprint attendance data
directly is 0.837s and using the modified RAKE data compression method of 0.636s with a time
difference of 0.2014s per data sent. The measurement of data compression using modified RAKE
got above 50% in compression efficiency and got 100% for the data decompression it’s mean all
the data returns to the original data. The more binary '0' in the fingerprint binary number, the
greater the number of compression efficiency, so that more compressed data will be generated.
Keywords—RAKE Algorithm, Data Compressiomn, Data Transmittion, Cloud Computing
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engan keterbatasan yang ada pada sebuah perangkat absensi sidik jari, salah satu solusi yang
dapat diberikan yaitu memindahkan proses penyimpanan dan komputasi ke sebuah sistem
yang lain, contohnya cloud computing platform sebagai lingkungan virtual yang umumnya
memiliki kapasitas penyimpanan dan komputasi yang sangat besar [1]. Untuk melakukan
integrasi antara cloud dengan IoT, perangkat IoT diharuskan untuk melakukan pengiriman data
dari perangkat IoT ke cloud, dengan tujuan untuk mengalihkan proses komputasi dan
penyimpanan menuju cloud [1]. Adapun tujuan utama pengiriman data adalah untuk menurunkan
lama pengiriman paket data dalam komunikasi. Oleh karena itu, dalam kondisi jaringan dan
kumpulan data yang sama, algoritme yang dapat melakukan pengiriman data dan menerima paket
data dengan waktu yang lebih pendek selama pengiriman data dianggap lebih baik [2].
Untuk mengurangi kapasitas dalam penyimpanan data, umumnya digunakan teknik untuk
memampatkan data [3,4] serta untuk meningkatkan masa pakai perangkat bertenaga baterai [5].
Algoritme yang dapat digunakan untuk kompresi data IoT adalah algoritme kompresi lossless
RAKE, hal ini dikarenakan algoritme lossless lebih dapat digunakan dalam beberapa skenario IoT
[6] dan meskipun beberapa algoritme kompresi lossless lain telah tersedia, misalnya algoritme
Lempel-Ziv [7], sebagian besar tidak cocok pada keterbatasan penyimpanan dan sumber daya
komputasi [8]. Selain itu, algoritme RAKE ini hanya membutuhkan operasi perhitungan dasar,
overhead terbatas (hanya menggunakan operasi sederhana dan konversi bit pada operasi),
penyimpanan terpusat (tidak bergantung pada codewords/template sebelumnya) serta algoritme
ini dapat dengan mudah diperluas ke urutan bilangan bulat [5].
Proses pengiriman secara langsung masih memiliki kelemahan, yaitu semakin banyak
dan besar ukuran data yang dikirimkan, maka pengiriman data ke cloud menjadi relatif lebih
lambat, sehingga akses informasi menjadi tidak cepat sampai. Solusi yang dapat dilakukan adalah
memperkecil ukuran (kompresi) data tersebut [7]. Untuk itu, dibutuhkan adanya metode untuk
mengurangi konsumsi waktu pada proses pengiriman data. Salah satu poin penting untuk
mengurangi konsumsi waktu pada proses pengiriman data adalah dengan cara mengurangi
penggunaan memori. Berdasarkan pemaparan diatas, pada penelitian ini akan dilakukan
implementasi dari pengembangan algoritme kompresi data lossless RAKE, untuk mendapatkan
nilai kompresi data, dekompresi data serta waktu pengiriman data. Penelitian ini bertujuan untuk
mengurangi waktu pengiriman data dan mengurangi penggunaan memori.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Pengumpulan Data
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data-data yang berfungsi sebagai
masukan pada sistem yang dibangun. Data tersebut kemudian akan diolah dan digunakan lebih
lanjut untuk mendapatkan output yang diinginkan. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan berupa:
a. Nilai data sidik jari yang akan dikompresi, berupa data dari perangkat absensi sidik jari.
b. Ukuran dari nilai data sensor sebelum dan setelah kompresi
2.2 Algoritme Kompresi Data Berdasarkan RAKE
Algoritme kompresi data RAKE merupakan sebuah algoritme kompresi data dengan
teknik loseless yang hanya efektif pada string biner sparse. Untuk sinyal dengan variasi waktu
yang kecil, kompresi dapat dilakukan dengan cara menerapkan algoritme ke perbedaan sampel
yang berurutan, yaitu residu r(i) = x(i) – x(i-1).
Algoritme RAKE dapat digunakan jika nilai 1 pada data yang akan dikompresi kurang
dari 15% dari jumlah bit. Namun, jika angka 1 yang dimiliki lebih dari 40% dari bit yang
ditetapkan, kompresi dengan RAKE tidak dapat dioperasikan. Berikut merupakan aturan pada
algoritme RAKE [5]:
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Codeword bernilai ‘0’ menyatakan bahwa semua bit pada RAKE bernilai ‘0’, yang
artinya tidak ada set-bit (bit bernilai ‘1’) yang ditemukan pada RAKE.
Codeword bernilai L = 1 + ⌈log2 T⌉ - bit menyatakan bahwa terdapat setidaknya satu setbit pada RAKE. Bit pertama dari codeword diatur menjadi bit bernilai ‘1’ untuk
menyatakan bahwa ada satu set-bit telah ditemukan pada RAKE dan ⌈ log2 T ⌉ bit lainnya
digunakan untuk mengkodekan posisi Pfirst-nya. Pfirst merupakan posisi ke- (n-1) dari
set bit ‘1’. Posisi Pfirst dihitung mulai dari 0 sampai T-1.
Setelah didapatkan nilai codeword, RAKE akan bergeser sebanyak nilai (Pfirst + 1) saat
set-bit ditemukan atau RAKE akan bergeser sebanyak T saat set bit tidak ditemukan.
Operasi tersebut diulang sampai RAKE mencapai semua bit yang akan dikompresi.
Urutan kompresi pada RAKE diperoleh dengan cara menggabungkan semua codeword.

Untuk dekompresi data, urutan biner asli dapat dipulihkan dari urutan terkompresi dengan
cara sebagai berikut:
a. Setiap codeword ‘0’ diterjemahkan sebagai nilai ‘0’ sebanyak T.
b. Setiap kali bit 1 dibaca, maka bit ke L – 1 berikutnya dicek untuk mendapatkan nilai x.
Nilai x merupakan representasi desimal dari bilangan biner yang dikodekan dalam bit ke
(L – 1). Kemudian, nilai x diubah menjadi bit bernilai ‘0’ dan diikuti oleh bit bernilai ‘1’
dibelakangnya.
c. Operasi a dan b diulang hingga mencapai akhir urutan bit yang akan di-dekompresi.
d. Urutan dekompresi diperoleh dengan menggabungkan hasil pembacaan/terjemahan bit
kompresi.
2.3 Sistem Keseluruhan
Fokus penelitian ini adalah pada subsistem gateway (perangkat absensi sidik jari) dan
subsistem platform cloud (Digital Ocean Server). Gambar 1 merupakan diagram umum dari
sistem yang akan dibangun:

Gambar 1 Diagram Sistem secara Umum
Secara umum, terdapat beberapa node sensor pada sistem ini yang berfungsi untuk
mengumpulkan data-data yang diambil dari perangkat absensi sidik jari. Sensor perangkat absensi
sidik jari terhubung dengan gateway pada sisi client, memberikan nilai yang diperoleh dari semua
sensor secara kondisional (terus menerus dan atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan).
Gateway pada sistem bertugas untuk mengelola perangkat, menerima data dan kemudian
melakukan kompresi data sebelum data dikirimkan ke cloud. Sedangkan platform cloud
bertanggungjawab untuk menyimpan data sidik jari menggunakan interface layanan yang telah
disediakan oleh gateway sehingga pengguna dapat menyimpan data perangkat serta melakukan
dekompresi data dengan menggunakan pengembangan algoritme RAKE.
2.4 Sistem Kompresi dan Dekompresi Data secara Umum
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Gambar 2 merupakan bagan alir dari sistem kompresi data secara umum [9].

Gambar 2 Bagan Alir Sistem Kompresi Data secara Umum
Penjelasan dari bagan alir kompresi data secara umum adalah sebagai berikut [9]:
a. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengambilan timestamp dan pengambilai nilai dari
paket data sensor sesuai dengan waktu pengambilan data.
b. Kemudian dilakukan proses pengkodean data, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data
sensor ke dalam bentuk biner ‘1’ dan biner ‘0’.
c. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah data yang diambil tersebut merupakan data
pertama. Jika ya, maka data tersebut akan diatur menjadi data default dan disimpan
sementara, data tersebut nantinya akan digunakan dalam proses pemodelan data untuk
melakukan kompresi dan dekompresi data.
d. Jika nilai yang diambil tersebut bukan merupakan data pertama (data ke n + 1), maka akan
diteruskan ke proses pemodelan data.
e. Langkah selanjutnya adalah pengecekan apakah masih ada data sensor setelahnya yang harus
diambil. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses kompresi hasil dari pemodelan data.
Jika masih ada data sensor, maka akan dilanjutkan ke proses pengambilan nilai timestamp
dan pengambilan nilai data sensor.
f. Selanjutnya dilakukan kompresi terhadap bilangan biner hasil dari proses pemodelan
tersebut dengan menggunakan algoritme RAKE.
g. Setelah nilai data sensor berhasil dikompresi, dilakukan pengiriman data hasil kompresi
tersebut ke cloud. Kemudian akan dilakukan proses dekompresi data pada cloud, agar data
tersebut dapat kembali utuh dan dapat digunakan/ditampilkan.
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Proses dekompresi data meliputi proses normalisasi data dan proses konversi data ke
bentuk data semula. Bagan alir dekompresi data secara umum dapat dilihat pada Gambar 3 [9]:

Gambar 3 Bagan Alir Dekompresi Data Secara Umum
Penjelasan bagan alir dekompresi data adalah sebagai berikut:
a. Pertama-tama dilakukan proses pengambilan data hasil kompresi pada platform cloud.
b. Platform Cloud melakukan dekompresi terhadap data hasil kompresi.
c. Setelah itu dilakukan normalisasi terhadap data hasil dekompresi data.
d. Tahap selanjutnya adalah konversi data, yaitu dengan cara mengubah nilai biner menjadi
nilai data asli (data hasil dekompresi).
2.5 Pengujian Data
Selanjutnya dilakukan implementasi pengembangan algoritme kompresi dan dekompresi
data sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan untuk uji kinerja sistem. Tahap pengujian
ini dilakukan untuk menentukan keberhasilan dari penelitian ini. Alur konfigurasi sebelum
melakukan pengujian secara umum ditunjukkan pada gambar 4:
Konfigurasi
Perangkat
Keras

Konfigurasi
Perangkat
Lunak

Algoritma
Kompresi
Data

Gambar 4 Alur Perancangan Pengujian secara Umum
Gambar 4 menjelaskan alur perancangan sistem pengujian secara umum, dimulai dari
konfigurasi perangkat keras yaitu Raspberry Pi sebagai client untuk melakukan kompresi data
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dan melakukan pengiriman data ke cloud server. Setelah konfigurasi perangkat keras selesai
dilakukan, kemudian dilakukan konfigurasi perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi
Raspian, python digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk Raspberry dan JSON untuk
cloud. Umumnya suatu sistem pengujian harus memiliki suatu masukan, proses dan keluaran.
Tahapan pengujian dimulai dengan masukan data sensor ke sistem sebagai bahan untuk
menganalisis kinerja. Proses terdiri dari proses kompresi-dekompresi data dan proses pengiriman
data. Output yaitu analisis data yang didapat dari hasil kompresi dan pengiriman data dari gateway
ke platform.
Pada tahap ini, hasil pengujian akan dianalisis dengan menggunakan data yang didapat
dari tahap evaluasi dari teknik pengkodean dan pemodelan data dan kaitannya dengan rasio
kompresi, efisiensi kompresi dan efisiensi dekompresi. Analisis pada tahap ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh dari teknik pengkodean dan pemodelan untuk data yang akan dikompresi
terhadap besarnya nilai efisiensi kompresi. Dari analisis ini peneliti dapat mengetahui rata-rata
uji kinerja dari masing-masing parameter yang akan diujikan. Gambar 2 merupakan diagram blok
pengujian sistem.

Analisis:
- Rasio kompresi
- Efisiensi kompresi

Proses kompresi dan
pengiriman data

Data Sensor

Parameter :
- ukuran file sebelum dan setelah
kompresi
- rasio kompresi
- efisiensi kompresi & dekompresi

Gambar 5 Diagram blok pengujian
Hasil pengujian akan dianalisis dengan menggunakan data yang didapat dari parameter
efisiensi kompresi dan dekompresi data. Dari analisis ini peneliti dapat mengetahui uji kinerja
dari masing-masing parameter.
a.

Pengujian kinerja algoritme kompresi data pada file uji.
Rasio kompresi didefinisikan sebagai rasio antara jumlah bit sebelum kompresi dan
sesudah kompresi [9]. Perhitungan rasio kompresi ditunjukkan pada persamaan (1).
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖 =

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑆𝐸𝐵𝐸𝐿𝑈𝑀 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖
(1)
𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑆𝐸𝑇𝐸𝐿𝐴𝐻 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖

Sedangkan efisiensi kompresi (EK%) ditunjukkan pada persamaan (2).
𝐸𝐾% = 100 × (1 −

1
)
𝑅𝐾

(2)

Efisiensi kompresi disajikan dalam bentuk presentase yang menggambarkan suatu ukuran
keberhasilan dari kompresi data.
b.

Pengujian kinerja algoritme dekompresi data pada file uji.
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Rasio dekompresi didefinisikan sebagai rasio antara jumlah bit sebelum dan sesudah
dekompresi [9]. Perhitungan rasio dekompresi ditunjukkan pada persamaan (3).
Efisiensi dekompresi (ED%) ditunjukkan pada persamaan (4).
1
𝐸𝐷% = 100 × (1 − ) (4)
𝑅𝐷

Efisiensi dekompresi disajikan dalam bentuk presentase yang menggambarkan suatu
ukuran keberhasilan dari dekompresi data.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Parameter Efisiensi Kompresi

Parameter efisiensi kompresi didapatkan dari perhitungan rasio kompresi dengan
mempertimbangkan variabel ukuran data sebelum kompresi dan setelah kompresi. Hasil dari
pengujian kompresi data menggunakan beberapa metode yang menggunakan teknik pengkodean
data dan teknik pemodelan data tersebut dilampirkan pada bab lampiran. Pada penelitian ini,
dilakukan pengambilan nilai data sensor dengan menggunakan 6 periode waktu yang berbeda
untuk setiap percobaan pengujian untuk mendapatkan ukuran nilai data sensor yang berbeda,
sehingga dapat diketahui pengaruh besarnya ukuran data yang akan dikompresi terhadap
parameter efisiensi kompresi data. Masing-masing periode dilakukan sebanyak 70 kali percobaan
pengujian dengan tujuan agar hasil dari kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan untuk
seluruh data sensor yang dikompresi. Percobaan pengujian kompresi data dilakukan dengan
menggunakan pengembangan dari algoritme kompresi data RAKE untuk mengetahui perbedaan
nilai parameter efisiensi kompresi untuk masing-masing metode. Tabel 1 merupakan rangkuman
pengujian kompresi data.
Tabel 1 Rangkuman Pengujian Kompresi Data
PERCOBAAN KE- (Pn)
Waktu Pengambilan
data (Detik)
Ukuran Data Sebelum
Kompresi (byte)

P1 (10)

P2 (30)

P3 (60)

P4 (120)

P5(180)

P6 (240)

1096

2328

4152

7800

11448

15096

MIN

365

857

1690

3469

5398

7552

MAX

390

899

1761

3609

5699

7790

AVERAGE

377,657

877,286

1721,429

3541,471

5547,93

7671,757

RASIO KOMPRESI

2,903

2,654

2,412

2,203

2,064

1,968

EFISIENSI KOMPRESI (%)

65,542

62,316

58,54

54,597

51,538

49,180

Ukuran
Data
Setelah
Kompresi
(byte)

Dari hasil pengujian kompresi data, didapatkan nilai ukuran data sebelum kompresi dan
ukuran data setelah kompresi, nilai rasio kompresi, serta nilai presentasi kompresi. Grafik pada
gambar 6 merupakan grafik efisiensi kompresi terhadap Panjang data.

Efisiensi Kompresi (%)

798
68
65
62
59
56
53
50
47
44
41
38
35

P1
P2
P3
P4
P5
P6
Efisiensi 65,542 62,316 58,54 54,597 51,538 49,18

Gambar 6 Grafik efisiensi Kompresi terhadap Panjang Data
3.2 Parameter Efisiensi Dekompresi

Pada pengujian dekompresi data, dilakukan dengan menggunakan pengembangan dari
algoritme kompresi data RAKE. Pada masing-masing percobaan pengujian, dilakukan dengan
menggunakan 6 periode waktu yang berbeda untuk mengetahui pengaruh panjang data yang
diambil, untuk kemudian data tersebut dikompresi, dan selanjutnya di-dekompresi kembali,
apakah data tersebut dapat kembali utuh seperti semula. Tabel 2 merupakan rangkuman hasil
pengujian dekompresi data sensor dengan menggunakan algoritme RAKE.
Tabel 2 Rangkuman Pengujian Kompresi Data
Percobaan
Uk. Data
Uk. Data
Uk. Data setelah
Rasio
KeAsli (byte)
Setelah
Dekompresi
Dekompresi (%)
Kompresi (byte)
(byte)
P1

1096

377,657

1096

100

P2

2328

877,286

2328

100

P3

4152

1721,429

4152

100

P4

7800

3541,471

7800

100

P5

11448

5547,93

11448

100

P6

15096

7671,757

15096

100

Dari hasil pengujian dekompresi data, didapatkan nilai/ukuran panjang data sebelum dan
setelah dekompresi tetap sama, dan tidak berubah. Kemudian pada saat dilakukan konversi data
hasil kompresi, didapatkan nilai data sebelum kompresi dan nilai data setelah kompresi SAMA /
UTUH untuk semua percobaan dekompresi yang telah dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa 100% data berhasil kembali seperti semula secara utuh.
3.3 Parameter Waktu Pengiriman Data
Pada pengujian pengiriman data ini, dilakukan pengambilan data dengan parameter waktu
pengiriman secara langsung, dan data dengan parameter waktu pengiriman menggunakan
pengembangan dari algoritme kompresi data RAKE yang kemudian hasilnya akan dibandingkan.
Hasil pengujian terhadap 70 data untuk 5 skenario percobaan pengujian pengiriman data. Tabel 3
merupakan tabel rangkuman pengujian pengiriman data.
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Tabel 3 Hasil pengujian parameter waktu pengiriman data
Parameter waktu pengiriman Data (detik)
Tanpa Kompresi/None (Detik)

Dengan Kompresi RAKE (Detik)

30

60

120

180

240

30

60

120

180

240

Min

0,281

0,328

0,400

0,992

1,642

0,199

0,237

0,374

0,688

1,458

Max

0,310

0,372

0,507

1,717

1,836

0,225

0,320

0,399

0,897

1,604

Average

0,309

0,351

0,456

1,348

1,736

0,212

0,273

0,387

0,790

1,518

Dari hasil pengujian pengiriman data, didapatkan parameter waktu pengiriman data
secara langsung, dan parameter waktu pengiriman data menggunakan algoritme RAKE. Grafik
pada gambar 7 merupakan grafik perbandingan waktu pengiriman data.
0,85
0,8

(µs)

0,75
0,7
0,65
0,6

0,55
Waktu Kirim

None

RAKE

0,837

0,636

Gambar 7 Grafik perbandingan waktu pengiriman data
Berdasarkan grafik rangkuman perbandingan rata-rata waktu pengiriman data secara
langsung dan dengan menggunakan metode kompresi data RAKE, didapatkan rata-rata waktu
pengiriman data secara langsung yang waktu kirimnya menunjukkan angka 0,837 detik dan waktu
pengiriman data ke cloud dengan menggunakan pengembangan metode kompresi data dengan
menggunakan algoritme RAKE lebih cepat yaitu 0,636 detik. Sehingga dapat dikatakan bahwa
pengiriman data menggunakan kompresi data RAKE lebih baik daripada pengiriman data secara
langsung tanpa metode, hal ini dikarenakan data yang telah dikompresi memiliki ukuran mencapai
setengah dari data asli.
4. KESIMPULAN
Hasil analisis pengujian menggunakan 5 skenario percobaaan dengan periode waktu dan
ukuran data yang berbeda menunjukkan bahwa pengiriman data menggunakan metode kompresi
data RAKE lebih baik daripada pengiriman data secara langsung tanpa kompresi. Berdasarkan
hasil pengujian, nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman data sensor secara
langsung lebih banyak yaitu 0,837 detik, sedangkan waktu pengiriman data menggunakan metode
kompresi data RAKE yaitu sebesar 0,636 detik dengan selisih rata-rata waktu pengiriman data
yaitu sebesar 0,2014 detik.
Berdasarkan hasil analisis pengujian kompresi data RAKE dengan menggunakan 6
skenario percobaan, didapatkan nilai rata-rata efisiensi kompresi data RAKE diatas 50%, dan
hasil dekompresi data 100%. Efisiensi kompresi akan meningkat jika biner ‘1’ pada set bitmap
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kurang dari 15% dari set bitmap keseluruhan, semakin banyak biner ‘0’ pada set bitmap, semakin
banyak juga data yang dikompresi. Namun, jika biner ‘1’ terdapat sebanyak 40% dari set bitmap,
kompresi dengan menggunakan algoritme RAKE tidak dapat dilakukan.
5. SARAN
Saran yang perlu ditambahkan berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Dapat ditambahkan uji kinerja lainnya selain dari parameter yang sudah ada, sehingga terdapat
banyak parameter yang dapat dijadikan acuan pembanding untuk memaksimalkan metode
kompresi data.
2. Kompresi data pada penelitian ini menggunakan data dari device yang terbatas, diharapkan
pada penelitian berikutnya metode ini dapat diterapkan untuk bentuk lain dari sinyal yang
terkait dengan IoT, misalnya pada data gambar dan sinyal biomedis, serta mendapatkan hasil
teoritis lebih lanjut tentang algoritme dan kinerja untuk pembelajaran tentang kompresi data.
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Abstrak
Sistem penilaian e-kinerja adalah sebuah sistem penilaian digital yang memudahkan
dalam melakukan penilaian kinerja. STMIK Dipanegara Makassar adalah sekolah tinggi swasta
yang berkonsentrasi pada bidang informatika dan komputer. Belum adanya sistem yang diterapkan
dalam bentuk digital dalam pelayanan penilaian kinerja dosen dikampus merupakan alasan penulis
untuk membuat sistem digital dalam hal penilaian kinerja dosen di kampus dalam bentuk aplikasi ekinerja. Dalam aplikasi e-kinerja ini, seluruh sistem penilaian yang digunakan oleh pihak kampus
untuk memberikan penilaian terhadap kinerja dosen akan di digitalisasi dalam bentuk aplikasi yang
berbasis website dan android yang bisa diakses menggunakan smartphone. Dengan adanya aplikasi
ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan kinerja dosen di STMIK Dipanegara
Makassar.
Kata kunci—E-Kinerja, Android, STMIK Dipanegara Makassar

Abstract
The e-performance appraisal system is a digital appraisal system that makes it easy to
do performance appraisals. STMIK Dipanegara Makassar is a private high school that
concentrates in the fields of informatics and computers. The absence of a system implemented in
digital form in the lecturer performance appraisal service in campus is the reason for the writer
to make a digital system in terms of assessing the performance of lecturers on campus in the form
of e-performance applications. In this e-performance application, the entire assessment system
used by the campus to provide an assessment of lecturer performance will be digitalized in the
form of a website and android based application that can be accessed using a smartphone. With
this application it is expected to provide convenience in the performance of lecturer performance
at STMIK Dipanegara Makassar.
Keywords—E-performance, Android, Stmik Dipanegara Makassar.

1. PENDAHULUAN

P

erkembangan teknologi masa kini semakin pesat, hal itu dikarenakan tingkat kebutuhan
manusia semakin meningkat dan keinginan manusia untuk lebih praktis dalam menyelesaikan
permasalahan atau pekerjaan sehari-hari. Perkembangan teknologi menyebar luas ke semua
bidang termasuk dalam bidang pendidikan terkhusus dalam perguruan tinggi. Kampus dengan
pelayanan yang berbasis dan selaras dengan perkembangan teknologi tentunya akan
memudahkan mahasiswa maupun pegawai kampus untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan e-kinerja dengan
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mengacu pada kinerja dalam hal ini penilaian mahasiswa terhadap dosen di kampus STMIK
Dipanegara Makassar.
Selama ini banyak mahasiswa yang mengeluhkan dosen jarang masuk, terlambat masuk,
metode mengajar yang harus diperbaiki, namun tak kunjung diperbaiki oleh pihak kampus.
Begitu pula sebaliknya, banyak mahasiswa yang menyukai metode pengajaran yang dilakukan
oleh dosen, kedisipilinan, namun mahasiswa tidak tahu dengan cara apa mahasiswa memberikan
penilaian terhadap dosen tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah pihak kampus tahu mengenai
hal itu, dan juga dimana mahasiswa bisa memberikan penilaian terhadap hal itu?
Tidak adanya sistem yang dibuat dalam bentuk digital itulah yang mendorong penulis
untuk membuat sebuah sistem digital dalam hal penilaian kinerja dosen di kampus dalam bentuk
aplikasi e-kinerja. Dalam aplikasi e-kinerja ini, semua sistem penilaian yang digunakan kampus
untuk memberikan penilaian terhadap kinerja dosen akan dibuat menjadi digital dalam bentuk
android agar mudah diakses menggunakan smartphone. Penilaian ini nantinya akan meliputi
penilaian harian yang berupa kehadiran (absensi), ketepatan/keterlambatan, metode pembelajaran
oleh dosen saat masuk kelas mengajar mahasiswanya. Sehingga untuk kedepannya sistem
penilaian kinerja dosen di kampus akan serba otomatis dan digital untuk memudahkan pihak
kampus mengetahui mengenai kendala apa saja dan juga memberikan ruang penilaian untuk
mahasiswa dalam bentuk digital agar lebih mudah.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Pengertian Aplikasi
Menurut Syahrial Chan [1] “Aplikasi adalah koleksi window dan objek-objek yang
menyediakan fungsi untuk aktivitas user, seperti pemasukan data, proses, dan pelaporan”. Aplikasi
bisa berisi:
1. Suatu antarmuka: Menus, window, dan kontrol window di mana user beriteraksi langsung
dengan aplikasi.
2. Proses logika aplikasi: Kejadian (event) dan fungsi skrip yang dibuat sebagai logika aplikasi,
validasi, dan proses lainnya. Pada PowerBuilder kita dapat membuat proses logika sebagai
bagian dari antantutha atau dibuat dalam modul-modul yang terpisah sebagai objek yang dibuat
sendiri yang dinamakan custom class user objects.
2.2 E Kinerja
Menurut Ema Nurhayati [2]“e-kinerja adalah salah satu aplikasi berbasis web untuk
menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit atau satuan kerja
organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja.”
Pengukuran kinerja pegawai sebelumnya dilakukan dengan menggunakan DP3 (Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), seiring dengan perkembangan zaman, penilaian prestasi kerja
PNS dengan DP3 sudah tidak relevan lagi. Pemerintah menemukan solusi dari permasalahan itu
dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2014. Penilaian pegawai
saat ini sudah berubah dari yang sebelumnya menggunakan DP3 menjadi SKP. E-kinerja
merupakan contoh penerapan dari teori-teori akuntansi sumber daya manusia yang terangkum
dalam sebuah aplikasi berbasis web. E-kinerja dapat mengukur, mengidentifikasi,
menyampaikan, memberikan penilaian, serta penghargaan berupa tambahan penghasilan.
2.3 Sistem Operasi Android
Menurut Nazaruddin Safaat [3] “Sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis
Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan
aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Android umum
digunakan di smartphone dan juga tablet PC. Fungsinya sama seperti sistem operasi Symbian di
Nokia, iOS di Apple dan BlackBerry OS.”
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Android tidak terikat ke satu merek handphone saja, beberapa vendor terkenal yang sudah
memakai Android antara lain Samsung, Sony Ericsson, HTC, Nexus, Motorolla, dan lain-lain.
Pada Juli 2000, Google bekerjasama dengan Android Inc., perusahaan yang berada di Palo Alto,
California Amerika Serikat. Para pendiri Android Inc. bekerja pada Google, diantaranya Andy
Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Saat itu banyak yang menganggap fungsi
Android Inc. hanyalah sebagai perangkat lunak pada telepon seluler. Sejak saat itu muncul rumor
bahwa Google hendak memasuki pasar telepon seluler. Di perusahaan Google, tim yang dipimpin
Rubin bertugas mengembangkan program perangkat seluler yang didukung oleh kernel Linux.
Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Google sedang bersiap menghadapi persaingan dalam pasar
telepon seluler. Versi android terbaru yaitu versi 4.0. (Ice Cream Sandwitch).
Android juga sudah bergabung dengan beberapa smart mobile seperti LG, Samsung,
Sony Ericsson, dan lainnya. Sekitar September 2007 sebuah studi melaporkan bahwa Google
mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler (akhirnya Google mengenalkan Nexus One, salah
satu jenis telepon pintar GSM yang menggunakan Android pada sistem operasinya. Telepon
seluler ini diproduksi oleh HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2010). Pada
9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android
ARM Holdings, Atheros Communications, diproduksi oleh Asustek Computer Inc, Garmin
Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc. Seiring pembentukan
Open Handset Alliance, OHA mengumumkan produk perdana mereka, Android, perangkat
bergerak (Mobile) yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Sejak Android dirilis telah
dilakukan berbagai pembaruan berupa perbaikan bug dan penambahan fitur baru.
2.4 Basis Data
Menurut Eri Mardiani, dkk. [4] “Basis Data adalah suatu susunan/kumpulan data
operasional lengkap dari suatu organisasi/perusahaan yang diorganisir/dikelola dan disimpan
secara terintegrasi menggunakan metode tertentu, dengan menggunakan komputer sehingga
mampu menyediakan informasi secara optimal yang diperlukan pemakainya”.
2.5 MySQL
Menurut Jubilee Enterprise [5], “MySQL adalah RDBMS yang cepat dan mudah
digunakan, serta sudah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan”. Sifat-sifat yang
dimiliki oleh MySQL antara lain:
1. MySQL merupakan RDBMS (Relational Database Management System).
2. Database relasional menyimpan data pada tabel-tabel yang terpisah, bukan
menambah kecepatan dan fleksibilitas.
3. MySQL merupakan software open source.
4. Open source berarti setiap orang dapat menggunakan dan mengubah software yang
bersangkutan.
5. MySQL mempunyai performa yang sangat cepat, dapat dipercaya, dan mudah
digunakan. MySQL Server bekerja pada client-server atau pada sistem embedded.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada aplikasi ini terdiri dari tiga role yaitu, Administrator, Mahasiswa, dan Dosen. Pada
administrator terbagi menjadi tiga, yaitu ketua jurusan yang berfungsi untuk memasukkan data
mahasiswa, data dosen, mata kuliah, dan input kelas.

806
3.1 Rancangan Sistem
Use Case yang dirancang untuk menggambarkan apa yang dilakukan sistem dan siapa
saja aktor yang berinteraksi dengan sistem sehingga dapat memahami tentang aplikasi yang
akan dibuat.

Gambar 1 Use Case Diagram Aplikasi
3.2 Rancangan Antarmuka
3.2.1Tampilan Login Admin

Gambar 2 Tampilan Login Admin
3.2.2 Tampilan Input Mahasiswa

Gambar 3 Tampilan Input Mahasiswa
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3.2.3 Tampilan Input Data Dosen

Gambar 4 Tampilan Input Data Dosen
3.3 Struktur Basis Data
Relasi tabel adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara tabeltabel yang dibangun untuk keperluan sistem yang dirancang.

Gambar 5 Rancangan Relasi Tabel
3.4 Pengujian
Pengujian Sistem yang dilakukan dengan menggunakan metode pengujian langsung
berdasarkan teknik Black Box dengan menguji fungsionalitas dari aplikasi, tombol dan
kesesuaian hasil aplikasi.
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3.4.1 Pengujian Login Admin
Tabel 1 Pengujian Login Administrator
Test Factor
Memasukkan Username
dan Password Admin

Hasil
√

Keterangan
Berhasil masuk halaman
web admin

Screenshoot

Ket:
√=Berhasil
X=Tidak Berhasil
Pada Tabel diatas terlihat bahwa ketika memasukkan username dan password yang benar
maka akan masuk ke halaman utama web admin.
3.4.2 Pengujian Input Mahasiswa
Tabel 2 Pengujian Input Mahasiswa
Test Factor
Menginput Data
Mahasiswa

Hasil
√
Screenshoot

Ket:
√=Berhasil
X=Tidak
berhasil
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Pada Tabel diatas terlihat ketika admin menekan tombol simpan setelah menginput data
mahasiswa maka data mahasiswa akan tersimpan.
3.4.3 Rekapitulasi Hasil Pengujian Black Box
Tabel 3 Hasil Pengujian Black Box
No

Modular

Berhasil

1

Pengujian Login Admin

✓

2

Pengujian Input
Mahasiswa

✓

3

Pengujian Input Dosen

✓

Pengujian Input Data
Kelas
Pengujian Bidang
Penelitian

✓

4
5

Tidak
Berhasil

✓

6

Pengujian Input Bidang
Pengabdian Kepada
Masyarakat

7

Pengujian Hasil Indeks
Penilaian Dosen
Total

✓
✓
7

0

Pada pengujian fungsi aplikasi e-kinerja pada gambar-gambar diatas, pengujian
menggunakan teknik pengujian black box. Pada proses diatas dapat dilihat bahwa aplikasi ini
bekerja dengan baik mulai dari proses input hingga output yang berupa hasil dari penilaian dosen.
Sehingga pengujian ini user berhasil dan terbebas dari kesalahan sistem.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Aplikasi pada penelitian ini telah dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja dosen
pada smartphone android.
2. Aplikasi ini telah membantu mengurangi penggunaan kertas untuk pengisian kuesioner dan
perhitungan manual dari penilaian dosen selama ini
3. Berdasarkan pengujian black box yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
aplikasi telah terbebas dari kesalahan fungsionalitas.
5. SARAN
Penelitian ini dapat di kembangkan menggunakan Sistem Operasi Mobile lainnya seperti
Ios dan Windows Mobile.
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Abstrak
Peran teknologi informasi dan komunikasi sangat strategik dalam mendukung
pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi sarana untuk melakukan
pelanggaran hukum, oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah
bagaimana bentuk karya cipta di bidang komputer dan mekanisme perlindungan hukumnya.
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji
aturannya dalam undang–undang, kemudian dihubungkan dengan penerapannya. Tipe
penelitiannya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara jelas dan sistematis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap karya cipta timbul secara otomatis sejak
ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk konkret atau nyata. Pendaftaran suatu ciptaan bukan
merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pihak pencipta
maupun pemegang hak cipta yang telah mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat
pendaftaran ciptaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti awal di pengadilan jika timbul
sengketa dikemudian hari. Perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang komputer
berlangsung selama 50 tahun sejak dilaksanakannya pengumuman untuk pertama kalinya.
Jangka waktu 50 tahun tersebut adalah jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi pencipta.
Sedangkan hak moral pencipta berlangsung tanpa batas waktu terhadap hal yang sifatnya
merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Hak moral ini adalah hak yang melekat
secara abadi pada diri pencipta.
Kata kunci— Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Komputer, Teknologi Informasi
Abstract
The role of information and communication technology is very strategic in supporting the
development of copyright, but on the other hand it can also be a means to violate the law, therefore
the problem discussed in this paper is how the form of copyright works in the computer field and
its legal protection mechanisms. This research is a normative empirical study, a study that
examines the rules in the law, then related to its application. The type of research is descriptive,
which is to explain clearly and systematically. The results showed that the legal protection of
copyrighted works arises automatically since the creation was realized in a concrete or tangible
form. Registration of a work is not an obligation to obtain copyright. However, both the creator
and the copyright holder who has registered the work will get a registration certificate of the
work that can be used as initial evidence in court if a dispute arises in the future. Legal protection
of copyrighted works in the computer sector lasts for 50 years since the announcement was made
for the first time. The period of 50 years is the period of protection for the creator's economic
rights. While the moral rights of the creator take place indefinitely on matters that are detrimental
to the self-respect or reputation of the creator. This moral right is the right that is eternally
inherent in the creator
Keywords— Legal Protection, Copyright, Computers, Information Technology.
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1. PENDAHULUAN

I

ndonesia tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan dunia internasional, sehingga Indonesia
kemudian menjadi salah satu anggota dalam Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspekaspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang
No. 7 Tahun 1994[1]. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Berne tentang
Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary
Works) melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property
Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), yang selanjutnya disingkat
dengan WCT, melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.[2]
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam perjanjian maupun
konvensi internasional seperti yang telah dikemukakan di atas, Indonesia juga telah
membuat pengaturan tentang hak cipta. Ketentuan-ketentuan tentang hak cipta pada
awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan selanjutnya diubah lagi dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta.
Walaupun perubahan undang-undang tersebut telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang
sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk
memberi perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta[3], termasuk
upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni
dan budaya. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang telah
disebutkan di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Oleh
karena itu UU No. 12 Tahun 1997 kemudian diubah kembali dengan UU No.19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta dan terakhir diubah lagi dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-undang yang terakhir ini semakin mengarah pada upaya perlindungan terhadap berbagai
bentuk karya cipta yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di
bidang komputer.
Hak cipta merupakan salah satu dari beberapa macam bentuk hak kekayaan
intelektual seperti hak paten, hak merek, hak atas desain industri, maupun hak atas rahasia
dagang. Hak cipta memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, karena meliputi
bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula programprogram serta berbagai macam jenis karya cipta lainnya di bidang komputer. Hak cipta
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan
nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sekarang ini, maka bentuk-bentuk
karya cipta yang dilahirkan oleh masyarakat juga semakin berkembang, khususnya di bidang
komputer. Berbagai macam bentuk karya cipta tersebut tentu telah memberikan kontribusi yang
besar dalam mendukung kemajuan bangsa secara nasional. Namun demikian berbagai bentuk
pelanggaran terhadap hak cipta juga semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat,
khususnya di bidang komputer. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain seperti mengutip
sebagian atau seluruh ciptaan yang orang lain, kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri
tanpa mencantumkan sumber secara jelas dan patut, sehingga membuat kesan seolah-olah itu
adalah karyanya sendiri. Tindakan seperti ini disebut dengan istilah plagiat. Bentuk pelanggaran
hak cipta yang lain adalah dengan mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa
mengubah bentuk maupun isinya, kemudian mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut
dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.
Secara spesifik pelanggaran hak cipta di bidang komputer antara lain dilakukan dalam
bentuk pembajakan software. Software adalah bagian tidak terpisahkan dalam perangkat keras
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atau hardware. Pengertian software secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan data
elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program atau instruksi untuk
menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Sofware secara sederhana disebut sebagai
program komputer [4]. Perbuatan melanggar hukum dalam bentuk pembajakan software dapat
dilakukan dengan cara menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk source
code atau pun program aplikasinya, kemudian memperbanyak perangkat lunak tersebut tanpa hak,
dalam arti tidak memiliki hak atas ciptaan maupun lisensi untuk menggunakan atau
memperbanyak perangkat lunak yang dimaksud dan perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan
komersial.[5]
Berdasarkan uraian di atas maka penting sekali adanya upaya perlindungan
hukum dari pemerintah terhadap berbagai bentuk karya cipta, khususnya karya cipta di
bidang komputer. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, maka diharapkan kontribusi
sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Selain itu,
perlindungan terhadap hak cipta sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, diharapkan juga dapat memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi
pencipta maupun pemegang hak cipta.
Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki
peran yang sangat strategik dalam mendukung kemajuan masyarakat dan pengembangan
Hak Cipta itu sendiri, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi sarana untuk melakukan
pelanggaran hukum, sehingga permasalahan yang akan diangkat dan dibahas dalam
tulisan ini adalah bagaimana bentuk karya cipta di bidang komputer dan mekanisme
perlindungan hukumnya menurut undang-undang hak cipta serta bagaimana mekanisme
penyelesaian perkara yang timbul dalam bidang hak cipta, khususnya di bidang komputer.
Permasalahan-permasalahan tersebut di atas penting untuk dipahami mengingat
bahwa perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan
pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya upaya
perlindungan hukum dari pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya
yang terkait dengan bidang hak cipta. Oleh karena itu, pengaturan yang proporsional
sangat diperlukan, agar fungsi positif dari kemajuan teknologi dapat dioptimalkan dan
dampak negatifnya dapat diminimalkan demi terwujudnya kemajuan bangsa di masa yang
akan datang. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur
pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor
Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat normatif empiris, yaitu penelitian
hukum yang kajiannya meliputi ketentuan perundang–undangan (in abstracto), kemudian
dihubungkan dengan penerapannya di lapangan (In concreto). Tipe penelitiannya adalah
deskriptif, yaitu memaparkan secara jelas dan sistematis. Jenis dan sumber bahan yang digunakan
sebagai dasar untuk mengkaji dan membahas penelitian ini adalah;
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan
hakim dari berbagai jenis perkara yang pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini, serta pendapat para praktisi hukum.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa pendapat-pendapat ahli hukum (doktrin),
asas-asas hukum, dan teori hukum, serta yurisprudensi.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum berupa ensiklopedi hukum, kamus hukum, jurnal
dan artikel-artikel hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian.
Sumber bahan hukumnya ada tiga yaitu pertama sumber bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan yang diperoleh secara langsung dari teks naskahnya sesuai dengan
lembaran negara RI dan pendapat-pendapat praktisi hukum yang diperoleh dari jurnal maupun
literatur lainnya. Kedua, sumber bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para ahli hukum
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yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta yurisprudensi yang diperoleh dari putusanputusan hakim terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian di inventarisir, kemudian
dilakukan pengelompokan-pengelompokan atau kategorisasi dan selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menginterpretasikan
bahan-bahan hukum secara deskriptif, logis dan sistematis.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengertian hak cipta
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta,
dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan
dalam pasal tersebut menetapkan bahwa hak pencipta atas ciptaannya adalah hak yang bersifat
eksklusif yaitu hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang
dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta[6]. Pemegang Hak Cipta yang bukan
Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.
Secara umum hak eksklusif pencipta meliputi dua aspek yaitu hak moral dan hak
ekonomi[7]. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
cipta, ditetapkan bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan
pemakaian ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi
ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak
tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi
pengalihan pelaksanaan hak moral penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya
dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak moral, maka pencipta dapat memiliki informasi
manajemen hak cipta, dan/atau informasi elektronik hak cipta. Informasi manajemen hak cipta
adalah informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi
Ciptaan dan Penciptanya serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik
hak cipta adalah informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik
dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan, informasi tentang nama pencipta atau
nama samarannya, pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta, masa dan kondisi penggunaan Ciptaan,
nomor dan kode informasi.
Hak eksklusif berikutnya yang dimiliki oleh pencipta adalah hak ekonomi. Hak ekonomi
merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi
atas ciptaannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
cipta, ditetapkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk
melakukan penerbitan Ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan
Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan. Selain itu pencipta
juga memiliki hak ekonomi untuk mendistribusikan ciptaannya atau salinannya,
mempertunjukkan ciptaannya, atau menyewakannya.
Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian ciptaan atau salinannya tidak berlaku
terhadap ciptaan atau salinan atas ciptaan yang telah dijual atau yang telah dialihkan
kepemilikannya kepada pihak lain. Selain itu, hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau
salinannya tidak berlaku pula terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut
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bukan merupakan objek esensial dari penyewaan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UU Nomor 28 Tahun 2014
adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral
Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.
Bilamana hak ekonomi dan hak moral tidak dilindungi dengan baik, maka dapat mengikis
motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini
akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Praktek yang
dijalankan di negara-negara maju, menunjukkan bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak
Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan
kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
3.2.Ruang Lingkup Hak Cipta
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2019, hak cipta merupakan
hak yang bersifat eksklusif bagi pencipta. Hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan dilahirkan atau diwujudkan secara konkret atau nyata, sehingga
yang dimaksud ciptaan dalam hal ini bukan hanya sebatas ide atau gagasan semata namun sudah
berwujud secara konkret. Sedangkan prinsip deklaratif dari hak cipta dimaksudkan bahwa hak
cipta itu timbul secara otomotis sejak pertama kali dideklarasikan atau diumumkan kepada
masyarakat. Namun demikian, pengumuman setiap ciptaan dilarang oleh pemerintah, apabila
ciptaan tersebut bertentangan dengan aturan atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang agama,
bidang pertahanan dan keamanan, kesusilaan, maupun ketertiban umum setelah mendengar
pertimbangan dari dewan hak cipta.
Karya cipta adalah setiap hasil karya manusia yang bersifat asli dan memiliki ciri khas
berbeda dengan karya cipta yang telah ada sebelumnya. Karya cipta timbul dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni atau sastra. Dengan demikian ruang lingkup ciptaan meliputi tiga bidang yaitu
ilmu pengetahuan, bidang seni dan bidang sastra.
Jenis-jenis karya cipta di bidang ilmu pengetahuan antara lain berupa buku, pamflet,
ceramah, dan semua karya tulis lainnya. Selanjutnya Ceramah, pidato, kuliah dan ciptaan lainnya
yang sejenis. Jenis karya cipta lainnya adalah alat peraga untuk tujuan pendidikan dan juga ilmu
pengetahuan. Selanjutnya karya cipta di bidang seni berupa lagu atau musik, baik dengan teks
maupun tanpa teks. Termasuk dalam hal ini adalah drama musikal atau drama, koreografi, tari,
pewayangan dan pantomim. Berikutnya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti seni ukir, seni
lukis, seni kaligrafi, gambar, kolase, seni ukir, seni pahat, seni terapan, dan seni patung. Selain
itu yang juga termasuk karya cipta adalah karya arsitektur; karya seni batik, peta, karya fotografi,
atau seni motif lain.
Jenis karya cipta lainnya adalah potret, terjemahan , karya sinematografi, tafsir, saduran,
basis data, bunga rampai, aransemen, adaptasi, karya lain dari hasil transformasi termasuk
modifikasinya, terjemahan, adaptasi, transformasi, atau modifikasi ekspresi kebudayaan
tradisional, data atau kompilasi Ciptaan, baik dalam bentuk format yang dapat dibaca oleh
Program Komputer maupun dengan media lainnya. kompilasi ekspresi budaya tradisional juga
termasuk selama kompilasi tersebut adalah karya asli, permainan video, dan program komputer.
3.3. Jenis Karya Cipta di bidang komputer
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa jenis karya cipta di bidang
komputer antara lain program komputer. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angak 9 UU No.28
Tahun 2014 bahwa program Komputer ini adalah serangkaian atau seperangkat instruksi yang
diungkapkan dalam bentuk kode, bahasa, skema, atau dalam bentuk apapun yang dimaksudkan
agar komputer bekerja serta dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu atau untuk mencapai tujuan
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atau hasil tertentu. Jenis karya cipta lainnya di bidang komputer adalah data base, permainan
video, fotografi, sinematografi dan perwajahan (layout).
Terkait dengan konten hak cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah
berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap upaya pembuatan dan penyebarluasan konten
yang melanggar hak cipta. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan kerja sama dan koordinasi
dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya pencegahan pembuatan
dan penyebarluasan konten yang melanggar hak cipta. Selain itu pemerintah juga melakukan
pengawasan terhadap tindakan perekaman terhadap ciptaan di tempat pertunjukan. Tindakan
perekaman ini dapat dilakukan dengan menggunakan media apapun.
Setiap orang yang mengetahui tentang adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan
melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkannya kepada
menteri di bidang telekomunikasi dan informatika. Pihak menteri dapat menutup konten dalam
sistem elektronik yang melanggar hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya atau menjadikan
layanan sistem elektronik yang dimaksud tidak dapat diakses. Namun demikian, penutupan secara
keseluruhan terhadap suatu situs internet yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dimintakan
penetapan pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penutupan tersebut
dilaksanakan.
3.4Perlindungan hak cipta di bidang komputer
Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan itu
diwujudkan dalam bentuk konkret atau nyata[8]. Pendaftaran ciptaan pada dasarnya tidak
merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh atau mendapatkan hak cipta. Namun demikian,
pihak pencipta maupun pemegang hak cipta yang telah mendaftarkan ciptaannya akan
mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti awal di
pengadilan apabila terjadi sengketa dikemudian hari terkait dengan ciptaan tersebut. Perlindungan
dalam bentuk hak cipta tidak dapat diberikan jika masih berupa ide ataupun gagasan, karena setiap
karya cipta harus memiliki suatu bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Setiap karya cipta juga
harus mampu menunjukkan keasliannya sebagai ciptaan baru dan lahir berdasarkan kreativitas,
kemampuan, atau keahlian sehingga sebuah karya cipta dapat dilihat, dibaca, ataupun didengar.[9]
Upaya perlindungan hukum terhadap jenis karya cipta di bidang lain pada umumnya,
dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini sejalan dengan penerapan aturan di
berbagai negara terkait dengan perlindungan hak cipta, sehingga jangka waktu pelindungan
hukumnya diberlakukan selama hidupnya pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun kemudian
setelah penciptanya meninggal dunia. Dalam hal ini, UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta,
memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibanding dengan undang-undang sebelumnya,
terutama terhadap hak ekonomi Pencipta dan/atau Pemilik hak terkait, termasuk membatasi
pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
Perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang komputer meliputi program-program
komputer, data base, berbagai bentuk permainan video, fotografi, sinematografi dan perwajahan
(layout). Penggandaan terhadap program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah,
hanya dapat dilakukan satu kali. Namun apabila penggunaan program Komputer tersebut telah
berakhir, maka salinan atau adaptasi program komputer yang dimaksud harus dimusnahkan[10].
Tindakan penggandaan ini dapat dilakukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan dari
program komputer tersebut. Selain itu penggandaan ini juga dapat dilakukan untuk arsip atau
cadangan terkait dengan program komputer yang diperoleh secara sah. Hal ini dilakukan untuk
mencegah kerusakan, kehilangan, atau sebagai cadangan jika program tersebut tidak dapat
dioperasikan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,
jangka waktu atau masa berlakunya perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang komputer
adalah selama 50 (lima puluh) tahun sejak dilaksanakannya pengumuman untuk pertama kalinya.
Jangka waktu 50 tahun tersebut adalah jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi pencipta.
Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama
pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak mengalihkannya seluruhnya kepada
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pihak lain. Hak ekonomi yang dialihkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta baik sebagian
atau seluruhnya tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta
yang sama.
Sedangkan hak moral pencipta berlangsung tanpa batas waktu untuk tetap mencantumkan
atau
tidak
mencantumkan
namanya
pada
salinan
sehubungan
dengan
pemakaian ciptaannya untuk umum. Demikian pula halnya untuk menggunakan nama aliasnya
ataukah nama samarannya, termasuk untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi
ciptaan, modifikasi atau mutilasi ciptaan, atau terhadap hal yang sifatnya merugikan kehormatan
diri atau reputasi pencipta. Hak moral ini adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.
Sedangkan hak moral pencipta untuk mengubah judul maupun anak judul ciptaannya atau
mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, hanya berlaku selama jangka
waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan masih berlangsung.
Perlindungan hukum juga ditujukan terhadap sarana kontrol teknologi. Dalam hal ini
setiap orang dilarang memusnahkan, merusak, menghilangkan, atau membuat sarana kontrol
teknologi yang digunakan sebagai pelindung atau pengaman ciptaan tidak berfungsi sebagaimana
mestinya. kecuali jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
negara, atau karena ada sebab lain yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
Beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas hak cipta di
bidan komputer dan teknologi informasi pada umumnya adalah pembuatan atau penyebarluasan
konten hak cipta yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya
tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak
keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan konten yang dimaksud. Selain itu penggandaan
sebanyak satu salinan atas suatu program komputer yang diperoleh secara sah untuk tujuan
pendidikan atau penelitian termasuk untuk cadangan atau arsip tidak termasuk sebagai suatu
bentuk pelangaran hak cipta. Hal ini merupakan bentuk pembatasan terhadap perlindungan
hukum atas karya cipta dari pencipta.
3.5Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
Upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang hak cipta memiliki dua macam
alternatif yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa
melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa di pengadilan disebut dengan istilah jalur
litigasi dan penyelesaian sengketa yang melalui lembaga arbitrase merupakan bentuk
penyelesaian sengketa alternatif (Alternatif Disputes Resolution). Lembaga pengadilan yang
berwenang menyelesaikan perkara-perkara hak cipta yang masuk dalam kategori perkara perdata
adalah pengadilan niaga. Namun demikian untuk jenis perkara yang masuk dalam kategori
pidana, maka upaya penyelesaian perkaranya akan ditangani oleh pihak Kepolisian Republik
Indonesia dan berkas perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan negeri.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
dinyatakan bahwa sebelum menempuh upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, pihak-pihak
yang terlibat dalam perkara hak cipta harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu.
Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa selain upaya penyelesaian sengketa melalui
jalur pengadilan dan arbitrase, upaya penyelesaian sengketa pertama yang harus ditempuh adalah
mediasi, kecuali jika perkaranya adalah perkara pembajakan karya cipta sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014.
Pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan oleh pihak lain, berhak mengajukan
gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. Gugatan ganti kerugian dapat berupa permintaan
untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh baik sebagian atau seluruhnya dari
penyelenggaraan pertemuan ilmiah, ceramah, atau pertunjukan serta pameran karya yang
merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
Selain gugatan ganti sebagaimana yang dimaksud di atas, pencipta atau pemegang hak
cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan provisi atau putusan sela ke
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pengadilan niaga. Tujuan dari putusan sela ini adalah untuk meminta penyitaan ciptaan yang telah
digandakan atau diumumkan, termasuk peralatan penggandaan yang dipakai untuk menghasilkan
ciptaan dari hasil pelanggaran hak cipta. Selain itu permohonan provisi atau putusan sela juga
dimaksudkan untuk meminta penghentian kegiatan pendistribusian, Pengumuman, Komunikasi,
maupun Penggandaan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atau produk hak
terkait.
Pengalihan hak atas seluruh karya cipta kepada pihak lain tidak akan mengurangi hak
pencipta atau ahli warisnya untuk dapat menggugat setiap orang yang dengan secara sengaja dan
tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta, melanggar hak moral pencipta untuk tetap
mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaannya, termasuk untuk
menggunakan nama aliasnya ataukah nama samarannya. Begitu pula dalam hal mempertahankan
haknya bilamana terjadi distorsi ciptaan, modifikasi atau mutilasi ciptaan, atau terhadap hal yang
sifatnya merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.
Gugatan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas berbagai bentuk pelanggaran hak
cipta yang masuk dalam kategori perdata diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Pencipta yang
dimaksud dalam hal ini adalah setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau beberapa orang secara
bersama-sama menghasilkan suatu karya cipta yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan yang
dapat menjadi pemegang hak cipta adalah pencipta selaku pemilik hak cipta, pihak yang
menerima hak tersebut dengan cara sah dari pencipta, maupun pihak lain atau orang yang
menerima lebih lanjut hak dari orang yang menerima hak tersebut secara sah.
Gugatan dari Penggugat

Mediasi

Pengadilan Niaga

Arbitrase

Kasasi di Mahkamah Agung

Gambar 1 Prosedur Penanganan Perkara Perdata di Bidang Hak Cipta
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa prosedur penangan perkara perdata di
bidang hak cipta memiliki dua macam alternatif yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui
pengadilan niaga atau penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.
Prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga dilakukan dengan mengajukan
gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga. Putusan yang dikeluarkan oleh
pengadilan niaga terkait dengan perkara hak cipta, hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal
ini agak berbeda dengan penanganan perkara pada umumnya. Jenjang penanganan perkara pada
umumnya, dimulai dari pengadilan negeri, kemudian banding di pengadilan tinggi, selanjutnya
kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu masih ada upaya hukum lainnya yang disebut dengan
istilah Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum ini masuk dalam kategori upaya hukum luar
biasa.
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Putusan atas gugatan dari penggugat dalam perkara hak cipta, harus diucapkan
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan tersebut didaftarkan. Bilamana jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung
jangka waktu penetapan putusan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan
pengadilan dalam perkara hak cipta harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum. Putusan Pengadilan Niaga kemudian disampaikan oleh juru sita kepada para pihak
yang berperkara paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
4. KESIMPULAN
Hak cipta adalah hak yang sifatnya eksklusif, dimiliki oleh pencipta dan timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
Hak cipta tidak dapat diberikan jika masih berupa ide ataupun gagasan, karena setiap karya cipta
harus memiliki karakteristik yang khas dan bersifat pribadi. Ruang lingkup karya cipta meliputi
bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Bentuk-bentuk karya cipta di bidang komputer antara
lain berupa program komputer data base, permainan video, fotografi, sinematografi dan
perwajahan (layout).
Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan itu
diwujudkan dalam bentuk konkret atau nyata. Pendaftaran ciptaan pada dasarnya tidak merupakan
suatu kewajiban untuk memperoleh atau mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pihak
pencipta maupun pemegang hak cipta yang telah mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan
surat pendaftaran ciptaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti awal di pengadilan timbul
terjadi sengketa dikemudian hari. Perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang komputer
berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak dilaksanakannya pengumuman untuk pertama
kalinya. Jangka waktu 50 tahun tersebut adalah jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi
pencipta. Sedangkan hak moral pencipta berlangsung tanpa batas waktu untuk tetap
mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, menggunakan nama aliasnya atau nama
samarannya, termasuk untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan,
modifikasi atau mutilasi ciptaan, atau terhadap hal yang sifatnya merugikan kehormatan diri atau
reputasi pencipta. Hak moral ini adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.
Upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang hak cipta memiliki dua macam
alternatif yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yaitu pengadilan niaga dan upaya
penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Prosedur penyelesaian sengketa melalui
pengadilan niaga dilakukan dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan
niaga. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga terkait dengan perkara hak cipta, hanya
dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan untuk jenis perkara pidana yang terkait dengan
hak cipta akan ditangani oleh pihak kepolisian.
5. SARAN
1. Diharapkan agar perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk karya cipta, khususnya karya
cipta di bidang komputer dapat lebih ditingkatkan lagi, mengingat bahwa karya cipta di
bidang komputer dan teknologi informasi pada umumnya akan mengalami perkembangan
yang semakin pesat di masa yang akan datang.
2. Sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang komputer masih perlu
lebih ditingkatkan lagi, karena sekarang ini pembajakan terhadap program-program komputer
masih cukup marak terjadi di masyarakat.
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Abstrak
Pada saat ini, SMA Negeri 3 Jeneponto dalam sistem ujian semester dilakukan dengan
membagikan kertas soal dan lembaran jawaban yang akan di isikan oleh siswa untuk menjawab
soal ujian dari guru mata pelajaran. Untuk memudahkan ujian tersebut maka diperlukan sebuah
sistem yang dirancang untuk membuat ujian semester secara online berbasis web, guna
memudahkan para siswa dalam mengikuti ujian semester. Guru dapat membuat soal ujian
semesternya ke bank soal pada masing-masing mata pelajaran yang selanjutnya akan diajukan
soal ujiannya kepada siswa lewat aplikasi Computer Based Testing. Oleh karena itu diperlukan
adanya sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu dalam penyelenggaraan ujian semester
berbasis web guna mendukung percepatan proses nilai ke akademik pada SMA Negeri 3
Jeneponto. Dari hasil pengujian yang didasarkan pada fungsional requirement menunjukkan
keberhasilan. Maka aplikasi Computer Based Test untuk Ujian Semester ini dianggap telah layak
untuk digunakan, karena menambah performa dari sistem ujian semester yang selama ini
menggunakan kertas sebagai alat menulis jawaban menjadi sistem ujian berbasis online.
Kata Kunci: Perancangan Aplikasi, Computer Based Testing, Ujian Semester, Web.
Abstract
At this time, Jeneponto High School 3 in the semester examination system is conducted
by distributing question papers and answer sheets that will be filled in by students to answer exam
questions from the subject teacher. To facilitate the exam, a system designed to make online
semester-based online examinations is needed, to make it easier for students to take the semester
exams. The teacher can make the semester exam questions to the question bank in each subject
which will then be submitted to the student exam questions through the Computer Based Testing
application. Therefore it is necessary to have an application system that can help in the
implementation of web-based semester exams to support the acceleration of the academic process
at SMA Negeri 3 Jeneponto. From the test results that are based on functional requirements show
success. So the Computer Based Test application for this Semester Examination is deemed
appropriate to use, because it adds to the performance of the semester exam system which has
been using paper as an answer writing tool to become an online-based exam system.
Keywords: Application Design, Computer Based Testing, Exams, Web.
1. PENDAHULUAN

U

jian Akhir Semester (UAS) dalam Sekolah Menengah Atas adalah kegiatan yang dilakukan
oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai
pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari pihak sekolah. Dalam melakukan ujian
membutuhkan kertas dalam pelaksanaan ujian, serta melakukan audit penilaian secara manual
yang biasanya dilakukan oleh guru, sehingga standart pengaplikasian ujian bisa berproses lama
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hingga memakan biaya besar. Teknologi komputer berkembang sangat pesat dengan munculnya
internet dimana komputer-komputer dapat saling terhubung membentuk jaringan yang sangat luas
yang terdiri dari ribuan komputer diseluruh dunia. Siapapun yang mempunyai akses kedalam
jaringannya dapat saling bertukar informasi berbagai macam bentuk data teks, gambar, suara, file
dan sebagainya. Lebih dari itu jaringan ini dapat diakses selama 24 jam.
SMA Negeri 3 Jeneponto merupakan sekolah menengah atas yang menjalankan program
mengajar konvensional dengan menghadirkan siswa dan guru. Dalam sistem mengajar ada
pulanya dilakukan penilaian berkala melalui ujian tengah semester (middle test), ujian Kuis dan
ujian final pada akhir semester yang dilakukan oleh guru-guru yang bersangkutan. Pada saat ini
sistem ujian dilakukan dengan membagikan kertas soal dan lembaran jawaban yang akan di isikan
oleh siswa untuk menjawab soal ujian.
Untuk memudahkan ujian tersebut maka diperlukan sebuah Computer based Testing
berbasis web yang dapat membuat ujian semester secara online, dengan fitur kemampuan aplikasi:
sistem pewaktuan (timer) dalam mengerjakan soal soal ujian semester berbasis web, dimana
peserta ujian diberikan batas waktu pengerjaakn soal secara sistem aplikasi. Kami menambahkan
modul riset soal ketika terjadi trouble shoting dalam jaringan yang dapat merugikan peserta ujian,
kemampuan acak soal dan pembuatan table database untuk nilai. Dimana hak guru dapat membuat
soal ujian semester secara online sesuai dengan mata pelajrannya yang selanjutnya akan diajukan
soal ujiannya kepada siswa. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat
membantu dalam penyelenggaraan ujian akhir semester secara online guna mendukung
percepatan proses nilai kebagian akademik sekolah.
1.1. Penelitian yang terkait
Adapun penelitian terkait ( State of Art) yang kami dapat berikan:
SISTEM INFORMASI COMPUTER BASED TEST PADA UJIAN DINAS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH WONOGIRI, Tugas Akhir Skripsi Oleh Dwi Wargo Catur
13.4.10015, Program Studi Sistem Informasi, STMIK Sinar Nusantara Surakarta Tahun 2016.
Dalam penelitian ini penulis mengadakan survei terhadap pelaksanaan Ujian dinas
pegawai diBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten wonogiri. Penelitian ini meliputi pemberian
informasi ujian dinas, pendataan peserta ujian dinas, pengumuman peserta ujian dinas,
pelaksanaan ujian dinas, penilaian serta pengumuman hasil ujian dinas.Penelitian ini bertujuan
menghasilkan suatu aplikasi sistem computer based test pada ujian dinas. Fungsi dari aplikasi ini
adalah untuk pendataan peserta secara online, penentuan peserta, ujian dinas yang berbasis
computer dan pengolahan nilai ujian secara otomatis tanpa penghitungan manual. Serta hasil ujian
dapat langsung diketahui oleh peserta ujian dinas. Pengembangan aplikasi ini menggunakan
System Development Long Cyrcle, dari tahap penetuan kebutuhan, analisis, design, implementasi
dan pengujian. Hasil implementasi dan pengujian terhadap aplikasi yang telah dihasilkan dari
penelitian ini mampu melakukan perekaman data secara online, pendaftaran peserta tidak harus
dating ke Badan kepegawaian Daerah Wonogiri, sistem ujian berbasis komputer dapat
mengurangi penggunaan media kertas yang berlebih, tidak menunggu hasil ujian dikoreksi oleh
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri
MOBILE COMPUTER BASED TEST MENGGUNAKAN METODE ITEM RESPONSE
THEORY UNTUK EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, Tugas Akhir Skripsi
Oleh Wildan Setyo Pribadi, Nim.07650095, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014.
Dalam penelitian ini, penerapan sistem adaptif dengan metode IRT Computer
Application Testing dapat dilihat dari kemampuan sistem yang mampu merubah soal tiap kali uji
kemampuan peserta. Dari hal tersebut dapat dilihat pula soal yang memiliki parameter IRT dan
algoritmanya berubah sesuai dengan jawaban peserta. Sistem Computer Application Testing
berakhir dengan habisnya soal yang di ujikan. Kalkulasi tingkat akurasi sistem pada metode IRT
Computer Application Testing berdasarkan pada estimasi tingkatan error yakni Standar Error
Measurement. Nilai ini akan semakin turun seiring banyaknya soal yang di ajukan kepada peserta.
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Tes dapat dihentikan apabila tingkatan error telah mencapai batas tertentu. Sedangkan dibanding
penelitian terkait sistem ini memiliki 150 sampel peserta dari yang seharusnya 200 sampel,
sehingga dapat dikatakan memiliki perbandingan 75% . Pada sistem IRT Computer Application
Testing yang menyimpan data jawaban serta informasi pemilihan soal berdasar kalkulasi
parameter, dapat disusun kurva anlisa jawaban berupa grafik perubahan kemampuan peserta tes.
Dari hal tersebut diketahui apakah soal lebih baik dari peserta ataukah sebaliknya. Hal yang
menjadi indikator ialah nilah kemampuan akhir (theta) peserta. Penerapan uji IRT Computer
Application Testing dengan Bahasa arab pada perangkat mobile menggunakan komunikasi data
berupa client server. Perhitungan yang di lakukan pada sistem server dibuat agar tidak
memberatkan perangkat. Aksi kirim terima Bahasa arab juga memerlukan penggunakan Unicode
agar di mengerti oleh server yang berbasis PHP dan clien yang berbasis Java.
PERANCANGAN APLIKASI COMPUTER BASED TEST (CBT) BERBASIS WEB (STUDI
KASUS DI SMP NEGERI 2 KUTA-BADUNG), Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer,
Volume 2, Nomor 1, Halaman 165-177, Januari 2016
Dalam penelitian ini, menghasilkan aplikasi Aplikasi Computer Based Test ( CBT )
berbasis web di SMP Negeri 2 Kuta yang dapat mempermmudah dalam melaksanakan kegiatan
ujian. Sistem ujian Computer Based Test (CBT) dapat memberikan manfaat yaitu tidak perlu
melakukan pengadaan kertas ujian dan menghemat waktu untuk koreksi ujian sehingga efisiensi
dan efektitas yang menjadi tujuan pembuatan aplikasi Computer Based Test (CBT) dapat tercapai.
PENGEMBANGAN SISTEM UJIAN ONLINE SEKOLAH, Oleh Didik Kurniawan, Rico
Andrian, Jurnal Komputasi Fak.MIPA Unila, Volume 2, No.2, Tahun 2014.
Tujuan dari penelitian ini adalah hanya berfokus pada Pengkajian ilmiah dalam bentuk Penelitian
Pengembangan, atau lebih tepat disebut Penelitian Rekayasa yang berupa Rencana (Plan),
Rancangan (Design), Bangunan / kontruksi (Construct), Terapan (Applied), atau Hasil
pengembangan (Development) dari suatu Model, Sistem, atau Produk. Dalam penelitian ini
dilakukan proses rekayasa perangkat lunak sistem ujian online berbasis website. Luaran penelitian
adalah analisis kebutuhan, rancangan serta produk perangkat lunak sistem ujian online itu sendiri.
Sedangkan pada rancangan penelitian kami adalah langsung kepada perancangan dan terapan
aplikasi CBT pada kasus ujian semester di SMAN 3 Jeneponto.
PENGEMBANGAN SISTEM UJIAN ONLINE BERBASIS WEB PADA MATA PELAJARAN
TEKNIK LISTRIK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YOGYAKARTA, Oleh
Febrianto 13501247003, Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas
Teknik Universita Negeri Yogyakarta Tahun 2016,. Tujuan dari penelitian tersebut adalah
aplikasi sistem tes terkomputerisasi yang dapat digunakan guru untuk melaksanakan tes pada
siswa dengan metode pengacakan urutan soal dan pemberian rekomendasi tingkat kelulusan
kompetensi pada hasil tes peserta pada mata pelajaran teori kejuruan Teknik Elektronika Industri.
Sedangkan pada rancangan penelitian kami menyempurnakan Tipe pengguna dalam sistem
terdiri atas administrator, guru, siswa dan operator sistem, di mana setiap tipe pengguna memliki
hak akses yang berbeda dalam rancangan sistem ujian Computer based Testing berbasis web.
PERANCANGAN APLIKASI UJIAN AKHIR SEMESTER ONLINE BERBASIS WEB
(STUDI KASUS: STMIK DIPANEGARA MAKASSAR), Oleh Nurhidayah dan Sri Nurul
Annisa Ilyas, Tugas Akhir Skripsi Jurusan Teknik Informatika STMIK Dipanegara Makassar
Tahun 2018,. Pada penelitian ini bertujuan untuk merencang aplikasi ujian dimana dosen dapat
membuat soal ujian akhir semesternya lalu menyimpangnya ke bank soal pada masing-masing
matakuliahnya yang selanjutnya akan diajukan soal ujiannya kepada mahasiswa lewat aplikasi
dengan kata lain hanya focus kepada manajemen bank soalnya saja, sedangkan pada rancangan
penelitian kami menambahkan kemampuan aplikasi sistem pewaktuan (timer) dalam
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mengerjakan soal soal ujian semester berbasis web, dimana peserta ujian diberikan batas waktu
pengerjaakn soal secara sistem aplikasi. Kami menambahkan modul riset soal ketika terjadi
trouble shoting dalam jaringan yang dapat merugikan peserta ujian.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Alat Penelitian
Alat Desain meliputi: Use Case Diagram, Sequential Diagram, Activity Diagram, dan Class
Diagram
2.2 Bahan Penelitian:
a. Data peserta ujian semester
b. Data Soal berbentuk Pilihan Ganda.
c. Format nilai
2.3 Metode Pengujian
Pengujian Black-box
2.4 Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah : Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian.
Dan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data melalui beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2.5 Tahapan Penelitian
a. Pengumpulan Data
Tahap di mana penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan
dengan penelitian yang akan dilakukan, baik data dari tempat penelitian maupun data-data
pendukung dari luar tempat penelitian.
b. Analisis Sistem
Tahap dimana penulis merancang sistem maka terlebih dahulu melakukan penganalisaan
terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini, serta penguraian dari sistem informasi yang utuh
ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasikan dan mengevaluasi
permasalahan yang ditemukan, kesempatan serta hambatan-hambatan yang terjadi dan
kebutuhan-kebutuhan apa yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan.
c. Desain Sistem
Tahap dimana penulis melakukan desain sistem setelah melakukan analisis sistem. Bagaimana
suatu sistem akan menyelesaikan apa yang akan diselesaikan, menyangkut konfigurasi dari
komponen-komponen perangkat lunak dan dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem
akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis
sistem.
d. Perancangan Sistem
Tahap dimana penulis melakukan pembuatan program setelah melakukan desain sistem.
Bagaimana suatu program akan dirancang baik dalam bentuk model maupun fungsi.
e. Pengujian Sistem
Pengujian sistem adalah suatu tahapan dimana sistem yang sudah dirancang atau dibuat siap
diuji keakuratannya apakah sudah bebas dari kesalahan-kesalahan logika dan prosedur sesuai
dengan metode pengujian yang digunakan.
2.4 Konsep Dasar Perancangan Sistem
Menurut beberapa ahli pengertian Perancangan sistem dapat di definisikan sebagai berikut:
Dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi, Jogiyanto (2016:196) mengutip definisi
perancangan sistem dari John Burth dan Gary Grundnitski sebagai berikut :
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“Perancangan sistem adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau
pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan
berfungsi.”
Andri Kristanto (2015:61) merumuskan Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. sebagai
berikut :
“Perancangan sistem adalah suatu fase di mana diperlukan suatu keahlian perencanaan
untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem baru. Ada dua hal yang
perlu diperhatikan dalam perancangan sistem yaitu pemilihan peralatan dan program
komputer untuk sistem yang baru” .
2.5 Web Dinamis
Menurut Abdul Kadir (2014:5) Mengemukakan : .
“Web Dinamis, yaitu pengembangan dari web statis, yakni dengan menggunakan perangkat
lunak tambahan, perubaan informasi dalam halaman-halaman web dapat ditangani melalui
perubahan data, bukan melalui perubahan program. Dengan menggunakan pendekatan web
dinamis dimungkinkan untuk membentuk aplikasi berbasis web (Web Based Aplication)”.
2.6 MySQL
Menurut Abdul Kadir (2014:15),:
“MySQL merupakan software yang tergolong databaseserver dan bersifat open source. Software
database yang tergolong dalam (RDBMS) Relational Database Management System, yaitu
software database yang datanya dapat diakses dan direlasikan secara gampang dengan
menggunakan perintah (SQL) Structured Query Language”.
2.7 Konsep Dasar UML (Unified Modeling Language)
UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan
grafik/gambar untuk menvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian
dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object-Oriented). UML sendiri juga
memberikan standar penulisan sebuah sistem blue print, yang meliputi konsep bisnis proses,
penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponenkomponen yang diperlukan dalam sistem software.[3]
2.8 Teknik Pengujian Black Box
Pada siklus hidup pengembangan perangkat lunak (System Development Life Cycle: SDLC)
salah satu suatu proses yang harus dilakukan adalah proses pengujian pengujian (testing).
Menurut Roger. S. Pressman (2012), Testing adalah proses eksekusi suatu program untuk
menemukan kesalahan sebelum digunakan oleh pengguna akhir (end-user). Pengujian Black-box
berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut: Fungsi-fungsi yang tidak benar
atau hilang. Kesalahan interface. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.
Dan Kesalahan kinerja.[5]
2.9 Pengertian Ujian Semester
Ujian Semester adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pihak penyelenggara Sekolah,
untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar siswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar
siswa yang dilaksanaan pada akhir semester sehingga disebut Ujian Semester (US). Sedangkan
tugas dapat dilakukan selama proses pembelajaran. US dijadwalkan sesuai ketentuan program
studi atau jurusan. Pelaksanaan Ujian Semester ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan
belajar siswa dan penilaian hasil belajar siswa. Penilaian pendidikan adalah hal yang sangat
penting dilaksanakan dalam rangka mengetahui sejauhmana kompetesi siswa sudah tercapai
bedasarkan acuan Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan bunyi pasal 58 Undangundang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 menyatakan bahwa
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evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan,
dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Tahapan penilaian pendidikan
dimulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester, ujian sekolah dan ujian
nasional. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh
indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. [6]
2.10
Computer Based Testing
Computer Based Test atau Tes Berbasis Komputer adalah tes dengan sistem pelaksanaan
menggunakan komputer sebagai media untuk melakukan tes. Penyajian dan pemilihan soal CBT
dilakukan secara terkomputerisasi sehingga setiap peserta yang mengerjakan tes mendapatkan
paket soal yang berbeda-beda. Pelaksanaan ujian dengan sistem CBT atau Computer Based Test
tentu memiliki perbedaan dengan sistem PBT atau Paper Based Test dalam hal media pengerjaan.
Peserta ujian menggunakan sistem CBT langgung dapat memilih jawaban yang benar pada layar
komputer namun menggunakan sistem PBT peserta diwajibkan menghitamkan bulatan di kertas
lembar jawaban. [7].[8]
Pada sistem CBT peserta ujian hanya perlu menggeser dan klik kursor pada jawaban yang
dianggap benar. Namun dengan sistem PBT, peserta ujian juga dituntut untuk teliti supaya
jawaban bisa terbaca saat dikoreksi dengan mesin pemindai. Kertas juga rentan berlubang jika
menggunaakan perhapus yang kasar. Sudah saatnya sistem ujian Penerimaan Mahasiswa Baru di
Indonesia mengalami masa transisi dari sistem ujian PBT ke sistem CBT. Sistem CBT mulai
diterapkan pada Ujian Nasional tahun 2015 sekarang juga sudah mulai diterapkan pada ujian
Penerimaan Siswa Baru dan Penerimaan Mahasiswa Baru.Sistem ini dikembangkan untuk
meminimalisasi kecurangan atau kebocoran soal yang sering terjadi pada saat ujian, mencegah
keterbatasan soal, kerusakan pada soal sehingga tidak keluarnya hasil setelah diperiksa. Sistem
CBT akan mengurangi biaya pelaksanaan karena tentu tidak diperlukannya mencetak soal dan
lembar jawaban dengan kertas, distribusi soal, pengawalan soal dari pihak keamanan serta
mengurangi biaya mengoreksi hasil ujian dengan scanning LJK dan scoring yang membutuhkan
waktu lebih lama. Terdapat waktu di layar sehingga bisa memaksimalkan waktu yang tersedia.
Semakin efektifnya dalam mengerjakan soal tentu semakin banyak soal yang bisa dijawab dan
pasti kemungkinan lulus juga semakin besar.[7].[8]
3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan UML
3.1.1 Diagram Use Case

Interaksi antara keempat actor (admin,operator,guru,siswa) dan menu-menu yang bisa
diakses adalah sebagai berikut :
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Gambar 1. Diagram Use Case Sistem Computer Based Testing
Aktifitas pada gambar 1, dapat dijelaskan sebagao berkut:
1. Admin adalah orang yang mengelola suatu sistem agar berjalan sebagaimana mestinya. Pada
Computer Based Test ini admin bisa mengakses beberapa menu. Sebelum mengakses menumenu tersebut, admin harus login disistem. Setelah login maka admin bisa mengakses menumenu seperti: view data ujian, view data siswa, view data user, view data kelas dan view data
kelas ujian
2. Operator adalah orang yang mengelolah suatu sistem pada ujian agar berjalan sebagaimana
mestinya. Pada aplikasi Computer Based Test ini oprator bisa mengontrol jalannya ujian yang
berlangsung. Sebelum mengakses menu-menu tersebut, admin harus login disistem. Setelah
login maka admin bisa mengakses menu-menu seperti: View Data Ujan dan View Data Siswa
3. Guru adalah orang yang membuat soal ujian pada sistem serta dapat langsung melihat hasil
ujian perkelas pada aplikasi Computer Based Test. Sehingga dapat memudahkan guru untuk
menilai calon mahasiswa baru.
4. Siswa adalah orang yang akan mengikuti ujian pada aplikasi Computer Based Test. Oleh
karena itu pihak admin akan memberikan username dan password untuk login kesistem,
setelah itu calon mahasiswa baru dapat langsung mengerjakan soal.
3.1.2 Sequence Diagram
Sequence diagram (diagram urutan) adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau
menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan
atau rangkaian waktu.
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1.

Sequenece Diagram Menu Utama Admin
menu
utama

admin

aplikasi

1: view data ujian ()
2:open ()

3:list data ujian
4:view data siswa ()

5:open ()

6:list data Siswa
7:view data user
8:open ()

9:list data user

10:view data kelas ujian
11:open ()

12:list data kelas ujian
13:view data kelas

14:open ()

15:list data kelas

Gambar 1.6 Sequenece Diagram Menu Utama Admin
Aktifitas pada gambar 1.6 diatas, menjelaskan actor (admin) yang sudah masuk
kehalaman menu utama admin untuk mengelola sistem atau aplikasi. Pada halaman menu utama
ini, admin dihadapkan pada lima menu utama admin yaitu view data ujian, view data siswa, view
data user, view data kelas, view data kelas ujian. Tugas admin disini adalah mengelola menumenu yang ada sehingga data-data dalam sistem selalu terupdate, dengan demikian aplikasi
tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya.
2.

Sequenece Diagram Menu Siswa Admin
admin

view data siswa

database

1: view data siswa ()
2:select ()

3:list data siswa()

Gambar 1.8 Sequenece Diagram Menu Siswa Admin

Aktifitas pada gambar 1.8 diatas, menjelaskan actor yang sedang mengelola menu utama admin.
Pada halaman ini yang dikelola adalah pada bagian view data siswa. Pada proses ini, data ujian
diambil dari database kemudian ditampilkan, sehingga admin bisa mengelola data tersebut.
3.
Sequenece Diagram Menu Kelas Ujian Admin
view data
kelas ujian

admin

database

1: view data kelas ujian ()
2:select ()

3:list data kelas ujian ()

Gambar 2.1 Sequenece Diagram Menu Kelas Ujian Admin
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Aktifitas pada gambar 2.1 diatas, menjelaskan actor yang sedang mengelola menu utama admin.
Pada halaman ini yang dikelola adalah pada bagian view data kelas ujian. Pada proses ini, data
ujian diambil dari database kemudian ditampilkan, sehingga admin bisa mengelola data barang
tersebut.
3.1.3 Activity Diagram
1. Activity Diagram Guru

halaman guru

view hasil ujian

memberikan soal ujian

Gambar 1.6 Activity Diagram Oprator
Aktifitas pada gambar 1.6 ini digunakan pada bagian menu utama guru, hal pertama
yang dilakukan yaitu guru masuk ke halaman utama. Pada halaman ini, terdapat dua menu
utama guru yaitu view hasil ujian dan memberikan soal ujian. Disini guru bisa mengelola
menu-menu tersebut sesuai dengan ketentuan sistem tersebut.
2. Activity Diagram Siswa Ujian

ujian tes siswa

masuk ujian

mulai mengerjakan

Gambar 1.7 Activity Diagram Oprator
Aktifitas pada gambar 1.7 ini digunakan pada bagian menu ujian siswa/siswa, hal
pertama yang dilakukan yaitu siswa/siswa masuk ke halaman utama langsung masuk ke
tampilan ujian dan langsung mengerjakan ujian berdasarkan waktu yang di tentukan pada
sistem.
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3.1.4 Class Diagram
Perancangan relasi database yang dikumpulkan dalam bentuk class diagram .
ujian
id_ujian
judul
materi_tes
tanggal
waktu
jml_soal
id_user

kelas
id_kelas
kelas

soal
id_soal
id_ujian
soal
pilihan_1
pilihan_2
pilihan_3
pilihan_4
pilihan_5
kunci
urut

user

nilai

id_user
nama
password
id_kelas
level

kelas_ujian

id_nilai
no_tes
id_ujian
acak_soal
jawaban
sisa_waktu
jml_benar
nilai

id_ujian
id_kelas
aktif

siswa
no_tes
nama
password
id_kelas
status

Gambar 1.8 Class Diagram Databases

Halaman Ujian Siswa
Pada Halaman ini, siswa masuk ujian dan membaca ketentuan petunjuk mengerjakan,
apabila disetujui oleh siswa lewat tombol tekan “mulai mengerjakan” maka siswa mengerjakan
soal yang telah tersedia, memilih option dari lima yang menurut siswa paling benar kemudian jika
selasai klik tombol berikutnya untuk mengerjakan soal sampai selesai.

Gambar 4.42. Halaman ujian siswa telah aktif
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Hasil Pengujian

Berdasarkan teknik pengujian Black Box yang telah dilakukan diatas maka secara umum
hasil pengujian aplikasi dapat disimpulkan sebagai berikut :
Tabel 5.2 Pengujian Black Box
No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skenario
Pengujian
Menjalankan
Aplikasi Admin
Menambah User,
Mengubah User,
dan Menghapus
User
Pencarian
Berdasarkan
Kategori
Menambah Data
Guru, Operator
dan Siswa
Mengubah Data
Guru, Operator
dan Siswa
Menghapus Data
Guru, Operator,
dan Siswa
Membuat dan
Menambah Butir
Soal Ujian
Membuat
pembobotan dari
Nilai Soal
Menjalankan
Aplikasi CBT

Hasil yang diharapkan

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Sistem Berhasil
Menampilkan Form Utama
Admin

Sesuai Harapan

Valid

Sistem Berhasil
Menambahkan, Mengubah,
dan Menghapus User

Sesuai Harapan

Valid

Sistem Berhasil
Menampillkan Data Yang
dicari berdasarkan kategori

Sesuai Harapan

Valid

Berhasil Menambah Data
Guru, Operator, dan Siswa

Sesuai Harapan

Valid

Berhasil Mengubah Data
Guru, Operator, dan Siswa

Sesuai Harapan

Valid

Berhasil Menghapus Data
Guru. Operator, dan Siswa

Sesuai Harapan

Valid

Berhasil Membuat dan
Menambah Butir Soal
Ujian

Sesuai Harapan

Valid

Berhasil Membuat
pembobotan dari Nilai Soal

Sesuai Harapan

Valid

Berhasil Menjalankan
Aplikasi CBT

Sesuai Harapan

Valid
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4. KESIMPULAN
1. Dengan tersedianya sistem ujian online umtuk Ujian Akhir pada SMAN 3 Jeneponto maka
akan menambah performa dari sistem ujian akhir yang selama ini menggunakan kertas
sebagai alat menulis jawaban.
2. Dari hasil pengujian yang didasarkan pada fungsional requirement menunjukkan
keberhasilan. Maka aplikasi ComputerBesad Test untuk Ujian Akhir ini dianggap telah
dapat dikatakan layak untuk digunakan.
5. SARAN
1. Sistem ini agar dapat dikontrol oleh bagian administrator akademik SMAN 3 Jeneponto
untuk menjamin keamanan sistem dan menghindari hak akses oleh pihak yang tidak dizinkan.
2. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan aplikasi CBT ini dengan memasukkan salah satu
metode pengacakan soal dengan congruential random number generator pada aplikasi CBT
ujian semester ini.
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Abstrak
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional(LAPAN) merupakan Lembaga
pemerintah non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.LAPAN merupakan salah
satu Lembaga Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan
informasi kepada masyarakat luas sesuai dengan bidang dan tugasnya. Dalam mewujudkan visi
dan misi pada organisasi atau perusahaan tersebut menjadi lebih efisien, salah satu hal yang
bisa dimanfaatkan untuk efisiensi yakni SI/TI.Penelitian ini untuk membangun suatu perencanaan
strategis sistem informasi beserta portofolio aplikasi di LAPAN yang dapat memberikan
kontribusi optimal secara baik. Dalam kerangka kerja ini menggunakan metode Ward and
Peppard. Analisis lingkungan internal maupun eksternal bisnis menggunakan metode seperti,
Analysis, PEST, Analysis SWOT dan Value Chain Analysis dan McFarlan Strategic Grid.
McFarlan Strategic Grid digunakan untuk memetakan portofolio aplikasi. Dengan penelitian ini
untuk menghasilkan rekomendasi beberapa aplikasi untuk dikembangkan diantaranya Website
dan database center, Forecasting space weather, Sistem informasi Pelayanan Masyarakat,
Sistem informasi keamanan data, Sistem informasi pengarsipan data dan aset, Pengembangan
pada web server dan sistem transfer data (backup).
Kata kunci— Perencanaan Strategis Sistem Informasi, Ward and Peppard, Sistem Informasi
Abstract
The National Aeronautics and Space Agency (LAPAN) is an Indonesian government
agency that carries out governmental tasks in the field of aerospace research and development
and its use. LAPAN is one of the Government Institutions that uses information technology to
disseminate information to the wider community in accordance with their fields and duties. In
realizing the vision and mission of the organization or company to be more efficient, one thing
that can be used for efficiency is information system/information technology. This research is
aimed to build an information-system based strategic planning and application portfolio in
LAPAN that can provide optimal contribution. In this framework, the Ward and Peppard method
is used. Internal and external business environment analysis uses several methods such as PEST
Analysis, SWOT Analysis, Value Chain Analysis, and McFarlan Strategic Grid. McFarlan
Strategic Grid is used to map application portfolios. This research resulted in recommendations
for several applications to be developed including Website and database center, Forecasting
space weather, Community Service information systems, Data security information systems, Data
and asset archiving information systems, Development on web servers and data transfer systems
(backups).
Keywords— Information-system based strategic planning, Ward and Peppard, Information
System
1. PENDAHULUAN
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P

erencanaan sistem informasi dalam suatu organisasi sangat penting untuk meningkatkan
keunggulan kompetitif. Sebelumnya peranan Sistem Informasi(SI) berfungsi sebagai
penunjang dalam hal efesiensi biaya operasional, meningkatkan produktifitas operasional, maka
saat ini peranannya sebagai salah satu alat strategis untuk meningkatkan daya asing. Oleh karena
itu, berbagai organisasi terus mengembangkan perencanaan teknologi informasi dan sistem
informasi. Salah satu organisasi yang perlu memiliki rencana strategis sistem informasi adalah
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Indonesia. Lembaga tersebut bertugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan
pemanfaatnya serta bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan
tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.
LAPAN memiliki visi untuk meningkatkan peran IPTEK Kedirgantaraan dalam mewujudkan
kesejahteraan berkelanjutan. Penyampaian informasi ditujukkan kepada itu, LAPAN memiliki
sebuah unit organisasi yang diberi nama Divisi Teknologi Informasi(TI).
Divisi TI adalah unit pelaksana sistem informasi yang berperan sebagai media dalam
pemenuhan kebutuhan informasi yang berperan sebagai media dalam pemenuhan kebutuhan
informasi berupa pengembangan dan pelayanan Teknologi Informasi(TI) guna mendukung visi
dan misi LAPAN. Pembentukan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan
Antariksa(PUSTIKPAN) yang menjadi tolak ukur sebagai pemanfaatan teknologi informasi bagi
seluruh unit kegiatan pada teknologi penerbangan dan antariksa. Kebutuhan akan Teknologi
Informasi(TI) bagi pengembangan dan informasi teknologi penerbangan antariksa sangat
mendesak dilakukan karena berkaitan dengan pencapaian visi LAPAN untuk menjadi pusat
unggulan penerbangan dan antariksa yang sangat mensyaratkan kemampuan menyerap informasi
teknologi dari luar.
LAPAN sudah menerapkan berbagai fasilitas teknologi informasi untuk mendukung
proses bisnis dan strategi organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dokumen perencanaan strategis
sistem informasi agar dapat membantu organisasi dalam investasi sistem informasi. Manfaat yang
didapatkan ketika memiliki perencanaan sistem informasi adalah agar investasi yang akan
dilakukan oleh LAPAN diharapkan memberi kontribusi positif terhadap kelangsungan bisnis.
Manfaat lain yang didapat dengan adanya penelitian ini adalah implementasi Sistem
Informasi(SI) akan sesuai dengan strategi bisnis yang dijalankan dan selaras dengan bisnis
objektif yang telah ditetapkan sebelumnya, dan sistem dapat terintegrasi antar bagian maupun
antar unit bisnis. Selain itu, dengan perencanaan sistem informasi atau arsitektur sistem informasi
dapat membantu LAPAN menghindari krisis permasalahan pada saat ini maupun masa yang akan
datang. Merencanakan masa yang akan datang akan membantu organisasi mendapatkan resource,
kemampuan, dan melayani publik yang lebih baik (good governance).
Dalam penelitian ini dilakukan perencanaan strategis Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi(TI) menggunakan Ward and Peppard. Metode ini dilakukan beberapa tahap cara, antara
lain; menggunakan metode analis lingkungan internal maupun eksternal bisnis dengan PEST
analisis dan Value Chain sedangkan analisis lingkungan internal maupun eksternal SI/TI
menggunakan SWOT. Kemudian pemetaan portfolio aplikasi menggunakan McFarlan Strategic
grid.
Tujuan penelitian ini untuk rencana startegis SI/TI yang telah dihasilkan diharapkan dapat
digunakan sebagai masukkan dalam perencanaan strategis periode tahun mendatang sehingga
dapat perubahan bisnis organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Penggunaan sistem
informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas
layanan terhadap pelanggan dan pengelolaan proses bisnis dengan baik.
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1.1 Tinjauan Pustaka
1.1.1

Penelitian Terdahulu
Penulis melakukan penelitian ini pada penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk
menyusun dan membuat penelitian ini. Penulis tidak menemukan kesamaan judul pada peneliti
yang tedahulu sehingga penulis melakukan penelitian ini dari beberapa sumber relevan penelitian
yang terdahulu. Penelitian ini banyak memberikan manfaat kepada penulis untuk memperdalam
kajian pada penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait
dengan penelitian yang dilakukan penulis.
Penelitian dilakukan oleh Ari Wedhasmara (2009) dengan judul “Langkah-langkah
perencanaan strategis sistem informasi dengan menggunakan metode ward and peppard”.
Penelitian ini membahas yaitu proses identifikasi perencanaan strategis SI/TI perusahaan yang
berguna untuk membantu kebutuhan strategi bisnis maupun strategi SI/TI perusahaan pada waktu
yang akan datang dengan menggunakan metode ward and peppard. Pada hasil penelitian ini
adalah Analisis terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas , yaitu: analisis
lingkungan bisnis internal, analisis lingkungan bisnis eksternal, lingkungan SI/TI internal, dan
lingkungan SI/TI eksternal. Adapapun hasil identifikasi dari perencaan strategis sistem informasi
adalah portofolio aplikasi SI/TI [1].
Penelitian lainnnya yang dilakukan oleh Setiawan dan Ilman (2012) dengan judul
“Perencanaan Strategik Sistem Informasi pada Perusahaan Penerbitan dengan Metode Ward and
Peppard:Studi Kasus pada Penerbit Rekayasa Sains Bandung”. Metode yang digunakan metode
ward and peppard untuk Analisis balance scorecard meliputi empat perspektif yang menunjukkan
fokus analisis, yaitu: keuangan (financial), pelanggan(customer), proses bisnis internal (internal
business process), serta pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan (learning and growth)).PSDI
(Pusat Sistem dan Sumber daya Informasi). Pada penelitian ini perencanaan strategis SI/TI dapat
menyalaraskan kebutuhan strategis bisnis dan strategi SI/TI yang mendapat nilai positif bagi
organisasi maupun perusahaan bersaing secara unggul dan kompetitif. Pada hasil penelitian ini
adalah Analisis balance scorecard meliputi empat perspektif yang menunjukkan fokus analisis,
yaitu: keuangan (financial), pelanggan(customer), proses bisnis internal (internal business
process), serta pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan (learning and growth)).PSDI (Pusat
Sistem dan Sumberdaya Informasi). [2]
Penelitian tentang perencanaan strategis sistem informasi dengan pendekatan ward and
peppard model (Studi Kasus: Klinik INTI Garut). Dalam penilitian ini yaitu perencanaan strategis
SI/TI menggunakan dengan portofolio aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam
perencanaan strategis SI/TI pada masa periode yang akan datang untuk memperoleh hasil yang
optimal dalam keseluruhan aspek pada tujuan yang akan dicapai. Hasil penelitian ini yaitu untuk
membangun suatu perencanaan strategis sistem informasi beserta portofolio aplikasi di Klinik
INTI Garut yang bisa memberikan kontribusi yanng optimal, terintegrasi dengan baik dan inovatif
yang bisa menyatukan keseluruhan kebutuhan dalam pencapaian strategi bisnis SI/TI [6].
Penelitian tentang perencanaan strategis sistem informasi smart campus untuk
meningkatkan pelayanan di politeknik indonusa Surakarta. Penelitian ini menggunakan analisis
SWOT dan analisis PIECES untuk mengembangkan perencanaan strategis sistem informasi pada
Politeknik Indonusa Surakarta yang dapat dijadikan pengembangan pada smart campus dengan
metode Ward and Peppard pada 5 tahun kemudian. Hasil Penelitian ini menghasilkan perencanaan
strategis SI/TI dan roadmap pengembangan sistem informasi pada masa waktu yang akan
mendatang[3].
1.1.2 Landasan Teori
Sistem Informasi
Menurut Kertahadi (2007), sistem informasi dapat didefinisikan sebagai berikut: “Sistem
informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehinggan bermanfaat bagi
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penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai,
pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses
mengendalikan pengambilan keputusan”. Sistem Informasi merupakan gabungan dari manusia,
teknologi, media, dan prosedur untuk membantu manajemen dan dasar sebagai pengambilan
keputusan yang tepat [4].
Strategis SI/TI merupakan dukungan terhadap sistem informasi untuk meningkatkan
organisasi yang mengubah tujuan organisasi, produk jasa dan hubungan lingkungan yang
membantu tujuan organisasi. Menurut Teo dan Ang (2000), strategis SI dan TI didefinisikan
sebagai berikut: “Merupakan langkah awal dalam melakukan perencanaan sistem informasi agar
mendapatkan kontribusi positif pada strategi SI dan TI”. Pengertian lainnya, Earl membedakan
antara strategi SI dan strategi TI (Earl, 1997) yaitu Strategi SI menekankan pada penentuan
aplikasi sistem informasi. Sedangkan strategi TI menekankan pada pemilihan teknologi,
infrastruktur dan keahlian khusus[1]. Menurut Martin (1990, p467) : Perencanaan Strategi SI/TI
merupakan periode pada daur hidup system ketika sebuah arsitektur informasi , arsitektur system
bisnis, dan arsitektur teknikal pertama kali dibuat dan ketika sekumpulan system bisnis yang
konsisten dan terintegrasi akan dikembangkan. Martin (1990, p102) : Perencanaan Strategi SI/TI
merupakan salah satu langkah dalam information engineering yang berhubungan dengan sasaran
dan target bisnis serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menuciptakan kesempatan
baru atau keuntungan kompetitif[5].
Pada penelitian ini maka penulis menggunakan metodologi Ward and Peppard.
Metodologi Ward and Peppard dapat digambarkan seperti dibawah berikut ini:

Gambar 1. Model Strategis SI/TI [1].
Faktor yang terpenting dalam perencanaan SI/TI yakni metodologi. Tujuan dari
metodologi ini untuk meminimalisir dari resiko kegagalan yang sudah pernah ada sebelumnya
maupun resiko untuk jangka waktu kedepan, memastikan keterlibatan semua pihak yang
berkepentingan maupun meminimalkan ketergantungan individu, dan menekankan kepada proses
bisnis yang ditentukan menjadi sasaran.
Tahapan metodologi Ward and Peppard pada Gambar 1. dapat dijelaskan sebagai berikut (Ari
Wedhasmara, 2009):
Tahapan masukan terdiri dari[2]:
1. Lingkungan bisnis internal: Strategi bisnis saat ini yang sedang dilakukan, tujuan atau
sasaran, sumber daya, proses dan budaya pada nilai-nilai bisnis organisasi.
2. Lingkungan bisnis eksternal: Kondisi ekonomi, lingkungan industri, dan iklim persaingan
pada perusahaan
3. Lingkungan SI/TI internal: perspektif bisnis yang dilihat dari kondisi SI/TI organisasi
saat ini, kematangannya, kontribusi terhadap bisnis, keterampilan, sumber daya dan
infrastruktur teknologi. Portfolio aplikasi SI/TI yang ada sekarang dan sistem yang
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sedang dikembangkan maupun dianggarkan namun belum terealisasi pada lingkungan
SI/TI internal.
4. Lingkungan SI/TI eksternal: tren teknologi dan peluang pemanfaatannya, serta
penggunaan SI/TI oleh competitor, pelanggan dan pemasok.
Tahapan keluaran terdiri dari[4]:
1. Strategi bisnis SI: bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SI/TI
untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi.
2. Strategi manajemen SI/TI: elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi,
untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan.
3. Strategi bisnis TI: kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya
manusia SI/TI.
2. METODE PENELITIAN
Pada tahapan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara
wawancara dan observasi. Metode kualitatif untuk pengumpulan data secara mendalam , teliti
pada suatu data yang didapatkan sehingga semakin baik kualitas penelitian tersebut. Pada tahapan
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Tahapan Penelitian.
Tahap 1. Identifikasi masalah, peneliti dapat identifikasi masalah untuk memenuhi kebutuhan
bisnis pada LAPAN untuk menjadi dasar penelitian perecanaan strategis SI/TI dengan
melakukan wawancara (tanya jawab), observasi dan dokumentasi.
Tahap 2. Tinjauan pustaka, Tahap pertama bagi peneliti untuk mendapatkan referensi sumber
yang berkaitan dengan perencanaan strategis SI/TI pada penelitian terdahulu. Penelitian ini
penulis dapat mengkaji teori perencanaan startegis SI/TI dengan menggunakan metode Ward
and Peppard
Tahap 3. Pengumpulan data, Penulis melakukan pengumpulan data untuk melakukan proses
perancangan strategis SI/TI dan proses bisnis saat ini sehingga penulis menggunakan metode
Ward and Peppard untuk melanjutkan pada tahap analisa. Dalam pengumpulan data ini
dilakukan dengan tahapan yakni:
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1) Wawancara :
Wawancara ini dilakukan kepada Kabid Profas LAPAN dan beberapa karyawan, pada
tanggal 04 September 2019
2) Observasi :
Observasi ini dilakukan pada tanggal 02 September 2019-01 November 2019 di
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
3) Dokumentasi :
Pada tahapan dokumentasi ini peneliti akan menganalisa untuk merancang penyusunan
strategis sistem informasi pada LAPAN. Dokumentasi ini meliputi visi dan misi,
struktur organisasi, infrastruktur SI/TI.
Tahap 4. Perancangan SI/TI, pada tahap ini peneliti menggunakan Ward and Peppard.
1. Analisis Lingkungan internal dan eksternal bisnis dengan menggunakan analisis PEST
dan analisis SWOT
2. Analisis lingkungan internal dan eksternal SI/TI dengan menggunakan analisis Value
Chain
3. Portofolio Aplikasi menggunakaan McFarlan Strategic Grid untuk pemetaan dalam
strategis bisnis pada LAPAN .
4. Rencana Implementasi untuk kondisi strategis sistem informasi pada LAPAN pada
jangka waktu 5 tahun yang akan mendatang sehingga dapat direalisasikan dengan
baik.
Tahap 5. Kesimpulan dan saran, penulis bisa meyimpulkan dari hasil keseluruhan penelitian ini
dan menjadi saran untuk penelitian dalam pengembangan berikutnya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis PEST
PEST merupakan metode untuk mempengaruhi perkembangan bisnis organisasi dalam
perusahaan yang dilihat dari segi politik, ekonomi, social, dan teknologi untuk mencapai tujuan
pada LAPAN.
Sebagai berikut penjelasan di setiap bidang PEST dibawah ini :
1. Politik
• Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif yaitu birokrasi LAPAN yang mampu
memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat.
• Mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat
waktu, tenaga dan biaya).
2. Ekonomi
• Mendukung stakeholder penerbangan, pertanian, perhubungan, Pendidikan kepada
masyarakat
3. Sosial
• Memberikan awareness terhadap cuaca antariksa kepada publik dengan cara seminar
• Memberikan sosailisasi dan kunjungan supaya masyarakat lebih paham dengan
antariksa
4. Teknologi
• Mengikuti perkembangan riset dunia dalam berbasis teknologi untuk mendukung
semua proses bisnis pada LAPAN
• Maintenance secara berkala untuk menjaga keamanan data
3.2 Analisis Lingkunan Eksternal dan Internal Bisnis
Analisis SWOT(Strength,Weakness,Opportunity,Threat) merupakan pemetaan kondisi
internal dan eksternal untuk melakukan rancangan strategis dan program kerja pada LAPAN.
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Kondisi internal ini meliputi dari penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan
(Weakness), sedangkan kondisi eksternal meliputi dari penilaian terhadap faktor peluang
(Opportunity) dan ancaman (Threat).
Tabel 1 Analisis SWOT
Internal

Eksternal

Peluang (O)
1. Layanan yang baik
meningkatkan edukasi ke
masyarakat
2. Menjembatani stakeholder
pada penerbangan
3. Adanya pengembangan
dalam TI untuk mengelola
proses bisnis
4. Tersedianya SDM SI/TI
Ancaman (T)
1. Kurangnya menjaga
keamanan TI sehingga bisa
terkena serangan hacker dan
virus
2. Aplikasi website SWIFtS
yang sangat kurang diketahui
oleh masyarakat

Kekuatan (S)
1.Memiliki kualitas SDM
yang baik
2. Seluruh bagian komputer
dan printer sudah terhubung
pada jaringan LAN dalam
proses bisnis
3. Menggunakan aplikasi
website SWIFtS
4. Sudah cukup memadai
untuk fasilitas TI dengan
prosedur yang ada
Strategi S-O
1. Meningkatkan karyawan
tenaga kerja yang profesional
dan berkualitas untuk
memberikan informasi
2. Menjadi penyalur aktivitas
utama pada kinerja
penerbangan satelit

Strategi S-T
1.Meningkatkan kualitas
keamanan TI untuk menjaga
data yang penting
2. Meningkatkan keamanan
TI
3. Mengintegrasikan aplikasi
sistem informasi

Kelemahan (W)
1. Data sering tidak ada
diakibatkan oleh gangguan
jaringan
2. Literasi bahasa informasi
yang disampaikan tidak tepat
3. Kurangnya SDM yang
memiliki kinerja teknisi TI
untuk melakukan
maintenance secara berkala

Strategi W-O
1. Membangun jaringan
internet yang optimal untuk
memberikan informasi
2. Kurangnya kemampuan
karyawan dalam literisasi
pada stakeholder
3. Menambah SDM baru
untuk memiliki bidang yang
dibutuhkan dalam
penanganan khusus
Strategi W-T
1. Meningkatkan
infrastruktur TI maupun
SDM

3. Lingkungan Eksternal dan Internal SI/TI
Teknologi saat ini sangatlah penting bagi perusahaan untuk mencapai keberhasilan
strategi proses bisnis maka dibutuhkan perkembangan SI/TI eksternal. Berdasarkan hasil
wawancara analisis, saat ini LAPAN dari segi aspek hardware sudah mencukupi standar
operasional perusahaan yaitu CORE i3, RAM 2 GB, Hardisk 500. Dan untuk dari segi aspek
jaringan sudah memadai yaitu semua unit terhubung jaringan local (jaringan redundansi) serta
memiliki keamanan jaringan yaitu firewall. Namun yang menjadi kendala saat ini pada LAPAN
yakni sering terjadinya kehilangan data, oleh karena itu dibutuhkan maintenance antivirus,
database dan temporary file setiap empat bulan sekali. Dan dibutuhkan pembelian upgrade
perangkat seperti hardisk untuk menambah data informasi sebagai meminimalisir terjadinya
kehilangan data.
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3.4 Value Chain Analysis
Menyiapkan FRF online sesuai durasi forecast
Mengingatkan forecaster untuk mengisi FRF
Memeriksa kesiapan FRF online
Memeriksa kesiapan forecaster dan tim pakar
Memimpin pelaksanaan forecast

Value
Chain

Melaporkan hasil pelaksanaan forecast
Observasi
data
(ionosphere
dan radio
propagation)

Solar
Observasi data

Observasi data
(space
environment)

Gambar 3. Diagram Value Chain (Ward and Peppard, 2002)
Berdasarkan pada gambar 2, dapat dilihat aktivitas utama dan aktivitas pendukung diantaranya:
1. Aktivitas utama (Main Activity) :
a. Observasi data (ionosphere dan radio propagation)
b. Solar Observasi data
c. Observasi data (space environment)
2. Aktivitas pendukung (Support Activity) :
a. Menyiapkan FRF online sesuai durasi forecast
b. Mengingatkan forecaster untuk mengisi FRF
c. Memeriksa kesiapan FRF online
d. Memeriksa kesiapan forecaster dan tim pakar
e. Memimpin pelaksanaan forecast
f. Melaporkan hasil pelaksanaan forecast
3.5 Aplikasi Portofolio McFarlan
Portfolio McFarlan untuk memudahkan pemetaan strategi SI/TI yang memberikan
kontribusi kepada perusahaan. Pemetaan strategi SI/TI ini merupakan gambaran aplikasi sistem
informasi terhadap perusahaan maupun pengembangan strategi SI/TI yang akan mendatang.
Tabel 2 Portofolio McFarlan
STRATEGIC
HIGH POTENTIAL
Aplikasi website SWIFtS

Aplikasi website SWIFtS dan Sistem
informasi pelayanan masyarakat

Database Center, Forecasting space
weather, Sistem Informasi pengarsipan
data dan asset
KEY OPERATIONAL

Web server, sistem transfer data dan
topologi jaringan (jaringan redundansi)
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Berikut keterangan Portfolio McFarlan pada tabel 2:

1. Strategic, aplikasi yang sangat kritis untuk mempertahankan tujuan visi dan misi
perusahaan sebagai acuan proses bisnis pada LAPAN
2. High Potential, aplikasi yang sangat penting untuk mencapai tujuan proses bisnis LAPAN
pada masa yang akan datang
3. Key Operational, aplikasi yang sebagai kunci yang sangat penting untuk keberhasilan
LAPAN
4. Support, aplikasi yang cukup penting namun tidak sebagai kunci keberhasilan secara
langsung.
3.6 Rencana Implementasi
Rencana implementasi SI/TI disesuaikan dengan proses alur pengembangan sistem
informasi dan teknologi informasi yang sudah dipetakan dalam portofolio aplikasi McFarlan
Strategic Grid. Pada rencana implementasi ini bertujuan membantu aplikasi sistem informasi
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian. Berikut dibawah ini merupakan tabel rencana
implementasi:

Rekomendasi
Website
dan
database center
Forecasting
space weather
Sistem
informasi
Pelayanan
Masyarakat
Sistem
informasi
keamanan data
Sistem
informasi
pengarsipan
data dan aset
Pengembangan
pada web server
dan
sistem
transfer
data
(backup)

Tabel 3 Rencana Implementasi SI/TI
Tahun
2019
2020
2021
✓

2022

2023

✓
✓

✓
✓

✓

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil anlalisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
implementasi SI/TI pada LAPAN masih terbatas dan perlu ditambahkan pada aplikasi sistem
informasi dan teknologi informasi untuk sebagai alat sistem informasi yang unggul dan kompetitif
untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mengembangkan beberapa sistem informasi sebagai
pendukung bisnis dengan menggunakan metode Ward and Peppard. Maka dari itu, dalam
rekomendasi pada perencanaan implementasi beberapa pengembangan aplikasi sistem informasi
yakni; Website dan database center, Forecasting space weather, Sistem informasi pelayanan
masyarakat, Sistem informasi pengarsipan data dan aset, pengembangan pada web server dan
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sistem transfer data (backup). Aplikasi tersebut diusulkan untuk diimplementasikan dalam jangka
waktu 5 tahun.
5. SARAN
Saran kedepannya adalah pada penelitian berikutnya dapat memberikan dan penerapan
pada aplikasi sistem informasi dengan perencanaan strategis SI/TI yang lebih mendalam. Pada
penelitian ini hanya berfokus pada aplikasi sistem informasi, oleh karena itu untuk penelitian
selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan dengan pengembangan teknologi informasi yaitu
hardware, jaringan dan programming.
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Abstrak
Sistem Informasi Akademik merupakan suatu sistem yang sangat diperlukan untuk
menunjang kinerja Staf, dosen ataupun mahasiswa. Untuk itu STIMIK Sepuluh Nopember
Jayapura yang merupakan salah satu perguruan tinggi di wilayah Papua merasa perlu untuk
lebih meningkatkan kinerjanya. Caranya dengan menganalisis setiap permasalahan yang
mungkin terjadi dengan menggunakan analisa fishbone yang merupakan analisa sebab akibat,
dimana dengan analisa fishbone dapat memungkinkan untuk mengetahui permasalahanpermasalahan dengan cepat dan tepat. Maka didapati beberapa kendala yang terjadi pada
bagian administrasi akademik, diantaranya Sistem Informasi Akademik Stimik Sepuluh
Nopember Jayapura (SIMAK) yang belum terintegrasi dengan FEEDER, feeder merupakan
Aplikasi Pelaporan Data dari Kementrian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia sehingga untuk penginputan data terjadi dua kali penginputan yang menimbulkan
keterlambatan dalam pelaporan data. Dimana operator harus menginput data pada simak dan
kemudian menginput data yang sama juga ke dalam aplikasi feeder, untuk pelaporan data
dilakukan pada awal dan akhir setiap semester. Kendala yang lain yaitu seiring dengan
pertambahan jumlah mahasiswa bagian akademik mengalami kesusahan dalam memonitor
mahasiswa yang akan ataupun sudah lewat masa studinya. Untuk menyelasaikan permasalahan
dan kendala tersebut solusi yang didapat yaitu Pengembangan Sistem Informasi Akademik
(SIMAK) dengan menggunkan metode Rapid Application Development (RAD).
Kata kunci— RAD, Fishbone, Sistem Informasi Akademik, Integrasi Data
Abstract
Academic Information System is a system that is very necessary to support the
performance of staff, lecturers or students. For this reason, STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura,
which is one of the tertiary institutions in the Papua region, needs to improve its performance.
You do this by analyzing every problem that might occur by using fishbone analysis which is a
cause and effect analysis, where with fishbone analysis it is possible to find out problems quickly
and accurately. Then found several obstacles that occur in the academic administration,
including the Academic Information System of the STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
(SIMAK) which has not been integrated with FEEDER, the feeder is a Data Reporting Application
from the Ministry of Technology Research, and Higher Education of the Republic of Indonesia so
that data input occurs twice inputing that causes delays in data reporting. Where the operator
must input data at the same time and then input the same data into the feeder application, data
reporting is done at the beginning and end of each semester. Another obstacle is that along with
the increase in the number of students the academic section has difficulty in monitoring students
who will or have passed their studies. To solve these problems and constraints the solution
obtained is the Development of Academic Information Systems (SIMAK) using the Rapid
Application Development (RAD) method.
Keywords— RAD, Fishbone, Academic Information Systems, Data Integration
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ada masa sekarang ini Sistem informasi akademik merupakan suata hal yang diangap penting
untuk dikembangkan dalam setiap perguruan tinggi dikarenakan pengaruhnya globalisasi dan
banyaknya perguruan tinggi baru, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi
Swasta, sehingga perguruan tinggi di dunia di tuntut untuk lebih meningkatkan performa dan
efisiensinya. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh
Nopember Jayapura merupakan salah satu Perguruan tinggi Swasta di Wilayah Indonesia timur,
khususnya di Papua yang mengembangkan sayapnya sejak 3 Maret 2006. Dengan berjalannya
waktu STIMIK Sepuluh Nopember berkembang dengan sangat pesat. STIMIK Sepuluh
Nopember Jayapura bergerak dibidang komputer mempunyai 3 Program Studi yaitu Teknik
Informatika, Manajemen Informatika dan Teknik Kompter.
STIMIK Sepuluh Nopember selalu berupaya meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan
cara menganalisa setiap permasalahan yang mungkin terjadi dengan menggunkan analisa
fishbone yang merupakan analisa sebab akibat, Fishbone dapat dengan mudah mengelompokan
berbagai masalah yang mungkin timbul sehingga dapat ditemukan penyebab dari masalah
tersebut dan akibat apa yang timbul seperti pada penelitian Lusi Fajarita & Achmad Basofi, yang
berjudul Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penanganan Keluhan Pelanggan Pada PT.
Paron Indonesia, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015 (SENTIKA
2015), ISSN: 2089-9815, 28 Maret 2015, menyatakan bahwa Diagram Fishbone menjadikan
pengidentifikasian masalah dan akar permasalahan lebih cepat ditemukan, sehingga
memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Untuk itu STIMIK Sepuluh
Nopember Jayapura merasa perlu untuk menganalisis setiap kinerja yang ada. Yang mana didapati
beberapa kendala dari Bagian Administrasi Akademik (BAAK) [7].
Kendala tersebut antara lain, Sistem Informasi Akademik (SIMAK) yang belum terintegrasi
dengan FEEDER (Aplikasi Pelaporan Data dari Kementrian Riset Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia) sehingga untuk penginputan data terjadi dua kali penginputan yang
menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan data. Integrasi data sendiri merupakan suatu proses
penggabungan data yang berasal dari sumber yang berbeda satu dengan yang lainnya. Integrasi
data digunakan untuk memanajemen data dan membantu pengguna untuk dapat melihat kesatuan
data. Data yang digabungkan merupakan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke
dalam sebuah penyimpanan (gudang data). Pelaporan data pada Kementrian Riset Teknologi, dan
pendidikan tinggi Republik Indonesia dapat dilakukan pada awal dan akhir setiap semester
melalui aplikasi feeder yang diberikan untuk setiap perguruan tinggi di Indonesia.
Kendala yang lain yaitu seiring dengan pertambahan jumlah mahasiswa, bagian akademik
mengalami kesusahan dalam memonitor mahasiswa yang akan ataupun sudah lewat masa
studinya. Untuk itu perlu adanya perbaikan kinerja yang menjadi solusi atas kendala-kendala
yang terjadi yaitu pengembangan SIMAK dengan menggunakan metode Rapid Application
Development (RAD), Menurut Penelitian dari Mudar Safi, Paulus Insap Santosa, Ridi Ferdiana
dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Sekolah Kota Ternate
Berbasis Web Dengan Metode Rapid Application Development. Jurnal POSITIF, Volume I,
No.2, Mei 2016 : 33 – 42, Penerapan RAD dapat digunakan untuk mengembangkan fitur-fitur
yang diperlukan oleh sistem dengan lebih cepat mengikuti kebutuhan pengguna. Sehinggan lebih
gampang dalam pengembangannya karena RAD lebih banyak memproses kerja untuk memakai
lagi komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. RAD
merupakan suatu metode pengembangan aplikasi dengan siklus proses pengerjaan yang sangat
pendek sehingga memungkinkan penelitiaan selesai dengan cepat dan meminimalkan biaya yang
ada[6].
2. METODE PENELITIAN
2.1 Rancangan Penelitian
Dalam rancangan penelitian ini di lakukan dalam beberapa tahap seperti pada gambar 1 guna
untuk mencapai tujuan penelitian yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian
IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 847

Pengumpulan Data
Analisis Data

Pengolahan Data

Perancangan Sistem

Gambar 1 Rancangan Penelitian
2.2 Tahap Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data dilakukan pengumpulan data primer yang akan dijadikan bahan
dalam perancangan sistem informasi yang dibutuhkan. Isi wawancara bertajuk pada mekanisme
kerja, informasi atau masalah apa saja yang mungkin terjadi pada sistem penginputan data
maupun laporan data perkuliahan mahasiswa maupun dosen. Dari ruang lingkup penelitian
lapangan yang ada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab
permasalahan yang terkait. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui studi literatur melalui
buku, jurnal/prosiding, dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan pengambilan data
terkait Simak dan Feeder.
2.3 Tahap Analisis Data
Pada tahap ini data yang telah di peroleh akan diolah untuk dianalisa menggunakan analisa
Fishbone.

Gambar 2 Analisa Fishbone
Dari Gambar Analisa Fishbone pada gambar 3 diatas dapat di ketahui sebab-sebab permasalahan
yang timbul sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengiriman laporan
Akademik ke KemenRistekDikti (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi). Sebabsebab tersebut antara lain ada pada Manusia, Sistem Informasi, Data, dan Lingkungan. Sebab
Manusia yaitu Jumlah beban kerja yang berlebihan sehingga mengakibatkan terlambatnya
pelaporan data dari waktu yang ditentukan dan Staf bagian administrasi yang kurang teliti dalam
penginputan data berujung pada kesalahan penulisan nama atau nilai. Sedangkan Sistem
Informasi, Sistem Informasi belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelaporan data dari
KemenRistekDikti dan Masih adanya sistem manual seperti pengecekan laporan mahasiswa
yang akan di Drop Out atau mahasiswa yang menerima Surat Peringatan Drop Out. Untuk Data,
data terinput berulang kali dimana operator harus menginput data di sistem informasi akademik
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maupun sistem informasi pelaporan data dari KemenRistekDikti dan yang terakhir yaitu sebab
Lingkungan diamana penambahan Jumlah Mahasiswa setiap Semester yang membuat operator
kewalahan dalam penginputan data.
2.3 Perancangan Sistem
Dalam perancangan sistem pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan usecase
diagram dan activity diagram, Use case diagram merupakan diagram yang mendeskripsikan
hubungan dan interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem yang akan dibuat sehingga dapat
memodelkan suatu sistem yang diharapkan oleh pengguna. Pada Aplikasi yang dikembangkan
terdapat dua aktor yaitu, admin dan Dosen. Setiap aktor harus melalui proses login terlebih dahulu
seperti pada gambar 3. Jika Login sebagai admin maka dapat masuk ke beranda dan mengelola
keseluruhan data, sedangkan jika login sebagai dosen maka yang bisa dilakukan hanya mengelola
data nilai.

Gambar 3 Use Case diagram simak yang dirancang

Gambar 4 Activity Diagram Login

Gambar 5. Activity Diagram Proses Kerja Sistem
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Arsitektur Integrasi
Pada Arsitektur Integrasi data jika operator telah selesai melakukan inputan data pada simak,
dapat langsung melakukan integrasi data dengan feeder melalui proses syncronisasi data.
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Syncronisasi adalah suatu proses yang dilakukan web service untuk menyamakan data yang ada
di simak dan feeder seperti pada gambar 6.

Gambar 6 Arsitektur Integrasi Data
3.2 Implementasi Antar Muka
3.2.1 Form Login

Gambar 7 Form Login

Untuk dapat masuk kedalam home sistem diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan
memasukan email dan password kemudian klik tombol sign in untuk masuk ke dalam
sistem.
3.2.2 Form Home

Gambar 8 Form Home
Form home atau halaman utama seperti pada gambar 8 pada sistem ini memiliki beberapa menu
yang terdiri dari ubah password pengguna , menu ini digunakan untuk menggubah password dari
pengguna kemudian ada menu logout juga untuk keluar dari halaman utama. Pada sisi kiri terdapat
menu manajemen sistem yang terdiri dari menu data badan hukum, pengguna, backup database,
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master data, data mahasiswa, data dosen, kurikulum, data nilai, cetak kartu, master biaya dan
transaksi lainya sesuai dengan fungsinya masing-masing.
4. KESIMPULAN
Penelitian ini menghasilkan sistem informasi akademik berbasis website yang dapat digunakan
untuk mengelola data Perguruan tinggi. Seperti data mahasiswa, data dosen, kurikulum, data nilai
maupun data perguruan tinggi dan sistem yang dikembangkan ini dapat mudah digunakan.
5. SARAN
1. Pengembangan sistem yang telah dibuat diharapkan dapat dikembangkan dalam tahap
selanjutnya yaitu integrasi database simak dengan Feeder pada aplikasi PDDikti sesuai dengan
simak yang telah dikembangkan.
2. Pengadaan training bagi user untuk dapat menggunakan sistem informasi akademik yang baru
ini dengan baik.
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Abstrak
Permasalahan utama pekerjaan konstruksi adalah pengawasan pengerjaan. Mekanisme
pengawasan pekerjaan dilakukan oleh pengawas pekerjaan yang disebut dengan pengawas
kontruksi. Pengawas kontruksi memiliki tugas seperti pengawasan kinerja pekerja, pengawasan
terhadap operasional pengerjaan khususnya keperluan bahan material dan pengawasan
administrasi kegiatan seperti laporan perkembangan pekerjaan. Kriteria pemilihan seorang
pengawas kontruksi merupakan dasar keberhasilan pelaksanaan pekerjaan kontruksi. Kriteria
penilaian seorang pengawas kontruksi dapat dilihat dari penilaian nilai proyek, kecepatan kerja,
kelengkapan report dan persentase kemajuan. Dalam penelitian yang dilakukan, kriteria dari
seorang pengawas kontruksi didapatkan dari pengolahan dokumen time scheduling dengan
mengekstrasi setiap informasi detail yang ada. Metode penilaian kriteria dari pengawas
kontruksi yang digunakan dalam penelitian adalah metode SAW (Simple Additive Weighting).
Dari hasil pengolahan dengan metode SAW, kami mendapatkan nilai penilaian setiap pengawas
kontruksi. Ujicoba kami lakukan pada dokumen lapangan time scheduling dengan penilaian 6
orang pengawas kontruksi. Hasil penelitian memperlihatkan metode SAW mampu mendapatkan
pengawas yang memiliki progress terbaik dengan nilai perangkingan terbesar, dimana nilai
terbesar menandakan pengawas yang paling baik.
Kata kunci— time scheduling, SAW, monitoring proyek dan pengawas kontruksi

Abstract
The main problem of construction work is work supervision. The work supervision
mechanism is carried out by the work supervisor called the construction supervisor. Construction
supervisors have duties such as supervising worker performance, managing work operations,
especially material requirements, and supervising administrative activities such as work progress
reports. The criteria for selecting a construction supervisor is the basis for the successful
implementation of construction work. The evaluation criteria of a construction supervisor can see
from the assessment of the project value, speed of work, completeness of the report, and the
percentage of progress. In the research conducted, the criteria of a construction supervisor
obtained from the processing of time scheduling documents by extracting any detailed
information available. The method of evaluating the requirements of the construction supervisor
used in the study is the SAW (Simple Additive Weighting) method. From the results of processing
with the SAW method, we get an assessment value of each construction supervisor. We conducted
the test on the field document time scheduling with the assessment of 6 construction supervisors.
The results showed that the SAW method was able to get supervisors who had the best progress
with the highest rank value, where the highest value indicated the best supervisor.
Keywords— time scheduling, SAW, project monitoring and construction supervisor.
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ekerjaan pada bidang kontruksi memiliki permasalahan yang beragam. Salah satunya adalah
proses evaluasi kinerja pekerjaan kontruksi. Secara tradisional proses evaluasi kinerja
pekerjaan kontruksi diukur dari perspektif keuangan [1]. Disisi lain karakteristik yang melekat
dalam konteks evaluasi kinerja umumnya berfokus pada ketepatan dan kesesuaian penyelesaian
tugas[2]. Pada penelitian [3] evaluasi kinerja pekerjaan kontruksi dengan memisahkan penilaian
kriteria kinerja pekerjaan dan kriteria kinerja proyek. Penilaian kinerja pekerjaan berdasarkan
performa para pekerja dan kinerja proyek berdasarkan target capaian pekerjaan dalam pekerjaan
kontruksi. Pada penelitian [4] evaluasi performa kinerja pekerjaan kontruksi berdasarkan kriteria
ketepatan waktu, nilai proyek, kualitas pekerjaan, perbedaan / perubahan pekerjaan, keamanan
pekerjaan dan dampak lingkungan sekitar.
Secara realita evaluasi kinerja pada pekerjaan kontruksi berdasarkan keadaan dan kondisi
di lapangan secara teknis. Evaluasi kinerja berada dalam rananh seorang pengawas pekerjaan
yang dikenal dengan istilah pengawas kontruksi. Tanggung jawab pengawas kontruksi adalah
pengawasan kinerja pekerja, pengawasan terhadap operasional pengerjaan khususnya keperluan
bahan material dan pengawasan administrasi kegiatan seperti laporan perkembangan pekerjaan.
Melihat dari tanggun jawab pengawas kontruksi, fokus evaluasi kinerja pekerjaan kontruksi dapat
diawali dengan pemilihan pengawas kontruksi yang tepat.
Evaluasi seorang pengawas kontruksi merupakan bagian dari evaluasi pekerja secara
individual berdasarkan beban dan tanggung jawab yang dimiliki dalam porsi pekerjaan. Porsi
pekerjaan yang dimaksud dapat berbeda ketika pekerja memiliki pengertian dan pemahaman
terhadap pekerjaan yang diemban dan pemahaman pendefinisian pekerjaan. Hal ini disebut
sebagai penilaian performa pekerjaan secara individual[2]. Sehingga untuk melakukan evaluasi
pekerja dapat dilakukan dengan menggunakan assessment kinerja [5] dan dapat
diimplementasikan pada bidang pekerjaan kontruksi untuk meng-assesstment seorang pengawas
kontruksi berdasarkan beban pekerjaan yang ditugaskan sebagai pengawas lapangan.
Penelitan Wadugodapitiya [1], mengembangkan model pengukuran kinerja multidimensi untuk evaluasi kinerja proyek konstruksi bangunan dengan mengintegrasikan
pengukuran dengan methode BSC (Balanced Scorecard) dan AHP (Analytic Hierarchy Process).
Parameter pengukuran dalam evaluasi pekerjaan kontruksi antara lain Klien, Keuangan, proses
bisnis internal, tim Proyek, Kesehatan, keselamatan dan sosial-lingkungan, dan Inovasi,
pembelajaran dan pertumbuhan. Pengujian data dalam proses evaluasi model didapatkan dari
kuisioner survey terkait bidang pekerjaan kontruksi. Pada penelitian ini evaluasi pekerjaan
kontruksi dilakukan secara general untuk mengukur keberhasilan dan bukan mengkhusus pada
penilaian kinerja pekerja.
Pada penelitian Eddie [3] mengembangkan model evaluasi kinerja pekerjaan kontruksi
dengan memisahkan penilaian kriteria kinerja pekerjaan dan kriteria kinerja proyek. Penilaian
kinerja pekerjaan berdasarkan performa para pekerja dan kinerja proyek berdasarkan target
capaian pekerjaan dalam pekerjaan kontruksi. Metode analytic network process (ANP) untuk
menetapkan bobot pada serangkaian kriteria kinerja pekerjaan. Data yang digunakan dalam proses
pengukuran evaluasi pekerjaan menggunakan sampel kuisioner pekerjaan pada kriteria kinerja
pekerjaan dan kriteria kinerja proyek. Pada kenyataannya evaluasi pekerjaan terhadap pekerja
kontruksi dapat diukur berdasarkan pada dokumen proyek, dimana setiap proyek kontruksi yang
berbeda memiliki nilai pengukuran yang tidak sama.
Pada penelitian [4] mengenalkan evaluasi performa kinerja pekerjaan kontruksi
berdasarkan kriteria ketepatan waktu, nilai proyek, kualitas pekerjaan, perbedaan / perubahan
pekerjaan, keamanan pekerjaan dan dampak lingkungan sekitar. Dari kriteria penilaian evaluasi
pekerjaan kontruksi didapatkan ketegori dasar dari identifikasi CFs (Critical Success Factors)
berdasarkan fitur umum dan unik mereka dan juga memberi mereka nomenklatur yang sesuai
dengan yang sama yaitu faktor terkait proyek, faktor terkait klien, faktor terkait konsultan, faktor
terkait kontraktor, faktor terkait rantai pasokan, dan faktor terkait lingkungan eksternal. Untuk
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memenuhi proses evaluasi pekerjaan, membutuhkan bentuk data pengujian model yang berasal
dari kuisioner.
Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kecendrungan model yang digunakan
untuk melakukan evaluasi pekerjaan kontruksi adalah merupakan model pengukuran kinerja dari
sudut pandang secara general. Namun kenyataannya evaluasi pekerjaan kontruksi setiap proyek
memiliki nilai penilaian yang berbeda, dan tanggung jawab pekerjaan umunya berdasarkan
penangnung jawab pada lapangan yaitu pengawas kontruksi. Sehingga dalam penelitian, evaluasi
pekerjaan pada pekerjaan kontruksi, digunakan untuk mengevaluasi penilaian kinerja dari pekera
pengawas kontruksi. Kami berpendapat bahwa kunci keberhasilan pekerjaan kontruksi adalah
pada keberhasilan penilaian pada penanggungjawab lapangan yaitu pengawas kontruksi. Data
yang diuji dari proses evaluasi kriteria penilaian pengawas kontruksi berdasal dari dokumen
project time scheduling yang merupakan dokumen pada setiap project kontruksi, didalamnya
terdapat informasi nilai proyek, nilai pekerjaan, kuantitas pekerjaan, urutan pekerjaan, jumlah
laporan pekerjaan yang terlaporkan, tanggal pelaporan (saat memulai pelaporan dan pelaporan
akhir pekerjaan), kelengkapan dokumen laporan, jumlah target pelaporan, jumlah pelaporan yang
dilaporkan, jumlah sub-pekerjaan,dan persentase kemajuan pekerjaan. Kemudian terkategorikan
parameter persentase kemajuan, kecepatan kerja, nilai perkerjaan dan kelengkapan laporan
sebagai dasar penilaian pekerja pengawas kontruksi untuk setiap pekerjaan
Pada penelitian ini, kami mengusulkan model pemilihan pekerja kontruksi yaitu
pengawas kontruksi mengacu pada kriteria penilaian kinerja project pada penelitian [2]–[4],
dimana kriteria mendasar dalam penilaian pengawas kontruksi adalah persentase kemajuan,
kecepatan kerja, nilai perkerjaan dan kelengkapan laporan. Kriteria yang kami gunakan
merupakan kriteria yang didapatkan dari proses ekstraksi data pada dokumen pekerjaan projek
kontruksi yaitu dokumen project time scheduling. Informasi yang kami olah pada document
project time scheduling adalah nilai proyek, nilai pekerjaan, kuantitas pekerjaan, urutan
pekerjaan, jumlah laporan pekerjaan yang terlaporkan, tanggal pelaporan (saat memulai pelaporan
dan pelaporan akhir pekerjaan), kelengkapan dokumen laporan, jumlah target pelaporan, jumlah
pelaporan yang dilaporkan, jumlah sub-pekerjaan,dan persentase kemajuan pekerjaan. Dari
informasi dokumen project time scheduling yang beragam, kami memerlukan metode untuk
mengolah informasi tersebut sehingga mampu memenuhi kriteria dalam penilaian kualitas
pengawas kontruksi. Kami memilih metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai metode
pembobotan setiap sub-parameter kriteria pekerjaan dari pengawas kontruksi dengan dasar bahwa
metode ini memiliki performa yang tinggi dalam penyelesaian kriteria penentuan pemilihan
berdasarkan konsep pembobotan dan telah terimplementasi terhadap penelitian [6]–[10] pada
penilaian kinerja pekerja.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian evaluasi kinerja pekerjaan
kontruksi [1], [3], [4], pada penelitian yang kami lakukan kami melakukan evaluasi pada kinerja
pekerja yaitu pengawas kontruksi dengan menentukan parameter kriteria penilaian kinerja
pengawas berdasarkan hasil ekstraksi dokumen project time scheduling yang merupakan data
lapakan pekerjaan kontruksi dan mengolah dokumen dengan menggunakan methode
pembobotan. Keterbaruan dalam model yang kami usulkan adalah :
1. Mengenalkan teknik ektraksi dokumen project time scheduling yang merupakan dokumen
nyata pada dokumen pekerjaan kontruksi, yang berisikan informasi pekerjaan menjad
parameter kriteria penilaian pengawas kontruksi.
2. Mengenalkan kerangka penilaian pekerja pada bidang lingkungan penilaian evaluasi
pekerjaan kontruksi yaitu pengawas kontruksi dengan menggunakan metode pembobotan.
3. Impelementasi nyata dari model komputasi metode pembobotan pada object kasus pekerjaan
kontruksi dan menghasilkan model penilaian pekerja kontruksi yaitu pengawas kontruksi.
Untuk pemahaman lebih lanjut, kami mendeskripsikan penelitian terkait pada subpembahasan penelitian terkait, metode penelitian pada sub-pembahasan metode penelitian, hasil
penelitian pada sub-pembahasan hasil dan pembahasan, dan kesimpulan pada sub-pembahasan
kesimpulan.
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2. METODE PENELITIAN
Model evaluasi kinerja dari pengawas kontruksi memerlukan beberapa tahapan. Tahapan
yang dimaksud adalah diawali dari pengolahan pada document project time scheduling hingga
proses evaluasi kinerja dari daftar kinerja pengawas kontruksi.
2.1

Model Overview
Model pengukuran kinerja pengawas pekerjaan kontruksi secara garis besar kami bagi
menjadi empat bagian utama yaitu Preprocessing, Ekstrasi Fitur, Perhitungan SAW, Penentuan
Pengawas Proyek. Model yang kami usulkan ditunjukkan pada Gambar 1.
Model Evaluasi Kinerja Pengawas Proyek
Preprocessing Data
Data Scheduling

Ekstrasi Fitur
Proses Preprocessing
Data Awal

Uraian pekerjaan
Nilai pekerjaan
Tanggal mulai proyek
Waktu pelaksanaan kerja

Data Awal

Proses Ekstrasi Fitur
(Kriteria)

Data Report
Kemajuan

Np : Nilai proyek
Tkcpt : Total Kecepatan Kerja

Tgl mulai proyek
Nilai pekerjaan
Bobot Pekerjaan
Hari awal pekerjaan
Hari target pekerjaan

Perhitungan SAW
Penentuan Bobot Fitur (Kriteria)
Pembentukan Matriks Ternormalisasi (Rij)

Tklkp : Total Kelengkapan Laporan
Tpkm : Total Persentase Kemajuan

Penentuan Pengawas Proyek Terbaik
Nilai rangking tertinggi pengawas adalah
pengawas yang terbaik

Perhitungan Nilai Perangkingan (Vi)

Gambar 1. Kerangka Model Evaluasi Kinerja Pengawas Kontruksi
Tahapan dalam penelitian yang dilakukan digambarkan pada kerangka pemikiran yang
ditunjukkan pada Gambar 1. Pada gambar 1 ada beberapa tahapan yang dilakukan adalah sebagai
berikut :
1. Preprocessing
Preprocessing Data dibutuhkan data scheduling. Hasil akhir dari proses Preprocessing Data
menghasilkan data baru yang bernama data awal.
2. Ekstrasi Fitur
Data awal yang telah dibentuk sebelumnya bersama data report kemajuan digunakan untuk
mendapatkan fitur-fitur yang akan digunakan dalam proses pencarian pengawas proyek
terbaik. Fitur yang dihasilkan adalah persentase kemajuan proyek, kecepatan kerja, nilai
pekerjaan dan kelengkapan report.
3. Perhitungan SAW
Proses awal yaitu penentuan bobot sesuai dengan kebutuhan pihak kontruksi, dalam penelitian
ini menggunakan bobot yang telah disepakati oleh pihak penyedia jasa kontruksi.
Pembentukan matrix ternormalisasi yang berasal dari nilai ekstrasi fitur masing-masing
pengawas. Proses yang terakhir adalah melakukan perhitungan perangkingan untuk masingmasing pengawas.
4. Penentuan Pengawas Proyek
Pengawas yang terbaik adalah pengawas yang memiliki nilai perangkingan yang tertinggi.
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2.2

Definisi permasalahan
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data scheduling pekerjaan, data tersebut
akan diolah menjadi data awal dengan tahapan seperti gambar 2
Start

Pengolahan data
time scheduling
pekerjaan

Pengambilan nilai
hari akhir target
pekerjaan

Pencarian Bobot
pekerjaan proyek
(Bpek)

Pengambilan Nilai
proyek (Np)

Jadikan nilai
menjadi data awal

End

Gambar 2. Preprocessing Data
Proses awal dilakukan dengan mengolah data pada dokume time scheduling. Kemudian
dilakukan penelusuran nilai nilai proyek (Np) dan Bobot pekerjaan proyek (BPek). Untuk
mendapatkan nilai (Np) dan (BPek) dapat menggunakan persamaan 1
Np=∑𝑛𝑖 𝑁𝑝𝑒𝑘𝑖 (1)
Dimana Np adalah nilai proyek, Npek adalah nilai pekerjaan, N adalah banyaknya
pekerjaan, i
merupakan urutan pekerjaan (ke-) dari pekerjaan yang terdapat pada pekerjaan
kontruksi. Untuk mendapatkan nilai bobot pekerjaan, kami menggunakan persamaan 2
𝐵𝑝𝑒𝑘 =

𝑁𝑝
𝑁𝑝𝑒𝑘

(2)

Dimana Bpek adalah bobot pekerjaan, Np adalah nilai proyek, Npek adalah nilai
pekerjaan. Data awal yang telah dihasilkan akan dilakukan proses ekstraksi fitur, dimana data
awal tersebut akan di kombinasikan dengan data report dari pengawas untuk setiap pekerjaan
yang dilakukan. Untuk mendapatkan nilai total report yang harus terkumpul oleh pengawas
dihitung dengan persamaan 3:
𝑗𝑟𝑠 = 𝑡𝑔𝑎𝑘 − 𝑡𝑔𝑙𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 (3)
Dimana untuk jrs adalah total report seharusnya terupload, tgak adalah tanggal akhir
melakukan report, tglstart adalah tanggal start pekerjaan. Untuk mengetahui kelengkapan
dokumen report apakah lengkap atau tidak kami menghitung berdasarkan persentase. Jumlah
persentase dari kelengkapan dokumen (Klkp) kami hitung berdasarkan jumlah report real (jrr)
dan jumlah report seharusnya (jrs) dengan persamaan 4
𝐾𝑙𝑘𝑝 =

𝑗𝑟𝑟
𝑗𝑟𝑠

∗ 100

(4)

Kelengkapan dokumen akan dihitung dalam rentangan nilai 0 -100, dimana nilai 100
menentukan bahwa dokumen tersebut telah lengkap secara keseluruhan. Total kelengkapan
dokumen (TKlkp) dari dokumen yang terdapat pada pekerjaan kontruksi, dihitung dengan
persamaan 5
𝑇𝐾𝑙𝑘𝑝 =

∑𝑁
𝑖=1 𝐾𝑙𝑘𝑝𝑖
𝑁

(5)

Dimana Klkp adalah persentase kelengkapan dokumen yang didapatkan dari
persamaan 4, n adalah jumlah pekerjaan, i adalah index pekerjaan. Kemajuan pekerjaan
merupakan sejauh mana pekerjaan sudah terselesaikan, jika hasilnya 100 berarti pekerjaan sudah
selesai dilakukan. Untuk pencarian persentase kemajuan proyek (Pkm), didapatkan dari
pengukuran Kemajuan Real (Kr) terhadap Bobot Pekerjaan (Bpek) menggunakan persamaan 6 :
𝑃𝑘𝑚 = 𝐾𝑟 ∗ 𝐵𝑝𝑒𝑘
(6)
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Setelah mendapatkan persentase kemajuan proyek, kemudian dihitung nilai total
kemajuan proyek secara keseluruhan (TPkm) dengan persamaan 7
𝑇𝑃𝑘𝑚 = ∑𝑁
(7)
𝑖=1 𝑃𝑘𝑚𝑖
Dimana Pkm adalah persentase kemajuan pekerjaan, Bpek
adalah
bobot
pekerjaan, Kr adalah kemajuan real, i adalah kemajuan pekerjaan (ke-). Untuk kecepatan kerja
dalam report proyek bisa di dapatkan dengan cara mencari apakah pekerjaan selesai melebihi
jadwal yang ditentukan. Ukuran kemajuan penyelesaian pekerjaan dihitung berdasarkan aturan
pada persamaan 8
(𝑡𝑔𝑡𝑘𝑒𝑟𝑖 − 𝑡𝑔𝑎𝑘𝑖 ) 𝑖𝑓 𝐾𝑟𝑖 = 100
(𝐾𝑐𝑝𝑡𝑖 ) {
(8)
0
𝑖𝑓 𝐾𝑟𝑖 < 100
Dimana untuk kecepatan dinotasikan dengan Kcpt, 𝑡𝑔𝑡𝑘𝑒𝑟𝑖 adalah tgl target pekerjaan
ke-i, 𝑡𝑔𝑎𝑘𝑖 adalah tgl terakhir melakukan report pekerjaan ke-i. Sehingga untuk total kecepatan
kerja (Tkcpt) dihitung dengan persamaan 9
𝑇𝑘𝑐𝑝𝑡 = ∑𝑁
(9)
𝑖=1 𝐾𝑐𝑝𝑡𝑖
Dimana Tkcpt adalah total kecepatan kerja, N adalah jumlah pekerjaan yang terhitung
berdasarkan kecepatan pekerjaan, dan i adalah urutan perhitungan kecepatan pekerjaan. Untuk
menentukan pengawas dengan kinerja yang terbaik, akan dibantu dengan metode SAW dan nilai
kriteria yang digunakan adalah nilai pengolahan data. Metode SAW membutuhkan bobot dari
masing-masing fitur/kriteria yang ditentukan oleh penyedia jasa kontruksi sesuai dengan kondisi
dari penyedia jasa konstruksi. Metode Simple Additive Weighting merupakan metode yang
banyak digunakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut. Metode SAW
membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat
diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW mengenal adanya 2 (dua)
atribut yaitu kriteria keuntungan (benefit) dan kriteria biaya (cost). Perbedaan mendasar dari
kedua kriteria ini adalah dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan yang dihitung
berdasarkan ketentuan pada persamaan 10
𝑋𝑖𝑗
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑋𝑖𝑗
𝑅𝑖𝑗 { 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑋𝑖𝑗
𝑋𝑖𝑗

𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝑡)

(10)

dimana :
Rij
: nilai rating kinerja ternormalisasi
Xij
: nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria
Max Xij : nilai terbesar dari setiap i kriteria
Min Xij : nilai terkecil dari setiap kriteria i
Benefit : jika nilai terbesar adalah terbaik
Cost
: jika nilai terkecil adalah terbaik
Nilai rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut kriteria (Cj),
i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Nilai preferensi setiap alternatif (Vi) digunakan pada persamaan 11
𝑉𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 𝑟𝑖𝑗 (11)
Untuk Vi adalah rangking untuk setiap alternative, wj adalah nilai bobot dari setiap
kriteria, rij adalah nilai rating kinerja ternormalisasi, n adalah jumlah kriteria, i adalah kriteria kei. Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Data proyek yang digunakan adalah data scheduling pekerjaan, contoh data scheduling
dapat dilihat pada tabel 1. Data scheduling kemudian di preprocessing sehingga menghasilkan
data awal seperti yang terlihat pada tabel 2.
Tabel 1. Contoh Data Schedulling
URAIAN
PEKERJAAN

NO

JUMLAH
HARGA

BOBOT

(Rp)

(%)

WAKTU PELAKSANAAN 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER

HARI KE -

01 07

08 14

15 21

22 28

29 35

36 42

43 49

50 56

57 63

0,036

0,036

0,138

64 70

71 77

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

0,138

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

0,423

0,423

0,423

0,423

0,423

0,423

0,423

0,423

0,423

78 84

PEKERJAAN
PERSIAPAN

I.

1

Pekerjaan
pengukuran

2

Papan Nama
Kegiatan

3

Pembersihan dan
pematangan lokasi

750.000,00

250.000,00

1.500.000,00

0,327

0,109

0,653

0,327

0,036

0,653

PEKERJAAN
PAVING JALAN
LETDA REGUG II

II.

1

Pek. Galian tanah
biasa

2.529.809,38

2

Pas. Paving 20 x 20,
t = 8 cm, K225 warna

46.009.080,00

3

Pas. Paving 20 x 20,
t = 8 cm, K225

4

Pas. Kansten Kursi
P=40, K225

5

Pek. Beton Pengunci
Paving camp. 1 ;2 ;3

6

Pek.Beton
Campuran 1:2:3

1.128.130,50

7

Pek.Kanstain
Segilima

19.563.630,43

8.732.400,00

593.460,00

1.813.066,88

1,102

20,041

3,804

0,259

0,259

0,790

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,491

8,522

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

0,099

0,099

0,099

0,164

0,164

0,164

1,065

Tabel 2. Data Pekerjaan Awal
Tgl Mulai Pekerjaan :
URAIAN PEKERJAAN

17/07/2018
Harga (NPek)

Bobot
(BPek)

Hari
Awal ke

Hari
Target ke

PEKERJAAN PERSIAPAN
Pekerjaan pengukuran

750.000

0,01

1,00

7,00

Papan Nama Kegiatan

250.000

0,0030

1,00

21,00

Pembersihan dan pematangan lokasi
PEKERJAAN PAVING JALAN LETDA
REGUG II

1.500.000

0,02

1,00

7,00

Pek. Galian tanah biasa

2.529.809

0,03

8,00

63,00

Pas. Paving 20 x 20, t = 8 cm, K225 warna

46.009.080

0,56

15,00

77,00

Pas. Paving 20 x 20, t = 8 cm, K225

8.732.400

0,11

15,00

77,00

Pas. Kansten Kursi P=40, K225

593.460

0,01

78,00

84,00

Pek. Beton Pengunci Paving camp. 1 ;2 ;3

1.813.067

0,02

29,00

84,00

Pek.Beton Campuran 1:2:3

1.128.131

0,01

64,00

84,00

Pek.Kanstain Segilima

19.563.630

0,24

15,00

70,00

Nilai Proyek

82.869.577

(Np)

85
90

858
Untuk mendapatkan perhitungan ekstraksi fitur dibutuhkan contoh rangkuman salah satu
item pekerjaan seperti yang terlihat pada Tabel 3 yang memperlihatkan kemajuan kerja untuk
Pekerjaan Galian Tanah Biasa.
Tabel 3. Data Report Pengawas
Pek. Galian tanah biasa
Kemajuan
(%)

Tgl

Deskripsi

25/07/2018

5

cek lokasi dan konfirmasi tenaga

26/07/2018

10

mempersiapkan peralatan kerja

27/07/2018

12

buat tempat tinggal non permanen

28/07/2018

14

pembuatan plang galian

29/07/2018

30

galian tahap 1

30/07/2018

34

galian tahap 2

31/07/2018

36

galian tahap 3

01/08/2018

39

angkut tanah ke tempat gudang proyek

02/08/2018

40

galian tahap 4

03/08/2018

42

galian tahap 5

…...

…...

…..

11/09/2018

96

galian tahap 30

12/09/2018

97

pembersihan bekas galian

13/09/2018

100

pembersihan bekan galian

Tabel 4 Hasil Perhitungan Ekstrasksi Fitur

URAIAN
PEKERJAAN

Bobot
(Bpek)

Target
Pekerjaan
(Tgtker)

Start kerja
(tglstart)

Kemajuan
Real (Kr)

Tgl report
akhir (tgak)

Jml
report
real(jrr)

Jml
report
shrsnya
(jrs)

Kelengkapan
(Klkp)

Persentase
Kemajuanl
(Pkm)

Kecepatan
(Kcpt)

PEKERJAAN
PERSIAPAN
Pekerjaan pengukuran

0,01

24/07/2018

18/07/2018

100

22/07/2018

4

4

100

0,9050366

2

0,0030

07/08/2018

18/07/2018

100

31/07/2018

13

13

100

0,3016789

7

0,02

24/07/2018

18/07/2018

100

25/07/2018

7

7

100

1,8100732

-1

Pek. Galian tanah biasa
Pas. Paving 20 x 20, t =
8 cm, K225 warna
Pas. Paving 20 x 20, t =
8 cm, K225
Pas. Kansten Kursi
P=40, K225
Pek. Beton Pengunci
Paving camp. 1 ;2 ;3
Pek.Beton Campuran
1:2:3

0,03

18/09/2018

25/07/2018

100

13/09/2018

40

50

80

3,0527601

5

0,56

02/10/2018

01/08/2018

60

18/09/2018

40

48

83,33333333

33,311921

0

0,11

02/10/2018

01/08/2018

70

18/09/2018

48

48

100

7,3762655

0

0,01

09/10/2018

03/10/2018

0

18/09/2018

0

-15

0

0

0

0,02

09/10/2018

15/08/2018

80

18/09/2018

30

34

88,23529412

1,7502847

0

0,01

09/10/2018

19/09/2018

30

18/09/2018

0

-1

0

0,4083998

0

Pek.Kanstain Segilima

0,24

25/09/2018

01/08/2018

80

18/09/2018

40

48

83,33333333

18,886188

0

73

68

13

Papan Nama Kegiatan
Pembersihan dan
pematangan lokasi
PEKERJAAN
PAVING JALAN
LETDA REGUG II

TKlkp

TPkm

TKcpt

Data report untuk masing-masing item pekerjaan dan data awal kemudian akan
dikombinasikan untuk mendapatkan nilai fitur/kriteria. Hasil perhitungan dari ekstrasi fitur dapat
lihat pada tabel 4. Dimana pada tabel 4 nilai ekstraksi fitur untuk satu pengawas atau dalam
penelitian ini disebut pengawas A sebagai berikut :
•
TPkm = 68
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TKcp = 13
Np
= 82,869,577
TKlkp = 73
hasil penelitian di dapatkan nilai kriteria dan alternative yang ditunjukkan pada

tabel 5
Tabel 5. Alternatif dan Kriteria
Persentase
Kemajuan

Kecepatan
Kerja

Nilai
perkerjaan

Kelengkapan
Report

Pengawas A

68

13

82.869.577

73

Pengawas B

40

5

70.550.765

80

Pengawas D

70

-4

65.725.400

90

Pengawas E

85

-1

67.578.245

79

Pengawas F

68

7

92.645.254

63

Alternatif

Proses berikutnya adalah membentuk matrix ternormalisasi dengan acuan data yang
terdapat pada tabel 5. Hasil matrix ternomarlisasi ditunjukkan sebagai berikut :
0,80
1
0,89 0,81
0,47 0,38 0,76 0,89
𝑅 = 0,82 −0,31 0,71
1
1
−0,08 0,73 0,88
[0,80 0,54
0,70]
1
Tabel 6 merupakan bobot untuk masing-masing fitur/kriteria yang telah disepakati
penyedia jasa kontruksi. Bobot tersebut akan digunakan untuk melakukan perhitungan
perangkingan
Tabel 6 Bobot Kriteria
Bobot Kriteria
Nilai Proyek (Np)
Kecepatan Kerja (Tkcpt)
Kelengkapan Report (Tklkp)
Kemajuan Pekerjaan (TPkm)
Total :

35
25
15
25
100

%
%
%
%
%

Perhitungan Perangkingan :
V1: (0,8*(35/100))+(1*(25/100))+(0,89*(15/100))+(0,81*(25/100))
= 0,87
V2: (0,47*(35/100))+(0,38*(25/100))+(0,76*(15/100))+(0,89*(25/100)) = 0,60
V3: (0,82*(35/100))+(-0,31*(25/100))+(0,71*(15/100))+(1*(25/100))
= 0,57
V4: (1*(35/100))+(-0,08*(25/100))+(0,73*(15/100))+(0,88*(25/100))
= 0,66
V5: (0,8*(35/100))+(0,54*(25/100))+(1*(15/100))+(0,7*(25/100))
= 0,74
Dari hasil perhitungan perangkingan didapatkan nilai terbesar adalah V1 sehingga
alternative A1 terpilih sebagai alternative terbaik (Pengawas Proyek A).
4. KESIMPULAN
Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian Penentuan Kinerja
Pengawas Kontruksi dengan Metode SAW (Simple Additive Weighting) yaitu sebagai berikut :
1. Data scheduling dan laporan pengawasan pekerjaan bisa digunakan sebagai acuan untuk
menentukan kinerja masing-masing pengawas proyek.
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2. Fitur atau kriteria yang digunakan adalah nilai proyek, kemajuan proyek, kecepatan kerja dan
kelengkapan laporan pengawas.
3. Dengan metode SAW bisa didapatkan rangking kinerja terbaik dari masing-masing pengawas
proyek dilapangan.
5. SARAN
Dalam penelitian ini alangkah baiknya bisa dikembangkan dengan menambahkan
fitur/kriteria tambahan untuk menjadi pertimbangan seperti masa kerja, kemampuan dalam
manajemen kebutuhan proyek dilapangan dan banyaknya koreksi pekerjaan di lapangan.
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APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDETEKSI
GEJALA AWAL PENYAKIT MALARIA
MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING
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Abstrak
Penyakit malaria merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan
kematian terutama kelompok beresiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil dan bahkan semua
usia. Pada umumnya, masyarakat jika terkena gejala-gejala umum penyakit malaria seperti
demam, sakit kepala, meriang, nyeri otot, mual dan bahkan muntah cenderung tidak melakukan
pemeriksaan oleh karena ada yang menganggap gejala tersebut merupakan hal biasa yang sering
terjadi, ada pula yang malas mengantri terutama bagi sebagian besar masyarakat yang memiliki
banyak kesibukan. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi secara dini
gejala awal penyakit malaria yang kemungkinan diderita tanpa harus konsultasi langsung ke
dokter. Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan yaitu jenis-jenis penyakit malaria, gejala awal
yang ditimbulkan dari penyakit tersebut. Aplikasi ini menggunakan metode Forward Chaining,
bahasa pemrograman PHP, dan MySQL sebagai Basis Data. Hasil dari aplikasi ini yaitu
informasi awal penyakit malaria berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien.
Kata kunci— Malaria, Metode Forward Chaining, Sistem pakar.
Abstract
Malaria is one of the health problems that can cause death, especially high risk groups,
namely infants, toddlers, pregnant women and even all ages. In general, people who are exposed
to common symptoms of malaria such as fever, headache, chills, muscle aches, nausea and even
vomiting tend not to do the examination because there are those who consider these symptoms to
be common, often there are lazy waiting in line especially for most people who have a lot of work.
Therefore we need an application that can detect early symptoms of malaria that may be suffered
without having to consult directly with a doctor. The criteria determined are the types of malaria,
the initial symptoms arising from the disease. This application uses the Forward Chaining
method, the PHP programming language, and MySQL as the Database. The results of this
application are initial information on malaria based on symptoms experienced by the patient.
Keywords— Malaria, Forward Chaining Method, Expert system.
1. PENDAHULUAN

S

istem pakar (expert system) 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 (Martin dan Oxman, 1988) [7].
Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan
meniru kerja dari para ahli. Sistem pakar dibuat hanya pada domain pengetahuan tertentu untuk
suatu kepakaran tertentu yang mendekati kemampuan manusia di salah satu bidang. Sistem pakar
mencoba mencari penyelesaian yang memuaskan yaitu sebuah penyelesaian yang cukup bagus
agar pekerjaan dapat berjalan walaupun itu bukan penyelesaian yang optimal. (Hartati, Sri dan

864
Sari Iswanti, 2008) [6]. Sistem pakar untuk melakukan diagnosis kesehatan telah dikembangkan
sejak pertengahan tahun 1970 dan pertama dibuat oleh Bruce Buchanan dan Edward Shortliffe di
Stanford University yang diberi nama MYCIN (Heckerman, 1986) [8].
Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Baik itu dari segi gaya
hidup maupun asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Bagi tubuh, sehat merupakan
faktor utama untuk memperoleh dan menikmati hidup. Oleh karena itu, banyak usaha yang dapat
kita lakukan agar kesehatan kita tetap terjaga dan selalu fit seperti istirahat yang cukup dan rajin
berolahraga. Penyakit malaria merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan
kematian terutama kelompok beresiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil dan bahkan semua
usia. Pada umumnya masyarakat jika terkena gejala-gejala penyakit malaria cenderung tidak
melakukan pemeriksaan oleh karena malas mengantri terutama masyarakat yang memiliki
kesibukan. Untuk membantu masyarakat mengetahui tentang jenis penyakit malaria, maka perlu
dibangun sebuah aplikasi. Sistem pakar deteksi dini penyakit malaria dapat memberikan
informasi-informasi tentang jenis penyakit malaria kepada masyarakat Papua terutama
masyarakat pendatang.
Aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi dini gejala awal penyakit malaria merupakan
alternatif konsultasi ke dokter bagi masyarakat umum. Aplikasi ini dibangun dengan komponen
sistem bahasa, pengetahuan yang saling berinteraksi. Aplikasi ini hanya untuk mendeteksi gejala
awal penyakit malaria dan untuk membedakan penyakit malaria berdasarkan gejala awal yang
dialami oleh pasien. Adapun tujuan aplikasi ini di bangun yaitu untuk membantu masyarakat
umum dan masyarakat awam mengetahui gejala awal dari penyakit yang kemungkinan diderita
tanpa harus konsultasi langsung ke dokter. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat luas secara
online melalui internet kapan pun dan dimana pun. Berdasarkan uraian diatas, penulis
mengusulkan aplikasi sistem pakar yang mampu mendeteksi dini penyakit malaria melalui judul
yaitu Aplikasi Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Gejala Awal Penyakit Malaria menggunakan
Metode Forward Chaining.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian Apikasi Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Penyakit Malaria Menggunakan
Metode Forward Chaining dilakukan menurut urutan-urutan sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data tentang jenis-jenis penyakit malaria.
b. Menganalisa data yang terkumpul.
c. Merancang dan mendesain data base untuk menyimpan data jenis-jenis penyakit malaria.
d. Merancang metode inferensi forward chaining, untuk menelusuri jenis-jenis penyakit
malaria.
e. Merancang desain interface sebagai media interaksi antara user dan admin.
f. Membangun sistem pakar berbasis online
g. Melakukan pengkodean
h. Test dan implementasi terhadap aplikasi yang dibuat.
2.2 Instrumen Pengambilan Data
Untuk memperoleh data, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi
lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek
penelitian. Adapun data-data diperoleh dengan cara sebagai berikut :
1. Pengamatan (Observasi)
Yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain
untuk keperluan tersebut.
2. Wawancara (Interview)
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Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung
antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam metode
ini dilakukan tanya jawab dengan beberapa narasumber yaitu :
Lokasi Wawancara
: Puskesmas Elly Uyo
Waktu Wawancara
: Rabu, 17 Mei 2017
1. Nama
: Dr. Emilia Marnita Situmorang
Jabatan
: Dokter Umum Puskesmas Elly Uyo
2. Nama
: Ade Irma Resmol
Jabatan
: Penanggung Jawab Penyuluh Penyakit
Malaria
Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter umum yang di lakukan Puskesmas Elly Uyo
mengenai penyakit malaria serta studi literatur, dapat disimpulkan bahwa gejala awal yang paling
sering muncul adalah demam, mual, muntah dan sakit kepala. Perbedaan yang paling mendasar
dari gejala penyakit malaria yaitu serangan demam yang memilik jangka waktu berbeda-beda.
Berikut ini merupakan data gejala awal penyakit malaria yang didapatkan dari hasil wawancara
dengan narasumber di Puskesmas Elly Uyo.

No

Penyakit

Tabel 1 Jenis Penyakit dan Gejala awal
Gejala

1

Malaria Tertiana
(Plasmodium vivax)

1. Demam
2. Demam berkala 3 hari sekali dengan puncak demam
setelah 48 jam
3. Menggigil
4. Keringat dingin
5. Sakit kepala
6. Mual
7. Muntah
8. Terasa masuk angin /tidak enak badan
9. Nyeri otot
10. Suhu demam biasanya 390C

2

Malaria Quartana
(Plasmodium
Malariae)

1. Demam
2. Demam berkala 4 hari sekali dengan puncak demam
setiap 72 jam
3. Menggigil
4. Keringat dingin
5. Sakit kepala
6. Mual
7. Muntah
8. Terasa masuk angin /tidak enak badan
9. Nyeri otot
10. Suhu demam biasanya 380C

866
3

Malaria Tropika
(plasmodium
Falcifarum)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Demam
Serangan demam tidak menentu
Menggigil
Keringat dingin
Sakit kepala
Panas ireguler
Muntah
Terasa masuk angin /tidak enak badan
Pembesaran limpa
Nyeri otot
Suhu demam biasanya 400C

4

Malaria Ovale
(plasmodium Ovale)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demam berkepanjangan
Menggigil
Keringat dingin
Sakit kepala
Mual
Muntah
Terasa masuk angin /tidak enak badan
Nyeri otot
Meriang
Suhu demam biasanya 380C
(jenis penyakit malaria ini tidak mudah untuk
didiagnosa karena memilki kemiripan dengan malaria
tertiana.Untuk mendiagnosa penyakit malaria ovale,
dokter harus terlebih dahulu menemukan malaria
tertiana dalam tubuh pasien. Jenis penyakit ini tidak
mengkhawatirkan dibandingkan dengan jenis malaria
lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Diagram Konteks Rancangan Sistem

Gambar 1 Diagram Konteks sistem yang di rancang
Dalam Aplikasi sistem pakar ini admin dapat mengelola gejala penyakit, penyakit dan rule
yang benar sehingga user yang nanti menggunkan dapat melihat tampilan gejala penyakit,
solusi, analisa penyakit dan hasil analisanya.

3.2 Data Flow Diagram
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Gambar 2 DFD Level 0

Gambar 3 DFD Level 1

3.2 Entity Relationship Diagram

Gambar 2 ERD
3.3 Implementasi
3.3.1 Menu Master Data
Tampilan Gambar 3 dibawah ini merupakan tampilan menu master data dimana terdapat menu
sub lainnya yaitu data gejala, data penyakit dan data rule.

Gambar 3 Tampilan Menu Master Data
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3.3.2 Menu Hasil Gejala Awal Penyakit
Menu hasil diagnosa awal penyakit pada Gambar 4 berfungsi untuk melihat hasil konsultasi
penyakit.

Gambar 4 Hasil GejalaAwal Penyakit
4. KESIMPULAN
Dari perancangan aplikasi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu :
1. Aplikasi ini berjalan dengan baik dan mudah digunakan.
2. Hasil dari aplikasi ini merupakan informasi awal penyakit malaria berdasarkan gejala yang
dialami pasien.
5. SARAN
Adapun saran yang dapat disampaikan dalam pembuatan aplikasi ini adalah :
1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan metode penelusuran yang lain selain metode Forward
Chaining.
2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk mendeteksi gejala awal penyakit malaria dan tidak pada
stadium lanjut sehingga memungkinkan dapat dilakukan pengembangan sampai pada
diagnosa akhir penyakit.
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Abstract
Sentiment analysis is a very necessary feature in collecting information about the user
preferences about a topic on social media. Analyzing the user sentiments is important to find out
negative comments and positive comments. This study aims to classify tweet data into 2 sentiments
namely positive and negative. In this study, we collect the Indonesian texts dataset from big data
of Twitter social media. The collected dataset from tweeter is called as tweets bag of word is used
in this study to predict the student preferences about university study. After extracting the
datasets, we get 1978 example of tweets data containing both positive and negative opinions
which will be classified using a text mining approach of Naïve Bayes algorithm. Before
classification, several stages of text processing are carried out such as case folding,
normalization, tokenization and stopwords removal. There are 113 negative tweets, 1744 neutral
tweets and 116positive tweets. We also test the accuracy of the Naïve Bayes algorithm and get
85% accuracy rate. We implied that the tweet analysis can be used by university decision maker
as information for decision maker to build strategy and interest of high school graduates to
continue studying to university.
Keywords: Sentiment analysis, Text Mining, Naïve Bayes, classification, twitter.
1. INTRODUCTION

T

his time youth generation which so-called millennial youth has wide knowledge about social
media which help them to get and share knowledge through online platform. They also have
wider access to social media application and share their opinion which important for both them
and related stakeholders. Their accumulative opinions lead to a trend of sentiments which can be
positive or negative toward certain topics. One of the implementations of the sentiments is toward
their preferences to study further to university. In Indonesia, university is a higher education
institution after the student graduated from general school or college [1]. The university is a level
of education after secondary education of Senior High School (SMA).
Based on data from the Central Statistics Agency the number of graduates of high school
at the age of 19-24 years has increases every year. However, the number of the graduates to
continue study further is slowing down.
It means that the participation rate of the graduates to continue study to university is
difficult to predict with manual approach. Even though big university has tendency to get
increased number of students, however, for small university, it sometimes has difficulty to get
new students which causing the university to lack of student’s numbers. The university decision
makers need a tool to know the cause of the decreased number of new students entering their
university.
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As marketing strategy, the public interest in continuing to college needs to be cultivated
in every high school graduate. The graduates who have an interest in continuing to a higher level
of education will have a sense of interest and are motivated to study harder, so they can compete
with other students.
One of the most popular social media services today is Twitter. Twitter has produced 110
million tweets every day and has more than 200 million users [2]. Lots of research on text mining
makes social media as a medium to get sentiment or poll information. In addition, Twitter is often
used by users as a medium to publicize daily activities or places to express what users feel [3].
Many Twitter users unconsciously provide information about their personality through tweets or
posts they make in natural language [4]
In previous studies the Naive Bayes method was also used in predicting neglected
dermatological diseases but could even cause death where the Naive Bayes method was used to
recognize data patterns to reveal the possibility of dermatological diseases [5]. The Naive Bayes
method is also considered to have good potential in classifying documents compared to other
classification methods in terms of computational accuracy and efficiency [6]. Previous research
has been conducted relating to the problems faced by the author, namely the title "Sentiment
Analysis on Twitter for Regarding the Use of Public Transportation in Cities with the Support
Vector Machine Method". The study was conducted by Novantirani, Anita., et al in 2015. In this
study the results of testing and analysis conducted by the author with the support vector machine
method, with accuracy reached 78.12%. Accuracy results on the use of the support vector machine
method are influenced by several things, namely the composition of the amount of training and
testing data, the number of datasets used and the composition of the amount of positive and
negative data. [7]
The purpose of this research is to classify sentiments in tweet data and use text mining
with the Naïve Bayes method for sentiment analysis on Twitter social media.
The benefits of this research are as follows:
a. This research is expected to provide additional knowledge about the implementation of
the NB (Naïve Bayes) algorithm and can provide an overview of how sentiment analysis
on Twitter social networks to classify opinions for various interests and optimize social
network information for the public interest.
b. It is also useful to find information about a product or brand to find out the market
response to the product or brand whether it has a positive or negative response from the
market and is also beneficial for public figures to measure the public response to
themselves.
c. This study is also useful to find out how successful the NB (Naive Bayes) algorithm is in
classifying Indonesian texts.
2. THEORITICAL FRAMEWORK
2.1. Naive Bayes Definition
Naive Bayes is a simple probabilistic classification that calculates a set of probabilities
by adding up the frequency and combination of values from a given dataset. The algorithm uses
the Bayes theorem and assumes all the independent or non-interdependent attributes given by
values to class variables [8]. Another definition says that Naive Bayes is a classification with
probability and statistical methods presented by the British scientist Thomas Bayes, which
predicts future opportunities based on experience in the past [10].
Naive Bayes is based on the simplification assumption that attribute values are
conditionally mutually independent if output values are given. In other words, given the value of
output, the probability of observing together is a product of individual probabilities [8]. The
advantage of using Naive Bayes is that this method only requires a small amount of training data
to determine the estimated parameters needed in the classification process. Naive Bayes often
works far better in most complex real-world situations than expected [9].
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2.2. The Naive Bayes Method Equation
The equation of the Bayes theorem is [10]:
𝑃(𝐻 |𝑋) =

𝑃(𝑋 |𝐻 ).𝑃(𝐻)
𝑃(𝑋)

………………………….(1)

where:
X: Data with unknown classes
H: The data hypothesis is a specific class
P (H | X): H hypothesis probability based on condition X (posteriori probability)
P (H): Hypothesis probability H (prior probability)
P (X | H): Probability of X based on conditions on the hypothesis H
P (X): Probability of X
To explain the Naive Bayes method, it is important to know that the classification process requires
a number of clues to determine what class is suitable for the analyzed sample. Therefore, the
Naive Bayes method above is adjusted as follows:
𝑃(𝐶 |𝑋𝐹1 … 𝐹𝑛) =

𝑃(𝐶)𝑃(𝐹1…𝐹𝑛|𝐶)
𝑃(𝐹1…𝐹𝑛)

…………………………(2)

To explain the Naive Bayes theorem, it is important to know that the classification process
requires a number of clues to determine what class is suitable for the analyzed sample. Therefore,
the Bayes theorem above is adjusted as follows. The above formula can also be written simply as
follows:
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑥 𝑙𝑖𝑘𝑒ℎ𝑜𝑜𝑑
𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒

………………………..(3)

Evidence values are always fixed for each class in one sample. The value of the posterior
will later be compared with the value of the posterior grades of other classes to determine to which
class a sample will be classified. Further elaboration of the Bayes formula is carried out by
describing (C | F1 ... Fn) using the following multiplication rules:
P (C | F1 ... Fn) = P (C) P (F1 ... Fn | C)
= P (C) P (F1 | C) P (F2, ... Fn | C, F1)
= P (C) P (F1 | C) P (F2 | C, F1) P (F3, ... Fn | C, F1, F2)
= P (C) P (F1 | C) P (F2 | C, F1) P (F3, ... Fn | C, F1, F2) P (F4, ... Fn | C, F1, F2, F3)
= P (C) P (F1 | C) P (F2 | C, F1) P (F3, ... Fn | C, F1, F2) P (Fn | C, F1, F2, F3, ..., Fn1)…………………………………………………………………………..(4)
It can be seen that the results of the elaboration cause more and more complexity of the
condition factors that affect the probability value, which is almost impossible to analyze one by
one. As a result, the calculation becomes difficult to do. Here is used a very high assumption of
independence (naive), that each of the instructions (F1, F2, ... Fn) are independent of each other.
With these assumptions, the following similarities apply:
For I ≠ j, such that 𝑃(𝐹𝑖 |𝐶, 𝐹𝑗 ) = 𝑃(𝐹𝑖 |𝐶) ………………………….(5)
The equation above is a model of the Naive Bayes theorem which will then be used in the
classification process. For classification with continuous data the Gauss Density formula is used:
𝑃(𝑋𝑖 = 𝑥𝑖 |𝑌 = 𝑦𝑖𝑗 ) =
where:
P: Opportunity

1
√2𝜋𝜎𝑖𝑗

𝑒

(𝑋𝑖−𝜇𝑖𝑗)2
2𝜎2 𝑖𝑗

……………………………(6)
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Xi: Attribute to i
xi: Attribute value to i
Y: Class sought
yi: Sub class Y is sought
µ: mean, represents the average of all attributes
σ: Standard deviation, denotes variants of all attributes.
3. RESEARCH METHOD
In this study, the data used is tweet specialization of high school graduates to continue to
tertiary institutions found on Twitter. Tweets used are tweets containing opinions about interests
in college. Total tweets used as data is 1978 tweets. The selection of data manually is to choose
tweet sentences that are in Indonesian and do not contain pictures. Tweets that have been selected
are then saved to an Excel file. The data needed in this study consists of two types, namely training
data and test data. For training needs, the data collected will be categorized manually by the author
and assess the sentiments contained in the Tweet and mark the Tweet into 2 sentiment categories,
namely Tweets that contain negative and positive sentiments.
4. DISCUSSION
Preparing the data to be processed is applied by RStudio, in this study the data to be
processed is text data from tweets that are on social media Twitter related to the interests of high
school graduates to continue studying taken in August 2019. The data is entered into an excel file
that is named kuliah.csv. Then the data is loaded into the RStudio application for further
processing.
4.1. Data Extraction as Sampling
This study found a total of 10 variables using the 'userTimeline' function, a snapshot of
the sample data shown in Table 1 below.

Fig. 1. Result of Crawling data from Twitter Big Data
In Fig.1, it showed that the text column contains the opinion of tweeter users. In favorite
column, we can get the information that they are not prefer to discuss about university. Whereas,
in truncated column, which means, after we implemented the Naïve Bayes approach, we get there
are true-false sentiments which represents their negative and positive opinions about studying
further to the university.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 875

4.2. Data Cleaning
The ‘text’ field contains the tweet, hashtag, and URL sections. We need to remove the
hashtag and URL from the text field so we only have the main tweet section to run our sentiment
analysis. It contains many URLs, hashtags, and other Twitter handles. We will delete all of this
using the gsub function. Our current text fields look like below:
Table 1. Data that has been deleted hashtag and URL
No
1
2
3
4
5

Tweet data
RT
Untung ntar mo kuliah onlen. gaperlu dah tuh ketemu org2 yg permasalahin outfit cuz
u wont see me bitch. i be lying…
kenapa mau jualan? Ga ribet berbisnis sambil kuliah? \n<U+0001F469> : bcs i enjoyed
it, i like to share something that some…
nsenin masuk kuliah auto makan nasi + garem
whenever ada kuliah tamu, i feel stupid lol

4.3. Scoring of Sentiment of Each Tweet
This research needs to try to get an emotional score for each tweet. By breaking down
emotions into 10 different emotions - Anger, anticipation, Lov, Fear, Joy, sadness, surprise, trust,
negative and positive.

Anger
0
2
3
4
5
6

Table 2. Sentiment score for each tweet
Anticipation Lov Fear Joy Sadness Surprise Trust
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Negative Positive
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
1

The output above shows the various emotions that exist in each tweet.
Now, we will use the get_sentiment function to extract the sentiment score for each tweet.
Table 3. Grouping based on positive tweets
No
Tweet data
1
kenapa mau jualan? Ga ribet berbisnis sambil kuliah? \n\U0001f469 : bcs i enjoyed it,
i like to share something that some… "
2
3
4
5
6

nsenin masuk kuliah auto makan nasi + garem"
"gue lulus kuliah mau balik indo and make a 24 hour boba place not because i think it'll
make me a lot of money but bc I Want That"
"At certain point, I should agree that kuliah is a comfort zone."
"i know this won't change anything but i just hope they come to indo on feb 2020 so i
can watch it klo sept tuh kuli… "
"Kuliah di Seoul Absence of\nComprehensive Art School."

Table 4. Grouping based on negative tweets
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No
1
2
3

Tweet data
"bsk masuk kuliah and guess what me got a massive diarrhea AGAIN fuck "
"kuliah sore kills me slowly:("
"Run .... Never back !!! You are fucking COWARD !!\n "

The next step is to make a classification from the score of each tweet. In total, 1978 tweets
were evaluated, so there must be 1978 positive, negative or neutral scores, one for each tweet. so,
we get a total number of tweets scores for the interest of high school graduates to continue their
studies, the classification is depicted as a histogram of tweets containing three histogram bars of
negative, neutral and positive sentiment in the is as follows:
2000
1500
1000
500
0
Series1

Negative

Neutral

Positive

113

1744

116

Fig. 2. Tweet Sentiment result
After classification phase, we get 113 negative text processing stage, the data will enter
the stage of classification to find out of the 1978 tweets data into the category of positive or
negative sentiment. The classification process for the tweets data are grouped using the Naïve
Bayes with the sample is given in Table 5.
Table 5. The classification phase of 100 tweet data
[1] 0.00 -1.50 2.75 0.00 1.10 -1.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[16] 0.00 0.00 0.60 0.00 2.05 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
[31] 1.40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.40 0.00 -0.50 0.00
[46] 0.00 0.00 -1.00 0.00 -1.30 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 -0.25 -0.65 0.50 0.00 1.60
[61] 0.00 0.00 0.75 0.00 0.50 -1.50 0.00 -0.60 -0.25 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00
[76] 0.00 -1.00 -1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[91] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00
[106] 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[121] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[136] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 0.00
[151] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[166] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[181] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[196] 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Table 6. The classification into negative, positive and neutral sentiment
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[1] "Neutral" "Negative" "Positive" "Neutral" "Positive" "Negative" "Negative"
"Neutral"
[9] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
[17] "Neutral" "Positive" "Neutral" "Positive" "Neutral" "Positive" "Neutral"
"Neutral"
[25] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Positive" "Neutral" "Positive"
"Positive"
[33] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Positive"
"Neutral"
[41] "Neutral" "Positive" "Neutral" "Negative" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
"Negative"
[49] "Neutral" "Negative" "Neutral" "Positive" "Neutral" "Neutral" "Positive"
"Negative"
[57] "Negative" "Positive" "Neutral" "Positive" "Neutral" "Neutral" "Positive"
"Neutral"
[65] "Positive" "Negative" "Neutral" "Negative" "Negative" "Neutral" "Neutral"
"Positive"
[73] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Negative" "Negative" "Neutral"
"Neutral"
[81] "Neutral" "Neutral" "Negative" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
"Neutral"
[89] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
"Positive"
[97] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Positive" "Neutral"
"Neutral"
[105] "Neutral" "Positive" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
"Neutral"
[113] "Neutral" "Positive" "Neutral" "Negative" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
"Neutral"
[121] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
"Neutral"
[129] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
"Neutral"
[137] "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral" "Neutral"
"Neutral"
From the results of the classification will proceed to the stage of accuracy calculation.
The accuracy phase is useful for knowing the performance of the Naïve Bayes classifier algorithm
in classifying text data whether it gets high accuracy or even low accuracy. The following picture
shows the accuracy of the Naïve Bayes classifier algorithm:

Fig. 3. Result of accuracy testing (source: RStudio)
From this picture we got 85% accuracy test results. It can be concluded that the Naïve
Bayes algorithm is quite successful in predicting the correct sentiment category because the
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accuracy of the naïve Bayes algorithm results gets a high accuracy of 85% which means that the
performance of the Naïve Bayes algorithm can classify text data very well.
5.CONCLUSION
Based on the results of the analysis and testing that has been done on, the following
conclusions can be drawn:
a. Naïve Bayes algorithm is very effective to be used as a tweet classification process needed in
this sentiment analysis system where the value obtained in testing is up to 85%.
b. Naïve Bayes method can be used to classify tweets quite well on sentiment analysis systems.
6. SUGGESTIONS
The author suggests developing further research into the Tweet classification system as
follows:
a. Researchers suggest for further research to increase the amount of training data and test data
to get better results when classifying tweets.
b. The researcher suggests that for further research the language used is not only Indonesian but
can use regional or foreign languages such as English and other languages.
c. Researchers suggest for further research at the text processing stage plus the stemming feature
to get better results
d. The researcher recommends that future studies not only use the Naïve Bayes algorithm but
also use the support vector machine algorithm and other text classification algorithms.
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Abstrak
Penilaian kinerja karyawan di STMIK Amikom Surakarta dilakukan untuk mengevaluasi
dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah memberikan kontribusi positif bagi
instansi. Penilaian harus bersifat obyektif, adil, dan relevan dengan pekerjaan yang dilakukan.
Untuk itulah dibuat sebuah sistem untuk menilai kinerja karyawan agar obyetifitas penilaian
dapat dilakukan. Perhitungan dalam proses untuk menentukan keluaran berupa nama karyawan
yang memiliki andil besar bagi instansi menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).
Empat kriteria penilaian yang dipakai meliputi: (1) kedisiplinan waktu (2) kerjasama (3)
pengalaman kerja (4) inisiatif. Hasil penelitian menunjukkan besaran bobot untuk perhitungan
adalah 35% untuk kedisiplinan kerja, 25% untuk kerjasama, 20% dari pengalaman kerja dan
inisiatif sebesar 20%.. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagian PSDM
(Pengembangan Sumber Daya Manusia) STMIK Amikom Surakarta untuk menilai kinerja
karyawan secara obyektif, adil dan relevan.
Kata kunci—penilaian kinerja karyawan, metode saw, kriteria

Abstract
The value of employee performance at STMIK Amikom Surakarta is conducted to
evaluate and give awards to employees who have made a positive contribution to the institution.
Assessments must be objective, fair and relevant to the work done. For this reason, a system was
made to assess employee performance so that the objectivity of the assessment could be carried
out. The calculation in the process of determining the output in the form of the name of the
employee who has a big share for the agency uses the Simple Additive Weighting (SAW) method.
Four assessment criteria used include: (1) time discipline (2) cooperation (3) work experience
(4) initiative. The result showed the weighting for calculation was 35% for time discipline, 25%
for cooperation, 20% of work experience and initiative by 20%. From the results of this study it
is expected to help the Human Resources Development section of STMIK Amikom Surakarta to
assess employee performance objectively, fairly and relevantly.
Keywords—the value of employee performance, saw method, criteria
1. PENDAHULUAN

B

agian PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) STMIK Amikom Surakarta dalam
menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan dilakukan dengan melihat aktivitas karyawan
secara langsung dan meminta pendapat karyawan yang lain tentang karyawan yang akan dinilai
kinerjanya. Namun, cara seperti ini dinilai kurang efektif, kurang adil, dan masih bersifat
subjektif. Sisi subyektif yang cenderung mendominasi hasil keputusan membuat bagian PSDM
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memerlukan sebuah sistem yang mampu secara obyektif menghitung dan menilai kinerja
karyawan, sehingga akan diketahui, dievaluasi dan diberikan penghargaan pada karyawan yang
memiliki kontribusi positif bagi instansi.
Rancangan sistem penilaian kinerja karyawan yang akan dibuat diharapkan dapat
memberikan hasil berupa informasi yang tepat untuk membantu bagian PSDM dalam mengambil
keputusan yang bersifat adil dan obyektif terhadap proses evaluasi kinerja karyawan, sehingga
menghindarkan sisi subyektifitas.
Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas permasalahan yang akan diselesaikan adalah
bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam menghitung kinerja dan
menghasilkan keluaran berupa nama karyawan dalam mendukung perancangan sistem penilaian
kinerja karyawan. Dengan adanya suatu sistem penilaian kinerja karyawan diharapkan dapat
membantu pihak PSDM STMIK Amikom Surakarta dalam menentukan kinerja karyawan yang
baik secara objektif, adil dan relevan.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Alur Penelitian
Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Identifikasi masalah
Studi literatur
Pengumpulan data

Perhitungan Menggunakan
Metode SAW

Perancangan Sistem dan
Pembuatan Antarmuka
Sistem
Gambar 1. Alur Penelitian
Keterangan :
1. Identifikasi Masalah.
Pada tahap ini dirumuskan ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Masalah yang
ditemukan di bagian PSDM STMIK Amikom Surakarta adalah manjemen kesulitan
dalam melakukan penilaian kinerja karyawan secara obyektif, adil dan relevan. Kesulitan
ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kesenjangan dan tidak kondusifnya suasana
bekerja di instansi tersebut.
2. Studi Literatur.
Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka yaitu mempelajari buku-buku referensi, artikel
yang relevan, dan teori- teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
diselesaikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman teori dan konsep tentang
masalah yang diteliti.
Teori-teori terkait dengan permasalahan yang akan dibahas diantaranya :
a. Pengertian Kinerja
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Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama
periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan,
seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih
dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50) [1]. Kinerja merupakan prestasi
kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler,
2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh
seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara,
2002:22)[2]. Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi pekerjaan karyawan, apakah
sudah sesuai dengan peraturan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi. Dari
hasil evaluasi akan diberikan keputusan apakah seorang karyawan layak diberikan
penghargaan atas kerja kerasnya ataukah diberi teguran jika kinerja yang dilakukan belum
sesuai dengan ketentuan instansi.
b. Sistem Pendukung Keputusan
Sistem penilaian kinerja karyawan yang dibuat masuk dalam sistem pendukung
keputusan (SPK). SPK sebagai sistem informasi berbasis komputer yang adaptif, interaktif,
fleksibel, yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung solusi dari pemasalahan
manajemen yang tidak terstruktur untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Dengan demikian dapat ditarik satu definisi tentang SPK yaitu sebuah sistem berbasis
komputer yang adaptif, fleksibel, dan interaktif yang digunakan untuk memecahkan masalahmasalah tidak terstruktur sehingga meningkatkan nilai keputusan yang diambil[5].
2.2 Metode Simple Additive Weighting (SAW)
Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering disebut dengan istilah metode
penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari Simple Additive Weighting adalah mencari
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut [3]. Metode
Simple Additive Weighting membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu
skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.
Adapun langkah penyelesaian suatu masalah menggunakan metode Simple Additive
Weighting yaitu:
a) Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu Ci.
b) Memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sebagai W.
c) Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap alternatif.
d) Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci), kemudian melakukan normalisasi.
e) matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut
keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternomalisasi R.
f) Hasil akhir di peroleh dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dan perkalian matrik
ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih
sebagai alternatif yang terbaik sebagai solusi.
3. Pengumpulan Data.
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan wawancara dengan Kepala bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
(PSDM) STMIK Amikom Surakarta. Proses wawancara meliputi kriteria apa saja yang
diperlukan dalam menentukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Hasil wawancara
menghasilkan 4 (empat) kriteria yang disepakati untuk digunakan dalam proses penilaian,
yaitu : : (1) kedisiplinan waktu (2) kerjasama (3) pengalaman kerja (4) inisiatif. Kriteria
dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel input, sedangkan alternatif berfungsi
sebagai variabel output.
4. Perhitungan dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW).
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Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering disebut dengan istilah metode
penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari Simple Additive Weighting adalah mencari
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut.
Metode Simple Additive Weighting membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan
(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada
5. Perancangan Sistem dan Antar muka Sistem
Untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh sistem dalam melakukan penyusunan
kebutuhan (requirement) sebuah sistem dan perancangan fitur-fitur yang terdapat dalam
sistem maka dapat digambarkan dengan menggunakan Unified Modelling Language
(UML) : Use-case diagram adalah sebuah diagram yang mendeskripsikan interaksi antara
sistem dengan bagian eksternal dari sistem serta dengan user. Secara grafis, use-case
diagram ini mendeskripsikan siapa yang akan menggunakan sistem yang ada dan
bagaimana ekspektasi user saat berinteraksi dengan sistem tersebut.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perancangan Sistem
Beberapa tahapan perancangan sistem yang terdiri dari:
a. Perancangan Use Case Diagram

Gambar 2.Use case diagram
b. Perancangan Antarmuka
1) Rancangan halaman log in
Halaman log in merupakan halaman pertama yang muncul ketika pengguna mengakses
sistem. Pengguna harus memasukkan nama dan password agar bisa masuk ke dalam
sistem.

HALAMAN LOG IN
Logo
instans
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Masukkan nama

Masukkan password
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Gambar 3. Rancangan halaman log in
2) Rancangan Halaman Menu Utama
Halaman ini berisi menu-menu utama dalam sistem. Pengguna dapat memasukkan data
karyawan, data kriteria apa saja yang diperlukan dalam proses penilaian dan bisa cetak
laporan hasil penilaian.
Input

Penilaian

Input data karyawan

Laporan

Hitung kinerja karyawan

Input data kriteria

LOG OUT

Gambar 4. Rancangan halaman menu utama
PENILAIAN KARYAWAN
Identitas karyawan
NIK
Nama
Jabatan

No. NIK
1.
2.
3.
.
.
.

:
:
:

Nama

Jabatan

kedisiplinan waktu kerjasama

Kriteria Penilaian

kedisiplinan waktu
kerjasama
pengalaman kerja
inisiatif
Bobot

TAMBAH

:
:
:
:
:

SIMPAN

BATAL

KELUAR

Gambar 5. Rancangan Halaman Penilaian Kinerja Karyawan
3.2 Perhitungan menggunakan Metode SAW
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Dalam proses penghitungan penilaian kinerja karyawan menggunakan Simple Additive
Weighting diperlukan kriteria dan bobot pada saat perhitungannya sehingga diperoleh hasil
alternatif terbaik. Kriteria penilaian meliputi: kedisiplinan waktu, kerjasama, pengalaman kerja
dan inisiatif. Kriteria yang ada didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan input dalam pengambilan keputusan,
yaitu Ci. Kriteria penilaian yang digunakan yaitu:
a. C1 = Kedisiplinan waktu, dinilai dari kehadiran dalam berkerja pada periode 1 bulan
selama 26 hari.
b. C2 =kerjasama, dinilai dari pertanyaan yang diajukan oleh staff manajer kepada
setiap karyawan.
c. C3 = Pengalaman Kerja, dinilai pegalaman kerja karyawan pada lembaga.
d. C4 = Inisiatif, dinilai dari seberapa besar motivasi karyawan saat melaksanakan
pekerjaannya.
2. Memberikan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Pengambilan keputusan
memberikan bobot untuk setiap kriteria berdasarkan kriteria yang diharuskan dalam
penjabarannya pada tabel 1:
No.
1
2
3
4

Kriteria
Kedisiplinan waktu
Kerjasama
Pengalaman kerja
Inisiatif
Total

Tabel 1. Kriteria
Nilai
Benefit
Benefit
Benefit
Benefit

Bobot
35%
25%
20%
20%
100%

C1=35%(0,35); C2=25%(0,25); C3=20%(0,20); C4=20%(0,20)

3. Selanjutnya dibuat skala nilai untuk masing-masing kriteria.
Tabel 2. Skala Nilai Kriteria
No.
1
2
3
4

Skala Penilaian
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik

Keterangan Bobot Nilai
1
2
3
4

4. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Ada lima nama
karyawan yang dinilai :
Tabel 3. Nilai Rating Kecocokan
kriteria
Kedisiplinan
waktu
Kerjasama
Pengalaman
Inisiatif
No.
Nama
kerja
1
2
3
4
5

Toni (A1)
Slamet(A2)
Ana(A3)
Mada(A4)
Nuryanto(A5)

3
3
3
3
4

4
3
3
3
4

4
4
3
2
2

4
2
2
3
2

5. Selanjutnya membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci) yang telah ditentukan,
kemudian melakukan normalisasi matriks pada setiap nama.
Tabel 4. Matriks Awal
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C1
3
3
3
3
4

C2
4
3
3
3
4

C3
4
4
3
2
2

C4
4
2
2
3
2

Sesudah mendapatkan matriks awal selanjutnya melakukan normalisasi keputusan (Xij)
dengan menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi (Rij) dari alternatif (Ai) pada setiap kriteria
(Ci).

Ai/Ci
A1
A2
A3
A4
A5

C1
0,75
0,75
1
1
1

Tabe 5. Matriks Ternormalisasi
C2
C3
1
1
0,75
1
1
1
1
1
1
0,5

C4
1
0,5
0,67
1
0,5

Hasil yang diperoleh dari setiap kriteria yang ternormalisasi (Ri), kemudian menentukan
hasil nilai akhir (Vi) yang diperoleh dari penjumlahan dan perkalian elemen (Ri) dengan nilai
bobot (W), yaitu:
V1=(0,35*0,75)+(0,25*1)+(0,20*1)+ (0,20*1)
= 0,2625+0,25+0,2+0,2 = 0,9125
V2=(0,35*0,75)+(0,75*1)+(0,20*1)+ (0,20*0,5)
= 0,196875+0,1875+0,2+0,1 = 0,684375
V3=(0,35*1)+(0,25*1)+(0,20*1)+ (0,20*0,67)
= 0, 196875+0, 1875+0,2+0,06667 = 0,651042
V4=(0,35*1)+(0,25*1)+(0,20*1)+ (0,20*1)
= 0, 196875+0, 1875+0,2+0,06667 = 0, 651042
V5=(0,35*1)+(0,25*1)+(0,20*0,5)+ (0,20*0,5)
= 0, 196875+0, 1875+0,1+0,03333 = 0,517708
Hasil perhitungan diatas tertulis dalam Tabel 6 berikut:
Tabel 6. Hasil Nilai Akhir
No.
1
2
3
4
5

Nama
A1
A2
A3
A4
A5

Kedisiplinan Kerja
Kerjasama
0,35
0,25
0,2625
0,25
0,196875
0,1875
0,196875
0,1875
0,196875
0,1875
0,196875
0,1875

Pengalaman
Kerja
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Inisiatif
0,2
0,2
0,1
0,06667
0,06667
0,03333

Total
0,9125
0,684375
0,651042
0,651042
0,517708

Beberapa kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja karyawan
yang memiliki peran paling besar adalah kedisiplinan kerja (35%), selanjutnya kerjasama (25%)
dan pengalaman kerja serta inisiatif diberikan bobot masing-masing sebesar 20%. Berdasarkan
nilai akhir tertinggi yang terdapat pada Tabel 6, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian
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kinerja karyawan yang dihitung dari kriteria kedisiplinan kerja, kerjasama, pengalaman kerja dan
inisiatif menghasilkan nama Toni (A1) sebagai karyawan yang memiliki kontribusi positif paling
banyak bagi lembaga.
4. KESIMPULAN
Dari hasil analisis menggunakan metode SAW dalam menghitung penilaian kinerja karyawan
di STMIK Amikom Surakarta dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:
1. Dengan menggunakan metode Simple Additive Weigthing (SAW), hasil yang diperoleh
dapat membantu bagian PSDM STMIK Amikom Surakarta dalam mengevaluasi kinerja
karyawan.
2. Perancangan sistem penilaian kinerja karyawan ini diharapkan dapat dijadikan gambaran
informasi mengenai kriteria apa saja yang di pakai dalam menilai dan mengevaluasi
kinerja karyawan, berapa bobot nilai yang dipakai dan bagaimana hasil yang diperoleh
berdasar proses perhitungan..
5. SARAN
Adapun saran untuk pengembangan penelitian ini adalah agar diadakan penelitian lebih
lanjut dengan menggunakan metode-metode lainnya agar dapat di ambil kesimpulan metode apa
yang paling baik dalam hal pengambilan keputusan.
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Abstrak
Pemerintah saat ini telah banyak merumuskan dan membuat kebijakan terkait
pelaksanaan E-Government yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat. Kebijakan yang ada belum membahas secara detail terkait
bagaimana melaksanakan pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui penerapan EGovernment. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek kualitas pelayanan
yang perlu dimasukkan dalam rumusan kebijakan E-government yang dibuat oleh pemerintah
sehingga terwujud kualitas pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat. Metode
penelitian yang digunanakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat indikator kualitas pelayanan publik berbasis E-government yaitu (1) efisiensi,
(2) kepercayaan, (3) reliabilitas, (4) dukungan kepada masyarakat yang perlu diakomodir dalam
kebijakan e government. Kesimpulan dari penelitian ini adalah harus ada kesesuaian antara
tujuan dan pelaksanaan E-government, dan sebagai tambahan perlunya jaminan keamanan data
dan privasi pengguna layanan dalam mengakses E-government. Implikasi bagi pemerintah
adalah merumuskan kebijakan E-government yang telah memenuhi indikator-indikator kualitas
pelayanan publik, penyediaan panduan pengembangan E-Government. serta pemerintah harus
menyediakan koneksi internet yang cepat sehingga memudahkan dalam implementasi EGovernment.
Kata kunci : E-Government, kualitas pelayanan, kebijakan publik
Abstract
The government currently has made many policies related to the implementation of EGovernment which main purpose is to improve the quality of public services to the public. The
existing policy has not discussed in detail about how to carry out public services effectively and
efficiently through the application of E-Government. The purpose of this research is to find out
the aspects of service quality that need to be included in the formulation of E-government policies
made by the government so that the quality of public services is satisfactory for the society. The
research method used is descriptive qualitative method. The results show that there are indicators
of the quality of E-government based public services, namely (1) efficiency, (2) trust, (3)
reliability, (4) support to the community that needs to be accommodated in e-government policies.
The conclusion of this study is that there must be a match between the objectives and
implementation of E-government, and in addition the need for guarantees of data security and
privacy of service users in accessing E-government. The implication for the government is to
formulate E-government policies that have met the indicators of quality of public services,
providing guidance on the development of E-Government. and the government must provide a
fast internet connection so as to facilitate the implementation of E-Government.
Keywords : E-government, service quality, public policy
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1.

PENDAHULUAN

E

-government merupakan pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk berbagai tujuan.
Tambouris et al [1] mengemukakan tiga karakteristik utama e-government berdasarkan
manfaatnya. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh
informasi, kemudian menyampaikan pelayanan sehingga memungkinkan transaksi barang dan
jasa pemerintahan via online dan yang terakhir mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan. Terdapat tiga klasifikasi e government antara lain antara pemerintah dan
masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government
to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship) [2].
Dari perspektif pelayanan publik, E- government dilihat sebagai suatu upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang memanfaatkan sarana elektronik dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien [3]. Dengan
demikian, idealnya, e-government yang ditujukan untuk menyampaikan pelayanan publik mesti
mengindahkan asas asas pelayanan publik yang tepat sehingga pelayanan dalam mencapai hasil
yang maksimal.
Terdapat cukup banyak kajian yang membahas dan mengevaluasi penerapan egovernment di Indonesia [3,4,5], namun demikian masih terbatas penelitian yang membahas
bagaimana kebijakan e-government di Indonesia dapat mengakomodir pencapaian tujuan tujuan
yang ingin dicapai, terutama dalam peningkatan pelayanan public.
Kebijakan kebijakan yang selama ini menjadi dasar bagi pelaksanaan e-government di
Indonesia antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang
Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang mana salah satu strateginya
adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh
masyarakat luas. Di dalam instruksi presiden tersebut juga disebutkan bahwa salah satu
kelemahan dalam pelaksanaan e government adalah bahwa pelayanan yang selama ini diberikan
melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang
efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat
membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah. Di
dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tahun 2015 – 2019[6] terkait
Integrated eGovernment (IE) disebutkan bahwa beberapa target yang dicanangkan ialah
terselenggaranya layanan administrasi publik yang inovatif dan berkualitas, Tersedianya tata
kelola data dan informasi untuk penyedia layanan publik, Tersedianya manajemen pelayanan
publik berbasis e government yang efektif dan efisien, Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan
modal sosial SDM Ditjen Aptika, Meningkatnya kepuasan publik terhadap layanan administrasi
untuk public, Terintegrasinya layanan administrasi publik melalui smart government,
terselenggaranya e government dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tersedianya
kebijakan strategis cyber security nasional (TI). Target tersebut selaras dengan tujuan Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu Terselenggaranya
layanan administrasi publik yang inovatif dan berkualitas.
Dari penjabaran diatas, nampak jelas bahwa pada dasarnya pelaksanaan e- government
di Indonesia ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, yakni dengan
memperluas jangkauan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang menjadi
pertanyaan pertanyaan krusial antara lain: 1. Apakah dalam pelaksanaannya e government mampu
mengakomodir tujuan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik? 2. Apakah kebijakan
kebijakan e government yang ada sudah mengatur sedemikian rupa tahap tahap implementasi e
government yang memastikan terlaksananya manajemen pelayanan publik yang efektif, efisien
dan inovatif? 3. Apakah para pimpinan di berbagai instansi pemerintah, baik di pusat dan daerah,
sebagai penyedia pelayanan publik berbasis e government, sudah memiliki pemahaman yang
memadai tentang bagaimana mendesain dan menyelenggarakan e government dengan orientasi
pelayanan publik yang baik? 4. Apakah instansi pemerintah penyelenggara e government sudah
memiliki petunjuk teknis yang jelas untuk mendesain e government yang memenuhi indikator
indikator kualitas pelayanan? Inilah pertanyaan pertanyaan yang belum terjawab oleh regulasi
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regulasi yang ada saat ini.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government hanya menjabarkan secara umum mengenai
strategi pelaksanaan pelayanan publik, sedangkan regulasi regulasi yang lain belum ada yang
mendetail memberikan penjabaran dan pemahaman mengenai bagaimana pelayanan publik secara
spesifik dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien melalui e government. Untuk
mengevaluasi kualitas e government di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi secara
rutin melakukan pemeringkatan e government di Indonesia atau disingkat dengan PeGi. Evaluasi
ini menilai lima aspek/ dimensi, antara lain kebijakan, perencanaan, kelembagaan, infrastruktur
dan aplikasi. Namun demikian, belum ada kebijakan yang secara spesifik ditujukan untuk
memenuhi aspek aspek kualitas pelayanan pada sistem e government.
Paper ini bertujuan untuk merumuskan aspek aspek kualitas pelayanan yang perlu
dimasukkan ke dalam kebijakan e government dengan basis hasil kajian dari penelitian terdahulu
untuk dapat mencapai kualitas pelayanan yang diharapkan. Berkaitan dengan aspek aspek kualitas
pelayanan e government, banyak kajian hasil penelitian yang sudah merumuskan dimensi dimensi
kualitas e government, antara lain E-Qual yang digunakan untuk mengukur kualitas portal e
government pada Pendidikan tinggi [7], metode inspeksi kualitas untuk mengukur kualitas web e
government [8], metode e govqual untuk mengukur kualitas pelayanan pada web e government
[9], dan masih banyak lagi yang bermuara pada 4 lapis/ tahap penilaian kualitas antara lain lapisan
kinerja proses back office; lapisan kinerja teknis situs; lapisan kualitas situs; dan kepuasan
pelanggan secara keseluruhan [10].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang mana menitikberatkan pada
upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini
terjadi atau ada. Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya didesain untuk mengumpulkan
informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung [11], sehingga
penelitian deskriptif kualitatif ini ditujukan untuk bisa memperoleh informasi-informasi
mengenai keadaan yang ada [12]. Penelitian menggunakan sumber data sekunder, yaitu kajian
terhadap literatur, artikel, jurnal, regulasi regulasi serta situs di internet yang berkenaan dengan
penelitian yang dilakukan [13]. Seluruh referensi dikaji dan dianalisis untuk dapat merumuskan
indikator indikator yang dapat dimasukkan dalam kebijakan e-government untuk memastikan
tercapainya kualitas pelayanan e government.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi literatur yang ada menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik adalah
konstruksi multidimensional meskipun konten yang membentuk kualitas layanan elektronik
bervariasi lintas studi [14]. Studi literatur yang ada menunjukkan variasi dalam berbagai analisis
kualitas layanan elektronik. Beberapa kajian fokus pada kualitas layanan web perusahaan swasta
(bisnis pemasaran barang dan jasa), universitas/ Pendidikan tinggi, instansi pemerintahan, e
commerce, pelayanan e travel, pelayanan e banking, e learning dan lain lain [11]. Studi
menyeluruh terkait tentang kualitas pelayanan e government menyebutkan bahwa terdapat empat
indikator kualitas pelayanan e government berdasarkan literatur terdahulu dan persepsi pengguna
layanan, antara lain efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), reliabilitas (reliability), dan
dukungan kepada masyarakat (citizen support) [11].
3.1. Efisiensi (Efficiency)
Efisiensi dalam konteks ini merupakan kemudahan dalam menggunakan website dan
kualitas informasi yang disediakan. Efisiensi juga berarti kejelasan dan kemudahan untuk
mengikuti struktur website, efektivitas menu search (mesin pencari) dalam web dan sebaik apa
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diorganisir, sebaik apa website menyesuaikan kebutuhan masing masing pengguna layanan, dan
serinci apa informasi ditampilkan di situs, apakah informasinya disediakan oleh situs ini actual
(up to date), dan tersedianya informasi yang cukup tentang cara mengisi formulir yang disediakan
oleh situs.
3.2. Kepercayaan (trust)
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap situs tersebut bahwa situs tersebut bebas dari
gangguan dan bahwa situs ini melindungi informasi pribadi. Aspek ini membahas mengenai
keamanan dalam mendapatkan username dan password dan seberapa banyak data pribadi yang
dibutuhkan untuk otentifikasi di website tersebut, pengarsipan secara aman data yang dimasukkan
ke dalam situs ini dan apakah data yang disediakan oleh masyarakat hanya digunakan sesuai
tujuan awal memasukkan data.
3.3. Reliabilitas (Reliability)
Reliabilitas berarti kelayakan dan kecepatan mengakses, menggunakan, dan menerima
layanan dari situs. Dimensi ini mencakup pula kecepatan mengunduh formulir dari situs egovernment, apakah situs tersedia dan dapat diakses kapan pun masyarakat membutuhkannya,
sejauh mana situs dalam memberikan layanan berhasil pada percobaan pertama, apakah layanan
yang disediakan oleh situs tepat waktu, seberapa cepat halaman situs diunduh, dan apakah situs e
government berfungsi dengan baik dengan browser jenis apapun.
3.4. Dukungan Kepada Masyarakat (citizen support)
Aspek ini menjamin bahwa masyarakat pengguna layanan dapat mendapatkan bantuan
saat dibutuhkan. Dimensi akhir ini berkaitan dengan interaksi masyarakat dengan customer
service di bagian help desk situs saat mereka mengalami beberapa kesulitan dalam interaksi
mereka dengan situs e-government yang mereka akses. Aspek ini berkaitan dengan minat/
antusiasme yang ditunjukkan oleh customer service dalam memecahkan masalah pengunjung
situs, yang dapat dilihat dari respon cepat dari customer service terhadap pertanyaan pengguna
layanan, dan pengetahuan customer service untuk menjawab pertanyaan pengguna layanan dan
tingkat kepercayaan diri customer service dalam membantu menyelesaikan masalah yang
dihadapi pengguna layanan.
Terdapat sejumlah kriteria bagi situs web pemerintah yang ditetapkan oleh Kementrian
Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dalam buku panduan penyelenggaraan
situs web pemerintah daerah [5]. Kriteria tersebut adalah gambaran ciri-ciri kunci bentuk dasar
situs web pemerintah daerah yang terdiri dari:
1. Fungsi, aksesbilitas dan kegunaan, maksudnya adalah isi informasi situs web pemerintah
daerah berorientasi pada keperluan masyarakat, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan
yang diinginkan oleh masyarakat. Pada kriteria ini ditekankan pentingnya adanya anti
diskriminasi bagi pengguna, yang mana situs web pemerintah daerah dapat diakses tanpa
melihat fasilitas dan kemampuan komputer yang dimiliki oleh pengguna. Disain situs web
pemerintah daerah adalah profesional, menarik, dan berguna dan berita, informasi atau
artikel yang ditujukan kepada masyarakat sebaiknya disajikan secara jelas,dan mudah
dimengerti.
2. Bekerjasama; Situs web pemerintah daerah harus saling bekerjasama/ bersinergi untuk
menyatukan visi dan misi pemerintah. Semua dokumen pemerintah yang penting harus
memiliki URL (Uniform Resource Locator) yang tetap, sehingga mesin pencari (search
engine) dapat menghubungkan kepada informasi yang diinginkan secara langsung.
3. Isi yang Efektif; Masyarakat pengguna layanan pada situs web pemerintah harus memahami
bahwa informasi tertentu akan tersedia pada situs situs pemerintah daerah manapun.
Pengguna memiliki hak untuk mengharapkan isi dari suatu situs web pemerintah daerah
adalah data yang valid, terbaru dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru selalu
diketengahkan.
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4. Komunikasi Dua Arah; komunikasi yang disediakan pada situs web pemda berbentuk dua arah
(interaktif). Situs web pemerintah mestinya memberikan kesempatan pengguna untuk
menghubungi pihak-pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar
pertanyaan mereka sendiri.
5. Evaluasi Kesuksesan; Situs-situs web pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk
mengevaluasi keberhasilan atau kesuksesan, dan menentukan apakah situs webnya telah
memenuhi kebutuhan penggunanya. Dengan kata lain, situs web pemerintah daerah harus
mengumpulkan, minimal, statistik angka pengguna, pengunjung, jumlah halaman,
permintaan yang sukses dan tidak sukses, halaman yang sering dikunjungi dan jarang
dikunjung, halaman rujukan utama. Informasi tambahan mengenai siapa yang menggunakan
situs ini, tingkat transfer data. Evaluasi setiap empat bulan sangatlah direkomendasikan.
6. Kemudahan Menemukan Situs; pihak pemda harus mempromosikan situs webnya dan
mendaftarkannya ke mesin pencari. Masyarakat pengguna mungkin tidak bisa menemukan
suatu situs web pemerintah daerah kecuali pengelola mempromosikannya dan memastikan
bahwa mesin pencari mendaftarkannya. Serta mensosialisaikannya melalui pemberitahuan
lewat pers, Hubungan Masyarakat dan brosur.
7.
Pelayanan yang diatur dengan baik ; Pihak pemda harus menggunakan sumber yang
terpercaya; strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna; serta strategi pengembangan
masa depan, termasuk langkah menuju pusat data yang dinamis dari media digital lainnya.
Untuk memberikan suatu gambaran yang utuh, maka peneliti membandingkan keempat
dimensi kualitas pelayanan dengan Kriteria bentuk dasar situs web pemerintah daerah
berdasarkan panduan dari kementerian komunikasi dan informasi [5] dalam tabel berikut:
Tabel 1: Perbandingan Dimensi Kualitas Layanan E government dengan Kriteria
Bentuk Dasar Situs Web Pemerintah Daerah
Dimensi Kualitas Layanan E government
(Papadomichelaki & Mentzas, 2011)
Efisiensi
1. Kejelasan dan kemudahan untuk
mengikuti struktur website
2. Efektivitas menu search (mesin
pencari) dalam web
3. Kualitas pengorganisasian web

4. Kesesuaian website dengan
kebutuhan pengguna layanan

5. Kerincian informasi yang disediakan
6. Keaktualan informasi

7. Informasi untuk mengisi formulir
Kepercayaan
1. Keamanan dalam mendapatkan user
name dan password
2. Jumlah data pribadi yang dibutuhkan
untuk otentifikasi dalam website

Kriteria Bentuk Dasar Situs Web Pemerintah
Daerah (Kemenkominfo, 2003)
Fungsi, aksesbilitas dan kemudahan (disain
situs web pemerintah daerah adalah
professional, menarik dan berguna)
Fungsi, aksesbilitas dan kemudahan
(berorientasi pada keperluan masyarakat,
menyediakan informasi dan pelayanan yang
diinginkan oleh masyarakat)
Isi yang efektif (pengguna memiliki hak
untuk mengharapkan isi dari suatu situs web
pemerintah adalah data yang valid, terbaru
dan tepat)
-
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3. Pengarsipan data secara aman
4. Pemanfaatan data pengguna layanan
yang sesuai dengan tujuan awal
penginputan data
Reliabilitas
1. Kecepatan mengunduh formulir
dari situs
2. Ketersediaan dan kemudahan
akses kapanpun diperlukan
3. Kepastian keberhasilan
mendapatkan layanan dalam satu
kali percobaan
4. Ketepatan waktu penyediaan
layanan
5. Kecepatan halaman situs dibuka/
diunduh
6. Fungsi situs yang optimal dengan
browser jenis apapun

Dukungan Kepada Masyarakat
1. Minat/ antusiasme yang
ditunjukkan customer service
untuk memecahkan masalah
pengunjung situs

-

-

Fungsi, aksesbilitas dan kemudahan (Anti
diskriminasi bagi pengguna, yang mana situs
web dapat diakses tanpa melihat fasilitas dan
kemampuan computer yang dimiliki oleh
pengguna)
Komunikasi dua arah (Situs web pemerintah
mestinya memberikan kesempatan pengguna
untuk menghubungi pihak-pihak berwenang,
menjelaskan pandangan mereka, atau
membuat daftar pertanyaan mereka sendiri)

2. Respon cepat customer service
terhadap pertanyaan pengguna
layanan
3. Pengetahuan customer service
untuk menjawab pertanyaan
pengguna layanan
4. Tingkat kepercayaan diri
customer dalam membantu
menyelesaikan masalah yang
dihadapi
Dari perbandingan diatas, beberapa aspek masih perlu diperhatikan dalam penyajian web
situs pemerintahan, antara lain aspek kepercayaan (yang terkait dengan keamanan data dan
privasi) dan dukungan kepada masyarakat (terkait respon help desk). Implikasi dari perbandingan
ini adalah perlunya pemberian panduan panduan yang jelas dan rinci bagi pengembangan situs
web pemerintahan yang berorientasi pada kualitas pelayanan, sehingga tujuan awal penyediaan e
government, yaitu menyediakan informasi dan meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat dapat terpenuhi. Panduan yang ada telah mencantumkan kriteria dasar e government
yang berorientasi pada pelayanan, misalnya dengan mencantumkan kriteria pelayanan yang diatur
dengan baik (antara lain melalui strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna) namun demikian
hal ini tidak dijabarkan dengan rinci sehingga perlu dielaborasi dalam suatu rincian kriteria web
situs pemerintahan (semacam checklist).
Dalam hal ini, panduan pengembangan situs web pemerintahan dibuat komunikatif dan
lebih mudah dipahami dan diikuti langsung oleh penyedia situs web pemerintahan. Untuk dapat
meningkatkan kualitas pelayanan e government, penyedia situs web pemerintahan juga perlu
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memiliki pemahaman yang cukup mengenai regulasi terkait SPBE (Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik) dan Pelayanan Publik (misalnya mengenai standar pelayanan public, standar
pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat) sehingga dalam proses pengembangan situs
web, seluruh faktor dan indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan
masyarakat dapat dipertimbangkan dan diakomodir.
5. KESIMPULAN
Dari kajian literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa :
1. E government memberikan peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam
pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Dalam pengembangan e-government, harus ada penyelerasan antara tujuan dan
pelaksanaannya sehingga implementasi dapat difokuskan sesuai tujuan pelaksanaan.
3. Beberapa aspek kualitas pelayanan yang perlu diberi perhatian oleh pembuat dan pelaksana
kebijakan e government yaitu keamanan data dan privasi dan help desk system.
4. Pembuatan web pemerintah harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informasi dalam buku panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah
dan juga memperhatikan aspek aspek kualitas pelayanan.
5. Penelitian ini masih berupa kajian literatur, sehingga masih terbatas dan perlu dikaji lebih
lanjut dengan penelitian yang mengkaji pengembangan e-government dalam kaitannya dengan
pemenuhan kualitas pelayanan di lapangan.
6. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat
secara aktif dalam pelaksanaan e government sehingga pengembangan situs web pemerintah
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
7. Pemerintah harus menyiapkan platform kebijakan/ strategi yang tepat untuk menjamin
keamanan data dan privacy masyarakat pengguna layanan e government.
6. SARAN

a.
b.
c.

d.

Implikasi lebih lanjut dari kajian literatur ini adalah perlunya dilakukan penelitian lebih
lanjut mengenai :
Kajian mengenai pengembangan e government di lapangan dari perspektif kualitas pelayanan.
Kajian penyusunan policy brief kebijakan pengembangan e government yang berorientasi pada
kualitas layanan.
Kajian literatur mengenai kebijakan kebijakan terkait pelayanan public (misalnya standar
pelayanan publik) untuk dapat dibandingkan/ dikaitkan dengan kebijakan e government untuk
dapat memformulasikan penerapan e government yang tepat sesuai dengan tujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik.
Penelitian ini merupakan studi literatur, untuk kajian lebih lanjut dapat dilakukan pengujian
di lapangan untuk menguji aspek aspek kualitas pelayanan yang bisa meningkatkan kualitas
pelayanan e government.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemantauan suhu ruangan kuliah dan
melakukan pengiriman data ke internet dengan menerapkan konsep Internet of Things. Desain
dan pengembangan sistem di rancang untuk memantau suhu ruangan perkuliahan dan
menampilkan informasi tersebut ke web sehingga tingkat akses informasi lebih luas dan mudah.
Komponen utama pembentuk sistem ini yaitu modul arduino yang dihubungkan dengan IC LM35,
IC ini akan memberikan informasi suhu dalam bentuk tegangan listrik, kemudian tegangan
tersebut oleh program yang tertanam pada arduino akan dikonversi kedalam angka yang
merepresentasikan suhu ruangan. Secara periodik data pembacaan suhu akan dikirim oleh sistem
dengan bantuan chip wemos D1 mini ke internet, web server dan database akan menyimpan dan
menampilkan suhu data ruangan secara periodik. Akses informasi suhu dapat dilihat melalui
notebook atau smartphone melalui aplikasi web. Setelah menganalisa perbandingan pembacaaan
data antara hasil pembacaan sensor suhu dari arduino dengan termometer maka didapatkan
selisih data antara 0 hingga 1 ⁰ C, batas ini dianggap masih berada dalam toleransi yang
diizinkan. Selain itu data dari sensor yang terkirim ke internet dapat dibaca oleh sistem, hal ini
terlihat dengan bertambahnya record-record tabel pada database yang terdapat di sisi server.
Secara umum bisa dikatakan bahwa sistem telah berjalan sebagaimana mestinya .
Kata kunci—Internet of Things, Arduino, Suhu Ruang, Monitoring

Abstract
The purpose of this study is to monitor the temperature of the lecture room and send data
to the internet by applying the concept of the Internet of Things. The design and development of
the system is designed to monitor the temperature of the lecture room and display the information
to the web so that the level of information access is wider and easier. The main component forming
this system is the arduino module which is connected to the LM35 IC, this IC will provide
temperature information in the form of an electric voltage, then the voltage that is embedded in
the arduino program will be converted into a number that represents the room temperature.
Periodically the temperature reading data will be sent by the system with the help of a wemos D1
mini chip to the internet, the web server and database will store and display the temperature of
the room data periodically. Access to temperature information can be seen through a notebook
or smartphone via a web application. After analyzing the comparison of the reading of the data
between the reading of the temperature sensor from Arduino with the thermometer, the difference
between 0 to 1 ⁰C is obtained, this limit is considered to be within the permissible tolerance. In
addition, data from sensors sent to the internet can be read by the system, this can be seen by
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increasing the table records in the database located on the server side. In general it can be said
that the system has been running as it should.
Keywords—Internet of Things (IoT), Arduino, Room Temperature, Monitoring
1. PENDAHULUAN

S

TMIK Dipanegara merupakan salah satu kampus swasta yang berada di Sulawesi Selatan.
Kampus tersebut merupakan kampus IT dengan jumlah total mahasiswa aktif hingga ribuan.
Kampus ini berdiri sejak tahun 1994, saat ini kampus tersebut memiliki empat program studi
yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen Informatika dan Rekayasa perangkat
lunak.
Kegiatan perkuliahan merupakan aktifitas harian yang selalu di jalankan di lingkungan
kampus tersebut. Kelancaran kegiatan perkuliahan tentu akan berdampak langsung pada minat
dan prestasi akademik mahasiswa. Selain kemampuan mengajar dosen, kenyamanan juga menjadi
salah satu aspek penting dalam proses perkuliahan. Salah satu cara untuk menciptakan rasa
nyaman dalam belajar yaitu suhu ruangan kelas harus mendukung, ruangan yang panas tentu akan
mempengaruhi konsentrasi belajar para mahasiswa, oleh karena itu setiap kelas selalu dipasang
unit pendingin (ac) yang akan menjaga suhu ruangan tetap dingin. Namun tidak selamanya unit
pendingin ini selalu dalam kondisi normal, ada kalanya beberapa diantaranya bermasalah, kondisi
ini harus dilaporkan segera, sayangnya staf yang bertugas tentu tidak bisa memantau ruangan
tersebut detik demi detik selama proses perkuliahan, entah karena keterbatasan waktu ataukah
keterbasan jumlah personel yang ada dan jumlah ruang perkuliahan yang cukup banyak. Sehingga
kondisi ruangan yang bermasalah/panas tidak dapat segera ditindak lanjuti. Kondisi ini membuat
proses belajar belajar menjadi kurang nyaman dan tidak maksimal. Point kritis dari masalah
tersebut adalah sulitnya memantau ruangan dalam jumlah yang banyak dan kemudahan akses
informasi. Terkait point terakhir, mobilitas petugas yang tinggi membuat mereka tidak
memungkinkan berada dalam ruangan yang sama secara terus menerus sehingga diperlukan
sistem yang memungkinkan mereka untuk memantau kondisi ruangan dimanapun. Solusi yang
kami tawarkan yaitu penggunaan perangkat mikrokontroller berupa Arduino sebagai alat utama
monitoring suhu ruangan dan pemanfaatan konsep Intenet of Things (IoT) yang memungkinkan
informasi kondisi ruangan bisa di kirim keinternet. Dengan ini memungkinkan informasi
dipantau melalui perangkat smartphone.
Tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan pemantauan suhu ruangan kuliah dan
melakukan pengiriman data ke internet dengan menerapkan konsep Internet of Things. Desain
dan pengembangan sistem di rancang untuk memantau suhu ruangan perkuliahan dan
menampilkan informasi tersebut ke web sehingga tingkat akses informasi lebih luas dan mudah.
Manfaat Penelitian adalah dapat melakukan pemantauan suhu ruangan kuliah dan
melakukan pengiriman data ke internet dengan menerapkan konsep Internet of Things serta dapat
memonitoring suhu ruangan perkuliahan dan menampilkan informasi tersebut ke web sehingga
tingkat akses informasi lebih luas dan mudah.
Adapun beberapa penelitian terkait yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah
penelitian yang dilakukan oleh Atmojo Yohanes Priyo tahun 2015 dengan judul “Pemanfaatan
Single-Board Computer pada Sistem Pengukur Suhu Ruangan : Studi Kasus Ruang Server
STMIK STIKOM Bali” yang membahas mengenai pembuatan sistem yang sederhana untuk
mengukur suhu dan ruang menggunakan web service[1]. Selanjutnya penelitian yang dilakukan
oleh Budioko tahun 2016 dengan judul “Sistem Monitoring Suhu Jarak Jauh Berbasis Internet Of
Things Menggunakan Protokol MQTT” yang membahas mengenai sistem dapat terhubung ke
server MQTT global dan dapat mengirim data dan menerima data untuk sistem monitor jarak
jauh[2]. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh I Made Agus Wirawan dkk tahun 2017 dengan
judul “Sistem Pemantau Suhu Lab Jarak Jauh Berbasis Arduino” yang membahas mengenai
pembuatan sistem pemantauan untuk lab jarak jauh berbasis arduino dan diintegrasikan dengan
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sensor[3]. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Y.Q Ontowirjo dkk tahun 2018
dengan judul “Implementasi Internet of Things Pada Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban
Pada Ruangan Pengering Berbasis Web” yang membahas mengenai penerapan IoT dalam
mengontrol suhu dan kelembaban di rungan pengering yang berbasis web[4]. Selanjutnya
penelitian yang dilakukan oleh Risky Khoirul Muklis dkk tahun 2018 dengan judul “Perancangan
Internet Of Things (Iot) Untuk Monitoring Suhu Budidaya Jamur” yang membahas mengenai
penggunaan aplikasi telegram untuk mengirimkan notifikasi mengenai keadaan suhu pada
budidaya jamur[5]. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gatot Santoso dkk tahun 2019
dengan judul “Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu Dan Kelembaban Pada Ruang Server
Berbasis Iot (Internet Of Things)” yang membahas mengenai pembuatan sistem untuk mengontrol
keadaan suhu dan kelembaban pada ruang server menggunakan IoT[6].
Adapun beberapa pustaka yang terkait dengan penelitian tersebut sebagai berikut :
Internet of Things
Internet of Things adalah perangkat pintar yang terhubung dan memiliki tiga elemen
utama yaitu komponen fisik, komponen pintar (sensor, microprocessor, media penyimpanan,
perangkat lunak, dan sistem operasi) dan konektivitas yang memungkinkan perangkat tersebut
untuk terhubung[7]. Istilah IoT (Internet of Things) mulai dikenal tahun 1999 yang saat itu
disebutkan pertama kalinya dalam sebuah presentasi oleh Kevin Ashton, cofounder and executive
director of the Auto-ID Center di MIT.
Arduino
Arduino adalah platform prototyping opensource hardware yang dapat digunakan untuk
membuat projek berbasis pemrograman. Arduino biasa digunakan untuk mendeteksi lingkungan
luar seperti panas, cahaya, ketiggian dan lain-lain. Untuk melakukan hal tersebut perangkat
arduino akan di hubungkan dengan berbagai sensor. Jenis jenis arduino yang banyak beredar
dipasaran saat ini yaitu arduino uno, arduino mega, arduino Leonardo, arduino due,lilypard
arduino, arduino micro[8] . Arduino menjadi lebih popular dibanding yang lain karena :
a) Harga relatif murah dibandingkan dengan mikrokontroler lainnya dengan kelebihan
yang ditawarkan.
b) Dapat digunakan pada berbagai sistem operasi Windows, Linux, Max, dan lian-lain.
c) Memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami, projek Arduino sudah banyak
dipelajari karena open source.

Gambar 1 Arduino
Sensor Suhu LM35
Sensor suhu merupakan komponen sensor yang dapat merubah besaran suhu menjadi
besaran listrik dalam bentuk tegangan. Ada beberapa sensor yang sering digunakan, dalam
penelitian ini menggunakan jenis sensor LM 35 yang diproduksi oleh National
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Semikonduktor.LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika
dibandingkan dengan sensor suhu yang lain, LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang
rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian
kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan[9].

Gambar 2 Arduino Sensor suhu LM 35

2. METODE PENELITIAN
2.1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi pelaksanaan penelitian adalah di kampus STMIK Dipanegara Makassar,
JL. Perintis Kemerdekaan Km.9 Makassar.
2.2. Arsitektur Sistem
Sistem ini bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1. Monitoring suhu ruangan, dimana modul ini berupa rangkaian atau modul elektronik
untuk membaca suhu ruangan, dimana untuk kebutuhan ini digunakan sensor dengan seri
LM 35. Output sensor ini berupa tegangan yang akan dikirim dan dibaca oleh modul
Arduino.Arduino dalam penelitian ini dirancang untuk menerima mengolah tegangan
keluaran dari sensor suhu untuk dikonversi dalam satuan satu suhu (⁰C).
2. Pengiriman data sensor ke internet, hasil pembacaan sensor oleh modul arduino
akandikirimkan ke modul mini d1 wemos, modul ini merupakan modul berbasis esp8266.
Modul ini digunakan untuk melakukan pengiriman data ke perangkat wi-fi dalam kasus
ini ke wi-fi atau router yang terhubung ke internet.
3. Bagian program server, berupa program yang mengolah data kiriman dari modul
pembaca suhu. Program ini bertanggung jawab untuk memberi visualisasi terkait
informasi ruangan dan suhu. Program ini juga akan memberi notifikasi berupa gambar
khusus dan suara jika terjadi kenaikan suhu diatas batas toleransi yang telah di
tentukan.Berikut diperlihatkan rancangan arsitektur/blok diagram sistem yang dirancang.

Gambar 3 Arsitektur Sistem
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2.3 Rangkaian Komponen Sistem Monitoring Suhu
Ada tiga komponen yang dibutuhkan yaitu :
1 Arduino
2 Sensor suhu LM 35
3 Wemos D1 Mini
Pin yang berhubungan yaitu :
1 Pin Vcc LM35 terhubung dengan pin 5V arduino
2 Pin Gnd LM35 terhubung dengan pin Gnd arduino
3 Pin Out LM35 terhubung dengan pin A0 arduino
4 Pin Rx Wemos terhubung dengan pin Tx arduino
5 Pin Tx Wemos terhubung dengan pin Rx arduino, berikut ilustrasi rangkaian komponennya

Gambar 4 Rangkaian monitoring suhu
2.4 Diagram Alir
Saat dinyalakan aplikasi pada modul hardware monitoring suhu akan menjalankan rutin
untuk melakukan koneksi ke wi fi, proses ini akan terulang hingga modul wemos d1 mini berhasil
terkoneksi ke wi fi. Selanjutnya tegangan listrik hasil pembacaan sensor suhu akan diterima dan
dikonversi oleh Arduino, hasil pembacaan akan diteruskan ke modul wemos d1 mini melalui
komunikasi serial. Selanjutnya data pembacaan sensor secara periodik akan dikirimkan ke server
aplikasi untuk diolah.
Data yang dikirim akan ditampilkan secara visual oleh server aplikasi, data tersebut
disimpan di database mysql sehingga memungkinkan untuk melihat histori data. Program telah
diatur untuk memberikan warning berupa gambar khusus dan suara kepada staf operasional jika
suhu berada diatas batas toleransi yang telah ditentukan.
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Gambar 5 Bagan Alir Sistem
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum sistem ini bisa dilihat dari dua blok, yaitu blok yang bertugas untuk
melakukan monitoring suhu (hardware monitoring suhu dan skrip yang tertanam didalamnya) dan
blok yang bertugas untuk represenatasi data (program web).
3.1Output Aplkasi
3.1.1 Tampilan Awal
Merupakan tampilan yang muncul saat pertama kali aplikasi monitoring di buka.

Gambar 6 Halaman awal
3.1.2Halaman Login
Langkah awal dari program yaitu tampilan login, mengingat tidak semua user bisa
melihat data tersebut, aplikasi ini bersifat tertutup.Login dilakukan dengan melakukan pengisian
username dan password seperti biasanya.Berikut halaman tampilan login.
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Gambar 7 Halaman Login
3.1.3 Halaman Utama
Merupakan halaman inti dari aplikasi monitoring, didalamnya berisi kotak-kotak yang
mewakili tiap-tiap ruangan yang sedang dimonitoring, tiap kotak mewakili satu ruangan. Setiap
kotak akan berisi informasi ruang tertentu seperti nomor ruang kuliah dan suhu ruangan. Warna
hijau pada tabel menjukkan bahwa suhu berada dalam batas toleransi yang telah ditentukan.

Gambar 8 Halaman Utama
Jika pembacaan suhu melebihi batas toleransi yang telah ditentukan, maka sistem akan
memberi warning berupa berubahnya warna kotak yang awalnya hijau/biru menjadi merah.
Berikut tampilannya.Selain kotak warna merah, aplikasi juga memberikan warning berupa suara.
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Gambar 9 Kotak berubah menjadi merah (warning melewati batas)toleransi)
3.1.4 Halaman Histori Data
Data suhu yang dikirim ke server akan disimpan kedalam database, sehingga data-data
tersebut dapat ditampilkan kembali. Salah satu fitur yang disediakan oleh sistem yaitu menu
histori data, yang akan menampilkan record suhu dalam bentuk tabel.

Gambar 10 Histori Data
3.1.5 Grafik
Aplikasi juga dilengkapi dengan histori data suhu dalam bentuk grafik. Berikut
tampilannya.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 905

Gambar 11 Histori Data
3.2 Pengujian Sensor Suhu
Untuk mengetahui tingkat keakuratan pembacaan sensor terhadap suhu, maka dilakukan
pengetesan hasil pembacaan suhu secara periodik, pengujian dilakukan dengan mencatat hasil
pembacaan sensor dalam interval waktu 5 menit, pengambilan data dilakukan sebanyak sepuluh
kali. Kemudian data tersebut dibandingkan dengan data hasil pembacaan alat ukur suhu
(thermometer). Hasil pengujian tersebut di perlihatkan dalam tabel berikut.
Tabel 1 Perbandingan Algoritma A dan Algoritma B
No Suhu (Sistem) Suhu(Termometer)
1
24 ⁰ C
24.5 ⁰C
2
23 ⁰ C
23 ⁰C
3
25 ⁰ C
25.5 ⁰ C
4
21 ⁰ C
21.5 ⁰ C
5
27 ⁰ C
26.5 ⁰ C
6
28 ⁰ C
28 ⁰ C
7
24 ⁰ C
24.5 ⁰ C
8
23.5 ⁰ C
24 ⁰ C
9
22 ⁰ C
22 ⁰ C
10
21 ⁰ C
21 ⁰ C
Jika melihat perbandingan data antara pembacaan suhu dari Arduino dan termometer
maka akan didapatkan selisih data antara 0 hingga 1 ⁰ C.
4. KESIMPULAN
Setelah menganalisa perbandingan pembacaaan data antara hasil pembacaan sensor suhu
dari arduino dengan termometer maka didapatkan selisih data antara 0 hingga 1⁰ C, batas ini
dianggap masih berada dalam toleransi yang diizinkan. Selain itu data dari sensor yang terkirim
ke internet dapat dibaca oleh sistem, hal ini terlihat dengan bertambahnya record-record tabel
pada database yang terdapat di sisi server. Secara umum bisa dikatakan bahwa sistem telah
berjalan sebagaimana mestinya.
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5. SARAN
Penelitian ini skalanya masih dalam bentuk prototipe, sehingga hasilnya masih dalam
lingkup yang terbatas. Kedepannya penelitian dengan konsep yang sama disarankan untuk
mengganti alat-alat yang lebih presisi sehingga hasil pembacaan suhu bisa mendekati suhu
sebenarnya dan jumlah ruangan yang dideteksi bisa lebih banyak.Aplikasi ini juga masih berbasis
web sehingga kedepannya peneliti lain bisa mengembangkan ke aplikasi berbasis android.
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Abstrak
Sistem keamanan komputer memiliki berbagai metode yang dapat dilakukan untuk
mengenkripsi pesan plaintext menjadi pesan ciphertext pada saat pesan itu disimpan atau
dikirim. Sebaliknya, mendekripsi pesan ciphertext menjadi pesan plaintext ketika pesan itu dibuka
atau diterima. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat keamanan dari dua buah metode
Caesar dan Affine yang disusun berlapis dua disisi enkripsi dan dekripsi menggunakan dua
pasang kunci simetris dan dua modulus yang sama dan berbeda. Hasil analis menunjukkan
bahwa untuk dua pasang kunci yang sama dan modulus yang sama, hasil ciphertext yang
diperoleh dari proses enkripsi dan dekripsi lebih mudah diserang untuk angka kunci genap
daripada untuk angka kunci ganjil. Sementara untuk dua pasang kunci yang berbeda dan
modulus berbeda tingkat sekuritasnya terletak diantara genap ganjil tersebut.
.
Kata kunci—: Caesar, Affine, Enkripsi Berlapis Dua, Dekripsi Berlapis Dua.

Abstract
Computer security systems various methods can be used to encrypt plaintext messages into
ciphertext messages when they are stored or sent. Instead, decrypt the ciphertext message into a
plaintext message when the message is opened or received. This study aims to analyze the security
level of the two Caesar and Affine methods which are arranged in two layers alongside encryption
and decryption using two pairs of symmetrical keys and two modulus that are the same and
different. Analyst results show that for two pairs of the same key and the same modulus, the
ciphertext results obtained from the encryption and decryption process are more easily attacked
for even key numbers than for odd key numbers. While for two different pairs of keys and different
modulus the level of security lies between the odd even.
Keywords— Caesar, Affine, Encryption in two layers, Decryption in two layers
1. PENDAHULUAN

M

asalah keamanan komputer merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem

informasi terhadap berbagai ancaman seperti penghancuran sumber daya (interruption),
pengaksesan sumber daya tanpa otorisasi (interception), pengubahan sumber daya (modification),
dan pemasukan obyek obyek palsu ke sumber daya (fabrication)[1]. Sebagai akibatnya layanan
dan lalu lintas informasi dalam sebuah organisasi dapat terganggu, macet, atau tidak berfungsi
sama sekali. Kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi secara cepat dan akurat
menjadi sangat essensial dalam sebuah organisasi perguruan tinggi, pemerintahan, perusahaan,
maupun individual. Komputer sebagai tempat memproses data menjadi informasi yang
dihubungkan ke komputer lain melalui jaringan global atau internet membuka potensi terjadinya
lubang keamanan (security hole) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyusup jaringan[2].

908
Lubang keamanan ini perlu diatasi dengan mengkonversi informasi asli (plaintext) menjadi
informasi palsu (ciphertext) yang tidak mudah dipahami oleh para penyusup jaringan.
Semakin tinggi tingkat keamanan, semakin sulit atau semakin tidak nyaman bagi para
penyusup jaringan untuk mengakses informasi asli yang tersembunyikan dalam informasi palsu.
Menurut G.J. Simons[3], keamanan informasi adalah cara bagaimana dapat mencegah penipuan
(cheating), atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis
informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik.
Keamanan komputer sendiri merupakan suatu cara untuk menjamin sumber daya tidak
digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak terotorisasi[4]. Secara garis besar prinsip prinsip
mendasar dari keamanan adalah enkripsi dekripsi (kriptografi), kompressi data, steganografi.
Khusus untuk kriptografi terbagi atas kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik
sendiri terbagi lagi menjadi abjad tunggal, abjad majemuk, homofonik, dan poligram. Kriptografi
cipher Caesar dan cipher Affine merupakan jenis kriptogrfi klasik abjad tunggal[4].
Menyusun keduanya berlapis dua dimaksudkan untuk meningkatkan kesulitan
penyerangan (attack) dari para penyusup yang tidak terotorisasi untuk mengaksesnya, dengan
menyusun berlapis dua maka akan terjadi proses enkripsi bertingkat dua kali menggunakan dua
kunci rahasia yang bisa dipilih sama atau berbeda. Selain itu dipilih dua angka modulus yang juga
dapat sama atau berbeda sehingga serangan terhadap ciphertext menjadi semakin membuat
frustrasi bagi para penyusup jaringan. Selain kunci dan angka modulus, kondisi akan semakin
sulit dengan memilih angka konstanta Affine pada sisi enkripsi dan sisi dekripsi yang berkorelasi
besar.
Permasalahannnya adalah bagaimana menyusun sebuah tabel kode (sandi) yang tidak
hanya memuat sandi angka karakter, tetapi juga sandi angka simbol tanda lainnya, dan bagaimana
memilih angka kunci, angka modulus, dan angka konstanta Affine yang dapat mengakses tabel
kode. Susunan kode karakter dan simbol lainnya dalam tabel kode angka dan ketepatan memilih
angka kunci digunakan untuk untuk menganalisis sekuritas hasil dari tabel kode (sandi) yang
memuat sandi angka karakter dan kode simbol tanda lainnya sehingga jangkauan ciphertext dapat
lebih diperluas. Selain itu, menetapkan suatu angka kunci, angka modulus, angka konstanta Affine
sedemikian sehingga aksesnya tidak jatuh diluar wilayah tabel kode.
Adapun manfaat dari tabel kode dan angka kunci adalah tabel kode yang diperoleh
merupakan inovasi hasil pengembangan dari table-tabel kode yang sudah ada sehingga dapat
bermanfat sebagai contoh untuk pengembangan selanjutnya, dan penetapan angka kunci, angka
modulus, dan angka konstanta Affine menentukan tingkat kesulitan terhadap upaya penyerangan
oleh penyusup jaringan.
2. METODE PENELITIAN
Suatu sistem keamanan (securitas) terdiri atas proses enkripsi dan proses dekripsi yang
pada keduanya terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan[5]. Metode adalah suatu cara
sistematis dan terstruktur untuk mengerjakan sesuatu. Urut-urutan prosedur untuk menyelesaikan
masalah dikenal dengan istilah algoritma yang dapat digambarkan berbentuk flowchart atau
diagram alir yang disusun berdasarkan dasar teori sebagai kerangka model matematik yang
terbentuk dari sejumlah parameter.
2.1 Blok Diagram Sistem dan Model Matematik
Untuk dapat menguraikan flowchart sistem keamanan yang dibangun, diperlukan blok
diagram sistem yang memperlihatkan sejumlah parameter yang diperlukan dan hubungannya satu
terhadap lainnya pada sisi enkripsi dan sisi dekripsi[6]. Adapun blok diagram cipher Caesar yang
disusun berlapis dua dengan cipher Affine seperti Gambar 1.
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Gambar 1 Diagram Enkripsi-Dekripsi Caesar-Affine
Pada sisi pengirim, plaintext dienkripsi secara berlapis dua menggunakan cipher Caesar
dan kemudian cipher Affine. Sebaliknya, untuk memperoleh kembali plaintext maka pada sisi
penerima, ciphertext yang diterima dilakukan dekripsi menggunakan cipher Affine dan kemudian
cipher Caesar. Adapun rumus rumus yang digunakan pada saat enkripsi dan pada saat dekripsi[5]
adalah sebagai berikut:
Enkripsi
Xi = (Pi + K1 )mod M1 (Caesar)
Ci = (aXI + K 2 )mod M2 (Affine)

(1)
(2)

Xi = a−1 (CI − K 2 )mod M2 (Affine)
1+M2 z
a−1 = (
) ; z = 0, 1, 2, 3, … …
a
Pi = (XI − K1 )mod M1 (Caesar)

(3a)
(3b)
(4)

Dekripsi

Prinsip kerjanya adalah plaintext Pi pertama kali dienkripsi dengan enkriptor Caesar
menggunakan kunci K1 dan angka modulus M1 sehingga melalui proses perhitungan persamaan
(1) menghasilkan ciphertext Xi . Kemudian ciphertext Xi dienkripsi lebih lanjut dengan enkriptor
Affine menggunakan kunci K 2 , angka modulus M2 dan angka pengali a sehingga melalui
persamaan (2) menghasilkan ciphertext Ci .
Selanjutnya, ciphertext Ci ditransmisikan melalui media kabel atau nirkabel[7] atau juga
mungkin disimpan sebagai file dalam bentuk ciphertext. Ciphertext Ci yang sangat rentan
terhadap serangan atau sadapan oleh para penyusup jaringan secara online atau pencuri data pada
komputer secara offline[6]. Karena itu dalam menjaga keamanan komputer diperlukan proses
dekripsi yang prinsip kerjanya adalah ciphertext Ci pertama kali didekripsi dengan dekriptor
Affine menggunakan kunci K 2 , angka modulus M2 dan angka pengali a −1 sehingga menghasilkan
plaintext Xi melalui proses perhitungan menggunakan persamaan (3a) dan persamaan (3b). Pada
Caesar, plaintext Xi yang dihasilkan Affine ini justru merupakan ciphertext yang akan didekripsi
lebih lanjut menjadi plaintext Pi yang diproses dengan dekriptor Caesar kunci K1 , angka modulus
M1 menggunakan persamaan (4).
2.2 Penelitian Terdahulu
Sejauh ini terdapat sejuumlah penelitian terdahulu yang menggunakan Caesar cipher dan
atau Affine cipher antara lain adalah: Yoga Religia[8] yang membahas tentang Implementasi
Algoritma Affine Cipher dan Viginere Cipher untuk keamanan sistem inventory yang hanya
menggunakan model standar 26 karakter saja. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sasono
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Wibowo[9] yang meneliti tentang Implementasi Enkripsi Dekripsi Algoritma Affine Cipher
berbasis Android, yang mengubah voice menjadi text karakter yang juga hanya model standar 26
karakter. Selanjutnya oleh Batara Silaban[10] yang meneliti tentang Aplikasi Pembelajaran
Kriptografi Affine Cipher dan Viginere Cipher menggunakan Metode Computer Assisted
Instrument yang lagi lagi hanya terbatas pada model satandar 26 karakter. Terakhir, penelitian
yang menggabungkan Cipher Caesar dan Cipher Affine seperti tulisan ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh Muhammad Lutfi dkk[11] dengan penelitian berjudul Kriptografi dengan
Komposisi Caesar Cipher dan Affine Cipher untuk mengubah Pesan Rahasia, penelitian ini juga
hanya menggunakan model standar 26 karakter pada Caesar dan pada Affine. Adapun penelitian
yang dibahas pada tulisan ini menggunakan model yang telah dimodifikasi 26 karakter ditambah
26 kode simbol lainnya yang disusun secara berselang seling dalam Tabel Daftar kode. Selain itu
pemilihan wilayah Kunci diperluas menjadi 52 angka pilihan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Menyusun Tabel Daftar Kode
Pada tulisan ini penelitian dilakukan dengan mengambil plaintext STMIK
DIPANEGARA, yang diparsial menjadi tiga STMIK, DIPAN, dan EGARA masing-masing
terdiri atas lima karakter. Enkripsi dekripsi didasarkan pada 52 kode atau sandi karakter dan tanda
lainnya secara selangseling seperti daftar pada Tabel 1.
Kemudian, simulasi dilakukan untuk 𝐾1 = 𝐾2 = 26(25), 𝑀1 = 𝑀2 = 52 dan untuk 𝐾1 ≠ 𝐾2 ,
𝑀1 ≠ 𝑀2 dimana 𝐾1 = 13, 𝐾2 = 26, dan 𝑀1 = 39, 𝑀2 = 52 serta 𝑎 = 5, 𝑎−1 = 21

A
00
&
13
N
26
“
39

Tabel 1 Daftar kode Plaintext dan kode Ciphertext yang Digunakan
!
B
@
C
#
D
$
E
%
F
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
H
*
I
(
J
)
K
-L
+
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[
0
]
P
{
Q
}
R
:
S
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
U
,
V
\
W
<
X
>
Y
?
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

^
11
M
24
;
37
Z
50

G
12
=
25
T
38
/
51

Perhatikan bahwa setiap karakter dan kode simbol memiliki angka kode yang berurutan
dari angka 00 (nol nol) untuk karakter A, angka 01 (nol satu) untuk kode simbol tanda seru (!),
angka 02 (nol dua) untuk karakter B, angka 03 (nol tiga) untuk kode symbol at (@) dan seterusnya
hingga angka 50 untuk karakter Z, angka 51 untuk kode simbol garis miring kanan (/). Semuanya
berjumlah 52 karakter dan kode simbol yang disusun berselang seling dari 26 karakter dan 26
kode simbol.
Angka pada setiap karakter dan kode symbol merupakan identitas diri dari setiap karakter
dan kode symbol. Dalam proses enkripsi menggunakan matematik persamaan (1) untuk cipher
Caesar dan persamaan (2) untuk cipher Affine, angka angka identitas diri tersebut yang akan
diproses mewakili karakter dan kode simbol. Penentuan besarnya angka kunci yang dipilih
sebaiknya terletak diantara angka 0 (nol) dan angka 52 (lima dua), lebih besar angka kunci yang
dipilih dalam range tersebut adalah lebih baik dan lebih sulit diserang ciphertext yang
dihasilkannya. Perhatikan bahwa Tabel 1 hanya berisi 52 karakter kapital dan sejumlah kode
simbol, belum termasuk karakter kecil dan kode simbol lainnya yang jumlahnya masih banyak,
bahkan sepuluh simbol angka juga belum termasuk. Karena itu Tabel 1 dapat dikembangkan
menjadi lebih besar, sehingga tingkat sekuritasnya lebih handal. Semakin banyak jenis karakter
dan kode simbol yang digunakan semakin sulit dan semakin kecil kemungkinan serangan berhasil.
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3.2 Diagram Alir Enkripsi dan Dekripsi
Untuk dapat mengeksekusi model matematik pada persamaan (1) sampai persamaan (4)
diperlukan langkah langkah sebagai tuntunan alur logika proses eksekusi program dalam
komputer. Pada enkripsi dekripsi berlapis dua ini pertama tama dilakukan empat kali pengimputan
secara berturut turut, mula mula input plaintext, lalu angka kunci yang dipilih pada cipher Caesar
dan cipher Affine, kemudian angka modulus yang dipilih, dan angka input terakhir adalah angka
konstanta Affine. Setelah itu dilanjutkan dengan proses perhitungan matematik persamaan (1) dan
persamaan (2) yang menghasilkan ciphertext sebagai output. Jika proses pengulangan diinginkan
untuk plaintext, angka kunci, angka modulus dan angka konstanta yang lain, maka langkah
langkah tersebut terulang kembali. Adapun proses dekripsi langkah langkahnya mirip, hanya yang
menjadi masukan awal adalah ciphertext dan angka angka korelasi Affine harus dihitung
menggunakan persamaan (3b). Struktur diagram alir alur logika terdiri atas input, proses, output
seperti ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.
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3.3 Memilih Angka Kunci, Angka Modulus, dan Angka Konstanta Affine
Untuk maksud analisis sekuritas, diperlukan variasi pemilihan besarnya angka kunci,
angka modulus, dan angka konstanta Affine. Berikut ini diperlihatkan dua kali simulasi yang
berbeda.
1. Simulasi PERTAMA dilakukan untuk 𝐾1 = 𝐾2 = 26(25), 𝑀1 = 𝑀2 = 52, 𝑎 = 5, 𝑎−1 = 21
Dalam simulasi pertama ini dipilih kunci yang sama pada Caesar dan Affine, mula-mula 26
dan kemudian 25 untuk melihat perbedaan ciphertext yang terjadi dengan hanya menurunkan
satu angka. Angka modulus dipilih 52 sesuai dengan jumlah karakter dan kode simbol dalam
Tabel 3.1. Sedangkan angka konstanta Affine dipilih 5 dan 21 (hasil perhitungan korelasi).
Hasil simulasinya adalah sebagai berikut:
PLAINTEXT CAESAR

CIPHERTEXT CAESAR
PLAINTEXT AFFINE

CIPHERTEXT AFFINE

STMIK (36,38,24,16,20)𝐾1 = 26 10,12,50,42,46 (FGZVX) 𝐾2 = 26 24,34,16,28,48 (MRI0Y)
STMIK (36,38,24,16,20) 𝐾1 = 25 09,11,49,41,45 (%^?,<) 𝐾2 = 25 23,33,15,27,47 (+}*[>)
DIPAN (06,16,30,00,26)𝐾1 = 26 32,42,04,26,00 (QVCNA) 𝐾2 = 26 30,28,46,00,26 (POXAN)
DIPAN (06,16,30,00,26)𝐾1 = 25 31,41,03,25,51 ({,@=/) 𝐾2 = 25 29,27,45,51,25 (][</=)
EGARA(08,12,00,34,00)𝐾1 = 26 34,38,26,08,26(RTNEN) 𝐾2 = 26 40,08,00,14,40(UEAHU)
EGARA (08,12,00,34,00)𝐾1 = 25 35,37,25,07,25 (:;=$=) 𝐾2 = 25 39,07,51,13,39 (“$/&”)

2. Simulasi KEDUA dilakukan untuk 𝐾1 ≠ 𝐾2 , 𝑀1 ≠ 𝑀2 dimana 𝐾1 = 13(12), 𝐾2 = 26, dan
𝑀1 = 39, 𝑀2 = 52 serta 𝑎 = 5, 𝑎−1 = 21
Dalam simulasi kedua ini dipilih kedua kunci berbeda, mula mula kunci Caesar dipilih 13,
modulus 39 berpasangan dengan kunci Affine 26, modulus 52. Kemudian kunci Caesar diganti
dengan 12, modulus 39, berpasangan dengan kunci Affine dan angka konstanta Affine yang
tetap seperti sebelumnya. Hasil simulasinya adalah sebagai berikut:
PLAINTEXT CAESAR

CIPHERTEXT CAESAR
PLAINTEXT AFFINE

CIPHERTEXT AFFINE

STMIK(36,38,24,16,20)𝐾1 = 13 10,12,37,29,33(FG[]})𝐾2 = 26 24,34,13,15,09(MR&*%)
STMIK(36,38,24,16,20)𝐾1 = 12 09,11,36,28,32(%^SOQ)𝐾2 = 26 19,29,50,10,30()]ZFP)
DIPAN (06,16,30,00,26)𝐾1 = 13 19,29,04,13,00 ()]C&A) 𝐾2 = 26 17,15,46,39,13 ((*X”&)
DIPAN (06,16,30,00,26)𝐾1 = 12 18,28,03,12,51 (JO@G/) 𝐾2 = 26 12,10,41,34,11(GF,R^)
EGARA(08,12,00,34,00)𝐾1 = 13 21,25,13,08,13(--=&E&)𝐾2 = 26 27,47,39,14,39([>”H”)
EGARA(08,12,00,34,00)𝐾1 = 12 20,24,12,07,12(KMG&G)𝐾2 = 26 22,42,34,09,34 (LVR%R)

KUNCI

𝐾1 = 𝐾2 = 26
𝑎 = 5, 𝑎−1 = 21
𝑀1 = 𝑀2 = 52
𝐾1 = 𝐾2 = 25
𝑎 = 5, 𝑎−1 = 21
𝑀1 = 𝑀2 = 52
𝐾1 = 13, 𝐾2 = 26

Tabel 2 Rangkuman Hasil Simulasi
PLAINTEX (𝑃𝑖 ) → CIPHERTEXT (𝑋𝑖 ) →CIPHERTEXT (𝐶𝑖 )
STMIK
FGZVZ
MRIOY
DIPAN
QVCNA
POXAN
EGARA
RTNEN
UEAHU
STMIK
%^?,<
+}*[>
DIPAN
{,@=/
][</=
EGARA
:;=$=
“$/&”
STMIK
FG[]}
MR&*%
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DIPAN
EGARA
STMIK
DIPAN
EGARA

)]C&A
--=&E&
%^SOQ
JO@G/
KMG&G

(*X”&
[>”H”
)]ZFP
GF,R^
LVR%R

3.4 Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk pemilihan kunci yang sama dengan angka
genap (26), dan angka modulus yang sama sebesar jumlah karakter dan kode simbol penuh (52),
maka hasil enkripsi dari cipher Caesar seluruhnya berbentuk karakter. Demikian halnya hasil
enkripsi lebih lanjut dengan cipher Affine seluruhnya juga berbentuk karakter. Berbeda dengan
pemilihan kunci dengan angka ganjil (25), dan angka modulus sebesar jumlah karakter dan kode
simbol penuh (52), maka hasil enkripsi dari cipher Caesar seluruhnya berbentuk kode simbol.
Demikian halnya hasil enkripsi lebih lanjut dengan cipher Affine seluruhnya juga berbentuk kode
simbol.
Sementara itu, untuk pemilihan kunci yang berbeda dengan angka kunci cipher Caesar
ganjil (13) dan angka kunci cipher Affine genap (26), angka modulus yang berbeda untuk Caesar
ganjil (39) dan modulus untuk Affine genap (52), maka hasil enkripsi dari cipher Caesar
bercampur aduk antara karakter dengan kode simbol dengan perbandingan satu banding empat
(1:4) hingga dua berbanding tiga (2:3). Enkripsi lebih lanjut dengan cipher Affine diperoleh
komposisi perbandingan yang sama. Selanjutnya, jika angka kunci cipher Caesar dikurangi satu
menjadi angka genap (12) sementara yang lainnya tetap, maka ciphertext yang juga bercampur
aduk baik cipher Caesar maupun cipher Affine menghasilkan perbandingan tiga banding dua (3:2)
hingga perbandingan empat berbanding satu (4:1).
Berdasarkan komposis perbandingan tersebut diperoleh bahwa paling sulit diserang
penyusup jika ciphertex berupa kode simbol seluruhnya. Semakin tinggi jumlah kode simbol dari
jumlah kode karakter dalam ciphertex semakin sulit diserang oleh penyusup jaringan. Sebaliknya,
semakin tinggi jumlah kode karakter daripada kode simbol dalam suatu ciphertext semakin mudah
diserang oleh penyusup jaringan.
4. KESIMPULAN
1.

Ciphertext hasil enkripsi yang seluruhnya karakter paling mudah diserang dan ciphertext
yang seluruhnya kode simbol paling sulit diserang, maka diperoleh tingkat sekuritas dari
yang paling mudah diserang sampai yang paling sulit diserang dengan penamaan tingkat
kesulitan adalah: paling mudah, mudah, sulit, paling sulit, sebagai berikut:
a. Paling mudah diserang jika pemilihan angka kunci dan angka modulus sama yang genap
pada cipher Caesar dan cipher Affine.
b. Mudah diserang jika pemilihan angka kunci genap berbeda, dan angka modulus berbeda;
ganjil pada cipher Caesar, dan genap pada cipher Affine.
c. Sulit diserang jika pemilihan angka kunci berbeda, dan angka modulus berbeda; angka
kunci ganjil pada cipher Caesar, dan angka kunci genap pada cipher Affine.
d. Paling sulit diserang jika pemilihan angka kunci dan angka modulus sama yang ganjil
pada cipher Caesar dan cipher Affine.
2. Pemilihan kunci angka ganjil baik pada cipher Caesar maupun pada cipher Affine lebih sulit
diserang daripada pemilihan kunci genap sehingga sekuritas sistem keamanan lebih terjamin.
Tingkat sekuritas dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memilih angka konstanta dari cipher
Affine yang lebih besar dan angka konstanta korelasinya pada sisi dekripsi yang sulit diketahui
posisinya.
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5. SARAN
Penelitian dilakukan dengan memilih karakter kapital sebanyak 26 buah dari A sampai Z
dan kode simbol juga sebanyak 26 buah yang disusun secara berselang seling. Posisi karakter
menempati kode angka genap, sementara posisi kode simbol menempati kode angka ganjil. Untuk
dapat semakin lebih meningkatkan sekuritas terhadap serangan, disarankan hal hal berikut:
1. Selain memilih semua karakter kapital, juga pilih semua karakter kecil dan semua kode
simbol yang ada dalam ASCII.
2. Susun tabel daftar kode yang acak, semakin lebih acak semakin lebih aman tingkat
sekuritasnya.
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Abstrak
Pengenalan wajah (face recognition) adalah salah satu biometrik sistem yang banyak
digunakan untuk pengakuan individu untuk absensi atau kontrol akses. Fisherface merupakan
algoritma yang berdasarkan pada analisis diskriminan linear fisher, yang secara efektif dapat
mengurangi dimesi sampel. Fisherface memiliki tingkat pengenalan yang lebih baik dan lebih
mudah untuk dihitung. Metode fisherface digunakan untuk menghitung eigenvalue dan
eigenvector yang akan digunakan sebagai fitur dalam melakukan pengenalan. Linear
Discriminant Analysis digunakan sebagai metode pengujian akurasi. Proses capture wajah
dilakukan oleh kamera untuk memperoleh nilai R,G,B. Dalam pemrosesan awal, dilakukan resize,
RGB ke Gray, dan histogram equalisasi untuk perataan cahaya, euclidean distance digunakan
untuk mencari jarak dalam data fitur yang telah didiperoleh dan jarak terkecil adalah hasilnya.
Dari percobaan dan pengujian yang dilakukan, diperoleh citra wajah dengan tingkat akurasi
dengan menggunakan Linear Discriminant Analysis adalah sebesar 77.142%. Hal ini
membuktikan bahwa metode ini cukup baik dalam pengenalan wajah.
Kata Kunci— Fisherface, Face Recognition, Linear Discriminant Analysis

Abstract
Face recognition is one of the biometric systems that are widely used for individual
recognition for attendance or access control. Fisherface is an algorithm based on linear fisher
discriminant analysis, which can effectively reduce the sample dimension. Fisherface has a better
recognition rate and is easier to calculate. Fisherface method is used to calculate eigenvalue and
eigenvector which will be used as a feature in making recognition. Linear Discriminant Analysis
is used as an accuracy testing method. Face capture process is carried out by the camera to
obtain the values of R, G, B. In the initial processing, resize, RGB to Gray, and histogram
equalization for light smoothing, euclidean distance is used to find the distance in the feature data
that has been obtained and the smallest distance is the result. From the experiments and tests
carried out, obtained facial images with an accuracy level using Linear Discriminant Analysis is
77.142%. This proves that this method is quite good in face recognition.
Keywords— Fisherface, Face Recognition, Linear Discriminant Analysis
1. PENDAHULUAN

P

engenalan wajah (face recognition) adalah salah satu biometrik sistem yang banyak digunakan
untuk pengakuan individu untuk absensi atau kontrol akses. Ini karena wajah adalah bagian
yang paling terlihat dari anatomi manusia dan berfungsi sebagai faktor pembeda pertama pada
setiap manusia. Wajah merupakan biometrik alami pada manusia karena dapat dikenali dari jarak
yang relatif lebih jauh dibandingkan dengan biometrik yang lain.
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Sistem pengenalan wajah biasa membantu dalam banyak hal seperti: memeriksa catatan
kriminal, peningkatan keamanan dengan menggunakan pengawasan kamera bersama dengan
sistem pengenalan wajah, menemukan anak yang hilang dengan menggunakan gambar yang
diterima dari kamera yang terpasang di beberapa tempat umum, mengetahui terlebih dahulu jika
beberapa VIP memasuki suatu wilayah, mendeteksi pelaku kejahatan di tempat umum, serta dapat
digunakan di berbagai bidang ilmu untuk membandingkan suatu entitas dengan satu set entitas
serta untuk pengenalan pola [1].
I Nyoman Tri A [2] Sistem absensi yang telah dibuat mampu melakukan proses absensi
kepada user secara realtime dengan mendeteksi wajah user melalui metode pengenalan wajah
yaitu PCA (Principle Component Analysis) dengan tingkat akurasi sebesar 90%.
Fisherface merupakan algoritma yang berdasarkan pada analisis Diskriminan Linear
Fisher, yang secara efektif dapat mengurangi dimensi sampel. Fisherface memiliki tingkat
pengenalan yang lebih baik dan lebih mudah untuk dihitung [3].
Tujuan penulisan ini adalah untuk membuat sistem absensi melalui pengenalan wajah
dengan metode Fisherface serta menguji keakuratan dari sistem identifikasi wajah menggunakan
metode Linear Discriminant Analysis.
2. LITERATUR REVIEW
Pengenalan ekspresi wajah adalah proses mengidentifikasi ekspresi yang ditampilkan
oleh seseorang, dan memiliki beberapa aplikasi di bidang kedokteran, interaksi manusia dan
komputer; di mana pengenalan ekspresi ditampilkan pada wajah sangat vital. Proses ini terutama
terdiri dari deteksi wajah dan pengenalan ekspresi menggunakan Classifier Haar dan
menggunakan Fisherface berdasarkan Diskriminan Linear Fisher Analisis (FLDA) untuk
pengurangan dimensi. Dataset yang darinya wajah-wajah disajikan ke pengklasifikasi
menghasilkan presisi 96.3% dengan pengakuan kecepatan 8.2 detik. Peningkatan akurasi
pengenalan sebesar 3.4% diamati oleh algoritma ini dari algoritma lain, yaitu: eigenfaces,
pengenal LBPH, dan jaringan syaraf tiruan [4].
Seyyed Mohammad Reza Hashemi, B.Minaei-Bidgoli, Mohammad Mahdi Deramgozin,
dkk [5] melakukan penelitian tentang Perbandingan Metode Deteksi Wajah pada Angled Mode
menyatakan bahwa peneliti mempelajari dan membandingkan lima metode modern dalam deteksi
wajah yang mencakup IWC-F, Eignfaces, FuzzyIWO, FLDA-PCA, Fuzzy-Ga, FisherFace,
kemudian mengevaluasi metode-metode tersebut pada istilah yang sama dan dengan dataset
standar ORL dan mempresentasikan hasilnya secara rinci. Hasil penelitian tersebut menemukan
bahwa Algoritma Fisherface memiliki hasil yang lebih baik daripada algoritma lainnya pada
database yang disajikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Nishanth Hegde [6] menyatakan bahwa pengenalan wajah
adalah salah satu model otorisasi paling aman dengan menggunakan sampel foto atau video
identitas seseorang. Pengenalan wajah memiliki kelemahan karena berbagai kriteria seperti
perbedaan jumlah contoh gambar, kejelasan, kecerahan foto dan lain-lain. Oleh karena itu tingkat
akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan model otentikasi lainnya seperti pengenalan sidik
jari, yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki kinerja yang lebih besar.
Penelitian ini memilih algoritma Fisherface yang memberikan kinerja terbaik, akurasi
lebih tinggi, dan dapat digunakan untuk memverifikasi dengan membandingkan hasil pengenalan
wajah manusia dengan basis data. Dua karakteristik penting, yaitu SFMR (Successful Face Match
Rate) dan USFMR (UnSuccessful Face Match Rate) untuk menganalisis kinerja algoritma untuk
ukuran blok yang berbeda menggunakan Metode Gaussian Adaptive Threshold. Algoritma
Pengenalan Wajah didasarkan pada sejumlah tes dengan berbagai kondisi seperti lingkungan,
pencahayaan, ambang batas, line of sight dan lain-lain. Algoritma FisherFace digunakan untuk
mendeteksi emosi atau ekspresi manusia yang berbeda dan akurasi dimana emosi dikenali dan
dihitung.
3. METODE PENELITIAN
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Fisher’s Linear Discriminant, yang menjadi dasar dari metode Fisherface yang akan
digunakan untuk mengenali pola pada gambar, memilih matriks transformasi W yang dapat
memaksimalkan rasio antara determinan between-classs scatter dengan within-class scatter dari
vektor-vektor ciri. Pernyataan tersebut dapat diekspresikan sebagai berikut:
|𝑊𝑆𝐵 𝑊 𝑇 |
|𝑊𝑆𝑤 𝑊 𝑇 |
= [𝑤1 ; 𝑤2 ; … ; 𝑤𝑚]

𝑊𝑜𝑝𝑡 = 𝑎𝑟𝑔𝑤 𝑚𝑎𝑥

(1)

Jika xi, i = 1… N, adalah vektor citra dimensi-n dan masing-masing vektor citra merupakan
anggota salah satu dari C kelas citra wajah {X1, X2,…, Xc}, vektor µ adalah rata-rata vektor citra
yang dapat diperoleh dari persamaan (2.1), maka matriks between-class scatter, SB, dan matriks
within-class scatter, SW, dapat diperoleh melalui persamaan berikut:
𝑐

𝑆𝐵 = ∑ 𝑁𝑖 (𝜇𝑖 − 𝜇 )𝑇 (𝜇𝑖 − 𝜇)
𝑖=1

𝑁𝑖
𝑆𝑊 = ∑𝑐𝑖=1 ∑𝑗=𝑖,𝑥′
(𝑥 − 𝜇𝑖 )𝑇 (𝜇𝑖 − 𝜇)
𝑗 𝜖𝑋𝑖 𝑗

(2)

Dimana Ni adalah jumlah anggota kelas Xi dan µi adalah rata-rata citra anggota kelas Xi dan i =
1…C.
Metode Principle Component Analysis (PCA)
Langkah 1: Cari rata-rata vektor citra
1
𝜇𝑃𝐶𝐴 = ∑𝑁
(1*n)
𝑖=1 𝑥𝑖
𝑁

(3)

Langkah 2: Untuk i = 1…N, cari selisih vektor citra dengan rata-rata vektor citra, 𝜇𝑃𝐶𝐴
Φ𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝜇𝑃𝐶𝐴
(1*n)
(4)
Simpan Φ dalam matriks A, sehingga
𝐴 = [Φ1, Φ2,…, Φ𝑁 ]

(N*n)

Langkah 3: Cari matriks total scatter, ST
s 𝑇 = [𝐴𝑇 𝐴]
(n*N)*(N*n) = (n*n)

(5)
(6)

Langkah 4: Cari vektor eigen dan nilai eigen dari matriks ST, kemudian urutkan
berdasarkan nilai eigen, dari yang terbesar
[𝑣, 𝑑] = 𝑒𝑖𝑔(𝑆𝑇 )
(7)
Nilai eigen dari 𝑆𝑇 :
𝑑 = [d1 d2….. d𝑛 ] (1*n)
Dimana d1 > d2 > ⋯ > d𝑛

(8)

Vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen (bentuk vektor kolom)
𝑤11 𝑤12 … 𝑤1(𝑁−𝐶)
𝑤21 𝑤22 … 𝑤2(𝑁−𝐶)
𝑣=[ …
(n*n)
(9)
…
…
… ]
𝑤𝑛1 𝑊𝑛2 …
𝑤𝑛𝑚
Langkah 5: Reduksi vektor eigen dari s 𝑇 sesuai dengan nilai (N-C)
𝑤11 𝑤12 … 𝑤1(𝑁−𝐶)
𝑤21 𝑤22 … 𝑤2(𝑁−𝐶)
𝑣=[ …
…
…
… ] (n*(N-C)) (10)
𝑤𝑛1 𝑊𝑛2 … 𝑤𝑛(𝑁−𝐶)
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Matriks transformasi adalah 𝑊𝑃𝐶𝐴 :
𝑊𝑃𝐶𝐴 = 𝑣 ′𝑇
((N-C)*n)

(11)

Adapun dataset yang digunakan pada penelitian merupakan dataset private yang terdiri
dari 20 responden dengan rincian 15 orang masing-masing memiliki 1 sampel, 5 orang responden
memiliki 4 sampel, sehingga total sampel adalah sebanyak 35.
Penelitian ini terdiri atas pembuatan aplikasi untuk pengenalan wajah, kemudian
dilanjutkan ke tahap training, dengan melakukan pelatihan terhadap nilai parameter Fisherface,
kemudian pada tahap testing/recognition yaitu dengan menganalisis prosedur sistem yang
digunakan dan melakukan pengujian hasil, maka sistem dievaluasi agar dapat dijadikan sebagai
acuan dalam proses pembentukan kesimpulan dan rekomendasi. Pada tahap ini akan dibahas
proses absensi wajah dengan menggunakan Algoritma Fisherface, yang menggunakan metode
LDA (Linear Discriminant Analysis).
Berdasarkan kebutuhan sistem dan hasil analisis sistem di atas, maka sistem yang akan
dibuat harus dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Mengimplementasikan metode Fisherface pada sistem pengenalan pola wajah.
2. Menguji performa dari Fisherface pada sistem pengenalan pola wajah dalam keadaan yang
telah dikondisikan sebelumnya.
3. Mengimplementasikan pada sistem absensi.
Tahap pembuatan aplikasi pengenalan wajah yang didasarkan pada Flowchart Tahapan
Proses Pengenalan Wajah Metode Fisherface yang dapat di lihat pada gambar 1.

Gambar 1. Flowchart Tahapan Proses Pengenalan Wajah Metode Fisherface
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu berupa aplikasi pengenalan wajah untuk
absensi dengan menggunakan metode Fisherface dan keakuratan dari sistem identifikasi wajah
menggunakan metode Linear Discriminant Analysis.
4.1. Pengujian White Box
White Box Testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail
perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara procedural untuk
membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Proses pengujian White Box diterapkan
pada algoritma Linear Discriminant Analysis yang dapat dilihat pada gambar 2.
Start

1

Input

R2

Database
2

Lakukan Grayscale

3

R1
4

Proses

Training

R3
5

Testing

6

Perhitungan Mean Setiap
Kelas
7
15

Selisih Testing
dengan Mean
Training

Selisih Antara Sample
Dan Means Setiap Kelas
8
16

Hitung SB
LDA Test

Hitung ED Antara
LDA Testing
dengan LDA
Training

9

Selisih Means Setiap
Kelas Dengan Means
Seluruhnya

17
10

Hitung SW

18
11

Pengenalan/Pencocokan

Cov = SW Invers x SB
Invers

19
12

Tidak
Dikenali

Dikenali

Eigen Value dan Eigen
Vector

R4
21

20

13

22

14

Hitung LDA Value
ID
Nama

23

End

Gambar 2. Flowchart dan Flowgraph Menu Absensi Deteksi Wajah
Diketahui:
N = 23

E = 25

R=4

Penyelesaian:
CC = (25 - 23) + 2 = 4

V(G) = 2+2=4

Independent Path = 4
a. Path 1 : 1-2-4-5-15-16-17-18-19-20-21-22-23
b. Path 2 : 1-2-3-4-5-15-16-17-18-19-20-21-22-23
c. Path 3 : 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
d. Path 4 : 1-2-4-5-15-16-17-18-19-20-21-…
Berdasarkan pengujian sistem di atas dapat disimpulkan dimana Node adalah 23, Edge
adalah 25 dan Region adalah 4 dimana rumus perhitungan (E-N) + 2 telah mendapatkan hasil
yang sama dengan Region yaitu 4 maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan jalur logika pada
form Flowchart LDA telah bebas dari kesalahan logika.
4.2. Pengujian Black Box
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Pengujian Black Box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada
spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak dan
kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau
tidak.
1. Menampilkan Menu Admin
Tabel 1. Menu Admin
Text case
Login Admin

Fungsi
Menampilkan Menu Admin
screenshot

Hasil
Valid

2. Menampilkan Menu Absen
Tabel 2. Menu Absen
Text case
Menu Absen

Fungsi
Menampilkan Menu Absen
screenshot

Hasil
Valid

3. Menampilkan Data Pegawai
Tabel 3. Data Pegawai
Text case

Fungsi

Hasil

Data Pegawai

Menampilkan Data Pegawai
screenshot

Valid
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4. Menampilkan Menu Rekam Wajah
Tabel 4. Menu Rekam Wajah
Text case
Menu Rekam Wajah

Fungsi
Menampilkan Menu Rekam Wajah
screenshot

Hasil
Valid

5. Menampilkan Menu Absen Masuk
Tabel 5. Menu Absen Masuk
Text case
Menu Absen Masuk

Fungsi
Menampilkan Menu Absen Masuk
screenshot

Hasil
Valid

6. Menampilkan Menu Absen Pulang
Tabel 6. Menu Absen Pulang
Text case
Menu Absen Pulang

4.3. Pengujian Akurasi

Fungsi
Menampilkan Menu Absen Pulang
screenshot

Hasil
Valid

922
Untuk menguji keakuratan dari sistem identifikasi wajah digunakan metode Linear
Discriminant Analysis, penulis menggunakan uji akurasi dengan rumus sebagai berikut:
(

banyaknya data−banyaknya identifikasi yang salah
) 𝑥100%
banyaknya data

(12)

Jumlah data testing adalah sebanyak 35 data dengan rata-rata waktu pengenalan 1 detik.
Jumlah data yang salah adalah sebanyak 8 data. Oleh sebab itu dapat dihitung akurasi dari
pengujian ini sebagai berikut:
Nilai akurasi :

(35−8)
35

x 100% = 77.142%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas juga dapat dilihat dengan jelas tingkat ke akuratan
dan error.

Grafik Persentasi Pengenalan

150

Dikenali

100

Error

50
0
5

10

15

20

25

30

35

Gambar 3. Grafik Akurasi dan Error
5. KESIMPULAN
Penelitian ini menerapkan Metode Fisherface untuk presensi kehadiran yang
menggunakan ciri warna sebagai fitur yang diekstrasi untuk proses pengenalan. Adapun Faktorfaktor yang mempengaruhi hasil pengenalan pada sistem ini adalah pencahayaan, jarak capture
antara objek dan webcam dan distorsi (kemiringan) pose wajah pada saat proses capture
dilakukan.
Adapun nilai akurasi yang didapatkan dari sistem identifikasi wajah menggunakan
metode Linear Discriminant Analysis adalah sebesar 77.142. %. Berdasarkan hasil pengujian
perangkat lunak yang dilakukan, maka sistem dikatakan sudah bebas dari kesalahan logika karena
Cyclomatic Complexity, Region, dan Independent Path memiliki nilai yang sama.
6. SARAN
Untuk meningkatkan akurasi sebaiknya ditambahkan sensor yang lebih akurat untuk bisa
membedakan antara wajah manusia dengan gambar. Serta pengambilan sampel sebaiknya di
tempat yang terang agar objek mudah dikenali oleh sistem, karena sistem ini sangat berpengaruh
terhadap pencahayaan.

Diharapkan pada penetilan selanjutnya dapat menggunakan dataset yang lebih
banyak lagi untuk mendapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi.
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Abstrak
Gojek merupakan sebuah superApp yang menyediakan berbagai layanan transportasi
dan gaya hidup, termasuk layanan yang berbasis kendaraan roda dua, yaitu GoRide, GoFood,
GoSend, dan GoShop. Penelitian ini berfokus untuk melihat tingkat kepuasan dari pengguna
layanan Gojek berbasis kendaraan roda dua dengan mengambil sampel penelitian di Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Metode penilaian kepuasan pada penelitian ini
menggunakan kerangka kerja PIECES, yang menilai dari enam domain permasalahan.
Penelitian ini mendapati konsumen masih berada pada kondisi cukup puas dengan layanan
aplikasi Gojek.
Kata kunci— Gojek, PIECES, layanan roda dua
Abstract
Gojek is a superApp that provides transportation and lifestye services, including
motorcyle-based services, like GoRide, GoFood, GoSend, and GoShop. This study focus on
analyzing satisfaction level of consumer from those motorcycle-based application services, with
samples being taken from consumer at Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. The
consumer satisfaction level are rated base on PIECES framework, wich assess the satisfaction
form six different domains. This study found that Gojek consumer at Kecamatan Balikpapan
Selatan, are ata the level of quite satisfied with the services.
Keywords—Gojek, PIECES, motorcycle-based services
1. PENDAHULUAN

D

i era yang modern seperti sekarang ini, transportasi online menjadi salah satu penunjang
penting dalam kegiatan sehari-hari terutama di daerah perkotaan. Transportasi yang baik
dapat mencerminkan keteraturan kota yang baik pula, hal ini disebabkan karena transportasi
online merupakan suatu alat bantu dalam mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan. Ada
berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Kecamatan
Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, salah satunya adalah dengan mengurangi pemakaian
kendaraan seperti mobil dan sepeda motor pribadi, alternatifnya para pengguna kendaraan pribadi
beralih pada transportasi online. Dengan didukungnya pilihan transportasi online yang beragam
dan mudah diakses, seharusnya para pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi
online dan mengurangi kemacetaan di Kecamatan Balikpapan Selatan.
Gojek merupakan salah satu penyedia layanan jasa transportasi online dibawah PT.
Aplikasi Karya Anak Bangsa, khususnya sepeda motor. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial
yang memimpin revolusi industri transportasi ojek (menggunakan kendaraan roda dua). Gojek
bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Balikpapan Selatan. Gojek menjadi
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solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan bepergian di tengah
kemacetan. Aplikasi Gojek dapat diunduh pada smartphone yang memiliki sistem operasi iOS
dan Android. Gojek memanfaatkan media elektronik, dengan itu akses untuk pemesanan jasa ojek
lebih mudah bagi konsumen ojek khususnya di Kecamatan Balikpapan Selatan. Dengan
menggunakan aplikasi di smartphone kemudian Gojek, dengan aplikasi GoRide akan menjemput
konsumennya dan mengantar pelanggan sampai pada tempat tujuannya. Tidak hanya untuk antarjemput, Gojek pun menyediakan berbagai layanan lain seperti GOFOOD yang dapat menjemput
makanan favorit anda dari mana saja sesuai pesanan anda, kemudian ada GOSHOP salah satu
layanan GOJEK yang siap sedia untuk membelanjakan kebutuhan anda sehari-hari dan GOSEND
yang dapat digunakan untuk pengiriman dokumen atau barang kecil/ringan di dalam kota.
Walaupun Gojek sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di kota Balikapan
namun jasa di bidang transportasi ini harus tetap memperhatikan kenyamanan,keamanan serta
kepuasan konsumennya. Jika konsumen puas akan pelayanan yang diberikan oleh Gojek maka
pelanggan Gojek akan menggunakan jasa Gojek secara berulang (repeat buying) yang kemudian
bisa menjadi pelanggan yang setia (loyal customer) sehingga perusahaan GOJEK Indonesia
sangat berpeluang menjadi market leader dan hal ini akan menjadikan perusahaan semakin maju
dan dipercaya oleh pelanggan di Indonesia.
Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kepuasan pengguna atau konsumen GOJEK,
secara khusus pengguna layanan Gojek roda dua (GoRide, GoFood, GoShop, dan GoSend), di
Balikpapan Selatan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang berasal dari
perbandingan antara persepsi terhadap hasil [1]. Dengan adanya kepuasan pelanggan tersebut
maka akan berdampak pada loyalitas dan kesetiaan pelanggan, sehingga memberikan dampak
positif pada kelangsungan suatu organisasi dan dapat memberikan rekomendasi kepada calon
pelanggan yang baru [2]. Dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi sistem informasi
terdapat beberapa metode atau model analisis yang dapat digunakan, salah satunya adalah model
analisis PIECES Framework. Untuk mempermudah evaluasi, ditawarkan cara analisis dengan
kerangka PIECES yang menguraikan ke dalam 6 fokus analisis kelemahan yaitu performance,
information and data, economy, control and security, eficiency, dan service [3]. Hasil analisis
PIECES merupakan dokumen kelemahan sistem yang menjadi rekomendasi untuk perbaikanperbaikan yang harus dibuat pada sistem yang akan dikembangkan lebih lanjut untuk perbaikan
dari sistem sebelumnya [4].
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan dari berbagai situasi dan kondisi yang muncul, untuk melakukan penilaian
berdasarkan persepsi responden.
Tabel 7 Skala Likert

Pilihan Jawaban
Sangat Setuju
Setuju
Ragu-ragu
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Singkatan
SS
S
R
TS
STS

Skor
5
4
3
2
1

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Kuisioner yang digunakan terdiri
dari 6 variabel yaitu: performa, informasi dan data, ekonomi, kendali dan keamanan, efisiensi,
dan layanan. Variabel tersebut termasuk dalam variabel kuantitaif yang diamati dalam penilaian.
Skala penilaian kuisioner yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 variabel, yang ditunjukkan
pada Tabel 1, dengan penilaian kepuasan ditunjukkan pada Tabel 2. Sampel yang diambil dalam
penelitian ini adalah 124 responden dari wilayah kecamatan Balikpapan Selatan. Teknik
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.
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Range Nilai
1 – 1,79
1,8 – 2,59
2,6 – 3,39
3,4 – 4,19
4,2 - 5

Kode
P1

Domain
Performance

No
1

P2
P3

2
3

P4
P5

4
5

P6
P7

Information

P8
P9
P10
P11
P12

1
2
3
4

Economics

5
1
2

P13

3

P14
P15
P16
P17

4
5
1
2

Control and
Security

P18

3

P19

4

P20

Efficiency

1

P21

2

P22

3

P23

4

P24
P25

Service

1
2

P26

3

P27
P28

4
5
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Tabel 8 Skala Likert Tingkat Kepuasan
Predikat Kepuasan
Predikat Kepuasan
Sangat Tidak Setuju
Sangat Puas
Tidak Setuju
Puas
Ragu-ragu
Cukup Puas
Setuju
Tidak Puas
Sangat Setuju
Sangat Tidak Puas
Tabel 9 Pertanyaan Kuisioner
Pertanyaan
Sistem aplikasi Go – Ride,Go-Food,Go-Shop,Go-Send sangat mudah dipahami
para Konsumen
Go-jek Indonesia mengutamakan kenyamanan Konsumen
Sistem aplikasi Gojek yang sekarang mudah digunakan oleh Konsumen Go –
Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send
Sulit mendapatkan driver Go-Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send
Sistem aplikasi Go-Jek Konsumen Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send tidak
mengalami error
Sistem yang ada menghasilkan informasi yang akurat
Sistem yang ada menyediakan laporan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen
Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send
Informasi yang disajikan sangat jelas untuk dimengerti
Informasi yang dihasilkan selalu sesuai dengan kenyataan yang dialami
konsumen Go-Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send
Sistem menyediakan informasi yang sangat detail
Tarif Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send sangat murah
Driver Go –Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send tidak meminta tarif lebih kepada
konsumen
Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send layak dijadikan untuk penghematan
keuangan konsumen di Balikpapan Selatan
Cahsback yang di berikan sudah maksimal
Pembayaran sesuai dengan aplikasi Go-Jek konsumen
Kerahasiaan data konsumen Go-Jek terjaga
Keamanan konsumen terjaga menggunakan Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,GoSend
Keselamatan konsumen Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send
selalu
diutamakan
Merasa aman dari tindak kejahatan dalam menggunakan layanan Go – Ride, GoFood,Go-Shop,Go-Send
Smartphone dengan spesifikasi yang kurang baik menjadi penghambat pemesanan
Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send
Sistem Go-Jek yang sekarang mempermudah mendapatkan driver Go – Ride, GoFood,Go-Shop,Go-Send
Go-Jek selalu menyediakan informasi terkait Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,GoSend agar mudah jika menggunakan layanan Go – Ride, Go-Food,Go-Shop,GoSend
Penggunaan aplikasi Go –Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send sangat mudah untuk
konsumen
Customer Services Go-Jek cepat tanggap melayani konsumen
Customer Services Go-Jek membantu konsumen yang mendapatkan hambatan
pada saat menggunakan aplikasi Go-Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send
Jika mendapatkan perilaku yang tidak nyaman oleh driver Go-Ride, Go-Food,GoShop,Go-Send, konsumen dapat langsung memberitahukan ke costumer services
Sistem costumer services pada aplikasi Go-Jek konsumen sudah sangat baik
Pelayanan Go-Ride, Go-Food,Go-Shop,Go-Send sudah sangat baik

Metode analisis data yang digunakan adalah mengikuti kerangka kerja PIECES. PIECES
mengukur nilai baik tidaknya valiabel yang ditetapkan dan apakah sistem berperan dalam kualitas
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pelayanan [3][5]. Tabel 3 menunjukkan pertanyaan yang disampaikan dalam kuisioner. Dalam
PIECES terdapat enam buah variabel, yaitu:
1. Performance
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana performa atau kinerja dari sistem
2. Information
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jelas informasi
yang didaptkan, contohnya seperti status pemesanan atau info produk
3. Economics
Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah kualitas pelayan sebanding dengan
biaya yang dikeluarkan
4. Control and Security
Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesulitan penggunaan aplikasi dan
keamanan yang terdapat pada sistem
5. Efficiency
Analisa ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel itu efisien atau tidak,
dengan input yang sedikit bisa menghasilkan sebuah output yang memuaskan
6. Service
Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang dilakukan dan
mengetahui permasalahan – permasalahan yang ada terkait tentang pelayananan.
Metode penghitungan data kepuasan (RK), berdasarkan Jumlah Skor Kuisioner (JSK) dan
Jumlah Kuisioner (JK), menggunakan variabel persamaan:
𝐽𝑆𝐾
𝑅𝐾 =
(1)
𝐽𝐾
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengujian Validitas Instrumen Penilaian
Fungsi pengujian validitas instrumen penelitian adalah untuk mengetahui validitas setiap
item kuisioner penelitian. Pengertian valid adalah bahwa kuisioner efektif dapat digunakan
sebagai alat pengumpul data untuk menggali masalah yang dijadikan obyek penelitian.
Pengukuran validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien
korelasi Pearson Product Moment. Kriterianya adalah jika r hitung lebih besar dari r tabel berarti
valid, dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti tidak valid. Distribusi nilai r tabel
signifikansi 5% dan 1% dengan N 124 yaitu 0.175, ditunjukkan pada Tabel 4.
Hasil pengujian koefisien korelasi validitas yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui
bahwa hasil penghitungan dengan bantuan software SPSS, didapatkan koefisien validitas seluruh
item kuisioner penelitian yang disampaikan kepada para pihak yang menjadi sampel penelitian
memenuhi kriteria valid, yakni hasil pengukuran koefisien validitas lebih besar dari angka penguji
pada r tabel sebesar 0,175.
Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator penelitian dapat digunakan sebagai
pengumpul data yang efektif untuk menggali masalah yang dijadikan obyek penelitian, dan
selanjutnya dapat diolah untuk mengukur dimensi-dimensi kajian dan indikator-indikator
penelitian untuk masing-masing dimensi kajian.
NO
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Tabel 10 Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penilaian
Pertanyaan
R hitung
r table 5%
P1
0.572
0.175
P2
0.719
0.175
P3
0.658
0.175
P4
0.295
0.175
P5
0.635
0.175
P6
0.748
0.175
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Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
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P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28

0.725
0.693
0.666
0.727
0.545
0.574
0.651
0.683
0.671
0.693
0.706
0.593
0.687
0.489
0.696
0.725
0.794
0.701
0.696
0.597
0.639
0.667

0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175
0.175

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

3.2 Pengukuran Kepuasan Konsumen
Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada 124 responden konsumen pengguna jasa
Gojek, didapati hasil seperti ditunjukkan pada Tabel 5. Kemudian data kuisioner dimasukkan
pada perhitungan Nilai Kepuasan berdasarkan pada persamaan (1), dan hasilnya ditunjukkan pada
Tabel 6.
Tabel 11 Hasil Penilaian Kuisioner

Domain
Performance
Information
Economics
Control and Security
Efficiency
Service

SS
216
181
130
11
165
240

S
14
0
117
248
0
0

R
60
55
69
73
37
59

TS
301
369
182
0
283
304

STS
29
15
122
164
11
17

Tabel 12 Tabulasi Tingkat Kepuasan Konsumen

Domain
Performance
Information
Economics
Control and Security
Efficiency
Service

Rata-rata
3.14
2.94
2.92
2.88
3.05
3.22

Predikat
Cukup Puas
Cukup Puas
Cukup Puas
Cukup Puas
Cukup Puas
Cukup Puas

Berdasarkan hasil perhitungan daftar pernyataan yang diberikan kepada responden yang
merupakan konsumen Go-Jek, domain Performance, Information & Data, Economics, Control &
Security, Efficiency, dan Service, semua berada pada kategori CUKUP PUAS, artinya para
konsumen Go-Jek yang saat ini menjadi konsumen PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GO-JEK
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Indonesia) berdasarkan kerangka PIECES konsumen merasa CUKUP PUAS dengan pelayanan
Go-Jek pada saat ini.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan data dan analisa terhadap tingkat kepuasan konsumen GoJek (Go-Ride, Go-Food, Go-Shop, Go-Send) di Kecamatan Balikpapan Selatan maka dapat
disimpulkan, tingkat kepuasan konsumen Go-Jek (Go-Ride, Go-Food, Go-Shop, Go-Send) dikota
Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan berada pada nilai rata-rata 3,03 yang artinya tingkat
kepuasan konsumen masuk dalam kategori Cukup Puas.
5. SARAN
Saran yang dapat diberikan, yaitu dapat dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk
kepuasan konsumen ‘Super App’ Gojek pada aplikasi-aplikasi lainnya yang ada dalam lingkungan
aplikasi Gojek.
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Abstrak
Kantor desa Dadapan adalah tempat dimana warga dengan pemimpin desa, dari kepala
desa hingga aparat desa berinteraksi. Dari struktur organisasi yang ada, salah satunya adalah
Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat). Bagian ini memiliki Tugas Pokok membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis. Yang salah satunya ialah
pendaftaran nikah. Hal ini menjadi tantangan bagi Kaur Kesra untuk dapat memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Dadapan karena dalam proses pendaftaran nikah
masih bersifat manual, menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai kantor desa
dadapan masih cukup berat dan memakan waktu lama. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek
adalah sistem informasi pendaftaran nikah, metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem
ini adalah dengan cara mengamati langsung proses pendaftaran nikah dan pengumpulan data
yang berupa data nikah. Analisis sistem dalam sistem informasi pernikahan, serta pengembangan
sistem dengan memanfaatkan MySQL, PHP, dan HTML. Penelitian yang dilakukan diharapakan
akan menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis website dengan kemampuan dapat
melakukan pendaftaran nikah kemudian dapat menghasilkan laporan-laporan yang lebih akurat
dan cepat dalam pencariannya. Dengan adanya sistem informasi pernikahan ini diharapkan
dapat membantu pegawai kantor desa Dadapan kecamatan Kabat dalam mengelola data yang
dibutuhkan.
Kata kunci— Sistem Informasi, Pendaftaran Nikah, Web, Dadapan
Abstract
Dadapan village office is a place where citizens with village leaders, from village heads
to village officials interact. From the existing organizational structure, one of them is Kaur. This
section has the main task of assisting the village head in carrying out the preparation of materials
for the formulation of technical policy. One of them is the registration of marriage. This is a
challenge for Kaur Kesra to be able to provide maximum services to Dadapan people’s because
in the process of marriage registration is still manual, causing the work done by the clerk of the
village office is still quite heavy and time-consuming.
In this study, the subject is a marriage registration information system, the method used to
solve this system is to observe directly the process of marriage registration and data collection
in the form of marriage data. System analysis in marriage information system, as well as system
development by utilizing MySQL, PHP, and HTML.
The research is expected to produce a website-based information system with the ability
to conduct marriage registration then can produce reports more accurate and faster in its search.
With the existence of this marriage, the information system is expected to help Dadapan village
office staff Kabat district in managing the required data.
Keywords— Information System, Marriage Registration, Web, Dadapan
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1. PENDAHULUAN

P

erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini, teknologi komputer
sangat berkembang dengan cepat dan pesat. Salah satu perkembangan teknologi informasi
yang begitu cepat dan pesat adalah teknologi informasi berbasis online yang penyajian informasi
yang dibutuhkan dan dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat. Instansi yang mempunyai
data banyak akan sangat terbantu jika pengolahan datanya menggunakan komputer. Salah satu
instansi yang membutuhkan pengolahan data cepat yaitu Kantor Desa Dadapan.
Pendaftaran nikah yang dilakukan di kantor desa Dadapan saat ini masih tergolong
konvensional, artinya hampir semua berkas yang digunakan untuk mencatat data calon pengantin
dan data-data pendukung lainnya masih menggunakan cara manual dengan mencatatnya pada
sebuah buku arsip dan beberapa model formulir. Formulir yang dipakai dalam hal ini memiliki
kode mulai N1 sampai N7 yang mewakili model yang berbeda. Masing-masing model juga
memiliki fungsi dan distribusi yang berbeda. Jika semua model formulir telah diisi pejabat yang
berwenang, selanjutnya satu set formulir beserta berkas pendukung lainnya dikirimkann atau
diserahkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.
Di Kantor Desa Dadapan, proses pencatatan pernikahan masih bersifat manual dan belum
terkomputerisasi, sehingga dalam setiap proses pencatatan, pencarian data, dan penyimpanan
data menjadi kurang efektif dan efisien. Serta bentuk penyimpanan data yang masih berupa
dokumen-dokumen yang di arsipkan menjadikan proses pencarian data menjadi lambat. Hal
tersebut akan menghambat kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sama halnya dalam proses
pembuatan laporan bulanan, triwulan, semester maupun tahunan, sistem yang berjalan saat ini di
Kantor Desa Dadapan membuat proses tersebut menjadi memerlukan waktu yang cukup lama
karenaproses pembuatannya harus mengecek dari data arsip yang ada.
Untuk memudahkan proses pendaftaran pernikahan di Kantor Desa Dadapan sebelum
berkas diserahkan ke KUA, maka membutuhkan sebuah sistem informasi pendaftaran yang
berbasis komputer yang berguna untuk petugas berwenang dalam mencacat data calon pasangan
yang hendak menikah, yang mana melibatkan banyak model formulir atau berkas mulai dari N1
hingga N7. Serta dapat menghasilkan laporan-laporan yang lebih akurat dan cepat dalam
pencariannya.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Tahapan Penelitian
Langkah-langkah dalam melakukan pengabdian masyarakat di Kantor Desa Dadapan ini
dapat dilihat pada gambar 1. Prinsip pengerjaannya menggunakan metode sekuensial yaitu proses
pengerjaan dilakukan dari atas ke bawah secara berurutan.

Gambar 1 Tahapan Penelitian
2. 2 Arsitektur Sistem
Pada bagian ini menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan pengguna pada sistem. Dalam
hal ini, terdapat 1 aktor dalam use-case diagram yaitu KaUr Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan
Rakyat). Diagram use-case ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2 Diagram Use-Case
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti membangun sebuah aplikasi pendaftaran nikah yang digunakan untuk
pengarsipan formulir dengan model N1 – N7 dan menagement data dari data diri calon pengantin
serta data asal-usul/ orang tua calon pengantin sampai mendapatkan pengajuan nikah. Pada
aplikasi ini terdapat fitur-fitur seperti penambahan data, hapus data dan edit data. Dan di bawah
ini merupakan implementasi dari fitur-fitur yang ada di aplikasi
3. 1 Antarmuka Halaman Depan
Di dalam menu dashboard ini terdapat informasi atau rekapitulasi berupa jumlah calon
pengantin yang mendaftar, jumlah data orangtua yang terdaftar, dan jumlah data pengajuan.
Seperti terlihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3 Antarmuka Halaman Depan
3. 2 Antarmuka Halaman Pendaftaran Nikah
Pada modul ini, terdapat 3(tiga) tahapan dalam proses pendaftaran nikah, yaitu : 1.
formulir input data orang tua calon pengantin (pria dan wanita), 2. formulir input biodata calon
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pengantin (pria dan wanita), 3. formulir data pengajuan nikah. Seperti yang ditunjukkan pada
gambar 4 berikut.

Gambar 4 Antarmuka Halaman Pendaftaran Nikah
3. 3 Antarmuka Halaman Cetak Formulir
Pada halaman ini menampilkan data berupa formulir model N1-N7. Dimana terdapat
fasilitas cetak untuk mencetak semua formulir yang terlampir atau hanya sebagian saja.

Gambar 5 Antarmuka Halaman Cetak Formulir

4. KESIMPULAN
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Dari implementasi dan hasil uji coba yang telah dilakukan dapat diambil beberapa
kesimpulan yaitu :
• Aplikasi sudah dapat menginputkan data diri kedua calon pengantin, data asal-usul calon
pengantin, dan data pengajuan nikah sesuai kebutuhan dari Kantor Desa Dadapan Kecamatan
Kabat.
• Aplikasi sudah dapat menghasilkan formulir N1 –N7 yang dapat di cetak untuk kepentingan
pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dan dapat diarsipkan.
5. SARAN
Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, aplikasi ini masih terdapat beberapa kekurangan,
untuk itu penulis menyarakan beberapa poin pengembangan sistem yang akan datang,
diantaranya:
• Perlu adanya integrasi data penduduk, guna memastikan validasi biodata calon pengantin
beserta wali. Diharapkan tidak lagi menginputkan secara manual.
• Perlunya penambahan fitur aplikasi untuk dapat melayani registrasi jarak jauh untuk calon
pendaftar (secara online).
• Penambahan sistem pendaftaran nikah untuk calon yang ber-status non-lajang (duda atau
janda).
• Penambahan sistem pendaftaran nikah untuk calon yang telah memiliki istri sah (Poligami).
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Salim selaku Kepala Urusan
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Abstrak
Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyedaiaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan
adalah satuan kerja yang berdiri berdasarakan Peraturan Menteri PUPR Nomor
15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pekerjaan umum dan perumahan
rakyat. SNVT memiliki tugas pokok melakukan proses pelaksanaan pembangunan yang dibagi
dalam tiga bidang yaitu rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya. Setelah mengamati
program kerja yang ada di salah satu bidang di SNVT, yaitu program Bantuan Stimluan
Perumahan Swadaya atau yang biasa disebut BSPS pada bidang rumah swadaya, ada beberapa
permasalahan yang sering terjadi yaitu (1)seringnya terdapat pelaporan hingga masuk media
publik mengenai proses seleksi yang dilakukan fasilitator lapangan BSPS yang kurang objektif
atau bahasa lainnya tidak tepat sasaran, dan (2)lambanya proses seleksi atau verifikasi yang
dilakukan untuk menenetukan calon penerima bantuan sehingga terkadang seorang fasilitator
lapangan BSPS melampaui batas waktu kerja dari waktu yang telah di tentukan sebelumnya di
Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Hal tersebut yang mendorong penulis untuk membangun
sebuah “Sistem Seleksi Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Menggunakan Metode
Promethee” pada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini
digunakan 3 alternatif calon penerima BSPS dengan 4 kriteria penilaian yaitu (c1)tingkat
kerusakan atap, (c2)tingkat kerusakan dinding, (c3)tingkat kerusakana lantai dan
(c4)penghasilan dibawah ump. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Sistem dapat berfungsi
dengan baik dan melakukan proses seleksi calon penerima bantuan dengan cepat dan objektif
menggunakan metode promethee, (2) Dengan menggunakan metode promethee sistem dapat
menunjukkan bawah metode tersebut membuat peringkat alternatif pada keputusnan akhir dan
memperhitungkan alternatif keputusan berdasarkan kaarakteristik kriteria yang berbeda.
Kata kunci— Sistem Seleksi, BSPS, Promothee, SNVT
Abstract
The Specific Non Vertical Unit (SNVT) Housing Settlement in South Sulawesi Province
is a work unit that is established based on PUPR Minister Regulation Number 15 / PRT / M /
2015 concerning the organization and work procedures of the ministry of public works and public
housing. SNVT has the main task of carrying out the implementation process of development
which is divided into three sectors namely flats, special houses and self-help houses. After
observing the work program in one of the fields in SNVT, namely the Self-Help Housing Stimluan
Assistance Program or commonly referred to as BSPS in the field of self-help homes, there are
several problems that often occur, namely (1) frequent reporting to the public media regarding
the selection process involved. BSPS field facilitators are lacking in objective or other languages
that are not on target, and (2) the slow process of selection or verification is carried out to
determine prospective beneficiaries so that sometimes a BSPS field facilitator exceeds the work
deadline of the time specified in the Work Plan Follow Up (RKTL). This prompted the authors
to build a "Self-Help Housing Stimulant Beneficiary Selection System Using the Promethee
Method" in terms of housing provision in the province of South Sulawesi. In this study 3
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alternative BSPS recipient candidates were used with 4 assessment criteria, namely (c1) the level
of roof damage, (c2) the level of wall damage, (c3) the level of floor damage and (c4) income
below the lump. The results showed that (1) The system can function well and carry out the
selection process of prospective beneficiaries quickly and objectively using the Promethe method,
(2) Using the Promethe method the system can show that the method ranks alternatives to the
final decision and takes into account alternative decisions based on different criteria
characteristics..
Kata kunci— Selection System, BSPS, Promothee, SNVT
1. PENDAHULUAN

S

atuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan
adalah satuan kerja yang berdiri berdasarakan Peraturan Menteri PUPR Nomor
15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pekerjaan umum dan perumahan
rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan
melakukan tugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan
penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, dan
penataan bangunan gedung. Bidang utama yang ada dalam SNVT adalah rumah susun, rumah
khusus dan swadaya. Ketiga bidang tersebut memiliki tugas, fungsi dan program program yang
berbeda. Salah satunya pada bidang swadaya yang memiliki satu program kerja bernama Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya atau yang biasa di sebut BSPS. BSPS merupakan sebuah bantuan
pemerintah yang ditujukan kepada warga kurang mampu dalam bentuk bantuan uang yang
dijadikan bahan bangunan dan upah kerja untuk perbaikan rumah warga yang kurang mampu
tersebut. BSPS merupakan sebuah proyek tahunan kementrian PUPR yang dijalankan langsung
oleh fasilitator lapangan dengan tugas dan aturan yang harus diikuti oleh fasilitator lapangan
tersebut. Tugas utama seorang fasilitator lapangan adalah dengan memantau melakukan verifikasi
dan proses seleksi calon penerima bantuan BSPS. Namun permasalahan yang sering di jumpai
adalah (1)seringnya terdapat pelaporan hingga masuk media publik mengenai proses seleksi yang
dilakukan fasilitator lapangan BSPS yang kurang objektif atau bahasa lainnya tidak tepat sasaran,
dan (2)lambanya proses seleksi atau verifikasi yang dilakukan untuk menenetukan calon
penerima bantuan sehingga terkadang seorang fasilitator lapangan BSPS melampaui batas waktu
kerja dari waktu yang telah di tentukan sebelumnya di Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).
Dari pembahasan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam
bentuk tulisan yang berjudul “Sistem Seleksi Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Menggunakan Metode Promethee pada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi
Selatan”. Penelitian ini menggunakan 8 alternatif calon penerima BSPS sebagai alat uji dengan 5
kriteria yang memiliki karakteristik berbeda yaitu (c1)tingkat kerusakan atap, (c2)tingkat
kerusakan dinding, (c3)tingkat kerusakana lantai dan (c4)penghasilan dibawah ump.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan Pemerintah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendorong dan meningkatkan keswadayaan
dalam peningkatan kualitas rumah hunian. [6]
Jenis BSPS ini terbagi dua yaitu : [6]
1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) untuk menjadikan rumah layak huni dengan
peningkatan kualitas keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kecukupan minimum luas
bangunan.
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2.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) diperuntukan untuk pembangunan Rumah
baru pengganti rumah rusak total atau pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah
matang.
Bentuk Bantuan BSPS adalah UANG senilai 15.000.000 yang digunakan untuk pembelian
bahan bangunan dan 2.500.000 digunakan untuk pembayaran upah tukang. [6]
Sedangkan persyaratan utama penerima BSPS adalah masuk dalam kriteria MBR, dimana
syarat utama MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) adalah : [6]
1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah (tidak dalam status sengketa; sesuai
tata ruang wilayah);
3. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi
tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
5. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum provinsi; dan
6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng;
2.2 Promethee
Promethee merupakan salah satu dari metode Multi Criteria Decision Making (MCDM)
yang berarti melakukan penentuan atau pengurutan dalam suatu analisis multikriteria, metode ini
dikenal karena
konsepnya yang efisien dan simple, selain itu untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan
dengan multikriteria, metode ini juga sangat mudah untuk diterapkan daripada metode lainnya.[5]
Penggunaan promethee adalah menentukan dan menghasilkan keputusan dari beberapa
alternatif kegiatan/perencanaan program. Diaman masalah pokoknya adalah kesederhanaan,
kejelasan dan kestabilan data hasil perhitungan. Promethee berfungsi untuk mengolah data, baik
data kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Dimana semua data digabung menjadi satu dengan bobot
penilaian yang telah diperoleh melalui penilaian atau survey. [1]
PROMETHEE
Menghitung Indeks
Preferensi

Input Preferensi

Input Alternatif
( Perencanaan Program &
Evaluasi )

Alternatif
( Perencanaan Program &
Evaluasi )
Terbaik s/d Terburuk

Perhitungan Preferensi
(dari nilai indexs leaving
flow, enterflow & net flow

Gambar 1. Flowchart Sederahana Proses Promethee [2]
Algortima Sederahana Proses Promethee
1. User melakukan input Preferensi;
2. User melakukan input Alternatif pilihan PROGRAM KERJA;
3. Sistem melakukan perhitungan promethee dengan cara:
3.1 Menghitung indeks preferensi
3.2 Perhitungan Preferensi (dari nilai indexs leaving flow, enterflow & net flow )
4. Sistem menghasilkan Alternatif Perencanaan Program Kerja & Evaluasi Diurutkan
Berdasarkan Nilai yang dihasilkan.
Rumus Perhitungan Proses Promethee [2]
1. Preferensi multi kriteria
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2.

Leaving flow

3.

Entering flow

4.

Net flow

Keterangan:
1. f (a, x) = menunjukkan preferensi bahwa alternatif lebih baik dari alternatif x
2. f (x, a) = menunjukkan preferensi bahwa alternatif x lebih baik dari alternatif
3. f+(a) = leaving flow, digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada proses promothee I
yang
menggunakan urutan parsial
4. f-(a) = entering flow, digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada proses promethee I
yang menggunakan urutan parsial
5. f(a) = net flow, digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir penentuan urutan dalam
menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan urutan lengkap
3. RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI
3.1 Desain Aplikasi
Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem yang
digambarkan sehingga use case menjelaskan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang user
pada sistem tersebut. [3] Use case untuk sistem seleksi penerima bantuan stimulan perumahan
swadaya menggunakan metode promethee dijelaskan pada Gambar 2 dibawah ini. Terdapat 2
aktor yang dapat menggunakan sistem yaitu Admin Kantor dan TFL, dimana admin kantor
bertugas untuk “mengolah data alternatif Calon Penerima bantuan (CPB) atau kita sebut data1”
dan “mengolah data kriteria penilaian atau kita sebut data2”, sedangkan TFL bertugas untuk
“menginput nilai kriteria untuk masing masing alternatif CPB atau kita sebut data3”. Dari tiga
data tersebut akan diolah promethee dalam mengambil keputusan “Hasil Penilaian Penentuan
Penerima Bantuan” yang dapat dilihat oleh aktor TFL
USE CASE SISTEM YANG AKAN DIBANGUN

Olah Data
Alternatif / CPB
<<include>>

Admin Kantor
<<include>>

Olah Data
Kriteria Penilaian

PROMETHEE

<<include>>

<<include>>

Input Nilai
Bersarakan Penilaian
Untuk Masing-Masing
CPB

Hasil Penilaian
Penentuan
Penerima Bantuan

Gambar 2. Use Case Sistem Seleksi Penerima BSPS
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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). [4]
Class diagram pada sistem ini dibuat dalam 4 class yaitu class pro_alternatif, class
pro_nilai, class pro_kriteria, dan class pro_admin.
1. Class pro_alternatif terdapat 3 objek yaitu id_alternatif (int), nama (String), keterangan
(String) dan 4 method yaitu onCreate(), add(), edit(), del().
2. Class pro_nilai terdapat 5 objek yaitu id_nilai (int), id_alternatif (int), id_kriteria (int), nilai
(float), id_session (String) dan 4 method yaitu onCreate(), add(), edit(), del().
3. Class pro_kriteria terdapat 8 objek yaitu id_kriteria (int), nama (String), keterangan (String),
minmax (String), tipe_preferensi (String), nilai_p (float), nilai_q (float), nilai_gausian (float)
dan 4 method yaitu onCreate(), add(), edit(), del().
4. Class pro_admin terdapat 8 objek yaitu id_admin (int), nama (String), username (String),
password (String) dan 4 method yaitu onCreate(), add(), edit(), del().
Dengan ketetapan id_kriteria dan id_alternatif menjadi kunci tamu pada class pro_nilai.
Gambar 3 berikut akan menjelaskan bagaimana bentuk class diagram pada sistem.
pro_nilai
pro_alternatif
- id_alternatif : int
- nama : String
- keterangan : String
+
+
+
+

onCreate[...]
add[...]
edit
del[…]
pro_admin
-

id_admin : Int
nama : String
username : String
password : String

+
+
+
+

onCreate[...]
add[...]
edit
del[…]

1

1..*

-

id_nilai : int
id_alternatif : int
id_kriteria : int
nilai : float
id_session : String

+
+
+
+

onCreate[...]
add[...]
edit
del[…]

pro_kriteria

1..*

1

-

id_kriteria : int
nama : string
keterangan : string
minmax : string
tipe_preferensi : string
nilai_p : float
nilai_q : float
nilai_gausian : float

+
+
+
+

onCreate[...]
add[...]
edit 1..*
del[…]

Gambar 3. Class Diagram Sistem Seleksi Penerima BSPS
Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam aplikasi 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. [3]
Activity Diagram Backend dibawah ini menggambarkan alur aktifitas dasar yang dilakukan
pengguna admin pada sistem yang dibangun. Admin membuka aplikasi untuk kemudian
memasukkan username dan password, jika username dan password tidak valid maka admin harus
memasukkan kembali namun jika telah valid maka aplikasi akan menampilkan menu halaman
aplikasi yang kemudian user admin melakukan olah data / CRUD alternatif dan olah data / CRUD
kriteria penilaian calon penerima bantuan. Gambar 4 berikut akan menjelaskan bagaimana bentuk
activity diagram pada halaman Backend sistem.
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Membuka Aplikasi

Entry
Username & Passsword
Jika User dan Pass Tidak Valid

Jika User dan Pass Valid

Tampil Pesan
User dan Pass Tidak Valid

Tampil Menu-Menu
Halaman Aplikasi

Olah Data Kriteria Penilaian
Calon Penerima Bantuan

Olah Data Alternatif

Logout

Gambar 4. Activity Diagram Backend Sistem Seleksi Penerima BSPS
Activity Diagram Frontend dibawah ini menggambarkan alur aktifitas dasar yang
dilakukan pengguna user TFL pada sistem yang dibangun. User TFL melihat halaman utama
aplikasi kemudian dapat memilih tiga menu utama yaitu Menu View Halaman Depan, View
Informasi dan View Input Nilai. Pada halaman Input Nilai seorang TFL dapat memasukkan hasil
penilaian kriteria untuk masing-masing alternatif karena dari sana nantinya seistem akan
mengeluarkan hasil keputusan setelah di proses oleh Promethee. Gambar 5 berikut akan
menjelaskan bagaimana bentuk activity diagram pada halaman Frontend sistem.

Melihat Halaman Utama Aplikasi

View Halaman Depan

View Input Nilai

View Informasi

Masulkan Nilai untuk Penilaian
Masing-Masing Alternatif

Proses Promethee

View Hasil Penilaian

Gambar 5. Activity Diagram Frontend Sistem Seleksi Penerima BSPS
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Sequence Diagram dibawah ini menggambarkan bahwa admin mengolah data alternatif,
kriteria nilai alternatif dan analisis promethee untuk kemudian nantinya dari data tersebut diproses
menjadi sebuah keputusan Hasil Analisa Promothee ( Lolos Verifikasi sebagai PB ). Gambar 6
berikut akan menjelaskan bagaimana bentuk sequence diagram sistem seleksi penerima BSPS.

Admin

Input

Menu

Proses

1: Alternatif (CPB)
2: Input Data Alternatif
3: Data Alternatif
4: Kriteria (Kriteria Penilaian)
5: Input Data Kriteria
6: Data Kriteria

7: Nilai Alternatif
8: Input Data Nilai
Alternatif

9: Data Nilai Alternatif

10: Analisa
Promothee
11: Proses Analisa
Promothee

10: Promothee

11 : Hasil Analisa Promothee ( Lolos Verifikasi sebagai PB )

Gambar 6. Sequence Diagram Sistem Seleksi Penerima BSPS
3.2 Implementasi Promethee
Sebagai contoh implementasi, alternatif yang digunakan pada implementasi promethee ini
adalah 3 alternatif dengan 4 kriteria utama, dimisalkan nama alternatif adalah Rusdi, Anwar dan
Dg. Gassing. Sedangkan untuk kriteria kita menggunakan (c1)tingkat kerusakan atap, (c2)tingkat
kerusakan dinding, (c3)tingkat kerusakana lantai dan (c4)penghasilan dibawah ump. Pada tabel 1
berikut menggambarkan alternatif, kriteria, nilai min / max dan tipe preferensi dari masing masing
alternatif untuk tiap kriteria penilaiannya.

Tabel 1. Matriks Alternatif Kriteria dan Nilai Awal
Alternative
Kriteria
Tingkat
Kerusakan
Atap
(F1)
Tingkat
Kerusakan
Dinding
(F2)
Tingkat
Kerusakana
Lantai
(F3)

Min
Max

Rusdi (A1)

Anwar (A2)

Dg.
Gassing
(A3)

Tipe
Preferensi

Max

3

2

3

1

Max

2

1

2

1

Max

1

4

3

1

Paramete
r
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Penghasilan
Dibawah UMP
(F4)

Max

2

2

2

1. (A1 , A2)
F1. D = 3 - 2 = 1
P (A1 , A2) = 1
P (A2 , A1) = 0
F2. D = 2 -1 = 1
P (A1 , A2) = 1
P (A2 , A1) = 0
F3. D = 1 - 4 = -3
P (A1 , A2) = 0
P (A2 , A1) = 1
F4. D = 2 - 2 = 0
P (A1 , A2) = 1
P (A2 , A1) = 0
2. (A1 , A3)
F1. D = 3 - 3 = 0
P (A1 , A3) = 1
P (A3 , A1) = 0
F2. D = 2 - 2 = 0
P (A1 , A3) = 1
P (A3 , A1) = 0
F3. D = 1 - 3 = -2
P (A1 , A3) = 0
P (A3 , A1) = 1
F4. D = 2 - 2 = 0
P (A1 , A3) = 1
P (A3 , A1) = 0
3. (A2 , A3)
F1. D = 2 - 3 = -1
P (A2 , A3) = 0
P (A3 , A2) = 1
F2. D = 1 - 2 = 1
P (A2 , A3) = 0
P (A3 , A2) = 1
F3. D = 4 - 3 = 1
P (A2 , A3) = 1
P (A3 , A2) = 0
F4. D = 2 - 2 = 0
P (A2 , A3) = 1
P (A3 , A2) = 0
Langkah Perhitungan Promethee
Penentuan deviasi berdasarkan perbandingan berpasangan δ (a, b)
δ (A1, A2) = ( 1 + 1 + 0 + 1 )/4 = 0,75
δ (A2, A1) = ( 0 + 0 + 1 + 0)/4 = 0,25
δ (A1, A3) = ( 1 + 1 + 0 + 1 )/4 = 0,75
δ (A3, A1) = ( 0 + 0 + 1 + 0 )/4 = 0,25
δ (A2, A3) = ( 0 + 0 + 1 + 1 )/4 = 0,5
δ (A3, A2) = ( 1 + 1 + 0 + 0)/4 = 0,5
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Perhitungan Nilai Leaving Flow
LF(A1) = ½ ( 0,75 + 0,75 ) = 0,75
LF(A2) = ½ ( 0,25 + 0,5 ) = 0,375
LF(A3) = ½ ( 0,25 + 0,5 ) = 0,375
Perhitungan Nilai Entering Flow
EF(A1) = ½ ( 0,25 + 0,25 ) = 0,25
EF(A2) = ½ ( 0,75 + 0,5 ) = 0,625
EF(A3) = ½ ( 0,75 + 0,5 ) = 0,625
Perhitungan Nilai Net Flow atau Perengkingan
NF(A1) = 0,75 – 0,25 =0,5
NF(A2) = 0,375 – 0,625 = -0,25
NF(A3) = 0,375 – 0,625 = -0,25
Dari hasil perhitungan di atas kita dapat melihat mastriks hasil penilaian seperti pada tabel
2 berikut, dimana pada tabel ini menunjukkan bahwa dengan nilai yang diberikan pada tabel 1
maka alternatif yang memiliki nilai Net Flow atau ranking tertinggi adalah Alternatif 1 ( Rusdi ).
Tabel 2. Matriks Hasil Penilaian
Rusdi
A1
Anwar
A2
Dg
Gassing
A3

A1

A2

A3

LF

EF

NF

-

0,75

0,75

0,75

0,25

0,5

0,25

-

0,5

0,375

0,625

-0,25

0,25

0,5

-

0,375

0,625

-0,25

3.2 Implementasi Sistem
Untuk pembahasan ini peneliti melakukan sreenshot pada aplikasi untuk di tampilkan
sebagai output implementasi sistem seleksi penerima bantuan stimulan perumahan swadaya
menggunakan metode promethe pada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Gambar 7, 8, 9, 10 berikut adalah bentuk implementasi sistem menggunakan metode promethe
pada sistem yang dibuat.

Gambar 7 : CRUD Data Alternatif
Halaman CRUD Data Alternatif diatas menggambarkan bahwa user dapat melakukan
fungsi input, edit dan hapus data alternatif dengan memilih tombol menu yang disediakan.
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Gambar 8 : CRUD Data Kriteria
Halaman CRUD Data Kriteria diatas menggambarkan bahwa user dapat melakukan
fungsi input, edit dan hapus data kriteria dengan memilih tombol menu yang disediakan.

Gambar 9 : Update Data Nilai
Halaman Update data nilai diatas menggambarkan bahwa user dapat melakukan fungsi
update data nilai dengan memasukkan nilai pada tiap kriteria pada baris alternatif yang ada.

Gambar 10 : Hasil Perhitungan
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Gambar ini menunjukan tombol selanjutnya dimana setelah user mengisi nilai pada
alternatif untuk kriteria kemudian menekan tombol selanjutnya maka aplikasi akan memberikan
rekapan hasil penilian seperti pada Gambar 11 dibawah. Pada Gambar 11 terlihat bobot penilaian
yang berbeda pada nilai Net Flow dimana Alternatif yang memiliki nilai tertinggi berarti itulaah
yang mendapatkan posisi teratas rangking/penilaian.
Gambar 11. Rekap Hasil Penilaian Alternatif Menggunakan Metode Promethee

4. KESIMPULAN
Pada penelitian ini digunakan uji coba 3 alternatif calon penerima BSPS dengan 4 kriteria
penilaian yaitu (c1) tingkat kerusakan atap, (c2) tingkat kerusakan dinding, (c3) tingkat
kerusakana lantai dan (c4) penghasilan dibawah ump dimana Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1)Sistem dapat berfungsi dengan baik dan melakukan proses seleksi calon penerima
bantuan dengan cepat dan objektif menggunakan metode promethee. (2) Dengan menggunakan
metode promethee sistem dapat menunjukkan bawah metode tersebut membuat peringkat
alternatif atau rangking pada keputusnan akhir dan memperhitungkan alternatif keputusan walau
berdasarkan karakteristik kriteria yang berbeda.
5. SARAN
Untuk penulis berikutnya kami menyarankan (1) Agar menambah jumlah alternatif dan
kriteria sehingga dalam menjabarkan proses penilaian promethee bisa lebih kompleks, (2) Untuk
melakukan pengujian yang lebih sebaiknya penelitian berikutnya dapat membandingkan
promethee dengan metode MCDM lainnya dengan kasus yanhg lebih kompleks sehingga dapat
menjadi masukan di bidang rekayasa kedepannya.
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Abstrak
PT Aisin Indonesia (PT AII) merupakan perusahaan multinasional komponen manufaktur
otomotif roda empat. Selama menjalankan proses bisnisnya, PT AII memiliki bermacam-macam
dokumen sebagai dasar dan referensi. Dokumen-dokumen tersebut dikelola oleh Departemen
MSU. Pengelolaan dokumen terdiri dari pengajuan pendaftaran dokumen baru, revisi dokumen,
penggandaan dokumen, dan pengajuan penetapan dokumen kadaluarsa. Saat ini, pengelolaan
dokumen masih dilakukan manual sehingga menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama
adalah adanya pemborosan kertas selama pengelolaan dokumen. Masalah kedua adalah
pencarian dokumen membutuhkan waktu yang lama. Masalah ketiga ada pada proses cap manual
penggandaan dokumen. Solusi yang dilakukan adalah pendekatan Business Process Automation
(BPA) dengan mengembangkan perangkat lunak pengelolaan dokumen yang bernama EFILA.
EFILA adalah perangkat lunak berbasis web yang dijalankan di jaringan intranet PT AII. EFILA
dikembangkan menggunakan Metodologi Purwarupa, bahasa pemrograman PHP, basis data
SQL Server, web server Apache, dan arsitektur three-tier client-server. Dengan adanya EFILA,
pengelolaan dokumen dilakukan terotomatisasi sehingga mengurangi penggunaan kertas sampai
dengan 100%, mengefisiensikan waktu pencarian dokumen, dan menggantikan proses cap
manual melalui fungsi watermark.
Kata kunci— EFILA, MSU, BPA, Pengelolaan, Dokumen
Abstract
PT Aisin Indonesia (PT AII) is a multinational automotive manufacturing company that
manufactures four-wheeled automotive components. During running its business processes, PT
AII has various documents as a basis and references. These documents are managed by the MSU
Department. Document management consists of submitting new document registrations, revising
documents, duplicating documents, and submitting expired documents. Currently, document
management is still done manually, causing several problems. The first problem is the waste of
paper during document management. The second problem is that searching for documents take a
long time. The third problem is the manual copying process of document copying. The solution
taken is the Business Process Automation (BPA) approach by developing a document
management software called EFILA. EFILA is web-based software that runs on PT AII's intranet
network. EFILA was developed using the Prototype Methodology, PHP programming language,
SQL Server database, Apache web server, and a three-tier client-server architecture. With
EFILA, document management is automated to reduce paper usage by up to 100%, streamline
document search time, and replace the manual stamp process through the watermark function.
Keywords— EFILA, MSU, BPA, Management, Document
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

P

T Aisin Indonesia (PT AII) merupakan perusahaan multinasional komponen
manufaktur dalam bidang otomotif. Sebagai perusahaan multinasional, PT AII
memiliki standar atau prosedur yang berbentuk dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar dan
referensi selama menjalankan proses bisnis perusahaan. Dokumen tersebut dibagi menjadi tiga
kategori dokumen, yaitu Procedure (PRO), Work Instruction Sheet (WIS), dan Standard (STD).
Sebelum dijadikan dokumen yang resmi dan dapat digunakan sebagai referensi, dokumen harus
didaftarkan terlebih dahulu ke Departemen Manufacturing Support (MSU) baik dari awal
pengajuan dokumen hingga penyimpanan dokumen. Pengelolaan dokumen oleh Departemen
MSU masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Masalah
pertama adalah saat pengajuan dokumen yaitu terjadi pemborosan kertas, dokumen yang diajukan
rentan hilang, dan proses pengajuan dokumen ulang karena dokumen hilang. Masalah kedua
adalah lamanya waktu pencarian dokumen, yang memerlukan waktu hingga kurang lebih tiga jam
dikarenakan dokumen masih dicari manual pada dokumen MS ExcelTM atau di lokasi
penyimpanan dokumen. Masalah ketiga muncul pada proses cap manual saat persetujuan
pengajuan penggandaan dokumen di mana dokumen dapat digandakan secara ilegal tanpa cap
dari Departemen MSU. Penggandaan ilegal ini dapat berakibat fatal jika dokumen yang
digandakan bukan merupakan dokumen yang terbaru atau bukan merupakan dokumen yang
berlaku.
1.2. Penelitian Terkait
Pengelolaan dokumen merupakan suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara
menyimpan data dari berkas tertentu dan organisasi berkas yang digunakan [1]. Penelitian terkait
pengelolaan dokumen telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ika Novarina
mengenai Implementasi e-filing dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia [2],
Lukman yang meneliti tentang analisis dan perancangan sistem e-filing Standard Operating
Procedure (SOP) [3], Parmanand Barodiya dan Ankesh Bhargava mengenai implementasi
electronic filing (e-filing) dalam pengelolaan dokumen pajak penghasilan di India [4] dan
penelitian dari Kazumasa Fueki tentang penggunaan e-filing untuk proses registrasi dokumen [5].
Penelitian-penelitian tersebut membahas hal yang sama, yaitu masalah pengelolaan dokumen
pada suatu instansi untuk mencegah pemborosan material, efektifitas dalam melakukan
penyimpanan dan pencarian dokumen. Hasil penelitian-penelitian tersebut secara umum
memberikan solusi yang sama yaitu melakukan otomatisasi proses bisnis dengan melakukan efiling. E-filing dapat diartikan sebagai pengarsipan elektronik yang digunakan untuk mencatat dan
mengelola sejumlah besar dokumen, yang tersebar di kantor, sebagai informasi elektronik [6].
Otomatisasi dilakukan dengan cara melakukan implementasi Business Process Automation
(BPA) [7] dengan pengembangan aplikasi komputer yang mengotomatisasikan alur kerja dari
sebuah proses bisnis untuk meningkatkan kontrol serta mengurangi kesalahan dan kelalaian
pengelolaan dokumen [8].
1.3. Perumusan
Masalah-masalah yang terdapat di PT AII terkait pengelolaan dokumen yaitu:
1.
Pengajuan dokumen yang belum efektif dan terjadi pemborosan,
2.
Pencarian dokumen yang relatif masih lama, dan
3.
Legalitas proses penggandaan dokumen perusahaan.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, cara apa yang tepat untuk menyelesaikan masalahmasalah yang terkait dengan proses pengelolaan dokumen di PT AII?
Berdasarkan pengamatan permasalahan yang memiliki kemiripan pada penelitian
sebelumnya (subbab 1.2) dan hasil diskusi dengan PT AII terkait kebijakan perusahaan untuk
melakukan digitalisasi proses bisnis perusahaan, maka penelitian ini menawarkan pemberian
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solusi yang sama yaitu melakukan pendekatan BPA untuk pengelolaan dokumen perusahaan
dengan membangun sebuah perangkat lunak berjenis web.
1.4. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sebuah perangkat lunak web untuk
mewujudkan solusi pengelolaan dokumen di PT AII melalui pendekatan BPA.
2. METODE YANG DITERAPKAN
2.1. Tahapan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1.
Perumusan masalah,
2.
Desain penelitian,
3.
Mengusulkan hipotesis,
4.
Membuat rencana kegiatan,
5.
Pengembangan perangkat lunak,
6.
Pengujian perangkat lunak dan menarik hasilnya,
7.
Kesimpulan dan saran.
Perumusan masalah dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan
wawancara dengan PT AII. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan
penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penyelesaian masalah yang ada [9].
Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkepentingan untuk menambah informasi detail
tentang pengelolaan dokumen di PT AII [10]. Setelah masalah dirumuskan, selanjutnya
melakukan desain penelitian di mana pada tahap ini ditentukan tujuan penelitian dan langkahlangkah pencapaiannya.
Berdasarkan penelitian terkait dan kebutuhan digitalisasi perusahaan, melakukan
otomatisasi pengelolaan dokumen melalui pendekatan BPA menjadi solusi yang ditawarkan.
Pendekatan BPA dilakukan dengan cara mengotomatisasikan proses manual pengelolaan
dokumen. Otomatisasi proses manual ini dilakukan dengan membangun perangkat lunak berjenis
web. Pembangunan perangkat lunak ini menggunakan metodologi Purwarupa sesuai System
Development Life Cycle (SDLC). Untuk membuktikan apakah pendekatan BPA dengan
membangun perangkat lunaknya mampu menjadi solusi maka selanjutnya dilakukan pengujian
perangkat lunak. Pengujian dilakukan dengan cara menjalankan percobaan dengan kasus dan data
uji yang telah ditentukan oleh pengguna terhadap semua fungsi perangkat lunak. Berdasarkan
percobaan-percobaan tersebut selanjutnya ditarik hasilnya dan dibuat kesimpulan.
2.2. Business Process Automation (BPA)
Business Process Automation (BPA) adalah salah satu strategi dari analisis permintaan
[7]. BPA berdasar kepada perubahan kecil yang mengimprovisasi keefisienan proses. BPA tidak
meninggalkan cara dasar karena operasi organisasi tidak berubah tetapi menggunakan teknologi
komputer untuk melakukan beberapa pekerjaan. BPA dapat membuat organisasi tertentu berkerja
dengan efisien tetapi tidak berpengaruh strategis ke bisnis. Karena hanya mengubah operasi
organisasi dengan teknologi computer, maka perencana di proyek implementasi BPA hanya
menghabiskan waktu yang banyak hanya untuk memahami sistem atau operasi organisasi saat ini
sebelum beralih ke system berbasis teknologi komputer.
Perbaikan yang dilakukan pada proses bisnis pengelolaan dokumen adalah dengan
menggantikan keseluruhan proses bisnis dari manual menjadi terotomatisasi sehingga tidak perlu
menyerahkan salinan cetak saat pengajuan dokumen, menyimpan data dokumen secara manual
pada dokumen MS ExcelTM dan tempat penyimpanan dokumen serta tidak perlu melakukan cap
manual pada proses persetujuan penggandaan dokumen.
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2.3. Metodologi Pembangunan Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang dibangun diberi nama Electronic Filing of Aisin atau yang
disingkat EFILA. Metodologi yang digunakan adalah Purwarupa yang melakukan tahapan
analisis, desain, dan implementasi secara bersamaan dan ketiga fase tersebut akan dilakukan
berulang kali dalam satu siklus sampai sistem sudah lengkap [7].
Tahapan pengembangan EFILA berdasarkan Metodologi Purwarupa secara umum
mengikuti panduan System Development Life Cycle (SDLC), yaitu:
1.
Perencanaan
Pada tahapan ini, PT AII akan memberikan keterangan-keterangan tentang fungsi dari
EFILA. Tahap perencanaan dilakukan untuk memetakan proses bisnis yang didukung
oleh EFILA.
2.
Analisis
Tahapan ini melakukan analisa semua kebutuhan fungsi dan karakter EFILA beserta
pendukungnya sesuai proses bisnis yang telah dipetakan dan kondisi PT AII.
3.
Perancangan
Tahapan ini menghasilkan rancangan EFILA, yaitu antarmuka, basisdata, arsitektur, dan
sarana prasarana penunjangnya sehingga EFILA layak beroperasi.
4.
Implementasi
Tahapan ini membuat kode program dan basisdata berdasarkan rancangan EFILA yang
telah dibuat. Selain pembuatan kode program tahapan ini juga melakukan pengujian
perangkat lunak untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua permintaan
pengguna yang telah ditetapkan di atas sarana prasaran yang ditentukan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengembangan Perangkat Lunak
EFILA dikembangkan selama 4,5 bulan (18 minggu) yang dimulai pada bulan Maret
2018 hingga pada akhir minggu kedua bulan Juli 2018. EFILA menghabiskan biaya sebesar Rp.
10.200.000,- untuk tim pengembangnya. Adapun hasil pembangunan EFILA dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1.
Tahapan Perencanaan menghasilkan system request (requirement detail) yang terdapat
dalam dokumen Request Form, yang berisikan kebutuhan perangkat keras dan perangkat
lunak, dokumen proses bisnis, tata letak layar, studi kelayakan, tim proyek, dan jadwal.
Request Form ini selanjutnya digunakan untuk menunjang tahapan analisis.
2.
Tahapan analisis melakukan pengembangan strategi analisis dengan menggunakan
pendekatan BPA. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah requirement gathering.
Kegiatan ini dilakukan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan
EFILA. Tahap ini menghasilkan dokumen Requirement Definition. Dokumen ini
digunakan sebagai acuan dalam membuat pemodelan fungsional, pemodelan struktural
dan pemodelan perilaku.
3.
Tahapan perancangan menghasilkan 28 buah rancangan Antarmuka, Data Dictionary,
Entity Relational, rancangan basisdata dan tabel, dan Program Flow. Proses analisis dan
perancangan ini dilakukan beberapa kali secara siklus hingga terpenuhi kebutuhan dan
tampilan perangkat lunak yang disesuaikan dengan semua fungsi perangkat lunak yang
telah ditetapkan.
4.
Tahap implementasi membuat kode program dan basisdata sesuai hasil perancangan.
Selanjutanya proses pengujian dengan melakukan verifikasi dan validasi kemampuan
perangkat lunak terhadap seluruh permintaan yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 953

Pengembangan EFILA telah dilakukan pengulangan purwarupa sebanyak empat kali
sebelum aplikasi selesai dibuat dan diterima oleh pengguna. Akhirnya tahap implementasi ini
menghasilkan EFILA yang sesuai dengan permintaan pengguna.
Pengulangan purwarupa [11] sebanyak empat kali dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.
Purwarupa I
Pada purwarupa pertama, EFILA berhasil dibangun dan memiliki beberapa fungsi yang
dapat dilihat pada Tabel 1, yaitu:

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tabel 1 Daftar Fungsi EFILA beserta Hak Akses Pengguna pada Purwarupa 1
Nama Fungsi
Pengguna
Tambah Persetujuan Dokumen Baru
Admin
Tambah Penolakan Pengajuan Dokumen Baru
Admin
Tambah Persetujuan Pengajuan Revisi Dokumen
Admin
Tambah Penolakan Pengajuan Revisi Dokumen
Admin
Tambah Kategori Dokumen
Admin
Ubah Kategori Dokumen
Admin
Lihat Kategori Dokumen
Admin
Lihat Daftar Dokumen yang Berlaku
Admin
Tambah Pengajuan Pendaftaran Dokumen Baru
Karyawan
Lihat Pengajuan Pendaftaran Dokumen Baru
Karyawan
Ubah Pengajuan Pendaftaran Dokumen Baru
Karyawan
Hapus Pengajuan Pendaftaran Dokumen Baru
Karyawan
Ajukan Pengajuan Pendaftaran Dokumen Baru
Karyawan
Lihat Daftar Dokumen Baru
Karyawan
Tambah Pengajuan Revisi Dokumen
Karyawan
Lihat Pengajuan Revisi Dokumen
Karyawan
Ubah Pengajuan Revisi Dokumen
Karyawan
Hapus Pengajuan Revisi Dokumen
Karyawan
Lihat Daftar Revisi Dokumen
Karyawan
Lihat Daftar Dokumen yang Berlaku
Karyawan
Tambah Persetujuan Pengajuan Dokumen Baru
Manajemen
Tambah Penolakan Pengajuan Dokumen Baru
Manajemen
Tambah Persetujuan Pengajuan Revisi Dokumen
Manajemen
Tambah Penolakan Pengajuan Revisi Dokumen
Manajemen
Lihat Daftar Dokumen yang Berlaku
Manajemen

2.

Purwarupa II
Pada purwarupa kedua, EFILA memiliki penambahan fungsi Salin Dokumen yang
digunakan untuk mengelola penggandaan dokumen dan Dokumen Kadaluarsa yang digunakan
untuk mengelola dokumen yang sudah tidak berlaku. Fungsi tambahan di purwarupa kedua
diberikan setelah fungsi pada purwarupa pertama telah berjalan sesuai permintaan dari pengguna.
3.

Purwarupa III
Pada purwarupa ketiga, EFILA memiliki penambahan fungsi laporan yang berupa tabel
master list obsolete, history copy dan history approval. Tabel master list obsolete digunakan
untuk memberikan informasi terkait dokumen yang sudah tidak berlaku (obsolete). Tabel history
copy digunakan untuk memberikan informasi terkait dokumen-dokumen yang digandakan beserta
jumlah penggandaan dokumen. Tabel history approval digunakan untuk memberikan informasi
terkait data persetujuan dokumen-dokumen yang diajukan, yang meliputi data seperti nomor
dokumen, nama dokumen, departemen yang mengajukan dokumen dan tanggal saat manajemen
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terkait melakukan persetujuan. Fungsi tambahan pada purwarupa ketiga ini dibuat karena
pengguna memiliki permintaan tambahan di mana admin dapat melihat data detail setiap
dokumen. Fungsi tambahan ini hanya dapat diakses oleh admin.
4.
Purwarupa IV
Pada purwarupa keempat, EFILA memiliki penambahan tabel master list original yang
memiliki watermark original. Fungsi ini ditambahkan karena adanya permintaan tambahan dari
pengguna berdasarkan permintaan dari auditor untuk adanya fungsi tabel master list original.
Fungsi ini hanya dapat diakses oleh admin.
Setelah purwarupa mengalami empat kali siklus, selanjutnya dilakukan pengujian akhir
terhadap EFILA untuk memastikan tidak memiliki error/bug dan memeriksa kesesuaian validasi
pada EFILA. Kesesuaian validasi yang dimaksud adalah kesesuaian kelengkapan format
pengisian pengajuan sesuai referensi yang diberikan oleh admin. Selain itu, pengujian juga
dilakukan untuk memastikan seluruh functional requirement dan non-functional requirement dari
pengguna tercapai dan dapat berjalan dengan baik.
3.2.Pembahasan
Business Process Automation (BPA) berfokus pada empat hal, yaitu:
1.
Penggunaan kertas,
2.
Penyimpanan dokumen yang masih manual menggunakan dokumen MS ExcelTM dan
tempat penyimpanan sehingga menyebabkan lamanya waktu pencarian dokumen,
3.
Cap manual.
Tiga hal yang menjadi fokus BPA tersebut solusinya dengan mengembangkan EFILA.
Hasil pengujian aplikasi EFILA adalah sebagai berikut:
1.
EFILA dapat mengurangi penggunaan kertas dalam pengajuan dokumen hingga 100%.
Hal ini dapat ditunjukkan dengan halaman pengajuan pada EFILA yang menggantikan
penggunaan kertas.
2.
Pengujian juga dilakukan untuk mengetahui efisiensi waktu yang dapat dilakukan EFILA
untuk pencarian dokumen. Pada proses sebelumnya, pencarian dilakukan secara manual
melalui dokumen MS ExcelTM dan tempat penyimpanan dokumen membutuhkan waktu
kurang lebih dua sampai tiga jam. Berdasarkan hasil pengujian, EFILA dapat
mengefisiensikan waktu sampai dengan kurang lebih dua menit karena pencarian
dokumen dapat dilakukan secara otomatis melalui tabel master list. Dokumen asli dapat
dicari melalui tabel master list original. Dokumen yang sudah tidak berlaku dapat dicari
melalui tabel master list obsolete. Selain tabel master list, EFILA juga memiliki tabel
history copy yang dapat menampilkan jumlah penggandaan dan revisi dokumen.
3.
EFILA teruji dapat menghilangkan proses cap manual yang diperlukan jika dokumen
akan digandakan. EFILA secara otomatis akan menampilkan watermark pada setiap
dokumen. Watermark pada dokumen dibagi menjadi 2 yaitu watermark uncontrolled
copy untuk dokumen yang digandakan dan watermark original untuk dokumen asli yang
hanya dapat disimpan oleh admin.
4.
EFILA juga memiliki fitur tambahan berupa fitur notifikasi yang dapat digunakan untuk
membantu mengingatkan manajemen dan admin jika ada dokumen yang belum diberikan
persetujuan. Notifikasi pada EFILA tidak akan hilang sampai dokumen tersebut diberikan
aksi sesuai dengan kesesuaian dokumen yaitu disetujui atau ditolak. Notifikasi ini juga
berguna bagi karyawan untuk menampilkan informasi jika dokumen yang diajukan telah
disetujui atau ditolak oleh manajemen atau admin.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan studi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa solusi pengelolaan
dokumen melalui pendekatan BPA dengan mengembangkan perangkat lunak EFILA mampu
menyelesaikan masalah-masalah yang muncul terkait dengan pengelolaan dokumen di PT AII.
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5. SARAN
Berdasarkan hasil pengujian terhadap implementasi BPA dengan pengembangan EFILA,
masih perlu dilakukan peningkatan dari segi keamanan untuk verifikasi apakah dokumen tersebut
merupakan dokumen yang asli atau tidak. Maka dari itu, diperlukan fungsi tambahan berupa
barcode yang dapat digunakan untuk mencocokkan keaslian dokumen yang tersebar dengan
dokumen yang ada di dalam sistem.
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Abstrak

Aeromodelling merupakan suatu kegiatan yang mempergunakan sarana miniatur
pesawat terbang untuk tujuan rekreasi, edukasi dan olahraga. Olahraga ini dapat dilakukan oleh
orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Di Indonesia olahraga aeromodelling kini semakin
berkembang, terlihat dari banyaknya pertandingan yang diadakan. Software yang digunakan
pada pembuatan aplikasi multimedia interaktif ini adalah Adobe Flash. Adobe Flash merupakan
software yang dapat digunakan untuk membuat animasi disertai gambar, video, teks dan suara.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian aplikasi ini adalah mendefinisikan tujuan
pembelajaran, mereview opsi yang sudah ada, menentukan format anggaran dan timeline,
menentukan konten, menetapkan strategi, mengembangkan prototype, melakukan evaluasi
formatif dan menyelesaikan desain. Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi yang terdapat
informasi mengenai olahraga aeromodelling dan evaluasi untuk melatih pemahaman pengguna.
Dalam pengujian evaluasi formatif dapat disimpulkan bahwa aplikasi berjalan dengan baik
sesuai dengan yang diharapkan dan untuk pengujian sistem Assesmen Multimedia Pembelajaran
dan Instrumen Assesmen Kualitas secara umum aplikasi ini mendapatkan nilai rata-rata 3.64
dengan kategori baik.
Kata kunci—Aplikasi Multimedia Interaktif, Aeromodelling, Adobe Flash.

Abstract
Aeromodelling is an activity that uses miniature aircraft for recreational, educational
and sports purposes. This exercise can be done by adults, teens, and children. In Indonesia
aeromodelling sports are now growing, seen by the many matches held. the software used in
making this interactive multimedia application is Adobe Flash. Adobe Flash is software that can
be used to create animations with images, videos, text and sound. The steps taken in completing
this application are defining learning objectives, reviewing existing options, determining the
budget format and timeline, determining content, establishing strategies, developing prototypes,
conducting formative evaluations and completing designs. The final result of this study is an
application that contains information about aeromodelling and evaluation to train user
understanding. In formative evaluation testing it can be concluded that the application runs well
as expected and for testing the Learning Multimedia Assessment System and Quality Assessment
Instrument in general this application gets an average value of 3.64 with a good category.
Keywords—Interactive Multimedia Applications, Aeromodelling, Adobe Flash.
1. PENDAHULUAN

O

lahraga merupakan suatu kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi rutinitas dikalangan
masyarakat mengingat dampak positif yang diberikan bagi kesehatan terutama kebugaran
tubuh manusia karena dapat membakar kalori dan mengeluarkan racun yang terkandung pada
tubuh, banyak jenis olahraga yang sering dilakukan oleh orang-orang [1], salah satunya adalah
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aeromodelling, aeromodelling adalah suatu kegiatan yang mempergunakan sarana miniatur
pesawat terbang untuk tujuan rekreasi, edukasi dan olahraga. Aeromodelling merupakan salah
satu cabang olahraga dirgantara yang tergabung dalam Persatuan Olahraga Dirgantara
(PORDIRGA) di bawah naungan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI). Olahraga aeromodelling
ini mulai dikenal di masyarakat luas, banyaknya pecinta olahraga aeromodelling akhirnya
mendirikan komunitas-komunitas di Indonesia. Olahraga aeromodelling ini bisa dimainkan dari
orang tua, dewasa, muda, maupun anak-anak, dan tidak hanya kaum pria kaum wanita juga
penggemar olahraga ini [2].
Olahraga aeromodelling ini tidak hanya untuk menyalurkan hobi atau untuk
bersenangsenang (fun), olahraga aeromodelling juga sebagai sarana menimba dan memperdalam
ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana pencapaian prestasi olahraga kedirgantaraan misalnya
melalui olahraga ini seseorang dapat belajar tentang cara membuat pesawat, dan juga dapat
memperoleh prestasi karena olahraga ini sudah dipertandingkan di tingkat nasional. Di Indonesia
olahraga aeromodelling kini semakin berkembang hal ini dibuktikan dengan banyaknya eventevent pertandingan [2], olahraga ini juga memiliki banyak peminat dan infomasi yang terkait
aeromodelling bisa didapatkan dari website pribadi. Memiliki jumlah peminat yang banyak,
sebuah aplikasi multimedia interaktif dapat dijadikan sebuah pilihan media untuk
memperkenalkan olahraga ini.
Multimedia terdiri dari dua kata yaitu “Multi” yang berarti banyak (many/ much/
multiple) dan “Media” artinya perantara yang dapat mengirimkan sesuatu, misalnya radio,
televisi, surat kabar, dan majalah. Jadi arti dari multimedia secara keseluruhan adalah beberapa
gabungan atau kombinasi dari teks, gambar, suara animasi dan video yang disampaikan atau
dikirimkan oleh komputer sebagai perangkat bantu kepada pengguna (user) [3]. Melalui
multimedia memungkinkan komunikasi secara visual sehingga memberikan pemahaman lebih
baik saat berkomunikasi. Hal ini tampak pada aplikasi Skype yang memungkinkan orang
berkomunikasi sambil melihat wajah orang yang dihubungi walau berbeda tempat atau terpisah
oleh jarak yang jauh, di bidang pendidikan sendiri multimedia umumnya digunakan pada tutorial,
pendidikan jarak jauh, pengenalan materi dasar bagi anak-anak dan juga permainan [4].
Kelebihan multimedia dalam pembelajaran yang tidak dimiliki oleh media lain yaitu multimedia
dapat menarik perhatian dan minat pengguna karena menggabungkan beberapa media dalam
menyajikan informasi serta dapat memberikan informasi lebih dalam, lebih banyak dan lebih
berkualitas, mengingat manusia memiliki keterbatasan daya ingat [5]. Multimedia terbagi
menjadi 2 jenis yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif, multimedia linier adalah
sebuah multimedia yang tidak dilengkapi sebuah tombol atau alat pengatur sehingga tidak ada
interaksi antara pengguna dengan multimedia tersebut. Multimedia interaktif merupakan
multimedia yang memiliki tombol/fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur alur dari
multimedia tersebut sehingga terjadi suatu interaksi antara pengguna dengan produk multimedia
[6]. Metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah metode Delphi, metode ini
merupakan hasil review atau kajian beberapa pakar pada bidang yang terkait dengan model
pengembangan multimedia yang efektif dimana dalam hasil kajian tersebut metode Delphi
mendeskripsikan pengembangan multimedia pembelajaran menjadi beberapa langkah [7].
Berdasarkan uraian diatas, maka dibangunlah sebuah aplikasi multimedia interaktif
pengenalan olahraga aeromodelling yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berminat pada
kegiatan ini karena berdasarkan penjelasan diatas dengan menggunakan multimedia interaktif
proses penyampaian informasi dapat menjadi lebih bervariasi.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan untuk membangun aplikasi ini diperoleh dari buku dan jurnal
mengenai aeromodelling, serta melakukan observasi ke Pantai Siyut di Gianyar yang merupakan
tempat latihan para aeromodeller Bali dan di tempat ini dilakukan wawancara kepada salah satu
aeromodeller yaitu Bapak Budiarta.
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2.2 Pengembangan Sistem
Metode Pengembangan Multimedia Pembelajaran Model Delphi yang dapat dijadikan
acuan didalam pembuatan sebuah program aplikasi. Pengembangan metode multimedia ini
dilakukan berdasarkan delapan tahapan yaitu [8]:
a.

Mendefinisikan gol dan dan tujuan pembelajaran
Dalam penelitian ini, goal yang ingin dibuat oleh penulis adalah memperkenalkan
olahraga aeromodelling kepada pengguna melalui aplikasi multimedia interaktif dengan
cara yang mudah dimengerti serta ditujukan untuk remaja hingga orang dewasa.

b.

Me-review dan menyelidiki opsi
Pada tahapan ini, belum ada aplikasi multimedia interaktif yang membahas mengenai
aeromodelling. Maka dari itu dibuatlah aplikasi ini untuk menjadi media pengenalan
yang lebih menarik sehingga dapat menarik minat pengguna aplikasi ini pada olahraga
aeromodelling.

c.

Menentukan format, anggaran dan timeline
Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi ini adalah laptop atau
Personal Computer. Keterampilan penulis seperti video editor, foto editor dan
pembuatan aplikasi pembelajaran. Dan anggaran yang dikeluarkan berupa biaya dalam
proses pembuatan aplikasi pembelajaran.

d.

Menentukan konten
Konten yang terdapat dalam aplikasi ini yaitu berupa menu materi, galeri, kuis dan
tentang. Dimana menu materi dibagi dalam 3 sub menu yaitu menu pengenalan
aeromodelling, kategori pesawat aeromodelling, dan istilah pada olahraga
aeromodelling. Pada menu galeri juga dibagi menjadi 2 sub menu yaitu menu foto
aeromodelling serta video aeromodelling.

e.

Menetapkan strategi dan kriteria
Pada tahapan ini, dibuat aplikasi pengenalan yang selaras dengan kebutuhan dan
karakteristik pengguna. Aplikasi tersebut akan melalui tahap evaluasi yang bertujuan
dalam menguji ke-efektifan pengenalan dengan mempertimbangkan seberapa baik hasil,
asesmen dan aktifitas-aktifitas yang selaras dengan kebutuhan pengguna.

f.

Mengembangkan flowchart, sitemap, dan storyboard
Pada tahapan ini, dijelaskan gambaran tentang konten pembelajaran mengenai flowchart,
sitemap, dan storyboard yang akan mengkonfirmasi maksud setiap slide dan
hubungannya dengan proses pembelajaran.

g.

Mengembangkan Prototype
Pada tahap ini dikembangkan desain multimedia yang akan dibuat di tingkat terendah
dan sederhana. Elemen penting dalam multimedia pegenalan adalah materi pengenalan
yang dituangkan dalam bentuk teks, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Pengolahan
materi pembelajaran harus sesuai dengan struktur desain, yaitu flowchart, storyboard,
dan sitemap.

h.

Melakukan Evaluasi Formatif

960
Pada tahapan ini, dilakukannya pengumpulkan data dan informasi dari target audien
yang akan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara meningkatkan atau
memperbaiki materi pembelajaran atau prosedur yang mereka rancang dan kembangkan.
Kerangka instrumen untuk melakukan Evaluasi formatif yaitu Instrumen Assesmen
Kualitas (IAK) dan Modul Multimedia Pembelajaran (MMP) ini dapat digunakan
sebagai instrument untuk evaluasi formatif atas produk (prototipe yang dihasilkan) atau
paling tidak dapat
membantu pengguna dalam menilai kualitas MMP. Terdapat 2 kategori kualitas hasil
evaluasi/assesmen yaitu kategori MMP berkualitas (dengan indikator kritis dalam
kuisioner bertanda (*) sebanyak 10 item (Tabel 2)) dan kategori MMP dipertimbangkan
untuk indikator sisanya (indikator yang diinginkan). Bila nilai indikator kritis di atas rata
rata maka MMP di sebut berkualitas. Adapun untuk nilai indikator di inginkan (kategori
dipertimbangkan), semakin besar nilai rata ratanya maka semakin baik kualitas
MMP/nya. Terdapat skala skor di Instrumen Assesmen kualitas (IAK) yang ditampilkan
pada Tabel 1.

NILAI KATEGORI
1
2
3
4
5

Tabel 1 Skala Skor
NAMA KATEGORI
Kurang
Rata-Rata
Baik
Sangat Baik
Istimewa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1

Perancangan Flowchart
Perancangan flowchart merupakan tahap pengembangan desain sistem multimedia yang
akan dibuat, elemen penting dalam multimedia pembuatan ini adalah materi tentang pengenalan
olahraga aeromodelling yang dituangkan dalam bentuk teks, gambar, foto, video, dan animasi.
Pengolahan materi harus disesuaikan dengan struktur desain yaitu menunjukkan diagram alur
(flowchart). Tampilan flowchart yang menjelaskan terjadinya proses secara keseluruhan dari
awal hingga akhir dari Aplikasi Multimedia Interaktif Pengenalan Olahraga Aeromodelling
ditampilkan pada Gambar 1.
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Gambar 1 Flowchart Aplikasi
Implementasi
Hasil implementasi aplikasi multimedia interaktif pengenalan olahraga aeromodelling
adalah sebagai berikut:
3.2.1 Halaman Splash Screen
Pada Gambar 2 menampilkan animasi splash screen yang pertama kali muncul saat
aplikasi dijalankan. Animasi yang muncul berupa logo STIKOM Bali dan Aeromodelling dengan
menggunakan efek opacity dan cut.
3.2

Gambar 2 Halaman Splash Screen
Halaman Mulai
Setelah halaman splash screen terdapat sebuah halaman mulai yang berisikan judul
aplikasi dan tombol mulai yang berbentuk logo aeromodelling. Seperti yang terlihat pada Gambar
3.
3.2.2

Gambar 3 Halaman Mulai

3.2.3

Halaman Menu Utama
Pada Gambar 4 menampilkan menu utama yang terdiri dari menu materi, galeri,
permainan dan profil. Pada menu utama juga terdapat tombol putar/hentikan musik, tombol
kembali ke halaman mulai dan tombol keluar dari aplikasi. Menu utama berfungsi untuk
memudahkan pengguna jika ingin berpindah dari menu yang satu ke menu yang lain.
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Gambar 4. Halaman Menu Utama

3.2.4

Halaman Materi Pengenalan
Halaman materi pengenalan memiliki 5 sub materi yaitu apa itu aeromodelling,
aeromodelling dalam olahraga, aeromodelling dalam rekreasi, aeromodelling dalam hobi dan
bagaimana memulai aeromodelling. Seperti yang terlihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Halaman Materi Pengenalan

3.3

Hasil Pengujian
Pengujian aplikasi ini menggunakan beberapa prasyarat data yakni Instrumen Asesmen
Kualitas. Para responden diberikan lembaran kuesioner dan menentukan nilai dari tiap indikator
kualitas untuk aplikasi ini. Hasil dari tiap indikator dapat dilihat pada Tabel 2.

No.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15

Tabel 2 Instrumen Asesmen Kualitas
Indikator Kualitas
Tujuan Pembelajaran (YP) (*)
Bahasa sesuai dengan target audien/pengguna (*)
Prasyarat untuk bisa mempelajarinya
Konten akurat dan factual (*)
Konten selaras dengan tujuan belajar (*)
Konten Terstruktur
Ruang lingkup kontem mencukupi
Instruksi/petunjuk
yang jelas tersedia,
bagaimana menggunakan konten (*)
Konten mudah dipahami (*)
MMP adalah interaktif (*)
Perbedaan gaya belajar diakomodasi
Penggunaan media selaras/memadai (*)
Antar-muka user-friendly (*)
MMP sensitive dengan factor gender dan sosial budaya (*)
Penggunaan huruf dan warna selaras/memadai
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Ada latihan/asesmen
Mempromosikan pembelajaran kolaboratif
Tersedianya dukungan belajar (sumber belajar)
Evaluasi secara keseluruhan

3,6
3,0
3,0
4,0

Berdasarkan data dari Tabel 3, total nilai Instrumen Asesmen Kualitas = 69.2 dan jika
dibagi dengan 19 (jumlah indikator kualitas) maka hasil rata-rata dari nilai kualitas adalah 3.64
yaitu baik.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Penelitian ini menghasilkan aplikasi multimedia interaktif yang dapat memberikan informasi
kepada pengguna mengenai aeromodelling
b. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai
fungsionalitas dan berdasarkan pengujian Instrumen Asesmen Kualitas total nilai dari 19
indikator kualitas diperoleh rata-rata yaitu 3,64 dengan kategori baik.
5. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan untuk aplikasi ini adalah perlunya pengembangan
dalam Bahasa Inggris serta teknik penataan gambar dan warna sehingga aplikasi ini terlihat
lebih menarik.
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Abstrak
Perpustakaan adalah tempat menyimpan sumber informasi berupa buka dan sumber
informasi lainnya. Seiring dengan perkembangan jaman, sumber informasi yang tersedia
semakin banyak jumlahnya dan beragam jenisnya. Sehingga hal ini menjadi alasan perlunya
sebuah sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan di SMAN 15 Makassar
masih menggunakan cara manual yaitu dengan melakukan peminjaman, pengembalian, denda
masih dicatat dalam sebuah buku besar. Selain itu pengguna selalu merasa kesulitan dalam
mengakses informasi mengenai buku-buku yang telah tersedia. Buku yang banyak dipinjam, sisa
stok buku dari sebuah judul serta pembuatan laporan transaksi. Sehingga mengakibatkan
keterlambatan dalam proses pengolahan data buku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membuat sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat memberikan informasi
dan detail buku. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode System Development Life
Cycle (SDLC) dengan model waterfall. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi
perpustakaan berbasis web pada SMAN 15 Makassar dapat mempermudah petugas dan
pengguna dalam melakukan pengolahan data perpustakaan.
Kata kunci—Perpustakaan, Informasi, web
Abstract
A library is a place to store information resources in the form of open and other sources
of information. Along with the development times, the source of information available more and
more number of kinds. So this is the reason for the need for a library information system. System
Information Library in SMAN 15 Makassar still use the manual way of lending, returns, fines are
still recorded in a ledger. In addition, users always find it difficult to access information about
the books that have been available. A much borrowed book, the remainder of the book stock from
a title as well as the creation of transaction reports. Resulting in delays in the process of data
processing books. The purpose of this research is to create a Web-based library information
system that can provide information and book details. The method of study used is the System
Development Life Cycle (SDLC) with waterfall model. The results showed a web-based library
information system at SMAN 15 Makassar to facilitate officers and users in conducting library
data processing.
Keywords—Library,Information, Web
1. PENDAHULUAN

P

erpustakaan sekolah merupakan semua perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di
sekolah baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai
sekolah lanjutan seperti perguruan tinggi[1]. Perpustakaan sekolah berguna untuk menunjang
proses belajar baik itu siswa yang berada disekolah dasar atau sekolah lanjutan. Sebagian besar
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buku perpustakan sekolah terdiri dari koleksi buku-buku pelajaran atau bacaan yang dapat
menunjang proses pembelajaran.
Tujuan adanya perpustakaan adalah untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca.
Namun, tidak sama dengan perpustakaan pada umumnya perpustakaan sekolah tujuan utamanya
adalah untuk belajar atau menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pemakai fasilitas
perpustakaan sekolah adalah adalah orang yang berada di lingkungan sekolah tersebut baik itu
siswa atau tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru[2]. Selain itu, perpustakaan sekolah juga
bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan seperti menanamkan atau membina
minat anak untuk menarik minat dalam membaca. Perpustakaan sekolah merupakan hal yang
sangat penting bagi pendidikan.
Sekolah Menengah Atas Negeri 15 merupakan salah satu sekolah menegah atas yang
terdapat di makassar dan bergerak di bidang pendidikan. Dalam pengolahan data perpustakaan
masih dilakukan dengan cara konvensional dimana proses peminjaman dan pengembalian buku
masih ditulis tangan dalam sebuah buku besar, untuk mengetahui daftar buku yang ada (terbaru)
dicari dengan cara melihat-lihat di rak buku, memesan buku dan melakukan proses lainnya,
sedangkan buku yang tersedia di perpustakaan sekolah cukup banyak. Hal ini akan menyebabkan
proses peminjaman dan penyampaian informasi buku menjadi kurang baik dan informasi tentang
buku tidak dapat diakses secara cepat dan langsung[3].
Sistem Informasi Perpustakaan merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang
dibuat untuk memudahkan dalam penyampaian informasi mengenai buku-buku yang terdapat
pada perpustakaan SMA Negeri 15 secara meluas. Keuntungan yang dapat dirasakan dari sistem
informasi ini yaitu dapat lebih memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses
informasi buku-buku, melakukan pemesanan buku, peminjaman buku dan proses lainnya,
sedangkan dari sisi pengelola perpus dapat dimudahkan untuk melakukan penginputan data,
transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan-laporannya[3].
Disamping itu, ada bebarapa penelitian yang relevan dan pernah dilakukan oleh beberapa
peneliti sebelumnya diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nugraha pada tahun 2014
dengan judul penelitian Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan sistem informasi perpustakaan dapat meningkatkan pelayanan kepada para
pengguna perpustakaan dan meningkatkan pelayanan guna memperlancar proses administrasi
menjadi lebih cepat dan akurat[4]. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muh. Rasyid Ridha
pada tahun 2017 dengan judul Analisa Dan Desain Model Informasi Perpustakaan Universitas
Islam Indragiri. Hasil penelitian menunjukkan analisis dan perancangan model sistem
perpustakaan pelayanan secara online shingga koleksi yang ada pada perpustakaan dapat diakses
kapan saja dan dimana saja[5].
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Analisis Sistem
Analis sistem dapat mendesain model dari sistem informasi yang akan diusulkan dalam
bentuk phisical sistem dan logical model. Bagan alir sistem (flowchart) merupakan alat yang tepat
digunakan untuk menggambarkan phisical sistem. Simbol-simbol bagan alir sistem ini
menunjukkan secara tepat arti fisiknya, seperti simbol terminal, hard disk, laporan-laporan[6].
Logical model dari sistem informasi lebih menjelaskan kepada bagaimana nantinya fungsi-fungsi
di sistem informasi secara logika akan bekerja. Logical model dapat digambar dengan
menggunakan diagram arus data (data flow diagram). Arus dari data di DAD dapat dijelaskan
dengan menggunakan kamus data (data dictionary).
2.1.1 Bagan Alir Dokumen
Bagan Alir (flowchart) adalah bagan yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau
prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan untuk alat Bantu komunikasi dan untuk
dokumentasi. Bagan alir (flowchart) merupakan diagram yang terdiri atas simbol-simbol
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geometris dengan anak panah yang menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Diagram
tersebut memberi gambaran dari prosedur pengolahan data[7].
2.1.2 Data Flow Diagram
Data Flow Diagram (DFD) sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang
telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan
lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir (misalnya lewat telepon, surat dan sebagainya),
atau lingkungan fisik dimana data tersebut di simpan (misalnya file kartu, harddisk, tipe, disket
dan lain sebagainya). DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan
sistem yang terstruktur. Lebih lanjut tentang DFD juga merupakan dokumentasi dari sistem yang
baik. Di dalam DFD ada beberapa simbol yang akan digunakan untuk maksud mewakili sebagai
berikut : External Entity (kesatuan luar), Data Flow (Arus Data), Process (Proses), Storage
(penyimpanan).
2.1.3 Data Dictionary
Kamus data (KD) atau data dictonary (DD) atau disebut juga dengan sistem data dictionary
adalah katalog fakta data tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem
informasi. KD dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada analisis sistem maupun
perancangan sistem. Pada tahap analisis, KD digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis
sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang
masuk di sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai. Pada tahap perancangan sistem,
KD digunakan untuk merancang input, merancang laporan-laporan dan database[8]. KD dibuat
berdasarkan arus data yang ada di DAD. KD harus dapat mencerminkan keterangan data yang
dicatatnya. Untuk maksud keperluan ini, maka KD harus memuat hal-hal berikut ini : nama arus
data, alias, bentuk data, arus data, penjelasan, periode, volume dan struktur data.
3. METODE PENELITIAN
3.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam sistem informasi perpustakaan ini
adalah:
a. Teknik Wawancara
Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai beberapa
staf dan pegawai pada SMA Negeri 15.
b. Teknik observasi
Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan melihat
langsung kegiatan atau proses yang terjadi.
c. Teknik Sampling
Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pemilihan dokumen/laporan
tertentu dari seluruh dokumen/laporan yang ada dengan tujuan mempelajari sebagian
laporan/dokumen tersebut untuk mewakili seluruh dokumen/laporan yang ada.
3.2 Jenis Penelitian
Dasar penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk kelengkapan data dan informasi
adalah
a. Melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu pegumpulan data dengan cara
membaca buku melalui literatur dan buku lain yang bersifat ilmiah yang ada hubungannya
dengan materi pembahasan.
b. penelitian pustaka yaitu dilakukan dengan mengambil beberapa buku rujukan mengenai
defenisi dan konsep yang berhubungan dengan penelitian.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Sistem Yang Diusulkan
Dalam sistem yang diusulkan ini terdapat empat entitas yaitu siswa, admin, petugas
perpus dan kepala sekolah. Saat siswa datang ke perpustakaan siswa memperlihatkan kartu
anggota yang dimilikinya. Kemudian siswa dapat melihat katalog dan jenis buku yang tersedia.
Siswa juga dapat melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku serta denda ketika
sudah melewati jadwal pengembaliannya. Sedangkan kepala sekolah dapat menerima laporan
berupa laporan pengunjung dan laporan transaksi peminjaman dan pengembalian buku serta
denda jika ada. Untuk jelasnya sistem yang diusulkan seperti pada gambar dibawa ini:
Siswa

Petugas Perpus

Admin

Kepala Sekolah

Formulir
pendaftaran
anggota

Isi formulir
pendaftaran anggota

Kartu Anggota

Input data
anggota

Lihat-lihat Buku

Input Data
Buku

Cetak Laporan

Input Buku
yang akan
dipinjam

Database
Isi Buku Tamu

Daftar
Peminjaman
Buku

Informasi
Kunjungan
Anggota

Laporan Pengunjung

Menyerahkan
Buku
Meminjam
Buku

Laporan
Peminjaman buku
per siswa

Mengecek
Pinjaman

Buku yang
dipinjam

Tampilkan
Status
Pinjaman

Mengembalik
an Buku

Proses
pengembalian
Buku

Gambar 1 Sistem yang Diusulkan
4.2 Diagram konteks
Diagram konteks ini menjelaskan aliran dari aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa,
petugas perpustakaan dan kepala sekolah. Adapun gambar diagram konteks terlihat dibahwah ini:
Siswa

Pegawai Perpus

- Data Siswa
- Buku yang akan dipinjam

- Informasi Buku
- Informasi Peminjaman

Sistem
Informasi
Perpustakaan
berbasis Web
-

- Informasi Buku
- Bukti Pengambilan
- Bukti Peminjaman

Cetak Peminjaman
Cetak Denda

Informasi
Informasi
Informasi
Informasi

Siswa
Peminjaman
Pengembalian
Denda

Laporan Peminjaman
Laporan Denda

Kepala Sekolah

Gambar 2 Diagram Konteks
4.3

Diagram Berjenjang

Diagram berjenjang merupakan gambaran struktur dari sistem. Digram berjenjang ini
menggabarkan semua proses yang erdapat dalam sistem. Adapun diagram sistem seperi terlihat
pada gambar 3 dibawah ini:
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0
Sisfo Perpus
SMA Negeri 15

1

2

3

4

Siswa

Buku

Transaksi

Laporan

1.1P

2.1P

Data
Siswa

Data
Buku

2.2P
Data
Klasifikasi

3.1P
Peminja
man

3.2P
Pengemba
lian

4.1P
Laporan
Pengunjung

4.2P
Laporan
Peminjaman
Buku

Gambar 3 Diagram Berjenjang

4.4 Rancangan Input dan Output
1. Rancangan Halaman Depan Anggota

Gambar 4 Halaman Depan Anggota
b. Halaman Login Petugas Perpustakaan
Halaman ini merupakan halaman login masuk ke sistem untuk para petugas perpustakaan.
Jika login benar maka akan masuk ke halaman utama. Halaman login petugas perpustakaan
dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5 Halaman Login Petugas Perpustakaan
c. Halaman Input Data Buku
Halaman ini merupakan halaman untuk menginputkan data buku yang baru. Item data
yang dinputkan adalah judul buku, nama pengarang, jumlah buku, nomor buku. Halaman input
data buku dapat terlihat seperti dibawah ini:

Gambar 6 Halaman Input Data Buku
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d. Halaman Input Peminjaman Buku
Halaman ini merupakan halaman untuk menginputkan peminjaman buku yang dilakukan
oleh pengguna. Tampilan halaman input peminjaman buku adalah sebagai berikut:

Gambar 7 Input Peminjaman Buku
e. Halaman Daftar Buku
Halaman ini merupakan halaman berupa laporan jenis-jenis buku yang disediakan oleh
pihak sekolah. Laporan daftar buku ini dapat dilihat pada ganbar berikut:

Gambar 8 Laporan Daftar Buku
f. Halaman Daftar Peminjaman Buku
Halaman ini merupakan halaman laporan daftar peminjaman buku yang dilakukan oleh
pengguna. Laporan Peminjaman buku dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 9 Laporan Peminjaman Buku
g. Halaman Data Pengunjung
Halaman ini merupakan laporan dari jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan.
Baik pengunjung yang akan melakukan transaksi atau pengunjung yang hanya datang untuk
membaca buku atau mengerjakan tugas. Laporan daftar pengunjung dapat dilihat pada gambar
berikut:
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Gambar 10 Laporan Daftar Pengunjung
h. Halaman Transaksi Per Siswa
Halaman ini menunjukkan transaksi yang telah dilakukan oleh pengunjung dalam hal ini
adalah para siswa SMAN 15 Makassar. Laporan transaksi per siswa dapat dilihat pada gambar
di bawah ini:

Gambar 11 Laporan Peminjaman Per Siswa
5. KESIMPULAN
1. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan maka dapat diketahui proses administrasi
perpustakaan yang diterapkan pada sekolah.
2. Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web ini dapat digunakan sebagai sarana untuk
memudahkan penginputan dan pengolahan data, agar meminimalisir terjadinya kesalahan.
3. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan berbasis web ini maka dapat dihasilkan
laporan-laporan yang lebih cepat dan akurat.
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Abstrak
Developer Property Syariah Indonesia (DPSI) sebagai asosiasi developer property yang
berbasis syariah di Indonesia masih dominan menggunakan brosur,banner,spanduk dan social
media dalam memasarkan produknya belum memaksimalkan penggunaan website yang dimiliki.
Saat ini, sebagian masyarakat belum mengetahui kehadiran property syariah ditengah-tengah
mereka. Sehingga, tujuan untuk merancang aplikasi system informasi geografis berbasis web
menggunakan Maps API agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait lokasi dan proyek
DPSI dengan jangkauan yang lebih luas. Metode perancangan menggunakan UML yang terdiri
dari usecase diagram, class diagram,sequence diagram, sedangkan metode pengujian perangkat
lunak menggunakan blackbox dan uji kepuasan pengguna menggunakan kuisioner. Dari hasil
penelitian dan pengujian didapatkan bahwa dengan adanya system informasi geografis berbasis
web merupakan cara yang efektif dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
mengakses informasi mengenai properti syariah.
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Properti Syariah,WEB,Maps API.
Abstract
Indonesia Property Developer of Shariah as property developer association based on
shariah in Indonesia is still using brosur,banner and social media to marketing its product and
not maximized yet to using website. At present, some people do not yet know the existence of
Shariah property. Thus, the goal is to design geographic information system application based
on web using Maps of API so that the public can access the information that related of location
and its projects with a wider scope. The design method uses UML consisting of usecase diagram,
class diagram,sequence diagram, and software testing method uses blackbox and test for user use
questionnaire. The result of this research and testing that the existence of this information system
is effective way and provide ease to the public in accessing information about sharia property.
Keywords : Geographic Information System, Shariah Property, WEB, Maps of API.

1. PENDAHULUAN

K

ebutuhan properti dalam hal ini tanah dan perumahan di tengah-tengah masyarakat semakin
bertambah dan berkembang, dikarenakan tanah dan rumah merupakan kebutuhan utama bagi
setiap individu di masyarakat serta sebagai asset investasi jangka panjang yang sangat
menjanjikan. Saat ini, kita berada diera digital yang telah banyak membantu dalam mengakses
informasi apapun termasuk informasi mengenai bisnis dan properti.
Perkembangan properti syariah dirintis sejak tahun 2014, tentu berbeda dengan
pengembang konvensional yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) dan
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Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Pengembang
properti syariah ini tergabung dalam sebuah asosiasi bernama Developer Properti Syariah
Indonesia (DPSI).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asosiasi Real Estate Indonesia(REI), pertumbuhan
bisnis properti di Indonesia meningkat hingga 30%. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran bisnis
di bidang properti akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu pula, dengan
porsi pembelian properti melalui system berbasis syariah meningkat hingga 11,23% per tahun
berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Ini pertanda bahwa peluang bisnis untuk
properti syariah semakin terbuka lebar. Mengingat tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritas
muslim, semakin sadar terhadap kriteria akad yang harus sesuai syariah islam, dan juga yang tidak
kalah pentingnya adalah kerugian finansial yang diderita konsumen atas kebijakan yang hanya
menguntungkan developer ataupun bank bila memakai Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
konvensional [1].
Sehingga dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa properti syariah sangat
menguntungkan bagi masyarakat terutama masyarakat muslim. Akan tetapi, pada saat ini
sebagian besar masyarakat belum mengetahui lokasi proyek properti syariah disebabkan
kurangnya akses informasi ditengah-tengah masyarakat karena sebagian besar developer properti
syariah masih menggunakan media promosi secara offline yaitu pembagian brosur,spanduk dan
Koran. Meskipun telah menggunakan media promosi secara online tapi hanya pada social media
dan social chat, belum menggunakan akun resmi dari perusahaan.
Oleh sebab itu, dirancang sebuah sistem informasi geografis proyek property syariah di
Indonesia berbasis web agar memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai lokasi dan
info detail proyek peroperti syariah[8].
Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya berjudul
“Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Penentuan Lokasi Pengembangan Budi Daya Laut
di Teluk Ekas,Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini menggunakan metode survey yang dirancang
berdasarkan system informasi geografis (SIG). penentuan titik pengamatan dirancang dengan dua
teknik yaitu:simple random sampling yang diterapkan untuk penentuan titik pengamatan
dilapangan dan penentuan posisi dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) [2].
Selain itu dari proceding yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis untuk
Pemetaan Aset Daerah Dengan pemanfaatan Google API”. System ini dikembangkan dalam
bentuk web based dengan penggunaan teknologi ASP.NET framework 4 untuk bahasa
pemrogramannya dan memanfaatkan subgurim.NET sebagai framework peta [3]. Dan juga dari
Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Geografis Berbasis WEB untuk Pemetaan
Pariwisata Kabupaten Gianyar”. Penelitian ini menggunakan Google Maps API berbasis WEB
hanya saja objek penelitiannya hanya pada satu wilayah saja [4]. Perbedaan dari penelitian penulis
adalah system informasi yang dikembangkan menggunakan google maps API [6] berbasis WEB
dan juga skala objek penelitian lebih besar karena di seluruh Indonesia.
System Informasi Geografis adalah system computer untuk memasukkan, menyimpan,
memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang
berhubungan dengan posisinya di permukaan bumi [5] [7].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan produk berupa aplikasi berbasis web
yang melalui uji kelayakan ke khalayak umum yang melibatkan 50 responden. Metode
Perancangan menggunanakanUnified Modelling Languagekhususnya desain use case dan class
diagram. Metode pengujian berupa pengujian black box, untuk menguji fungsionalitas perangkat
lunak, sesuai tidaknya antara fungsi yang diharapkan dengan hasil desain. Metode pengujian
kuantitatif menggunakan pengujian statistik komposit lawan komposit menguji dua arah
menggunakan nilai mean, median, modus, dan standar deviasi yang bertujuan untuk menentukan
apakah hipotesis kebermanfaatan atau pengaruh sistem informasi dalam memberikan akses
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informasi di tengah-tengah masyarakat dengan membandingkan penilaian mereka sebelum
adanya sistem informasi dan setelah adanya sistem informasi.
Data kami bersumber dari proyek property syariah yang ada di Makassar, diantaranya
proyek tanah kavling Ramadhan Village di Moncongloe, proyek peternakan, perkebunan dan
agrowisata Wisata Kebun Kurban di Pucak Kabupaten Maros meliputi data pembangunan,
cakupan area pembangunan, transaksi pemasaran dan penjualan property, serta testimoni para
pelanggan yang sudah berinvestasi.Metode pengujian yang dilakukan yaitu: membuat test case
setiap modul(form input/output) dari aplikasi dan uji coba beberapa data pada modul.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini adalah desain diagram Unified Modelling Language yang terdiri
dari use case, sequence dan class diagram serta Interface system berbasis WEB. Pada Gambar 1
menggambarkan tentang use case user dimana pada sistem informasi, user dapat mengakses
proyek properti yang mencakup maps proyek yang include dengan google maps, info dan detail
proyek yang include dengan cek harga, dimana cek harga mencakup harga cash dan harga kredit.
Selain itu, user dapat menghubungi developer melalui e-mail, no.telp,dan mengisi form komentar
yang telah disediakan apabila user memiliki pertanyaan, tanggapan dan saran kepada pihak
developer.

Gambar 1. Use Case User
Pada gambar 2 menjelaskan tentang sequence diagram user, pada saat user akan
mengakses sistem maka user terlebih dahulu harus terhubung dengan internet, kemudian
melakukan browsing di internet dengan memasukkan alamat website system, setelah website
terbuka maka user dapat memilih menu project untuk melihat maps dan info detail proyek yang
mencakup nama proyek. Pada system ini user dapat melakukan pengecekan harga cash dan kredit
proyek yang dipasarkan. Kemudian, untuk memberikan pertanyaan,komentar,tanggapan, dan
saran kepada pihak developer maka user dapat memilih menu contact us, kemudian mengisi form
user yang telah disediakan.

Gambar 2. Sequence Diagram User
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Class Diagram berdasarkan gambar 3 sebagai pemetaan database yang menampilkan
menu-menu login yang berhirarki ke project dan view message, project berhirarki ke pricelist,
view message berhirarki ke contact, sedangkan project membaca map. Login mencakup atribut
data berupa: id, username, dan password. Project memiliki atribut berupa: id, lintang, bujur,
kategori, nama project, alamat project, keterangan, luas, nama developer, kontak, gambar, dan
siteplan. Pada view message, atribut berupa: load tabel pesan, cetak, dan link message. Procelist
memiliki atribut berupa: kategori, ukuran, uang muka, total cash, total kredit, dan id project.
Contact memiliki atribut: id, nama, e-mail, alamat, pekerjaan, kontak, minat, dan pesan. Map
berupa: peta google map, peta google map marker, on create, onconnect, marker dan add klik
listener. Relasi antar atribut menunjukkan koneksi antara menu atau sub menu yang diakses pada
saat mengklik tombolnya. Menu dan sub-menu akan ditampilkan berdasarkan proses navigasi
yang dilakukan penggunanya.
Login
-id
-Username
-Password

Project
-id
-lintang
-bujur
-kategori
-nama project
-alamat project
-keterangan
-status
-luas
-nama developer
-alamat developer
-kontak
-gambar
-siteplan

View Message
-LoadJtablePesan()
-Cetak()
-LinkMessage()

Map
-peta:GoogleMap
-peta:GoogleMapMarker
-onCreate()
-onConnect()
-Marker.addClickListner()

Pricelist
id
-kategori
-ukuran
-uangmuka
-totalcash
-totalkredit
-idproject

Contact
-id
-Nama
-Email
-Alamat
-Pekerjaan
-Kontak
-Minat
-Pesan

Gambar 3. Class Diagram
Adapun interface system digambarkan pada Gambar 4 yang menampilkan halaman utama
web untuk user yang terdiri dari enam menu, lima yang dapat diakses oleh user yaitu Beranda,
About Us, Project, Gallery, dan Contact Us (Halaman User).

Gambar 4. Menu Utama
Halaman beranda untuk menampilkan informasi secara umum mengenai property syariah
sehingga user bisa mengenali konsep dasarnya secara singkat dan jelas. Halaman about untuk
menampilkan tentang sejarah dan profil mengenai Developer Property Syariah Indonesia (DPSI)
dan visi, misi dan tujuan berdirinya DPSI. Galery menampilkan tentang gambar dan testimoni
para customer terkait project. Dan Halaman Contact menampilkan kontak perusahaan dan form
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untuk user apabila ingin memberikan komentar berupa saran, pertanyaan dan tanggapan terkait
proyek.
Pada gambar 5 memuat semua terkait dengan project, dan pada menu ini akan
menampilkan peta project, info detail project dan untuk menampilkan harga cash serta kredit
sebuat project. Peta project property syariah di Indonesia yaitu : Sulawesi Selatan, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Banten.

Gambar 5. Menu Project
Pada bagian keterangan ditampilkan beberapa baris data yang diperlukan untuk proses
simulasi di antaranya: menginput Nama Project (Ramadhan Village), Kategori (Tanah Kavling),
Luas(7x13), Detail Project (Tanah kavling bebas banjir), Status Pembangunan (Perancangan),
Nama Developer (PT.Syahada Development), Alamat Developer (Jl.Parumpa), dan untuk
Informasi Harga ada dua jenis pilihan yaitu cash dan kredit. Untuk hasil pilihan cash terlihat pada
Gambar 6.

Gambar 6. Hasil Simulasi Button Cash
Untuk melengkapi pengujian blackbox, Adapun hasil Akumulasi Pengujian Kuisioner
terlihat pada Tabel 1. Informasi yang hendak dieksplorasi yaitu: detilnya informasi aplikasi;
menarik; akrab dengan pengguna; memudahkan dalam pencarian rute; informasi tentang property
syariah Indonesia; menginfokan harga; dasar aqad transaksinya non ribawi (tanpa denda, sita, dan
lelang); bahasa yang digunakan mudah dimengerti; simulasi menggambarkan estimasi harga dan
simulasi yang ditampilkan mudah dipahami; serta perbandingan sistem yang sebelumnya dengan
sistem yang baru.
H0 , =
Sistem informasi geografis proyek properti syariah tidak berpengaruh dalam
memberikan akses informasi di tengah-tengah masyarakat.
H1 =
Sistem informasi geografis proyek properti syariah sangat berpengaruh dalam
memberikan akses informasi di tengah-tengah masyarakat.
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Terdapat 10 pertanyaan untuk mewakili alat ukur angket dengan keterangan sebagai berikut. Pi.
i = 10 pertanyaan.Pertanyaan tersebut dimulai dari kiri kekanan berturut-turut: Sangat Satuju (SS),
Setuju (S), Biasa Saja (BS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Gambar 7. Hasil Pengujian Statistik
Gambar 7 menunjukkan pengujian statistic terhadap sepuluh pertanyaan. Pertanyaan
yang memiliki nilai mean (rerata) dan sum terendah sebesar 3.5800 yaitu pertanyaan ke-3,
sedangkan mean dan sum tertinggi sebesar 4.1800 yaitu pertanyaan ke-8. Hal ini menunjukkan
bahwa pertanyaan ke-3userbelum bisa langsung akrab dengan sistem. Pertanyaan ke-8 berarti
bahwa user memiliki pandangan obyektif terhadap bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh
user.
Tabel 1. Hasil Akumulasi Pengujian Kuisioner
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Pernyataan
Sistem informasi geografis memberikan
informasi secara detail kepada pengguna
sistem.
Interface sistem sangat menarik.
Sistem yang dibuat dapat segera akrab
dengan pengguna
Google Maps yang ditampilkan pada Web
tersebut sangat memudahkan anda dalam
mencari project
Web tersebut membantu anda untuk
mengetahui tentang property syariah yang ada
di Indonesia
memudahkan anda mengetahui harga projek
dari website tersebut
Dengan adanya testimoni dari customer
property menambahkan kepercayaan
pengguna sistem terkait property syariah
tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita telah hadir
di Indonesia.
Bahasa yang digunakan dalam website
tersebut mudah dipahami
Penggunaan simulasi harga yang ada pada
web mudah dipahami.
Banyak kelebihan yang dimiliki oleh sistem
baru.
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Jadi, dapat disimpulkan dari hasil pengujian penelitian kuisioner menunjukkan hasil lebih
banyak responden yang memilih setuju dengan system informasi geografis proyek property
syariah berbasis web.
60%
50%
Keterangan SS

40%

Keterangan S

30%

Keterangan BS
20%

Keterangan TS

10%

Keterangan STS

0%
Poin Poin Poin Poin Poin Poin
1
3
4
6
8
10

Gambar 8 Grafik Hasil Pengujian Statistik
Dari grafik hasil perhitungan statistik pada gambar 8 dapat disimpulkan bahwa responden
lebih banyak yang memilih SETUJU dengan aplikasi sistem informasi geografis proyek properti
syariah di Indonesia , baik dari segi tampilan website, kemudahan menjalankan aplikasi, dan segi
bahasa yang mudah dimengerti. Dapat dilihat pada grafik setuju dan sangat setuju lebih tinggi
dari pada grafik biasa saja, tidak setuju dan sangat tidak setuju.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :Dengan adanya system informasi geografis berbasis
web yang dapat diakses setiap saat akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
mengakses informasi lebih detail mengenai lokasi dan proyek property syariah yang telah hadir
di tengah-tengah masyarakat pada saat ini.
Dalam system yang telah dibuat bukan hanya mencakup maps lokasi proyek saja. Akan
tetapi, user dapat melakukan pengecekan harga melalui sistem tersebut, baik harga cash maupun
harga kredit yang tentunya system transaksi jual beli yang diterapkan oleh pihak developer yaitu
bebas riba, tanpa bank, tanpa bunga, tanpa sita dan bebas akad bathil.
5. SARAN
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :Sistem belum bisa menampilkan rute
menuju lokasi proyek agar emberikan deskripsi yang jelas bagi pengguna lokasi keberadaan dan
lokasi tujuan, disarankan kepada peneliti berikutnya untuk menambah fasilitas tersebut
menggunakan fasilitas statis (desktop) dan mobile (smartphone dan tablet). Hal ini dimaksudkan
agar memberi kemudahan bagi pengguna sehingga mereka tertarik untuk bertransaksi berbasis
syariah.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyelenggara Seminar Nasional
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan serta mengiklankan Klinik Hilal Medika
Makassar supaya lebih dikenal dikalangan masyarakat luas khususnya daerah Kota Makassar.
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang di lakukan pada Klinik Hilal
Medika. Penelitian ini mengkaji media yang di gunakan Klinik dalam mempromosikan
layanannya. Yang mana pada penerapan multimedia khususnya Motion graphic sangat
berkembang khususnya pada bidang promosi yang di gunakan pada perusahan ataupun berbasis
umkm. Pada penelitian ini, menemukan bahwa penggunaan motion graphic ini memiliki dampak
postif pada masyarakat berupa pengenalan company profile dan peningkatan yang dihasilkan
sangat memuaskan pada visual animasi motion graphic dibandingkan pada penggunaan media
promosi sebelumnya.
Kata kunci : Klinik Hilal Medika, Motion Graphic, Promosi

Abstract
This research aims to promote and advertise the Hilal Medika Makassar Clinic so that it is better
known among the wider community, especially the Makassar City area. This research method
uses descriptive qualitative method that is done at the Hilal Medika Clinic. This study examines
the media used by the clinic in promoting its services. Which in the application of multimedia,
especially Motion graphics is very developed, especially in the field of promotion that is used on
companies or umkm-based. In this study, it was found that the use of motion graphics had a
positive impact on society in the form of introduction of company profiles and the resulting
improvements were very satisfying in visual animation of motion graphics compared to the use of
previous promotional media.
Keywords: Hilal Medika Clinic, Motion Graphic, Promotion

1. PENDAHULUAN

M

ultimedia merupakan cara yang tepat untuk mempermudah menyampaikan informasi
dalam bentuk audio atau pun video. Dengan Multimedia juga mampu menghasilkan
sesuatu menjadi lebih menarik, salah satu penerapan multimedia adalah untuk memvisualisasikan
company profile kepada masyarakat luas [1]. yaitu dengan menempatkannya dalam konteks,
maka dari itu Multimedia dapat di definisikan sebagai pemanfaatan komputer untuk membuat dan
menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang
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memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi.
pemenuhan kebutuhan informasi bagi manusia baik yang bergerak dibidang pendidikan,
perusahaan, hiburan dan sebagainya mengalami perubahan pola atau cara [2]. Dengan berbagai
alasan, manusia pada zaman saat ini cenderung menginginkan perolehan dan penyimpanan
informasi dengan cara-cara yang sederhana, cepat, menyenangkan, dan efisien dalam pemakaian
ruang dan dengan biaya yang relatif murah. Berdasarkan pengamatan terhadap kemampuan
manusia dalam menerima dan mengingat informasi yang diterimanya, Banyak masyarakat luas
lebih tertarik melihat lewat tayangan video di bandingkan dengan surat kabar atau selebaranselebaran. lewat tayangan video masyarakat lebih mudah memahami dan mengenal lebih jauh
tentang company profile Klinik Hilal Medika tersebut. Karena pada umumnya beberapa klinik
hanya lebih mengutamakan info dengan animasi ataupun video yang kurang di pahami oleh
masyarkat yaitu pada animasi yang mereka hasilkan terlihat kaku dan teks yang kurang cocok
dengan video yang dihasilkan, sehingga belum cocok untuk di tampilkan pada media promosi
motion graphic itu sendiri.
Multimedia di era globalisasi saat ini, merupakan salah satu cara yang tepat untuk mempermudah
menyampaikan informasi dalam bentuk audio ataupun visual. Multimedia juga mampu
menghasilkan sesuatu menjadi lebih menarik, salah satu penerapan multimedia adalah untuk
menvisualisasikan company profile dalam bentuk Motion Graphic. Klinik Hilal Medika Makassar
adalah salah satu instansi pemerintah dalam dunia kesehatan yang belum memiliki fasilitas profil
untuk memberikan informasi kepada warga sekitar maupun masyarakat luas.
Klinik Hilal Medika dengan media informasi yang bersifat selebaran, surat kabar, dan spanduk di
rasa informasi tersebut kurang efektif dan efisien, maka dari itu penulis membuat dan
menghasilkan video Motion Graphic Klinik Hilal Medika Makassar, serta beberapa video yang
ditampilkan di berbagai klinik makassar kurang sampai informasinya kepada masyarakat
dikarenakan visual yang ditampilkan kurang menarik, penyampaian informasi tersebut kurang
efektif dan efisien sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat umum khususnya di bidang
kesehatan.
Klinik Hilal Medika Makassar belum mempuyai company profile yang berbasis multimedia.
Maka dalam penelitian ini akan dibuat suatu dokumentasi yang dikemas dalam sebuah video
Motion Graphic Klinik Hilal Medika Makassar. Penggunaan animasi khususnya motion graphic
untuk menyajikan informasi sudah menjadi trend untuk saat ini. Motion graphic mampu
menampilkan suatu benda yang tidak mampu diwujudkan dengan media rekam. Selain itu, motion
graphic mampu menampilkan desain dalam bentuk diagram dengan lebih menarik. Oleh karena
itu, motion graphic dinilai dapat memberikan sebuah media informasi yang menarik dan unik bagi
Klinik Hilal Medika dalam hal menampilkan profil dengan Motion Graphic.
Berikut ini adalah beberapa daftar literature review dalam penelitian ini:
1. Motion Graphic Promosi Pasar Papringan Di Temanggung, Jawa Tengah (2018). peneliti
menganalisis tentang motion graphic promosi Pasar Papringan untuk mengetahui apakah
elemen visual desain yang digunakan sudah tepat sesuai kegunaan dan fungsinya atau belum.
hasil penelitian yang telah dilakukan motion graphic promosi Pasar Papringan masih banyak
elemen-elemen visual yang masih harus diperbaiki, karena masih menggunakan elemenelemen visual yang belum tepat kegunaan atau fungsinya [3].
2. Pembuatan Video Company Profile Sebagai Penunjang Informasi Dan Promosi Pada Pt.
Daiichi Elevator Indonesia Danang (2018). Informasi terbagi melalui media cetak ataupun
media elektronik, dari itulah masyarakat dapat mengetahui informasi. Dalam ini PT. Daiichi
Elevator Indonesia belum memiliki sebuah media berbentuk video company profile sebagai
penunjang informasi dan promosi. Dari hasil rancangan media video profile tersebut dapat
meningkatkan penjualan dan informasi kepada masyarakat yang ingin lebih tahu jelas
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mengenai lift / escalator di PT. Daiichi Elevator Indonesia agar lebih mengenal tentang detail
profile yang dimiliki PT. Daiichi Elevator Indonesia [4].
3. Pembuatan Video Profil Sekolah Menegah Atas Negeri 7 Kota Tangerang Selatan Berbasis
Audio Visual Sebagai Media Informasi Dan Promosi (2018). Tujuan dibuatnya penelitian ini
adalah untuk membantu pihak sekolah bagaimana caranya mempromosikan dan memberikan
informasi keadaan sekolah kepada masyarakat luas tetapi dengan cara yang lebih kreatif dan
tetap efektif mengenai sasaran dengan biaya yang tidak mahal. Metedologi pendekatan
masalah meliputi definisi masalah, analisa kebutuhan, perencanaan, pembuatan video profile,
editing video, uji coba. Penelitian ini tentu saja sangat bermanfaat untuk pihak sekolah selain
itu bermanfaat sebagai dokumentasi tentang sekolah [5].
4. Company Profile Swarnabumi Residence Media Interaktif (2015). Tujuan penelitian ini
merancang company profile sebagai media promosi. Dengan adanya media yang berkembang
saat ini, pengembangan ke arah media interaktif sangat membantu dalam hal pemasaran dan
informasi yang bernilai serta mudah untuk dipahami baik oleh kalangan tua, muda bahkan
orang-orang yang awam tentang dunia property. Media Interaktif yang digunakan oleh PT
Kopel Lahan Andalan atau disebut juga kopelland yang mempersembahakan Swarnabumi
Residence, yaitu sebuah hunian apartemen pertama di Bandung dengan co working space
yang ditujukan untuk para pekerja eksklusif [6].
5. Perancangan Motion Graphic Untuk Iklan Layanan Masyarakat Berjudul Go Green Dengan
Rumah Ekologis (2018). Penelitian ini menggunakan prinsip animasi dan pegerakan kamera
untuk membuat animasi menjadi dinamis. Visualisasi motion graphics ini mengunakan
banyak pergerakan dan perubahan bentuk dan garis yang sederhana tanpa animasi yang terlalu
kompleks sehingga lebih mudah dan ringan diterima oleh masyarakat. Hasil penelitian ini
adalah potensi motion graphics sangat besar dan hendaknya dimanfaatkan oleh para desainer
untuk menyampaikan besarnya peranan penggunaan animasi dalam penyajian informasi [7].
2. METODE PENELITIAN
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini sebegai berikut:
1. Pra Produksi
Tahapan ini merupakan tahapan awal atau tahapan persiapan untuk mempersiapkan segala
kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sebuah motion graphic. Adapun beberapa hal
yang dilakukan pada tahapan ini adalah pembuatan konsep, pembuatan storyboard dan beserta
material collecting.
2. Produksi
Pada tiap – tiap bagiannya terdapat 7 tahap produksi, yaitu recording & editing voice over,
create & editing assets, pengelompokkan assets, pembuatan bumper awal, pembuatan
opening, pembuatan konten, dan rendering.
3. Pasca Produksi
Pada tahap ini terdapat beberapa aktivitas seperti pengeditan film, pemberian efek khusus,
pengoreksian warna, pemberian suara dan musik latar, hingga penambahan animasi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Konsep Visual
Format desain yang digunakan dalam pembuatan Perancangan Media Promosi
dengan motion graphic merupakan format umum yang digunakan dalam media promosi
dalam bentuk audio visual. Format yang digunakan adalah 1920 x 1080 pixel dengan aspek
rasio 16:9.
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3.2 Tipografi
Huruf yang digunakan adalah jenis huruf yang memberikan kesan sedikit
memperindah dan jenis font yang memberikan kesan tegas digunakan dalam penyampaian
informasi. Dalam media ini menggunakan font yang umum digunakan ketika pembuatan
motion graphic karena keterbacaan pada video dan tampilan visual asset yang digunakan juga
menyesuaikan pada fontnya sehingga ketertarikan pada visual dan font menjadi kesatuan
yang baik

Gambar 4.21 Font Mont
3.3 Warna
Warna hijau muda menjadi warna utama yang akan digunakan dalam pembuatan
media promosi sebagai lambang dari warna utama pada Klinik Hilal Medika. Hijau muda
sudah lama (secara stereotip) diasosiasikan dengan kesehatan dan seringnya dilihat sebagai
‘Ramah lingkungan.’ Meski pun begitu, seperti semua warna pada umumnya, hijau muda
adalah warna yang cukup berbeda dan tingkat intensitasnya dapat memberikan arti. hijau
muda, seringnya dipasarkan untuk warna kesejukan, mempresentasikan keindahan sementara
itu biru tua dan hijau dasar bisa lebih sentimentil dan kontras. Disisi yang lain, orange
mengindikasikan bermuda, energi, seru dan menyenangkan.

#2D4278

#4B9886

#BAD8CC

#395CD2

#D9F4EB

#A0C1B3

#F7941D

Gambar 4.3 Kombinasi Warna
3.4 Storyline
Pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini didominasi oleh anak-anak usia
dibawah 17 tahun. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, beberapa Klinik terkadang
terkesan jauh dari jarak pemukiman warga sehingga akses mereka untuk menuju rumah sakit
terkendala oleh biaya pengeluaran menuju rumah sakit dan ditambah akses untuk pemindahan
BPJS serta pengurusannya terkesan ribet apalagi harus ke rumah sakit yang bersangkutan.
Saat ini anak-anak usia dibawah 27 tahun bahkan bayi yang baru lahir sudah dapat memiliki
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kartu BPJS. maka selaku pihak media pelayanan masyarakat seharusnya memudahkan akses
kepada masyarakat sekitar agar bisa melakukan pemindahan BPJS ke Klinik Hilal Medika
dengan petunjuknya berupa Video animasi motion graphic yang juga berisi tentang edukasi
didalamnya.
Banyak manfaat yang dapat mereka dapatkan dari penjelasan media promosi
tersebut seperti pemindahan BPJS, edukasi tentang poli gigi dan beberapa edukasi lainnya,
bahkan untuk keperluan pemeriksaan kesehatan. Tentunya dengan pemindahan BPJS, para
masyarakat sekitar tidak perlu repot-repot lagi membawa Akta Kelahiran yang asli untuk
proses adminitrasi dimanapun, cukup dengan menggunakan aplikasinya maka proses
pemindahannya tergolong mudah. cara pendaftaran BPJS juga sangat mudah dan dapat
dilakukan oleh siapapun melalui aplikasinya.
4.4 Treatment
1. Pengenalan company Klinik Hilal Medika
2. Dokter umum = sunat, cek darah, kebidanan (pijat bayi, suntik KB, imunisasi)
3. Layanan sarana dan prasarana = poli gigi (scaling, gigi palsu, behel,) sunat
4. Edukasi pada sub di atas (dokter umum dan layanannya)
5. Opsi profil penutup video motion (owner klinik hilal medika)
6. TAGLINE
3.5 Skenario/Storyboard
Setelah merancang storyline penulis selanjutnya menyusun
untuk mendapatkan pencitraan secara visual dari
storyline
dalam
merancang gaya visual atau styleframe.

storyboard
memudahkan

Implementasi
Perancangan video motion graphic dilakukan melalui layout dengan beberapa alternative
Perancangan dimulai dari visualisasi character, visual layout scene per scene serta pembuatan
deskripsi dari motion Klinik Hilal Medika tersebut, dimulai dari pengertian sampai dengan
manfaatnya.
a. Scene Opening Asset
Scene ini menunjukkan Gedung klinik dan pemandagan yang di buat motion/gerakan
baik pada awan dan di beri transisi lingkaran di tengahnya

Gambar 4.4 Scene Opening Asset
b. Scene Icon Asset
Scene ini menunjukkan beberapa icon mulai dari simbol poli gigi, kesehatan dan
beberapa symbol lainnya.
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Gambar 4.5 Scene Icon Asset
c. Scene Ilustration Asset
Scene ini menunjukkan motion/gerakan yang menjelaskan karakter pasien dan dokter
saling berkomunikasi.
d. Scene Building Asset

Gambar 4.6 Scene Ilustration Asset
Scene ini menunjukkan motion/gerakan masjid/pesantren dan tambahan ilustrasi
dedaunan menambah kesan artistic di tambah ilustrasi matahari sebagai pemanis dari
ilustasinya.

Gambar 4.7 Scene Building Asset
4. KESIMPULAN
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Berdasarkan hasil penelitian perancangan motion graphic, disimpulkan bahwa pembuatan media
promosi dengan komunikasi audio visual dianggap lebih sangat efektif karena dapat dengan
mudah diterima oleh masyarakat. Dengan melakukan berbagai penyuluhan ke berbagai pihak
masyarakat dalam skala range umur terhadap video motion graphic yang akan dibuat dan
beberapa refensi sebagai penjulang pembuatan motion graphic pada Klinik Hilal Medika
5. SARAN
Terdapat beberapa saran dari peneliti yang dapat diberikan berdasarkan perencanaan media
promosi Klinik Hilal Medika dengan Motion Graphic ini,yaitu :
1. Penambahan data-data terkait seberapa banyak masyarakat yang sudah melakukan
pemindahan fasilitas kesehatan mereka ke Klinik Hilal Medika.
2. Penambahan sumber-sumber ataupun referensi-referensi terbaru yang berhubungan
dengan Motion Graphic maupun Desain Komunikasi Visual
3. Penjabaran lebih rinci tentang edukasi agar tercerna dan bisa diterapkan oleh masyarakat
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian
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APLIKASI SISTEM PENGAMAN GANDA PADA
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Abstrak
Sistem pengamanan pada sebuah kendaraan saat ini menjadi sangat penting dikarenakan
dengan melihat kondisi dilingkungan sekitar, mudahnya terjadi pengrusakan dan bahkan
pencurian kendaraan diberbagai tempat terutama kendaraan bermotor yang membuat orang
yang memiliki kendaraan selalu khawatir dan merasa perlu jaminan keamanan terhadap segala
hal yang meliputi dirinya maupun aset yang dimilikinya, dimana salah satu yang menjadi aset
penting bagi sebahagian orang adalah kendaraan bermotor. Berbagai macam sistem keamanan
telah diterapkan untuk menangani kasus pencurian tersebut, mulai dari Gembok Roda atau
Gembok Cakram, Pengaman Tombol Rana (secure key shutter), alarm motor, hingga yang paling
mutakhir yaitu sistem kunci tanpa metal (keyless system) dengan sistem cerdas. Namun sistem
pengamanan tersebut hanya bersifat pencegahan saja, membuat sistem keamanan tersebut
dengan mudah dirusak tanpa meninggalkan jejak si pencuri. Untuk melengkapi sistem
pengamanan tersebut maka sistem keamanan yang penulis buat yaitu dengan memadukan antara
sistem pengontrolan menggunakan Mikrokontroler dan Smartphone. Mekanisme kunci ganda
mengharuskan kunci manual yang dikontrol oleh mikrokontroller dan kunci pada smartphone
keduanya harus pada posisi aktif untuk dapat menjalankan kendaraan. Kemudian rute kendaraan
jika berhasil dicuri akan terdeteksi melalui GPS mulai titik awal sampai titik akhir kendaraan
tersebut berada.
Kata kunci : Pengaman Ganda, Kendaraan, Mikrokontroller, GPS Tracking

Abstract
The security system on a vehicle is now very important because by looking at the
condition of the surrounding environment, easy destruction and even theft of vehicles in various
places, especially motorized vehicles that make people who have a vehicle always worry and feel
the need for security guarantees for everything that includes themselves and assets owned, where
one of the important assets for some people is motorized vehicles.Various kinds of security
systems have been implemented to handle these theft cases, ranging from Wheel Locks or Padlock
Discs, Secure Shutter Keys, motor alarms, to the most up-to-date keyless system with smart
systems. But the security system is only prevention, making the security system easily damaged
without leaving a trace of the thief.To complete the security system in which the author's security
system is by combining the control system using a microcontroller and a smartphone. The dual
lock mechanism requires that the manual lock be controlled by the microcontroller and the keys
on the smartphone must both be in an active position to be able to run the vehicle. Then the
vehicle's route if successfully stolen will be detected via GPS from the starting point until the end
point of the vehicle is located.
Keywords: Double Safety, Vehicle, Microcontroller, GPS Tracking
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1. PENDAHULUAN

S

eiring dengan relatif murahnya harga kendaraan saat ini akan memicu peningkatan jumlah
penjualan kendaraan terutama kendaraan roda dua maka hampir semua lapisan masyarakat

dapat memiliki sepeda motor. Akan tetapi dengan perkembangan itu tidak diimbangi dengan
perkembangan sistem keamanannya, menjadikan tingkat pencurian kendaraan sepeda motor
menjadi sangat tinggi.
Berbagai macam sistem pengamanan telah diterapkan untuk menangani kasus pencurian
kendaraan, di antaranya gembok cakram, pengaman tombol rana (Secure Key Shutter), alarm
motor, hingga yang paling mutakhir yaitu sistem kunci tanpa metal (Keyless System) dengan
sistem cerdas. Namun pengamanan dengan aksi pasif tersebut hanya bersifat pencegahan saja,
tanpa meninggalkan jejak si pencuri.
Oleh karna itu diperlukan suatu sistem yang dapat melacak kendaraan jika pencuri telah
berhasil membobol dan membawa kabur kendaraan kita. Dari permasalahan tersebut maka judul
penelitian kami mengajukan “Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Berbasis GPS Tracking
Menggunakan Sistem Pengamanan Ganda”, dengan menawarkan sistem keamanan yang sangat
ketat dari perpaduan antara Mikrokontroler dan Smartphone, yaitu mekanisme kunci ganda
dengan penambahan kunci motor pada smartphone. Sehingga apabila kunci manual pada
kendaraan bermotor telah berhasil dibobol, motor belum bisa on atau aktif, karena masih
memerlukan kunci pada smartphone. di mana kunci itu ada dua di antaranya handphone dengan
motor. Selain itu dengan penggunaan smartphone kita dapat melakukan pemantauan ataupun
melacak posisi kendaraan, melalui layanan komunikasi via sms ataupun visualisasi dari google
maps.
1.1 Arduino
Arduino adalah papan elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu
sebuah chip mikrokontroler Atmega328 dari jenis AVR dari perusahaan Atmel. [1]
Perangkat keras yang terdapat pada arduino adalah :
a. Port USB dan Integrated Circuit (IC) konverter serial USB dengan tegangan masukan (7-12
V).
b. Mikrokontroler ATMega 328 dan 14 pin I/O digital (Pin D0-D13), 6 diantaranya port PWM
(Pin 3, 5, 6, 9, 10, 11) serta 6 Pin I/O Analog (Pin A0-A5).
Power Arduino Uno, dapat disupply langsung ke USB atau power supply tambahan yang pilihan
power secara otomatis berfungsi tanpa sakelar. Kabel external (non-USB), seperti menggunakan
adaptor AC ke DC atau baterai dengan konektor plug ukuran 2,1mm polaritas positif di tengah ke
jack power di board. Papan Arduino ini dapat disuplai tegangan kerja antara 6 sampai 20 volt,
jika catu daya di bawah tegangan standart 5V board akan tidak stabil, jika dipaksakan ke tegangan
regulator 12 Volt mungkin board arduino cepat panas (overheat) dan merusak board. Sangat
direkomendasikan tegangannya 7-12 volt. [2]

Gambar 1 Arduino
1.2 Smartphone
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Smartphone adalah salah satu fasilitas yang disediakan ipot. Dengan smartphone manusia
bisa melakukan transaksi sambil berjalan-jalan. Bagi beberapa orang, ponsel cerdas merupakan
telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan
hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, ponsel cerdas
hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat
elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (e-book). Dengan kata lain,
ponsel cerdas merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon.[3]
Pertumbuhan permintaan akan alat canggih yang mudah dibawa ke mana-mana membuat
kemajuan besar dalam prosesor, memori, layar dan sistem operasi, yang di luar dari jalur telepon
genggam sejak beberapa tahun ini.
1.3 Sistem Pemosisian Global
Global Positioning System (GPS) atau Sistem Pemosisian Global adalah suatu sistem
yang berguna untuk menentukan letak suatu objek di permukaan bumi dengan bantuan
penyelarasan (synchronization) sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang
mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di
permukaan, dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu.[4]
GPS Tracker atau sering disebut dengan GPS Tracking adalah teknologi AVL (Automated
Vehicle Locater) yang memungkinkan pengguna untuk melacak posisi kendaraan, armada
ataupun mobil dalam keadaan Real-Time. GPS Tracking memanfaatkan kombinasi teknologi
GSM dan GPS untuk menentukan koordinat sebuah objek, lalu menerjemahkannya dalam bentuk
peta digital. Salah satu contoh dengan pemanfaatan GPS yakni pada layanan aplikasi di
smartphone android yaitu google maps, yang dikembangkan oleh google yang memungkinkan
setiap orang dapat memantau posisi kordinat. [5]
1.4 Sakelar Pengapian
Kunci kontak berfungsi untuk mengontrol suplay arus menuju sakelar power window.
Sakelar power window akan disuplay arus pada saat kunci kontak berada pada posisi ON. Secara
historis, sakelar pengapian adalah sakelar kunci yang memerlukan kunci yang tepat untuk
dimasukkan agar fungsi saklar tidak terkunci. Namun, banyak kendaraan baru telah dilengkapi
dengan sistem yang disebut "tanpa kunci", yang menggantikan sakelar kunci dengan tombol
tekan.. Sistem kunci kontak kadang-kadang dapat dilewati dengan memutus kabel ke sakelar dan
memanipulasinya secara langsung, ini dikenal sebagai hotwiring. [6]

Gambar 2 Saklar Pengapian [7]
1.5 Relay
Relay adalah suatu komponen yang di pakai untuk mengontrol aliran arus yang besar
melalui tegangan kecil. Relay merupakan sakelar magnetic. Saat coil relay diberi magnet, maka
dia akan menarik lever arm, yang disebut armatur. Titik kontak pada armatur akan menutup
atau membuka. Titik kontak pada armatur akan menutup atau membuka berdasarkan posisi
awalnya. Posisi awal mengacu pada posisi kontak sebelum solenoid dialiri listrik. [8] Susunan
kontak pada relay adalah:
Normally Open : Relay akan menutup bila dialiri arus listrik.
Normally Close : Relay akan membuka bila dialiri arus listrik.
1.6 Modul GPS
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Modul GPS dengan memberikan daya ke modul GPS menggunakan baterai sebesar 9 volt.
Apabila GPS mendapatkan data posisi koordinat latitude dan longitude dari satelit GPS, maka
modul GPS akan mengirim data yang didapat ke arduino dan arduino menampilkan data tersebut
di serial monitor. Modul ini secara default diatur pada tingkat baud 38.400. Kelebihan dari modul
ini adalah receiver Standalone GPS dengan modul GPS tipe U-blox NEO-6M memerlukan waktu
kurang dari 1 detik untuk mulai bekerja. [9]

Gambar 3 Modul GPS Ublox NEO-6M
1.7 Modul GPRS GSM
Kegunaan modul GSM SIM800L untuk SMS gate away dan server pulsa. Modul GSM
merupakan perangkat yang dapat menggantikan fungsi dari handphone. Bekerja pada tegangan
3.7-4.2V dengan dukungan jaringan: Global quad-band network. Ukuran: 2.5 cm x 2.3 cm
dilengkapi TTL serial port untuk serial port yang langsung terkoneksi ke mikro kontroller tanpa
perlu MAX232. Boot otomatis dan terkoneksi ke jaringan dan lampu sinyal onboard. Berkedip
perlahan jika sinyal terdeteksi. Berkedip cepat jika sinyal tidak terdeteksi. [10]

Gambar 4. Modul SIM800L Quad Bank GPRS GSM

2. METODE PENELITIAN
2.1 Analisis dan Perancangan Sistem

Adapun rancangan sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6 berikut:

Gambar 5. Diagram Blok
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Gambar 6 Flowchart Sistem

Gambar 7. Rancangan Sistem
Adapun cara kerja alat yaitu pada sistem keamanan pertama, digunakan relay sebagai
sakelar perapian yang terhubung dengan arduino, dimana untuk mengaktifkan motor memerlukan
kunci utama (fisik) dalam posisi on, kemudian kunci pada aplikasi smartphone juga dalam posisi
on. Untuk pemantauan Modul GPS berfungsi untuk menentukan titik kordinat, kemudian Modul
GSM berfungsi untuk mengirimkan titik koordinat pada GPS lalu smartphone akan menerima
titik koordinat yang dikirimkan oleh GPS melaui Modul GSM. Sistem keamanan kedua, untuk
menonaktifkan atau mematikan motor apabila telah berhasil dicuri, smartphone akan megirim
SMS kemodul GSM kemudian di data di proses oleh Arduino untuk memberikan perintah
keamanan dengan relay.
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2.2

Perancangan

Dalam implementasi perancangan alat ini terdiri dari rangkaian minimum
mikrokontroler, Modul GSM sebagai penghubung komunikasi perangkat Smartphone dan alat,
Modul GPS sebagai detektor posisi kordinat kendaraan. Keseluruhan sistem dapat dilihat pada
berikut:

Gambar 8 Skematik Rangkaian Perancangan Alat
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan Perangkat Keras

Berdasarkan “Perancangan Sistem Keamanan Kendaraan Bermotor Berbasis GPS Tracking
Menggunakan Pengamanan Ganda” di atas, maka dibawah ini dijelaskan perancangan perangkat
keras untuk sistem ini. Pada perancangan desain, sistem keamanan menggunakan dua unit Relay
sebagai Switch. Untuk Komunikasi menggunakan Modul GSM dan Modul GPS Sebagai detector
kordinat. Untuk menampilkan angka kordinat menggunakan LCD. Sedangkan untuk
pengendalian atau pengontrol kerja perangkat, dibutuhkan 1 buah modul perangkat Arduino Uno
R3 Atmega328.

Gambar 9 Tampak Dari Samping

Gambar 10 Tampak Dari Belakang
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Gambar 11 Tampak Dalam Dari Atas

Gambar 12 Tampak Luar Dari Atas
Perancangan Perangkat Lunak

Pemilihan software IDE Arduino di dalam perancangan perangkat lunak ini karena
kemudahan proses coding yang dapat mempermudah dalam penulisan program sebab telah
tersedia library sebagai acuan dalam proses coding, serta settingan yang mudah pada saat program
akan diupload pada perangkat kerasnya. Dengan model teknisnya sebagai berikut :
a. Program yang telah dibuat pada software IDE Arduino akan tersimpan dengan ekstensi
arduino file.
b. Proses kompailer akan dilakukan langsung setelah file telah tersimpan dan dapat dilihat
apakah terjadi pesan error atau tidak.
c. Sebelum proses upload, terlebih dahulu periksa COM dan tipe Modul Arduino yang sesuai.
d. Dengan demikian program yang telah dibuat dan diupload dapat diuji cobakan ke alat yang
dibuat.
Prinsip Kerja Alat

Prinsip kerja alat ini adalah pada saat alat di nyalakan GPS akan menentukan koordinat
kemudian titik koordinat tersebut di proses oleh arduino untuk di kirimkan ke smartphone dengan
bantuan modul GPRS, dan apa bila kita ingin mematikan kendaraan melalu smartphone, buka
aplikasi pada smartphone kemudian ketikkan perintah untuk mematikan kendaraan tersebut
kemudian perintah tersebut di terima oleh modul GSM kemudian di perintah tersebut di proses
oleh arduino lalu arduino memberikan perintah ke relay untuk memutuskan sambungan starter
motor dan sakelar pengapian.
Pengujian Perangkat Lunak
Pengujian Modul Arduino Uno R3 Atmega328

Untuk memastikan Arduino telah terpasang dengan benar dan dapat berkomunikasi dengan
interaktif maka perlu diuji :
1. Jalankan IDE Arduino dengan menjalankan file arduino.exe pada software Arduino.
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Gambar 13 Aplikasi IDE Arduino
2. Jalankan menu Tools→Board kemudian pilih tipe papan yang sesuai.

Gambar 14 Pemilihan Jenis Board Arduino
3. Jalankan menu File→New

Gambar 14 Program GPS
4. Pada toolbar klik tombol Upload untuk memuat sketch tersebut kedalam papan Arduino.

Gambar 15 Tombol Upload Program
Jika berhasil maka sketch akan dimuat dengan pesan seperti di bawah ini.

Gambar 16 Pesan Tanda Berhasil Upload Program
Namun jika kurang beruntung (seperti pada kebanyakan kasus umumnya) maka akan
muncul pesan kesalahan seperti berikut.
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Gambar 17 Pesan Tanda Gagal Upload Program
Solusinya cukup mudah, yaitu cukup mengganti pilihan serial port melalui menu
Tools→Serial Port. Jika pesan kesalahan masih muncul, ganti nomor port-nya dan
lakukan berulang-ulang sampai upload berhasil.

Gambar 18 Pemilihan COM
Pengujian Black Box

Tabel 1 Pengujian GPS
Referensi Posisi
No

Pembacaan Data GPS

Menit Ke
Long 1

Lat 1

Long 2

Lat 2

1

1

119.484321

-5.138678

119.484256

-5.138849

2

2

119.483576

-5.137765

119.483431

-5.137843

3

3

119.482634

-5.136265

119.482736

-5.136143

4

4

119.480602

-5.134877

119.480782

-5.134701

5

5

119.478476

-5.13299

119.478525

-5.138437
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Gambar 19 Rute Arah Ke Kendaraan
Tabel 2 Pengujian Modul GSM
No

Pengujian

Respon Alat

Hasil

1

Saat Alat pertama kali
diaktifkan
Modul GSM Mencari
sinyal

Sesusi

2

Tes kirim SMS ke
Handphone pesan terkirim
dan terbaca di Handphone

Sesuai

Tabel 3 Pengujian Keseluruhan
No

Pengujian

Yang Diharapkan

Hasil

1

Adaptor

Alat menyala dan menampilkan data di LCD.

Sesuai

2

Relay

Mampu merespon sesuai instruksi

Sesuai

3

Modul GSM

Mampu Menghubungkan komunikasi

Sesuai

4

Modul GPS

Mampu mendeteksi kordinat

Sesuai

5

LCD

Mampu Menampilkan Pesan informasi Kordinat

Sesuai

4. KESIMPULAN
Dari proses perancangan awal hingga akhir sampai pada tahap pengujian serta analisis sistem
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Modul GSM Mampu menghubungkan komunikasi antara perangkat Smartphone dan alat,
kemudian mentransmisikan data kordinat hasil deteksi GPS dan ditampilkan pada LCD
2. Modul GPS mampu mendeteksi Posisi kordinat kendaraan secara berkala.
3. Pendeteksian lokasi dalam ruangan sangat sulit dilakukan karena signal GPS dihalangi
tembok sehingga lokasi tidak terdeteksi dengan baik.
4. Perancangan rangkaian elektronika secara keseluruhan perlu dilakukan secara teliti dapat
diletakkan pada kendaraan dengan tepat
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5. SARAN
Berikut saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki sistem kedepannya.
1. Penggunaan GPS untuk deteksi lokasi dalam ruangan sangat sulit dilakukan oleh sebab itu
perlu pengembangan teknologi lain yang dapat mendeteksi kendaraan dalam ruangan.
2. Pemanfaatan teknologi google map sangat terbatas sebab hanya berdasarkan lokasi yang
terdapat pada database sistem jadi diperlukan database pengembangan khusus untuk lokasi
dalam ruangan dan diluar ruangan yang tidak terdapat dalam database google maps.
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STRUKTUR ATRIBUT DATA SPASIAL MITIGASI
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Abstrak
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggunakan aplikasi SIGDa Lombok
Barat untuk mendukung penyusunan program pembangunan. Data spasial yang sudah tersedia
dalam aplikasi SIGDa Lombok Barat tidak menyediakan tema mitigasi bencana. Konten
informasi mitigasi bencana sangat dibutuhkan dalam penyusunan program pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Aplikasi SIGDa Lombok Barat masih hanya
memiliki data spasial tema daerah rawan bencana namun tidak tersedia data spasial mitigasi
bencana. Pemanfaatan data spasial mitigasi bencana akan memudahkan dalam penyusunan
program pembangunan yang mampu tanggap bencana. Sehingga akan diperoleh program
pembangunan yang bersinergi dan bersesuaian dengan kebutuhan.Penyusunan atribut data
spasial mitigasi bencana SIGDa Lombok Barat mengacu pada tahapan identifikasi kebutuhan,
analisa dan penyusunan struktur atribut data spasial mitigasi bencana. Penyusunan struktur data
spasial mengacu pada identifikasi yang berdasar pada kebutuhan mitigasi bencana dan untuk
mendukung penyusunan program pembangunan daearh. Hasil penyusunan atribut data spasial
diperoleh struktur atribut yang dapat mengakomodasikan kebutuhan informasi mitigasi bencana.
Struktur atribut mitigasi bencana mencakup potensi kebencanaan, dampak bencana beserta
upaya penanggulangan dampak. Tersedianya struktur atribut data spasial mitigasi bencana
dapat menampung kebutuhan informasi mitigasi bencana yang diperlukan dalam penyusunan
program pembangunan. Tersedianya informasi mitigasi bencana akan menjadi dasar dalam
penyusunan program pembangunan yang tanggap bencana dan sangat bermanfaat untuk
masyarakat.
Kata kunci— spasial mitigasi bencana, musrenbang, SIGDa
Abstract
Government of West Lombok District used SIGDa Lombok Barat’s application to assist
the composing of development program planning. Spatial data contained in the SIGDa Lombok
Barat has not provided thematic spatial data of the disaster mitigation. The disaster mitigation
information are very important to support the composing of development program planning of
West Lombok district government. Technically, SIGDa Lombok Barat had spatial data of disaster
prone area. The available disaster spatial data needs to develop for fullfil the ability of disaster
mitigation spatial information. Basic need for those utilization is the reference and attribute
formulation for disaster mitigation spatial data. Compilation of the spatial attributes of disater
mitigation data refers to following method, identification, analyzing, and structuring the spatial
atributes of disater mitigation data. Result of the spatial data attributes compilation is attributes
structure. The attributes structure can accomodate the needs of disater mitiation informations.
Structure of disaster mitigation spatial attributes includes the disaster potential, disasters impact
along with efforts to mitigate the impact. Availability of spatial data attribute structure can
accommodate the needs of disaster mitigation information. The disaster mitigation information
becomes the basis for developing disaster response development programs that are very useful
for communities.
Keywords— disaster mitigation spatial, musrenbang, SIGDa
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1. PENDAHULUAN

P

emerintah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat menggunakan data spasial untuk keperluan
penyusunan perencanaan program pembangunan dan program kerja Pemda [1]. Berdasar
Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 32 tahun
2004, Pemda diberi keleluasaan mengelola potensi daerahnya sendiri [2]. Pemerintahan di
Republik Indonesia menerapkan otonomi daerah (Otoda), yang pada dasarnya memberikan
kesempatan pemerintah lokal (di daerah) untuk menyelenggarakan pemerintahan secara
menyeluruh dan akuntabilitas. Otoda merupakan mekanisme pemerintahah yang diterapkan di
Republik Indonesia. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan besar kepada Pemerintah
Daerah (Pemda) untuk mengelola daerahnya secara leluasa [2]. Pemda Kabupaten Lombok Barat,
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Bappeda Lombok
Barat) berupaya mengelola informasi berkenaan dengan perencanaan dan program kerja
pembangunan [1]. Pemda Kabupaten Lombok Barat memanfaatkan bentuk informasi program
pembangunan menggunakan Sistem Informasi Geografis Daerah Kabupaten Lombok Barat
(SIGDa Lombok Barat). Dalam SIGDa Lombok Barat dimuat informasi profil, program
pembangunan dan kerja Pemda Kabupaten Lombok Barat dan pelaksanaanya. Pemuatan
informasi spasial tersebut untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan tahap
berikutnya selain keperluan informasi publik [1].
Informasi spasial yang diakomodasikan pada SIGDa Lombok Barat pada cakupan
indentifikasi sesuai tematik data spasial dan menampung informasi program dan kebutuhan
program pembangunan [3]. Salah satu bentuk informasi program pembangunan memanfaatkan
SIGDa Lombok Barat. Dalam SIGDa Lombok Barat dimuat informasi profil, program
pembangunan dan kerja Pemda Kabupaten Lombok Barat dan pelaksanaanya. Gambar 1
mengilustrasikan keberadaan data spasial pada SIGDa Lombok Barat masih terbatas konten
datanya.

Gambar 1 Tampilan Aplikasi SIGDa dan Data Spasial
Tampilan pada gambar 1 adalah tampilan aplikasi SIGDa Lombok Barat pada saat diakses
pertama kali. Penampilan data spasial dapat tersaji setelah melalui prosedur pemilihan tema data.
Pemanfaatan data spasial yang tersedia akan mampu memiliki daya dukung yang memadai dalam
penyusunan perencanaan program pembangunan. SIGDa Lombok Barat akan dapat berperan
dalam 2 (dua) hal penting dalam pengelolaan perencanaan pembangunan serta informasi publik.
Dalam perannya, SIGDa akan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan
pembangunan.
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Memperhatikan posisi secara geografris dan geologi, kawasan Kabupaten Lombok Barat
memiliki beberapa kerawanan terhadap bencana alam. Data spasial yang teredia dalam SIGDa
Lombok Barat sudah menyertakan pemetaan berkenaan dengan kawasan rawan bencana alam.
Berdasar ciri beserta karakteristik wilayah, menurut Marschiavelli [4], di kawasan Kabupaten
Lombok Barat memiliki potensi bencana alam berupa gempa, tsunami, erosi, banjir, rob, abrasi.
Data dan informasi kerawanan bencana diperlukan untuk kebutuhan tanggap darurat keadaaan
bencana [5]. Data dan informasi tersebut dibutuhkan sebagai upaya penanganan dampak bencana
dan upaya pengurangan dampak bencana alam, atau mitigasi bencana. Gambar 2 adalah salah satu
ilustrasi potensi natural disaster yang mungkin di kawasan pulau Lombok.

Gambar 2 Posisi Pulau Lombok Secara Geologi
Potensi natural hazard yang dimiliki pulau Lombok sebagian menjadi potensi untuk kawasan
Kabupaten Lombok Barat. Kawasan Kabupaten Lombok Barat berada di bagian sisi selatan dan
barat pulau Lombok, berhadapan langsung dengan samudera Hindia, lepas dan berada di tepian
lempeng benua. Gambar 3 adalah ilustrasi citra satelit lokasi kawasan Kabupaten Lombok Barat
berada secara geoposisi dan kondisi umum pulau Lombok.

Gambar 3 Foto Satelit Pulau Lombok
Pada gambar 3 diilustrasikan Kabupaten Lombok Barat berada pada bagian yang memiliki pantai
tertutup dan pantai terbuka (berhadapan dengan samudera lepas). Secara kedudukan posisi
geologis, pulau Lombok merupakan dataran lereng gunung Rinjani. Berdasar keberadaan posisi,
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kawasan Kabupaten Lombok Barat memiliki ciri dan karakteristik yang berpotensi memiliki
natural hazart tersendiri. Secara geologi, Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi natural
hazart berupa eruption, vulcanology earthquaqe dan tectonic earthquaqe. Secara alamiah, lokasi
Kabupaten Lombok Barat yang berposisi pada tepian pulau juga memiliki potensi natural hazart
berupa tsunami. Potensi keadaan karena tsunami sebagai natural disaster ditunjukkan dengan
adanya beberapa pantai yang memiliki lerengan datar dan terdapat area pemukiman.
Memahami keberadaan kawasan Kabupaten Lombok Barat, diperlukan mitigasi bencana
yang dapat dikelola baik melalui program pembangunan. Mitigasi bencana merupakan
serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana [6]. Informasi spasial
berkenaan daerah yang rawan bencana menjadi komoditas yang penting, utamanya berhubungan
dengan program pembangunan. Bersesuaian dengan hal tersebut, mitigasi bencana perlu
dilaksanakan agar seluruh program pembangunan maupun program kerja pemerintah dapat
bersinegi dan tanggap bencana. Peta dan data spasial potensi rawan bencana Kabupaten Lombok
Barat telah tersedia dan terintegrasi dalam SIGDa Lombok Barat, namun belum diberdayakan
lebih untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah [1]. Tersedianya data spasial mitigasi
bencana menjadi penting, guna menunjang kebutuhan mitigasi dan perencanaan pembangunan
yang tanggap bencana. Data spasial dalam SIGDa Lombok Barat perlu dilengkapi dengan tema
mitigasi bencana. Pemenuhan data spasial tersebut secara teknis dapat mendayagunakan data
spasial rawan bencana, namun memerlukan arsitektur atribut yang bersesuaian untuk keperluan
mitigasi dan perencanaan pembangunan.
2. METODE
Data spasial mitigasi bencana merupakan produk informasi yang ikut berperan dalam
kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Data spasial vektor memiliki 2
(dua) bagian yang menyusun, yaitu bagian grafis berupa gambar vektor dan bagian tabulasi
berupa susunan atribut [7]. Atribut merupakan bagian penting pada data spasial vektor, berfungsi
menampung informasi atau keterangan yang bersesuaian dengan tiap feature spasialnya.
Struktur atribut data spasial mitigasi bencana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data
pada SIGDa Lombok Barat. Struktur atribut dibutuhkan memiliki konstruksi khusus yang mampu
menampung kebutuhan keterangan dan data untuk mitigasi bencana, untuk mendukung kegiatan
penyusunan perencanaan pembangunan dalam Musrenbang. Tahap penyusunan struktur atribut
data spasial Mitigasi Bencana pada SIGDa Lombok Barat, dimulai dari penelusuran data spasial
yang telah tersedia, invetarisasi kebutuhan, analisa, penyusunan struktur atribut data, sampai
dengan hasil susunan atribut data spasialnya. Gambar 4 adalah ilustrasi metodologi penyusunan
struktur atribut data spasial mitigasi Bencana pada SIGDa Lombok Barat.
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Gambar 4 Metodologi
Tahapan pokok guna mendapatkan struktur data spasial Mitigasi Bencana, dimulai
identifikasi kebutuhan, analisa dan penyusunan struktur atribut data spasial mitigasi bencana.
Tahap identifikasi kebutuhan memperhatikan referensi berupa data kebencanaan dan kebutuhan
mitigasi bencana, kebutuhan penyusunan perencanaan program pembangunan, serta data spasial
pada SIGDa Lombok barat. Tahapan selanjutnya adalah analisa dan penyusunan atribut data
spasial mitigasi bencana. Produk akhir berupa struktur atribut data spasial Mitigasi Bencana untuk
SIGDa Lombok Barat.
1.Identifikasi kebutuhan pada dasarnya untuk mendapatkan informasi awal yng dipergunakan
untuk menyusun struktur atribut data spasial vektor. Untuk memenuhi identifikasi ini
memerlukan informasi berasal dari SIGDa Lombok Barat beserta data spasial yang telah
tersedia, kebutuhan informasi pada dokumen RPJMP atapun dokumen RKPD., serta kebutuhan
dasar mitigasi bencana.
2.Analisa, menyusun tela’ah dengan memperhatikan kebutuhan dan mensingkronisasi dengan
keberadaan data spasial pada SIGDa Lombok Barat, yaitu data spasial daerah rawan bencana.
Data spasial mitigasi bencana yang dibangun strukturnya diperlukan untuk keperluan dalam
kegiatan Musrenbang.
3.Tahap penyusunan struktur atribut data spasial mitigasi bencana didasarkan hasil analisa. Dalam
penyusunan ini memperhatikan standarisasi data spasial yang dipergunakan untuk keperluan
SIGDa Lombok Barat. Data vektor yang dipergunakan untuk menyusun data spasial mitigasi
bencana berdasar data spasial daerah rawan bencana yang telah tersedia. Teknik teesebut
diterapkan dengan maksud dapat mencapai singkronisasi yang baik dan mudah.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap penting dalam bahasan ini adalah identifikasi dan penyusunan struktur atribut data
spasial mitigasi bencana. Identifikasi dibutuhkan untuk mendapatkan acuan dan referensi dalam
penyusuan struktur atribut data spasial mitigasi bencana. Penyusunan struktur atribut
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menyesuaikan kebutuhan dasar yaitu implementasi pada SIGDa Lombok Barat dan penggunaan
pada kegiatan Musrenbang.
3.1 Eksistensi Data Spasial pada SIGDa Lombok Barat
SIGDa Lombok Barat secara pengelolaan terpusat berada dalam naungan Bappeda
Lombok Barat. Data spasial pada SIGDa Lombok Barat dapat diakses oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) in charge yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lombok Barat (BPBD Lombok Barat). BPBD Lombok Barat memiliki tugas pokok dan fungsi
dalam penangan kerawanan bencana sampai dengan penanganan dampak bencana [5]. Data
spasial yang diakomodasikan pada SIGDa Lombok Barat pada cakupan indentifikasi sesuai
tematik data spasial dan menampung informasi program dan kebutuhan program pembnagunan.
Gambar 5 merupakan ilustrasi keberadaan data spasial SIGDa yang tersedia, termasuk data spasial
daerah rawan bencana.

Gambar 5 Data Spasial Daerah Rawan Bencana pada SIGDa Lombok Barat
Data spasial yang tersedia pada SIGDa Lombok Barat secara keberadaan terbatas pada
konten informasi daerah rawan bencana. Dalam atribut data spasial daerah rawan bencana
tercantum jenis / tipe kebencanaan yang terdapat pada suatu daerah tersebut. Ketersediaan data
spasial daearh rawan bencana memiliki peranan penting sebagai referensi penyusunan data spasial
mitigasi bencana beserta atributnya :
a. informasi kebutuhan mitigasi bencana,
b. informasi dasar dan landasan pengelolaan tata ruang dan wilayah,
c. dasar penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan,
d. perencanaan lokasi evakuasi / pemukiman / pengungsian dalam keadaan bencana alam.
Atribut data spasial mitigasi bencana dapat mengacu pada struktur atribut data spasial daearh
rawan bencana yang telah tersedia pada SIGDa Lombok Barat. Perujukan ini dipilih karena
memiliki potensi singkronisasi data spasial daerah rawan bencana dengan data spasial mitigasi
bencana yang disusun.
3.2 Standarisasi Data Spasial Mitigasi Bencana
Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki lima komponen penyusun sistem, salah
satunya adalah standarisasi [7]. Data spasial mitigasi bencana beserta atributnya memerlukan
penetapan baku secara teknis untuk keperluan integrasi ke dalam aplikasi SIGDa Lombok Barat.
Standarisasi data spasial mitigasi bencana yang disusun mengacu pada karakteristik teknis yang
telah ditetapkan pada SIGDa Lmbok Barat. Karakteristis teknis data spasial mitigasi bencana juga
memperhatikan kebutuhan pada penggunaan di pihak SKPD maupun penggunaan dalam kegiatan
Musrenbang.
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Standar data spasial mitigasi bencana yang disusun secara teknis disusun berdasar
karakter vektor dan atributnya. Stadarisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk data spasial
mitigasi bencana mengacu pada karakteristik teknis data vektor.
1. Model data menggunakan vektor.
2. Sistem proyeksi yang dipergunakan adalah WGS 1984.
3. Format file data secara elektronik adalah *.shp.
4. Format file pada atribut data adalah *.dbf.
5. Skala data spasial yang dipilih adalah 1 : 25.000 cm.
6. Data spasial acuan adalah data spasial vektor daerah rawan bencana berdasar peta rencana
Tata Ruang dan Wilayah.
Standar data atribut eksternal atau non spasial ditetapkan berdasar acuan teknis program aplikasi
SIGDa Lombok Barat. Atribut data eksternal atau non spasial menggunakan platform SQL.
3.3 Feature Vektor Data Spasial Mitigasi Bencana
Secara teknis, data spasial memiliki dua bentuk, yaotu wujud feature vektor dan atribut
data. Feature vektor data spasial mitigasi bencana merujuk pada data spasial daerah rawan
bencana yang telah tersedia pada SIGDa Lombok Barat. Gambar 6 berikut adalah ilustrasi feature
vektor data spasial mitigasi bencana yang disusun.

Gambar 6 Ilustrasi feature vektor data spasial mitigasi bencana
3.4 Struktur Atribut Data Spasial Mitigasi Bencana
Atribut data spasial tidak dapat dilepas dari feature vektor yang dimiliki. Feature data
vektor mitigasi bencana dapat langsung merujuk dan singkronisasi dengan feature vektor data
spasial daerah rawan bencana. Namun demikian, struktur atribut mitigasi bencana tetap harus
disusun secara tersendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan yang diterapkan
adalah aspek mitigasi dan aspek kebutuhan penyusunan program pembangunan.
Struktur atribut data spasial mitigasi bencana disusun berdasar referensi, kebutuhan
dalam kegiatan Musrenbang dan kepentingan mitigasi bencana. Struktur atribut berikut adalah
hasil penyusunan berdasar identifikasi kebutuhan dan analisa teknis dan non teknis. Secara teknis
terdapat struktur atribut utama berdasar feature vektor, yaitu :
a. feature Id,
b. nama feature,
c. tipe feature.
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Atribut aspek mitigasi bencana yang ditetapkan berdasar hasil kajian adalah :
a. nama daerah,
b. wilayah administrasi,
c. potensi bencana,
d. luasan daerah,
e. tingkat kerentanan,
f. efek kebencanaan,
g. potensi dampak,
h. potensi korban,
i. potensi kerusakan,
j. potensi kerugian material,
k. potensi kerugian infrastrutur,
l. rencana mitigasi,
m.program mitigasi,
n. waktu pelaksanaan,
Atribut aspek pendukung perencanaan program pembangunan yang ditetapkan berdasar hasil
kajian adalah :
a. program pembangunan,
b. anggaran,
c. kejadian terakhir,
d. ragam efek bencana,
e. tingkat kerusakan,
f. ragam kerusakan,
g. program penanggulangan,
h. anggaran penanggulangan,
i. waktu pelaksanaan
j. status pelaksanaan,
k. tanggal update.
3.5 Pembahasan
SIGDa Lombok Barat yang telah tersedia belum memiliki informasi spasial mitigasi
bencana. Berdasar potensi bencana yang dimiliki oleh wilayah kabuten Lombok Barat, maka
diperlukan data spasial mitigasi bencana. Penyusunan struktur atribut data spasial mitigasi
bencana merupakan langkah pewujudan tersedianya dtata spasial mitigasi bencana secara khusus.
Struktur atribut data spasial mitigasi bencana yang tersusun bersesuaian dengan kebutuhan SIGDa
Lombok Barat yang berperan dalam kegiatan Musrenbang.
Mencermati pembahasan pada sub bab 3.4, strutur atribut data yang berhasil disusun telah
mengindikasikan berseuaian dengan kebutuhan penyusunan program pembangunan. Pada
struktur atribut telah tersedia atribut yang mengakomodasikan rencana mitigasi dan rencana
program pembangunan yang diterapkan. Rencana program pembangunan yang diterapkan
berdasarkan atribut data berdasar pada keterangan / informasi mitigasi bencan yang bersesuaian
dengan feature vektor yang sama. Dengan demikian, singkronisasi antara keperluan mitigasi
bencana dengan perencanan program pembangunan dapat berelasi.
4. KESIMPULAN
Kebutuhan atribut data spasial mitigasi bencana telah diperoleh. Struktur atribut data
spasial mitigasi bencana yang telah tersusun dapat diisi dengan keterangan maupun informasi
mitigasi bencana yang dibutuhkan pada kegiatan Musrenbang. Dengan demikian, penyusunan
program pembangunan dapat berelasi dengan kepentingan mitigasi bencana.
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5. SARAN
Atribut data spasial mitigasi bencan dapat dikembangkan hingga relevansi dengan SKPD
selain BPBD Lombok Barat. Mekanisme akses data dan integrasi data dapat dikembangkan
dengan menyertakan SKPD lain yang relevan, contoh Dinas Pekerjaan Umum maupun SKPD
yang menangani Perencanaan Tata Wilayah.
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Abstrak
Diagnosis dini suatu penyakit menghindari kehilangan waktu perawatan yang berharga.
Diperlukan metode yang cepat dan akurat untuk mendeteksi fitur secara otomatis dan
merampingkan proses diagnosis yang dapat membantu mendeteksi beberapa jenis gejala dari
penyakit hipotiroid. Bayesian Network telah digunakan untuk diagnosis inferensi beberapa
penyakit karena kemampuannya untuk menyandikan hubungan antara satu set variabel di bawah
ketidakpastian. Namun, menemukan pembelajaran struktur terbaik DAG adalah masalah NPHard. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bayesian Network mengeksplorasi ruang pencarian
dari algoritma tree augmented network dan memperlihatkan hubungan antar fitur dalam sebuah
struktur. Terakhir, algoritma yang diusulkan dibandingkan dengan algoritma pembelajaran
struktur lainnya berdasarkan akurasi klasifikasi serta waktu konstruksi. Hasil eksperimen
menunjukkan bahwa algoritma BN-TAN mengungguli algoritma yang lainnya untuk akurasi dan
cukup baik untuk waktu konstruksi pada dataset hipotiroid.
Kata kunci — Bayesian Network, Hipotiroid, Struktur Pembelajaran, TAN

Abstract
Early diagnosis of disease avoids losing valuable treatment time. A fast and accurate
method is needed to detect features automatically and streamline the diagnosis process which can
help detect certain types of symptoms of hypothyroid disease. Bayesian Network has been used
for diagnosis of inference of several diseases as of its ability to encode relationships between a
set of variables under uncertainty. However, finding the best structure learning of the DAG is an
NP-Hard problem. This research shows that the Bayesian Network explores the search space of
the tree augmented network algorithm and shows the relationship between features in a structure.
Finally, the proposed algorithm compared with other structure learning algorithms based on
classification accuracy as well as construction time. Experimental results showed that the BNTAN algorithm outperforms the competed algorithm for the accuracy of the hypothyroid dataset,
and good enough for construction time.
Keywords— Bayesian Network, Hypothyroidism, Learning Structure, TAN

1. PENDAHULUAN

D

iagnosis penyakit secara dini sangat penting untuk perencanaan perawatan kesehatan jangka
panjang pada pasien. Keakuratan hasil klasifikasi mengenai penyakit tertentu akan
berdampak pada meningkatnya peluang penanganan dan pengobatan penyakit yang lebih presisi
serta menciptakan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.

1012
Hormon tiroid mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung hampir semua sel di
dalam tubuh manusia. Diantaranya adalah metabolisme, kalorigenik, system kardiovaskuler,
pertumbuhan dan sistem syaraf. Penyakit hipotiroid yang terkait dengan hormon tiroid adalah
salah satu jenis penyakit yang terjadi ketika kelenjar tiroid menjadi kurang aktif[1].
Diagnosa untuk penyakit hipotiroid merupakan sebuah permasalahan klasifikasi dalam
bidang data mining. Sebuah model dibangun berdasarkan kasus pengklasifikasian dan kontrol
sebelumnya, dengan catatan telah diketemukan model penyaringan dan atribut acuan yang
menjadi dasar pengklasifikasiannya. Klasifikasi adalah salah satu metode data mining yang paling
populer digunakan di sektor kesehatan. Metode ini membagi sampel data sesuai kelas target.
Teknik klasifikasi menklasifikasi kelas target untuk setiap poin data. Pendekatan klasifikasi faktor
risiko yang dikaitkan pada pasien dilakukan dengan menganalisis pola penyakit. Model ini lebih
lanjut dapat digunakan untuk kasus diagnosa baru atau klasifikasi lainnya ke dalam kelas-kelas
yang ada.
Penelitian pada paper ini yaitu klasifikasi penyakit hipotiroid menggunakan struktur
pembelajaran Bayesian network dengan algoritma TAN, diharapkan dapat mengadopsi
keutamaan hubungan sebab akibat setiap atribut yang sangat alami pada Bayesian Network,
sehingga mampu menerapkan sifat ketergantungan antar atribut pada proses nyata untuk
selanjutnya dapat menklasifikasi penyakit hipotiroid. Efisiensi dalam hal performa (akurasi)
klasifikasi pada algoritma TAN yang diklaim lebih tinggi daripada simple metode seperti Naïve
Bayes yang telah diakui keakuratannya jauh sebelumnya[2], dan ditambah dengan kemampuan
spesifik BN dalam menggambarkan hubungan dibawah ketidakpastian, diharapkan dapat
memberi jawaban tentang bagaimana menklasifikasi penyakit hipotiroid secara cepat dan akurat
dengan memanfaatkan struktur pembelajaran Bayesian Network menggunakan algoritma TAN
(BN-TAN).
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini merupakan metode eksperimental.
Metode ini merupakan salah satu metode kuantitatif dengan melakukan percobaan untuk melihat
hasil dan menyelidiki kemungkinan sebab akibat.
2.1 Data
Data yang digunakan pada penelitian ini, diambil dari UCI Machine Learning
Repository[3]. Data terdiri atas 3772 data (instance). Dataset ini tersusun atas 30 atribut, yaitu
ada 7 data kontinu (1 integer dan 6 real), 23 data diskrit, dan kurang lebih 5,4 % missing data
(diabaikan) dari total keseluruhan data (yaitu 6064 instance).
Data outlier yang didapatkan dihilangkan dari data yang ada agar tidak mengganggu.
Dalam dataset, satu data teridentifikasi sebagai outlier pada penelitian ini (yaitu data no. 1365)
sehingga tidak dimasukkan ke dalam eksperimen, di mana untuk data umur bernilai 445 (adalah
sangat tidak realistis). Bentuk data terdiri atas beberapa data kontinu, maka terlebih dahulu diubah
menjadi diskrit dengan teknik diskritisasi bin sederhana menjadi 10 bin. Untuk penyakit
hipotiroid sendiri telah dikelompokkan ke 4 kelas, yaitu kelas negative dan tiga kelas utama
lainnya yaitu composated, primarly dan secondary hipotiroid.
2. 2 Bayesian Networks (BN) Dan Struktur Pembelajaran
Bayesian Networks atau BN adalah grafik acylic terarah yang mewakili sambungan
distribusi probabilitas satu set variabel random (node). Seperangkat parameter numerik, biasanya
distribusi probabilitas bersyarat yang diambil dari struktur grafik. Bayesian Networks sebagai
struktur probabilistik memfaktorkan Joint Probability Distribution (JPD) dari satu set variabel
random menggunakan data observational.
Bayesian Network menerapkan struktur grafis untuk menyandikan hubungan antara
serangkaian variabel dalam kondisi masalah. Struktur grafis ini, atau lebih tepatnya DAG, G =
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(V, E), di mana node dalam V = {X1, X2,. . . , Xn} mewakili variabel acak dari masalah yang
modelkan, dan topologi grafik (busur dalam E ⊆ V × V) mengkodekan hubungan ketergantungan
bersyarat (dalam) antara variabel (dengan cara ada atau tidak adanya koneksi langsung antara
pasangan variabel).
Metode ini yang menggunakan prinsip dan teorema Bayes dengan asumsi bahwa atribut
input dapat saling terhubung/terikat. Node-node DAG mewakili variabel diskrit dan busur
menunjukkan ketergantungan independen dari variabel. Setiap node DAG memiliki tabel
probabilitas kondisional atau CPT yang menyajikan probabilitas setiap keadaan simpul sesuai
dengan kombinasi setiap keadaan induk.
Proses konstruksi BN dapat dipisahkan dalam dua langkah utama: pembelajaran
parameter dan pembelajaran struktur. Karena BN adalah model statistik, dan pembelajaran
parameter adalah metode belajar dalam statistik, maka dari itu juga dapat digunakan dalam
jaringan Bayesian. Pada dasarnya, pembelajaran parameter adalah perhitungan probabilitas
bersyarat untuk struktur BN yang diperoleh dan parameter dalam BN adalah nilai probabilistik
dalam Conditional Probability Table (CPT). Tujuan utama dari pembelajaran struktur ini adalah
menemukan struktur terbaik untuk BN yang kompatibel dengan dataset yang ada. Harapannya
bahwa hasil dapat optimal dari sudut kompleksitas dan waktu konstruksi. Algoritma inferensi
digunakan untuk jaringan Bayesian sebagai pengklasifikasi, kita cukup menghitung Argmax
P(y│x) menggunakan distribusi P (U) yang diwakili oleh jaringan Bayesian[4].
𝑃 (𝑦|𝐱) =

𝑃(𝑈)
𝑃(𝐱)

= ∏𝑢∈𝑈 𝑃(𝑢|𝑝(𝑎𝑢)) (1)
Algoritma pembelajaran struktur jaringan Bayesian dapat dikelompokkan ke dalam dua
kategori termasuk algoritma berbasis kendala dan algoritma berbasis skor. Algoritma berbasis
kendala mempelajari struktur jaringan dengan menganalisis hubungan probabilistik yang
disyaratkan oleh properti Markov dari jaringan Bayesian dengan kondisional tes independensi
dan kemudian membangun grafik yang memenuhi pernyataan pemisahan yang sesuai.
Model yang dihasilkan sering ditafsirkan sebagai model kausal bahkan ketika dipelajari
dari data pengamatan. Algoritma berbasis kendala semuanya didasarkan pada algoritma sebab
akibat induktif (IC), yang menyediakan kerangka kerja teoritis untuk mempelajari model struktur
sebab akibat. Tetapi algoritma berbasis skor memberikan skor kepada setiap kandidat jaringan
Bayesian dan mencoba memaksimalkannya dengan beberapa algoritma pencarian heuristik.
Pencarian dengan algoritma greedy adalah pilihan umum, tetapi hampir semua jenis prosedur
pencarian dapat digunakan. Algoritma berbasis skor, di sisi lain hanyalah aplikasi dari berbagai
algoritma pencarian heuristik.
2. 2. 1 Tree Augmented Network (TAN)
Mempertimbangkan bahwa fitur dapat dikorelasikan dan asumsi independensi dari
pengklasifikasi Naïve Bayes tidak realistis untuk klasifikasi yang memiliki hubungan antar
atribut, Friedman et al. memperkenalkan pohon pengklasifikasi Tree Augmented Bayes (TAN)[5].
Metode ini mendorong pengusulan representasi kompromi, menggabungkan beberapa
kemampuan jaringan Bayesian untuk mewakili ketergantungan, dengan kesederhanaan Naive
Bayes. Representasi ini didefinisikan oleh kondisi berikut:
a. Setiap atribut memiliki atribut kelas sebagai orangtua.
b. Atribut mungkin memiliki satu atribut lainnya sebagai orangtua
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa metode ini didasarkan pada struktur
jaringan Naïve Bayes dimana variabel kelas adalah induk dari setiap atribut, Oleh karena itu,
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probabilitas posterior P(C|X_1,…,X_n) memperhitungkan semua atribut. Selain itu, tepi (busur)
di antara atribut diizinkan untuk menangkap korelasi diantara mereka. Setiap atribut mungkin
memiliki paling banyak satu atribut lainnya sebagai induk tambahan yang berarti ada busur dalam
grafik dari fitur X_1 ke fitur X_n. Ini menyiratkan bahwa dua atribut ini X_1 dan X_n tidak
independen berdasarkan label kelas.
Graph Struktur Bayesian Network dengan Tree Augmented Network (TAN) ditunjukkan
pada Gambar 1. Pohon ini terbentuk dengan menghitung berat maksimum pohon spanning
(spanning tree). Sebagaimana yang jabarkan pada Persamaan (1) dan strukturnya pada BN dengan
Algoritma TAN yang selanjutnya akan disingkat BN-TAN pada makalah ini.

Gambar 1 Struktur dari Tree Augmented Network (TAN)
2. 2. 2 Hill-Climbing
Metode ini menambah dan menghapus busur tanpa urutan tetap dari variabel. Pembalikan
busur dipertimbangkan ketika menentukan langkah selanjutnya yang akan dibuat. Algoritma ini
berupaya untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi target, di mana elemen yang
dipertimbangkan adalah variabel diskrit atau kontinu.
2. 2. 3 Tabu Search
Metode tabu adalah melakukan hill-climbing (pendakian bukit) hingga mencapai optimal
lokal. Kemudian ia melangkah ke kandidat yang paling tidak buruk di lingkungan itu. Namun, itu
tidak mempertimbangkan poin di lingkungan yang baru saja dikunjungi di langkah tabu-list
terakhir. Ketika ditemukan solusi lanjutan untuk dikunjungi, beberapa elemen solusi (move)
dianggap tabu. Sehingga tidak dapat digunakan untuk konstruksi berikutnya.
Adapun fitur dasar algoritma ini adalah:
a. Selalu pindah ke solusi lingkungan terbaik yang tersedia, bahkan jika itu lebih buruk
daripada solusi saat ini.
b. Menyimpan daftar poin solusi yang harus dihindari (forbidden) atau daftar fitur
pemindahan yang tidak diizinkan yang disebut sebagai daftar tabu.
c. Perbarui daftar tabu berdasarkan pada beberapa struktur memori (memori jangka
pendek). Hapus bergerak tabu setelah periode waktu tertentu yang telah berlalu.
d. Izinkan pengecualian dari daftar tabu (aspiration conditions). Perluas area pencarian,
ubah jangka waktu atau ukuran daftar tabu.
2. 2. 4 K2
Algoritma K2 adalah algoritma berbasis skor yang menemukan struktur terbaik dengan
menggunakan proses iteratif antara semua topologi yang mungkin. Ini adalah metode hillclimbing yang menambahkan busur dengan urutan variabel tetap. Sebelum pelaksanaan fungsi
penilaian, variabel harus dipesan dan jumlah yang tetap dan terbatas, harus dipertimbangkan
untuk parent dari setiap node. Biasanya, dalam aplikasi spesifik, para ahli menentukan urutan
node dan jumlah parent untuk masing-masing simpul.
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Algoritma-algoritma tersebut umum digunakan dalam struktur pembelajaran Bayesian[4]
pembelajarannya menetapkan skor untuk topologi yang mungkin dan mencoba untuk
memaksimalkannya menggunakan fungsi penilaian metrik[6].
2. 3 Validasi
Cross Validation merupakan teknik validasi yang digunakan pada penelitian ini, teknik
ini secara random membagi data k bagian dan setiap bagian akan dilakukan proses klasifikasi.
Digunakan untuk menemukan nilai tingkat kesalahan keseluruhan pada data latih. Secara umum,
pengujian k dilakukan 10 kali untuk memperkirakan akurasi estimasi atau disebut validasi silang
10 kali lipat[7].
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =

(True Positive(TP) + True Negative(TN))
× 100% (2)
(TP + FN + TP + FP)

Demikian pula dalam penelitian ini. Setiap percobaan akan menggunakan satu tes data dan k-1
bagian akan menjadi data pelatihan (data yang digunakan sebagai pembelajaran), dan data
pengujian (data yang belum digunakan sebagai pembelajaran) akan ditukar dengan satu bagian
data pelatihan sehingga untuk setiap percobaan akan mendapatkan pengujian data yang berbeda.
Rumus akurasi dijabarkan seperti pada Persamaan (2).
Cross-validasi berbeda dari metrik penilaian lokal dalam hal kualitas. Struktur jaringan
seringkali tidak dapat didekomposisi dalam skor masing-masing node. Jadi, seluruh jaringan perlu
dipertimbangkan untuk menentukan skor.
2. 4 Kajian Pustaka
Terdapat berbagai teknik untuk menangani ketidakpastian dalam masalah klasifikasi
yang telah dikembangkan seperti metode Neural Network. Akan tetapi, Neural Network sering
terkendala pada masalah overfitting[8]. Selain itu juga ada teori Dempster-Shafer[9], namun
bagaimanapun, kedua algoritma sebelumnya menggambarkan konsep hubungan secara black-box
dan sulit untuk ditelusuri.
Dalam kasus diagnosis penyakit, beberapa algoritma juga telah digunakan sebelumnya
dan salah satu yang cukup dikenal secara umum adalah algoritma naïve bayes[10,11]. Algoritma
naïve bayes diklaim bekerja cukup cepat dan mengindentifikasi hubungan dengan probabilitas
kejadian fitur pada masing-masing kelas, namun tidak mampu menggambarkan lebih jauh
hubungan antar fitur-fitur dalam dataset, mengingat konsep hubungan antar fiturnya sejak awal
adalah independen. Padahal, hubungan tersebut sangat penting untuk diagnosa dan meningkatkan
keyakinan akan presisi pada prediksi. Penelitian ini memfasilitasi hal tersebut dengan metode
Bayesian Network menggunakan konsep DAGnya. Sejauh ini, untuk mengoptimalkan pencarian,
beberapa model telah diusulkan dalam pembelajaran struktur Bayesian Network dengan
menggunakan algoritma heuristik dan metaheuristik. Salah satu studi terkait yang juga cukup
relevan dengan penelitian ini adalah makalah[12]. Makalah tersebut mengevaluasi perilaku
algoritma K2 untuk pembelajaran struktur Bayesian Network dari dataset terbatas yaitu data
cuaca. Kesimpulan dari makalah tersebut bahwa ada penggunaan terbatas Bayesian Network
dalam domain set data kecil.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Di bagian ini, lima (5) algoritma dijalankan, yaitu algoritma BN-TAN sebagai metode
yang diusulkan untuk menklasifikasi penyakit hipotiroid dan empat algoritma yang dijadikan
sebagai pembanding. Hasil perbandingan klasifikasi setiap instance dalam 4 kelas yang ada pada
dataset dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan gambar tersebut jumlah data yang terklasifikasi
benar pada kelas negative adalah 3462 dari 3480 data, pada kelas compensated-hipotiroid
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Jumlah Data

sebanyak 186 dari 194 data, pada kelas primary-hipotiroid terklasifikasi benar 92 dari 95 data,
sementara kelas secondary-hipotiroid terjadi kesalahan klasifikasi untuk total 2 data. Ini terjadi
karena kelompok data yang terbagi tidak seimbang, sehingga kecendrungan kelompok kecil
mengikut pada kelas besar atau mayoritas. Namun secara keseluruhan akurasi yang dihasilkan
BN-TAN adalah 93,13%.
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Gambar 2 Grafik Confusion Matriks
Struktur BN-TAN pada dataset hipotiroid dipresentasikan dalam Gambar 3. Mengingat
jumlah atribut adalah 30 dan nama atribut yang panjang maka pada graf struktur pembelajaran
yang ditampilkan, nama disingkat menjadi bilangan 0 sampai 29. Dimana atribut ke 29 adalah
atribut kelas (class). Beberapa hubungan antar atribut dapat ditampilkan dan selanjutnya dapat
digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar atribut pada penyakit hipotiroid. Setelah
struktur jaringan yang baik diidentifikasi, tabel probabilitas bersyarat untuk masing-masing
variabel dapat diperkirakan.

Gambar 3 Struktur BN dengan Tree Augmented Network pada dataset Hipotiroid
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Selanjutnya dihitung hasil akurasi dan waktu konstruksi pada proses pengujian dengan
membandingkan 5 algoritma yaitu Naïve Bayes, BN-TAN, BN-Hill Climbing (BN-HC), BN-K2
dan BN-Tabu Search (BN-TS).
Tabel 1: Kinerja klasifikasi (akurasi) dari lima algoritma yang diukur pada dataset hipotiroid.
Struktur
Akurasi
Waktu Konstruksi
Pembelajaran
Klasifikasi
Model
Naïve Bayes
92.79 %
0.01
BN-TAN
93.13 %
0.06
BN-HC
92.89 %
0.2
BN-K2
92.63 %
0.04
BN-TS
92.84 %
0.1
BN-TAN memiliki nilai akurasi yang mampu bersaing dengan algoritma lain yang sejenis
dan memiliki waktu konstruksi sebesar 0.06 detik, sebagaimana yang dapat dilihat pada Table 1.
Kami mencatat akurasi klasifikasi dan waktu konstruksi untuk setiap algoritma secara detail
dalam tabel yang sama. Hasil performa klasifikasi dari 5 (lima) algoritma tersebut, dapat dilihat
bahwa Algoritma BN-TAN paling berbeda dari 4 (empat) algoritma lainnya. Untuk waktu
konstruksi, meskipun BN-TAN bukan yang meraih waktu konstruksi terkecil, namun waktu yang
digunakan berada diurutan ke 3 (tiga) terkecil dari 5 (lima) algoritma yang diperbandingkan.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah bahwa struktur pembelajaran
Bayesian Network dengan algoritma BN-TAN mampu menggambarkan hubungan antar atribut
dalam dataset hipotiroid. Selain dari pada itu, hasil validasi terhadap algorithma pencarian TAN
yang digunakan pada struktur pembelajaran Bayesian Network menunjukkan bahwa BN-TAN
meraih akurasi terbaik setelah membandingkannya dengan 4 algoritma kompetitif yang telah
dijelaskan sebelumnya. Sementara untuk waktu konstruksi yang dibutuhkan BN-TAN
menggunakan waktu yang sedang.
5. SARAN
Saran-saran penelitian lebih lanjut untuk penelitian ini adalah bahwa penelitian lanjutan
dapat menyertakan analisis tambahan dengan mempertimbangkan masalah ketidakseimbangan
kelas data pada dataset dan teknik diskritisasi yang sesuai. Lebih jauh, struktur pembelajaran
dapat dibandingkan dengan algoritma lainnya.
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Abstrak
Seiring dengan meningkatnya jumlah pelajar, Jumlah kuota justru mulai terbatas
sehingga menyebabkan banyaknya pelajar tidak dapat memilih jurusan yang kurang peminatnya,
bahkan memilih jurusan yang tidak diketahui sebelumnya. Mahasiswa yang tidak menjalani
perkuliahan dengan ikhlas dan tekun sering dilanda strees. kondisi yang dapat membuat malas
dan perasaan yang menyatakan bahwa “salah jurusan” merupakan asal dari pikiran, lingkungan
dan pola hidupnya terbentuk menjadi sebuah kepribadian masing-masing. Dengan menggunakan
tes psikotes atau kepribadian (DISC dan MBTI) dapat mendeteksi kepribadian seseorang. Hasil
penilaian kepribadian seseorang ditemukan untuk tes DISC dengan rata-rata presentase (D=2%,
I=36%, S=34%, & C=28%) sedangkan tes MBTI (Introvert = 54%, Ekstrovert = 46%, Sensing
= 36%, Intuition = 64, Thinking = 40%, Feeling = 60%, Judging = 78%, Perceiving = 22%.
kemudian di hubungkan dengan IPK, untuk dibentuk sebuah pohon keputusan dalam menentukan
kecocokan jurusan terdapat 6% dengan nilai IPK kurang dari 3.00 dengan Kepribadian
Ekstrovert, Sensing, Feeling, Perceiving dan D=37.5%, I=42.5%, S=10%, & C=10%.
Kata kunci—Algoritma Decition Tree, Tes Kepribadian DISC & MBTI, IPK

Abstract
Along with the increasing number of students, the number of quota actually began to be
limited, causing many students to not be able to choose majors that were less interested, even
choose majors that were not previously known. Students who do not undergo lectures with
sincerity and perseverance are often hit by stress. conditions that can make you lazy and the
feeling that "wrong direction" is the origin of the mind, environment and lifestyle are formed into
a personality of each. Using psychological tests or personality tests (DISC and MBTI) can detect
a person's personality. The results of a person's personality assessment were found for the DISC
test with an average percentage (D = 2%, I = 36%, S = 34%, & C = 28%) while the MBTI test
(Introverted = 54%, Extroverted = 46%, Sensing = 36%, Intuition = 64, Thinking = 40%, Feeling
= 60%, Judging = 78%, Perceiving = 22%, then connected to the GPA, to form a decision tree
in determining the suitability of the majors there are 6% with a GPA less of 3.00 with Extrovert
Personality, Sensing, Feeling, Perceiving and D = 37.5%, I = 42.5%, S = 10%, & C = 10%.
Keywords — Decition Tree Algorithm, DISC & MBTI Personality Test, GPA
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1. PENDAHULUAN

S

eiring dengan meningkatnya jumlah pelajar dalam pengajuan pendaftaran yang terjadi
disejumlah jurusan yang tersedia di berbagai perguruan tinggi yang tidak dapat terpenuhi oleh
ketersediaan kursi (jumlah yang akan diterima) menyebabkan kemungkinan terjadinya ketidak
efisiensi dalam penempatan jurusan. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan pelajar
tidak dapat memilih jurusan sesuai dengan minatnya. Jumlah kuota yang terbatas yang
menyebabkan banyaknya pelajar yang hanya dapat memilih jurusan yang kurang peminatnya,
bahkan memilih jurusan yang tidak diketahui. Saat ini, mahasiswa yang telah memilih jurusannya
masing-masing memiliki banyak masalah seperti strees yang melanda, banyak diantaranya hanya
sekedar memilih menjalani dengan tekun, dan banyak juga memilih untuk sekedar menghadiri
kelas dan belajar seadanya tanpa adanya minat sama sekali. Strees yang melanda, kondisi yang
dapat membuat malas dan perasaan yang menyatakan bahwa “salah jurusan” merupakan asal dari
pikiran, lingkungan dan pola hidupnya membentuk sebuah kepribadian masing-masing orang.
Kepribadian merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku manusia (Cindy, etc 2016).
Untuk melihat atau meninjau kepribadian seseorang biasanya dilakukan tes. Tersedia berbagai
macam tes kepribadian, sedangkan tes yang biasanya dilakukan dan akan diimplementasikan
dalam penelitian ini yaitu DISC dan MBTI. Dengan menggunakan tes kepribadian kita dapat
mengidentifikasi sifat dan karakteristiknya untuk kemudian dibandingkan dengan hasil studi
(nilai per semester) mereka di jurusan masing-masing. Hasil analisis hubungan tes kepribadian
ini kemudian menjadi dasar pembentukan pohon keputusan (decition tree) untuk memutuskan
cocok atau tidak mahasiswa memilih jurusan tersebut.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Tes Kepribadian
Kepribadian adalah faktor internal dari individu yang akan berpengaruh terhadap bentuk
perilaku seseorang ketika berhadapan dengan berbagai situasi dan kondisi. Seorang Psikolog dari
Amerika yaitu William Moulton Marston (1893-1947) melakukan penelitian terhadap berbagai
gaya perilaku manusia dengan menggunakan kerangka pikir Jung. Jung mengembangkan tipologi
kepribadian ektrovert dan introvert, yang mana keduanya mengandung aspek sense dan intuition
serta thingking dan feeling (Atkinson dkk, 1987).
Personality atau kepribadian berasal dari kata persona, kata persona merujuk pada topeng
yang biasa digunakan para pemain sandiwara di Zaman Romawi. Secara umum kepribadian
menunjuk pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu
lainnya (Amaliyah, Fiftin 2013).
a. DISC
DISC (Dominan, Influence, Compliance, Steadiness) adalah sebuah alat ukur psikometri
yang mengukur gaya kepribadian seseorang mengenai perilaku kerjanya (Nofiar, 2009) yang di
tuliskan dalam penelitian Mufida, 2012. DISC mengidentifikasi tipe perilaku seseorang,
bagaimana seseorang akan berperilaku dalam situasi kerja, rumah, sekolah dan bagaimana
seseorang menangani lingkungan dan masalah yang dihadapi di kehidupannya. DISC dapat di
gunakan untuk memahami diri sendiri, belajar untuk memahami orang lain, menemukan cara
mengatasi konflik yang dihadapi, meningkatkan kemampuan komunikasi dan dapat memberikan
arahan atas wilayah apa yang perlu di kembangkan dari diri sendiri serta meminimalisir
kelemahan (Rohm, 2000) yang disebutkan dalam penelitian (Dewi, & Ni, 2015). Ada 4
kepribadian yang didapat dari Tes DISC/Kepribadian, yaitu: 1. Dominan, yaitu memiliki
kepribadian suka memimpin, gesit, suka berbicara, optimis, keras kepala dan lain-lain. 2.
Influence, yaitu memiliki kepribadian senang bergaul, flexibel, angin-anginan, suka pesta,
humoris dan lain-lain. 3. Compliance, yaitu memiliki kepribadian disiplin, teratur, suka debat,
konsisten, tekun, suka kritik orang dan lain-lain. 4. Steadiness, yaitu memiliki kepribadian kalem,
pendiam, cuek, pesimis, sabar, pendengar yang baik dan lain-lain.
b. MBTI
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(Alfeno, 2017) Pada Inventori MBTI tipe kepribadian dibangun dari empat dimensi
memiliki kecenderungan sifat dasar manusia yaitu (a). Dimensi pemusatan perhatian terdiri dari
Ekstrovert merupakan sifat yang lebih mudah untuk mengekspresikan setiap emosi yang
dirasakan dengan cara menjalin komunikasi sedangkan individu dengan tipe kepribadian Introvert
(I) cenderung lebih menyukai aktivitas yang tidak melibatkan orang-orang disekitanya dan
memberikan perhatian lebih berpusat pada diri sendiri (Widiantari & Herdiyanto, 2013) yang
dijelaskan dalam penelitian Dominika & Stefani, 2018. Selain itu Introvert juga sering
menyendiri, merenung, membaca, menulis dan tidak begitu suka bergaul dengan banyak orang.
Mereka mampu bekerja sendiri, penuh konsentrasi dan fokus. Mereka bagus dalam pengolahan
data secara internal dan pekerja back office. (b). Dimensi memahami informasi dari luar. Sensing
(S) memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang konkrit, praktis, realistis dan melihat
data apa datanya. Mereka menggunakan pedoman pengalaman dan data konkrit serta memilih
cara-cara yang sudah terbukti. Mereka fokus pada masa kini (apa yang bisa diperbaiki sekarang).
Mereka bagus dalam perencanaan teknis dan detail aplikatif. Sementara tipe Intuition (N)
memproses data dengan melihat pola dan hubungan, pemikir abstrak, konseptual serta melihat
berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka berpedoman imajinasi, memilih cara unik, dan
berfokus pada masa depan (apa yang mungkin dicapai di masa mendatang). Mereka inovatif,
penuh inspirasi dan ide unik. Mereka bagus dalam penyusunan konsep, ide, dan visi jangka
Panjang (Periantalo, Azwar. 2017). (c). Dimensi menarik kesimpulan dan keputusan. Thinking
(T) adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil
keputusan. Mereka cenderung berorientasi pada tugas dan objektif. Terkesan kaku dan keras
kepala. Mereka menerapkan prinsip dengan konsisten. Bagus dalam melakukan analisa dan
mejaga prosedur/standar. Sementara Feeling (F) adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati
serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan, mereka berorientasi pada
hubungan dan subjektif. Mereka akomodatif tapi sering terkesan memihak. Mereka empatik dan
menginginkan harmoni. Bagus dalam menjaga keharmonisan dan memelihara hubungan dan
dimensi pola hidup (Judging vs Perceiving). Siswa yang memiliki kepribadian introvert, sensing,
thinking, perceiving memiliki keahlian pada tangan terutama penggunaan alat/perkakas
(Heyward, 2010 & Wijaya, 2010).
2.2. Penilaian Kualitas Mahasiswa
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014), hasil penilaian capaian
pembelajaran pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang
dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang
ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang
diambil yang telah ditempuh. Dalam buku Peraturan Akademik Universitas Lampung, disebutkan
pada pasal 20 tentang indeks prestasi bahwa (1) Hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk
indeks prestasi (IP) terdiri atas indeks prestasi semester (IPS) yang menunjukkan IP pada satu
semester tertentu, indeks prestasi tahap (IT) yang menunjukkan IP pada tahap tertentu, dan indeks
prestasi kumulatif (IPK) yang menunjukkan IP pada akhir studi. (2) Indeks prestasi adalah jumlah
hasil perkalian antara sks dan angka mutu setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks
dan angka yang telah diambil baik lulus ataupun tidak lulus. (3) Indeks prestasi dinyatakan dengan
penulisan dalam 3 (digit) angka dengan 2 desimal (Unila, 2012) yang dituliskan dalam penelitian
(Elly, 2016).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif atau yang biasa disebut mix
method dengan menggunakan desain sequential explanatory. Menurut Creswell (2009), desain
penelitian seperti ini dimulai dengan pengumpulan data dan analisis menggunakan prosedur
kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis dengan prosedur
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kualitatif. Pengambilan data kualitatif dengan menggunakan open ended quisioner dengan
menggunakan pertanyaan terbuka agar dapat tergali lebih mendalam (Meleong, 2004).
1. Pelaksanaan Tes Psikotes (DISC & MBTI)
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dipilih secara acak sebagai sampel untuk melakukan
kedua tes kepribadian yaitu DISC dan MBTI.
2. Tes Psikotes DISC & MBTI
Tes Diselenggarakan secara bersamaan dengan menghadirkan beberapa mahasiswa yang
diambil dari beberapa Angkatan.
3. IPK Mahasiswa
IPK mahasiswa diambil dari data semester mahasiswa yang mengikuti tes kepribadian,
kemudian dilakukan perhitungan rerata dari semester yang telah dijalani oleh mahasiswa.
3. Decition Tree Penentuan Ketidak Tepatan Pemilihan Jurusan
Tes MBTI

ESFJ, ESFP, ISTJ, INTJ, ESTJ, ESTJ, ENTJ INTP,
ESTJ, ENTP

Others

Tes DISC

Steadiness

Influence

Dominan
Compliance

Jurusan Tidak Tepat

Gambar 1. Decition Tree Penentuan Ketidak Tepatan
Pemilihan Jurusan
4. KESIMPULAN
Berdasarkar hasil tes yang telah dilakukan kemudian didapatkan hasil yang ditunjukkan
pada tabel 1. Terdapat 7 mahasiswa yang memiliki IPK rerata yang kurang dari 3 dengan
kepribadian (Influence = 3 orang, Dominan = 1 orang, dan Compliance = 2 orang) dengan
persentase (6% Influence, 2% Dominan, dan 4% Compliance) sedangkan untuk tes MBTI (ESFJ,
ESFP, ISTJ, INTJ, ESTJ, ESTJ, ENTJ INTP, ESTJ, ENTP). Hasil ini menujukkan adanya
beberapa mahasiswa yang terdeteksi tidak cocok atau sesuai dengan jurusan yang mereka jalani
saat ini, dengan indikasi beberapa tipe kepribadian berdasarkan tes DISC dan MBTI.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

◼ 1023

ISSN: 1978-1520

Tabel 1. Hubungan Tes DISC, MBTI dengan IPK Mahasiswa
3.4
3.74
3.99
3.89
3.51
3.7
3.21
3.71
3.69
3.69
3.86
3.7

C
37.5
20.0
25.0
22.5
27.5
50.0
27.5
25.0
25.0
30.0
17.5
25.0

(40 soal) %
I
S
42.5
10.0
30.0
32.5
45.0
12.5
42.5
22.5
45.0
20.0
32.5
5.0
22.5
25.0
50.0
17.5
50.0
15.0
45.0
20.0
47.5
25.0
40.0
22.5

D
10.0
17.5
17.5
12.5
7.5
12.5
25.0
7.5
10.0
5.0
10.0
12.5

I
3
2
5
4
2
6
7
3
4
5
3
2

E
6
7
4
5
7
3
2
6
5
4
6
7

S
9
7
13
8
9
14
11
12
12
13
15
15

11100013

3.69

20.0

30.0

22.5

27.5

1

8

9

9

11100014
11100015
11100016
11100017
11100018
11100019
11100020
11100021

3.28
3.21
3.49
3.66
2.96
2.25
3.79
3.48

12.5
32.5
30.0
17.5
30.0
22.5
22.5
27.5

27.5
40.0
47.5
40.0
35.0
22.5
30.0
20.0

42.5
10.0
5.0
30.0
20.0
40.0
32.5
32.5

17.5
17.5
17.5
12.5
15.0
15.0
15.0
20.0

4
6
5
7
3
6
5
3

5
3
4
2
6
3
4
6

15
16
16
12
16
9
15
14

11100022

3.81

27.5

25.0

27.5

20.0

8

1

11100023

3.81

27.5

25.0

27.5

20.0

9

11100024
11100025
11100026
11100027
11100028
11100029
11100030
11100031
11100032
11100033
11100034
11100035
11100036
11100037
11100038
11100039
11100040
11100041
11100042
11100043
11100044
11100045
11100046
11100047
11100048
11100049
11100050

3.8
3.68
3.84
3.55
3.91
3.29
3.49
3.53
3.86
3.95
3.9
3.64
3.1
3.33
4
1.95
2.99
2.99
3.68
3.74
3.12
3.61
3.25
3.33
3.58
3.26
2.59

30.0
30.0
27.5
15.0
10.0
25.0
12.5
35.0
32.5
30.0
30.0
27.5
37.5
37.5
45.0
35.0
25.0
25.0
25.0
25.0
42.5
22.5
27.5
32.5
30.0
35.0
22.5

22.5
40.0
50.0
17.5
32.5
37.5
40.0
45.0
50.0
25.0
45.0
57.5
37.5
25.0
32.5
15.0
32.5
32.5
32.5
17.5
35.0
40.0
55.0
20.0
17.5
7.5
15

20.0
22.5
20.0
37.5
42.5
22.5
22.5
12.5
15.0
17.5
15.0
12.5
17.5
25.0
20.0
22.5
17.5
20.0
20.0
32.5
12.5
27.5
10.0
30.0
37.5
7.5
27.5

27.5
7.5
2.5
30.0
15.0
15.0
25.0
7.5
2.5
27.5
10.0
2.5
7.5
12.5
2.5
27.5
25.0
22.5
22.5
25.0
10.0
10.0
7.5
17.5
15.0
50.0
35.0

8
4
6
1
3
1
5
2
9
7
1
7
6
4
2
8
9
2
1
7
4
3
9
1
1
6
1

Id Mahasiswa

IPK

11100001
11100002
11100003
11100004
11100005
11100006
11100007
11100008
11100009
11100010
11100011
11100012

(63 soal) %
N
T
9
7
11
8
5
10
10 11
9
8
4
17
7
10
6
5
6
11
5
9
3
13
3
8

F
11
10
8
7
10
1
8
13
7
9
5
10

J
15
10
8
15
14
16
12
9
8
13
14
2

P
3
8
10
3
4
2
6
9
10
5
4
16

DISC

MBTI

Influence
Steadiness
Influence
Influence
Influence
Influence
Compliance
Influence
Influence
Influence
Influence
Influence

9

9

15

3

Influence

3
2
2
6
2
9
3
4

14
11
12
7
8
15
9
15

4
7
6
11
10
3
9
3

14
8
9
11
9
12
7
8

4
10
9
7
9
6
11
10

ESFJ,ENFJ
ENFJ
ISTP
ENTJ
ESFJ,ENFJ
ISTJ
ISTJ
ESFJ,ESFP
ESTP
ISTJ, INTJ
ESTJ
ESFP
ESTP,ENTP,ES
FP,ENFP
ESTJ
ISTP
ISTJ,ISTP
ISFJ
ESFJ,ESFP
ISTJ,INTJ
ISTP,ISFP
ESTP

16

2

15

3

15

0

7

11

5

13

6

1
5
3
8
6
8
4
7
0
2
8
2
3
5
7
1
0
7
8
2
5
6
0
8
8
3
8

13
8
7
8
15
7
15
15
14
2
15
14
8
9
11
9
8
16
12
12
5
2
16
12
10
10
5

5
10
11
10
3
11
3
3
4
16
3
4
10
9
7
9
10
2
6
6
13
16
2
6
8
8
13

11
9
8
16
12
10
4
7
6
6
14
8
9
11
12
12
14
16
9
13
8
15
9
3
6
7
14

7
9
10
2
6
8
17
10
12
11
4
10
9
7
6
6
4
2
9
5
10
3
9
15
12
11
4

15
15
6
14
8
9
11
12
16
9
13
8
7
13
15
15
9
15
16
16
11
9
8
16
12
12
5

Steadiness
Influence
Influence
Influence
Influence
Steadiness
Steadiness
Steadiness
Steadiness,
3
Compliance
Steadiness,
12
Compliance
3
Compliance
3
Influence
11
Influence
4
Steadiness
10
Steadiness
9
Influence
7
Influence
6
Influence
2
Influence
9
Compliance
5
Influence
10
Influence
11 Compliance, Influence
5
Compliance
3
Compliance
3
Compliance
9
Influence
3
Influence
2
Influence
2
Steadiness
7
Compliance
9
Influence
10
Influence
2
Compliance
6
Compliance
6
Dominan
13
Dominan

ISTJ
INFP
ISTJ
ESTJ
INFP
ENTJ
ESFP
INFP,INFJ
ISFJ
ESFJ
ISFJ
INFJ, INFP
ESFJ
ISFP
INTP,INFP
ESTJ,ENTJ
ESTJ
ESTJ,ENTJ
INTP,INTJ
ESTJ
ESTJ,ESFJ
ISTJ
ENFJ
ENTJ,ENTP
ESTP,ESFP
ESFJ
ESFJ
ISFJ
ENTP

5. SARAN
Adapun pada penelitian ini belum memiliki kesempurnaan sehingga masih perlu dilakukan
beberapa pembenahan untuk mendapatkan hasil yang akurat, peneliti dimasa yang akan datang
dapat membandingkan tes kepribadian dengan tes bidang lain untuk mengukur tingkat kecocokan
pemilihan jurusan oleh mahasiswa.
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Catur, Depok, Selman, Yogyakarta
Program Studi Sistem Informasi, Universitas Amikom
e-mail : erni.seniwati@gmail.com

Abstrak
Produk merupakan bentuk benda yang memiliki nilai untuk diperjualbelikan. Penjualan produk
yang beraneka ragam biasa ditemukan di supermarket atau bentuk usaha lain sejenis supermarket.
Penempatan produk di dalam toko dapat mempengaruhi tingkat penjualan terhadap produk tersebut. Pada
umumnya penempatan produk dilakukan oleh pemilik usaha hanya berdasar intuisi saja. Padahal dengan
penempatan produk yang tertata dengan baik serta sesuai pendampingan nya, akan berdampak terhadap
tingkat penjualan.Association rule yang merupakan salah satu teknik di dalam data mining.

Association rule yang digunakan adalah algoritma Frequent Pattern-Growth (FP-Growth).
Algoritma ini salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang
paling sering muncul (frequent itemset) dalam sekumpulan data. FP-Growth merupakan salah
satu teknik yang ada di dalam data mining yang berfungsi untuk memprediksi. Prediksi dapat
dilakukan dengan adanya rule yang dihasilkan. Rule yang dihasilkan menunjukkan keterkaitan antara
satu item dengan item lain yang ditunjukkan dengan nilai lift ratio yang tertinggi.
Pada
penelitian ini akan menguraikan penerapan teknik Association Rule di dalam FP-Growth untuk
memperoleh rule yang dapat menjadi rekomendasi dalam penempatan produk. Rule yang dihasilkan dapat
digunakan sebagai acuan dalam penempatan produk yang didasari dari nilai lift ratio yang tertinggi.
Pada penelitian ini melibatkan data testing dan data training yang akan digunakan berasal dari
data transaksi penjualan. Data transaksi penjualan diperoleh dengan menggunakan sampel data
transaksi yang terjadi di Koperasi Citra Mas Universitas Amikom Yogyakarta. Pada penelitian ini

melibatkan 10 data testing dan 20 data training. Dari pengujian 20 data training dengan
menggunakan minimal support 5 dan minimal confidence 15 menghasilkan 56 rules.
Kata kunci— Association rule, FP-Growth, Produk, Rekomendasi
Abstract
Product is a form of item that has value to be traded. The sale of various products are
commonly found in supermarkets or other similar business supermarkets. In-store product
placements can affect the sales rate of the product. In general, product placement is done by the
business owner based solely on intuition. In fact, with the placement of well-ordered products
and appropriate assistance, will affect the level of sales. Association rule which is one of the
techniques in data mining. The Association rule used is the Frequent Pattern-Growth (FPGrowth) algorithm. This algorithm is one algorithm that can be used to determine the most
frequent itemset data set in a set of data. FP-Growth is one of the techniques in data mining that
serves to predict. Predictions can be done with the resulting rule. The resulting Rule shows the
linkage between one item and the other item indicated by the highest lift ratio value. In this
research will outline the implementation of the Association Rule techniques within FP-Growth to
obtain a Rule that can be a recommendation in product placement. The resulting Rule can be
used as a reference in the placement of products based on the highest lift ratio value. In this
research, it involves data testing and training data to be used from sales transaction data. Sales
transaction data obtained by using sample transaction data that occurred at Koperasi Citra Mas
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University Amikom Yogyakarta. This research involved 10 data testing and 20 data training.
From testing 20 data training using at least 5 support and at least confidence 15 resulted in 56
rules.
Keywords— Association rule, FP-Growth, Products, Recommendations
1. PENDAHULUAN

K

euntungan dari penjualan terjadi dikarenakan banyak nya jumlah suatu produk yang berhasil
terjual. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap satu produk sangat tinggi.
Penempatan produk dalam penataan barang dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Sehingga
para pemilik usaha supermarket atau usaha sejenis nya harus memiliki kemampuan dalam
manajemen tata letak produk-produk dagangannya. Penempatan produk dapat dilakukan dengan
melakukan analisis terhadap data transaksi penjualan yang telah dilakukan dalam kurun waktu
tertentu. Dari data transaksi penjualan maka akan di proses dengan menggunakan Algoritma FPGrowth untuk mendapatkan nilai kecocokan antara satu produk dengan produk lain. Rule dengan
nilai kecocokan yang tinggi akan menjadi rule yang direkomendasikan untuk penempatan produk.
Salah satu teknik data mining yang digunakan adalah association rule. Association rule
merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui proses apa yang sering terjadi bersamaan
[1]. Algoritma association rule yang digunakan adalah algoritma Frequent Pattern-Growth (FPGrowth). Algoritma ini salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan
data yang paling sering muncul (frequent itemset) dalam sekumpulan data.
Pada penelitian sebelumnya telah dibahas bahwa Association Rules digunakan untuk
mencari suatu hubungan atau pola antar item yang berada dalam sebuah dataset. Dimana
hubungan atau pola tersebut membentuk sebuah informasi seperti item mana yang sering muncul
bersamaan dalam dataset. Metode ini dapat dipakai untuk mencari informasi barang mana saja
yang muncul secara bersamaan dalam sebuah dataset transaksi permintaan pengadaan barang
dalam sebuah perusahaan. Dengan informasi yang didapat dari metode tersebut, sebuah
perusahaan akan lebih mengedepankan penyediaan barang yang lebih sering keluar dari tempat
penyediaan barang dan dapat meletakkan barang tersebut lebih dekat dari posisi pintu keluar
gudang. Hal ini dimaksud agar mendapat efisiensi dalam pengambilan barang dan meminimalisir
waktu pencarian barang. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat 62 hubungan antar
barang yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain [2].
Pada penelitian lain melakukan Analisa Pola Belanja Swalayan Daily Mart Untuk
Menentukan Tata Letak Barang Menggunakan Algoritma FP-Growth, dalam pelayanan yang
sering terjadi di swalayan Daily Mart, dan untuk mewujudkan hal itu penulis menerapkan
metodologi KDD (Knowledge Discovery in Database). Salah satu teknik Data Mining dalam
penelitian ini adalah Association Rule dalam Java Weka untuk mencari pengetahuan pola dari
pembelian konsumen. Hasil dari penelitian ini berupa data pola pembelian/struk yang memiliki
nilai confidence yang tinggi sebagai bahan untuk merekomendasi tata letak sesuai banyak barang
yang paling sering dibeli[4].
Terdapat algoritma lain yang digunakan dalam prediksi atau memberi rekomendasi
berupa rule yaitu algoritma Apriori. Algoritma Apriori sama hal nya dengan algoritma FP-Growth
karena algortima FP-Growth merupakan hasil perkembangan dari algoritma Apriori. Algoritma
Apriori juga menghasilkan asosiasi rule. Pada penelitian sebelumnnya, Algoritma Apriori juga
telah dipergunakan untuk menentukan frequent itemset sehingga hasil akhir yang dicapai yaitu
untuk menghitung persentase ketertarikan (confindence) pelanggan terhadap produk yang
ditawarkan [3].
Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa ada kesamaan yaitu samasama memanfaatkan association rule untuk dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, ada yang
diterapkan dalam masalah di perpustakaan, ada yang diterapkan dalam pengadaan barang, ada
yang diterapkan untuk ketertarikan pelanggan dan ada yang diterapkan untuk rekomendasi tata
letak barang. Tetapi dari penelitian-penelitian sebelumnya tidak terlihat pembahasan hasil akurasi
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dari rule yang dihasilkan dengan menunjukkan akurasi hasil proses lift ratio. Pada penelitian yang
akan dibuat ini, akan dibahas jumlah rule yang dihasilkan oleh FP-Growth sehingga rule tersebut
dapat dijadikan rekomendasi untuk digunakan sebagai pedoman penempatan produk.
2. METODE PENELITIAN
Pada bagian metode penelitian ini akan membahas algoritma FP-Growth dan tahapantahapan penelitian.
Algoritma FP-Growth
Algoritma FP-Growth merupakan pengembangan dari algoritma Apriori. Sehingga
kekurangan dari algoritma Apriori diperbaiki oleh algoritma FP-Growth[6]. Frequent Pattern
Growth (FP-Growth) adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk
menentukan himpunan data yang paling sering muncul (frequent itemset) dalam sebuah kumpulan
data[8]. Pada algoritma Apriori diperlukan generate candidate untuk mendapatkan frequent
itemsets. Akan tetapi, di algoritma FP-Growth generate candidate tidak dilakukan karena FPGrowth menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frequent itemsets. Hal
tersebutlah yang menyebabkan algoritma FP-Growth lebih cepat dari algoritma Apriori.
Karakteristik algoritma FP-Growth adalah struktur data yang digunakan adalah tree yang disebut
dengan FP-Tree. Dengan menggunakan FP-Tree, algoritma FP-Growth dapat langsung
mengekstrak frequent itemset dari FP-Tree. Penggalian itemset yang frequent dengan
menggunakan algoritma FP-Growth akan dilakukan dengan cara membangkitkan struktur data
tree atau disebut dengan FP-Tree. Metode FP-Growth dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama yaitu
sebagai berikut [7]:
1. Tahap Pembangkitan conditional pattern base.
2. Tahap pebangkitan conditional FP-Tree.
3. Tahap pencarian frequent itemset.
Tahapan Penelitian
Penelitian ini terdiri atas empat tahapan, yakni tahap analsis, tahap perancangan, tahap
impelementasi dan tahap pengujian. Tahapan penelitian ini ditunjukan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penelitian
Analisis
Pada tahap analisis dilakukan analisis data transaksi penjualan yang terdiri dari data
tanggal, jam transaksi, item produk yang dibeli. Tahapan analisis ini akan membahas data-data
yang digunakan, yaitu data produk, data transaksi, data yang dijadikan data testing. Pada Tabel 1
akan memperlihatkan data produk.
Tabel 1. Tabel Data Produk
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KODE

NAMA BARANG

B01

Mony Cincau Can 30

B02

Energen Coklat 30

B03

Energen Jagung 30

B04

Taro Italian Pizza

B05

Taro Seaweed 10GR

B06

Roma Better Van 16

B07

Richeese NBT Keju

B08

Konicare Minyak TE

B09

Vaseline HW Perfec

B10

Nutrijell Puding S

B11

Dancow Instan 800G

B12

Roma Malkist Cok 1

B13

Kopi Cup Panas

B14

Paper Cup

B15

Laurier AD DBL C S

B16

Laurier REL Night

B17

Ultra Cok TP 250ML

B18

Ades Pet 600ML

B19
B20

Gooday Mocca Latte
Buavita GV TP
250ML

B21

Bebelac 4 Van 800G

B22

Cap Tawon Minyak G

B23

Nice FAC TISU 250

B24

Nusantara Madu M 6

B25
B26

Nutricake Brownies
Rexona WMN
Glowing

B27

TLK Angin Cair 15

Pada Tabel 1 terlihat ada 27 nama produk yang berbeda. Setiap produk diberi kode produk
dimulai dari kode produk B01 sampai kode produk B27. Pada Tabel 2 memperlihatkan uraian
data transaksi yang akan digunakan sebagai data testing, sebanyak 10 data transaksi.
Tabel 2. Tabel Data Transaksi
NO

KODE

Tgl. Transaksi

Kode Produk

1

T001

18/5/2019

B02, B03, B01

2

T002

18/5/2020

B25, B27, B26, B17

3

T003

18/5/2021

B11, B10, B09

4

T004

18/5/2022

B13, B14, B12

5

T005

18/5/2023

B15, B16, B17

6

T006

18/6/2024

B08, B05

7

T007

18/6/2025

B18, B20, B19

8

T008

18/6/2026

B21, B22

9

T009

29/6/2019

B23, B24, B25, B26, B27

10

T010

20/6/2019

B08, B07, B06, B04, B05
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Pada Tabel 2. terlihat 10 data transaksi yang diambil dari 5 transaksi pada bulan Mei dan
5 transaksi bulan Juni pada tahun 2019.

Gambar 2. Pemetaan Transaksi dan Produk
Gambar 2 akan menunjukkan pemetaan data transaksi dengan data produk dengan
memberi tanda angka 1 atau 0. Tanda angka 1 berarti produk berada dalam transaksi penjualan
sedangkan angka 0 berarti produk tidak mengalami transaksi penjualan.
Perancangan
Pada tahap perancangan, dilakukan perancangan aliran proses kerja dari FP-Growth,
perancangan basis data, serta struktur tabel. Aliran proses kerja dari FP-Growth dapat dilihat pada
Gambar 3.

Gambar 3. Flowchart Proses FP-Growth

Gambar 4 merupakan gambar rancangan basis data berupa entity relationship diagram.
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kode

id_transaksi

id_barang

1
transaksi

Memiliki

n

id_transaksi

detail_transaksi
n

Memiliki

id_barang
kode

1
User

nama

barang
1

password
username

nama

id_User

Memiliki
n
barang_rekomendasi

id_barang

id_rekomendasi

Gambar 4. Gambar Entity Relationship Diagram
Tabel 3. merupakan rancangan struktur tabel untuk tabel user. Tabel 4 merupakan
rancangan struktur tabel untuk tabel produk atau barang. Tabel 5. merupakan rancnagan
struktur tabel untuk tabel transaksi. Tabel 6 merupakan rancangan struktur tabel untuk tabel
detail transaksi. Tabel 7 merupakan rancangan struktur tabel untuk rekomendasi barang atau
produk.
Tabel 3. Tabel User
No

Nama Field

Keterangan

Tipe Data

1

Id_user

Int (11)

Digunakan untuk menyimpan data id user dan
sebagai Primary Key.

2

nama

Varchar (50)

Digunakan untuk menyimpan data nama
pengguna.

3

username

Varchar (50)

Digunakan untuk menyimpan username yang
digunakan.

4

password

Varchar (50)

Digunakan untuk menyimpan password yang
digunakan.

Tabel 4. Tabel Produk atau Barang
No

Nama Field

Keterangan

Tipe Data

1

Id_barang

Int (11)

Digunakan untuk menyimpan data id barang
dan sebagai Primary Key.

2

Kode

Varchar (10)

Digunakan untuk menyimpan data kode
barang.

3

Nama

Varchar (50)

Digunakan untuk menyimpan nama barang.
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Tabel 5. Tabel Transaksi

No

Nama Field

Keterangan

Tipe Data

1

Id_transaksi

Int (11)

Digunakan untuk menyimpan data id transaksi
dan sebagai Primary Key.

2

Kode

Varchar (10)

Digunakan untuk menyimpan data kode
transaksi.

Tabel 6. Tabel Detail Transaksi
No

Nama Field

Keterangan

Tipe Data

1

Id_transaksi

Int (11)

Digunakan untuk menyimpan data id transaksi
dan sebagai Foreign Key.

2

Id_barang

Int (11)

Digunakan untuk menyimpan data id barang
dan sebagai Foreign Key.

Tabel 7. Tabel Rekomendasi Produk atau Barang
No

Keterangan

Nama Field

Tipe Data

1

Id_barang

Int (11)

Digunakan untuk menyimpan data id barang dan sebagai Foreign
Key.

2

Id_rekomendasi

Int (11)

Digunakan untuk menyimpan data id barang rekomendasi dan
sebagai Foreign Key.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian hasil dan pembahasan akan diuraikan tahapan implementasi dan tahapan
pengujian. Tahapan implementasi dan pengujian merupakan tindak lanjut dari uraian Gambar 1
yaitu Tahapan Penelitian.
Implementasi
Tahapan implementasi merupakan tahapan representasi dari tahapan rancangan ke dalam
bentuk yang dapat digunakan. Hasil implementasi untuk data training sebanyak 10 data transaksi
penjualan dan menghasilkan 39 rule dapat dilihat pada Gambar 5. Gambar 5 merupakan tampilan
antar muka dari halaman Algoritma FP-Growth yang dapat digunakan untuk menginputkan
jumlah transaksi, minimal support, dan minimal confidence yang kemudian dapat di proses
sehingga menghasilkan keluaran berupa association rule.

Gambar 5. Antarmuka input data training
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Data testing yang terlihat pada Gambar 5 adalah jumlah transaksi penjualan yang
berjumlah 10 transaksi.
Pengujian dilakukan terhadap data testing dan data training. Data training yang
digunakan adalah 20 data transaksi penjualan dan terdiri dari 35 item barang. Dari 20 data training
yang digunakan menghasilkan 56 rule. Gambar 6 menunjukkan proses input untuk 20 data testing
dengan minimal support 5 dan minimal confidence 15.

Gambar 6. Antarmuka input data testing
Pengujian
Tahap pengujian dilakukan untuk memperoleh association rule. Hasil pengujian
direpresentasikan pada Tabel 7. Pengujian dilakukan terhadap 2 jumlah data berbeda yaitu pada
pengujian pertama menggunakan 10 data dan pengujian kedua menggunakan 20 data.
Menggunakan nilai minimal support dan nilai minimal confidence yang sama, menghasilkan
jumlah rule yang berbeda. Hal ini disebabkan jumlah data yang digunakan sebagai data training
masih sedikit.
Tabel 7. Hasil Pengujian
Pengujian
Pengujian-1
Pengujian-2

Jumlah
Data
10
20

Minimal
Support
5
5

Minimal
Confidence
15
15

Jumlah Rule
39
56

4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dari data testing yang menggunakan 10 data
transaksi menghasilkan 39 rule dengan menggunakan minimal support 5 dan minimal confidence
15. Pada pengujian menggunakan 20 data transaksi penjualan dan terdiri dari 35 item barang
menghasilkan 56 rule, menggunakan minimal support 5 dan minimal confidence 15. Rule yang
dihasilkan dapat digunakan sebagai rekomendasi penempatan produk berdasarkan pemilihan rule
yang ingin digunakan oleh user.
5. SARAN
Saran yang direkomendasikan buat tindak lanjut pada penelitian ini adalah dapat
melibatkan teori similarity untuk diterapkan pada association rule yang dihasilkan agar tingkat
kepercayaan terhadap rule yang dihasilkan dapat lebih optimal. Penentuan rule mana yang akan
digunakan oleh end user dapat otomatis tersaji tanpa membuat end user bingung dikarenakan
harus memilih rule yang tepat untuk digunakan.
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Abstrak
Wortel merupakan tanaman sayuran jenis umbi-umbian yang tak kebal dari serangan
hama dan penyakit. Munculnya hama dan penyakit dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
pemilihan benih wortel yang tak sehat, kebersihan lahan yang tak dilakukan secara teratur, dan
tidak melakukan rotasi tanaman. Selain itu, ada pula faktor terbatasnya pengetahuan petani
untuk mendiagnosa setiap jenis hama dan penyakit tanaman wortel akibat terbatasnya waktu
penyuluh pertanian untuk melakukan penyuluhan setiap hari guna mengedukasi para petani dan
karena ketidaktersediaan sumber data yang kredibel untuk diakses setiap saat. Penelitian ini
bertujuan untuk membuat aplikasi sistem pakar dengan metode Forward Chaining yang mampu
mendiagnosa jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman wortel serta cara
penanganannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi petani wortel. Aplikasi ini
dirancang agar dapat menirukan pengetahuan atau keahlian penyuluh pertanian untuk
menyelesaikan permasalahan serangan hama dan penyakit pada tanaman wortel. Sistem aplikasi
ini menggunakan PHP sebagai alat pengembang perangkat lunak dan MySQL sebagai
pengembang sistem databasenya. Hasil penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar berbasis web
untuk mendiagnosa jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman wortel serta cara
penanganannya. Aplikasi menyediakan antarmuka untuk memudahkan tenaga penyuluh
pertanian maupun petani dalam mendiagnosa jenis hama dan penyakit tanaman wortel
berdasarkan gejala-gejalanya yang dilengkapi dengan solusi penanganannya.
Kata kunci: Wortel, Hama, Penyakit, Sistem Pakar, Forward Chaining

Abstract
Carrots are tubers, vegetables that are not immune from pests and diseases. The
emergence of pests and diseases is influenced by various factors such as the selection of unhealthy
carrot seeds, land cleanliness that is not done regularly, and does not rotate plants. In addition,
there is also a factor in the limited knowledge of farmers to diagnose every type of pest and
disease of carrot plants due to the limited time of agricultural extension workers to do counseling
every day to educate farmers and due to the unavailability of credible data sources to be accessed
at any time. This study aims to create an expert system application with Forward Chaining
method that is able to diagnose the types of pests and diseases that attack carrot plants and how
to handle them so that it can be used as a tool for carrot farmers. This application is designed to
be able to mimic the knowledge or expertise of agricultural instructors to solve the problem of
pest and disease attacks on carrot plants. This application system uses PHP as a software
developer tool and MySQL as a database system developer. The results of this study are the
application of a web-based expert system to diagnose the types of pests and diseases that attack
carrot plants and how to handle them. The application provides an interface to facilitate
agricultural extension workers and farmers in diagnosing types of pests and carrot plant diseases
based on symptoms that are equipped with treatment solutions.
Keywords: Carrots, Pests, Diseases, Expert System, Forward Chaining
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

S

alah satu kelemahan tanaman hortikultura adalah rentan terhadap serangan hama dan
penyakit. Munculnya hama dan penyakit pada tanaman hortikultura seperti wortel
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemilihan benih wortel yang tak sehat, kebersihan lahan
yang tak dilakukan secara teratur, dan tidak melakukan rotasi tanaman pada lahan. Selain itu, ada
pula faktor karena kurangnya pengetahuan petani tentang cara mengatasi serangan hama dan
penyakit tanaman wortel akibat terbatasnya waktu penyuluh pertanian untuk melakukan
penyuluhan setiap hari guna mengedukasi para petani dan karena ketidaktersediaan sumber data
yang kredibel untuk diakses setiap saat. Masalah yang dihadapi para penyuluh pertanian dari
Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pemerintah kota Jayapura adalah keterbatasan waktu
untuk hadir melakukan penyuluhan setiap hari kerja kepada para petani wortel di Koya sehingga
membuat petani wortel kewalahan dalam mencari informasi yang kredibel tentang cara mengatasi
serangan hama dan penyakit tanaman wortel.
Pendekatan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah
implementasi sistem pakar dengan metode forward chaining dalam bentuk aplikasi komputer
berbasis web. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi sistem pakar dengan metode
forward chaining yang mampu mendiagnosa jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman
wortel serta cara penanganannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi petani wortel.
Aplikasi ini dirancang agar dapat menirukan pengetahuan atau keahlian penyuluh pertanian untuk
menyelesaikan permasalahan serangan hama dan penyakit pada tanaman wortel. Sistem aplikasi
ini menggunakan PHP sebagai alat pengembang perangkat lunak dan MySQL sebagai
pengembang sistem databasenya.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang
akan dikaji dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana mengimplementasikan sistem pakar dengan metode Forward Chaining ke
aplikasi berbasis web untuk mendiagnosa jenis hama dan penyakit pada tanaman wortel dan
solusi penanganannya ?
2. Apakah aplikasi sistem pakar pendiagnosa jenis hama dan penyakit pada tanaman wortel
dapat memecahkan masalah keterbatasan waktu para penyuluh pertanian untuk hadir
melakukan penyuluhan kepada para petani wortel di Koya ?
1.3. Tinjauan Pustaka
Berikut beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem pakar untuk mendiagnosa
jenis hama dan penyakit pada tanaman pertanian :
Judul penelitian “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kedelai Menggunakan
Metode Forward Chaining Berbasis Web” [1]. Penelitian ini bertujuan mengkaji masalah yang
dihadapi para petani pemula dan berdomisili di daerah pelosok yang membudidayakan tanaman
kedelai yang hanya mengetahui bahwa penyakit yang menyerang tanaman kedelai disebabkan
oleh serangan serangga, jamur, dan cuaca sehingga para petani selalu menggunakan insektisida
untuk menangani penyakit tanaman kedelai. Untuk membantu memecahkan masalah para petani
kedelai dalam menangani penyakit tanaman kedelai, maka digunakan sistem pakar dengan
metode forward chaining pada aplikasi berbasis website yang dapat mendiagnosa suatu jenis
penyakit tanaman kedelai secara cepat dan akurat. Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi
sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kedelai dimana aplikasi tersebut diharapkan dapat
membantu memberikan solusi alternatif untuk para petani dalam menangani gejala awal penyakit
pada kedelai.
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Judul penelitian “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Dan Hama Pada Tanaman
Salak di Turi Sleman” [2]. Penelitian ini bertujuan mengkaji masalah yang dialami para petani
salak di Turi, Kabupaten Sleman yang kurang memahami gejala penyakit dan hama pada tanaman
salak sehingga harus menunggu kehadiran petugas Organisme Pengganggu Tanaman di Turi
untuk memperoleh petunjuk cara mendiagnosa jenis penyakit dan hama pada tanaman salak.
Sistem pakar dengan metode TOPSIS untuk menghasilkan kesimpulan nilai akhir berupa nilai
rank tertinggi digunakan sebagai pendekatan solusi. Hasil penelitian ini adalah aplikasi komputer
yang dapat mendiagnosa secara tepat dan cepat jenis penyakit dan hama pada tanaman salak yang
dapat membantu para petani salak di Turi, Kabupaten Sleman.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Analisa dan Desain Sistem
Proses bisnis dari sistem penyuluhan pertanian yang akan diusulkan dirancang dengan
menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan untuk pemodelan basis datanya menggunakan
Entity Relationship Diagram (ERD) sebagaimana berikut ini :
1. Diagram Konteks
Diagram konteks dari sistem pakar pendiagnosa jenis hama dan penyakit pada tanaman
wortel terdiri dari 2 entitas yaitu entitas admin dan entitas pengguna.

edit_hama
hama

Gambar 1. Diagram konteks sistem pakar pendiagnosa jenis hama dan penyakit pada tanaman
wortel
2. DFD Level Nol
DFD level nol sistem usulan ini terdiri dari empat proses (1P,2P,3P,4P), enam
penyimpanan data (admin, hama, penyakit, gejala, keterangan, rekaman), dan delapan belas arus
data (login, login_admin dt_hama, dt_penyakit, dt_gejala, dt_solusi, keterangan, dt_rekaman,
pertanyaan, jawaban, hasil_diagnosa, tambah, hapus, edit_penyakit, edit_hama, edit_solusi,
edit_gejala)
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dt_hama
hama

edit_hama

dt_hama

Gambar 2. Diagram level nol sistem pakar pendiagnosa jenis hama dan penyakit pada tanaman
wortel
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.

Halaman Admin dan Web Pengguna
Halaman web pengguna merupakan tampilan halaman bagi pengguna non admin untuk
mengakses menu yang disediakan. Menu yang ada dalam halaman web pengguna seperti
Penyakit, Hama, Gejala, Create Rekaman, Proses Rekaman dan Solusi. Dapat dilihat pada gambar
3.1.

Gambar 3.1. Halaman web pengguna
3.2. Halaman Web Penyakit
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Halaman web penyakit berfungsi untuk memasukkan dan menyimpan data nama hama
dan penyakit wortel. Menu ini juga dapat melakukan proses menampilkan dan mengubah data
nama hama dan penyakit wortel. Dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2. Halaman web penyakit
3.3. Halaman Web Gejala
Halaman web gejala berfungsi untuk memasukkan dan menyimpan data gejala jenis hama
dan penyakit tanaman wortel. Menu ini juga dapat melakukan proses menampilkan dan mengubah
data gejala jenis hama dan penyakit wortel. Dapat dilihat pada gambar 3.3.

Gambar 3.3. Halaman web gejala
3.4. Halaman Web Hasil Diagnosa
Halaman web hasil diagnosa berfungsi untuk menampilkan hasil proses diagnosa jenis
hama dan penyakit tanaman wortel berdasarkan masukan data gejala jenis hama dan penyakit
wortel. Dapat dilihat
pada gambar 3.4.

Gambar 3.4. Halaman web hasil diagnosa
3.5. Halaman Web Solusi
Halaman web solusi ini berfungsi memasukan data solusi penanganan hama dan penyakit
tanaman wortel berdasarkan jenisnya. Menu ini admin dapat melakukan beberapa proses
yaitu menambah, serta menghapus data solusi. Dapat dilihat pada gambar 3.5.
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Gambar 3.5. Halaman web solusi
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perancangan dan simulasi aplikasi web sistem pakar pendiagnosa jenis
hama dan penyakit tanaman wortel, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil pengujian fungsional sistem aplikasi dengan akses sebagai admin maupun user seluruh
fungsi sistem berhasil berjalan dengan baik pada browser Google Chrome, Mozila Firefox,
dan Internet Explorer.
2. Hasil pengujian pakar yang dilakukan terhadap hal-hal yang lebih spesifik tentang jenis hama
dan penyakit tanaman wortel dan penanganannya oleh penyuluh pertanian hortikultura.
Pengujian ini menghasilkan nilai 95 dari skala 100.
5. SARAN
Berikut saran-saran yang perlu diperhatikan untuk pengembangan aplikasi ini pada
penelitian lebih lanjut :
1. Jenis hama yang dibahas dalam penelitian ini hanya 2 macam, sedangkan untuk jenis
penyakit terdiri dari 3 macam. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah
jenis hama maupun penyakit yang akan dibahas.
2. Aplikasi hanya diujikan pada sistem operasi Windows 7 Ultimate sehingga untuk
pengembangan penelitian selanjutnya dapat disimulasikan pada sistem operasi yang lain
seperti Linux.
3. Aplikasi belum diujikan pada perangkat smartphone sehingga pada penelitian selanjutnya
dapat menambahkan library maupun penggunaan framework yang mendukung akses
aplikasi melalui mobile smartphone.
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Abstrak
Kafe sebagai momen tempat berkumpul baik antar keluarga, teman, relasi, maupun untuk
mediasi terhadap masalah, merupakan kebutuhan kekinian. Mobilitas warga di era revolusi
industri 4.0 bervariatif. Kebutuhan untuk mengakses layanan pencarian kafeyang sesuai dengan
pilihan pengguna layak untuk diperhatikan. Tujuan kajian ini yaitu untuk membuat aplikasi
berbasis mobile android agar memudahkan pencarian kafe melalui pemilihan kriteria sesuai
dengan kebutuhan penggunanya. Model perancangan unified modeling language menggunakan
desain activity diagram dan metode pencarian Fuzzy Model Tahani. Pengujian perangkat lunak
menggunakan black box. Hasil perancangan menunjukkan aplikasi yang menyediakan menu
pencarian dan rekomendasi aplikasi. Rekomendasi tersebut sebagai proses operasi AND dalam
menemukan fire strength tertinggi. Luaran pencariannya meliputi fitur nama kafe, menu, fasilitas,
dan rute dari titik pengguna hingga menuju tujuannya. Kemampuan aplikasi ini sudah
menjangkau beberapa kafe yang sering dikunjungi pengguna. Hasil pengujian fungsionalitas
tombol juga sudah sesuai harapan. Aplikasi ini sudah layak untuk dikembangkan mengingat
jangkauan penggunaannya secara luas bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi.
Kata kunci—pencarian cafe, fuzzy, model Tahani, sistem informasi geografis, logika AND.

Abstract
Cafes as a moment of gathering between family, friends, relationships, and mediation for
problems, is a necessity of contemporary. The mobility of citizens in the era of the 4.0 industrial revolution
is varied. The need to access cafe search services following the user's choice is worth noting. The objective
of this study to create a mobile Android-based application to facilitate the search of the café through the
selection of criteria according to the needs of its users. The design Model of the Unified Modeling language
used the schematic activity designer and the Fuzzy Model Tahani search method. Software testing used the
black box. Design results showed apps that provided search menus and app recommendations. The
recommendation was the process of operation AND in finding the highest fire strength. The result of search
included the names of cafes, menus, facilities, and routes from the user's point to the destination. The
capabilities of this app already spanned several cafes that users often visited. Button functionality testing
results were also as expected. The app was well-worth to develop considering the wide range of its use for
users with high mobility.

Keywords— café searching, fuzzy, Tahani model, geographic information system, AND logic,
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1. PENDAHULUAN

K

ebutuhan masyarakat kota terhadap teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat
seiring era revolusi 4.0 dan society 5.0. Pertumbuhan ekonomi berakselerasi dengan
pertumbuhan teknologi. Para stakeholder mengembangkan bisnis yang banyak diminati
masyarakat, di antaranya kafe. Kafe sebagai tempat kumpul keluarga, pertemuan bisnis,
pertemuan kegiatan keagamaan, pencarian literatur, dialog, nonton bareng, atau sekedar ngobrol
bersama teman menjadi pilihan variatif memenuhi kepentingan penggunanya. Untuk
memudahkan mobilitas masyarakat dalam mengakses informasi kafe maka pemilik kafe dan
restoran juga membuat website atau aplikasi mobile untuk memudahkan publikasi layanan
bisnisnya.
Bentuk publikasi layanan bisnis tersebut menyediakan informasi berupa tempat, fasilitas
dan varian menu serta link kerjasama dengan bisnis start up Gojek dan Grab jika tersedia.
Informasi tersebut tersedia secara terpisah pada website masing-masing kafe. Pencarian pada
Grab dan Gojek juga sebatas menu, promo, diskon, harga, alamat, dan pencarian rutenya.
Kekurangan layanan keduanya di antaranya: fokus informasi ke menu dan pencarian rute, belum
tersedianya informasi fasilitas lainnya; belum tersedianya informasi jenis usia yang sesuai untuk
tempat tersebut.
Tidak hanya itu, kafe yang masuk pada daftar start up juga masih sangat sedikit. Kafe
tidak bisa distandar dengan harga yang murah saja tapi lebih kepada layanan dan fasilitas,
sehingga program promosi yang optimal tidak tercapai.
Beberapa kajian sebelumnya tentang aplikasi pencarian kafe [1][3[4], wisata kuliner
[2][5], baik yang berbasis mobile android menggunakan sistem informasi geografis [1][4][6]
maupun berbasis web [2][3][5] telah menjadi tren kajian yang menyemarakkan penggunaan
aplikasi berbasis online. Di samping itu, beberapa kajian lainnya menerapkan metode Fuzzy
model Tahani yang dilakukan oleh [7][8][9][10]. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan
metode Fuzzy model Tahani cukup populer digunakan pada kasus pencarian atau pengambilan
keputusan di antara beberapa alternatif variabel yang berkorelasi secara langsung pada aplikasi
berbasis online.
Kajian yang dilakukan Julianti [4] hanya berdasarkan jalur terdekatnya saja dengan
menghitung jarak antara titik awal pengguna dengan titik tujuan hasil pencarian, Astuti [10]
menggunakan Tahani mengambil variabel harga, lokasi, kebersihan, dan pelayanan.
Penulis menggunakan metode Fuzzy Model Tahani karena mampu memetakan model
yang bersifat angka (crisp) menjadi data bersifat linguistic (samar) sehingga pengambilan
keputusan pencarian bisa lebih obyektif karena nilai-nilai yang diberikan oleh pemilik secara
samar tidak mereka ketahui, akan tetapi bisa merepresentasikan kondisi semua data dari berbagai
sumber. Bagi pihak pengguna, mereka hanya menginput kondisi secara umum yang mudah
dipahami tetapi sudah mencakup inputan yang terdapat di dalam database.
Tujuan kajian ini yaitu untuk membuat aplikasi pencarian kafe berbantukan sistem
informasi geografis yang memandu rute dari titik awal ke titik tujuan sesuai kriteria pilihan
pengguna secara fleksibel. Kebaruan yang dilakukan dibandingkan peneliti sebelumnya terletak
pada kriteria pemilihan berdasarkan variabel yang banyak, tidak hanya nama kafe saja tetapi
disertai dengan rute yang memandu pengguna sekaligus bisa mengetahui menu-menu pada kafe
yang terpilih.

2. METODE PENELITIAN
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2.1 Sistem Informasi Geografis
Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah sistem informasi berbasis komputer yang
digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Konsep real world
merupakan sebuah cara bagaimana SIG mengubah realitas fisik sebuah dunia menggunakan
model menjadi sebuah sistem informasi geografis yang dapat disimpan, dimanipulasi, diproses
dan dipresentasikan [4]. Konsep real word memiliki beberapa tahapan sebagai berikut [4]: 1)
physicial reality, merupakan tahapan di mana menganalisa dunia nyata yang akan dibuat menjadi
SIG. 2) real word model, tahapan mengubah obyek-obyek yang ada di dunia nyata menjadi model.
4) data model, tahapan yang mengubah model-model obyek dunia nyata menjadi sebuah tipe data.
5) database, menyimpan keseluruhan data model ke dalam sistem basis data. 5) maps/reports,
merupakan hasil akhir dunia nyata yang telah dikonversi menjadi sebuah sistem informasi
geografis.
2.2 Tahapan Pengumpulan Data
Mengumpulkan data dari enam unit usaha kafe sebagai sampel, yaitu: Ewa Coffe, Kafe
Zidan, Real Kafe, Analog, Gold Café, dan Cinnamon Café. Data yang diambil berupa harga menu
makanan/minuman, kecepatan wifi, jumlah kapasitas pengguna, umur pengunjung, ruangan
khusus, pendinginan, dan area kafe. Data dikumpulkan melalui survey langsung ke lapangan.
2. 3 Algoritma Fuzzy Model Tahani
Fuzzy database system adalah suatu sistem basis data yang menggunakan teori himpunan
fuzzy dalam menghasilkan informasi [10]. Model Database yang digunakan pada kajian ini adalah
Database Fuzzy Model Tahani. Berikut algoritmanya:
1). Menentukan variabel pencarian Fuzzy (xn) yang terdiri atas delapan sesuai dengan data yaitu:
harga menu x1 (rupiah), kecepatan wifi x2(Mbps), jumlah kapasitas pengguna x3 (orang),
rerata umur pengunjung x4 (tahun), ketersediaan ruang khusus x 5 (orang) pendinginan
ruangan x6, (derajat) area hangout x7 (in/out/hyb). Setiap variabel mengambil nilai rata-rata
sesuai satuannya masing-masing.
a. Variabel Harga (x1), menentukan harga rata-rata setiap kafe, kemudian menentukan nilai
harga minimum, harga maksimum, dan harga pertengahan sebagai harga batas pada
himpunan murah, normal, dan mahal. Harga memiliki satuan rupiah.
b. Variabel Kecepatan Wifi (x2), menentukan kecepatan: rendah, sedang, dan tinggi dalam
satuan Mega Bit Per sekon (Mbps).
c. Variabel Kapasitas pengunjung (x3), yang memiliki himpunan: muda, dewasa, dan tua.
Variable ini memiliki satuan orang (pengunjung).
d. Variabel Usia (x4), yang memiliki himpunan: muda, dewasa, dan tua. Usia memiliki
satuan (tahun).
e. Variabel Ruang Khusus (x5), yang memiliki himpunan: kecil, sedang, besar. Satuan
pengukurannya adalah kapasitas tampung ruangan khusus (orang).
f. Variabel Pendinginan (x6), yang memiliki himpunan: biasa, sedang, dan sejuk.
Kemampuan memberikan udara sejuk di area kafe agar pengunjung memiliki rasa betah
dan nyaman berada di kafe.
g. Variabel Area (x7): Terbuka, Tertutup, Hybrid. Beberapa kafe didesain agar bisa
dimanfaatkan secara terbuka, tertutup, dan sebagiannya lagi merupakan penggabungan
konsep indoor dan outdoor (hybrid). Hal ini agar memberikan view yang nyaman bagi
pengunjung.

1046
2) Menentukan himpunan fuzzy, domain fuzzy dan fungsi keanggotaan berdasarkan variabelnya.
Himpunan terdiri atas rerata variabel: batas bawah, batas tengah dan batas atas dari
keseluruhan data yang ada (sebanyak 6 kafe). Himpunan 3 level variabel ini menunjunjukkan
fungsi keanggotaan fuzzy model Tahani seperti pada pers (1) – (4) [7].
𝑥𝑏 −𝑥1

𝑓(𝑥𝑖 ) 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ = {𝑥

𝑏 −𝑥𝑎

0; 𝑥1 ≥ 𝑥𝑏
; 𝑥𝑎 < 𝑥1 < 𝑥𝑏 }

(1)

1; 𝑥1 ≤ 𝑥𝑎

𝑓(𝑥𝑖 ) 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ =

0; 𝑥1 < 𝑥𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥1 ≥ 𝑥𝑎
𝑥𝑏−𝑥1
; 𝑥𝑎 < 𝑥1 ≤ 𝑥𝑏
𝑥 −𝑥

(2)

𝑎

𝑏

𝑥𝑐 −𝑥1

{ 𝑥𝑐−𝑥𝑏 ; 𝑥𝑏 < 𝑥1 < 𝑥𝑐 }
0; 𝑥1 ≤ 𝑥𝑐
𝑥1 −𝑥𝑏
𝑓 (𝑥𝑖 ) 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 = {𝑥 −𝑥 ; 𝑥𝑏 < 𝑥1 < 𝑥𝑐 }
𝑐

𝑏

(3)

1; 𝑥1 ≥ 𝑥𝑐
𝑓(𝑥𝑖 ) = 𝑚𝑎𝑥 ∏7𝑖=1 𝑓 (𝑥𝑖 )

(4)

Pers (1)-(3) menunjukkan himpunan fuzzy batas bawah , batas tengah, dan batas atas
sebagai 𝑓(𝑥𝑖 ), 𝑥𝑖 sebagai variabel pencarian, domain batas bawah (𝑥𝑎 ), domain batas tengah (𝑥𝑏 ),
domain batas atas (𝑥𝑐 ). Pers (4) mengacu kepada hasil operasi logika AND sehingga diperoleh
fire strength yang menjadi rekomendasi bagi pengguna dalam memilih kafe sesuai seleranya.
Tabel 1 Persamaan Himpunan berdasarkan Fungsi Keanggotaan pada Pencarian Café
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Variabel
Harga Menu
Kecepa-tan Wifi
Jumlah Kapasitas Pengunjung
Usia pengunjung
Sudut Khusus (Special Corner)
Pendingin ruangan
Area hangout
Nama dan Lokasi Café yang
direkomendasikan

Nilai Fuzzy
Batas Bawah
Batas Tengah
Batas Atas
Murah (x1000)
Normal (x1000)
Mahal (x1000)
Biasa
Sedang
Cepat
Sedikit
Sedang
Banyak
Muda
Dewasa
Tua
Kecil
Sedang
Besar
Biasa
Sedang
Sejuk
Terbuka
Tertutup
Hybrid
Nilai fire strength
Rekomendasi berdasarkan
berdasarkan operasi
nilai fire strength di antara
logika AND
semua kafe yang ada di dalam
basisdata.

Pers. (5)-(7) menunjukkan tiga himpunan harga di antaranya: murah, normal, dan mahal
berdasarkan domain untuk membatasi nilainya pada batas bawah, batas tengah, dan batas atas.
Gambar 1 memperlihatkan batas bawah (murah) = 15,000 rupiah; batas tengah (normal) = 30,000
rupiah; dan batas atas (mahal) = 70,000 rupiah.
0; 𝑥1 ≥ 30
𝜇 (ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑟𝑎ℎ) = {

30−𝑥1
;
15

15 < 𝑥1 < 30

(5)

1; 𝑥1 ≥ 15
0; 𝑥1 < 15 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥1 ≥ 70
𝜇(ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) = {

𝑥1 −15
;
15
70−𝑥1
;
40

15 < 𝑥1 ≤ 30
30 < 𝑥1 < 70
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0; 𝑥1 ≤ 70
𝑥1 −30
;
40

𝜇(ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎ℎ𝑎𝑙) = {

30 < 𝑥1 < 70

(7)

1; 𝑥1 ≥ 70

Gambar 1 Fungsi Keanggotan Variabel Harga
3) Menentukan Komposisi Aturan, yaitu menentukan fire strength (Nilai Hasil operasi logika
AND) yang tertinggi sebagai hasil operasi semua variabel setiap data kafe sesuai dengan pers
4. Jika terdapat dua atau lebih nilai fire strength yang sama, maka nilai akan dipilih
berdasarkan variabel rata-rata terdekat sesuai himpunannya melalui proses pengurutan. Nilai
fire strength tertinggi mengindikasikan bahwa kafe yang tersebut mennjadi rekomendasi
sistem untuk dipilih atau dikunjungi oleh pengguna.
4) Merancang Database Model Tahani, yaitu mengambil atribut semua variabel, himpunan,
fungsi atau derajat keanggotaan Fuzzy sebagaia field-field yang menyusun record-record dari
pilihan pengguna, kemudian menentukan query setiap pilihan pengguna.
5) Menetukan posisi global positioning system berbasis Google Maps Application sehingga
diperoleh titik awal dan titik akhir dari pemilihan pengguna. Server, data source, pemilik dan
admin serta pengguna saling berkomunikasi data pada saat mengaktifkan aplikasi berbasis
mobile android.
2.4 Arsitektur Perancangan Sistem

Gambar 2 Arsitektur Perancangan Sistem
Arsitektur perancangan sistem (Gambar 2) menggambarkan mekanisme interaksi antara
pengguna, pemiliki kafe, dan admin yang berinteraksi terhadap sistem secara langsung. Layanan
yang diperoleh sesuai dengan kebutuhannya. Pemilik kafe melakukan penginputan data sesuai
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dengan variabel kriteria ke dalam database. Admin berfungsi untuk menginput, mengedit dan
mengupdate perubahan data, selanjutnya server akan memproses pengolahan datanya. Pengguna
melakukan permintaan layanan pencarian sesuai kriteria pilihannya kemudian sistem akan
merekomendasikan kafe yang sesuai dengan pilihannya sekaligus menunjukkan rute menuju
tujuan hasil pencarian berbasis sistem informasi geografis.
2.5 Tahapan Desain Sistem
Metode perancangan menggunakan Unified Modelling Language. Metode pengujian
menggunakan black box. Gambar 3 menunjukkan desain sistem menggunakan activity diagram
yang menggambarkan alur kegiatan tiap actor yang terlibat, di antaranya: admin, pemilik
kafe/restoran, pengguna (pencari), dan sistem (aplikasi). Admin melakukan input kriteria berupa
variabel pencarian dilanjutkan penentuan himpunan fuzzy. Bagian pemilik kafe menginput nilai
kriteria menyesuaikan dengan fasilitas dan layanan yang mereka miliki. Sistem akan menentukan
derajat keanggotaan. Pengguna akan melakukan pencarian dengan memilih kriteria. Selanjutnya
sistem akan memproses data melalui perhitungan fire strength kemudian menampilkan
rekomendasi café pada sisi pengguna.

Gambar 3 Activity Diagram Proses Pencarian Lokasi Kafe
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Perancangan dan Pengujian Aplikasi
Hasil perancangan aplikasi ditunjukkan pada gambar 4, yaitu aplikasi pada mobile
android berbasis sistem informasi geografis menggunakan GMap (Google Map).
Aplikasi ini telah diuji menggunakan pengujian black box, dengan menguji sebanyak 12
tombol fungsi yaitu: 1) Menjalankan program; 2) Tombol Daftar; 3) Tombol Login Client; 4)
Tombol Login; 5) Tombol Tambah; 6) Tombol Logout; 7) Tombol Tambah Menu; 8) Tombol
Edit Menu; 9) Tombol Set Lokasi; 10) Tombol Update; 11) Tombol Open Map; dan 12) Tombol
Cari. Kedua belas tombol tersebut valid sesuai dengan yang diharapkan pada saat perancangan.
Gambar 4 menunjukkan tampilan aplikasi yaitu: tombol pemilihan kriteria pencarian (4a)
untuk memilih kriteria berdasarkan tujuah variabel yang disediakan, tombol pencarian terpilih
(4b) akan menampilkan nama kafe beserta menu makanan/ dan fasilitas seperti pada pilihan
variabel yang disediakan, dan tombol rute (4c) untuk menunjukkan secara realtime rute posisi
kafe berbasis sistem informasi geografis dari posisi keberadaan pengguna. Rute ini akan menjadi
lintasan arah dari posisi awal titik pengguna menuju kafe yang terpilih. Hal ini akan memudahkan
pengguna untuk melakukan estimasi waktu dan jarak serta biaya dalam mencari kafe yang sesuai
dengan kebutuhan dan keperluannya masing-masing.
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Gambar 4 a: Halaman Pemilihan Kriteria pada Aplikasi; b: Halaman Hasil Pencarian Terpilih;
c: Halaman Rute ke Lokasi Kafe
3.2 Implementasi Metode Fuzzy Model Tahani
Untuk melakukan proses pencarian menggunakan aplikasi, beberapa kategori pilihan
dilakukan oleh pengguna sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
Tabel 2 Kriteria Pencarian Lokasi Cafe

No.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Harga
(Rupiah
)
Murah
Murah
Murah
Murah
Normal
Normal
Normal
Mahal
Mahal
Mahal

Kec. Wifi

(Mbps)
Sedang
Sedang
Biasa
Cepat
Sedang
Sedang
Cepat
Cepat
Cepat
Cepat

Variabel Pencarian
Kapasitas
Usia
Ruang
(Orang)
(Tahun) Khusus)
Sedang
Muda
Kecil
Sedikit
Muda
Kecil
Sedang
Dewasa
Sedang
Sedang
Muda
Sedang
Sedang
Dewasa
Sedang
Banyak
Muda
Sedang
Banyak
Muda
Kecil
Sedang
Dewasa
Sedang
Sedang
Tua
Sedang
Kecil
Dewasa
Kecil

Pendingin
Ruangan

Area

Sedang
Biasa
Sejuk
Sedang
Sejuk
Sejuk
Sedang
Sejuk
Sejuk
Sedang

Tertutup
Terbuka
Hybrid
Hybrid
Tertutup
Hybrid
Hybrid
Tertutup
Tertutup
Hybrid

Tabel 2 menggambarkan beberapa kriteria pilihan pengguna pada saat melakukan
pencarian kafe. Segmen pengguna sangat menentukan pilihannya. Terdapat sembilan kriteria
pemilihan sebagai alternatif bagi pengguna sesuai segmennya. Segmen yang dimaksud di sini
adalah rerata pengguna yang pada umumnya memilih level atau himpunan yang paling sering
sesuai segmennya. Segmen mahasiswa memilih berdasarkan harga menu “murah” yang terdapat
pada kafe karena intensitas kunjungan mereka sering untuk mengakses data atau mengerjakan
tugas sehingga faktor mahalnya menu sesuai dengan kantong mereka yang rata-rata masih
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dibiayai oleh orang tua sehingga memilih kafe pada umumnya berdasarkan harga “murah” dengan
minimal kecepatan wifi kategori “sedang” atau “cepat”.
Tabel 3 Daftar Harga Menu Cafe
Menu/
Café

Ewa
Coffe

Kafe
Zidane

Real
Café

Analog

Cinnamon

Gold
Café

Menu 1

15,000

20,000

35,000

32,000

24,000

31,000

Menu 2

13,000

45,000

25,000

18,000

38,000

45,000

Menu 3

25,000

30,000

15,000

42,000

52,000

20,000

Menu 4

40,000

40,000

71,000

25,000

70,000

18,000

Menu 5

50,000

72,000

35,000

34,000

45,000

55,000

Mean

28,600

41,400

36,200

30,200

45,800

33,800

Min

13,000

20,000

15,000

18,000

24,000

18,000

Mid

25,000

40,000

35,000

32,000

45,000

31,000

Max

50,000

72,000

71,000

42,000

75,000

55,000

Tabel 3 menunjukkan daftar harga menu kafe yang menjadi dasar penentuan himpunan
harga sekaligus nilai fuzzy-nya. Nilai batas bawah (Min), batas tengah (Mid), dan batas atas
(Max) untuk menentukan batas bawah, batas tengah, dan batas atas harga, sedangkan nilai rerata
(Mean) sebagai indikasi harga rerata jika terjadi fire strength tertinggi dan kembar, maka
penentuannya akan dipilih berdasarkan harga rerata sesuai kriteria pemilihan pengguna sesuai
urutan prioritasnya.
Tabel 4. Nilai Fuzzy pada Himpunan Harga
Cafe/
Himpunan

Ewa
Coffe

Kafe
Zidane

Real
Café

Analog

Cinnamon

Gold
Café

MURAH

1

0.66667

1

0.8

0.4

0.8

0.75

0.875

0.95

0.625

0.975

1

1

0

1

0

NORMAL 0.66667
MAHAL

0

Tabel 4 menunjukkan nilai fuzzy pada himpunan harga berdasarkan fungsi keanggotaan
pada tabel 1. Dengan menggunakan pers (1)-(3) maka diperoleh nilai fuzzy pada setiap kafe pada
himpunan: murah, normal dan mahal.
Menentukan nilai fuzzy Ewa Coffe berdasarkan variabel harga kategori “murah”, x1 =
13,000, nilai ini merupakan nilai minimum harga menu pada Ewa Coffe dan x1 memenuhi untuk
interval nilai ketiga x1 ≤ 15,000, maka niai fuzzy-nya adalah 1. Demikian juga halnya pada harga
menu Kafe Zidane, x1 = 20,000, sehingga nilai fuzzynya sesuai pers 1 menjadi:
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐶𝑎𝑓𝑒 𝑍𝑖𝑑𝑎𝑛𝑒 =

30000 − 20000
10000
=
= 0.66667
15000
15000

Nilai 0.66667 merupakan nilai fuzzy pada kategori “murah” mengambil nilai min pada
Kafe Zidane (Lihat Tabel 3). Sedangkan untuk himpunan harga “normal” pada Ewa Café (x 1 =
25,000) dan Café Zidane (x1 = 40,000) mengambil nilai batas tengah sebesar 0.75 sesuai pers (2)
sebagai berikut:
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐸𝑤𝑎 𝐶𝑜𝑓𝑓𝑒 =

25000 − 15000
10000
=
= 0.66667
15000
15000
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𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐶𝑎𝑓𝑒 𝑍𝑖𝑑𝑎𝑛𝑒 =

70000 − 40000
30000
=
= 0.75
40000
40000

Nilai fuzzy berdasarkan kategori “normal” pada Ewa Coffe adalah 0.66667 sedangkan
Café Zidane. Untuk kategori “mahal” pada Cinnamon Café (x 1 = 70,000) berdasarkan pers (3).
Nilai fuzzy pada himpunan harga ditunjukkan secara lengkap pada tabel 4.
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐶𝑖𝑛𝑛𝑎𝑚𝑜𝑛 = 1, karena 𝑥1 ≥ 70,000

Untuk mencari fire strength sebagai penentuan hasill pencarian kafe, maka terlebih
dahulu perlu dicari nilai fuzzy semua variabel menggunakan pers (1)-(4). Hasil yang diperoleh
untuk pemilihan Pengguna 1 (P1) diperlihatkan seperti pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Fire Strength Berdasarkan Kriteria Pemilihan Pengguna 1 (P1)
Murah
Café \
Kriteria
Ewa Coffe
Kafe Zidane
Real café
Analog
Cinnamon
Gold Café

Harga
1
0.666667
1
0.8
0.4
0.8

Sedang
Kec.
Wifi
1
1
1
1
1
1

Sedang

Muda
Fuzzy

Kapasits

Usia

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1
1

Kecil

Sedang

Ruang
Khusus
1
1
1
1
1
1

Pendinginan
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

Tertutup
Area

Fire
Strength

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.1875
0.125
0.1875
0.15
0.075
0.15

Untuk kriteria pemilihan: murah, sedang, sedang, muda, kecil, sedang, dan tertutup maka
fire strength tertinggi yang diperoleh adalah 0.1875 sehingga terpilih 2 kafe, yaitu Ewa Coffe dan
Zidane Coffe. Kemudian jika dipilih di antara keduanya, maka prioritas adalah Ewa Coffe karena
memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan harga Real Café, akan tetapi aplikasi akan
menunjukkan keduanya sebagai hasil pencarian tertinggi meskipun memiliki nilai kembar.
Secara grafik pemilihan P1 diilustrasikan pada gambar 5.
Fire Strength pada Pemilihan
Pengguna P1
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Gambar 5. Grafik Fire strength pada Pemilihan Pengguna P1
Gambar 5 menunjukkan bahwa Ewa Café merupakan café yang direkomendasikan karena
memiliki fire strength tertinggi dan prioritas di antara café lainnya. Rekomendasi inilah yang
kemudian akan mengantarkan pengguna untuk mengetahui lebih lanjut mengetahui lebih lanjut
mengenai menu dan fasilitas café yang bersangkutan.
Pada pemilihan kriteria café, terdapat 10 (sepuluh) pengguna, tabel 6 menunjukkan
kriteria pemilihan, fire strength yang diperoleh serta rekomendasi yang diberikan oleh aplikasi.
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Tabel 6. Hasil Fire Strength Berdasarkan Kriteria Pemilihan Pengguna 2 (P2)
No.

Variabel Pencarian Xn
X3
X4
X5
√√
√
√

P1

X1
√

X2
√√

X6
√√

P2

√

√√

√

√

√

√

P3

√

√

√√

√√

√√

√√√

P4

√

√√√

√√

√

√√

√√

P5

√√

√√

√√

√√

√√

√√√

P6

√√

√√

√√√

√

√√

√√√

P7

√√

√√√

√√√

√

√

√√

P8

√√√

√√√

√√

√√

√√

√√√

P9

√√√

√√√

√√

√√√

√√

√√√

P10

√√√

√√√

√

√√

√

√√

Ket: EC: Ewa Coffe; KZ:
Kafe Zidane; RC: Real Café;
(√); batas tengah (√√); dan batas atas (√√√).

Fire Strength
Rekomenda
si
1
2
3
0.1875
0.1875
Ewa Coffe
(EC)1
(RC)2
√
0.5
0.5
Ewa Coffe
(EC)1
(RC)2
√√√
0.25
Real Cafe
(RC)
√√√
0.5
0.5
Ewa Coffe
(EC)1
(RC)2
√ √ 0.14625
Gold Café
(GC)
√√
0.975
Gold Café
(GC)
√√√
0.4875
Gold Café
(GC)
√√
0.3
0.3
0.3
Cinnamon
(C)1
(KZ)2
(RC)3
√√
0.3
0.3
0.3
Cinnamon
(C)1
(KZ)2
(RC)3
√√√
0.3
0.3
0.3
Cinnamon
(C)1
(KZ)2
(RC)3
A: Analog; C: Cinnamon; GC: Gold Café; Batas bawah
X7
√√

Berdasarkan tabel 6, tampak bahwa Ewa Coffe dan Real Coffe selalu terpilih karena
berada pada level harga murah, Gold Café berada pada level harga normal, serta Cinnamon
terpilih pada harga mahal. Hal ini karena data yang kami peroleh menyama-ratakan fasilitas yang
dimiliki setiap café untuk semua variabel kecuali harga. Dalam hal ini, data yang tersedia
merupakan kafe yang memiliki fasilitas lengkap.
Fire Strength pada Pemilihan
Kriteria P1-P10
0,6
0,4
0,2
0

Gambar 6. Fire strength pada Keseluruhan Pemilihan Kriteria Pengguna P1-P10 Skala Prioritas
Untuk memperjelas nilai visual pada tabel 6, maka gambar 6 mendeskripsikan fire
strength prioritas yang menjadi rekomendasi bagi pengguna berdasarkan kriteria pemilihan P1P10.
4. KESIMPULAN
Rekomendasi kafe yang terpilih berdasarkan kriteria pemilihan pengguna menggunakan
metode Fuzzy Model Tahani memberikan hasil pencarian yang sesuai dengan keadaan data di
lapangan. Variabel harga pada setiap kafe memiliki variasi domain yang berbeda, sedangkan
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variabel lainnya dianggap memiliki domain yang sama untuk setiap himpunannya. Aplikasi ini
memerlukan logika pengaksesan database yang tepat dan cepat sehingga waktu komputasi tidak
lama.
Aplikasi ini membantu proses pencarian secara obyektif sekaligus memandu ke titik
tujuan secara mobile sehingga bisa mengefisienkan waktu pencarian dan menjadi alternatif
pencarian yang mengakomodasi semua kondisi pengguna secara umum.
5. SARAN
Fitur-fitur penyajian menu dan informasi berkaitan dengan fasilitas kafe masih sangat
terbatas sehingga memerlukan kajian lanjutan untuk mewujudkan aplikasi yang user friendly dan
atraktif dengan pengguna di era revolusi 4.0 dan sosial 5.0 di tengah maraknya bisnis kafe. Agar
memiliki nilai promosi dan nilai jual yang tinggi bagi pelanggan, maka disarankan untuk
mengkombinasikan aplikasi dengan virtual reality. Fitur-fitur yang bisa ditambahkan di
antaranya: frekuensi kunjungan pengguna, denah ruangan, foto realitas ruangan, sistem booking
dan lain-lain.
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Abstrak
Dalam makalah ini, kami meninjau dampak inflasi terhadap kenaikan biaya kuliah di
Universitas. Dalam sebuah perusahaan bisnis di lingkungan ekonomi, Universitas dapat
menentukan harga biaya kuliah yang layak dan memprediksi harga biaya kuliah untuk
menghindari kerugian. Kami membandingkan algoritma untuk memprediksi kenaikan inflasi
dengan menggunakan data dari 2005-2016. Model atau teknik yang digunakan adalah metode
komparatif dari ARIMA dan Time Series. Metode Time Series lebih baik digunakan dengan
tingkat kesalahan RMSE 0,2414 lebih rendah dari metode CPI untuk prediksi di tahun 2017.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ada peningkatan pengaruh inflasi terhadap biaya kuliah
di Universitas. Dengan meningkatnya biaya kuliah, biaya belajar di Universitas juga meningkat
dengan menganalisis parameter yang terkait pengaruh kenaikan inflasi.
Kata kunci—Inflasi, sumbangan pembinaan pendidikan, biaya, aplikasi kampus.
Abstract
In this paper we review the effects of inflation to the rise of tuition fee in university, in an
economic environment business company can determine the price of a decent tuition fee and
predict the price of tuition fee to advoid losses. We compare the algoritms to predict a rise in
inflation by using data from 2005-2016. Model or technique that is used is the comparative
method of ARIMA and time series. Time series methods are better used with level error RMSE
0.2414 lower for prediction of CPI in 2017 years. The calculation result shows that there is an
increasing influence of inflation towards the cost of tuition at the University. With the increase in
tuition fees, increased to learning at the University also raised by analyzing the parameters
associated with the influence of high inflation.
Keywords—Inflation, tuition fees, cost, university applications.

1. INTRODUCTION

T

he risk is most evident in the ever-increasing tuition our colleges and universities charge.
Regardless of the reasons, higher prices mean fewer families can gain the education and
training they need to grow and prosper in their communities. Traditionally-underserved students,
as well as families from deeper into the middle class, find it difficult to afford a college
education[1].
Economists and other analysts have long been interested in understanding the demand for
higher education. Examples of such work include studies focused on quantifying price elasticities
for various student populations, estimating student sensitivity to changes in financial aid
packages, or constructing university-specific demand functions [2].
Each year, the number of students who apply to attend these institutions keeps getting larger,
while the number of positions in their first-year students has increased only slightly. These
institutions have focused primarily on maintaining or increasing their quality rather than
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increasing their size (although several are now marginally doing so) and despite their increased
tuition and fees, students increasingly flock to them. This has occurred in large part because, as
the distribution of earnings becomes more disperse in the United States, students and their parents
instinctively understand that where one goes to college may matter as much as whether one goes
to college [3].
The following statement by the Canadian Association of University Teachers (2002) is typical
of this point of view: “Today, however, due to record high tuition and other fees, more and more
students who are interested in and capable of attending a university or college are unable to do
so. Following a decade of steep increases in tuition fees and slow wage growth, modest- and
middle-income households are struggling to finance the costs of higher education” (pg.1).
2. METHOD
Time series forecasting is an important area of forecasting in which past observations of
the same variable are collected and analyzed to develop a model describing the underlying
relationship. The model is then used to extrapolate the time series into the future. This modeling
approach is particularly useful when little knowledge is available on the underlying data
generating process or when there is no satisfactory explanatory model that relates the prediction
variable to other explanatory variables. Much e5ort has been devoted over the past several decades
to the development and improvement of time series forecasting models [4].
There are two main reasons for measuring the accuracy of predictions formulated using
a time series model. First, during the development and identification stage of the model, accuracy
measures are needed to compare alternative models with one another and to determine the value
of the parameters that appear in the expression for the prediction function F. To identify the most
accurate predictive model, each of the models considered is applied to past data, and the model
with the minimum total error is selected [5].
Secondly, after a predictive model has been developed and used to generate predictions
for future periods, it is necessary to periodically assess its accuracy, in order to detect any
abnormality and inadequacy in the model that might arise at a later time. The evaluation of the
accuracy of predictions at this stage makes it possible to determine if a model is still accurate or
if a revision is required [6].
2.1 Box-Jenkins Modeling
ARIMA models employ a combination of linear operators for the representation of a time
series. This type of representation has a long history, and may be traced to Yule (1921, 1927),
Slutsky (1937) and Wold (1938).
The landmark contribution of Box and Jenkins (1970) was to both consolidate the models
and methodologies that had existed and, more importantly, provide a cohesive framework for
model building. As a result, these models are often referred to as Box-Jenkins ARIMA models,
or even Box-Jenkins models [7].
The original Box-Jenkins modelling procedure involved an iterative three-stage process
of model selection, parameter estimation and model checking. Recent explanations of the process
(e.g., Makridakis, Wheelwright and Hyndman, 1998) often add a preliminary stage of data
preparation and a final stage of model application (or forecasting) [8].
2. 1.1 Data Preparation
Involves transformations and differencing. Transformations of the data (such as square roots
or logarithms) can help stabilize the variance in a series where the variation changes with the
level. This often happens with business and economic data. Then the data are differenced until
there are no obvious patterns such as trend or seasonality left in the data. “Differencing” means
taking the difference between consecutive observations, or between observations a year apart.
The differenced data are often easier to model than the original data.
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2. 1.2 Model Selection
In the Box-Jenkins framework uses various graphs based on the transformed and
differenced data to try to identify potential ARIMA processes which might provide a good fit to
the data. Later developments have led to other model selection tools such as Akaike’s Information
Criterion.
2. 1.3 Parameter Estimation
Means finding the values of the model coefficients which provide the best fit to the data.
There are sophisticated computational algorithms designed to do this.
2. 14 Model Checking
involves testing the assumptions of the model to identify any areas where the model is
inadequate. If the model is found to be inadequate, it is necessary to go back to Step 2 and try to
identify a better model.
3. RESULT
CPI data from the years 2005-2013, as of June 2008, in June 2008 CPI is based on
consumption patterns in the cost of living survey city 66 years in 2007 (2007 = 100), since January
of 2014, the CPI is based on consumption patterns in the cost of living survey city 82 years in
2012 (2012 = 100) [9] [10].
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Fig.1. Data of IHK from 2005-2016
From the graph below the visible value of the autocorrelation has 6 lag and rounded value2.00 so data are not stationary so it's not a model.

Fig.2. Graph Box-Cox Plot of IHK

1058
Autocorrelation Function for Trans1

(with 5% significance limits for the autocorrelations)
1.0
0.8

Autocorrelation

0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
1

5

10

15

20

25

30

35

Lag

Fig.3. Graph Autocorellation Function
From the chart below indicated that the data had already been stationary because it has a
rounded value 1.00 and had no lag.

Fig.4. Graph Box-Cox Plot of Trans1
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Fig.5. Graph Partial Autocorrelation
Forecasting results of visible graphs moving up and the ARIMA model in use (1,1,1).
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Fig.6. Graph Partial Autocorrelation
Group Method of Data Handling (GMDH) is an alternative to the traditional statistical
approach. This method determines the model of the optimal complexity from the given class of
models on the basis of experimental data. GMDH uses two or more subsets from a given data set
for model construction, selection, and verification. It allows automatically to take into account
indefiniteness concerning features of source data [11].

Fig.7. Residual Time Series
Prediction results using time series. prediction of actual values with the approaching almost
the same increase.

Fig.8. The result of Time Series
The results of the comparison of the two methods using the arima and time series. where the
results of the prediction in discover that time series methods are better compared with the method
of arima with RMSE value for time series methods 0.2414 while for larger values of RMSE arima
with value 8.017107.
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Fig.9. Comparison of the result of the prediction using ARIMA and Time Series
The results of the accuracy of the time series using GMDH software with low error values for
the predicted value of the CPI in the year 2017.

Fig.10. Accuracy of Time Series
4. CONCLUSION
There are several methods that can be recognized for the prediction of inflation. of the several
methods we tried to combine the methods of ARIMA and Time Series to produce an accurate
value. the value can have a major impact for the inflation rise in the cost of education in College,
this is caused by the existence of a relationship that was designed by the rise in inflation.
In this research campus can determine the price of a decent payment for tuition each year. as
well as generating value predictions with lower error value. Prediction using time series methods
have RMSE value 0.2414 shows that the method of time series is better compared with the method
the prediction of ARIMA.
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Abstrak
Aplikasi penjualan saat ini sudah beralih dari komputer ke teknologi smartphone
android. Saat ini smartphone android banyak digunakan untuk mengelolah transaksi penjualan
karena sifatnya yang mobile dan mudah digunakan atau berbasis layar sentuh. Aplikasi
penjualan yang ada saat ini hampir rata-rata pada proses pembayarannya masih mengetik
jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan kekasir pada saat melakukan pembayaran,
seharusnya dengan kemampuan layar sentuh yang dimiliki oleh smartphone android maka kasir
sisa memilih jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan dan tidak perlu lagi mengetik nilai
nominal uang yang diserahkan oleh pelanggan. Metode yang digunakan untuk menentukan
jumlah uang yang kira-kira akan diserahkan oleh pelanggan ialah algoritma greedy. Diharapkan
dengan diimplementasikannya algoritma greedy pada aplikasi penjualan berbasis android dapat
mempermudah dan mempercepat proses transaksi pembayaran pada kasir.
Kata kunci— algoritma greedy, aplikasi penjualan, android

Abstract
Sales application has now switched from computer to Android smartphone technology.
Currently, Android smartphones are widely used to manage sales transactions because they are
mobile and easy to use or based on touch screens. Sales application that is currently almost on
average in the payment process is still typing the amount of money given by the customer at the
time of making a payment, should the touch screen capabilities of the Android smartphone, the
cashier left choose the amount of money given by the customer and does not need again typing in
the face value of the money submitted by the customer. The method used to determine the amount
of money that is about to be delivered by customers is the greedy algorithm. It is expected that
the implementation of the greedy algorithm on an Android-based sales application can simplify
and speed up the payment transaction process at the cashier.
Keywords— Greedy algorithm, sales application, Android

1. PENDAHULUAN

S

aat ini perkembangan teknologi sangat pesat khususnya pada teknologi Smartphone Android,
yang saat ini mempunyai ribuan aplikasi pada Google Play Store. Aplikasi tersebut tersedia
dalam versi berbayar ataupun gratis. Para pengembang aplikasi berlomba untuk membuat aplikasi
yang bermanfaat untuk para pengguna Smartphone Android. Salah satu penelitian yang pernah
dilakukan oleh saudara hilman ialah aplikasi penjualan ataupun biasa disebut aplikasi POS (Point
of Sales) ataupun cash register. Dimana aplikasi ini mempunyai fungsi yang sama dengan aplikasi
penjualan berbasis desktop yang digunakan pada toko-toko atau warung makan pada umumnya.
Begitupun pada saat proses pembayaran kasir harus menginput jumlah uang yang diberikan oleh
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konsumen. Permasalahan yang ada ialah pada saat proses penginputan uang karena masih
dianggap merepotkan karena berbasis touch screen karena menampilkan keyboard virtual pada
layar. Seharusnya penginputan uang pembayaran dapat diganti menjadi pilihan, dimana aplikasi
menampilkan semua kemungkinan uang yang akan diserahkan pembeli ke kasir. Sehingga kasir
dapat memilih atau menekan tombol dengan nilai uang yang sama yang diberikan oleh konsumen
tanpa harus lagi menampilkan keyboard virtual dan mengetik jumlah nominal uang. Salah satu
metode yang dapat digunakan untuk mencari jumlah uang yang akan diserahkan oleh pelanggan
ialah dengan menggunakan algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan algoritma pencarian
yang akan mencari nilai terdekat, hal inilah yang akan dimanfaatkan untuk mencari nilai nominal
terdekat pada pecahan mata uang untuk menentukan jumlah uang yang akan ditampilkan pada
layar berdasarkan total pembelian. Diharapkan dengan diimplementasikannya algortima tersebut
dapat memudahkan dan mempercepat proses transaksi pembayaran pada kasir.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Analisis Sistem
Aplikasi yang akan dikembangkan merupakan aplikasi penjualan berbasis android yang
sebelumnya masih menggunakan proses pengimputan pembayaran pada kasir, yang selanjutnya
akan dikembangkan dengan mengimplementasikan algoritma greedy pada aplikasi tersebut untuk
menentukan kira-kira berapa uang yang akan diserahkan oleh pembeli ke kasir. Algoritma greedy
akan mencari nilai nominal terdekat sesuai dengan jumlah tagihan pembayaran, dan akan
dilakukan secara berulang dampai nominal uang yang terkecil. Hasil dari perhitungan tersebut
akan ditampilkan pada aplikasi dalam bentuk tombol yang berisikan nilai nominal perkiraan uang
yang akan diserahkan pembeli ke kasir.

Gambar 1 Arsitektur aplikasi
2. 2. Landasan Teori
2.2.1 Algoritma Greedy
Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah[1],
pada setiap langkah :
1. Mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh saat itu.
2. Berharap bahwa dengan memilih optimum local pada setiap langkah akan mencapai optimum
global. Algoritma greedy mengasumsikan bahwa optimum lokal merupakan bagian dari
optimum global.
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Persoalan optimasi dalam konteks algoritma greedy disusun oleh elemen-elemen sebagai
berikut:
1. Himpunan kandidat, C. Himpunan ini berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Pada setiap
langkah, satu buah kandidat diambil dari himpunannya.
2. Himpunan solusi, S. Merupakan himpunan dari kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi
persoalan. Himpunan solusi adalah himpunan bagian dari himpunan kandidat.
3. Fungsi seleksi – dinyatakan sebagai predikat SELEKSI – merupakan fungsi yang pada setiap
langkah memilih kandidat yang paling mungkin untuk mendapatkan solusi optimal. Kandidat
yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah
selanjutnya.
4. Fungsi kelayakan (feasible) – dinyatakan dengan predikat LAYAK – merupakan fungsi yang
memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak,
yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak
melanggar kendaara yang ada.
5. Fungsi obyektif, merupakan fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi.
Kita berharap optimum global merupakan solusi optimum dari persoalan. Namun, adakalanya
2 optimum global belum tentu merupakan solusi optimum (terbaik), tetapi dapat merupakan
solusi sub-optimum atau pseudo-optimum.
Hal ini dapat dijelaskan dari dua faktor berikut:
1. algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang
ada.
2. pemilihan fungsi SELEKSI: fungsi SELEKSI biasanya didasarkan pada fungsi obyektif
(fungsi SELEKSI bisa saja identik dengan fungsi obyektif).
Jika fungsi SELEKSI tidak identik dengan fungsi obyektif, kita harus memilih fungsi
yang tepat untuk menghasilkan nilai yang optimum. Karena itu, pada sebagian masalah algoritma
greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benarbenar optimum. Tetapi, algoritma
greedy pasti memberikan solusi yang mendekati (approximation) nilai optimum. Algoritma
greedy untuk mencari lintasan terpendek dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Periksa semua sisi yang langsung bersisian dengan simpul a. Pilih sisi yang bobotnya terkecil.
Sisi ini menjadi lintasan terpendek pertama, sebut saja L(1).
2. Tentukan lintasan terpendek kedua dengan cara berikut: i.hitung: d(i) = panjang L(1) + bobot
sisi dari simpul akhir L(1) ke simpul i yang lain ii.pilih d(i) yang terkecil Bandingkan d(i)
dengan bobot sisi (a, i). Jika bobot sisi (a, i) lebih kecil daripada d(i), maka L(2) = L(1) U (sisi
dari simpul akhir L(i) ke simpul i)
3. Dengan cara yang sama, ulangi langkah 2 untuk menentukan lintasan terpendek berikutnya.
2.2.2 Aplikasi
Aplikasi adalah koleksi window dan objek-objek yang menyediakan fungsi untuk aktivitas
user, seperti pemasukan data, proses, dan pelaporan.[2]
Jenis Aplikasi Perangkat Bergerak Jenis–jenis aplikasi mobile ditinjau dari teknologinya
antara lain Short Message Service (SMS), halaman web mobile, mobile web widget, aplikasi web
mobile, aplikasi native, dan aplikasi hibrid.[3]
2.2.3

Aplikasi Penjualan
Aplikasi penjualan atau Point of Sales (POS) System, Point of sales merupakan sebuah
sistem elektronik atau software yang memfasilitasi bisnis antara merchant dan konsumen menjadi
lebih baik dan digunakan untuk melengkapi transaksi.[4]
2.2.3

Android
Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler
layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh
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Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun
2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007.[5]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah hasil dari analisis perancangan sistem yang dilakukan pada penelitian
ini dalam bentuk pemodelan sistem berupa usecase diagram,
System
Buat Transaksi Baru

Menambahkan data Transaksi
<<include>>
<<include>>
Proses Pembayaran
Login

<<include>>
<<include>>

Kasir
Algoritma Greedy

<<include>>

<<include>>

<<include>>

View Pilihan Nominal Pembayaran

Simpan Transaksi

Gambar 2. Usecase Diagram Aplikasi Penjualan
Dari diagram aplikasi diatas menunjukkan bahwa ada proses yang dilakukan oleh kasir
yaitu mulai dari login untuk masuk keaplikasi, setelah itu baru dapat malakukan proses pembuatan
transaksi baru, kemudian dilanjutkan dengan penginputan data transaksi hingga menampilkan
total transaksi dan memproses pembayaran dimana algoritma greedy bekerja untuk menghasilkan
pilihan nominal uang yang akan diserahkan oleh pembeli sehingga kasir sisa menekan salah satu
pilihan kemudian menyelesaikan proses tansaksi dengan cara menyimpan data transaksi.
Berikut ini adalah tampilan hasil perhitungan algoritma greedy pada aplikasi penjualan
berbasis android.

Gambar 3. Hasil Algoritma greedy pada aplikasi
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Pengujian sistem pada penelitian ini menggunakan pengujian blackbox untuk mengetahui
apakah aplikasi tersebut telah terbebas dari kesalahan fungsionalitas.
Dibawah ini adalah tabel rencana pelaksanaan pengujian dari perangkat lunak yang
dibuat.
Tabel 1 Rencana Pengujian
No.

Bentuk Pengujian

Metode

Tujuan

Data Uji

1.

Pengujian transaksi
baru

Black box

Menguji
pembuatan
transaksi baru

Melihat apakah id
transaksi telah
berhasil diciptakan

2.

Pengujian tambah data
transaksi

Black box

3.

Pengujian tambah data
barang ke dua

Black box

4.

Pengujian total
pembayaran transaksi
pertama

Black box

5.

Pengujian total
pembayaran transaksi
kedua

Black box

6.

Pengujian total
pembayaran transaksi
ketiga

Black box

Menginput data
Melihat apakah data
barang berupa kode barang berhasil
barang
ditambahkan
kedalam list
Menginput data
Melihat apakah data
barang berupa kode barang berhasil
barang
ditambahkan
kedalam list kedua
Memproses
Melihat apakah
pembayaran
kemungkinan uang
transaksi pertama
yang diserahkan
oleh pembeli
pertama telah tepat.
Memproses
Melihat apakah
pembayaran
kemungkinan uang
transaksi kedua
yang diserahkan
oleh pembeli kedua
telah tepat.
Memproses
Melihat apakah
pembayaran
kemungkinan uang
transaksi ketiga
yang diserahkan
oleh pembeli ketiga
telah tepat.

Tabel 2 Skenario dan Hasil Pengujian
Pengujian
Pengujian
transaksi baru

Data Masukan
Menekan tombol
New Transaksi

Yang Diharapkan
Menghasilkan id
transaksi baru

Pengujian
tambah data
transaksi

Menginput kode
barang 100

Menampilkan pada
list transaksi nama
barang Aqua Gelas

Pengujian
tambah data
barang ke dua

Menginput kode
barang 110

Menampilkan pada
list transaksi nama
barang Tissu Tessa

Pengamatan
Berhasil
menghasilkan id
transaksi
Berhasil
menampilkan
pada list transaksi
nama barang
Aqua Gelas
Berhasil
menampilkan
pada list kedua
transaksi nama
Tissu tessa

Kesimpulan
Diterima

Diterima

Diterima
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Pengujian
Pengujian
total
pembayaran
transaksi
pertama

Data Masukan
Total
pembayaran
1.200

Yang Diharapkan
Menghasilkan
pilihan tombol
1.200, 1.500,
2.000, 5.000,
10.000, 20.000,
50.000, 100.000

Pengujian
total
pembayaran
transaksi
kedua

Total
pembayaran
15.000

Menghasilkan
pilihan tombol
15.000, 16.000,
20.000, 50.000,
100.000

Pengujian
total
pembayaran
transaksi
ketiga

Total
pembayaran
65.000

Menghasilkan
pilihan tombol
65.000, 66.000,
70.000, 100.000

Pengamatan
Berhasil
menampilkan
pilihan tombol
1.200, 1.500,
2.000, 5.000,
10.000, 20.000,
50.000, 100.000
Berhasil
menampilkan
pilihan tombol
15.000, 16.000,
20.000, 50.000,
100.000
Berhasil
menampilkan
pilihan tombol
65.000, 66.000,
70.000, 100.000

Kesimpulan
Diterima

Diterima

Diterima

4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai
berikut:
1. Aplikasi dapat memproses transaksi penjualan pada aplikasi penjualan berbasis android.
2. Algoritma greedy mampu manghasilkan perkiraan jumlah uang yang ditampilkan pada
aplikasi penjualan berbasis android.
3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi
telah terbebas dari kesalahan fungsionalitas.
5. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengambangan penelitian kedepannya yaitu
sebagai berikut:
1. Dapat menggunakan algoritma yang sejenis untuk menghasilkan kemungkinan uang yang
akan diberikan oleh pembeli ke kasir.
2. Pengambangan aplikasi selanjutnya dapat dikembangkan agar berbasis multi user atau lebih
dari satu kasir.
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Abstrak
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat merubah banyak aspek dalam
kehidupan manusia. Perubahan ini membawa berbagai dampak baik yang positif maupun negatif.
Perguruan Tinggi sebagai Perusahaan nirlaba yang memberikan layanan jasa bagi masyarakat
pun mengalami dampak yang cukup besar dari perkembangan tersebut. Oleh karena itu sebagai
lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi pun perlu berlomba untuk melakukan berbagai
upaya untuk membangun nilai dengan pelanggan sehingga dapat dikenal dan menjadi pilihan
bagi calon mahasiswa. Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM) merupakan perguruan tinggi
swasta yang telah memberikan jasa pendidikan tinggi selama kurang lebih 38 tahun dan berperan
sebagai organisasi non-profit. UAJM telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan
kualitasnya. Namun UAJM perlu menyusun strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang model sistem pemasaran yang dapat
membantu divisi pemasaran UAJM dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk
UAJM dan merancang kegiatan promosi dan anggaran setiap tahunnya sehingga jumlah
mahasiswa baru dapat mengalami peningkatan. Penulis menggunakan pemodelan terstruktur
untuk memodelkan sistem pemasaran pada UAJM dengan analisis gap. Hasil dari penelitian ini
berupa suatu model sistem pemasaran di UAJM yang dapat digunakan sebagai penyedia
informasi yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk menentukan strategi dalam
meningkatkan jumlah mahasiswa.
Kata kunci—Analisa, pemasaran, pemodelan, perguruan tinggi
Abstract
The rapid development of information technology is changing many aspects of human
life. This change has various positive and negative impacts. Higher Education as a non-profit
company that provides services to the community also experienced a considerable impact from
these developments. Therefore, as a higher education institution, universities also need to
compete to make various efforts to build value with customers so that they can be recognized and
become choices for prospective students. Atma Jaya Makassar University (UAJM) is a private
tertiary institution which has provided higher education services for approximately 38 years and
serves as a non-profit organization. UAJM has made various efforts to improve its quality.
However, UAJM needs to develop a marketing strategy to win the competition. The purpose of
this research is to design a marketing system model that can help UAJM's marketing division
determine the right marketing strategy for UAJM and design promotional activities and budgets
each year so that the number of new students can increase. The author uses structured modeling
to model the marketing system on UAJM with gap analysis. The results of this study are in the
form of a marketing system model at UAJM that can be used as an effective information provider
in making decisions to determine strategies for increasing the number of students.
Keywords—analyze, higher education, marketing, modeling
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

P

erkembangan teknologi informasi yang begitu pesat merubah banyak aspek dalam kehidupan
manusia. Perubahan ini membawa berbagai dampak baik yang positif maupun negatif. Salah
Satu dampak positifnya adalah semakin mudah dan terbukanya peluang yang besar bagi setiap
perusahaan untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga dapat bertahan
menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Perguruan Tinggi sebagai Perusahaan nirlaba yang memberikan layanan jasa bagi
masyarakat pun mengalami dampak yang cukup besar dari perkembangan tersebut. Oleh karena
itu sebagai lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi pun perlu berlomba untuk melakukan
berbagai upaya untuk membangun nilai dengan pelanggan sehingga dapat dikenal dan menjadi
pilihan bagi calon mahasiswa. Adapun Pelanggan bagi perguruan tinggi merupakan stakeholder
yang terdiri dari masyarakat, industri, pemerintah, dan civitas akademika di perguruan tinggi [1].
Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM) merupakan perguruan tinggi swasta (PTS)
yang telah memberikan jasa pendidikan tinggi selama kurang lebih 38 tahun dan berperan sebagai
organisasi non-profit. UAJM awalnya didirikan untuk dapat memberikan kesempatan bagi
generasi muda agar dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi sehingga dapat memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini, UAJM telah melakukan berbagai
upaya untuk dapat meningkatkan kualitasnya. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan
teknologi informasi dalam proses akademiknya. Namun UAJM perlu menyusun strategi
pemasaran untuk memenangkan persaingan. Karena berdasarkan data yang diambil dari Biro
Akademik Mahasiswa (lihat Gambar 1), jumlah mahasiswa baru yang mendaftar mengalami
penurunan sejak tahun akademik 2015/2016 sampai 2017/2018 dari 474 mahasiswa menjadi 410
mahasiswa.
Program studi

14/15

15/16

16/17

17/18

Manajemen

123

129

116

121

Akuntansi

189

134

149

117

Hukum : Ilmu Hukum

89

73

63

57

Teknik Elektro :

19

9

7

7

Teknik Mesin

8

4

7

4

Teknik Sipil

53

53

73

54

Teknik Informatika

37

25

18

13

Sistem Informasi

9

4

8

7

0

29

17

21

Psikologi
Magister
Total

0

14

7

9

527

474

465

410

Gambar 1. Data Mahasiswa Baru UAJM
Hal ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan karena jika dibandingkan dengan data
yang diperoleh dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jendral Pusat Data dan
Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (2017) terhadap daftar jumlah lulusan Sekolah Menengah
Atas (SMA) di Sulawesi Selatan dengan data masuknya calon mahasiswa ke perguruan tinggi
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun akademik 2015/2016 [2], Jumlah lulusan
SMA mencapai 77.859 dan pada tahun akademik 2017/2018 mencapai 78.359 [3], sedangkan
jumlah lulusan SMA yang melanjutkan perguruan tinggi pada Tahun akademik 2015/2016
mencapai 81,850 dan pada Tahun akademik 2017/2018 mencapai 82.007.
Hal ini tentunya membawa dampak yang kurang baik, karena UAJM masih
menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada jumlah mahasiswa yang masuk dan UAJM
perlu melakukan perubahan untuk dapat tetap bertahan dalam persaingan yang terjadi. Oleh
karena itu penulis mencoba melakukan analisis pada UAJM dengan mengambil pemasaran
menjadi salah satu unsur strategis agar UAJM dapat menjaga eksistensinya. Hal ini karena UAJM
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selama ini berfokus melakukan berbagai peningkatan dari berbagai bidang mulai dari sarana dan
prasarana, proses pendidikan dan pengajaran, lokasi kampus, status akreditasi, namun belum
memperhatikan dari segi pemasarannya. Padahal di era globalisasi dimana peningkatan teknologi
berkembang dengan begitu pesat, pemasaran juga menjadi bagian yang penting yang menentukan
eksistensi dari suatu Perguruan Tinggi. Hal ini ditekankan oleh Maryadi dalam jurnal
penelitiannya yang menyatakan bahwa diperlukan suatu penelitian pasar yang sistematis sehingga
perguruan tinggi dapat membuat strategi pemasaran perguruan tinggi dengan melihat kondisi
persaingan Lembaga Pendidikan dan pasar Pendidikan yang arahnya adalah mencapai kepuasan
pelanggan [4]. Selain itu diteguhkan juga melalui penelitian dari Rahmawati & Mulyono yang
melakukan perancangan sistem pemasaran online untuk dapat menghemat waktu dan mengurangi
biaya dengan tujuan agar dapat meningkatkan omzet pendapatan dari perusahaan yang diteliti [5].
1.2 Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mengelola sistem pemasaran
UAJM agar dapat meningkatkan kinerja divisi pemasaran UAJM. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk merancang model sistem pemasaran yang dapat membantu divisi pemasaran UAJM
dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk UAJM dan merancang kegiatan promosi
dan anggaran setiap tahunnya sehingga jumlah mahasiswa baru dapat mengalami peningkatan.
Hasil dari penelitian ini berupa suatu model sistem pemasaran di UAJM yang dapat
digunakan sebagai penyedia informasi yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk
menentukan strategi dalam meningkatkan jumlah mahasiswa.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Universitas Atma Jaya Makassar, Jl. Tanjung Alang no 23,
Makassar. Metode Penelitian yang digunakan dalam pemodelan ini adalah metode perancangan
terstruktur, dengan mengadopsi Model Spiral Boehm [6], yang terdiri dari 4 bagian utama:
Penentuan Kebutuhan, Penilaian dan Pengurangan Risiko, Pengembangan dan Validasi,
Perencanaan.

Gambar 2. Model Spiral Boehm [6]
Penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur terhadap jurnal dan pendukung
pustaka lainnya seperti buku, maupun artikel mengenai sistem Manajemen pemasaran. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa
UAJM untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa mengenal Unviversitas Atma Jaya
Makassar dan melakukan wawancara pada beberapa pihak yang berkepentingan diantaranya
adalah BKAM (Biro Kemahasiswaan dan Alumni Mahasiswa) yang bertugas merencanakan
pemasaran di UAJM, dan Pihak Pemegang Keputusan Tertinggi yaitu Rektor.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam
bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil Pelaksanaan Penelitian
disesuaikan berdasarkan tahapan pelaksanaan penelitian yang telah direncanakan.
3.1

Penentuan Kebutuhan

Perguruan Tinggi sebagai Perusahaan nirlaba yang memberikan layanan jasa bagi
masyarakat pun mengalami dampak yang cukup besar dari perkembangan tersebut. Oleh karena
itu sebagai lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi pun perlu berlomba untuk melakukan
berbagai upaya untuk membangun nilai dengan pelanggan sehingga dapat dikenal dan menjadi
pilihan bagi calon mahasiswa. Pihak UAJM perlu menyusun strategi pemasaran untuk
memenangkan persaingan dan meningkatkan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Masalah
yang sering terjadi adalahnya adanya kesenjangan antara jumlah pendaftaran atau calon peminat
dan jumlah yang diharapkan dapat diterima di perguruan tinggi swasta (PTS). Berdasarkan hasil
riset dari Konsultan Pendidikan Tinggi (KPT) tentang persentase calon mahasiswa memilih PTS
(Perguruan Tinggi Swasta) [7], dapat dilihat pada gambar 3.

Informasi
Terkini
(Marketing)
68%

Citra PTS

Citra PTS
32%

Informasi Terkini (Marketing)

Gambar 3. Persentase Calon Mahasiswa Memilih PTS
Gambar 3 menjelaskan bahwa sekitar 32% calon mahasiswa baru memilih PTS karena
PTS tersebut memiliki citra yang baik dan sekitar 68% calon mahasiswa baru memilih PTS karena
mendapatkan informasi dari berbagai media seperti brosur, iklan, baliho, media sosial, atau
kunjungan langsung ke sekolah-sekolah. Divisi pemasaran UAJM telah berusaha untuk
melakukan beberapa strategi pemasaran seperti melakukan promosi ke sekolah-sekolah,
menyebarkan brosur, dan menggunakan media iklan seperti publikasi ke website. Usaha-usaha
yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian calon mahasiswa baru yang baru lulus
di jenjang pendidikan SMA, namun UAJM juga bersaing dengan universitas negeri yang ada di
Makassar.
Kegiatan pemasaran yang selama ini berjalan di UAJM dilakukan pada awalnya dengan
pengumpulan data sekolah SMA di Sulawesi selatan, kemudian data tersebut akan diolah oleh
divisi pemasaran UAJM yang dikenal dengan nama Biro Kemahasiswaan, Alumni, dan
Marketing (BKAM). BKAM kemudian yang memutuskan untuk memilih sekolah- sekolah mana
yang memiliki potensi untuk dilakukan promosi. Promosi-promosi yang akan dilakukan BKAM
memiliki anggaran promosi tersendiri, sehingga BKAM harus melakukan riset atau penelitian
terhadap sekolah-sekolah yang akan di kunjungi terlebih dahulu. Anggaran tersebut harus dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk menjangkau sekolah-sekolah yang di kunjungi
berada diluar daerah Makassar dan ada juga di daerah Makassar.
Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh tim pemasaran UAJM harus menyebarkan
informasi terkini secara terus menerus, dengan kata lain harus melaksanakan kegiatan pemasaran
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secara terus menerus. Melaksanakan kegiatan marketing terus-menerus, setiap saat, akan
membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup banyak dan harus berkualitas, juga
membutuhkan dana yang sangat besar. Hal ini sangat berat bagi UAJM dimana biaya yang
dikeluarkan untuk menutup biaya pemasaran tersebut akan berdampak pada biaya pendidikan
untuk setiap mahasiswa menjadi sangat tinggi. Biaya pemasaran terbesar kedua adalah untuk
membayar gaji karyawan tetap dan membayar honor karyawan harian. Biaya marketing
berikutnya yang relatif besar adalah hadware marketing, seperti brosur, katalog, surat, media
pendukung marketing, poster, spanduk dan sebagainya.
Untuk mengurangi biaya-biaya pemasaran, divisi pemasaran UAJM dapat juga
menyebarkan informasi ke perusahaan atau lembaga dilakukan dengan berbagai cara, antara lain
menempel pengumuman di papan pengumuman perusahaan, meletakkan brosur di kotak brosur
khusus di lokasi strategis atau misalkan dekat dengan tempat pencatat kehadiran karyawan,
meminta waktu ke perusahaan atau lembaga tersebut untuk memberikan pengarahan penting
dengan topik yang menarik, yang didalamnya juga diselipkan informasi mengenai informasiinformasi tentang UAJM tertentu sesuai dengan target konsumennya. Perguruan Tinggi Swasta
yang sudah memiliki citra yang baik di masyarakat, karena untuk penerimaan mahasiswa baru
Program Regulernya, mereka tidak membutuhkan biaya marketing yang sangat besar sehingga
calon mahasiswa reluger sudah dengan sendirinya mengetahui informasi telah dibukanya
pendaftaran mahasiswa program reguler di Perguruan Tinggi Swasta tersebut. Sedangkan untuk
Perguruan Tinggi yang memiliki citra yang kurang baik di masyarakat, walaupun mengeluarkan
biaya marketing yang sangat besar tetap sulit untuk memperoleh mahasiswa reguler. UAJM harus
dapat berusaha dengan komitmen yang tinggi untuk memperbaiki diri, ditunjang dengan
marketing atau pemasaran yang tepat, maka citra tersebut dapat terbangun lebih cepat. Divisi
pemasaran UAJM tidak berjalan dengan baik dan tidak tepat sasaran, ini terlihat pada penurunan
jumlah mahasiwa baru tiap tahun nya. Hal ini membuktikan bahwa pemasaran yang dilakukan
oleh UAJM tidak tepat sasaran.
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sekunder melalui BKAM
pada tahun 2015 – 2017 mengenai daftar expo atau kunjungan promosi pada sekolah SMA dengan
jumlah mahasiswa baru yang mendaftar. Setiap tahun UAJM melakukan kegiatan promosi ke
sekolah-sekolah, kegiatan tersebut dilakukan oleh BKAM yang bertujuan untuk meningkatkan
jumlah mahasiswa baru yang akan mendaftar di UAJM. Tahun 2015 jumlah calon mahasiswa
baru UAJM adalah 482 orang, 482 orang ini berasal dari berbagai dearah baik di daerah Sulawesi
Selatan ataupun di luar daerah Sulawesi Selatan. Tahun 2016 jumlah calon mahasiswa UAJM
adalah 467 orang, 467 orang calon mahasiswa baru ini berasal dari berbagai daerah baik itu di
daerah Sulawesi Selatan ataupun di luar daerah Sulawesi Selatan. Tahun 2017 calon mahasiswa
UAJM adalah 418 orang yang berasal dari berbagai daerah dan sekolah yang berada di luar daerah
Sulawesi Selatan ataupun di daerah Sulawesi Selatan. Tahun ke tahun jumlah calon mahasiswa
baru yang dimiliki oleh UAJM tiap tahunnya mengalami penurunan yang begitu besar, pada tahun
2015 UAJM mendapatkan calon mahasiswa baru 482, di tahun 2016 calon mahasiswa UAJM
menurun menjadi 467calon mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran ulang, di tahun 2017
calon mahasiswa baru UAJM mengalami penurunan menjadi 418 orang.
UAJM harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penurunan jumlah mahasiswa
baru yang tiap tahunnya mengalami penurunan yang besar, Divisi pemasaran UAJM harus
melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan expo yang dilakukan setiap tahunnya, apa yang
menyebabkan jumlah minat calon mahasiswa baru mengalami penuruan setiap tahun. Tiap
tahunnya BKAM melakukan expo pendidikan untuk menarik perhatian para lulusan Sekolah
Menegah Atas (SMA) untuk masuk ke perguruan tinggi UAJM. Saat ini persaingan perguruan
tinggi sangat ketat, ada beberapa perguruan tinggi di Makassar yang terkenal seperti Universitas
Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar dan lain-lain.
Atma Jaya Makassar harus dapat bersaing dengan univeristas lain yang ada di Makassar,
Univeristas Atma Jaya telah melakukan kegiatan expo pendidikan guna untuk meningkatkan
jumlah mahasiswa di tiap tahunnya pendaftaran tahun ajaran baru.
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Langkah yang dilakukan oleh UAJM sudah tepat, tetapi kegiatan-kegiatan promosi yang
dilakukan masih kurang tepat sasaran. Dimana kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan
tersebut diberbagai daerah di luar kota Makassar, ini akan berdampak pada kondisi keuangan
yang dimiliki oleh divisi pemasaran UAJM. Biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan
expo atau promosi tersebut seperti biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya makan, jika
hasil promosi yang dilakukan oleh divisi pemasaran ke sekolah-sekolah dan hasilnya hanya
beberapa yang masuk atau melakukan pendaftaran ulang ke UAJM dan sekolah-sekolah yang
tidak dilakukan promosi yang banyak melakukan pendaftaran ulang ini menunjukkan bahwa
kegiatan promosi yang dilakukan oleh divisi pemasaran belum tepat sasaran dan divisi pemasaran
UAJM harus dapat melakukan analisis pangsa pasar, sehingga hasilnya akan lebih tepat sasaran.
Hambatan yang dihadapi oleh divisi pemasaran UAJM adalah anggaran yang dimiliki.
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua
aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk unit atau kesatuan moneter yang berlaku
untuk jangka waktu tertentu [8]. Anggaran yang didapatkan oleh divisi pemasaran UAJM sangat
terbatas jumlahnya, oleh karena itu tim penyusun anggaran divisi pemasaran harus tepat sasaran
dalam menyusun anggaran promosi. Meskipun anggaran adalah bentuk perencanaan, namun
untuk penyusunannya harus sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Anggaran harus
mengikuti apa yang sudah menjadi tujuan divisi pemasaran UAJM. Anggaran dibentuk dengan
tujuan untuk pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan yang membutuhkan keluar masuknya
pendapatan UAJM. Perencanaan anggaran dibutuhkan agar suatu perusahaan dapat berjalan
seimbang antara jalannya keuangan dan jalannya kegiatan, anggaran menjadi hal yang sangat
penting yang harus benar-benar disusun berdasarkan tujuan dasar bisnis.
Divisi pemasaran UAJM dalam melakukan kegiatan promosi ke sekolah-sekolah
akan membutuhkan anggaran untuk dapat melakukan kegiatan tersebut. Namun penggunaanya
masih belum optimal. Divisi pemasaran UAJM seharusnya dapat melihat perbandingan tiap
tahunya jumlah calon mahasiswa baru berdasarakan sekolah asal mereka, sehingga ketika divisi
pemasaran ingin melakukan kegiatan pemasaran atau expo ke sekolah-sekolah dapat menjadi
acuan untuk melakukan kegiatan expo atau pemasaran yang akan dilakukan setiap tahunnya.
Perbandingan tersebut dilakukan untuk dapat mengurangi biaya yang akan dikeluarkan untuk
kegiatan pemasaran dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh divisi pemasaran
UAJM.
1. Analisa Sistem Pemasaran UAJM
UAJM telah memiliki SOP sistem pemasaran yang telah digunakan setiap melakukan
promosi ke sekolah-sekolah. BAA mengumpulkan data-data mahasiswa dan data-data sekolah
untuk digunakan sebagai acuan data untuk melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, kemudian
data tersebut diolah dan akan diberikan kepada divisi BKAM. BKAM akan meentukan tujuan
pemasaran, lokasi dan anggaran berdasarkan dari data yang diterima dari BAA, BKAM akan
membuat proposal terhadap kegiatan promosi yang akan dilakukan dan proposal tersebut akan
diserahkan kepada wakil Rektor III untuk mendapatkan persetujuan terhadap kegiatan promosi
tersebut. Wakil Rektor III akan memberikan proposal kegiatan kepada Rektor jika proposal
tersebut telah disetujui, jika proposal tersebut tidak disetujui maka proposal tersebut akan
dikembalikan kepada divisi BKAM. Rektror akan memeriksa kembali proposal yang diajukan,
apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dan anggaran yang diajukan sesuai atau tidak, jika
proposal yang diajukan sudah sesuai maka Rektor akan mengesahkan proposal tersebut dan
diberikan kepada Yayasan untuk melakukan pengesahan kegiatan promosi dan anggaran yang
diajukan oleh divisi BKAM. Jika proposal tersebut ditolak oleh Rektor maka proposal tersebut
akan dikembalikan ke Wakil Rekor III dan Wakil Rektor III akan memberikan proposal kepada
divisi BKAM untuk dilakukan revisi terhadap porposal yang diajukan. Anggaran yang disetujui
oleh Yayasan akan diberikan kepada divisi BKAM. Berikut ini flowchart dokumen dari sistem
pemasaran yang digunakan oleh UAJM.
2. Analisa Komponen Sistem Pemasaran UAJM
Analisa komponen Sistem Pemasaran di UAJM digunakan untuk melihat kondisi sistem
pemasaran yang berjalan saat ini agar sistem pemasaran yang akan dirancang dapat berjalan
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dengan baik pada UAJM. Hasil wawancara dan hasil kuesioner yang telah dijelaskan dapat
dirumuskan bagaimana sistem pemasaran UAJM yang berjalan saat ini. Sistem pemasaran UAJM
saat ini hanya dibawahi oleh biro kemahasiswaan dan marketing. Tugas dari biro kemahasiswaan
dan merketing tidak hanya fokus dalam merancang kegiatan promosi untuk UAJM, tetapi
memiliki tugas yang lain, seperti kemahasiswaan, beasiswa dan tugas lainnya. Untuk
menganalisis sistem pemasaran apa yang tepat digunakan untuk UAJM, ada beberapa metode
yang dapat digunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan customer relationship
management, dan analisis SWOT.
3. Analisa Strategi Pemasaran UAJM
UAJM merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Makassar, UAJM harus dapat
bersaing dengan beberapa universitas yang ada di Makassar. Untuk mempertahankan
kelangsungan UAJM, bidang pemasaran UAJM berusaha untuk melakukan beberapa strategi
pemasaran seperti melakukan promosi ke sekolah-sekolah, menyebarkan brosur, dan
menggunakan media iklan seperti publikasi ke website. Usaha-usaha yang dilakukan oleh UAJM
untuk menarik para perhatian calon mahasiswa baru yang baru lulus di jenjang pendidikan SMA,
tetapi UAJM harus juga bersaing dengan universitas negeri yang ada di Makassar. Menurut
(Kotler, 2000), pemasaran merupakan aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh
perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan dengan jalan
membuat produk dan menukarnya dengan besaran nominal yang tertentu ke pihak lain.
UAJM saat ini belum memiliki sistem pemasaran yang digunakan untuk kegiatan sistem
promosi. Kegiatan promosi dilakukan pada satu tahun sekali, kegiatan promosi ini ditujukan
kepada daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar beragama Nasrani.
4. Analisa STP
Analisa STP digunakan untuk menentukan bagaimana strategi pemasaran yang digunakan
UAJM dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dan bersaing dengan universitas yang ada
di daerah Sulawesi Selatan. Strategi adalah pola fundamental dari tujuan-tujuan sekarang dan
yang terencana, penyebaran sumber daya, dan interaksi dari sebuah organisasi dengan pasar,
pesaing, dan faktor-faktor lingkungan lainnya [9]. UAJM dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya dan bersaing dengan universitas-universitas yang ada di daerah Sulawesi Selatan dan di
luar daerah Sulawesi Selatan, setiap tahunnya UAJM melakukan kegiatan promosi dan
meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan.
5. Analisa Penentuan Kebutuhan Untuk Pemodelan Sistem Pemasaran pada UAJM
Penentuan kebutuhan dalam Pemodelan Sistem Pemasaran Pada UAJM dilakukan dengan
menggunakan metode kuesioner yang dilakukan pada mahasiswa Atma Jaya Makassar dan siswa
siswi yang yang berada pada daerah Sulawesi Selatan dan metode wawancara yang dilakukan
pada bagian pemasaran Universitas Atma Jaya Makassar.
a. Kuesioner
Para responden mengenal UAJM melalui orang tua responden, dari hasil kuesioner tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi tentang UAJM sangatlah sedikit yang diketahui oleh
masyarakat khususnya daerah Sulawesi Selatan, infromasi yang mereka dapatkan lebih banyak
dari orang tua dibandingkan dengan mendapatkan informasi dari media sosial, iklan, baliho,
brosur dan spanduk. Berikut ini adalah gambar grafik yang memperlihatkan responden mengenal
UAJM, kebanyakan para calon mahasiswa baru Atma Jaya Makassar mengenal UAJM karena
ada jurusan yang diminati. Jurusan yang diminati adalah sebuah keuntungan bagi UAJM untuk
memanfaatkan peluang tersebut untuk dapat bersaing dengan berbagai Universitas lain yang ada
di daerah Sulawesi Selatan, dan para mahasiswa Atma Jaya Makassar mengenal UAJM dari
permintaan orang tua mahasiswa, ini membuktikan bahwa UAJM memiliki citra yang baik di
mata para orang tua mahasiswa UAJM.

b. Wawancara
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Wawancara dilakukan kepada staff UAJM dan hasil wawancara yang dilakukan akan
digunakan untuk mengalisis konsep manajemen pemasaran yang telah diterapkan oleh UAJM.
Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan adalah Konsep pemasaran sangatlah penting
dimiliki bagi Universitas untuk dapat memperatahankan kelangsungan hidup Universitas tersebut,
konsep pemasaran yang paling sederhana adalah terdiri dari dua unsur yang saling berkaitan yaitu
organisasi pemasaran dan target pasarnya. Manajemen pemasaran UAJM dibahawi oleh biro
kemahasiswaan alumni dan marketing. UAJM pada saat ini belum memiliki konsep pemasaran
yang akan digunakan untuk melakukan pemasaran kepada para masyarakat khusus nya pada
daerah Sulawesi Selatan. Strategi pemasaran sangatlah penting, dimana startegi pemasaran
penting dalam pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi
pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan.
Manajemen pemasaran UAJM saat ini hanya melakukan rapat dengan pimpinan untuk
menentukan target pemasaran yang akan dilakukan, seperti apa rencana promosi yang akan
dilakuakn dan dimana tempat promosinya, Tim pemasaran sangat berperan penting dalam
menentukan strategi yang akan digunakan dalam kegiatan promosi, lokasi promosi yang akan
dilakukan dan segmen pasar yang akan dilakukan kegiatan promosi. UAJM tidak memiliki tim
pemasaran yang tetap dalam melakukan keigatan promosi. Tim pemasaran UAJM melibatkan
mahasiswa dalam melakukan kegiatan promosi. Pada konsep pemasaran yang strategis, sebuah
instansi atau perusahaan harus mempunyai tim pemasaran yang tetap, tim pemasaran berguna
untuk melakukan analisa pangsa pasar, merancang konsep pemasaran yang akan digunakan,
merancang biaya-biaya promosi yang akan dilakukan, mengumpulkan data-data yang diperlukan
seperti data sekolah-sekolah yang akan dikunjungi, daerah-daerah yang akan dikunjungi,
Segmentasi pasar sangat penting dalam melakukan kegiatan promosi, setiap calon mahasiswa
khususnya diluar daerah Sulawesi memiliki minat masing-masing untuk memilih universitas
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tim pemasaran UAJM memiliki
segmentasi pemasaran ke daerah-daerah yang mayoritas nasrani yang dapat diterima oleh UAJM.
Daerah-daerah yang menjadi target promosi tim pemasaran UAJM adalah Sulawesi Utara,
Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan menjadi daerah promosi yang kurang
diprioritas dalam kegiatan promosi disebabkan karena mayoritas penduduk daerah Sulawesi
Selatan adalah mayoritas hanya sedikit yang beragama nasrani. Tim pemasaran harus
mempertimbangkan beberapa faktor untuk melakukan kegiatan promosi diluar kota seperti beban
biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan promosi ke luar kota, seperti transportasi,
penginapan, dan biaya operasional lainnya.
6. Analisa Kesenjangan UAJM
Analisa kesenjangan merupakan kesenjangan antara harapan calon mahasiswa terhadap
kualitas layanan yang harusnya diterima dari pihak Univeristas Atma Jaya Makassar dengan
penilaian calon mahasiswa terhadap kualitas layanan yang telah didapatkan dan merasakannya
sendiri. Analisa kesenjangan ini dilakukan pada pemasaran UAJM. Pemasaran yang dilakukan
UAJM adalah dengan cara melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di daerah
Sulawesi Selatan dan diluar daerah Sulawesi Selatan, sekolah-sekolah yang dikunjungi di luar
daerah Sulawesi Selatan hanya daerah-daerah yang mayoritas nasrani. Analisa Kesenjangan yang
dilakukan dengan melakukan wawancara kepada rektor UAJM, berikut ini hasil analisa
kesenjangan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisa Kesenjangan pada UAJM
Harapan Mahasiswa
Presepsi
Kesenjangan
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Mahasiswa mengharapkan
adanya yang mengelola
media sosial untuk melihat
kegiatan-kegiatan apa saja
yang dilakukan oleh UAJM
dan prestasi- prestasi dari
UAJM, selama ini calon
mahasiswa hanya mengenal
lewat dari orang tua dan
teman-teman.

Harapan calon mahasiswa
yang berada diluar daerah
Sulawesi Selatan untuk dapat
membina hubungan dengan
UAJM, bukan hanya sekolahsekolah SMA yang berada di
daerah Sulawesi Selatan.

Harapan calon mahasiswa
terhadap pelayanan dan
fasilitas yang diharapkan
tidak sesuai dengan apa yang
dipromosikan ke sekolahsekolah.
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Universitas
Universitas memiliki persepsi
bahwa
informasi
dapat
diperoleh selain media sosial,
seperti melalui iklan,baliho
dan brosur.

Konsep
manajemen
pemasaran di UAJM lebih
menekankan pada membina
hubungan dengan SMA
yang ada
di Makassar
yang
sudah
memang
menjadi sumber masuk di
UAJM
seperti
SMA
Zion,YHS,SMA Katolik
Cenderawasih, SMA Frater
Makassar & SMA Katolik
Rajawali yang menjadi
prioritas
ketika
ada
kegiatan.
Pihak UAJM tidak berhenti
melakukan
perbaikan
terhadap
fasilitas
dan
pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan para mahasiswa
UAJM.
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Media sosial saat ini
merupakan media informasi
yang
sangat
banyak
dimanfaatkan untuk
mempublikasikan kegiatankegiatan,berita, dan lain- lain.
Hal ini kurang dimanfaatkan
oleh UAJM, seharunya media
sosial dapat dimanfaatkan
dengan baik sebagai media
promosi dan media berita
seputar kegiatan dan prestasi
UAJM.
Univeristas Atma Jaya
Makassar seharusnya dapat
membangun
komunikasi
dengan SMA-SMA yang
berada
diluar
daerah
Sulwaesi Selatan tidak hanya
pada SMA yang telah
menjadi
sumber utama
masuk di UAJM, sehingga
calon mahasiswa yang
masuk setiap tahunnya ke
UAJM dapat bertambah
setiap tahunnya.
UAJM seharusnya
melakukan
perbaikanperbaikan
terhadap
pelayanan dan fasilitas yang
akan
dianggap
sangat
penting dalam menunjang
akan kebutuhan-kebutuhan
mahasiswa, sepeti tempat
parkir, pintu gerbang dan
fasilitas-falitas lainnya.

3.2 Penilaian dan Pengurangan Risiko
1. Mengembangkan rencana manajemen risiko
a. Project scope (cakupan proyek) merupakan batasan dalam pemodelan sistem. project
scope pada sistem pemasaran Univeristas Atma Jaya Makassar adalah pemodelan yang
dihasilkan hanya pada lingkup UAJM.
b. Pengguna sistem merupakan orang yang akan menggunakan dan berinteraksi dengan
sistem ini. Untuk pemodelan Sistem Pemasaran UAJM adalah divisi BAA, divisi BKAM
dan Wakil Rektor III. Divisi BAA sebagai pengguna sistem yang akan melakukan
penginputan data mahasiswa dan melakukan analisis terhadap sekolah-sekolah yang
masuk ke UAJM setiap tahun nya. Divisi BKAM sebagai pengguna melakukan
perencanaan kegiatan pemasaran dan anggaran pemasaran untuk kegiatan pemasaran
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yang akan dilakukan setiap tahunnya. Wakil Rektor III sebagai pengguna yang akan
melakukan approval kegiatan pemasaran dan anggaran pemasaran.
c. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi pemodelan sistem pemasaran UAJM adalah
sebagai berikut Proses, Budaya organisasi, Strategi organisasi
2. Mengidentifikasi risiko
Pada tahap ini faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemodelan sistem Pemasaran UAJM
akan dianalisis untuk menemukan risiko yang mungkin akan terjadi.
3. Menganalisis risiko dan penanganannya
Tahap mengalisis risiko dan penanganannya adalah tahapan untuk menganalisis faktor-faktor
yang akan mempengaruhi pemodelan sistem pemasaran pada UAJM dianalisis sesuai dengan
risiko yang ditemukan dan penangan risiko tersebut bagi organisasi.
3.3 Pengembangan
1. Diagram Konteks
Terdapat 5 entitas yang terlibat yaitu Mahasiswa, BAA, BKAM, Wakil Rektor I dan
Wakil Rektor III. BAA memliki akses untuk melihat data-data mahasiswa UAJM yang
terdaftar pada SIAMIK, BKAM memberikan inputan data perencanaan pemasaran, data
anggaran pemasaran dan data kegiatan pemasaran proposal. Wakil Rektor III memberikan
inputan berupa approval anggaran pemasaran dan approval perencanaan pemasaran, dan
Wakil Rektor I dapat melihat laporan pemasaran. Mahasiswa dapat memberikan komentas
dan saran untuk kegiatan pemasaran. Gambar 3 Diagram konteks untuk sistem pemasaran
UAJM.

Gambar 4. Diagram Konteks
2. Diagram Berjenjang
Gambar diagram berjenjang untuk Sistem Pemasaran UAJM, level 0 mengambarkan ada
4 proses utama terdapat pada sistem pemasaran yaitu proses master data mahasiswa yaitu
proses untuk melihat data-data mahasiswa yang terdaftar di SIAMIK UAJM oleh BKAM
UAJM. Data-data mahasiswa tersebut akan digunakan oleh BKAM untuk melakukan analisa
sekolah-sekolah mana saja yang akan melakukan kegiatan promosi, sehingga perencanaan
pemasaran yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan perencaan yang telah dibuat oleh
BKAM UAJM. Proses kegiatan pemasaran terbagi atas 4 proses yaitu proses perencanaan
proposal pemasaran, perencanaan anggaran, kegiatan pemasaran, komentar dan saran. Proses
pelaporan terbagi atas 3 proses yaitu proses laporan perencanaan pemasaran, laporan
anggaran pemasaran dan laporan kegiatan pemasaran. Proses approval laporan terbagi atas 2
proses yaitu proses approval perencanaan pemasaran dan approval anggaran pemasaran.
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Gambar 5. Diagram Berjenjang
3. Diagram DFD Level 0

Gambar 6. Diagram DFD Level 0
4. Model Interface Sistem Pemasaran yang dirancang
Gambar 6, memperlihatkan tampilan utama dari sistem permasaran UAJM untuk masuk
ke sistem. Tampilan login tersebut berfungsi untuk membatasi hak akses terhadap
pengguna sistem pemasaran UAJM. Pengguna sistem pemasaran adalah BAA, BKAM
dan Wakil Rektor III.
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Gambar 7. Menu Utama
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah
1. Penelitian telah menghasilkan model Sistem Pemasaran UAJM untuk membantu BKAM
UAJM dalam perencanaan kegiatan pemasaran, perencanaan anggaran dan Wakil Rektor I
dapat memonitoring kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh BKAM UAJM. Wakil Rektor
III juga dapat memonitoring kegiatan pemasaran dan perencanaan anggaran yang telah dibuat
oleh BKAM UAJM. Hasil dari model Sistem Pemasaran ini akan membantu dalam
pengambilan keputusan sekolah-sekolah mana saja yang akan dilakukan kegiatan promosi.
2. BKAM UAJM setiap tahunnya melakukan kegiatan promosi ke sekolah- sekolah yang di
daerah Makassar dan di luar daerah Makassar. Strategi pemasaran sangat berperan penting
dalam melakukan promosi, berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh penulis adalah
BKAM UAJM menyusun strategi pemasaran berdasarkan hasil rapat yang dilakukan bersama
rektor. Perencanaan yang dilakukan dalam merencanakan kegiatan promosi hanya sebatas
pembicaraan saja sehingga ketika kegiatan promosi yang akan dilakukan BKAM UAJM akan
kesulitan menentukan lokasi sekolah yang akan di kunjungi pertama kali, dan penggunaan
anggaran tidak dapat di monitoring dengan baik.
5. SARAN
1. Pemodelan sistem pemasaran UAJM masih berbentuk prototipe gambaran untuk
mengimplementasikannya dibutuhkan tahap pengembangan selanjutnya untuk mengahsilkan
sebuah sistem pemasaran yang memiliki fitur yang lengkap sehingga dapat membantu BKAM
UAJM.
2. Dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan metode analisa lain, sehingga
pemodelan yang dihasilkan dapat lebih kompleks dan dapat melengkapi beberapa fitur yang
dapat membantu BKAM UAJM.
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Abstrak
Peningkatan kebutuhan pangan menuntut adanya peningkatan teknologi dalam
pengelolaan pertanian. Berbagai aspek pertanian dapat dikelola dengan penerapan teknologi
informasi. Salah satu aspek tersebut adalah pengelolaan air. Kecukupan kebutuhan air tanaman
berpengarug signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini
dirancang sebuah sistem penyiram otomatis yang mampu menentukan lama penyiraman
berdasarkan nilai kelembapan tanah yang diukur dengan perangkat sensor. Penentuan lama
penyiraman dihitung menggunakan fuzzy logic berdasarkan rule yang disusun. Hasil pengujian
memperlihatkan kesesuaian lama penyiraman dengan kelembapan tanah. Sistem yang diusulkan
ini dapat diimplementasikan untuk digunakan dalam pertanian.
Kata kunci— fuzzy logic, smart farm, irigasi, Arduino

Abstract
The increasing of food demand requires the application of technology in agricultural
management. Various aspects of agriculture can be managed by applying information
technology. One such aspect is water management. Adequacy of plant water has a significant
effect on plant growth. Therefore, in this study an automatic irrigation system was designed which
is able to determine the duration of watering based on the soil moisture value measured by several
sensor devices. The determination of watering time is calculated using fuzzy logic based on
several rules. The test results show the suitability of watering time with soil moisture.
Keywords— fuzzy logic, smart farm, irrigation, Arduino

1. PENDAHULUAN

P

angan sebagai kebutuhan dasar manusia harus dapat dipenuhi setiap saat. Tingkat kebutuhan
pangan selalu berbanding lurus dengan jumlah populasi. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah
populasi manusia harus diimbangi juga oleh peningkatan ketersediaan pangan. Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) menerbitkan sebuah data proyeksi jumlah penduduk dunia yang
menampilkan peningkatan jumlah penduduk dunia sampai tahun 2100. Saat ini jumlah penduduk
dunia sekitar 7,2 miliar orang. Jumlah penduduk pada tahun 2050 diperkirakan bertambah
menjadi 9,6 miliar orang dan pada tahun 2100 menjadi 10,9 miliar orang orang [1]. Keadaan ini
menuntut adanya jaminan kecukupan pangan di masa depan.
Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan rekomendasi agar semua sektor
pertanian perlu dikelola dengan menggunakan teknologi inovatif. Konsep pengembangan
pertanian yang banyak dikembangkan pada saat ini adalah konsep pertanian cerdas, dan biasa
juga disebut smart farming. Konsep ini merujuk pada penerapan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) pada bidang pertanian. Penerapan teknologi ini memungkinkan untuk
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memperoleh data dari lingkungan pertanian, mengolah data tersebut, dan melakukan manipulasi
keadaan lingkungan pertanian. Tujuan utama penerapan teknologi tersebut adalah untuk
melakukan optimasi berupa peningkatan hasil (kualitas dan kuantitas) dan efisiensi penggunaan
sumber daya.
Salah satu sumber daya yang sangat krusial dalam bidang pertanian adalah air. Untuk
melangsungkan kehidupannya, tumbuhan sangat membutuhkan ketersediaan air setiap saat,
sehingga dibutuhkan sistem manajemen yang baik untuk menjamin hal tersebut. Selain fungsi
tersebut, manajemen sumber daya air yang baik juga dapat membuat penggunaan air menjadi
efisien. Sistem irigasi yang digunakan secara luas saat ini belum memperhitungkan kebutuhan air
tanaman secara akurat karena masih dilakukan secara manual. Selain itu, dari aspek efisiensi juga
belum menjadi perhatian. Aspek ini perlu untuk diperhatikan terkait keterbatasan sumber daya air
serta sumber daya lain yang dibutuhkan untuk pengadaan air.
Air sebagai salah satu kebutuhan hidup tanaman harus tersedia setiap saat. Pemenuhan
kebutuhan air tumbuhan secara alami dipenuhi dari air hujan. Untuk tanaman pertanian, selain
diperoleh dari air hujan, kebutuhan air dipenuhi dari penambahan air secara buatan melalui irigasi.
Tingkat kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Banyaknya air yang
dibutuhkan tiap jenis tanaman berbeda-beda, ada tanaman yang membutuhkan banyak air dan ada
pula yang hanya memerlukan sedikit air. Beberapa jenis tanaman juga membutuhkan genangan
air untuk tumbuh, seperti padi. Tekstur tanah Kemiringan tanah menentukan seberapa besar
kemampuan tanah menahan air. Keadaan iklim dan cuaca juga berperan besar terhadap
ketersediaan air yang diperoleh dari air hujan. Selain faktor-faktor alami tersebut, kebutuhan air
irigasi juga dipengaruhi oleh factor manusia, yaitu bagaimana cara pemberian air, tujuan
pemberian air, keadaan saluran dan bangunan irigasi, dan cara pengolahan tanah [2], [3].
Untuk menjamin pertumbuhan yang baik, kelembaban tanah harus dijaga pada rentang
level tertentu. Kekurangan air dapat menyebabkan tanaman layu, sedangkan kelebihan air dapat
menyebabkan pembusukan akar dan munculnya penyakit tanaman, seperti jamur. Untuk itu
dibutuhkan sistem irigasi yang baik yang dapat menjamin ketersediaan air dan mengaturnya agar
tidak berlebih. Beberapa penelitian telah mengusulkan beberapa sistem irigasi. Ada sistem yang
bersifat otomatis dan juga ada yang bersifat manual (keputusan diambil oleh pengguna sistem).
Tahap awal dalam masa perkembangan tanaman pertanian adalah tahap penyemaian.
Pada tahap tersebut, sangat dibutuhkan untuk menjaga kelembaban tanaman. Sebuah purwarupa
telah dibuat untuk menangani hal tersebut [4]. Sistem penyiraman tanaman ini terdiri dari tiga
bagian utama, yaitu sensor kelembaban untuk mengetahui kondisi persemaian, Arduino sebagai
pusat kendali sistem, dan sebuah pompa untuk mengalirkan air. Penyiraman dilakukan
berdasarkan pada pengukuran nilai kelembaban. Pompa akan dihidupkan ketika nilai kelembaban
kurang dari 50% dan akan dihentikan ketika kelembaban sudah melebihi 60%.
Sistem irigasi yang diterapkan dalam skala kebun dilakukan dalam [5]. Sistem yang
diusulkan menggunakan sensor kelembaban tanah dan suhu. Jumlah sensor yang digunakan untuk
tiap kebun sebanyak satu buah dengan asumsi bahwa sebuah kebun memiliki properti kelembaban
dan suhu tunggal dan seragam. Komunikasi antara sensor dengan pusat kendali sistem
menggunakan jaringan nirkabel Zigbee. Penyiraman dilakukan berdasarkan pada nilai ambang
batas minimal kelembaban. Pengujian yang dilakukan memberikan hasil berupa penurunan
jumlah air yang digunakan sebesar 50% jika dibandingkan dengan cara manual.
Sistem yang hampir serupa juga diusulkan dalam penelitian [6]. Sistem ini menggunakan
lebih banyak sensor, yaitu sensor kelembaban udara, kelembaban tanah, suhu, dan cahaya.
Penentuan penyiraman juga dilakukan berdasarkan nilai ambang batas minimal. Data yang
diperoleh dari sensor tidak hanya digunakan untuk menentukan apakah penyiraman dibutuhkan
tetapi juga disimpan ke dalam basis data. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk
melakukan prediksi menggunakan metode Data Mining, yaitu Algoritma Naive Bayes.
Karakteristik sawah sedikit berbeda dengan kebun, yaitu dibutuhkannya genangan air
untuk mendukung pertumbuhan padi. Sistem yang diusulkan dalam penelitian [7] menggunakan
sensor kelembaban tanah dan sensor tinggi permukaan air. Katub saluran irigasi akan terbuka dan
tertutup berdasarkan nilai ambang batas yang ditentukan. Setelah sebuah proses irigasi terlaksana,
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sistem akan mengirimkan sebuah pesan singkat (SMS) kepada petani yang berisi total waktu yang
dibutuhkan untuk mengairi sawah.
Pengambilan keputusan untuk melakukan penyiraman tidak harus diserahkan kepada sistem,
tetapi juga dapat berada di tangan pengguna, seperti yang diusulkan dalam penelitian [8]. Sistem
ini menggunakan sensor kelembaban tanah, suhu dan aliran air. Data yang diperoleh dari sensor
kemudian akan dikirimkan kepada pengguna secara langsung dengan antarmuka web. Dari data
tersebut, pengguna dapat mengambil keputusan untuk mengontrol pompa air dan sprinkle melalui
antarmuka yang sama.
2. METODE PENELITIAN
Secara umum, sistem yang diusulkan memiliki banyak kesamaan dengan sistem-sistem
yang telah ada. Kesamaan tersebut dalam hal penggunaan sensor, unit pengendali dan actuator
yang digunakan. Dalam sistem yang diusulkan digunakan sebuah algoritma kecerdasan , yaitu
Fuzzy Logic. Penggunaan algoritma ini diharapkan dapat membuat sistem dapat menghasilkan
beberapa jenis output berdasarkan variasi input dari sensor.
Sistem yang diusulkan terdiri dari 3 blok, yaitu sensor, actuator, dan unit kendali.
Rancangan sistem dapat dilihat pada Gambar 1. Sensor digunakan untuk memperoleh data dari
kebun percobaan. Parameter yang diukur adalah kelembaban tanah. Unit kendali terdiri dari
sebuah perangkat Arduino dan beberapa modul tambahannya. Unit pengendali berfungsi untuk
mengendalikan semua proses yang dilakukan sistem. Dalam unit pengendali ini dilakukan
pengolahan data dari sensor dengan sebuah algoritma untuk memberikan sebuah keputusan untuk
melakukan penyiraman. Ketika sistem memutuskan untuk melakukan penyiraman, relay akan
diatur dalam posisi on, sehingga pompa irigasi beroperasi dalam waktu tertentu.

Gambar 2 Rancangan sistem penyiram tanaman
Dalam rancangan ini, digunakan 3 buah sensor yang masing-masing mengambil data dari
satu lapisan tanah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kelembapan tanah pada tiap
lapisan memiliki kemungkinan untuk berada pada kondisi yang berbeda. Ketiga nilai kelembapan
tersebut merupakan nilai input ke dalam sistem fuzzy yang ditanamkan dalam perangkat arduino.
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Gambar 3 input dan output dari unit kendali
Nilai input dari sensor yang diterima oleh arduino selanjutnya dinyatakan dalam nilai
keanggotaan fuzzy. Fungsi keanggotaan untuk nilai kelembapan tanah dinyatakan dalam Gambar
2. Keadaan kelembapan tanah (Gambar 3) memiliki nilai dengan kisaran 0 – 100 % dan
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kering (dry), lembap (moist), dan Basah (wet).

Gambar 4 Fungsi keanggotaan fuzzy dari variabel kelembapan tanah
Fungsi keanggotaan masing-masing keadaan kelembapan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk
beriku ini:
0
; 𝑥 ≥ 40
𝐷𝑟𝑦 (𝑥 ) = { 40 − 𝑥⁄40 − 20 ; 20 < 𝑥 < 40 } (1)
1
; 𝑥 ≤ 20
0
; 𝑥 ≤ 20 𝑜𝑟 𝑥
𝑥 − 20⁄40 − 20 ; 20 < 𝑥
𝑀𝑜𝑖𝑠𝑡 (𝑥 ) = {
1
; 40 ≤ 𝑥
80 − 𝑥 ⁄80 − 60 ; 60 < 𝑥

≥ 80
< 40
} (2)
≤ 60
< 80

0
; 𝑥 ≤ 60
𝑊𝑒𝑡 (𝑥 ) = { 𝑥 − 60⁄80 − 60 ; 60 < 𝑥 < 80 } (3)
1
; 𝑥 ≥ 80
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Gambar 5 Fungsi Keanggotaan fuzzy dari variabel lama penyiraman
Fungsi keanggotaan masing-masing keadaan lama penyiraman dapat dinyatakan dalam bentuk
beriku ini:
0
; 𝑥 > 40
} (4)
𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 (𝑥) = {
40 − 𝑥⁄40
; 𝑥 ≤ 40
0
; 𝑥 < 20 𝑜𝑟 𝑥 > 80
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 (𝑥 ) = {𝑥 − 20⁄50 − 20 ; 20 < 𝑥 ≤ 50} (5)
80 − 𝑥 ⁄80 − 50 ; 50 < 𝑥 ≤ 80
0
; 𝑥 < 60
} (6)
𝐿𝑜𝑛𝑔 (𝑥) = {
𝑥 − 60⁄80 − 60 ; 𝑥 ≥ 60

Pengambilan keputusan lama penyiraman (Gambar 4) di dasarkan pada aturan (rule) yang
dibangun. Dalam sistem ini digunakan tiga buah rule hubungan keadaan kelembapan tanah pada
tiap lapisan dan lama penyiraman. Ketiga rule tersebut yaitu,
IF tanahBawah = Kering OR tanahTengah = Kering THEN siramLama
IF tanahTengah = Lembap AND tanahAtas = Kering THEN siramSedang
IF tanahTengah = Lembab AND tanahAtas = Lembap THEN siramSebentar
IF tanahTengah = Basah AND tanahAtas = Basah THEN siramSebentar
Inferensi yang dilakukan berdasarkan rule tersebut akan menghasilkan nilai lama
penyiraman yang dinyatakan dalam satuan detik. Lama penyiraman dinyatakan dalam tiga
kelompok, yaitu sebentar (short), sedang (medium), dan lama (long).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Evalusi hasil rancangan dilakukan dengan menggunakan beberapa set nilai kelembapan
tanah sebagai masukan. Variasi nilai kelembapan digunakan untuk melihat kesesuaian nilai lama
penyiraman yang dihasilkan dengan rule yang telah ditentukan. Tabel 1 memperlihatkan beberapa
variasi nilai kelembapan, nilai fuzzy masing-masing, dan lama penyiraman yang dihasilkan.
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.
4. KESIMPULAN
Sistem yang telah dirancang mampu memberikan nilai lama penyiraman tanaman sesuai
dengan kelembapan tanah. Namun, unjuk kerja sistem ini masih perlu untuk diuji lebih lanjut
melalui pengujian lapangan menggunakan kebun sesungguhnya.
5. SARAN
Pengembangan penerapan teknologi informasi di bidang pertanian masih perlu
dikembangkan. Sistem ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menentukan volume air yang
dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa hal yang menjadi saran untuk dilakukan dalam penelitian
selanjutnya adalah sistem monitoring lahan pertanian secara real time dan penerapan jaringan
sensor (WSN) untuk dapat memperoleh data terkait pertanian secara lebih lengkap.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengembangkan trainer mikrokontroler arduino pada
mata kuliah Pemrograman Terstruktur (2) mengetahui bagaimana kevalidan, kepraktisan, dan
keefektifan penggunaan pembelajaran trainer mikrokontroler arduino pada mata kuliah
Pemrograman Terstruktur. Dalam merancang media pembelajaran ini, peneliti menggunakan
model pengembangan ADDIE. Tepatnya di program studi manajemen informatika subjek uji
cobanya mahasiswa kelas A angkatan 2018 uji coba dalam penelitian ini dilakukan tiga kali
yakni uji coba one to one pada tiga mahasiswa, uji coba kelompok kecil pada lima mahasiswa
serta uji coba lapangan melibatkan lima belas mahasiswa, pengisian angket seorang dosen pada
uji coba lapangan. Teknik Pengumpulan Data adalah validasi, angket dan test. Teknik Analisis
Data yakni persentase kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. Instrumen yang digunakan dalam
mengumpulkan data adalah observasi, data angket atau kuisioner, dokumentasi, dan tes.
Kata kunci— Mikrokontroler, Pembelajaran, Trainer Mikrokontroler Arduino

Abstract
The purpose of this study is to (1) develop an arduino microcontroller trainer in
Structured Programming courses (2) find out how validity, practicality, and effectiveness of the
use of arduino microcontroller trainer learning in Structured Programming courses. In designing
this learning media, researchers used the ADDIE development model. Exactly in the informatics
management study program, the subjects of the trial were class A class 2018 students. The trial
in this study was conducted three times, one to one trial of three students, small group trials on
five students and field trials involving fifteen students, filling out questionnaires a lecturer in field
trials. Data collection techniques are validation, questionnaires and tests. Data Analysis
Techniques namely the percentage of validity, practicality and effectiveness. The instruments used
in collecting data are observation, questionnaire or questionnaire data, documentation, and tests.
Keywords— Microcontroller, Learning, Arduino Microcontroller Trainer
1. PENDAHULUAN

P

endidikan dalam bahasa Inggris berarti Education. Umumnya, pendidikan dapat diartikan
sebagai suatu usaha sadar, nyata, dan terencana yang kemudian diterapkan dalam suatu proses
pembelajaran guna meningkatkan kualitas kemampuan para pelajar yang secara aktif mempunyai
keinginan untuk selalu mengembangkan potensi diri sehingga mampu memiliki suatu keahlian
dan kelebihan yang berguna baik bagi dirinya sendiri terutama ke masyarakat luas.
Di Indonesia, pendidikan merupakan suatu wahana yang dianggap mampu membentuk
karakter bangsa, adapun sekolah dan perguruan tinggi merupakan lokasi-lokasi penting dimana
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para mahasiswa diharapkan dapat berjuang pada ranah global. [1] mengungkapkan, perguruan
tinggi harus melakukan langkah antisipasi guna menghadapi persaingan yang semakin kompetitif
serta bertanggung jawab untuk menggali dan meningkatkan segala aspek pelayanan yang
dimiliki.
Strategi pembelajaran yang mengedepankan keterampilan pelajar agar lebih aktif
tentunya memerlukan pengembangan dan pembaharuan secara lebih mendalam, sesuai yang telah
di atur dalam Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
BAB II pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negera yang demokratis serta bertanggungjawab.
[2]Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif
dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa akan lebih mampu
mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.
Hasil belajar
merupakan gambaran tentang bagaimana siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru.
Hasil belajar merupakan output nilai yang berbentuk angka atau huruf yang didapat siswa setelah
menerima materi pembelajaran melalui sebuah tes atau ujian yang disampaikan guru. [3] Hasil
belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang
dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan
keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Terkhusus di Kabupaten Soppeng sendiri Amik Lamappapoleonro merupakan salah satu
perguruan tinggi negeri ter-nama sehingga, selalu dituntut dan di tantang untuk mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kompetensi pemrograman, terkhusus
pada program studi manajemen informatika dimana diharapkan dapat selalu memberi kontribusi
positif pada ranah perkembangan keterampilan.
Mata kuliah Pemrograman Terstruktur merupakan bidang ilmu yang sangat menarik dan
bahkan begitu potensial untuk di kaji secara mendalam. Menurut Jaya [4] penggunaan utama dari
mikrokontroler adalah untuk mengontrol operasi dari mesin. Strategi kendali untuk mesin tertentu
dimodelkan dalam program algoritma pengaturan yang ditulis dalam bahasa rakitan (assembly
language). Sehingga mikrokontroler pun mampu menjadi lahan yang sangat produktif karena
fungsinya, namun pada mata kuliah Pemrograman Terstruktur berdasarkan observasi peneliti.
Media pembelajaran berupa Trainer Mikrokontroler Arduino mampu menjadi salahsatu potensi
yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam rangka menghadapi tuntutan persaingan ilmu
pengetahuan yang semakin cepat berkembang.
1..1. Media
Media dalam bahasa latin yakni “medium” yang berarti perantara atau pengantar. Secara
harfiah kata media bermakna “perantara” atau “pengantar”, sehingga dapat dikatakan bahwa
media berarti alat atau hal-hal yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang ingin
disampaikan komunikator kepada khalayak.
Pengertian media yang dikutip dari Dananjaya U [5]“Media yang efektif bermuatan bermacam
pesan (message). Media pembelajaran tidak hanya bisa menampung satu materi, tetapi beberapa
materi sekaligus. Kegiatan pembelajaran mengintegrasikan satu, dua atau beberapa prilaku, dan
mengemban satu atau beberapa materi pelajaran.”
1 .2. Pembelajaran
[6]“Menurut mahasiswa dalam suatu penelitian, fungsi kulaih ialah meng-introduksi
matapelajaran yang baru dan mmenunjukkah hubungannya dengan bidang studi lainnya, member
keterangan tentang perkembangan baru dalam ilmu itu, yang belum dimuat dalam buku pelajaran,
dan membuka kesempatan untuk mengemukakan masalah-masalah serta cara-cara untuk mencari
pemecahannya.”
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Berdasakan dari beberapa uraian diatas, kemudian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sendiri
merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik unntuk menyalurkan pengetahuan
kepada peserta didik. Adapun kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadi suatu kegiatan yang
sekedar menerapkan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, dalam
proses kegiatan pembelajaran lebih baik lagi dengan diterapkannya pola-pola pembelajaran yang
bervariasi.
I .3. Mikrokontroler
Mikrokontroler merupakan salah satu instrumen elektronika yang digunakan pada sistem
kendali. “Mikrokontroller merupakan teknologi semikonduktor dengan kandungan transistor
yang lebih banyak namun hanya membutuhkan ruang yang kecil [7].” “Mikrokontroler
merupakan suatu chip yang dapat diprogram untuk melakukan fungsi kendali pada suatu alat.
Chip ini memiliki memori di dalam tubuh yang digunakan untuk menyimpan program yang
diisikan melalui PC menggunakan port serial/paralel [8] Menurut Callcut [9]“mikrokontroler
adalah komputer yang kebanyakan chip pendukungnya dalam satu paket. Semua komputer
memiliki beberapa bagian yaitu 1) CPU (Central Processing Unit), 2) RAM (Random Access
Memory), 3) ROM (Read Only Memory), dan 4) I/O (Input dan Output).”
Hal sependat juga diungkapkan oleh Suyadhi [10]menyatakan bahwa “mikrokontroler
merupakan sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar elemennya dikemas dalam
satu keping IC (integrated circuit) sehingga sering disebut mikrokomputer chip tunggal.”
Sehingga dapat dirangkum bahwa mikrokontroler merupakan sebuah chip tunggal yang pada
umumnya terdiri dari CPU, RAM, ROM, dan I/O yang digunakan pada sistem pengendali.
I .4. Pemrograman Terstruktur
[11]Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berbasis open source dapat mempercepat
perkembangan bahasa pemrograman tersebut. Dikarenakan banyak peneliti yang bisa ikut dalam
mengembangkan bahasa pemrograman tersebut. Arduino merupakah salah satu bahasa
pemrograman berbasis C yang open source.
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D). Metode
Research and Development atau disebut penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan
produk.

Gambar 3. 1 Model Pengembangan ADDIE
Sumber: Edmund Forest, Ph.D. Instructional Design Certificate (2018)
Prosedur penelitian pengembangan Trainer Mikrokokntroler Arduino diuraikan dengan tahapantahapan sebagai berikut:
1.Tahap Analisis (Analyze)
Tahap analisis merupakan tahap awal dari model penelitian pengembangaan ADDIE. Adapun
analisis permasalahan pada matakuliah mikrokontroler dan interface, yakni:
a. Melakukan analisis kompetensi yang dituntut kepada peserta didik;
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b. Melakukan analisis karakteristik peserta didik mengenai kapasitas belajarnya,
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki peserta didik serta aspek lain
yang terkait, dan
c. Melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi.
2.Tahap Perancangan (Design)
Tahap perancangan adalah tahap kedua dari model penelitian dan pengembangan ADDIE. Pada
tahap ini proses pembuatan rencana dari hasil observasi berfokus pada pemilihan model tes dan
pencapaian hasil belajar. Adapun langkahnya sebagai berikut:
a. Pemilihan materi sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan kompetensi.
b. Menyusun tujuan pembelajaran yang akan dicapai mahasiswa.
c. Menyusun tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
d. Perancangan evaluasi untuk konsep instrumen validasi, konsep instrumen kepraktisan,
konsep instrumen penilaian produktivitas, dan penyusunan tes.
3.Tahap Pengembangan (Development)
Tahap ketiga adalah kegiatan pengembangan (development) adalah kegiatan membuat atau
mengembangkan sumber belajar. Pada tahap ini juga dilakukan validasi. Adapun langkah
pengembangan (development) adalah sebagai berikut:
a. Mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
b. Mengembangkan trainer mikrokontroler arduino yang meliputi setiap materi
pembelajaran.
c. Membuat manual book trainer untuk pengguna.
d. Validasi oleh dosen/pengajar.
e. Melakukan uji coba perorangan 3 orang dan uji coba terbatas 5 orang, setelah revisi oleh
ahli. Adapun yang diuji cobakan pada tahap ini ialah trainer mikrokontroler arduino.
4.Tahap Implementasi (Implementation)
Tahap keempat ini menerapkan hasil pengembangan dalam pembelajaran untuk mengetahui
pengaruh trainer yang dikembangkan. Hasil pengembangan diuji cobakan secara rill untuk
memperoleh keefektifan dan kepraktisan peserta didik. pada tahap ini peserta didik lebih aktif dan
pendidik memonitor kinerja peserta didik.
5.Tahap Evaluasi (Evaluate)
Tahap kelima ini tidak hanya dilakukan di akhir tahap pengembangan melainkan dilakukan di
setiap tahap.
Langkah-langkah kerja sistem ini dapat digambarkan secara lebih detail dalam diagram alir pada
Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Diagram Tahapan Pengembangan Trainer Mikrokontroler Arduino
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui lebih rinci mengenai hasi uji coba maka diuraikan berikut ini:
1. Respon Dosen
Pengumpulan data respon dosen dilakukan dengan melibatkan seorang dosen mata kuliah.
Dosen diberi angket mengenai pembelajaran Trainer Mikrokontroler Arduino. Adapun hasil
respon dosen berada pada kategori sangat baik.
Berdasarkan hasil uji coba respon dosen diperoleh persentase dari empat aspek, yaitu aspek
aplikasi, tampilan (media), content (isi), dan bahasa yang menunjukkan bahwa Trainer
Mikrokontroler Arduino berada pada kategori sangat baik dengan persentasi sebesar 92.00%.
2. Uji coba perorangan (one to one)
Berdasarkan hasil uji coba one to one diperoleh persentase respon mahasiswa dari empat
aspek, yaitu aspek aplikasi, tampilan (media), content (isi), dan bahasa yang menunjukkan bahwa
pengembangan Trainer Mikrokontroler Arduino berada pada kategori cukup baik dengan
persentasi sebanyak 95.10%. Hasil uji coba ini digunakan untuk perbaikan dengan melakukan
revisi produk sebelum dilakukan uji coba kelompok kecil. Adapun saran yang diberikan agar
menambahkan program dan gambar pada materi yang disajikan.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Uji Coba One to One
No.
Aspek
R1
R2
R3
Persentase total
80.0 80.0
1
Aplikasi 80.00
80.00
0
0
Tampila
80.0 80.0
2
80.00
80.00
n
0
0
Content
84.4 84.4
3
78.10
82.00
(isi)
0
0
81.3 81.3
4
Bahasa
81.30
81.30
0
0
Berdasarkan Tabel 4.21 Hasil uji coba one to one diperoleh media pembelajaran Trainer
Mikrokontroler Arduino berada pada kategori sangat praktis.
Adapun saran dari peserta didik setelah uji coba lapangan ini adalah agar kiranya dosen bisa
menjelasjan lebih rinci agar mengurangi kerumi tan dalam memahami materi sehingga
pembelajaran lebih menarik.
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3. Uji Coba Kelompok Kecil
Mahasiswa memperhatikan penjelasan, setelah dinjelaskan materi dan penggunaan trainer,
mahasiswa kemudian diberi kesempatan untuk perangkaian dan ujicoba Trainer Mikokontroler
Arduino. Selanjutnya kelima orang subjek penelitian diminta untuk mengisi angket yang berisi
pernyataan dan kolom komentar untuk meminta tanggapan subjek penelitian terhadap produk
yang dikembangkan.
Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil diperoleh persentase respon mahasiswa dari
empat aspek, yaitu aspek aplikasi, tampilan (media), content (isi), dan bahasa yang menunjukkan
bahwa pembelajaran Trainer Mikokontroler Arduino berbasis kit robot beroda berada pada
kategori sangat praktis dengan persentasi sebanyak 96,00%.
Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Kelompok Kecil
No

Aspek

R1

R2

R3

R4

R5

Persentase
total

1 Aplikasi 80.00 80.00 80.00 95.00 90.00
85.00
2 Tampilan 80.00 80.00 75.00 95.00 95.00
85.00
3 Content
78.10 78.10 75.00 96.90 90.60
84.00
4 Bahasa
75.00 75.00 75.00 87.50 100.00
83.00
Berdasarkan Tabel 4.22 Trainer Mikokontroler Arduino berada pada kategori sangat praktis.
Hasil uji coba ini digunakan untuk perbaikan dengan melakukan revisi produk sebelum dilakukan
uji coba lapangan. Adapun saran yang diberikan oleh subjek uji coba kelompok kecil agar
komponen pada trainer di jelaskan lebih mendalam lagi telah diselesaikan agar bisa menjadi
bahan pembelajaran dan evaluasi diri bagi mahasiswa (self assessment).
4. Uji Coba Lapangan
Mahasiswa memperhatikan penjelasan secara teori. Setelah penjelasan materi dan
penggunaan trainer, kemudian diberi kesempatan untuk menggunakan trainer pembelajaran
mikrokontroler dan interface. Selanjutnya kelima belas orang subjek penelitian diminta untuk
mengisi angket yang berisi pernyataan dan kolom komentar untuk meminta tanggapan subjek
penelitian terhadap produk yang dikembangkan.
Berdasarkan hasil uji coba lapangan diperoleh rata-rata persentase respon siswa dari empat
aspek, yaitu aspek aplikasi, tampilan (media), content (isi), dan bahasa yang menunjukkan bahwa
pembelajaran Trainer Mikokontroler Arduino berada pada kategori sangat baik dengan persentasi
sebanyak 88.80%.
Berdasarkan Tabel diperoleh persentase rata-rata aspek aplikasi 88.00%, tampilan (media)
87.30%, content (isi) 89.80% dan bahasa 90.00% yang menunjukkan media pembelajaran Trainer
Mikokontroler Arduino berada pada kategori sangat baik.
Berdasarkan respon yang telah diberikan oleh mahasiswa pada tiga tahap, yaitu tahap uji
coba pertama yaitu uji coba one to one dengan melibatkan 3 orang mahasiswa, kemudian
dilanjutkan pada tahap kedua yaitu uji coba kelompok kecil yang dilakukan dengan melibatkan
sampel sebanyak 5 orang mahasiswa. Pada kedua tahap tersebut mahasiswa juga diberi
kesempatan untuk menggunakan media pembelajaran Trainer Mikokontroler Arduino yang telah
dikembangkan. Sedangkan uji coba tahap ketiga yaitu uji coba lapangan dilakukan setelah
pengujian tahap pertama dan kedua selesai dan produk selesai direvisi. Uji coba lapangan
dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 15 orang mahasiswa atau mendekati kondisi
belajar sebenarnya. Adapun hasil dari ketiga tahap uji coba tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.23.
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Tabel 2.3 Rekapitulasi Respon Mahasiswa
Uji Coba Uji coba
Aspek
Uji Coba 3
No.
1
2
1
Aplikasi
80.00
85.00
88.00
2
Tampilan
80.00
85.00
87.30
Content
3
82.00
(isi)
84.00
89.80
4
81.30
Bahasa
83.00
90.00
(Akbar, 2013) menerangkan bahwa persentase penilaian instrumen dikatakan sangat valid
atau sangat baik jika nilai perolehan keseluruhan instrumen sebesar 85,01%-100%.
c. Keefektifan
Data yang berhasil di kumpulkan setelah melakukan implemenatasi pada penelitian ini yang
dapat mengungkap keefektifan dari Trainer Mikrokontroler Arduino yaitu analisis data tes berupa
pretest dan posttest. Hasil dari data pretest dan posttest dapat di lihat pada Tabel 4.12 sebagai
berikut.
Tabel 2.4 Nilai Pretest dan Posttest
Mahasiswa
Pretest Posttest
Responden 1
12
76
Responden 2
28
72
Responden 3
28
76
Responden 4
56
84
Responden 5
8
76
Responden 6
16
60
Responden 7
16
88
Responden 8
16
68
Responden 9
28
84
Responden 10
48
64
Responden 11
28
84
Responden 12
24
84
Responden 13
12
64
Responden 14
36
84
Responden 15
20
84
Skor
56
88
Mean
25
77
N-Gain
0,72
Kategori
Tinggi
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa pada skor minimal yang diperoleh nilai mean
pada saat pretest yaitu 25 sedangkan pada posttest yaitu 77. Untuk mendapatkan selisih dari
pretest dan posttest dilakukan N-Gain. Perolehan N-Gain yaitu 0,72 yang berarti berada pada
kategori tinggi. Hasil data yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan evaluasi menggunakan
pretest dan posttest maka peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat perubahan kognitif
terhadap mahasiswa setelah dilakukannya implementasi pengembangan Trainer Mikrokontroler
Arduino pada mata kuliah mikrokontroler dan interface.
Pembahasan
Hasil analisis validasi ahli media diperoleh persentase rata-rata sebesar 90.00% dengan
kategori sangat valid, validasi ahli materi diperoleh persentase rata-rata sebesar 91.00% dengan
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kategori sangat valid, validasi buku panduan diperoleh persentase rata-rata sebesar 92.00%
dengan kategori sangat valid, validasi angket respon dosen diperoleh persentase rata-rata sebesar
81.00% dengan kategori sangat valid, validasi angket respon mahasiswa diperoleh persentase
rata-rata sebesar 81.00% dengan kategori sangat valid, dan instrumen soal/tes diperoleh
persentase rata-rata sebesar 84.00% dengan kategori cukup valid.. Persentase penilaian instrumen
dikatakan sangat valid atau cukup valid jika nilai perolehan keseluruhan instrumen sebesar
85.01%-100% dan 70.01%-85,00%. Secara umum hasil uji coba telah memenuhi syarat kevalidan
dengan penilaian umum terhadap semua komponen yang telah divalidasi oleh ahli. Semua
validator memberikan penilaian bahwa komponen yang dinilai dinyatakan dapat digunakan.
Uji coba lapangan dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 15 orang mahasiswa
atau mendekati kondisi belajar sebenarnya. Berdasarkan hasil analisis respon mahasiswa pada
tahap uji coba one to one diperoleh persentase rata-rata 81.10%, pada tahap uji coba kelompok
kecil diperoleh persentase rata-rata 84.00% dan pada tahap uji coba lapangan diperoleh persentase
rata-rata 88.80%. Hal ini menunjukkan bahwa respon mahasiswa pada tahap uj coba 1, uji coba
2, dan uji coba 3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa
media pembelajaran Trainer Mikokontroler Arduino tersebut praktis digunakan oleh mahasiswa.
Adapun pengumpulan respon dosen dilakukan dengan melibatkan seorang dosen mata kuliah
mikrokontroler dan interface.
Data hasil belajar, berupa pemberian soal pilihan ganda diawal dan akhir pertemuan yang
menjadi tolak ukur peneliti untuk melihat perubahan dari segi peningkatan hasil belajar
mahasiswa. Berdasarkan data hasil belajar diperoleh selisih dari nilai pretest dan posttest sebesar
0,72 yang berada pada kategori tinggi pada uji gain. Perubahan tersebut membuktikan bahwa
Trainer Mikrokontroler Arduino dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil
belajar mahasiswa.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Proses pengembangan Trainer Mikokontroler Arduino dikembangan menggunakan model
pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yakni, (1) Analyze; analisis kebutuhan untuk
menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi mahasiswa pada mata
kuliah pemrograman terstruktur mahasiswa kelas A angkatan 2017 AMIK Lamappapoleonro
Soppeng. (2) Design; menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi
pembelajaran Trainer Mikokontroler Arduino pada mata kuliah pemrograman terstruktur
mahasiswa kelas A angkatan 2017 AMIK Lamappapoleonro Soppeng. (3) Development;
mengembangkan Trainer Mikokontroler Arduino. (4) Implementation; melaksanakan program
pembelajaran dengan menerapkan Trainer Mikokontroler Arduino pada mata kuliah
pemrograman terstruktur mahasiswa kelas A angkatan 2017 AMIK Lamappapoleonro
Soppeng. (5) Evaluation; tahap evaluasi ini dilakukan di semua tahap, utamanya pada tahap
design dan tahap development.
2. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran Trainer Mikokontroler Arduino yang telah
dinyatakan valid, praktis, dan efektif untuk dipergunakan sebagai media pembelajaran pada
mata kuliah pemrograman terstuktur.
5. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa hal yang disarankan, sebagai berikut:
1. Bagi Kampus : Trainer Mikokontroler bisa dikembangan pada mata kuliah baik teori
maupun praktikum yang cocok dengan penggunaan media berbasis trainer.
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2. Bagi Dosen : Dosen disarankan dapat memanfaatkan Trainer Mikokontroler dengan cara
mengembangkan materi pembelajaran sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran dan
evaluasi diri bagi mahasiswa (self assessment).
3. Bagi Mahasiswa : Produk yang dikembangkan dapat digunakan sebagai sumber belajar
peserta didik secara mandiri dan melakukan self assesment baik di sekolah ataupun
rumah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya : Saran bagi penelitian lanjutan (1) disarankan untuk
mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman, motivasi, dan prestasi belajar peserta
didik dalam hal penggunaan Trainer Mikokontroler, (2) menjadi bahan acuan untuk lebih
mengembangkan penelitian sampai pada tahapan uji penerapan/desiminasi sehingga
didapatkan hasil yang lebih baik dan lebih mendalam.
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Abstrak
LoRa merupakan sistem komunikasi wireless yang dapat mengirim data hingga jarak
lebih dari 10 Km daerah pedesaan dan lebih 30 Km di atas permukaan laut. Hal itu yang
melatarbelakangi kami melakukan penelitian untuk mengetahui jarak dan persentase data
terkirim LoRa dalam hutan. Hal itu kami anggap penting dikarekaan LoRa dapat dimanfaakan
untuk media pengirim data dalam hutan yang tidak ada jaringan, semisal digunakan sebagai
media pengirim data hasil bacaan kebakaran hutan atau digunakan untuk para penjelajah hutan
untuk tracking. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami membuat sebuah node dari arduino
yang telah dirakit bersama LoRa. Proses pegambilan data dilakukan setiap kelipatan jarak 100
meter antar dua node LoRa di dalam hutan, serta kami melakukan konfigurasi terhadap LoRa
yaitu mengeset 250 untuk Bandwidth (BW), 4/5 untuk Coding Rate (CR) dan untuk Spreading
Factor(SF) kami menggunakan tiga konfigurasi yaitu 12, 10, dan 9. Hasil penelitian yang kami
dapatkan, dari 3 konfigurasi Spreading Factor yang kami gunakan, kami mendapatkan bahwa
Spreading Factor yang terbaik adalah Spreading Factor 10 dimana LoRa dapat berfungi dengan
baik pada jarak maksimal 500 meter dengan hasil persentase data terkirim untuk jarak 100 m
adalah 100%, jarak 200 m adalah 100%, jarak 300m adalah 100%, jarak 400m adalah 98%,
jarak 500m adalah 98%.
Kata kunci—LoRa, Hutan, Arduino, Jarak, Spreading Factor, Persentase Data Terkirim

Abstract
LoRa is a wireless communication system that can send data up to distances of more
than 10 km in rural areas and more than 30 km above sea level. That is the background for us to
do research to find out the distance and percentage of data sent by LoRa in the forest. We consider
this to be important because LoRa can be used for sending data in forests without a network, such
as being used as a medium for sending forest fire readings or for forest explorers for tracking. In
our research, we created a node from Arduino that has been assembled with LoRa. The data
collection process is done every 100 meters between two LoRa nodes in the forest, and we
configure LoRa to set 250 for Bandwidth (BW), 4/5 for Coding Rate (CR) and for Spreading
Factor (SF) we use three configurations namely 12, 10, and 9. The results of our research, from
the 3 Spreading Factor configurations that we use, we find that the best Spreading Factor is
Spreading Factor 10 where LoRa can function well at a maximum distance of 500 meters with a
percentage result data sent for 100m is 100%, 200m is 100%, 300m is 100%, 400m is 98%, 500m
is 98%.
Keywords—LoRa, Forest, Arduino, Distance, Spreading Factor, Percentage of Data Sent
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
utan merupakan hal yang penting dalam ekosistem di bumi. Itu tidak terlepas dari
fungsi hutan itu sendiri yaitu sebagai pemasok oksigen untuk umat manusia bahkan
menyandang predikat sebagai paru-paru dunia. Hutan adalah sebuah ekosistem besar yang
meyebabkan bayak peneliti yang tertarik untuk menjelajah hutan baik untuk menemukan jenis
tanaman atau jenis hewan baru yang bertujuan untuk ilmu pengetahuan maupun obat-obatan.
Beberapa contoh tersebut yang menyebabkan hutan sangat penting untuk manusia.
Kebakaran adalah hal yang sangat berbahaya, api dari hasil kebakaran dapat
menyebarluas dengan cepat. Pada umumnya dimanapun tempatnya baik di kota, di desa, maupun
dihutan, kebakaran merupakan momok yang sangat menakutkan. Perbedaan tempat terjadinya
kebakaran memiliki kerugian tersendiri. Kebakaran yang terjadi dihutan akan banyak
menyebabkan kerugian. Contoh kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah membuat
udara tercemar yang meyebabkan manusia sulit untuk mendapatkan udara bersih.
Masalah lain yang ditimbulkan dari asap hasil kebakaran adalah kabut asap yang tebal
yang dapat menghalangi jarak pandang pada saat berjalan maupun pada saat mengendarai
kendaraan. Bukan hanya itu, disamping kerugian yang disebabkan kepada manusia, kebakaran
hutan juga mengakibatkan banyaknya hewan-hewan yang meninggal dan kehilangan tempat
tinggal. Oleh karena itu, kebakaran hutan sangat penting untuk cepat diketahui apa bila terjadi
dan harus cepat ditangani sedini mungkin.
Namun masalah yang timbul adalah meskipun sudah banyak alat pendeteksi kebakaran
yang telah ditemukan namun tidak tersedianya layanan jaringan untuk mengirim informasi
tentang kebakaran di sekitar hutan [1]. Solusinya adalah merancang jaringan publik sehingga
detektor kebakaran dapat mengirim data dari hutan jika terjadi kebakaran. Oleh karena itu
diperlukan perangkat yang dapat mengirim data lintas hutan. Sesuai dengan jangkauan jaringan
komunikasi data, komunikasi nirkabel dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, (i) jarak
pendek dan (ii) jarak jauh. WiFi, Zigbee, dan Bluetooth merupakan jaringan komunikasi jarak
pendek, yang cocok untuk lingkungan dalam ruangan. Dari penelitian yang ada menggunakan
Zigbee [2]–[5], rentang komunikasi antara sensor-node terlalu pendek terutama jika
diimplementasikan di hutan. Di sisi lain, untuk jarak jauh, berbagai jaringan nirkabel dapat
digunakan. Salah satunya adalah teknologi LoRa [6], dimana jaringan nirkabel LoRa, jangkauan
komunikasi data jarak jauh mendekati 15 km di lapangan dan mendekati jarak 30 Km di atas
permukaan laut [7]. Oleh karena itu kami tertarik untuk mengetahui kinerja LoRa di dalam hutan.
Diharapkan dari hasil penelitian ini, LoRa dapat dimanfaatkan sebagai media penyalur informasi
baik untuk pendeteksi kebakaran hutan atau tracking para penjelajah hutan untuk sistem
monitoring koordinat para penjelajah.

H

2. METODE PENELITIAN
2.1 Arsitektur Perangkat Keras
Pada penelitian yang kami lakukan, kami merakit sebuah Node dimana Node tersebut
merupakan gabungan dari Arduino Uno dengan LoRa shield 915 Mhz.
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Gambar 1 Node menggunakan LoRa dan Arduino
2.2 Spreading Factor (SF)
SF adalah rasio antara simbol rate dan chip rate. Faktor penyebaran yang lebih tinggi
meningkatkan Signal to Noise Ratio (SNR), dan karenanya sensitivitas dan jangkauan, tetapi juga
meningkatkan airtime paket. Jumlah chip per simbol dihitung sebagai 2SF. Sebagai contoh,
dengan SF 12 (SF12) 4096 chip / simbol digunakan. Setiap peningkatan SF mengurangi separuh
laju transmisi dan, karenanya, menggandakan durasi transmisi dan akhirnya konsumsi energi.
Faktor sebaran dapat dipilih dari 6 hingga 12. Seperti yang telah kami tunjukkan dalam penelitian
sebelumnya, komunikasi radio dengan SF yang berbeda saling ortogonal satu sama lain dan
pemisahan jaringan menggunakan SF yang berbeda dimungkinkan [8].
2.3 Evaluasi Kerja
Secara kualitif bisa kita perkirakan bahwa jarak LoRa dalam hutan sudah pasti akan lebih
pendek dibandingkan dengan jaran di pedesaan ataupun di atas permukaan laut dikarenakan
adanya redaman sinyal yang terdapat dalam hutan dikarenakan pepohonan yang berada di dalam
hutan. Namun, secara kuantitatif kita belum tau besaran nilai jarak serta persentase data terkirim
LoRa di dalam hutan. Oleh karena itu kami melakukan penelitian dengan cara langsung ke dalam
hutan untuk melakukan penelitian serta pengambilan data.
Gambar 2 menunjukkan lokasi penelitian, Kami melakukan pengumpulan data yang
berlokasi di Negara Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa. Titik
koordinatnya adalah 5 o14 "S 119 o33" E. Secara garis besar, Indonesia terdiri dari 5 jenis hutan,
yaitu hutan bakau, hutan rawa, hutan savana, hutan musiman, dan hujan tropis. Kami melakukan
penelitian pada jenis hutan musiman. Gambar 3 menunjukkan kondisi di dalam hutan. Kita dapat
melihat kondisi hutan memiliki pohon yang rapat sehingga dapat melemahkan sinyal dari LoRa.
Proses pegambilan data dilakukan setiap kelipatan jarak 100 meter antar dua node LoRa
di dalam hutan, serta kami melakukan konfigurasi terhadap LoRa yaitu mengeset 250 untuk
Bandwidth (BW), 4/5 untuk Coding Rate (CR) dan untuk Spreading Factor(SF) kami
menggunakan tiga konfigurasi yaitu 12, 10, dan 9, dimana kami menggunakan Tx Power 14 dBm,
untuk node menggunakan 3 dBi antena, dan Ground Plane FPV Telemetry antena pada node
penerima 5dBi bekerja pada 915 MHz.
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Gambar 2 Lokasi node sensor dalam percobaan
Gambar 2 Menjelaskan proses pengambilan data jarak cakupan sinyal Pada LoRa. Proses
pengambilan data dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada jarak kelipatan 100 m, dan tiap jarak kami
melakukan perumahan nilai Spreading Factor (SF) pada LoRa sebanyak 3 kali yaitu 12, 10, dan
9. Setiap perubahan Spreading Factor dilakukan pengiriman data sebanyak 100 kali dengan besar
data adalah 19 Byte.

Gambar 3 Gambar situasi dalam hutan.
Gambar 3 dapat kita liat situasi keadaan dalam hutan. Sebagaimana yang kita lihat, ada
banyak pepohonan yang cukup rapat yang terdapat pada hutan musiman sehingga pada saat
pengambilan data dapat meredam jarak jangkauan dari sinyal LoRa.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengukuran Jarak dan Persentase Data Terkirim
Dari hasil penelitian yang kami lakukan, dimana kami melakukan pengambilan data
untuk setiap jarak kelipatan 100 m Node LoRa dalam hutan, dengan melakukan konfigurasi
perubahan nilai Spreading Factor (SF) yaitu 12, 10, dan 9, serta melakukan pengiriman data yang
besarnya 19 byte sebanyak 100 kali untuk setiap perubahan Spreading Factor (SF) dan jarak
kelipatan 100m.
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Tabel 1 Hasil Pengukuran Jarak dan Persentase data Terkirim LoRa
LoRa
Mode

Lora Configuration

JARAK (m)

BW

CR

SF

100 m
(%)

200 m
(%)

300 m
(%)

400 m
(%)

500 m
(%)

1

250

4/5

12

100

100

100

97

87

2

250

4/5

10

100

100

100

98

98

3

250

4/5

9

100

100

96

-

-

Tabel 1 adalah hasil pengambilan data jarak dan persentase data terkirim pada LoRa di
dalam hutan. Data dikirim sebanyak 100 kali dengan besar data adalah 19 byte. Setiap proses
pengiriman diulang pada setiap 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, dan 500 m hingga pada akhirnya
data yang dikirim hilang karena redaman sinyal oleh kepadatan tanaman hutan. Pada setiap jarak
100 m kami melakukan konfigurasi pengubahan nilai Spreading Factor (SF) sebanyak 3 kali, yaitu
masing-masing 12, 10, dan 9.
4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang kami dapatkan, LoRa dapat berfungi dengan baik dalam hutan
pada jarak maksimal 500 meter dengan hasil persentase data terkirim untuk jarak 100 m adalah
100%, jarak 200 m adalah 100%, jarak 300m adalah 100%, jarak 400m adalah 98%, jarak 500m
adalah 98% dengan konfigurasi Bandwidth (BW) 250, Code Rate (CR) 4/5 dan Spreading Factor
(SF) 10.
Semakin kecil Spreading Factor (SF) maka berpengaruh terhadap jarak dan persentase
data terkirim, dimana semakin kecil Spreding Factor (SF) maka jarak LoRa akan semakin pendek,
begitu pula dengan persentase data terkirim akan semakin banyak bahkan data akan hilang dalam
artian data tidak sampai.
5. SARAN
Performa LoRa sangat bergantung dengan kondisi alam sekitar, semakin banyak halangan
maka akan semakin terbatas jarak jangkauan sinyal dan semakin menurut persentasi data terkirim.
Pada penelitian ini dilakukna pada jenis hutan musiman. Untuk penelitian selanjutnya disarankan
memilih jenis hutan yang berbeda semisal hutan bakau, hutan rawa, hutan savana, hutan musiman,
dan hujan tropis agar gambaran tentang performa LoRa dapat lebih banyak dan lebih meyeluruh
diberbagai jenis hutan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah memberi dukungan
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Abstrak
Permasalahan yang biasa muncul dalam penerapan system informasi adalah tidak
adanya keselarasan dengan visi misi organisasi sehingga menjadi penghambat pencapaian visi
misi organisasi. Untuk menyelaraskan visi misi organisasi dan visi misi teknologi informasi maka
diterapkanlah Enterprise Architecture (EA). Salah satu metode EA adalah Enterprise Architecure
Planning (EAP). Metode Enterprise Architecure Planning dapat diterapkan pada bidang
pendidikan seperti pesantren. Penerapan Enterprise Architecture Planning pada pesantren
Walisongo akan menghasilkan suatu analisis tentang penerapan teknologi pada saat ini dan
memberikan gambaran tentang kebutuhan teknologi informasi dimasa yang akan datang. Selain
itu Enterprise Architecture Planning juga melakukan analisis terhadap model bisnis, entitas
yang terlibat dalam model bisnis serta kebutuhan aplikasi untuk model bisnis tersebut. Sebagai
pesantren yang modern pesantren Walisongo membutuhkan penerapan teknologi informasi, agar
penerapan teknologi informasi pada pesantren Walisongo sesuai dengan kebutuhan saat ini dan
masa yang akan datang maka diterapkanlan Enterprise Architecture Planning. Penerapan
Enterprise Architecture Planning pada penelitian ini akan menghasikan kerangka untuk
implementasi dan pengembangan teknologi informasi yang akan mendukung pencapaian tujuan
strategis pesantren Walisongo.
Kata kunci: Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Enterprise Architecture Planning,

Abstract
The problem that usually arises in the application of information systems is the absence
of alignment with the vision and mission of the organization so that it becomes an obstacle to
achieving the organization's vision and mission. To align the vision and mission of the
organization and the vision and mission of information technology, Enterprise Architecture (EA)
was applied. One of the EA methods is Enterprise Architecure Planning (EAP). The Enterprise
Architecure Planning method can be applied in the field of education such as pesantren. The
application of Enterprise Architecture Planning to the Walisongo pesantren will produce an
analysis of the current application of technology and provide an overview of the needs of
information technology in the future. In addition, Enterprise Architecture Planning also analyzes
the business model, entities involved in the business model and application requirements for the
business model. As a modern boarding school Walisongo boarding school requires the
application of information technology, so that the application of information technology in
Walisongo boarding school in accordance with current and future needs, the Enterprise
Architecture Planning is implemented. The application of Enterprise Architecture Planning in
this research will produce a framework for the implementation and development of information
technology that will support the achievement of the strategic objectives of the Walisongo boarding
school.
Keywords: Information System, Information Technology, Enterprise Architecture Planning.
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1. PENDAHULUAN

S

alah satu penerapan teknologi informasi pada bidang pendidikan adalah penerapan sistem
informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah suatu sistem informasi yang
memberikan layanan informasi yang dimulai dari pengolahan data siswa dan pengolahan data
nilai siswa [1]. Sistem informasi akan menyajikan informasi tentang siswa, guru, nilai dan
aktivitas lainnya yang berhubungan dengan sekolah. Penyajian informasi dari sistem informasi
akademik diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berhubungan dengan siswa
dan aktivitas belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar tidak hanya dilakukan di sekolahsekolah umum tapi juga dilakukan di pesantren. Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan
yang berbasiskan agama Islam dengan tujuan pendalaman pengetahuan agama Islam [2]. Karena
mengajarkan tentang pendalaman pengetahuan agama Islam p esantren dapat juga dikatakan sebagai
institusi pendidikan yang berperan sebagai model pendidikan karakter di Indonesia [3]. Selain
mempelajari agama Islam pada pesantren juga diajarkan mata pelajaran atau pengetahuan umum
seperti yang diajarkan pada sekolah-sekolah umum. Model pesantren seperti ini biasa juga disebut
sebagai pesantren modern, dimana pada pesantren tersebut mengajarkan pengetahuan umum yang
dikaitkan dengan ajaran agama Islam [4].
Sebagai pesantren modern, pesantren Walisongo Pontianak membutuhkan sistem
informasi akademik yang berbasis teknologi informasi. Sistem informasi akademik tersebut
dibutuhkan untuk mengolah data dan menyajikan informasi baik kepada murid, orang tua murid,
guru dan pihak yayasan yang menaungi pesantren Walisongo Pontianak. Penerapan sistem
informasi akademik merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan teknologi informasi dan
pencapaian strategi bisnis organisasi. Untuk itu perlu penyelarasan antara tujuan dari pesantren
Walisongo Pontianak dengan penerapan sistem informasi akademik dalam hal ini adalah
teknologi informasi pada pesantren Walisongo Pontianak. Keselarasan antara tujuan organisasi
dan penerapan sistem informasi dan teknologi informasi akan menciptakan dan meningkatkan
efesiensi, mengurangi biaya, meningkatkan hubungan dengan pihak lain serta menghasilkan
solusi bisnis bagi organisasi[5]. Penyelarasan antara sistem informasi dengan tujuan serta
kebutuhan organisasi adalah untuk mengurangi kesenjangan pada saat pengembangan sistem
informasi, untuk itu dalam penerapan dan pengembangan sistem informasi dibutuhkanlah suatu
kerangka dalam merencanakan, merancang dan mengelola sistem informasi yang biasa disebut
Enterprise Architecture [6].
Enterprise Architecture adalah alat yang dapat digunakan untuk mengelola teknologi
informasi, pendekatan yang digunakan enterprise architecture adalah pendekatan logis,
komprehensif dan holistik dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi secara
bersama-sama [7]. Ada beberapa framework atau kerangaka yang dapat digunakan dalam
Enterprise Architecture, yaitu; Zachman Framework, TOGAF, Enterprise Architecture Planning
(EAP), Business System Planning (BSP) dan lainnya. Pada penelitian ini penulis akan
menggunakan Enterprise Architecture Planning dalam merancang system informasi akademik
pada pesantren Walisongo Pontianak.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Enterprise Architecture
Planning dengan beberapa tahap perencanaan:
1. Inisialisasi perencanaan.
2. Identifikasi objek.
a. Pemodelan bisnis.
b. Analisis sistem saat ini.
3. Perncanaan arsitektur.
a. Arsitektur data
b. Arsitektur aplikasi
c. Arsitektur teknologi
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4. Perencanaan implementasi dan migrasi
2. 1. Pengacuan Pustaka
2.1.1. Enterprise Architecture Planning (EAP)

Enterprise Architecture adalah suatu penerapan manajemen untuk memaksimalkan
kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi teknologi informasi dan aktivitas membangun
sistem untuk pencapaian tujuan kinerja organisasi [8]. EAP merupakan suatu metode yang
digunakan untuk membangun dan mengembangkan arsitektur sistem informasi. Enterprise
Architecture Planning adalah suatu pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada
kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur tersebut dilakukan sedemikian
rupa dalam rangka untuk mendukung pergerakan aktivitas bisnis dan pencapaian system
informasi pada organisasi [9]. Enterprise Architecture Planning akan menjelaskan tentang data,
aplikasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan bisnis organisasi (gambar
1). Tahapan pada Enterprise Architecture adalah tahapan untuk memulai, tahapan untuk
memahami kondisi saat ini, tahapan pendefenisian masa depan dan tahapan penyusunan rencana
untuk mencapai visi dimasa depan.

Gambar 1. Lapisan Enterprise Architecture.
2.1.2.Konsep Porter’s Value-added Chain
Konsep Porter’s Value-added Chain membagi fungsi-fungsi utama
organisasimenjadi 2 bagian, yaitu primary activities dan support activities (gambar 2 ).

Gambar 2. Porter’s Value-added Chain.

pada
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan Enterprise Architecture Planning (EAP) pada pesantren Walisongo
Pontianak dimulai dengan melakukan inisiasi perencanaan. Pada inisiasi perencanaan
didefinisikan ruang lingkup dan sasaran dari EAP.
Aktivitas yang terdapat pada Pesantren Walisongo Pontianak dipengaruhi oleh beberapa
aspek, yaitu:
1. Aspek input atau masukan
Aspek masukan pada Pesantren Walisongo penerimaan santri baru yang terjadi pada
setiap tahun akademik.
Setiap calon santri dapat mendaftar sesuai dengan tingkat pendidikan yang diinginkan.
Tingakat pendidikan pada Pesantren Walisongo adalah Sekolah Dasar (Madrasah
Ibtidaiyah), Sekolah Menengah Pertama (Madrasah Tsanawiyah) dan Sekolah Menengah
Atas (Madrasah Aliyah).
2. Aspek Proses.
Fokus aktivitas utama dari pesantren Walisongo adalah pendidikan agama Islam dan
pengetahuan umum. Pengetahuan umum yang diajarkan akan selalu dikaitan dengan
pendidikan agama Islam.
3. Aspek Keluaran
Alumni dari Pesantren Walisongo ini diharapkan menjadi sumber daya manusia yang
pintar dan memiliki ahklak yang baik.
Pada tahapan inisiasi perencanaan perlu dilakukan penyelarasan antara Visi Misi
Pesantren Walisongo dengan visi misi pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan
teknologi informasi. Penyelarasan ini agar visi misi pembangunan dan pengembangan sistem
informasi dapat menunjang pencapaian visi dan misi organisasi atau Pesantren Walisongo, yaitu:
membangun dan mengembangkan sistem informasi yang saling terintegrasi antara unit-unit
terkait yang terdapat pada pesantren/sekolah dengan pihak yayasan sebagai penyelenggara.
Tahap selanjutnya adalah melakukan pemodelan bisnis, pemodelan bisnis merupakan
fungsi dari sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam bisnis yang didefinisikan berdasarkan
bagian-bagiannya, definisi fungsi bisnis tersebut hanyalah didasarkan pada aksi-aksi yang
dilakukan, bukan pada organisasinya maupun orang yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan suatu fungsi [10].
Pada penelitian ini model bisnis pada pesantren Walisongo diuraikan dengan konsep
Porter’s Value-added Chain (rantai nilai Porter). Pada konsep Porter’s Value-added Chain fungsifungsi utama pada pesantren Walisongo dibagi menjadi dua kelompok
1. Primary activities, terdiri dari:
a. Penerimaan santri baru.
b. Operasional Tata Usaha.
c. Pengelolaan SDM dan sarana prasarana.
d. Kegiatan belajar mengajar.
2. Support activities, terdiri dari:
a. Yayasan.
b. Pengelolaan keuangan.
c. Unit pendukung belajar mengajar (lab komputer, perpustakaan, asrama).
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Gambar 3. Rantai Nilai Pesantren Walisongo Pontianak
Setelah melakukan identifikasi fungsi utama dan fungsi pendukung maka dilakukanlah
dekomposisi area fungsional. Fungsi utama dan fungsi pendukung pada pesantren Walisongo
Pontianak diketahui setelah melakukan analisis rantai nilai Porter’s yang selanjutnya dibuatlah
bagan hirarki fungsi bisnis pada pesantren Walisongo Pontianak. Bagan hirarki fungsi bisnis
pesantren Walisongo Pontianak adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan santri baru
Penerimaan santri baru merupakan aktivitas pengelolaan santri baru, dimulai dari
pembentukan panitia dan selanjutnya calon santri melakukan pendaftaran, tes masuk
dan pendaftaran ulang sebagai santri bagi yang diterima.
1.1. Perencanaan penerimaan santri baru
1.1.1. Penetapan panitia
1.1.2. Penyusunan anggaran
1.1.3. Penjadwalan kegiatan penerimaan
1.2. Tes seleksi masuk
1.2.1. Menyiapkan soal
1.2.2. Pelaksanaan tes
1.2.3. Penetapan hasil tes
1.2.4. Mengumumkan hasil tes
1.3. Pendaftaran ulang santri
1.3.1. Menerima kelengkapan berkas
1.3.2. Pelaporan penerimaan santri baru
2. Operasional Tata Usaha
2.1. Penyusunan jadwal.
2.1.1. Penetapan mata pelajaran
2.1.2. Penetapan guru mata pelajaran
2.1.3. Penetapan jadwal belajar mengajar
2.2. Kegiatan belajar mengajar
2.2.1. Proses belajar mengajar
2.2.2. Ulangan dan ujian
2.2.3. Perhitungan nilai
3. Pengelolaan SDM dan sarana prasarana
3.1. Perencanaan dan kebijakan guru dan karyawan
3.1.1. Rencana dan kebijakan rekruitmen guru dan karyawan
3.1.2. Kebijakan administrasi guru dan karyawan
3.1.3. Kebijakan pengembangan keilmuan guru
3.1.4. Kebijakan pengembangan karir guru dan karywan.
3.2. Administrasi guru dan karyawan
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4.

5.

6.

7.

3.2.1. Administrasi kehadiran guru dan karyawan.
3.2.2. Administrasi penggajian guru dan karyawan.
3.2.3. Monitoring dan evalusai guru dan karyawan.
3.3. Pengelolaan sarana prasaran
3.3.1. Usulan pengadaan saran prasana
3.3.2. Realisasi pengadaan sarana prasana
3.3.3. Pemeliharaan sarana prasarana
Kegiatan belajar mengajar
4.1. Penyusunan dan penetapan kurikulum.
4.1.1. Usulan perubahan atau pembaharuan kurikulum
4.1.2. Penerapan kurikulum
4.1.3. Evaluasi kurikulum
4.2. Proses belajar mengajar
4.2.1. Perencanaan proses belajar mengajar
4.2.2. Pelaksanaan proses belajar mengajar
4.2.3. Kontrol proses belajar mengajar
4.2.4. Evaluasi proses belajar mengajar
Yayasan
5.1. Pengelolaan yayasan
5.1.1. Kebijakan yayasan
5.1.2. Pelaksanan ARD/ART
5.1.3. Evaluasi pelaksanaan ARD/ART
5.2. Kepengurusan Yayasan
5.2.1. Kebijakan pengurus yayasan
5.2.2. Penetapan pengurus yayasan
5.2.3. Evaluasi pengurus yayasan
5.2.4. Pemberhetian pengurus yayasan
Pengelolaan keuangan
6.1. Penetapan anggaran pengeluaran
6.1.1. Rencana anggaran pengeluaran
6.1.2. Penetapan anggaran pengeluaran
6.1.3. Penggunaan anggaran pengeluaran
6.1.4. Kontrol anggaran pengeluaran
6.1.5. Evaluasi anggaran pengeluaran
6.2. Penetapanan anggaran penerimaan
6.2.1. Rencana anggaran penerimaan
6.2.2. Penetapan target anggaran penerimaan
6.2.3. Kontrol anggaran penerimaan
6.2.4. Evaluasi anggaran penerimaan
Unit pendukung belajar mengajar
7.1. Penetapan perencanaan unit pendukung
7.1.1. Rencana pengadaan unit pendukung
7.1.2. Rencana pengelolaan unit pendukung
7.1.3. Rencana penggunaan unit pendukung
7.1.4. Rencana pengembangan unit pendukung
7.2. Kebijakan unit pendukung
7.2.1. Kebijakan pengadaan unit pendukung
7.2.2. Kebijakan pengelolaan unit pendukung
7.2.3. Kebijakan penggunaan unit pendukung
7.2.4. Kebijakan pengembangan unit pendukung
7.3. Pengelolaan unit pendukung
7.3.1. Kontrol penggunaan unit pendukung
7.3.2. Evaluasi penggunaan unit pendukung
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Analisa rantai nilai pesantren Walisongo Pontianak sekaligus juga dapat memaparkan
entitas bisnis yang terlibat dalam proses bisnis pada pesantren Walisongo Pontianak, yaitu:
1. Entitas penerimaan santri baru
• Entitas panitia penerimaan santri
• Entitas Calon santri
• Entitas anggaran
• Entitas jadwal kegiatan penerimaan
• Entitas soal tes masuk
• Entitas hasil tes masuk
2. Entitas tata usaha
• Entitas mata pelajaran
• Entitas jadwal mata pelajaran
• Entitas guru
• Entitas santri
• Entitas staf tata usaha
3. Entitas Yayasan
• Entitas ketua yayasan
• Entitas staf/karyawan yayasan.
Berdasarkan entintas yang terlibat dalam proses bisnis pada pesantren Walisongo
Pontianak maka dapat diketahui kebutuhan data dari masing-masing entitas (tabel 1).
Tabel 1. Tabel Kebutuhan Data/Informasi
No
Entitas
Kebutuhan Data/Informasi
1

Yayasan

2

Tata Usaha

3

Guru

a. Membutuhkan data/informasi sekolah;
b. Membutuhkan data/informasi santri;
c. Membutuhkan data//informasi kegiatan
pesantren para santri.
a. Membutuhkan data//informasi santri;
b. Membutuhkan data/informasi guru;
c. Membutuhkan
data/informasi
mata
pelajaran;
d. Membutuhkan data//informasi jadwal;
e. Membutuhkan data/informasi nilai;
a. Membutuhkan data//informasi santri;
b. Membutuhkan
data/informasi
mata
pelajaran;
c. Membutuhkan data//informasi jadwal;
d. Membutuhkan data/informasi nilai;

Tahapan selanjutnya pada enterprise architecture planning system informasi akademik
akan dilakukan identifikasi aplikasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis pada pesantren
Walisongo (tabel 2).
Tabel 2. Kandidat Aplikasi
No
1

Kelompok Aplikasi
Sistem Informasi Penerimaan
Santri

•
•

Kandidat Aplikasi
Aplikasi Pendaftaran Santri Baru
Aplikasi Pendftaran Ulang

2

Sistem Informasi Tata Usaha

•

Aplikasi Pengolahan Data Santri
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•
•
3

•

Sistem Informasi Keuangan

4

Sistem Informasi SDM

5

Sistem Informasi
Prasarana

Sarana

Aplikasi Pengolahan Jadwal
Pelajaran
Aplikasi Pengolahan Data Nilai

Mata

•

Aplikasi Pengolahan Data Pembayaran
SPP
Aplikasi Pembiayaan

•
•
•

Aplikasi Pengolahan Data Guru
Aplikasi Pengolahan Data Karyawan
Aplikasi Pengolahan Data Payrol

•

Aplikasi Pengolahan Data Inventaris
Barang
Aplikasi Pengolahan Data Kontrol dan
Maintenance Sarana Prasaran

•

Untuk mendukung implementasi aplikasi yang diusulkan maka perlu dilakukan analisis
kesenjangan arsitektur teknologi (tabel 3).
Tabel 3. Analisis Kesenjangan Arsitektur Teknologi
Arsitektur TI Saat Ini
Personal Komputer (PC)

Server tidak berfungsi/rusak
Tersedia jaringan
belum memadai

tetapi

Analisis/Usulan

Target Arsitektur TI Masa
Depan
Perlu dilakukan uprade atau Setiap bagian atau entitas
pembaharuan
memiliki personal computer
(PC)
Perlu pengadaan
Setiap
aplikasi
saling
terintegrasi
Menggunakan fiber optic
Pertukaran data lebih cepat

4. KESIMPULAN
Enterprise Architectue Planning pada pesantren Walisongo Pontianak akan mendukung
manajemen pesantren tersebut dalam mencapai tujuan organsasi:
1. Adanya keselarasan antara visi misi pesantren Walisongo Pontianak dengan visi misi sistem
informas dan teknologi informasi.
2. Agar lebih terarah Enterprise architecture Planning yang dirancang dapat digunakan sebagai
panduan dalam pengembangan sistem informasi pada pesantren Walisongo Pontinak.
3. Perancangan Enterprise Architecture Planning akan menghindari munculnya pulau-pulau
informasi pada pesantren Walisongo Pontianak.
4. Perancangan Enterprise Architecture Planning pada pesantren Walisongo Pontianak juga dapat
digunakan sebagai acuan untuk pengembangan sistem informasi dimasa yang akan datang.
5. SARAN
Untuk keberhasilan perancangan enterprise architecture planning pada pesantren
Walisongo Pontianak maka harus mendapat dukungan dari seluruh entitas:
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1. Keterlibatan Pengurus yayasan, kepala sekolah, guru dan semua karyawan serta pengelola
pesantren akan menjadi salah satu kunci pendukung perancangan enterprise architecture
planning pada pesantren Walisongo Pontianak
2. Pesantren Walisongo Pontianak perlu merumuskan kembali visi misi dan tujuan teknologi
informasinya agar selaras dengan visi misi dan tujuan organisasi.
3. Setelah sistem informasi diimplementasika maka perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan
perencanaan dan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan
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Abstrak
UKM sebagai penggerak perekonomian yang kuat terutama pada negara berkembang,
seperti Indonesia. Dengan mengakui keberadaan UKM di Indonesia yang mana pertumbuhan
ekonomi didominasi 90% oleh UKM, maka diperlukan pengelolaan UKM agar problematika
yang ada saat ini dapat diatasi. Terdapat beberapa permasalahan yang masih membayangi UKM
untuk memiliki daya saing dengan UKM negara-negara ASEAN maupun negara-negara lain di
dunia. Salah satu permasalahan adalah bagaimana mengelola pengetahuan sumber daya
manusia yang dimiliki oleh UKM. Melalui penelitian ini akan dihasilkan model Bukowitz sebagai
framework untuk proses manajemen pengetahuan di UKM. Penelitian ini merupakan penelitan
deskriptif dimana menguraikan 7 proses kerja dengan fokus masing-masing. Teknik pengumpulan
data menggunakan kuesioner dan wawancara kepada pelaku UKM di kota Pontianak. Tujuan
penelitian ini mendeskripsikan bagaimana UKM dapat memiliki keunggulan daya saing
menggunakan model Bukowitz untuk proses manajemen pengetahuan. Hasil penelitian ini
membuat fokus dari Get, Use, Learn, Contribute, Assess, Build/Sustain dan Divest.
Kata kunci—Manajemen Pengetahuan, UKM, Model Bukowitz

Abstract
SMEs as a powerful economic driver, especially in developing countries, such as
Indonesia. By recognizing the existence of SMEs in Indonesia, where economic growth is
dominated by 90% by SMEs, it is necessary to manage SMEs so that current problems can be
overcome. There are several problems that still haunt SMEs to have competitiveness with SMEs
in ASEAN countries and other countries in the world. One problem is how to manage the
knowledge of human resources owned by SMEs. Through this research the Bukowitz model will
be produced as a framework for the knowledge management process in SMEs. This research is a
descriptive research which describes 7 work processes with each focus. Data collection
techniques using questionnaires and interviews with SMEs in the city of Pontianak. The purpose
of this study is to describe how SMEs can have competitive advantage using the Bukowitz model
for the knowledge management process. The results of this study focus on Get, Use, Learn,
Contribute, Assess, Build / Sustain and Divest.
Keywords— Knowledge Management, SMEs, Bukowitz Model

1. PENDAHULUAN

S

esuai dengan amanah UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 74 ayat (1) huruf
a, menyebutkan bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain
melalui meningkatan kemampuan sentra IKM. Revitalisasi sentra IKM diharapkan dapat
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meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.
Perekonomian dunia sedang mengalami perubahan yang mendasar pada kekuatan daya saingnya,
dari yang berdasar pada kekayaan sumber daya alam serta upah buruh yang murah, menjadi daya
saing yang ditopang oleh kemampuan bangsa tersebut untuk mengembangkan kreatifitas dan
inovasi dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni [1]. Perusahaan yang
memiliki daya saing menjadikannya sebagai perusahaan yang telah berhasil dalam meningkatkan
efisiensi dan efektifitas melalui restrukturisasi operasional, penurunan biaya operasional
perusahaan, peningkatan kualitas barang dan jasa, pengembangan produk melalui inovasi.
Saat ini liberalisasi ekonomi sulit dibendung, sehingga tindakan untuk mengembangkan
ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi sekaligus sebagai strategi dalam mewujudkan
kemandirian ekonomi sebagaimana demokrasi ekonomi yang telah lama oleh pendiri bangsa
Indonesia menjadi cita-cita mereka. Usaha kecil dan menengah di berbagai negara termasuk
negara-negara di ASEAN menjadi pilar yang tangguh dalam pembangunan ekonomi nasionalnya.
Jumlah UKM di Provinsi Kalbar pada tahun 2014 adalah berjumlah 86.964 unit usaha, yang
terdiri dari usaha mikro sebanyak 61.290 unit, usaha kecil berjumlah 24.300 unit dan usaha
menengah tercatat sebanyak 1.374 unit [2]. Saat ini UKM secara keseluruhan jumlahnya cukup
besar, terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat ada
sekitar 8000-9000 [3]. Tumbuh kembang UKM yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa
UKM tidak terpengaruh oleh gejolak kondisi tersebut, namun demikian, problematika yang
menghambat UKM diantaranya adalah banyak pelaku UKM yang tidak memiliki SDM yang
mumpuni baik dalam penguasaan teknologi informasi yang lemah maupun pada bidang non
manajerial.
Beberapa penelitian mengaitkan manajemen pengetahuan dengan aspek teknis dan aspek
manusia. Dalam banyak praktek manajemen dimana keputusan manajerial akan mempengaruhi
efektifitas menejemen pengetahuan terhadap manajemen sumberdaya manusia dan teknologi
informasi dan komunikasi (ICT) [4]. Penelitian yang dilakukan oleh Eka dimana hasil penelitian
tentang Knowledge Management dengan keunggulan kompetitif menyebutkan bahwa IT Human
Resource yang dimiliki oleh UKM masih tergolong sangat rendah. Oleh karena itu perlu adanya
pelatihan untuk meningkatkan Sumber daya manusia terutama dibidang Teknologi Informasi
untuk membantu meningkatkan Keunggulan Kompetitif UKM [5]. Keunggulan kompetitif UKM
dapat ditingkatkan melalui penerapan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) dan
hal tersebut adalah faktor penting untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan dan memperbaiki
kegiatan operasional UKM [5]. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa pengetahuan yang
dikelola dengan baik akan membawa pengaruh positif dan signifikan sehingga akan
meningkatkan daya saing UKM [6]. Dalam mempraktekan manajemen pengetahuan oleh
organisasi kecil seperti UKM akanlah berbeda bila dibandingkan dengan organisasi yang besar
[7].
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
bagaimana UKM dapat memiliki keunggulan daya saing menggunakan model Bukowitz untuk
proses manajemen pengetahuan.
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) yaitu dengan terjun ke lapangan. Lokasi penelitian yaitu pada Usaha Kecil Mikro dan
Menengah (UKM) Kalimantan Barat. Objek penelitian adalah para pemilik UKM di Kota
Pontianak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah
(1) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah
pertanyaan tertulis secara terstruktur kepada responden berkaitan dengan tanggapanny terhadap
kendala yang selama ini dihadapi oleh para pelaku UKM. Kuesioner disebarkan langsung kepada
pelaku UKM dalam kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh PNM Cabang Pontianak pada
penelitian pendahuluan (2) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
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dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Strategi dan Kebijakan
pengembangan UKM di Indonesia.
2. 1 Teori Manajemen Pengetahuan
Manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai serangkaian proses yang dikembangkan
di dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mengumpulkan, memelihara dan
mendiseminasikan pengetahuan organisasi tersebut [8]. Manajemen Pengetahuan berkaitan
dengan pengetahuan eksplisit, yang dikodifikasi dalam dokumen dan database, dan pengetahuan
implisit, yang berwujud dalam pendidikan dan keterampilan pekerja [9]. Manajemen Pengetahuan
berfungsi meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan
menggabungkan pengetahuan ke dalam proses bisnis [10]. Menurut [11] menyatakan bahwa
manajemen pengetahuan berbasis pada manusia dan hubungan, pertukaran pemahaman, dan suatu
budaya berbagi pengetahuan.
Elemen pokok dalam Manajemen Pengetahuan adalah (1) People: manajemen
pengetahuan berasal dari orang yang merupakan bentuk dasar untuk membentuk pengetahuan
baru, sehingga perlu disadari bahwa tanpa orang tidak akan ada pengetahuan/knowledge. (2)
Technology: merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten dan bisa diandalkan
dalam mendukung sumberdaya yang dimiliki UKM. (3) Proses: terdiri atas menangkap,
menyaring, mengesahkan, mentransformasikan dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh UKM
dan dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu.

Gambar 1. Elemen Pokok Manajemen Pengetahuan
Tujuan Penerapan Manajemen Pengetahuan (1) Agar dalam kegiatan operasional UKM
dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu penghematan waktu dan biaya melalui sumber
pengetahuan yang terstruktur dengan baik. (2) UKM dapat meningkatkan proses kreatifitas dan
inovasi melalui pengetahuan yang dimiliki karyawannya. (3) Meningkatkan Kemampuan UKM
untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi baik itu dalam jangka panjang
maupun jangka pendek. (4) Meningkatkan Produktifitas melalu reuse atau penggunaan kembali
pengetahuan yang sudah di miliki oleh karyawan-karyawan UKM. [12].
Menurut Nonaka dan Takeuchi pada tahun 1995 terdapat dua jenis knowledge, yaitu:
Tacit Knowledge dan Explicit Knowledge. Tacit Knowledge adalah pengetahuan yang terdapat
di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri.
Biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan
bahasa formal kepada orang lain dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan ini
umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran
seseorang. Tacit Knowledge memiliki ciri-ciri, yaitu: Tacit diperoleh dari pengalaman,
pengalaman yang pernah dirasakan, tidak mudah dikomunikasikan atau diberikan kepada orang
lain karena sulit untuk di ekspresikan, pengetahuannya dapat di transfer secara efektif melalui
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bertatap muka (person to person), yaitu pengetahuan yang di dapat oleh kita akan mudah untuk
di transfer melalui percakapan dari kita ke orang lain. Sedangkan Explicit Knowledge
Pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi
(rangkuman) sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Pengetahuan ini bersifat formal dan
mudah untuk dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi karena umumnya merupakan
pengetahuan yang bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam membagi pengetahuannya
kepada orang lain melalui buku, artikel dan jurnal tanpa harus datang langsung untuk mengajari
orang tersebut. Dalam proses penerapannya, pengetahuan explicit lebih mudah karena
pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau dokumentasi [13].

Gambar 2. Siklus Manajemen Pengetahuan
2. 2 Teori Usaha Mikro Kecil Menengah
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah,
UKM bisa dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omzet penjualannya . Badan Pusat
Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil
merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Sedangkan, usaha
menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Memperhatikan bertambahnya jumlah UKM di Kalimantan Barat dan mulai berlakunya
MEA di tahun 2015, menjadi perhatian penting oleh semua pihak agar UKM memiliki daya saing
yang tinggi sehingga meningkatkan kinerja proses bisnis mereka. Banyak cara yang dapat
dilakukan oleh para pelaku UKM agar unggul dalam persaingan di era ekonomi digital dan MEA
saat ini. Sebuah organisasi memiliki sumber daya yang meliputi sumber daya Manusia, sumber
daya Alam, sumber daya Keuangan dan Sumber daya Teknologi. Agar sumber daya yang dimiliki
UKM dapat memiliki daya saing tinggi diperlukan pengelolaan yang terstruktur. Manajemen
pengetahuan merupakan pengembangan keilmuan dalam dunia bisnis.
Proses kerja dalam organisasi bagaimana cara menyebarluaskan pengetahuan secara baik
dan benar, memelihara pengetahuan, serta menghasilkan pengetahuan yang sudah ada. Model
Bukowitz dan Williams untuk proses manajemen pengetahuan yang digunakan untuk menjawab
permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas Get : mencari informasi yang dibutuhkan untuk
membuat keputusan, memecahkan masalah, dan berinovasi, Use : menggabungkan informasi
dengan cara yang baru dan menarik untuk mendorong inovasi organisasi, Learn : proses belajar
secara formal dari pengalaman sebagai sarana menciptakan keunggulan kompetitif, Contribute :
mendapatkan karyawan untuk memposting apa yang telah mereka pelajari untuk repositori,
Assess : evaluasi pada modal intelektual, Build/Sustain : memastikan bahwa modal intelektual
masa depan organisasi layak dan kompetitif, Divest : tidak berpegang pada aset intelektual fisik
atau tidak menciptakan nilai.
Pada penelitian pendahuluan telah disebarkan kuesioner kepada 28 pelaku UKM dengan
menggunakan 10 pertanyaan, hasilnya adalah:
Pertanyaan 1 : untuk mengetahui jumlah tenaga kerja. 23 UKM menjawab jumlah tenaga kerja
sebanyak 5-19 orang. 5 UKM menjawab jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang.
IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 1123

Pertanyaan 2 : untuk mengetahui jenis usaha bergerak dibidang apa. Properti = 3, Perkebunan
sawit = 1, Makanan = 3, Barang dan jasa = 5, Kusen pintu/jendela/bahan bangunan = 1,
Penyewaan tenda, kursi = 1, Gas Elpiji = 1,
Jual/beli kendaraan bermotor = 1, Peternakan
ayam/ikan = 1, Penggilingan daging = 1, Toko Obat = 2, Perdagangan = 5, Fashion = 2.
Pertanyaan 3 dan 4: untuk mengetahui apakah telah memanfaatkan teknologi informasi dan
dipergunakan dalam pekerjaan apa? UKM yang telah menggunakan TI dan memanfaatkannya
untuk pemasaran serta operasional sebanyak 20 UKM (71%) dan 8 UKM (29%) belum
menggunakan TI.
Pertanyaan 7 dan 8: untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh UKM terkait dengan
pengoperasian teknologi. Dari 20 UKM terdapat 10 UKM yang menyatakan memiliki kendala
ketika mereka mengunakan teknologi informasi yang mereka miliki sehingga menghambat dalam
proses operasional, pemasaran produk, perawatan, pencarian informasi yang mendukung usaha
UKM.
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan dengan beberapa fakta
yang dapat dipotret, diperlukan solusi melalui manajemen pengetahuan agar dapat memberikan
nilai / kemampuan potensial & aktual dari karyawan atau pelaku UKM untuk mengambil tindakan
yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tak pasti selama menjalankan usaha mereka.

PROSES KERJA
1. Get

2. Use

3. Learn

Tabel 1. Proses Manajemen Pengetahuan
FOKUS
1. Karyawan UKM yang pernah mengikuti kegiatan seminar,
pelatihan, dan worksop diminta untuk menuliskan
pengalaman yang pernah mereka peroleh tersebut.
2. Karyawan UKM yang mengalami kendala dalam
menjalankan usahanya diminta untuk membuat Log agar
dapat dipecahkan secara bersama-sama solusinya.
3. Menyelenggarakan seminar, workshop atau pelatihan inhouse untuk meningkatkan kompetensi karyawan.
4. Pengetahuan yang dikumpulkan terdiri atas pengetahuan
bersifat Tacit dan Explicit.
5. Pengetahuan yang dikumpulkan dari karyawan atau pelaku
UKM dapat di dokumentasikan secara digital agar dapat
diketahui oleh pelaku UKM lainnya.
1. Membangun sistem informasi manajemen yang dapat
dipergunakan manajemen UKM untuk membantu
operasional usaha UKM.
2. Mengembangkan aplikasi layanan UKM untuk memberikan
layanan yang cepat kepada konsumennya berbasis website
ataupn mobile.
3. Memberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan sistem
informasi UKM untuk berinovasi baik secara individu
maupun kelompok karyawan UKM untuk mendukung proses
kerja di UKM.
4. Pelatihan bagaimana menggunakan sistem informasi UKM
dalam bentuk tutorial in-house agar tidak menganggu
pekerjaan dan layanan bisnis UKM.
1.

Belajar dari beberapa pengetahuan yang telah diperoleh
melalui pengalaman pelaku UKM, catatan kesuksesan
maupun kegagalan pelaku UKM selama mengembangkan
UKM mereka, pengetahuan bagaimana menciptakan Inovasi
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2.

3.

4.
5.

4. Contribute

1.

2.

3.

5. Assess

1.

2.

3.

4.

6. Build/Sustain

1.

yang berguna dalam sebuah persaingan UKM saat ini bisa
dalam bentuk seminar/workshop/lokakarya/pelatihan.
Pengetahuan diperoleh dengan belajar dari pengalaman para
pakar baik dalam negeri maupun pakar luar negeri untuk
bisnis UKM.
Pengetahuan juga dapat diperoleh dengan mempelajari
pengetahuan pelaku usaha UKM yang dituangkan dalam
buku online maupun tercetak sehingga mudah diperoleh baik
oleh para karyawan UKM maupun pelaku usahanya.
Pengetahuan yang dipelajari berupa pengetahuan Tacit dan
Eksplisit.
Melibatkan inkubator UKM dan akademisi pada bidangnya
untuk mengedukasi pelaku UKM tentang pemanfaatan media
digital.
Keterlibatan dari unit / divisi / bidang / departemen /
kementerian terkait dengan UKM dalam mendampingi
pelaku UKM untuk memperoleh sumber pengetahuan,
bagaimana cara menggunakan pengetahuan yang ada atau
yang dimilikinya dan bagaimana menciptakan pengetahuan
untuk dapat dipergunakan kembali di periode berikutnya
ataupun dipergunakan oleh UKM lainnya.
Keterlibatan akademiki perguruan tinggi daerah/kota sebagai
mediator pelaku UKM dengan sumber pengetahuan sehingga
pelaku UKM dapat menciptakan Inovasi-inovasi proses kerja
dan hasil produksi untuk nilai daya saing lebih baik dari
sebelumnya.
Masing-masing karyawan berkewajiban menuliskan atau
membuat blog tentang kesuksesan maupun kegagalan dalam
menjalankan bisnis atau dalam memberikan pelayanan
kepada pelanggan/konsumen UKM.
Evaluasi dari masing-masing karyawan itu sendiri seperti
hubungan
dengan
konsumen/pelanggan/stakeholder
(bagaimana
cara
karyawan
untuk
melayani
konsumen/pelanggan/stakeholder).
Modal UKM yang berupa kerjasama antar UKM, fasilitas
teknologi informasi sehingga memberikan nilai yang baik dan
ekonomis bagi penggunanya, dan hubungan intelektual
(hubungan antar karywan, pengguna, dan modal pengetahuan
suatu UKM satu dengan yang lainnya melalui kerjasama).
Merencanakan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi
dan komunikasi (ICT) guna memperlancar dan
mengefisiensikan proses kerja dan layanan kepada semua
pihak.
Membuka akses bagi UKM dalam memperoleh informasi
terkait pengetahuan bisnis UKM tidak hanya informasi
inovasi yang dihasilkan oleh UKM lokal namun juga UKM
Nasional, Asean ataupun internasional.
Untuk memberikan keyakinan bahwa modal intelektual
karyawan/pelaku usaha dimasa mendatang membuat UKM
tetap bertahan dan tetap exis serta bisa bersaing di masa
mendatang kepada pembuat regulasi atau inkubator UKM.
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7. Divest

1.
2.

3.

4.
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Senantiasa mengikuti seminar/lokakarya/workshop/pelatihan
maupun kegiatan pameran, baik yang diselenggarakan oleh
inkubator atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar
selalu memiliki pengetahuan yang uptodate.
Ikut serta sebagai anggota dalam inkubator UKM.
Dukungan dari Top manajemen UKM dalam menciptakan
budaya, teknologi, waktu dan sumberdaya yang cukup untuk
melakukan pembelajaran serta memperluas ukuran kinerja
pada keluaran proses UKM dan dampak input yang diperoleh
UKM.
Tidak berpegang pada aset intelektual fisik atau tidak
menciptakan nilai lagi.
UKM dapat dilengkapi oleh bagian pengelolaan proses
manajamen pengetahuan secara mandiri atau dapat di
integrasikan ke dalam bagian yang memiliki tugas untuk
menghasilkan inovasi produk UKM.
Selain secara internal juga dapat secara eksternal yaitu UKM
yang tidak memiliki bagian pengelolaan proses manajamen
pengetahuan mandiri maka dapat meminta bantuan dari
inkubator tingkat daerah atau tingkat provinsi atau tingkat
nasional.
Membangun fasilitas interaksi antar individu atau pelaku
UKM untuk mendorong kegiatan berbagi pengetahuan
melalui:
a. E-mail
b. Chatting/mesenger
c. Mailing list
d. Intranet
e. Portal
4. KESIMPULAN

Perhatian penting untuk membesarkan UKM di kota Pontianak tidak lepas dari para
akademisi/perguruan tinggi sesuai triple helix. Oleh karenanya, UKM yang mempekerjakan
banyak sumber daya manusia sehingga membuka peluang lapangan kerja yang besar harusnya
didukung dengan keahlian yang memiliki nilai daya saing tinggi dari masing-masing
karyawannya. Manajemen pengetahuan tidak hanya dapat diimplementasikan oleh perusahaan
besar saja tetapi dapat juga di implementasikan di UKM untuk menjawab permasalahan yang ada
saat ini. Permasalahan tersebut adalah banyak pelaku UKM yang tidak memiliki SDM yang
mumpuni baik dalam penguasaan teknologi informasi yang lemah maupun pada bidang non
manajerial.
Penerapan manajemen pengetahuan untuk keunggulan daya saing UKM berdasarkan
model Bukowitz dalam pengelolaan proses manajemen pengetahuan. Circle Proses Manajemen
Pengetahuan terdiri atas 7 tahap yaitu Get, Use, Learn, Contribute, Assess, Build/Sustain dan Divest
dan dari tiap-tiap tahap dijelaskan fokus proses manajemen pengetahuannya.

5. SARAN
Saran dari penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi UKM untuk membantu
manajerial maupun untuk memberikan layanan kepada pihak eksternal. Mengembangkan bentuk
bentuk pengetahuan Tacit dan pengetahuan Eksplisit yang diperlukan secara spesifik oleh UKM
di kota Pontianak.
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Abstrak
Perkembangan teknologi (IT) sangat membantu perusahaan dalam upaya peningkatan
kualitas perusahan baik itu pengelolaan data, informasi dan sebagainya. Namun pada saat ini
belum seluru sektor kinerja perusahan menggunakan teknologi informasi seperti pada
pengolahan data perangkat optical distribution point telkom acces pada PT. Sandika Antara
Nikan yang mana masih menggunakan system manual sehingga kinerja yang dihasilkan belum
efektif baik biaya maupun tenaga SDM. PT. Sandika Antara Nikan pada saat ini berfokus dalam
bidang jasa instalasi dan konstruksi Telekomunikasi, khususnya pada pengadaan barang
perangkat ODP (Optical Distribution Point). Dari permasalahan yang didapat sesuai dengan
informasi Teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, Study Literature sehingga dibangun
sistem informasi Pengelolahan data perangkat Optical Distribution Point Telkom Acces pada PT.
Sandika Antara Nikan. Tujuan utama dari penelitian ini membangun sistem informasi
Pengolahan data perangkat Optical Distribution Point Telkom Acces dan Company Profile
terintegerasi Website. Penerapan Metode Rapid Application Development (RAD) pada
pengmbangan sistem dan metode pendekatan pemodelan perangkat menggunakan diagram
Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD). Bahasa
pemograman Hypertext Prepocessor (PHP) dan pembangunan database menggunakan MySQL.
Hasil dari pembangunan sistem dilakukan Pengujian Black Box. Berdasarkan hasil tersebut
sistem Pengolahan data perangkat optical distribution point Telkom acces pada PT. Sandika
Antara Nikan telah dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan
guna membantu kinerja perusahaan.
Kata kunci—Sistem, ODP ,RAD
Abstract
The development of technology (IT) is very helpful for companies to improve the quality
of companies, both management data and information. However, at present some of sector
companies performance are not yet using technology information such as management data of
optical distribution point telkom access devices in PT. Sandika Antara Nikan which still uses a
manual system so that the performance has not been effective either in terms of cost or HR. PT.
Sandika Antara Nikan is currently focusing in the field of Telecommunications installation and
construction services, specifically on the procurement of ODP (Optical Distribution Point)
equipment. From the problems obtained in accordance with the information techniques of data
collection Interview, Observation, Study Literature so that the system of managing data on
Optical Access Point Telkom equipment in PT. Sandika Antara Nikan was developed. The main
aim of this research is to build an information system for managing the Optical Distribution Point
Telcom Access devices and Company Profile based on intehrated website in PT. Sandika Antara
Nikan. The development systems method used Rapid Application Development (RAD), and the
modeling method of the framework uses a Flowchart Data Flow Diagram (DFD), Entity
Relationship Diagram (ERD). PHP programming and database development using MySQL. The
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results of the development systems are tested using the Black Box method. Based on these results,
the sytems management data of optical distribution point telkom in PT. Sandika Antara Nikan has
been built in accordance with user needs and can be implemented to help company performance.
Keywords: System, ODP, RAD
1. PENDAHULUAN

P

erkembangan teknologi informasi di Indonesia banyak memberikan kemudahan bagi
perusahaan, antara lain mudahnya pada proses transportasi data melalui jaringan internet [1].
Perkembangan teknologi ini mempengaruhi perkembangan dunia bisnis. Seperti hal pengolahan
data dengan Penerapan sistem teknologi informasi proses pengolahan data lebih cepat, akurat dan
lebih efisien dalam pengerjaannya [2]. Perkembangan teknologi informasi ini juga mempengaruhi
tuntutan pekerjaan agar bekerja lebih cepat, berkualitas baik dalam proses pengolahan data
ataupun dalam penyajian informasi.
Perkembangan teknologi informasi pada saat ini belum terimplementasi keseluruh
instansi, pada proses pengolahan data beberapa perusahaan masih menerapkan sistem manual
menyebabkan kinerja tidak efisien dan terjadinya tingkat resiko kesalahan yang berdampak pada
kebenaran data tidak/kurang terjamin, redudansi data. Serta kurang efisien waktu dalam proses
pencarian data memakan waktu dan beberapa permasalahan lainya juga terjadi.[3]
PT. Sandika Antara Nikan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan,
perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa
cleaning service, jasa pemeliharaan gedung, jasa pemeliharaan taman dan jasa lainnya. Pada saat
ini perusahaan berfokus dalam bidang jasa instalasi dan konstruksi telekomunikasi, khususnya
pada pengadaan barang perangkat ODP (Optical Distribution Point).
Perangkat ODP (Optical Distribution Point ) merupakan perangkat berupa kubah yang
berisi kabel yang digunakan sebagai penghubung jaringan serta merupakan tahap lanjutan dari
keluaran kabel distribusi dari ODC untuk menghubungkan jaringan distribusi ke pelanggan [4].
Sistem pengelolaan data perangkat ODP belum menerapkan pengembangan teknologi informasi
atau masih manual, tanpa adanya database, dampak dari hal tersebut adanya kendala yang
dihadapi oleh PT. Sandika Antara Nikan dalam pengelolaan data perangkat ODP waktu yang
dibutuhkan dalam mencari atau memasukan data perangkat ODP memerlukan waktu yang lama,
akurasi data yang dihasilkan sering mengalami kesalahan, dikarenakan proses input, output data
dengan sistem manual, terjadinya redudansi data, kurangnya keamanan data, ruang manupulasi
data belum bisa dideteksi.
Dari permasalahan diatas maka dibangunla sisitem informasi pengelolaan data perangkat
ODP (Optical Distribution Point) berbasis website dengan menggunakan metode pengembangan
sistem Rapid Application Development (RAD). Dengan pengembangan sistem perangkat ODP
dapat memberikan keunggulan dan keuntungan dengan menggunakan media website sebagai
syarat utamanya agar proses pengolahan data lebih efisien. Secara umum tujuan pembuatan sistem
ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses penginputan dan menghemat waktu dan
pekerjaan, mengatasi permasalahan keamanan data dan Redudensi data.
Sistem ODP yang dibangun juga berisikan media informasi Company Profile PT. Sandika
Antara Nikan, dengan adanya sistem ini akan memberikan informasi profil perusahaan PT.
Sandika Antara Nikan dapat dikenal oleh masyarakat luas dan profil perusahan ini dapat
digunakan sebagai media promosi produk perusahaan.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Metode Rapid Application Development (RAD)
Rapid Application Development (RAD) adalah pendekatan untuk pengembangan sistem
informasi yang banyak dibahas dalam literatur praktisi [5]. Rapid Application Development
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(RAD) menekankan cakupan bussiness modelling, data modelling, process modelling, application
generation dan pengujian testing [6].
Tiga fase RAD: 1. requirements planning 2. RAD design workshop 3. Implementation.
Langkah-langkah Metodologi RAD digambarkan sebagai berikut [7]:

Gamabar.1 Tahapan metodologi RAD
Tahapan Rapid Application Development (RAD):
1. Requirements Planning:
a. Pengguna dan analis untuk mengidentifikasi/Menentukan tujuan dari sistem.
b. Meninjau pada pemecahan masalah.
2. RAD Design Workshop:
a. Fase desain dan menyempurnakan.
b. Programmer dan analis membangun, tampilan visual desain, alur kerja pengguna.
c. Pengguna memberikan keritik/tanggapan pada prototipe kerja aktual.
d. Analis memperbaiki modul yang dirancang sesuai dengan tanggapan pengguna.
3. Implementation:
a. Sistem yang baru dibangun diuji kemudian disajikan kepada organisasi.
b. Sistem yang lama tidak perlu dijalankan secara paralle pada saat pembangunan sistem
baru.
Kerangka Kerja penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2. Kerangka Penelitian dibawah ini:
Perancangan Syarat-Syarat
-Identifikasi Tujuan dan Syarat-syarat Sistem Informasi

Identifikasi Masalah
•
•
•

Wawancara
Observasi
Studi Pustaka

Metode Pemodelan
• Flowchart
• Data Flow Diagram (DFD)
• Entity Relationship Diagram
(ERD)
Metode Pembanguanan
• Bahasa Pemograman PHP
• Database MYSQL
• Pengujian Perangkat Lunak Black
BoX

Implementasi Sistem

Gambar 2. Bagan Penelitian
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
3.1. Flowchart Prosedur Sistem
1. Prosuder sistem User Administrasi dijelaskan pada gambar 3.
Administrasi

Sistem

Database

Verifikasi

tb_users

Mulai

Login

Tidak

Ya

Halaman Data
Konsumen

Kelola Konsumen

tb_konsumen

Kelola
Konsumen

Logout

Selesai

Gambar 3. Flowchart yang diusulkan untuk Administrasi
Berdasarkan gambar 3. dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Administrasi login, jika berhasil login akan masuk pada halaman data Konsumen
dan jika tidak akan kembali ke proses login.
b. Administrasi melakukan pengelolaan data konsumen, yaitu menambah data, edit
data, lihat data dan hapus data.
2. Prosedur yang diusulan untuk Teknisi dijelaskan pada gambar 4.
Teknisi

Sistem

Database

Verifikasi

tb_users

Mulai

Login

Tidak

Ya

Kelola Konsumen

Halaman Data
Konsumen

tb_konsumen

Kelola
Konsumen

Logout

Selesai

Gambar 4. Flowchart yang diusulkan untuk Teknisi
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Berdasarkan gambar 4. dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Teknisi login, jika berhasil login akan masuk pada halaman data Konsumen dan jika
tidak akan kembali ke proses login.
b. Teknisi melakukan input gambar ke data Konsumen.
3. Prosedur yang diusulan untuk Drafter adalah proses, dijelaskan pada gambar 5.
Drafter

Sistem

Database

Mulai

Login

Tidak

Verifikasi

tb_users

Ya

Dashboard

Kelola Profil

Halaman Profil

tb_profil

Kelola Profil

Kelola Service

Halaman Service
tb_service

Kelola
Service

Kelola Partner

Halaman Partner
tb_partners

Kelola
Partner

Kelola Konsumen

Halaman Data
Konsumen

tb_konsumen

Kelola
Konsumen

Kelola ODP

Halaman Data ODP
tb_odp

Kelola ODP

Selesai

Logout

Gambar 5. Flowchart yang diusulkan untuk Drafter

Berdasarkan gambar 5. dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Drafter login, jika berhasil login akan masuk pada halaman Dashboard dan
jika tidak akan kembali ke proses login.
b. Drafter melakukan pengelolaan profil, yaitu menambah data, edit data, lihat
data dan hapus data.
c. Drafter melakukan pengelolaan service, yaitu menambah data, edit data, lihat
data dan hapus data.
d. Drafter melakukan pengelolaan partner, yaitu menambah data, edit data, lihat
data dan hapus data.
e. Drafter melihat Data Konsumen.
f. Drafter melakukan pengelolaan ODP, yaitu menambah data, edit data, lihat
data dan hapus data.
4. Prosedur yang diusulan untuk Project Manager dijelaskan pada gambar 6.
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Project Manager

Sistem

Database

Verifikasi

tb_users

Mulai

Login

Tidak

Ya

Dashboard

Print Laporan Data
Konsumen

Halaman Project
Manajer

tb_konsumen

Print Laporan
Data
Konsumen

Laporan Data
Konsumen

Logout

Selesai

Gambar 6. Flowchart yang diusulkan untuk Project Manager
Berdasarkan gambar 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Project Manager login, jika berhasil login akan masuk pada halaman Data Konsumen
dan jika tidak akan kembali ke proses login.
b. Project Manager melakukan Pencarian Perperiode dan Print Laporan Data
Konsumen.
3.2. Data Flow Diagram (DFD)
3.2.1. Diagram Konteks
Pemodelan diagram konteks dijelaskan pada Gambar 7.
Drafter

-Input
-Input
-Input
-Input

Data
Data
Data
Data

-Data Konsumen

-Data Konsumen
-Data Gambar

ODP
Profil
Service
Partner

-Data Profil
-Data Service
-Data Partner

-Input Data Konsumen

Administrasi
-Data Konsumen

Konsumen

Rancang Bangun Sistem
Pengelolaan Data Optical
Distribution Point Telkom
Access PT. Sandika Antara
Nikan
-Laporan Data ODP

Project Manajer

-Permintaan Laporan
-Data Konsumen

-Input Data Gambar

Teknisi

Gambar 7. Diagram Konteks yang diusulkan
3.2.2. DFD level 0
Diagram level 0 merupakan penjabaran dari keseluruhan proses utama yang lebih rinci
dari diagram konteks. Diagram ini dijelaskan pada gambar 8.
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Gambar 8. DFD level 0
Penjelasan dari DFD Level 0 pada gambar 8. adalah sebagai berikut :
a. Proses 1.0.P adalah aktivitas dimana Administrasi menginput data konsumen dan
Teknisi menginput gambar ODP yang dimasukan ke database pada tabel
tb_konsumen.
b. Proses 2.0.P adalah aktivitas dimana Drafter menginput data profil dan dimasukan
ke database pada tabel tb_profil. kemudian dari database di tabel tb_profil
menampilkan informasi profil ke halaman utama dan halaman drafter. Pada halaman
utama pengunjung mengetahui informasi profil tentang PT. Sandika Antara Nikan.
c. Proses 3.0.P adalah aktivitas dimana Drafter menginput data service dan dimasukan
ke database pada tabel tb_service. kemudian dari database di tabel tb_service
menampilkan informasi service ke halaman utama dan halaman drafter. Pada
halaman utama pengunjung mengetahui informasi service tentang PT. Sandika
Antara Nikan.
d. Proses 4.0.P adalah aktivitas dimana Drafter menginput data partner dan dimasukan
ke database pada tabel tb_partner. kemudian dari database di tabel tb_partner
menampilkan informasi partner ke halaman utama dan halaman drafter. Pada
halaman utama pengunjung mengetahui informasi partner tentang PT. Sandika
Antara Nikan.
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e. Proses 5.0.P adalah aktivitas dimana Drafter menginputkan data ODP yang
dimasukan ke database tb_odp. Kemudian menampilkannya di halaman drafter pada
menu ODP.
f. Proses 6.0.P adalah aktivitas dimana Project Manager melakukan print laporan ODP
yang terdapat pada tb_odp yang telah diinput oleh Drafter.
3.2.3. ERD (Entity Relationship Diagram)
Berikut ini adalah gambar ERD dijelaskan pada gambar 9.
gambar_odp
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id_profil

password

tb_users

1
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1

isi_profil

Mengelola

1

tb_profil

1

1

tb_service
tb_partners

id_partner

M

Mengelola

gambar_partner

M

gambar_service

id_service

judul_service

judul_partner

tb_odp

id_odp

status

no_odp
gambar_odp

sto

barcode

odc

redaman

splitter4
splitter8

Gambar 9. ERD (Entity Relationship Diagram)
3.3. HASIL
Hasil dari pembangunan sistem dapat dilihat pada keterangan dibawah ini.
3.3.1. Tampilan Dashboard
Tampilan Dashboard berisi menu Profil Website dan memiliki sub menu profil, service dan
partner, serta memiliki pengolahan data ODP, terdapat statistik jumlah odp, Tampilan Dashboard
pada gambar 10.

Gambar 10. Tampilan Dashboard
3.3.2. Tampilan Konsumen
Tampilan konsumen berisi tombol untuk menambah data, pengaturan jumlah tampilan dan
pencarian data. Ada juga beberapa field dan data berupa Nama, Alamat, Nomor HP, Tanggal
Pemasangan, Status Pemasangan dan Aksi pengolah data yaitu Edit dan Hapus. Tampilan table
teknisi pada gambar 11.
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Gambar 11. Tampilan Table Konsumen
3.3.3. Tampilan Tambah Data ODP
Tampilan tambah ODP lengkap berisi form untuk menambah data ODP berupa form No, No.
ODP, STO, ODC, SPLITER 1:4, SPLITER 1:8, Redaman, Barcode, Nama Konsumen, dan aksi
serta ada tombol Submit untuk menyimpan data. Tampilan tambah ODP lengkap, pada gambar
13.

Gambar 12. Tampilan Tambah Data ODP Lengkap

3.3.4. Tampilan Table ODP
Tampilan table ODP berisi tombol untuk memilih STO & ODP terlebih dahulu, pengaturan
jumlah tampilan dan pencarian data. Ada juga beberapa field dan data berupa No, No. ODP, STO,
ODC, SPLITER 1:4, SPLITER 1:8, Redaman, Barcode, Gambar, Aksi pengolah data yaitu Edit
dan Hapus. Tampilan table ODP, pada gambar 13.

Gambar 14. Tampilan Table Data ODP
3.3.5. Tampilan Table Profil
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Tampilan table profil berisi tombol untuk menambah data, tombol untuk melihat tampilan
data, pengaturan jumlah tampilan dan pencarian data. Ada juga beberapa field dan data berupa
Judul, Isi, dan Aksi pengolah data yaitu Edit dan Hapus. Tampilan table profil, pada gambar 15.

Gambar 15. Tampilan Table Profil
3.3.6. Tampilan Table Service
Tampilan table service berisi tombol untuk menambah data, tombol untuk melihat tampilan
data, pengaturan jumlah tampilan dan pencarian data. Ada juga beberapa field dan data berupa
Judul, Icon dan Aksi pengolah data yaitu Edit dan Hapus. Tampilan table service, pada gambar
16.

Gambar 16. Tampilan Table Service
3.3.7. Tampilan Table Partner
Desain tampilan table partner berisi tombol untuk menambah data, tombol untuk melihat
tampilan data, pengaturan jumlah tampilan dan pencarian data. Ada juga beberapa field dan data
berupa Nama Partner, Logo dan Aksi pengolah data yaitu Edit dan Hapus. Tampilan table
partner, pada gambar 17.

Gambar 17. Tampilan Table Partner
3.3.8. Tampilan Halaman Utama
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Tampilan halaman utama merupakan rancangan halaman utama website. Menu-menu dari
halaman utama berupa Home, About Us, Partners, Contact US serta terdapat Tampilan Service
dan Google Maps, pada gambar 18.

Gambar 19. Tampilan Halaman Utama
3.4. Pengujian Black Box
Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Data Perangkat Optical Distribution Point
Telkom Access menggunaka pendakatan pengujian Black Box dapat dilihat pada table 1.
Tabel 1. Pengujian Sistem informasi ODP Menggunakan Black Box
Hak Akses
No
Input
Output
Drafter

Administra
si
Teknisi

Teknisi

Konsumen

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
1.5
1.5
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3

Login (input Username & Password)
Profile Website
Kelola Profil
Visi
Misi
Tentang Kami
Kelola Data Konsumen ODP

Dasboard
Informasi Profile
Data Profile
Data Visi
Data Misi
Data Tentang Kami
Data
Konsumen
ODP
Input Data ODP
Data ODP
Kelola Service
Data Service
Kelola Partner
Data Partner
Login (input Username & Password) Dasboard
Kelola Data Konsumen
Data Konsumen
Logout
Halaman Utama
Login (input Username & Password) Halaman Utama
Input Data ODP (Submid gambar)
Data ODP
Logout
Halaman Utama
Login (input Username & Password) Dasboard
Data ODP
Laporan Data ODP
Print Laporam
Berkas Laporan
Logout
Halaman Utama
Data Profil
Informasi Profile
Data Partner
Data Partner
Data Service
Data Service
4. KESIMPULAN

Berhail
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
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Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dibangun yaitu sistem pengelolahan data
perangkat Optical Distribution Point Telkom Access pada PT.Sandika Antara Nikan dan
dilakukan pengujian menggunakan metode Black Box testing,dimana sistem yang dibangun
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya sistem yang terintegrasi website dapat
membantu perusahaan dalam pengelolahan data perangkat Optical Distribution Point Telkom
Access secara efisien dan Meminimalkan resiko redudansi data, dan menjaga keamaan data.
Sistem yang dibangun juga meliputi Company Profile PT.Sandika Antara Nikan yang
mana dapat digunakan sebagai media promosi perusahan dan dapat memberikan informasi
perusahaan bagi masyarakat atau instansi yang membutuhkan.
5. SARAN
Menurut kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran yang dapat bermanfaat
dalam meningkatkan kerja yang efisien pada PT. Sandika Antara Nikan. Sistem ini diharapkan
dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur live chat, menambah partner lain uang
berkejasama dan dibangun sistem Geografis.
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Abstrak
Salah satu solusi menjawab berbagai masalah Pendidikan Tiinggi dapat dilihat dari
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), karena tujuan penjaminan mutu adalah memelihara
dan meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal
untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholder
melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Pengukuran kinerja dosen di STMIK
Atma Luhur merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas
seorang dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Informasi yang dihasilkan dari
pengukuran tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan untuk
reward dan punishment bagi dosen yang bersangkutan. Pengkuruan kinerja dosen di STMIK
Atma Luhur sudah memiliki sistem informasi tetapi belum terintegrasi. Data warehouse dapat
menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja dosen tersebut. Informasi yang
dihasilkan data warehouse tersebut adalah kinerja dosen mengenai pengajaran, penelitian dan
pengabdian seorang dosen. Metode yang digunakan schema star dengan mysql dan interface
phpMyAdmin dan mysqql font dengan versi Xampp 1.7.4 dan informasi tentang pengukuran
kinerja dosen yang dihasilkan akan disajikan dalam bentuk pivot table pada Microsoft Exel.
Dengan adanya datawarehouse diharapkan informasi mengenai pengukuran kinerja dapat
langsung diperoleh kapan dibutuhkan oleh para pengambil keputusan.
Kata Kunci—data warehouse, kinerja dosen, tridharma, xampp

Abstract
One solution to answer the problems of Higher Education can be seen from the Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI), because the aim of quality assurance is to maintain and
improve the quality of higher education in a sustainable manner, which is carried out internally
to realize the vision and mission of higher education and to meet the needs of stakeholders
through organization of tridharma tertiary institutions. Performance measurement of lecturers at
STMIK Atma Luhur is one of the tools that can be used to determine the quality of a lecturer in
carrying out tridharma of higher education. Information generated from these measurements can
be used as a tool in making decisions for reward and punishment for the lecturer concerned.
Measurement lecturer performance at STMIK Atma Luhur already has an information system but
is not yet integrated. Data warehouse can provide the data needed in measuring the performance
of the lecturer. The information generated by the data warehouse is the performance of lecturers
regarding teaching, research and devotion of a lecturer. The method used by star schema with
mysql and phpMyAdmin interface and mysqql font with Xampp 1.7.4 version and information
about the measurement of lecturer performance produced will be presented in the form of pivot
tables on Microsoft Exel. With the datahousehouse it is hoped that information on performance
measurement can be directly obtained when needed by decision makers.
Keywords—data warehouse, lecturer performance, tridharma, xampp
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1. PENDAHULUAN

S

TMIK Atma Luhur berdiri sejak tahun 2009 diawali dengan berdirinya AMIK Atma Luhur
pada tahun 2001. STMIK Atma Luhur masukan yang terpenting adalah mahasiswa karena
tujuan dari STMIK Atma Luhur adalah menghasilkan lulusan yang siap memanfaatkan dan
mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki agar dapat memberikan
kontribusi bagi kepentingan masyarakat. Perguruan tinggi dituntut memiliki keunggulan agar
dapat bersaing dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya
yang harus unggul dimiliki oleh perguruan tinggi adalah dosen. Dosen merupakan sumber yang
dapat menentukan kualitas perguruan tinggi karena perguruan tinggi dinilai dari tridharma yang
dilakukan dosen, mulai dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peringkat
perguruan tinggi yang dilakukan oleh Ristek Dikti juga ditentukan berdasarkan tridharma
perguruan tinggi tersebut. Pengukuran kinerja dosen yang ada di STMIK Atma Luhur sudah
menggunakan sistem informasi didalam pengolahannya. Permasalahan yang ditemui dalam
sistem informasi ini adalah belum terintegrasinya secara sempurna dan mengakibatkan informasi
yang tersaji kurang lengkap dan akurat.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Handojo, Andreas, dkk, 2004) mengenai
pengukuran kinerja proses belajar mengajar dan penelitian oleh (Azimah, Ariana, dkk, 2007)
mengenai datawarehouse dan data mining untuk akademik yang dibahas hanya mengenai masalah
pengajaran saja. Penelitian oleh (Mulyati, Sri, dkk, 2014) tentang data warehouse pengukuran
kinerja dosen tidak jauh berbeda dengan kedua penelitian diatas, kinerja dosen yang diukur hanya
Pendidikan saja tidak untuk penelitian dan pengabdiannya. Dalam penelitian ini penulis mencoba
untuk menambahkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dosen dalam kinerja dosennya.
Pembuatan Data warehouse menggunakan Xampp versi.1.7.4 merupakan salah satu
solusi untuk mengekstrak informasi penting dari data yang tersebar di beberapa sistem informasi.
Data yang sudah terintegrasi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang dapat
ditinjau dari berbagai dimensi dan dapat diatur tingkatan rinciannya.
STMIK Atma Luhur menyadari bahwa hasil pengukuran kinerja dosen merupakan
informasi yang penting untuk mengambil keputusan tentang pengajaran, penelitian dan
pengabdian masyarakat dosen. Untuk menghasilkan informasi tersebut STMIK Atma Luhur
memanfaatkan data yang ada di dalam sistem informasi untuk menunjang kegiatan pengambilan
keputusan, tidak cukup dengan mengandalkan data operasional saja. Untuk itulah maka perlu
dibangun data warehouse tentang pengukuran kinerja dosen.
2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Model Data Warehouse
Model yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan model data
warehouse yang sering digunakan yaitu skema bintang dimana dengan menggunakan model ini
maka table dimesinya tidak dinormalisasi lagi. Model skema bintang juga mudah dipahami
karena modelnya lebih sederhana, mudah mencari isi karena kesederhanaannya dengan cara
melihat step by step dari masing-masing dimensinya, serta proses query lebih cepat pada saat
proses OLAP.
2.2 Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, terdiri dari
metode:
1.
Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari buku atau penelitian yang berkaitan dengan
datawarehouse, MySql dan xampp dan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2.
Analisis informasi dengan melakukan wawancara dan peninjauan langsung dan
kuesioner. Wawancara dilakukan dengan para pemberi keputusan, mahasiswa, Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), dan Bagian Penjaminan Mutu (BPM).
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Peninjauan langsung dilakukan dengan cara melihat langsung proses belajar mengajar
dosen dan proses pendataan di LPPM dan BPM. Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa
untuk menentukan kriteria pertanyaan untuk dosen.
Definisi syarat keputusan dilakukan untuk menentukan software datawarehouse dan
perancangan datawarehouse yang digunakan.
Metode analisis digunakan untuk menentukan perancangan dimensi, arsitektur dan
presentasi data warehouse yang digunakan.

\
Studi
pustaka

Analisis
Informasi

METODE ANALISIS

Definisi
Syarat
Keputusan

Perancangan Data
Warehouse dengan
Nine – Steps
Metodologi
Gambar 1. Langkah penelitian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penentuan Scope
Data warehouse yang akan dibangun untuk analisis pengukuran kinerja dosen dalam
Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam segi pendidikan untuk evaluasi kinerja dosen dalam
pengajaran, yanag berisikan materi yang diajarkan dosen, penampilan dosen, kedisplinan waktu
masuk dan keluar dosen mengajar, jumlah pertemuan dosen mengajar. Evaluasi pengabdian
kepada masyarakat dan penelitian dilakukan berdasarkan jumlah pengabdian kepada masyarakat
dan penelitian dosen setiap semesternya. Informasi yang didapatkan dari kinerja tridarma dosen
ini sebagai ujung tombak bagi para senat untuk menentukan reward dan punishment yang akan
diberikan untuk dosen itu sendiri.
3.2. Definisi Kebutuhan
Sistem informasi yang berupa kuesioner pengajaran dosen yang diisi oleh mahasiswa dan
sistem informasi pngabdian kepada masyarakat dan penelitian yang diisi oleh Bagian Pengabdian
Kepada Masyarakat dan Bagian Penelitian yang ada di LPPM STMIK Atma Luhur. Di dalam
kuesioner pengajaran dosen tedapat 15 elemen penilaian dengan range nilai 1 sampai dengan 4,
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nilai 1 untuk nilai kurang, 2 nilai cukup, 3 nilai baik dan 4 untuk nilai baik sekali. Kinerja
pendidikan memiliki nilai sebesar 75%. Elemen penilaian terdiri dari:
1. Penampilan dosen seperti kerapihan, kebersihan, dan keserasian dalam berpakaian.
2. Dosen memulai perkuliahan tepat waktu.
3. Pada saat kuliah pertama, dosen melakukan sosialisasi tentang pengelolaan nilai, tugas, tata
tertib, agenda perkuliahan, kehadiran dan tujuan matakuliah.
4. Menyiapkan daftar peserta matakuliah (presensi).
5. Dosen mempunyai diktat/modul/text book/sumber- sumber lainnya.
6. Etika dosen dalam berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan.
7. Sikap dosen dalam menerima pendapat mahasiswa yang terkait dengan materi perkuliahan.
8. Motovasi oleh dosen agar mahasiswa aktif dalam kuliah.
9. Kesempatan yang diberikan dosen kepada mahasiswa untuk bertanya.
10. Penguasaan materi kuliah oleh dosen pada saat mengajar.
11. Dosen dalam memberikan materi perkuliahan sangat jelas.
12. Motivasi dosen agar mahasiswa dapat belajar mandiri.
13. Kesesuaian matri UAS dan UTS dengan materi.
14. Dalam melaksanakan UTS dan UAS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/ ditetapkan
berdasarkan kalender akademik.
15. Dosen mampu dan bisa menangani keadaan dan suasana di kelas pada jam matakuliah.
Untuk penelitian kepada masyakarat, Bagian Penelitian Kepada Masyakat akan mengisi
penelitian dosen dengan tahun ajaran penelitian, semester, nama dosen, judul penelitian. Kinerja
untuk penelitian memiliki nilai sebesar 15%. Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat akan
mengisi pengabdian kepada masyarakat dosen dengan point yang sama dengan penelelitian dosen.
Nilai yang ditentukan untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar 10%.

Melakukan
pembersihan dan
transformasi

Menjalanankan
script untuk
loading data

Data
warehouse

Cek data

Data Staging

Memasukkan
source ke data
staging

Database
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Database
Penelitian

Database
kuesioner
pengajaran

3.3. Perancangan Data Warehouse
Sumber data operasional pengajaran yang disimpan di database Bagian Administrasi dan
Akademik dan sumber operasional pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang disimpan
di database LPPM dipakai untuk menyimpan data. Dari database yang sudah ada akan dipilih
beberapa data yang akan dipakai pada sistem data warehouse Kinerja dosen dalam bentuk
tridharma dosen. Data akan dimasukkan ke dalam table dimensi yang ada di table data warehouse.
Data yang dimasukkan ke dalama data warehouse harus dilalukan proses pengecekan terlebih
dahulu agar semua data yang masuk merupakan data yang telah valid. Proses pembersihan dan
transformasi hasilnya disimpaan dalam sebuah data staging, kemudian dimasukkan dalam tabel
data warehouse.
Berikut merupakan gambar dari proses pengisian data ke dalam data warehouse:

Gambar 2. Arsitektur Data Warehouse Kinerja Tridarma Dosen
Data source dan data pada data warehouse dari rancangan arsitektur data warehouse
kinerja dosen dipisah pada mesin yang berbeda. Agar proses ekstraksi, transformasi dan loading
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tidak mengganggu kinerja mesin yang menyimpan data operasional sehari-hari. Data warehouse
dan operasional menggunakan mysqql font dengan versi Xampp 1.7.4.
3.4. Perancangan Dimensi
Kuesioner

MHS
Nim : (char)
Nama : (char)
Prodi : (char)

Dosen
NIDN : (char)
NmDos : (char)
PS : (char)
Jafung : (char)
Struktur : (char)

Pnlitian
TajarT : (char)
StrajarT : (char)
Judulteliti : (char)
Jenis : (char)
Tingkat : (char)
NIDN : (char)

Thajar : (char)
Smstr : (char)
Penmpl : (int)
Mulai : (int)
Sos : (int)
Presen : (int)
Diktat : (int)
Etika : (int)
Sikap : (int)
Moti : (int)
Ksmptn : (int)
Penguasa : (int)
Jelas : (int)
Sesuai : (int)
Uts-Uas : (int)
Penangan : (int)
Nim : (char)
NIDN : (char)
Kdmtkul : (char)

Mtkul
KdMtkul : (char)
NmMtkul : (char)
SKS : (char)
Jns : (char)

Pengabdi
TajarP : (char)
StrajarP : (char)
JudulPengabdi : (char)
TingkatP : (char)
NIDN : (char)

Gambar 3. Tabel dimensi data warehouse
3.5. Presentasi Data Warehouse
Hasil penilaian kinerja dosen dari pendidikan didapatkan dari kuesioner yang diisi oleh
mahasiswa dengan mengisi kuesioner secara online melalui user mahasiswa itu sendiri, adapun
pertanyaan yang diajukan sudah dibahas di definisi kebutuhan untuk pendidikan.
Hasil datawaehouse dari penilaian kinerja pendidikan dosen dapat dilihat pada gambar 4,
dibawah ini:

Gambar 4. Hasil penilaian kinerja pendidikan dosen
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Untuk kinerja penelitian dosen hasilnya didapat dari jumlah penelitian dosen
persemesternya. Jumlah yang dihasilkan akan dikalikan dengan point sebesar 15%. Hasilnya
dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini :

Gambar 5. Hasil penilaian kinerja penelitian dosen
Tidak jauh berbeda dengan penelitian, pengabdian juga dinilai berdasarkan jumlah
pengabdian dosen kemudian akah dikalikan dengan 10%, hasilnya dapat dilihat pada gambar 6
berikut ini:

Gambar 6. Hasil penilaian kinerja pengabdian dosen
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Pada gambar 7, disini merupakan kesimpulan dari kinerja dosen secara keseluruhan
dimana terdapat nilai pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nilai kinerja
dosen diperoleh dari 75% pendidikan + 15% penelitian + 10% pengabdian kepada masyarakat.
Angka yang dihasilkan mulai dari skala 1 sampai dengan 4. Adapaun ketentuan untuk Kurang,
Baik dan Sangat Baik adalah sebagai berikut:
1. Range 1,00 – 2,99 = Kurang.

2. Range 3,00 – 3,59 = Baik.
3. Range 3,60 – 4,00 = Sangat Baik

Gambar 7. Tabel dimensi data warehouse
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4. KESIMPULAN
Datawarehouse membuat penyusunan laporan kinerja dosen menjadi lebih sederhana,
karena pengguna dapat melakukan perubahan terhadap laporan kapan saja sesuai dengan
kebutuhan pengguna. Dengan data warehouse terjadi efektifitas waktu yang awalnya sebelum
menggunaka datawraehouse caranya dengan kuesioner yang dibagikan ke kelas dan mendata
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen secara manual.
Kemajuan teknologi informasi terutama teknologi pengembangan data warehouse
digunakan dalam penelitian ini sehingga hasil yang didapatkan akan lebih akurat.
5. SARAN
Didalam penelitian ini tidak membahas penelitian untuk kinerja dosen didalam
pengumpulan soal ujian dan pengumpulan materi bahan ajar, untuk pengajarannya hanya
membahas masalah kuesioner yang diisi mahasiswa saja. Penelitian lebih lanjut bisa
menggabungkan kuesioner mahasiswa dengan pengumpulan soal ujian dan materi bahan ajar
dosen.
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Abstrak
Klinik Wijaya Agung merupakan klinik kesehatan umum, yang melayani pasien dengan
berbagai macam keluhan penyakit. Pasien yang dilayani setiap hari pada Klinik Wijaya Agung
sampai puluhan pasien setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi antrian
dan pelayanan pada Klinik Wijaya Agung berbasis mobile dan memberikan informasi mengenai
jadwal dokter, status antrian, status antrian yang dilayani oleh dokter, status penerimaan obat
untuk setiap pasien. Penelitian ini menggunakn metode First In First Out (FIFO) untuk proses
pemanggilan antrian, metode ini dipilih karena konsep antiran ini sesuai dengan kasus penelitian
dimana metode ini menyediakan linked list sehingga data yang masuk paling awal adalah data
yang keluar paling awal juga. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang dirancang dapat
digunakan untuk melakukan pelayananan antrian pada Klinik Wijaya menggunakan smartphone
android dan mampu memberikan informasi mengenai jadwal dokter, status antrian, status
antrian yang dilayani oleh dokter, status penerimaan obat untuk setiap pasien. Dengan adanya
aplikasi tersebut pasien tidak lagi menunggu lama di klinik mulai dari proses registrasi sampai
pengambilan obat.
Kata kunci—Antrian, Pelayanan, FIFO, Android
Abstract
Wijaya Agung Clinic is a public health clinic, which serves patients with a variety of
illness complaints. Patients are served every day at Wijaya Agung Clinic up to dozens of patients
every day. This study aims to create a queuing application and service at the Wijaya Agung Clinic
based on mobile and provide information about the doctor's schedule, queuing status, queuing
status served by doctors, the status of drug reception for each patient. This study uses the First In
First Out (FIFO) method for the queue calling process, this method was chosen because the
concept of antiran is in accordance with research cases where this method provides a linked list
so that the data that comes in the earliest is the data that comes out the earliest. The results of
this study are applications that are designed to be used to conduct queuing services at Wijaya
Clinic using an android smartphone and are able to provide information about the doctor's
schedule, queuing status, queuing status served by doctors, drug receiving status for each patient.
With this application the patient no longer waits long in the clinic starting from the registration
process to taking drugs.
Keywords— Queue, Services, FIFO, Android
1. PENDAHULUAN

K

linik Wijaya Agung merupakan klinik kesehatan umum, yang melayani pasien dengan
berbagai macam keluhan penyakit. Pasien yang dilayani setiap hari pada klinik wijaya agung
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sampai puluhan pasien setiap harinya. Klinik Wijaya Agung memberikan pelayanan kepada para
pasien mulai dari proses registrasi data pasien, pemberian nomor antrian, pemanggilan nomor
antrian untuk diperiksa oleh dokter umum, pemberian resep oleh dokter sampai penebusan resep
di Apotik Wijaya Agung. Semua proses pelayanan yang ada pada Klinik Wijaya Agung dilakukan
secara manual, dengan perkembangan teknologi saat ini khususnya teknologi smartphone android
dapat dimanfaatkan oleh Klinik Wijaya Agung untuk melayani pasien.
Salah satu pelayanan yang dapat diberikan kepada pasien yaitu pelayanan antrian. Para
pasien yang mempunyai smartphone android tidak perlu lagi datang ke klinik untuk melakukan
registrasi dan mengambil nomor antrian, tetapi cukup menginstal aplikasi yang disediakan untuk
melakukan registrasi data pasien dan juga pengambilan nomor antrian melalui aplikasi, sedangkan
pasien yang tidak mempunyai smartphone android maka dapat datang langsung ke klinik dan akan
diregistrasi dan diberikan nomor antrian oleh admin. Pada aplikasi juga akan disediakan informasi
mengenai status dokter yang akan melakukan pemeriksaan pada pasien, jam pelayanan, dan
nomor antrian yang sedang dilayani oleh dokter, agar pasien tidak datang bersamaan ke klinik.
Setelah mendapatkan resep obat dari dokter pasien dapat menyetor resep tersebut ke apotik
beserta nomor antriannya dan menunggu panggilan untuk mengambil obat di apotik. Adapun
metode pemanggilan antrian yaitu sesuai dengan nomor urut antrian atau dikenal dengan istilah
FIFO (First In First Out).
Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Diana Fuanasari,dkk (2014) menunjukkan bahwa
model antrian pendaftaran rawat jalan RSUD Kota Semarang menggunakan sistem M/M/1, yaitu
proses antrian dengan 1 petugas pelayanan di setiap jenis pembiayaan dan FIFO sebagai disiplin
antrian. Angka kedatangan tertinggi di masing-masing jenis pembiayaan pada jam buka
pengambilan nomor antrian yaitu jam 06.30-07.29. Rata-rata waktu pelayanan pendaftaran loket
rawat jalan pada pasien askes 1,3 menit, pada pasien jamkesmas 0,98 menit dan pada pasien
umum 1,6 menit. Rata-rata waktu tunggu pelayanan pendaftaran rawat jalan RSUD Kota
Semarang pada pasien askes dan pasiem umum terlama terjadi pada jam pelayanan 07.30-08.29
dan tercepat pada jam pelayanan 11.30-12.00, sedangkan pada pasien jamkesmas waktu tunggu
pelayanan terlama pada jam pelayanan 08.30-09.29 dan tercepat pada jam pelayanan 11.30-12.00.
Untuk menghindari antrian panjang yang terjadi di semua jenis pembiayaan, perlu adanya
penambahan loket sehingga dapat mengurangi panjang antrian, meskipun penambahan loket akan
mempengaruhi penambahan tenaga dan peralatan yang ada, hal ini juga dapat dijadikan dasar
untuk mengurangi lama waktu tunggu.[1]
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Risa Wati (2017) yang menujukkan
bahwa Berdasarkan analisa dan perhitungan menggunakan Metode Waiting Line dengan hasil
yang kurang optimal, diharapkan puskesmas kelurahan Setiabudi dapat meningkatkan mutu dan
kualitas pelayanan kepada pasien dengan memperbaiki manajemen operasional puskesmas.
Sebagai institusi yang memberikan pelayanan kesehatan, sudah seharusnya memberikan
pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat. Pemanfaatkan teknologi komputer perlu dibuat
pembaharuan sistem penyimpanan data pasien dan hasil diagnosa. [2]
Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis memilih judul aplikasi antrian dan
pelayanan pasien pada Klinik Wijaya Agung berbasis mobile dengan menggunakan metode
istilah FIFO (First In First Out). Metode ini dipilih karena sesuai dengan kasus pada penelitian
ini. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut para pasien tidak lagi menunggu lama di klinik
mulai dari proses registrasi sampai pengambilan obat.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Analisis Sistem
Pada aplikasi ini terdiri dari dua sistem yaitu, Administrator dan User. Pada administrator
berfungsi untuk menginput data-data berupa data antrian, pasien, registrasi, tutup layanan antrian,
sedangkan pada user digunakan untuk melihat antrian yang sudah ada dan meregistrasikan pasien
yang secara langsung. Dan user hanya dapat membuka dan menutup antrian, memberikan
informasi, meregistrasikan pasien langsung, dan memanggil antrian pada aplikasi.
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2.2. Arsitektur Sistem
1) Alat Penelitian
a) Perangkat keras yang digunakan yaitu:
(1) Processor: Intel Core i3
(2) Harddisk: 500 Gb
(3) RAM: DDR3L 2 Gb
(4) Smartphone Android: Naugat
b) Perangkat lunak yang digunakan yaitu:
(1) Sistem Operasi: Windows 10, Android
(2) Bahasa Pemrograman: Java, Php
(3) Database: MySQL
2) Tahapan Penelitian
Tahap-tahap yang dilakukan dalam perancangan sistem ini adalah sebagai berikut:
a) Survei lokasi: melihat tempat penelitian.
b) Pengumpulan data: mengumpulkan informasi yang dilakukan secara langsung ke
tempat penelitian atau melalui studi literatur.
c) Analisis Sistem: penguraian dari suatu aplikasi yang utuh ke dalam bagian-bagian
komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan,
kesempatan, hambatan, yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat
diusulkan perbaikan-perbaikannya.
d) Perancangan sistem: merupakan strategi untuk memecahkan masalah dan
mengembangkan solusi terbaik bagi permasalahan.
e) Coding adalah menerjemahkan persyaratan logika dari pseudocode ke dalam suatu
bahasa pemrograman baik huruf, angka, dan simbol yang membentuk program.
f) Pengujian Program: mengetahui cara kerja dari aplikasi yang dirancang secara
terperinci sesuai spesifikasi dan menilai apakah setiap fungsi atau prosedur yang
dirancang sudah bebas dari kesalahan logika.
3) Metode Pengujian Sistem
Penulis menggunakan metode pengujian Black box atau biasa disebut alur logika
yang merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak secara terinci, karena jalur
logika (logica path) perangkat lunak akan ditest dengan menyediakan test case yang
mengerjakan kumpulan kondisi atau perulangan secara spesifik.
Dengan menggunakan metode black-box penulis dapat menemukan kesalahan
dalam kategori sebagai berikut:
a) Fungsi-fungsi yang tidak benar atau salah
b) Kesalahan interface
c) Kesalahan dalam struktur data atau database eksternal
d) Kesalahan kinerja
e) Instalisasi dan kesalahan terminasi
2.3 Konsep Metode Antrian FIFO (First In First Out)
FIFO adalah akronim untuk First In, First Out (Pertama Masuk, Pertama Keluar), sebuah
abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu
dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrian atau melayani
permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku first-come,
first-served (FCFS): di mana orang-orang meninggalkan antrian dalam urutan mereka tiba, atau
menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. [3]
FCFS juga merupakan istilah untuk sistem operasi penjadwalan algoritma FIFO, yang
memberikan setiap proses CPU waktu sesuai dengan urutan mereka datang. Dalam arti yang lebih
luas, abstraksi LIFO, atau Last-In-First-Out adalah kebalikan dari abstraksi organisasi FIFO.
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Bedanya mungkin adalah yang paling jelas dengan mempertimbangkan sinonim yang kurang
umum digunakan dari LIFO, FILO (berarti First-In-Last-Out). Pada intinya, keduanya adalah
kasus khusus dari daftar yang lebih umum (yang dapat diakses di mana saja). Perbedaannya
adalah tidak ada dalam daftar (data), tetapi dalam aturan untuk mengakses konten. Satu sub-tipe
menambah satu ujung, dan melepaskan dari yang lain, sebaliknya mengambil dan menempatkan
sesuatu hanya pada salah satu ujungnya. [3]
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Use Case Diagram
Use case diagram yang dirancang untuk menggambarkan apa yang dilakukan sistem dan siapa
saja aktor yang berinteraksi dengan sistem.
System
Membuka Layanan
Antrian
<<include>>

Memeberikan Nomor
Antrian Kepada
Pasien Langsung

<<include>>
login admin

<<include>>

admin

Memanggil Nomor
Antrian

<<include>>

Menutup Layanan
Antrian

Database
Registrasi
<<extend>>
<<include>>

Pasien

Login Pasien

Melihat Informasi
Layanan Antrian

<<include>>
Menerima
Notifikasi Dari
Apotik

<<include>>
Login Apotik

Input nomor
antrian pasien

<<include>>

Apotik

Memberikan
Notifikasi Pada
Pasien

Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi
3.2 Sequence Diagram Layanan Admin
Admin

Layanan admin

Database

1 : informasi()
2 : respon()
3 : Buka layanan()
4 : insert()

5 : Tidak melayani()
6

7 : insert()

8 : memberikan nomor antrian()

Gambar 2. Sequence Diagram Layanan Admin
3.3 Activity diagram
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Activity diagram digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran dari aktifitas. Activity
diagram juga digunakan untuk mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk dalam suatu operasi
sehingga dapat juga digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use case atau inetraksi.
1) Activity Diagram Layanan Antrian
Admin

Layanan Antrian

Memasukan Informasi

Buka Layanan

Layanan Antrian

Tidak melayani

Gambar 3. Activity Diagram Layanan Antrian
2) Activity Diagram Memanggil Nomor Antrian

Admin

Memanggil Nomor Antrian

Pilih Next

Pilih Ulangi

Gambar 4. Activity Diagram Memanggil Nomor Antrian
3.4Class Diagram
Berikut ini adalah class diagram untuk aplikasi ini:
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layanan antrian

login admin

+EditText: informasi
+Button: buka layanan
+Button: tidak melayani

+EditText: username
+EditText: password
+Button: login

+TextView: nomor antrian
+TextView: nama

+buka layanan()
+tidak melayani()

+login()

+()

memberikan nomor antrian

monitor antrian

memanggil nomor antrian

+EditText: nama
+EditText: alamat
+EditText: telep
+Button: daftar

tutup layanan

+Button: next
+Button: ulangi

+EditText: informasi
+Button: tutup layanan

+next()
+ulangi()

+daftar()

registrasi pasien

+tutup layanan()

login pasien

+EditText: nama
+EditText: alamat
+EditText: telep
+Button: daftar

+EditText: no.telep
+Button: login
+login()

+daftar()

notifikasi antrian

melihat informasi layanan antrian

+TextView: antrian ke

+EditText: informasi
+Button: ambil antrian

+()

+ambil antrian()

login apotik

input nomor antrian

+EditText: username
+EditText: password
+Button: login

+EditText: nomor antrian
+Button: input

+login()

+input()

memeberikan nomor antrian
+EditText: nomor antrian
+Button: panggil
+panggil()

Gambar 5. Class Diagram Aplikasi
3.5 Metode Pengujian Sistem
Pengujian Sistem yang dilakukan dengan menggunakan metode pengujian langsung
berdasarkan teknik Black Box dengan menguji fungsionalitas dari aplikasi, tombol dan
kesesuaian hasil aplikasi. [5]
1) Pengujian Layanan Antrian
Tabel 1. Pengujian layanan antrian data salah
Test Factor

Hasil

Keterangan

Mengosongkan informasi dan pilih salah
satu tombol buka layanan atau tidak
melayani hari ini.

√

Menampilkan pesan Validasi
“Informasi tidak boleh
kosong”.

Screenshoot
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Ket:√=Berhasil X=Tidak Berhasil
Pada Tabel 1 terlihat bahwa data salah ketika informasi dikosongkan akan tampil
pesan validasi “Informasi tidak boleh kosong”.
2) Pengujian Layanan Antrian data benar
Tabel 2. Pengujian Layanan Antrian data benar
Test Factor
Hasil
Keterangan
Isi lengkap informasi dan tekan salah
satu tombol buka layanan antrian atau
√
tidak melayani hari ini.
Screenshoot

Ket:√=Berhasil X=Tidak Berhasil

Menampilkan pesan Validasi
“Berhasil memebuka layanan
antrian”.
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Pada Tabel 2. Terlihat bahwa data benar ketika informasi diisi dengan lengkap
pesan validasi “Berhasil membuka layanan antrian”.
3) Pengujian Melihat informasi layanan antrian
Tabel 3. Pengujian Melihat informasi layanan antrian.
Test Factor
Hasil
Keterangan
Tekan tombol ambil
Menampilkan tampilan informasi nomor
√
antrian.
antrian dan jumlah antrian yang sudah ada.
Screenshoot

Ket:√=Berhasil X= Tidak Berhasil
Pada Tabel 3 Terlihat ketika menekan tobol ambil antrian akan Menampilkan informasi,
nomor antrian dan jumlah antrian yang sudah ada.
Setelah dilakukan pengujian dengan metode black box dapat dinyatakan bahwa
pengujian telah berhasil dan terbebas dari kesalahan fungsi logika.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan pelayananan
antrian pada klinik menggunakan samrtphone android.
b. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini telah mampu memberikan informasi mengenai
jadwal dokter, status antrian yang dilayani oleh dokter, status penerimaan obat untuk setiap
pasien.
5. SARAN
Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Aplikasi dapat dikembangkan dengan metode antrian lainnya seperti: queue ataupun lifo.
b. Aplikasi selanjutnya dapat memanfaatkan GPS untuk memprediksi waktu kedatangan pasien.
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Abstrak
INSECTAR adalah aplikasi berbasis Augmented Reality Pengenalan Morfologi
Hewan Serangga merupakan inovasi baru dalam memperkenalkan morfologi hewan
serangga, dimana aplikasi ini di bangun untuk dapat menjadi solusi dari masalah yang timbul
karena kurang efektifnya penggunaan buku pelajaran yang membahas morfologi hewan
serangga bagi para pelajar karena hanya menyajikan informasi yang didukung oleh gambar
2 dimensi saja. INSECTAR dikembangkan untuk membantu memudahkan pelajar serta
masyarakat pada umumnya mengenal morfologi (bagian tubuh) hewan serangga secara
interaktif dengan penyajian objek-objek morfologi berbasis 3 dimensi yang informatif. Aplikasi
berbasis mobile android yang dikembangkan dengan menggunakan media berupa perangkat
lunak IDE Unity dan 3D Blender digunakan untuk membuat objek 3 dimensi serta aplikasi
pengolah desain berbasis vektor ntuk membuat buku marker. Metode yang digunakan dalam
pembuatan aplikasi ini yaitu Multimedia Development Life Cycle (MDLC), yang terdiri dari
tahap konsep, desain, pengumpulan data, pembuatan aplikasi, pengujian aplikasi dan
distribusi. Aplikasi ini sudah melalui tahap pengujian dan masuk dalam kategori sangat baik,
pengujian tersebut antara lain Blackbox Testing, Heuristic Evaluation yang hasilnya disajikan
dalam bentuk tabel dan pengujian kuisioner dengan persentase sebesar 85,6%. Hasil akhir
dari penelitian ini yaitu aplikasi INSECTAR dan buku sebagai marker pendukung aplikasi.
Kata kunci—Augmented Reality, Morfologi, Serangga, MDLC
Abstract
INSECTAR is an application based on Augmented Reality Morphology of Insect Animals
is a new innovation in introducing the morphology of insect animals, where the application is
built to be a solution of problems that arise due to ineffective use of textbooks that explain the
morphology of insect animals for students because it only presents information supported by 2dimensional images only. INSECTAR was developed to help make it easier for students and the
general public to recognize the morphology (body parts) of insect animals interactively by
presenting informative 3-dimensional morphological objects. INSECTAR based on Android
mobile which was developed by using media in the form of Unity IDE software and 3D Blender
is used to create 3-dimensional objects and vector-based design processing applications to make
book markers. The method used in making this application is the Multimedia Development Life
Cycle (MDLC), which consists of the concepts, design, data collection, application development,
application testing and distribution stages. This application has been through the testing phase
and is included in the excellent category, the test includes Blackbox Testing, Heuristic Evaluation,
the results of which are presented in tabular form and questionnaire testing with a percentage of
85.6%. The results of this research are the application of INSECTAR and books as supporting
markers for the application.
Keywords—Augmented Reality, Morphology, Insect, MDLC
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1. PENDAHULUAN

A

ugmented Reality atau dalam bahasa indonesia diterjemahkan menjadi Realitas Tambahan
adalah sebuah Teknik yang menggabungkan benda maya 2 dimensi maupun 3 dimensi
kedalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda - benda maya tersebut
dalam waktu nyata [1]. Adapun kelebihan utama dari augmented reality dibandingkan virtual
reality adalah pengembangannya yang lebih mudah dan murah serta kelebihan lain dari
augmented reality yaitu dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai media seperti
aplikasi dalam sebuah smartphone. Teknologi augmented reality ini selain sebagai media
promosi, dapat juga menjadi media pengenalan serta pembelajaran. Dalam proses pembelajaran
teknologi ini sering digunakan sebagai media untuk merepresentasikan suatu objek seperti bentuk
organ manusia, bentuk organ tumbuhan, bentuk organ hewan dan lain lain.
Morfologi biologi diadaptasi dari kata “Morphos” yang artinya pengetahuan tentang
bentuk yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagian bagian dan fungsi organ luar
maupun organ dalam dari hewan maupun tumbuhan [2]. Dengan demikian Morfologi Biologi
dapat dibagi menjadi 2 cabang ilmu yang berbeda yaitu anatomi dan eidonomi dimana ilmu
biologi ini sering kita pelajari di bangku sekolah menengah pertama tentang adaptasi morfologi
hewan dan tumbuhan, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang fungsi
fungsi dari setiap organ hewan maupun tumbuhan.
Untuk mengenal morfologi hewan khususnya serangga saat ini hanya dapat dipelajari dari
buku biologi yang membahas tentang serangga saja, Terlebih lagi dalam mengenal morfologi
hewan serangga akan terasa sangat membosankan jika hanya melalu media cetak yaitu hanya
terdapat gambar 2 dimensi untuk menjelaskan bagian serta fungsi organ dari serangga tersebut,
hal ini mengharuskan pelajar untuk berimajinasi tentang objek 2 dimensi tersebut. Melihat
permasalahan ini maka perlu merancang bangun inovasi pengenalan agar dapat membantu
mempermudah pelajar dalam memahami morfologi hewan serangga. Kini dengan adanya
teknologi augmented reality ini dapat dibuat bentuk virtual animasi 3 dimensi morfologi hewan
serangga, sebagai contoh penelitian terdahulu yang menggunakan teknologi augmented reality
dengan judul “Aplikasi Animasi 3D Berbasis Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran
Metamorfosis Pada Serangga. Ditulis oleh Muhammad Firman Mustama, dkk dari Fakultas
Teknik Unhas” [3] dan “Aplikasi Augmented Reality Pembelajaran Organ Pernapasan Manusia
Pada Smartphone Android. Ditulis oleh Mukhlis Yuzti Perdana, dkk dari Politeknik Caltex Riau”
[4] yang menghasilkan suatu media pengenalan serta pembelajaran tentang ilmu pengetahuan
alam menggunakan teknologi augmented reality.
Dengan adanya masalah tersebut, dan beberapa penelitian terdahulu yang menginspirasi,
maka dikembangkanlah sebuah penelitian dengan merancang dan membangun aplikasi yang
dapat mengenalkan morfologi hewan serangga berbasis teknologi augmented reality. Diharapkan
dengan aplikasi ini dapat menjadi solusi dalam proses pengenalan serta pembelajaran tentang
morfologi hewan serangga dan juga dapat berjalan dengan baik dan dengan mengurangi
keterbatasan alat peraga atau peralatan praktikum dalam kegiatan pembelajaran di dalam maupun
diluar sekolah.
2. METODE PENELITIAN
Terdapat beberapa penelitian sejenis yang terkait penerapan teknologi augmented
reality yang mendukung kegiatan pembelajaran, diantaranya penelitian dengan tujuan
agar dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan menggunakan teknologi
Augmented Reality bagi siswa sekolah dasar sehingga membantu menyampaikan informasi
proses metamorphosis serangga, yaitu kupu-kupu yang mewakili metamorphosis sempurna
dan belalang yang mewakili metamorphosis tidak sempurna. Peneliti melakukan
perekayasaan tersebut menggunakan Unity IDE yang digunakan untuk membuat aplikasi
dan Blender digunakan untuk membuat objek 3 dimensi. Berdasarkan hasil penelitiannya,
telah dihasilkan aplikasi AR metamorfosis yang dapat beroperasi pada perangkat mobile
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dengan sistem operasi android 4.0 hingga 6.0 dan RAM 1 hingga 3 GB. Hasil uji dari
kuesioner menunjukkan bahwa teknologi augmented reality dapat digunakan sebagai
media pembelajaran pada metamorfosis serangga dan dapat diterapkan pada perangkat
android dengan baik [3]. Penelitian lainnya dengan melakukan perekayasaan dengan
tujuan untuk membantu pelajar dalam proses pembelajaran organ pernapasan manusia
menggunakan teknologi teknologi Augmented Reality dengan pembuatan animasi 3 dimensi
(3D) agar terlihat lebih real-time dan menarik. Peneliti melakukan perekayasaan tersebut
menggunakan Qualcomm Augmented Reality (QCAR) SDK yang digunakan untuk membuat
aplikasi Augmented Reality, hasilnya pengujian yang telah dilakukan aplikasi ini dapat
dijalankan pada smartphone yang mempunyai minimal memiliki prosesor dengan
arsitektur ARMv6. Adapun sebaiknya aplikasi ini dijalankan pada smartphone yang
memiliki arsitektur ARMv7 karena kapasistas prosesornya lebih besar dari arsitektur
ARMv6 [4].
Adapun metode perekayasaan yang digunakan dalam merancang bangun aplikasi
ini yaitu Multimedia Development Life Cycle (MDLC) versi Luther. Metode tersebut
memiliki 6 tahapan yaitu Concept, Design, Material Mollecting, Assembly, Testing,
Distribution.

Gambar 1. Metodologi pengembangan perangkat lunak berbasis multimedia (MDLC)
2.1. Concept
Konsep juga menentukan tujuan dari aplikasi dan kepada siapa aplikasi ditujukan
(identifikasi audience). Dengan adanya konsep semua desain baik dari segi gambar 1159ias1159r,
media pengenalan, hingga objek 3D akan menjadi selaras dan mempermudah proses pengerjaan.
Konsep disini meliputi beberapa hal seperti mentukan bagaimana aplikasi digunakan, pemilihan
desain, pengumpulan data, dan lainnya dapat dijabarkan konsep system yang akan dikembangkan
menggunakan analisis 5W + 1H.
1. Mengapa (why)
Aplikasi yang dibuat bertujuan untuk mengenalkan tentang morfologi hewan serangga kepada
pelajar dan masyarakat pada umumnya dalam bentuk aplikasi berbasis augmented reality.
2. Aplikasi apa (what) yang akan dikembangkan
Pada aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang membantu pengguna untuk mengetahui tentang
morfologi hewan serangga dalam bentuk objek 3D dengan menggunakan aplikasi berbasis
mobile android dan dibantu dengan buku marker.
3. Siapa (who) penggunanya
Pengguna Aplikasi ini bisa digunakan dari berbagai kalangan mulai dari kalangan pelajar
maupun masyarakat yang ini mengetahui tentang morfologi hewan serangga.
4. Dimana (where) aplikasi ini dijalankan
Aplikasi ini dapat diinstal dan dijalankan pada perangkat mobile android versi 4.0 ke atas.
5. Kapan (when) aplikasi ini dapat digunakan
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Aplikasi ini menggunakan perangkat smartphone dengan sistem operasi android yang
memungkinkan pengguna menggunakan aplikasi ini kapan saja dan dimana saja dengan
bantuan buku marker dan aplikasi INSECTAR yang sudah terpasang pada perangkat
smartphone.
6. Bagaimana (how) aplikasi ini dikembangkan
Aplikasi ini dirancang dan dikembangkan dengan menggunakan software Unity, Vuforia
SDK, Blender dan Adobe Illustrator CC 2017, Adobe Photoshop CC 2015 dan
pengembangannya menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle).
2.2. Design
Pada tahap ini desain dikembangkan dengan mengacu pada konsep awal. Segala desain
yang dibuat saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Sehingga dalam proses
pembuatannya harus bertahap. Secara umum sistem ini dijalankan dengan terlebih dahulu aplikasi
terinstal pada perangkat smartphone, selanjutnya pengguna mengakses aplikasi tersebut dengan
mengarahkan kamera smartphone pada buku marker yang sudah ada tanda untuk dipindai.
Selanjutnya objek 3 dimensi dari morfologi hewan serangga akan dimunculkan pada layar
smartphone secara langsung dan informasi serta tombol-tombol interaktifitas terhadap objek 3
dimensi tersebut dapat dilakukan secara real-time.
Berikut adalah gambaran umum aplikasi INSECTAR pada Gambar 2, sebagai berikut :

Gambar 2. Rancangan umum sistem INSECTAR
2.3Material Collecting (Pengumpulan Bahan)
Pengumpulan data diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data diantaranya:
1. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana perancang mencatat informasi yang
didapat saat melakukan pengamatan. Pada perekayasaan ini observasi yang dilakukan oleh
perancang adalah dengan cara melakukan pengamatan tentang topik morfologi hewan
serangga.
2. Kepustakaan/Studi Literatur
Dilakukan dengan cara membaca berbagai macam literature yang berhubungan dengan
pembuatan aplikasi berbasis augmented reality dan menggunakan buku biologi entomologi
insekta sebagai dasar pembuatan aplikasi pengenalan morfologi serangga berbasis augmented
reality.
3. Gambar dan Objek 3D
Gambar dan Objek 3D dibuat langsung oleh perancang berdasarkan data yang telah di
dapatkan dari buku biologi entomologi insekta sebagai bahan dasar pembuatan aplikasi
berbasis augmented reality dalam bagian morfologi hewan serangga.
2.4 Assembly
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Aplikasi Pengenalan Mofologi Hewan Serangga Berbasis Augmented Reality ini dibagun
dengan menggabungkan aplikasi android dengan teknologi augmented reality, sehingga dapat
menghasilkan suatu media pengenalan yang dapat dipakai oleh pelajar dalam proses belajar
mengajar mengenai materi morfologi hewan serangga. Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap
pembuatan dan penggabungan semua objek atau bahan pembuatan aplikasi berdasarkan Use Case,
dan struktur navigasi yang berasal pada tahap design.
2.4.1 Use Case Diagram
Berikut adalah use case diagram yang digunakan dalam menggambarkan rancangan dari
Aplikasi INSECTAR, yang dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Use Case Diagram Aplikasi INSECTAR
Pada use case diagram INSECTAR ini menggambarkan bagaimana interaksi terjadi
antara user dengan sistem. Terdapat lima use case utama pada menu Home dari aplikasi, adapun
use case tersebut terdiri dari menu Materi, menu Augmentasi, menu Bantuan, menu Tentang, dan
pilihan Keluar. Pada use case menu Materi terdapat satu use case yang terkait yaitu, menampilkan
materi secara umum tentang morfologi hewan serangga. Dan dalam use case menu Augmentasi
juga terdapat empat use case di dalamnya yaitu menampilkan petunjuk arahan, merotasi objek
3D, melakukan scale objek 3 Dimensi dan mengubah posisi objek 3 Dimensi.
2.4.2 Menu Aplikasi INSECTAR
Gambar 4 merupakan lingkup perancangan bentuk menu yang akan digunakan dalam
pembuatan aplikasi INSECTAR. Pada tahap ini akan ditentukan bagaimana desain menu sistem
yang akan dibangun, serta dijadikan sebagai acuan akhir dari tahap perekyasaan aplikasi. Berikut
adalah keterangan desain menu sistem dari aplikasi INSECTAR:
1. Splash Screen
Saat Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Morfologi Hewan Serangga dibuka, maka akan
muncul tampilan splash screen berupa logo aplikasi dan loading bar.
2. Menu Home
Menu Home memiliki empat sub menu yaitu Materi, Augmentasi, Bantuan dan Tentang.
Dalam menu home juga terdapat button yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi.
3. Materi
Dalam menu ini, pengguna dapat mempelajari materi tentang Morfologi Hewan Serangga.
Dalam menu ini terdapat materi secara umum tentang morfologi hewan serangga beserta
dengan gambar yang dapat di perbesar.
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4. Augmentasi
Menu Augmentasi (Scan Augmented Reality) memiliki fungsi untuk memindai marker dari
buku Marker yang telah disediakan melalui kamera pada aplikasi INSECTAR, dimana ketika
marker yang telah dideteksi serta diidentifikasi maka akan muncul objek tiga dimensi di atas
buku marker yang telah di pindai sebelumnya. Saat memasuki menu ini, pengguna akan
ditunjukan arahan terlebih dahulu untuk mengarahkan kamera kepada marker. Selain fungsi
memindai marker, pada menu ini juga terdapat fungsi memperbesar objek tiga dimensi, fungsi
rotasi objek ketika objek tiga dimensi muncul dan memindahkan posisi dari object tiga
dimensi.
5. Tentang
Menu tentang berisikan penjelasan singkat mengenai aplikasi dan juga profil pembuat aplikasi
serta pembimbing dalam perekayasan aplikasi ini. Dalam menu ini juga terdapat tombol Kredit
Aplikasi untuk menampilkan informasi aplikasi serta bahan dan alat yang digunakan untuk
membangun aplikasi augmented reality pengenalan morfologi hewan serangga.
6. Keluar
Pilihan keluar yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi saat pengguna ingin keluar akan
muncul kotak dialog yang menanyakan sekali lagi apakah pengguna benar benar ingin keluar.

Gambar 4. Desain Menu Aplikasi INSECTAR
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi Sistem
Implementasi Sistem merupakan hasil dari menggabungkan bahan-bahan yang telah dibuat dan
dikumpulkan untuk menjadi sebuah aplikasi sesuai dengan perancangan yang telah direncanakan
sebelumnya. Berikut merupakan hasil dari perancangan aplikasi INSECTAR.
a. Tampilan Sistem
Berikut pada Gambar 5 (a,b,c,d,e,f) adalah tampilan dari sistem aplikasi INSECTAR :
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Gambar 5.a Tampilan Menu Utama

Gambar 5.b Tampilan Menu Materi

Gambar 5.c Gambar Menu Augmentasi

Gambar 5.d Tampilan Menu Bantuan

Gambar 5.e Tampilan Menu Kredit Aplikasi

Gambar 5.f Tampilan Keluar Aplikasi
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3.2 Tampilan Objek 3 Dimensi
Aplikasi augmented reality tidak lepas dari adanya objek 3 Dimensi, berikut adalah model
3 Dimensi dari aplikasi INSECTAR pada Gambar 6 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l).

Gambar 6.a Tampilan Solid Objek 3 Dimensi
Morfologi Kepala Serangga

Gambar 6.b Tampilan Render Objek 3 Dimensi
Morfologi Kepala Serangga

Gambar 6.c Tampilan Solid Objek 3 Dimensi
Morfologi Antena Serangga

Gambar 6.d Tampilan Render Objek 3 Dimensi
Morfologi Antena Serangga
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Gambar 6.e Tampilan Solid Objek 3 Dimensi
Morfologi Toraks Serangga

Gambar 6.f Tampilan Render Objek 3 Dimensi
Morfologi Toraks Serangga

Gambar 6.g Tampilan Solid Objek 3 Dimensi
Morfologi Kaki Serangga

Gambar 6.h Tampilan Render Objek 3 Dimensi
Morfologi Kaki Serangga

Gambar 6.i Tampilan Solid Objek 3 Dimensi
Morfologi Sayap Serangga

Gambar 6.j Tampilan Render Objek 3 Dimensi
Morfologi Sayap Serangga

Gambar 6.k Tampilan Solid Objek 3 Dimensi
Morfologi Abdomen Serangga

Gambar 6.l Tampilan Render Objek 3 Dimensi
Morfologi Abdomen Serangga

3.3 Testing
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Black Box, Heuristic Evaluation dan
kuesioner model skala likert. Metode Black Box merupakan pengujian user interface kepada
pengguna apakah sistem dapat dioperasikan atau tidak. Metode heuristic evaluation sebagai
pendekatan antara manusia dan mesin/komputer yang terkait pada kemudahan penggunaan
sistem.
1. Blackbox Testing
Black box testing atau pengujian fungsional aplikasi merupakan pengujian program yang
dilakukan oleh programmer dengan memberikan input sehingga menghasilkan umpan balik.
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Tabel 1. Pengujian Skema Black Box Testing

Test Case
Splash Screen, Loading
screen

Button Materi

Button Augmentasi

Button Bantuan

Button Keluar

Hasil yang diharapkan
Sistem akan
menjalankan splash
screen dan loading
screen kemudian
menuju menu utama
Sistem akan
menampilkan
halaman Materi
Sistem akan
menampilkan
halaman Augmentasi
Sistem akan
menampilkan
halaman Bantuan
Sistem akan
menampilkan Pop
Up dialog verifikasi
ingin keluar

Hasil yang diperoleh
Sistem dapat menjalankan
splash screen dan loading
screen kemudian menuju
menu utama

Keterangan
Sesuai

Sistem dapat
menampilkan
halaman Materi
Sistem dapat
menampilkan
halaman Augmentasi
Sistem akan
menampilkan
halaman Bantuan
Sistem dapat
menampilkan
Pop Up dialog verifikasi
ingin keluar

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

2. Pengujian Smartphone Android
Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan sample beberapa
smartphone android agar diketahui apakah aplikasi dapat berjalan sesuai dengan
rancangan. Untuk lebih jelasnya detail spesifikasi dari perangkat smartphone yang
digunakan dalam pengujian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengujian Smartphone Android
Smartphone

Asus Zenfone
2 Z551ML

Status
Sukses

OPPO F1S

Sukses

ASUS
Zenfone 4
Selfie
Redmi Note 7

Sukses

Sukses

Keterangan
Aplikasi dapat berjalan dengan baik, hanya terdapat
delay sekitar 3 detik pada saat membuka aplikasi,
Delay 3 Detik saat membuka menu-menu, terdapat
delay 2,5 detik saat deteksi marker dan selebihnya
semua berjalan lancar.
Aplikasi dapat berjalan dengan baik, terdapat delay
sekitar 3 detik pada saat membuka aplikasi dan
selebihnya semua berjalan lancar.
Aplikasi dapat berjalan dengan baik, tidak terdapat
delay pada saat membuka aplikasi dan fitur
didalamnya berjalan lancer.

Aplikasi dapat berjalan dengan baik, tidak terdapat
delay pada saat membuka aplikasi dan fitur
didalamnya berjalan lancar.

Bedasarkan tabel pengujian diatas, sebagian besar smartphone mengalami delay beberapa
detik pada saat membuka aplikasi, hal ini disebabkan karena pada saat membuka aplikasi, sistem
akan me load data aplikasi yang ada seperti objek 3D dan aset tampilan 2D. Semakin berat asetnya
maka akan semakin lama sistem untuk load data aset tersebut. Selain karena ukuran RAM, CPU
dan GPU juga berperngaruh ketika menjalankan aplikasi dan juga pengaruh dari kejernihan
kamera untuk mendeteksi marker agar lebih cepat.
3. Pengujian Heuristic Evaluation
Heuristic evaluation merupakan pengujian sistem yang dilakukan terhadap aplikasi.
Tahapan ini akan menjelaskan mengenai hasil dari evaluasi dari aplikasi INSECTAR sebagai
berikut:
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Tabel 3. Pengujian Heuristic Evaluation
No.
1.

Deskripsi
Visibility of system
status (feedaback)

2.

Match between system
and the real world
(metaphor)

3.

User control and
freedom (navigation)

4.

Consistency and
standards (consistency

5.

Error Prevention
(prevention)

6.

Recognition rather
than recall (memory

7.

Flexibility and
efficiency of use
(efficiency
Aesthetic and
minimalist design
(design)

8.

9.

Help user recognize,
diagnose, and recover
from errors (recovery)

10.

Help and
documentation (help)

Rekomendasi
Umpan balik dari sistem sudah cukup jelas saat
animasi splash screen awal aplikasi di jalankan,
maupun saat user berada dalam menu utama dan
memilih menu yang ada terdapat perubahan warna
dari setiap button yang terseleksi dan button tersebut
akan berfungsi mengarah pada halaman yang dituju.
Jelas dan mudah dipahami, kesesuaian penjelasan
materi yang ada dengan dibantu oleh illustrasi gambar
yang dapat membantu komunikasi penyampaian
pesan pada user.
User dapat dengan leluasa berpindah halaman serta
dapat menjalankan beberapa fitur-fitur pada aplikasi
dengan tombol -tombol navigasi yang telah
disediakan.
Tampilan desain dan font tulisan yang digunakan
konsisten dari halaman satu dengan halaman lainnya
dalam segi komposisi peletakan maupun warna.
Saat user tidak sengaja menyentuh button keluar
aplikasi maka aplikasi akan memncul kan tindakan
pencegahan berupa pop up panel dialog untuk
menanyakan apakah user yakin ingin keluar aplikasi.
Hal ini mencegah user untuk menutup aplikasi secara
tiba tiba.
Penggunaan recall memory telah dapat diminimalisir
penggunanya karena struktur menu yang tidak telalu
mendalam.
User dimudahkan dengan materi pembelajaran yang
ada pada aplikasi.

Keterangan
Tercapai

Desain antarmuka aplikasi telah didesain dengan
sangat baik dengan menggunakan warna yang tenang
dan menyesuikan tema aplikasi yaitu hutan dan
serangga sehingga membawa kesan nyaman dalam
menggunakannya sebagai media pembelajaran.
Pesan kesalahan disampaikan dengan cukup baik pada
aplikasi ini dengan Pop up dialog yang tampil ketika
user tidak sengaja keluar aplikasi dengan menanyakan
apakah user yakin ingin keluar aplikasi.
Terdapat fitur menu batuan untuk memudahkan
pengguna dalam menggunakan aplikasi ini.

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Berdasarkan pengujian desain antarmuka aplikasiINSECTAR yang telah dilakukan dengan
menggunakan Heurisrtic Evaluation didapatkan hasil yang tercapai semua kategori.
4. Pengujian Kuesioner
Dalam metode pengujian sistem, kuesioner dilkukan dengan cara membagikan lembaran yang
berisikan 15 pertanyaan kepada 38 responden ke masyarakat yang berumur antara 17-22 tahun
yang diantaranya berprofesi sebagai mahasiswa dan pelajar SMA dengan jurusan IPA. Sebelum
menjawab pertanyaan pada lembaran yang diberikan, responden akan mencoba aplikasi
INSECTAR terlebih dahulu. Berikut adalah hasil dari perhitungan skor kuesioner pada Tabel 4:
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Tabel 4. Hasil Pengujian Kuesioner
No
1
2
3
4
5

Rentang Skor
60-75
50-59
40-49
30-39
15-29
Total Nilai
Rata-rata
Persentase
Kualifikasi

Kualifikasi
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang Baik
Sangat Kurang

Hasil
29
7
2
2440
64.2
85,6%
Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijabarkan sebelumnya maka kesimpulan
pengujian kuesioner kepada 38 responden dengan memberikan 15 pertanyaan didapatkan
hasil total nilai 2440 dan nilai rata-rata 64.2 hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Morfologi Hewan Serangga ini dapat membantu
memudahkan pelajar serta masyarakat dalam mengenal morfologi hewan serangga dengan
persentase 85,6% dikategorikan kualifikasi “Sangat Baik”.
3.4 Distribution
Tahapan terakhir setelah pengujian aplikasi INSECTAR ini adalah tahap penyebarluasan
(distribution), dimana akan disebarluaskan melalui media penyimpanan secara cloud sehingga
dapat dijangkau oleh penggunanya. Dengan menggunakan penyimpanan ini pengguna dapat
megunduh file aplikasi dan marker yang ada dengan mengakses https://tinyurl.com/insectar yang
kemudian diunduh dan diinstal ke smartphone untuk menjalankan aplikasi INSECTAR.
4. KESIMPULAN
Dari hasil perekayasaan yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan,
diataranya:
1. Telah dirancang dan dibangun sebuah aplikasi Pengenalan Morfologi Hewan Serangga
Berbasis Augmented Reality (INSECTAR) dengan menggunakan metode Multimedia
Development Life Cycle (MDLC), serta perancangan buku marker aplikasi INSECTAR yang
telah disematkan marker berupa gambar morfologi hewan yang terdiri dari 8 gambar.
2. Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner yang telah dilakukan mendapatkan persentase 85,6%
dapat disimpulkan bahwa aplikasi INSECTAR ini dapat membantu memudahkan pelajar serta
masyarakat dalam mengenal morfologi hewan serangga dengan kualifikasi “Sangat Baik”.
3. Bedasarkan hasil pengujian Black Box, pengujian pada smartphone android, dan Heuristic
Evaluation yang telah dilakukan pada aplikasi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat
berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan rancangan.
5. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan untuk menyempurnakan perekayasaan ini agar
nantinya aplikasi ini menjadi lebih baik sebagai berikut :
1. Pada aplikasi ini juga dapat ditambahkan fitur-fitur lainnya yang bermanfaat sehingga
penyampain informasi dan pengenalan menjadi lebih inovatif seperti penambahan narasi dan
animasi dinamis dalam objek 3 dimensi.
2. Objek 3 Dimensi yang ditampilkan masih belum sempurna, sehingga dapat dibuat objek 3
dimensi yang lebih baik dan mendetail.
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3. Pengembangan pada penambahan objek 3 dimensi morfologi hewan serangga yang lainnya
sehingga pengguna dapat mengetahui macam macam morfologi dari hewan serangga lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Kurniawan Andre Pamoedji, Dkk. Mudah Membuat Game Augmented Reality (AR) Dan
Virtual Reality (VR) Dengan Unity 3D. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2017.
[2] Abdul Muis Abdullah. Morfosintaksis. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
[3] Mustama, Muhammad Firman. Aplikasi Animasi 3d Berbasis Augmented Reality Sebagai
Media Pembelajaran Metamorfosis Pada Serangga. Makasar: Teknik Informatika Fakultas
Teknik Universitas Hasanuddin. 2017
[4] M. Y. Perdana, Y. Fitrisia, Y. E. Putra. Aplikasi Augmented Reality Pembelajaran Organ
Pernapasan Manusia pada Smartphone Android. Riau: Politeknik Caltek. 2012.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 1169
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Abstrak
Kemajuan teknologi saat ini berkembang pesat sehingga dapat memadupadankan
banyak bidang seperti halnya bidang elektronika dan informatika. Pemanfaatan kedua bidang
tersebut sering digunakan pada banyak bidang, contohnya bidang pendidikan. Dalam bidang
pendidikan, pemanfaatan teknologi digunakan dalam hal presensi siswa. Presensi atau kehadiran
dapat menjadi faktor dalam menilai kedisiplinan siswa. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan
terhadap kehadiran siswa menjadi hal penting dan diperlukan ketelitian dalam pelaksanaannya.
Tidak jarang proses pencatatan kehadiran siswa dengan cara manual dengan tulis tangan dapat
menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti lambannya proses perekapan data dan banyaknya
kertas yang dikeluarkan untuk pembuatan daftar kehadiran serta human error. Penerapan
teknologi, khususnya dalam hal presensi ini menggunakan Radio Frequency Identification(RFID)
dan mikrokontroler Arduino Uno dapat membantu mempercepat proses perekapan data dan
meminimalisir tingkat kesalahan. Sistem presensi yang dirancang dan dibangun pada penelitian
ini menggunakan bahasa hypertext prepocessor(php) untuk aplikasi berbasis web dan bahasa c#
untuk pengkodingan alat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem presensi siswa
berbasis web dengan menggunakan teknologi RFID sehingga dapat disimpulkan dengan
dibangunnya sistem presensi ini dapat membantu memudahkan proses pencatatan daftar
kehadiran siswa dan mengefisiensikan kinerja pada bagian staf absensi.
Kata kunci—Radio Frequency Identification(RFID), Presensi Siswa, Mikrokontroler Arduino
Uno.
Abstract
The advancement in technology is currently growing rapidly so that it can mix and match
many fields such as the fields of electronics and informatics. The use of these two fields is often
used in many fields, for example in education. In the field of education, the use of technology is
used in terms of student attendance. Presence or attendance can be a factor in assessing student
discipline. Therefore, the activity of recording the presence of students becomes important and
requires accuracy in its implementation. Not infrequently the process of recording student
attendance by handwriting can cause various problems. Such as the slow process of
recapitulation of data and the amount of paper issued for making attendance lists and human
errors. The application of technology, especially in the case of this presence using Radio
Frequency Identification (RFID) and Arduino Uno microcontrollers can help speed up the
process of data recording and minimize error rates. Presence system designed and built in this
study uses hypertext prepocessor language for web-based applications and c# language for
coding a hardware. The results obtained from this study are web-based student presence systems
using RFID technology so that it can be concluded that the presence of this presence system can
help facilitate the process of recording student attendance lists and streamline performance in
the attendance staff
Keywords—Radio Frequency Identification(RFID), Student Attendance, Microcontroller
Arduino Uno
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

K

emajuan Teknologi yang berkembang pesat, pada akhirnya dapat memadupadankan banyak
bidang. Sebagai contohnya pada bidang elektronika, dan informatika. Perpaduan dari kedua
bidang tersebut menggunakan suatu perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak(software)
serta brainware atau seseorang yang mengoperasikan perangkat dalam menjalankan proses
kerjanya. Hasil dari perpaduan kedua teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang
contohnya pada pendidikan.
Pemanfaatan atau penerapan teknologi dalam bidang pendidikan dapat digunakan pada
proses pencatatan daftar presensi atau kehadiran siswa. Proses pencatatan kehadiran dapat
dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi Radio Frequency
Identification(RFID). RFID merupakan teknologi yang menggunakan medan elektromagnetik
untuk berkomunikasi dengan tag[4].
Presensi atau daftar kehadiran, menjadi salah satu faktor dalam menilai kedisiplinan
seorang siswa. Pentingnya kehadiran ini bukan sekedar untuk penyerapan ilmu pengetahuan saja,
melainkan lebih jauh membutuhkan keterlibatan aktivitas fisik dan mental dalam proses belajar.
Oleh karena itu, suatu proses pencatatan kehadiran siswa penting dalam kegiatan belajar karena
dapat mempengaruhi seberapa paham siswa akan penyampaian suatu mata pelajaran dan
pencapaian nilai yang diperoleh dari mata pelajaran tersebut.
Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Plus Pratama Adi adalah salah satu institusi
pendidikan yang masih melakukan proses pencatatan data kehadiran siswa secara manual.
Pencatatan dilakukan dalam suatu form kehadiran siswa dengan cara dipanggil satu per satu, lalu
guru akan memasukan informasi terkait siswa tersebut kedalam form kehadiran. Pendataan
kembali dilakukan oleh staf absensi setiap hari nya dengan mendatangi setiap kelas untuk
mendapatkan informasi terkait dengan kehadiran siswa.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang akan dirumuskan sebagai
berikut.
1. Proses pencatatan dan perekapan data kehadiran dan ketidakhadiran siswa dilakukan
dengan tulis tangan sehingga mengakibatkan lambatnya proses rekap data.
2. Validasi data terhadap daftar kehadiran dan ketidakhadiran siswa oleh staf absensi
dilakukan dengan mengunjungi setiap kelas.
1.3 Tujuan
Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian yang
dilakukan yaitu sebagai berikut.
1. Merancang dan membangun sistem presensi siswa yang telah terautomatisasi dengan
menerapkan teknologi Radio Frequency Identification(RFID) sehingga dapat
memudahkan dalam proses pencatatan dan perekapan presensi siswa oleh staf absensi.
2. Mengefisiensikan kinerja pada bagian staf absensi karena staf tidak lagi harus berkeliling
kelas untuk mengecek kehadiran siswa.
2. LANDASAN TEORI
2.1 Presensi Siswa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, presensi berarti kehadiran[1]. Sedangkan siswa
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai murid terutama pada tingkat
sekolah dasar dan menengah atau dapat disebut juga dengan pelajar[2]. Jadi dapat disimpulkan
bahwa Presensi Siswa yaitu suatu kegiatan pencatatan terhadap setiap kehadiran siswa atau pelajar
dalam suatu institusi pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui data yang berkaitan dengan
kehadiran secara periodik baik harian maupun bulanan.
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2.2 Radio Frequency Identification(RFID)
Radio Frequency Identification(RFID) adalah sistem nirkabel yang menggunakan
gelombang radio untuk membaca data yang terletak dalam tag. Secara lebih khusus, RFID
menggunakan medan elektromagnetik untuk berkomunikasi dengan tag[4]. Pendapat lain juga
menyebutkan bahwa definisi RFID merupakan suatu sistem nirkabel yang memungkinkan
informasi yang ada pada peranti yang disebut tag dapat dibaca dengan mendekatkan pada peranti
pembaca yang menggunakan medan magnet[7]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RFID
merupakan teknologi nirkabel yang dapat memungkinkan pembacaan suatu informasi yang
terdapat pada RFID Tag dilakukan dengan memanfaatkan gelombang frekuensi.
2.3 Tag RFID
RFID Tag memiliki chip yang di dalamnya dapat menyimpan data berupa nomor ID,
transponder atau tag-antena yang berfungsi untuk mengirim data melalui gelombang radio yang
dipancarkan RFID reader dan encapsulation atau bungkus yang berfungsi untuk melindungi chip
agar tidak mudah rusak.
RFID Tag dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu, Tag Pasif dan Tag Aktif. Tag
pasif tidak memiliki sumber listrik. Tag seperti ini mendapatkan energi dari medan
elektromagnetik yang dipancarkan oleh RFID Reader dan berada didekat tag sehingga RFID
Reader mampu membaca data yang tersimpan di tag. Sedangkan tag aktif memiliki baterai,
sehingga jarak antara pembaca RFID dan tag dapat relatif agak jauh[4].
Tag pasif bekerja pada tiga kelompok frekuensi.
1. 125-134KHz(Low Frequency): jarak baca sekitar 1-10cm. Umumnya, tag ini digunakan
untuk pelacakan hewan.
2. 13,56MHz(High Frequency & Near-Field Communication/NFC): jarak baca dari 1 cm
hinga 100 cm. Umumnya, tag ini digunakan untuk pengaman paspor atau identitas buku
di perpustakaan.
3. 865-960MHz(Ultra High Frequency/UHF). Biasanya digunakan untuk pembacaan data
jarak jauh. Beberapa jenis tag ini mampu dibaca pada jarak 30 meter. Tag ini misalnya
digunakan dalam pembayaran tol.
Tag aktif menggunakan dua jenis frekuensi, yaitu 433MHz dan 916MHz. Jenis tertentu
pada tag ini mampu memancarkan data hingga 100 meter.

Gambar 2.1 Bentuk RFID Tag(Kiri-Card, Kanan-Key Chain)
(Sumber: Arsip Pribadi)
2.4 RFID Reader
RFID Reader adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi
dari RFID Tag untuk melacak objek individual. Gelombang radio digunakan untuk mentransfer
atau mengirim data dari tag ke pembaca(reader)[8].
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Gambar 2.2 RFID Reader
(Sumber: Arsip Pribadi)
2.5 Arduino Uno
Arduino merupakan prototipe elektronika untuk chip mikrokontroler yang bersifat open
source. UNO berasal dari bahasa Itali yang berarti SATU[3]. Pendapat lain menjelaskan bahwa
papan arduino(Arduino Board) adalah jenis papan elektronis yang saat ini populer untuk
mempelajari ataupun mewujudkan berbagai proyek elektronika dan melibatkan pemrograman[4].
Arduino UNO juga dapat dikatakan sebagai board mikrokontroler yang menggunakan
chip Atmega328P dengan paket kemasan DIP sebagai pusat kendalinya. Untuk dapat
menggunakan komunikasi serial atau sebagai uploader USB menggunakan chip mikrokontroler
ATmega16U2. Pada Arduino UNO terdapat 14 pin input output digital dan 6 pin input analog dan
bekerja pada frekuensi 16MHz[5]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arduino uno adalah suatu
papan/board yang berisi chip dan pin yang dapat digunakan untuk mempelajari serta membuat
suatu proyek elektronika yang dapat membantu atau bermanfaat bagi manusia.

Gambar 2.3 Arduino Uno
(Sumber: https://www.arduino.cc)
2.6 Modul Wifi NodeMCU Esp8266

Modul Wifi NodeMCU ESP8266 adalah System On Chip(SoC) yang dilengkapi fitur yang
terintegrasi dengan protokol TCP/IP sehingga memungkinkan untuk menambahkan Wifi dalam
sebuah project. Modul ini biasanya dipasang pada papan sirkuit yang mengeluarkan chip dari
ESP8266 sehingga memudahkan untuk memprogram dan berinteraksi dengan perangkat masukan
dan keluaran[6].

Gambar 2.4 Modul Wifi NodeMCU ESP8266
(Sumber: https://www.marginallyclever.com)
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3. ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional
Tabel 3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional(Functional Requirement)
Function Requirement & Priorities
User Story
High Priority
Medium Priority
Low Priorities
Proses pencatatan
Memberikan fasilitas Perekapan
data
dan perekapan data
kelola data siswa, kehadiran
dan
kehadiran dan
admin dan kelas
ketidakhadiran
ketidakhadiran siswa
dalam
bentuk
dilakukan dengan
laporan
akhir
tulis tangan sehingga
dengan format .pdf
mengakibatkan
lambatnya proses
rekap data.
Memberikan fasilitas
Validasi data
taping(perekaman)
terhadap daftar
kartu RFID untuk
kehadiran dan
siswa
sehingga
ketidakhadiran siswa
dengan
otomatis
oleh staf absensi
memberikan
dilakukan dengan
keterangan
mengunjungi setiap
kehadiran
kelas.

No Priorities

3.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional
Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Non-fungsional(Non-functional Requirement)
Quality Attributes
Requirement Definition
Scope/How
Interopability
Aplikasi yang dibangun memiliki Desain aplikasi yang sederhana dengan
desain yang user friendly
perpaduan warna yang disesuiakan
dengan warna khas sekolah dan mudah
dioperasikan
Security
Tidak dapat diakses oleh sembarang
1. Adanya menu login
orang
2. Menggunakan Framework

Codeigniter
Accuracy
Performance

Mendeteksi keakuratan data pada
Kartu RFID
Sistem dapat membaca ID dalam
Kartu RFID pada waktu kurang dari
atau sama dengan 2 detik.

Setiap kartu memiliki UID masingmasing
Jarak pada saat menempelkan kartu ke
RFID Reader dekat
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3.3 Use Case Diagram

Gambar 3.1 Use Case Diagram

3.4 Diagram Block

RFID
READER

RFID TAG

Microcontroller
Arduino Uno dan
Modul Wifi
NodeMCU
Esp8266

Notifikasi Berupa
Buzzer

Port COM Serial

Personal
Computer

Gambar 3.2 Diagram Block Sistem Presensi dengan RFID
(Sumber: Arsip Pribadi)
Pada gambar 3.2 dijelaskan mengenai cara kerja dari sistem presensi menggunakan Radio
Frequency Identification(RFID). Pada saat kartu RFID ditempelkan pada RFID Reader, otomatis
mengirim data ke modul wifi NodeMCU ESP8266 dan mikrokontroler Arduino Uno. Setelah itu,
data akan dicek apakah ID dalam kartu tersebut terdaftar atau tidak. Jika sudah terdaftar maka
akan muncul notifikasi berupa bunyi beep pendek sebanyak dua kali yang dihasilkan oleh buzzer.
Jika kartu belum terdaftar, maka buzzer akan berbunyi panjang satu kali. Lalu data yang terdaftar
akan dikirim melalui port COM Serial langsung ke Personal Computer(PC) admin.
4. IMPLEMENTASI SISTEM
4.1 Implementasi Alat

Gambar 4.1 Implementasi Alat

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 1175

Spesifikasi komponen yang digunakan dalam membangun alat presensi siswa adalah: Arduino
Uno, NodeMCU ESP8266, RFID Reader, RFID Card, Breadboard, Buzzer, Kabel Jumper dan
Kabel Serial.
4.2 Implementasi Aplikasi
1. Menu Login

Gambar 4.2 Menu Login

Dalam halaman Login ini, admin dapat memasukan username dan password yang telah
terdaftar pada database. Ketika username dan password yang dimasukan benar, maka admin
dapat melakukan pengolahan data didalam sistem. Jika username atau password yang dimasukan
salah, maka akan keluar pesan berupa gagal login.
2. Menu Presensi Masuk dan Keluar

Gambar 4.3 Menu Presensi Masuk dan Keluar

Dalam halaman awal ini, ketika siswa menempelkan kartu RFID ke RFID Reader, maka
data yang terdapat pada setiap kartu RFID akan masuk kedalam halaman ini. Waktu yang masuk
kedalam database dan tampilan ini sesuai dengan waktu yang terdapat pada server.
3. Menu Lihat Presensi

Gambar 4.4 Menu Lihat Presensi
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Dalam halaman ini, admin dapat melihat data presensi siswa sesuai dengan kelas yang ada
di SMK Plus Pratama Adi
4. Menu Kelola Data Siswa

Gambar 4.5 Menu Kelola Data Siswa
Dalam halaman kelola data siswa ini, admin dapat melakukan pengolahan data seperti
tambah data, edit data dan hapus data. Data yang telah selesai diolah akan tersimpan pada
database.
5. Menu Kelola Data Admin

Gambar 4.6 Menu Kelola Data Admin
Dalam halaman kelola data admin ini, admin dapat melakukan pengolahan data seperti
tambah data, edit data dan hapus data. Data yang telah selesai diolah akan tersimpan pada
database.
6. Menu Kelola Data Kelas

Gambar 4.7 Menu Kelola Data Kelas
Dalam halaman kelola data kelas ini, admin dapat melakukan pengolahan data seperti
tambah data, edit data dan hapus data. Data yang telah selesai diolah akan tersimpan pada
database.
7. Menu Beri Keterangan

Gambar 4.8 Menu Beri Keterangan
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Dalam halaman beri keterangan ini, admin dapat Memberi Keterangan Ketidakhadiran
pada siswa yang tidak hadir dalam kegiatan belajar.
8. Menu Cetak Laporan

Gambar 4.9 Menu Cetak Laporan
Dalam halaman cetak laporan ini, admin dapat mencetak laporan sesuai dengan kelas dan tanggal
yang dimaksud.

5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan teknologi Radio
Frequency Identification pada sistem presensi siswa di SMK Plus Pratama Adi adalah sebagai
berikut.
1. Dapat merancang dan membangun suatu sistem presensi dengan memanfaatkan teknologi
Radio Frequency Identification sehingga mempermudah staf absensi dalam melakukan
pencatatan daftar kehadiran siswa.
2. Dapat membantu memaksimalkan serta mengefisiensikan kinerja pada bagian staf
absensi.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan sistem presensi siswa di SMK Plus
Pratama Adi adalah sebagai berikut.
1. Pemberian hak akses untuk wali kelas.
2. Menambahkan fitur notifikasi langsung mengenai kehadiran siswa seperti sms gateway
kepada orangtua atau wali siswa.
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Abstrak

E-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk
melaksanakan sebuah proses bisnis. E-commerce dapat memberikan kemudahan pada
perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan dengan teknik pemasaran melalui teknologi
internet. G-Walts Furniture adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan furniture
atau mebel yang menerima pemesanan model dengan bentuk custom serta penjualan furniture
dalam bentuk unit. Proses bisnis G-Walts Furniture masih menggunakan proses manual.
Pembelian produk furniture dilakukan melalui pertemuan antara perusahaan dengan konsumen
secara face-to-face. Konsumen memesan furniture secara custom dengan cara menghubungi
pihak perusahaan untuk bertemu langsung dalam menginformasikan spesifikasi produk yang
diinginkan oleh konsumen. Pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah penyampaian
informasi dari mouth to mouth dan pemasaran melalui media sosial. Pengembangan sistem ecommerce G-Walts Furniture merupakan solusi pengembangan yang dapat memperbaiki
permasalahan yang ada pada G-Walts Furniture saat ini. Metode yang digunakan untuk
pengembangan e-commerce adalah waterfall, sedangkan framework yang digunakan untuk
meningkatkan performa aplikasi menggunakan framework laravel. Hasil penelitian ini adalah
terbangunnya E-commerce G-Walts Furniture yang memiliki fitur mempermudah pemilik untuk
mengelola proses bisnisnya dan mempermudah konsumen melakukan pembelian produk.
Kata kunci—E-Commerce, Furniture, framework laravel, waterfall

Abstract

E-commerce is the use of communication and computer networks to carry out a business
process. E-commerce can provide facilities for companies that run trading businesses with
marketing techniques through internet technology. G-Walts Furniture is a company engaged in
the manufacture of furniture or furniture that accepts orders with custom forms and sales of
furniture in the form of units. G-Walts Furniture business processes still use manual process. The
purchase of furniture products is done through face-to-face meetings between companies and
consumers. Consumers order custom furniture by contacting the company to meet directly in
informing the product specifications desired by consumers. Marketing conducted by company is
delivery of information from mouth to mouth and marketing trough social media. The
development of G-Walts furniture e-commerce systems is a development solution that can improve
the existing problems. The method used for e-commerce development is the waterfall, while the
framework used to improve application performance uses the laravel framework. The result of
this study are the establishment of e-commerce G-Walts furniture which has features that make it
easier for owners to manage their business processes and facilitate consumers to make product
purchases.
Keywords—E-Commerce, Furniture, framework laravel, waterfall
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1. PENDAHULUAN

P

erkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak
positif bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, penjualan dan jasa. Keberadaan
teknologi informasi membawa perubahan yang cukup signifikan terjadinya proses transformasi
bisnis kearah digitisasi, mobilitas modal dan liberalisasi [1]. Perkembangan teknologi saat ini
dapat memungkinkan penurunan biaya interaksi antara pengelola bisnis dan konsumennya.
Interaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih mudah karena tidak perlu hadir secara fisik,
lebih banyak alternatif, lebih murah, dan peluang lebih besar untuk memperluas pangsa pasar [2].
Perusahaan mempunyai tujuan akhir yaitu melakukan penjualan barang atau jasa yang dapat
memuaskan konsumen. Proses penjualan harus mengandalkan kecepatan dan kemudahan bagi
konsumen dalam pemilihan produk, pemesanan produk maupun proses transaksi. Konsumen yang
mendapatkan kemudahan dan kepuasan dari proses penjualan barang akan menjadi konsumen
tetap sehingga memberikan keuntungan bagi bisnis perusahaan.
Pemasaran atau penjualan dalam dunia teknologi zaman sekarang yang mengacu pada
pemrosesan bisnis melalui media internet dengan sebuah jaringan yang dinamakan e-commerce.
Menurut McLeod[3], E-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk
melaksanakan sebuah proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce biasanya penggunaan
internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual suatu barang.
Penggunaan e-commerce dapat memudahkan konsumen dan perusahaan dalam mengelola suatu
barang dan melakukan transaksi tanpa mengenal batasan waktu maupun tempat dikarenakan
sudah terhubung melalui sebuah internet secara online. Perusahaan yang menggunakan ecommerce dapat menghemat waktu dalam penyampain suatu barang, memperluas area pejualan
dan transaksi penjualan barang menjadi terstruktur/terorganisir dengan baik. Sedangkan
konsumen yang menggunakan e-commerce juga dapat menghemat waktu untuk berinteraksi
langsung dengan perusahaan. Konsumen juga dapat mengetahui produk maupun jasa perusahaan
tanpa perlu mendatangi langsung perusahaan tersebut melainkan hanya cukup melalui media
komputer dengan jaringan internet.
Framework Laravel adalah sebuah MVC (model-view-controller) web development
framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Framework Laravel ini di desain untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan
mengurangi biaya pengembangan dan perbaikan serta meningkatkan produktifitas pekerjaan
dengan sintak yang bersih dan fungsional yang dapat mengurangi banyak waktu dalam
mengimplementasikan sebuah sistem [4].
G-Walts Furniture adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mebel atau
furniture. Perusahaan menerima pemesanan mebel dengan bentuk custom (desain sendiri) dan
penjualan furniture yang tersedia unitnya, seperti kursi, meja, dll. Pemasaran yang telah dilakukan
oleh perusahan yaitu penyampaian informasi melalui media sosial dan penyampain informasi dari
mulut ke mulut (mouth to mouth) oleh konsumen. Pemasaran yang telah dilakukan oleh
perusahaan kurang efektif dan efisien sehingga penjualan furniture tidak mampu menjangkau
konsumen yang lebih luas serta tidak mampu untuk bersaing dengan perusahaan lain yang telah
mempunyai jangkauan pemasaran yang lebih luas.
Proses bisnis G-Walts Furniture masih dilakukan secara face-to-face. Konsumen datang
langsung ke G-Walts Furniture untuk memilih dan membeli produk kemudian melakukan
pembayaran secara cash. Konsumen yang ingin memesan furniture sesuai dengan keperluan,
maka konsumen akan mengadakan pertemuan untuk mengetahui spesifikasi produk yang
diinginkan oleh konsumen. Proses pemesanan tersebut menghambat konsumen yang bertempat
tinggal jauh dari perusahaan G-Walts Furniture, sehingga penjualan ke masyarakat luas tidak
dapat dijangkau dan menyebabkan keuntungan yang diperoleh kurang maksimal.
Berdasarkan permasalahan tersebut dapat di simpulkan bahwa G-Walts Furniture
memerlukan teknologi pemasaran yang mampu bersaing di dunia global, sehingga G-Walts
Furniture mampu memberikan kemudahan proses jual beli dan memperluas jangkauan
pemasaran. E-commerce merupakan teknologi informasi yang akan di implementasikan sebagai
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solusi dalam penelitian ini, yang dimana nantinya Framework Laravel akan diterapkan dalam
proses pengembangan sistem e-commerce.
2. METODE PENELITIAN
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode
waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang sudah matang.
Pengembangan perangkat lunak melibatkan umpan balik (feedback) dalam setiap tahapannya
sehingga metode ini bukan merupakan model linier yang sederhana. Dokumen yang dihasilkan
pada setiap tahapan ada kemungkinan harus diubah supaya sesuai dengan perubahan yang sudah
dibuat [5]. Tahap kegiatan penelitian yang dilakukan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Identifikasi kebutuhan fungsional aplikasi e-commerce

Analisa dan desain model proses dan model data

Pembuatan aplikasi e-commerce
(mengimplementasikan framework laravel)

Pengujian aplikasi e-commerce

Gambar 1. Tahapan Penelitian
2.1. Identifikasi Kebutuhan Fungsional Aplikasi E-commmerce
Tahap awal penelitian yaitu melakukan identifikasi kebutuhan fungsional yang harus
tersedia dalam aplikasi e-commerce. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain mengadakan studi
literatur terhadap penelitian sebelumnya berkenaan dengan e-commerce. Kebutuhan fungsional
e-commerce bagi perusahaan G-Walts Furniture ditentukan berdasarkan hasil studi literatur dan
wawancara dengan pemilik sebagai user sistem. Kebutuhan fungsional yang akan tersedia dalam
e-commerce G-Walts Furniture antara lain kebutuhan fungsional untuk front-end yang bisa
diakses oleh konsumen dan back-end yang akan diakses oleh pemilik atau pengelola.
2.2. Analisa dan Desain Model Proses dan Model Data Aplikasi
Analisa proses bisnis yang dimiliki perusahaan dilakukan untuk menentukan lingkup
aplikasi. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai
proses jual beli pada perusahaan G-Walts Furniture sehingga mendapatkan beberapa data-data
yang berhubungan dengan sistem standarisasi e-commerce. Desain model proses dibuat
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menggunakan diagram alur data (DF), sedangkan model data digambakan dengan menggunakan
diagram relationship diagram (ERD). Kedua diagram merupakan bagan yang digunakan untuk
pengembangan aplikasi menggunakan metode terstruktur.
2.3 Pembuatan Aplikasi
Pembuatan aplikasi e-commerce menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan
database yang digunakana yaitu sistem DBMS (Database Management Sistem) MariaDB.
2.4 Pengujian Aplikasi
Metode pengujian sistem yang digunakan adalah metode pengujian Black Box Testing.
Pada pengujian ini sistem akan diuji pada detail sistem standarisasi e-commerce seperti tampilan
sistem, fungsi–fungsi yang ada pada sistem, dan kesesuaian alur sistem yang telah dirancang.
Dalam pengujian ini tidak menguji source code dari sistem.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Model Proses
Pembuatan model proses aplikasi e-commerce dilakukan berdasarkan hasil Analisa.
Model proses digambarkan dalam DFD level diagram konteks dan level 0. Diagram konteks
merupakan diagram utama DFD yang menggambarkan input dan output dari sistem. Sedangkan
Level 0 merupakan diagram DFD yang menggambarkan proses-proses utama yang terdapat
dalam sistem serta menggambarkan data store untuk menyimpan data yang diinput atau diproses
dalam alur sistem.
Diagram konteks aplikasi e-commerce seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Diagram
konteks memiliki tiga entitas yaitu Admin, Guest dan Konsumen. Entitas Admin mempunyai
akses ke sistem berupa pengelolaan kategori, produk, pemesanan, dan pembayaran. Entitas
konsumen mempunyai akses ke sistem berupa request informasi produk, registrasi, dan order.
Sedangkan entitas Guest hanya bisa mendapatkan informasi produk yang dimiliki oleh
perusahaan.
Diagram level 0 aplikasi e-commerce ditunjukkan pada Gambar 4. Diagram level 0
memiliki tiga entitas sebagai sumber data dan penerima informasi sebagai luaran dari sistem.
Entitas yang berada dalam diagram level 0 sama dengan yang berada dalam diagram konteks yaitu
Admin, Guest dan Konsumen. Diagram level 0 adalah proses pecahan yang ada pada diagram
konteks. Diagram level 0 yang menggambarkan proses-proses utama sistem memiliki 8 proses
yaitu, proses mengelola data master, proses kelola data request, proses kelola data order, proses
mengelola data transaksi, proses kelola data laporan transaksi, proses kelola data pesan, registrasi
konsumen, dan login. Pada diagram level 0 terdapat 9 data store yaitu tb_admin, tb_konsumen,
tb_produk, tb_kategori, tb_request, tb_order, tb_detailorder, tb_transaksi, dan tb_pesan.
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Gambar 3 Diagram Konteks

Gambar 4. Diagram Level 0
3.2. Model Data
Model data aplikasi e-commerce digambarkan dalam Entity Relationship Diagram
(ERD). ERD merupakan model data yang menggambarkan relasi antar semua entitas yang
terdapat pada data flow diagram (DFD) menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan. ERD sendiri
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menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara
data. Entity biasanya adalah suatu objek di dunia nyata seperti orang, lingkungan dan lain-lain.
Setiap entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya dimana atribut merupakan pendeskripsian
dari entitas yang ada. Pendeskripsian entitas dengan atribut-atribut merupakan karakteristik dari
entitas tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD) Crow’s Foot Model
3.3. Implementasi Sistem
Implementasi sistem merupakan tahapan untuk membuat program berdasarkan desain
sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Implementasi framework laravel yang memiliki
librabry dan fungsional serta mudah penggunaannya sangat membantu programmer untuk
membuat modul-modul aplikasi. Berikut adalah screenshot yang dijabarkan dari hasil
implementasi terhadap sistem.
1. Implementasi Sistem E-commerce (Front End)
Front End menyediakan fitur yang bisa diakses oleh konsumen maupun guest. Fiture yang
tersedia antara lain informasi perusahaan dan produk, registrasi bagi konsumen yang akan
belanja, pemesanan, keranjang belanja, dan kontak admin. Implementasi e-commerce
untuk front end seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Implementasi Halaman E-commerce (Front End)
2. Implementasi Sistem E-commerce (Back End)
Implementasi Back End menyediakan fiture yang hanya bisa diakses oleh pemilik sebagai
administrator. Fiture yang tersedia bagi admin antara lain dashboard, pengelolaan
kategori dan produk, pengelolaan data konsumen, request produk, transaksi yang
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dilakukan oleh konsumen, serta laporan bulanan. Implementasi e-commerce untuk back
end seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Implementasi Halaman E-commerce (Back End)
3.4. Hasil Pengujian
Pengujian sistem dilakukan dengan tujuan untuk pengecekan terhadap keseluruhan
fungsional sistem. Pengecekan dilakukan terhadap alur sistem, input sistem dan juga output
sistem. Pada penelitian ini menggunakan blackbox testing sebagai metode untuk pengujian
sistem. Berikut adalah pengujian terkait sistem E-commerce G-Walts Furniture Front End dan
Back End Sistem dengan metode blackbox testing.
3.4.1 Hasil Pengujian Sistem E-commerce (Front End)
Berikut merupakan hasil pengujian dari sistem E-commerce (Front End) pada G-Walts
Furniture untuk pengelolaan order. Pada Tabel 1 merupakan hasil pengujian pada menu Order
yang bertujuan untuk mengetahui keluaran dari sistem serta hasil pengujian pada menu Order.
Tabel 1. Blackbox Testing pada Menu Order
No
1.

Sekenario
Pengujian
Setelah User
Konsumen
menekan
tombol detail
pada
data
orderan

Test Case

Upload bukti
foto dan
menekanTo
mbol upload
bukti
transfer

Hasil yang
Diharapkan

Hasil
Pengujian

Sistem dapat
menerima
perintah tombo
upload bukti
transfer dengan
pesan Bukti
Transaksi
Berhasil Di
Upload! dan
menyimpannya
di database

Sistem
berhasil
menyimpan
data foto
bukti transfer
dan
menyimpann
ya di
database
dengan
pesan Bukti
Transaksi
Berhasil Di
Upload!

Kesimpulan
Kesimpulan
sesuai yang
diharapkan dari
Hasil yang
diharapkan dan
Hasil pengujian
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2.

Setelah User
Konsumen
menekan
tombol detail
pada data
orderan

Menekan
Tombol
upload bukti
transfer

Sistem tidak
dapat
memproses
upload bukti
transfer dan
terdapat
notifikasi “form
tidak boleh
kosong” pada
form upload
foto

Sistem
menolak
perintah
Tombol
upload bukti
transfer dan
memunculka
n pesan
“form tidak
boleh
kosong” pada
form upload
bukti

Kesimpulan
sesuai yang
diharapkan dari
Hasil yang
diharapkan dan
Hasil pengujian

3.4.2 Hasil Pengujian Sistem E-commerce (Back End)
Berikut merupakan hasil pengujian dari sistem E-commerce (Back End) G-Walts
Furniture untuk pengelolaan Menu Transaksi. Tabel 2 merupakan hasil pengujian pada menu
Transaksi yang bertujuan untuk mengetahui keluaran dari sistem serta hasil pengujian pada
menu Transaksi.
Tabel 2. Blackbox Testing pada Menu Transaksi
No
1.

2.

Sekenario
Pengujian
Admin
menindak
lanjuti
pembayaran
dari user
Konsumen
dengan
menekan
tombol
Konfirmasi
pada data
yang dipilih,
dan memilih
tindakan
konfirmasi
lalu menekan
tombol
konfirmasi
Admin
menindak
lanjuti
pembayaran
dari user
Konsumen
dengan
menekan
tombol
Konfirmasi
pada data
yang dipilih,
dan langsung

Hasil yang
Diharapkan

Hasil
Pengujian

Tombol
konfirmasi

Sistem dapat
menerima
pilihan
konfirmasi pada
form
menyimpannya
ke dalam
database
dengan pesan
“Konfirmasi
Transaksi
Berhasil!”

Sistem
menerima
proses
konfirmasi
transaksi dan
menyimpann
ya ke dalam
database
dengan
pesan
“Konfirmasi
transaksi
Berhasil”

Kesimpulan
sesuai yang
diharapkan dari
Hasil yang
diharapkan dan
Hasil pengujian

Tombol
konfirmasi

Sistem menolak
perintah pada
tombol
konfirmasi dan
form
memberikan
pesan “form
tidak boleh
kosong”

Sistem
menolak
inputan pada
setiap form
dan
memberikan
pesan “form
tidak boleh
kosong”

Kesimpulan
sesuai yang
diharapkan dari
Hasil yang
diharapkan dan
Hasil pengujian

Test Case
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menekan
tombol
konfirmasi
3.

Admin
melakukan
rangkuman
pada
transaksi –
transaksi
yang
dilakukan
oleh user
Konsumen
untuk
mengetahui
informasi
transaksi
yang
dilakukan
pada bulan
dan tahun
yang dipilih

Form Bulan,
Tahun dan
tombol
sortby

Sistem dapat
memproses
pilihan form
bulan dan tahun
melalui tombol
sortby dan
menampilkan
data – data
sesuai dengan
pilihan pada
form

Sistem dapat
menerima
perintah dari
tombol
sortby dan
menampilkan
data – data
sesuai
dengan
pilihan pada
form

Kesimpulan
sesuai yang
diharapkan dari
Hasil yang
diharapkan dan
Hasil pengujian

4. KESIMPULAN
Berdasarkan pengerjaan dan pengujian aplikasi E-commerce G-Walts Furniture, maka
kesimpulan penelitian sebagai berikut.
1. E-commerce pada perusahaan G-Walts Furniture memiliki fiture yang berguna bagi
perusahaan dalam pengelolaan produk, pengelolaan transaksi, pembuatan laporan, dan
pemasaran melalui media internet sedangkan bagi konsumen, memudahkan pembelian
suatu produk pada perusahaan tanpa harus datang langsung ke perusahaan.
2. Pengujian sistem ini menggunakan pengujian Black Box Testing yang melibatkan fungsifungsi dari sistem yang dibangun, pengujian yang sudah dilakukan pada sistem ini sesuai
dengan fungsionalitas dari sistem yang di harapkan.
DAFTAR PUSTAKA
[1] K. C. Laudon and C. G. Traver, E-Commerce 2014: Business, Technology, Society, 10th
ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc: Pearson Prentice Hall, 2014.
[2] H. Li and J. Hong, “Factors Influencing Consumers’ Online Repurchasing Behavior: A
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[3] J. R. McLeod and G. P. Sche, Management Information Systems, 10th ed. USA: Pearson
Prentice Hall, 2007.
[4] H. Purnomo, “Perancangan Aplikasi Pencarian Layanan Kesehatan Berbasis Html 5
Geolocation,” J. Sist. Komput., vol. 6, no. 1, pp. 44–51, 2016.
[5] I. Sommerville, Software Engineering, 9th ed. Addison Wesley, 2011.
Halaman ini sengaja dikosongkan

1188

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 1189

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN
REWARD UMROH MENGGUNAKAN METODE MULTI
FACTOR EVALUATION PROCESS
Nono Sudarsono1, Evi Dewi Sri Mulyani2, Rizal Agus Salim3
Jurusan Teknik Informatika, STMIK Tasikmalaya
Jl. R.E. Martadinata No. 272 A Tasikmalaya, Telp. (0265) 310830
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Abstrak
Umroh adalah satu dari sekian banyak ibadah yang paling diminati seluruh umat muslim
di dunia. Sehingga dengan menjalankan ibadah tersebut maka diharapkan kegiatan dalam
kehidupan sehari-hari menjadi lebih bermakna dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. PT. HS
BUDIMAN 45 adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi angkutan antar kota
dan antar. Untuk meningkatkan sumber daya maanusia khususnya dalam bidang spiritual
keagamaan personel PT. HS BUDIMAN 45 adalah diantaranya Reward Umroh. Sistem
penentuan reward pada perusahaan masih bersifat subjektif atau berdasarkan pada pendapat
pribadi penilai. Penyusun merancang sebuah aplikasi komputer menggunakan sistem
pendukung keputusan dengan metode Multi Factor Evaluation Process. MFEP adalah metode
kuantitatif yang menggunakan ‘weighting system’. Dengan metode ini, diharapkan dapat
dikembangkan aplikasi sistem pendukung keputusan yang mampu membantu dalam menentukan
reward umroh sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk
membangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode MFEP yang
menghasilkan alternatif terbaik berdasarkan perhitungan metode.
Kata Kunci--: Sistem Pendukung Keputusan, Metode Multi Factor Evaluation Process, MFEP,
Reward

Abstract
Umrah is one of the many services that are most sought after by all Muslims in the world.
So by carrying out the worship, it is expected that activities in daily life will be more meaningful
before the Almighty God. PT. HS BUDIMAN 45 is a company engaged in transportation services
between cities and between. To improve human resources, especially in the field of religious
spiritual personel, PT. HS BUDIMAN 45 is among others the Umroh Reward which at least
always dispatches at least one personnel within one year. The system of determining rewards in
companies is still subjective or based on the personal opinion of the evaluator who is usually
the manager or director of decision making. There are often a number of obstacles that occur,
including assessment not being objective because it does not have a standard of assessment, lack
of transparency on the criteria and weight of assessment so that sometimes raises questions and
obscurity, this will disturb the stability of work in the company. The author designed a computer
application using a decision support system using the Multi Factor Evaluation Process method.
MFEP is a quantitative method that uses a 'weighting system'. With this method, it is expected
that a decision support system application can be developed that can help determine Umrah
rewards according to predetermined criteria. This study aims to build a decision support system
using the MFEP method that produces the best alternative based on method calculations.
Keywords--: Decision Support System, Multi Factor Evaluation Process Method, MFEP, Reward
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1. PENDAHULUAN

U

mroh adalah satu dari sekian banyak ibadah yang paling diminati seluruh umat muslim di
dunia. Sehingga dengan menjalankan ibadah tersebut maka diharapkan kegiatan dalam
kehidupan sehari-hari menjadi lebih bermakna dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. PT. HS
BUDIMAN 45 adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi angkutan antar kota
dan antar propinsi yang berpusat di Kota Tasikmalaya - Jawa Barat. Untuk meningkatkan sumber
daya manusia khususnya dalam bidang spiritual keagamaan personel PT. HS BUDIMAN 45
diantaranya Reward Umroh yang sekurang- kurangnya selalu memberangkatkan minimal satu
orang personel dalam kurun waktu satu tahun.
Saat ini sistem penentuan reward pada perusahaan masih bersifat subjektif atau
berdasarkan pada pendapat pribadi penilai yang biasanya adalah manager. Dalam hal ini
seringkali terdapat beberapa kendala yang terjadi, diantaranya penilaian tidak memiliki standar
penilaian, tidak adanya transparansi terhadap kriteria dan bobot penilaian sehingga terkadang
memunculkan pertanyaan dan ketidakjelasan, hal ini akan mengganggu stabilitas kerja di
perusahaan.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut maka diperlukan sebuah Sistem Pendukung
Keputusan (SPK) untuk membantu sebuah perusahaan dalam menentukan personel yang
memiliki kualitas, berpestasi, serta setia pada perusahaan. Dalam pengambilan keputusan,
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan
masalah yang tidak terstruktur. Ada beberapa metode dalam membangun sistem untuk
membantu menentukan pilihan, salah satunya adalah metode Multi Factor Evaluation Process.
Ada beberapa jurnal terkait dengan masalah ini.
Untuk itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penelitian lebih lanjut
disajikan dalam bentuk jurnal yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Reward
Umroh Menggunakan Metode Multi Factor Evaluation Process”, dengan tujuan untuk
membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu manajer dalam menentukan
pilihan terkait pemilihan Reward Umroh kepada Personel, memberikan rekomendasi untuk
memutuskan siapa yang berhak mendapatkan reward umroh dan memfasilitasi kriteria-kriteria
yang bisa di manupulatif yang dipandang perlu.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka
untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah
didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang
meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian,
sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan
dianalisis. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode deskriptif. Metode
deskriptif adalah metode riset yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa
lampau.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menentukan Kriteria dan Bobot
Dalam menentukan nilai bobot, bobot faktor total pembobotan harus sama dengan 1
(∑pembobotan = 1) atau disebut factor weight. Agar angka nilai bobot tidak terlalu besar,
maka angka range nilai dari 0-5. Contoh membuat bobot kriteria adalah sebagai berikut.
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Tabel 1 Tabel nilai bobot Kriteria
Simbol Kriteria
Bobot Asli
C1
C2
C3
C4
C5

Masa Kerja
4
Tabungan
3
Kedisiplinan
2
Keaktifan
2
Kreatifitas
1
Total∑
12
Setelah diketahui bobot aslinya, maka dapat dihitung dengan persamaan 2.1.
EF=(∑x)/(∑x
max) xC1=
4/10=0,4 xC2=
3/10=0,3 xC3=
2/10=0,2 xC4=
2/10=0,1
Hasil perhitungan kriteria dapat juga dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 2 Tabel Hasil nilai bobot Kriteria
Simbol Kriteria
Bobot
C1
Masa Kerja
0,4
C2
Tabungan
0,3
C3
Keaktifan
0,2
C4
Kreatifitas
0,1
Total∑
1
Keterangan : Terdapat simbol dimana C1= Masa Kerja dengan bobot (0,4), C2=Tabungan
dengan bobot (0,3), C3=Kedisiplinan dengan bobot (0,2), C4=Komitmen dengan bobot (0,1).
Menentukan Range Kriteria
Kriteria Masa Kerja

Mengenai aturan penilaian dari kriteria Masa kerja dengan pemberian nilai lama
bekerja.
Semakin lama atau senior makan bobot alternatif semakin tinggi. Dapat dilihat pada tabel 3.3.
Tabel 3 Bobot Range Masa Kerja
Masa Kerja
Bobot
Kurang dari 5 tahun
0
5 sampai 14 tahun
1-6
15 sampai 20 tahun
7-9
Lebih dari 20 tahun
10
Kriteria Tabungan
Mengenai aturan penilaian dari kriteria Tabungan Wajib dengan pemberian nilai
tabungan wajib yang disimpan di perusahaan. Semakin tinggi tabungan, maka bobot alternatif
semakin tinggi. Dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 Bobot Range Tabungan
Masa Kerja
Bobot
Kurang dari 5 juta
0
5 sampai 14 juta
1-6
15 sampai 20 juta
7-9
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Lebih dari 20 juta

10

Kriteria Keaktifan
Kriteria Keaktifan merupakan penjelasan mengenai aturan penilaian dengan
pemberian nilai kalkulasi absensi yang mana semakin banyak bolos kerja maka bobot alternatif
semakin kecil. Dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5 Bobot Range Keaktifan
Masa Kerja
Bobot
Bolos lebih dari 30% selama kerja
0
Bolos lebih dari 20% selama kerja
1-6
Bolos lebih dari 10% selama kerja
7-9
Tidak pernah bolos
10
Kriteria Kreatifitas
Kriteria Kreatifitas merupakan penjelasan mengenai aturan penilaian yang mana
semakin banyak penumpang maka bobot alternatif semakin kecil. Dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6 Tabel Range Kreatifitas
Masa Kerja
Bobot
Kursi penumpang terisi dari 30% 0
Kursi penumpang terisi dari 50% 1-6
Kursi penumpang terisi dari 70% 7-9
Kursi penumpang selalu full
10
Pemberian Nilai Alternatif
Selanjutnya, alternatif -dalam hal ini- personel dievaluasi dan diberikan nilai bobot
untuk setiap kriterianya dengan menginputkan data yang sudah didapat oleh manajer. Contoh
ada lima personel yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 7 Nilai Evaluasi untuk Personel Aef
Simbol Kriteria
Bobot Evaluasi Evaluasi Bobot
C1
Masa Kerja 0,4
8
3,2
C2
Tabungan
0,3
7
2,1
C3
Keaktifan
0,2
8
1,6
C4
Kreatifitas
0,1
7
0,7
Total∑
1
Tabel 8 Nilai Evaluasi untuk Personel Kurnia
Kriteria
Bobot
Evaluasi Evaluasi Bobot
Masa Kerja 0,4
9
3,6
Tabungan
0,3
7
2,1
Keaktifan
0,2
9
1,8
Kreatifitas
0,1
7
0,7
Total∑
1
Tabel 9 Nilai Evaluasi untuk Personel Misbah
Simbol Kriteria
Bobot
Evaluasi Evaluasi Bobot
C1
Masa Kerja 0,4
5
2
C2
Tabungan
0,3
7
2,1
C3
Keaktifan
0,2
8
1,6
C4
Kreatifitas
0,1
7
0,7
Total∑
1
Simbol
C1
C2
C3
C4
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Tabel 10 Nilai Evaluasi untuk Personel Enceng
Simbol Kriteria
Bobot
Evaluasi Evaluasi Bobot
C1
Masa Kerja 0,4
4
1,6
C2
Tabungan
0,3
5
1,5
C3
Keaktifan
0,2
8
1,6
C4
Kreatifitas
0,1
6
0,6
Total∑
1
Tabel 11 Nilai Evaluasi untuk Personel Arif
Simbol Kriteria
Bobot
Evaluasi Evaluasi Bobot
C1
C2
C3
C4

Masa Kerja
Tabungan
Keaktifan
Kreatifitas
Total∑

0,4
0,3
0,2
0,1
1

4
4
8
6

1,6
1,2
1,6
0,6

Proses Perhitungan
Proses perhitungan Weight Evaluating merupakan perhitungan antara factor weight
dan factor evaluation dengan penjumlahan, dari hasil Weight Evaluating dapat menentukan
hasil evaluasi. Berikut adalah perhitungan Weight Evaluating.
WE=FW x E Keterangan:
WE
: Nilai bobot evaluasi
FW
: Nilai bobot faktor
E
: Nilai evaluasi faktor
Weight Evaluaton Masa Kerja
Waef
= 8*0,4= 3,20
Wkurnia
= 9*0,4= 3,60
Wmisbah
= 5*0,3= 2,00
Wenceng
= 4*0,4= 1,60
Warif
= 4*0,4= 1,60
Weight Evaluaton Tabungan
Waef
= 7*0,3= 2,10
Wkurnia
= 7*0,3 = 2,10
Wmisbah
= 7*0,3= 2,10
Wenceng
= 5*0,3= 1,50
Warif
= 4*0,3= 1,50
Weight Evaluaton Keaktifan
Waef
= 8*0,2= 1,60
Wkurnia
= 9*0,2= 1,80
Wmisbah
= 8*0,2 = 1,60
Wenceng
= 8*0,2= 1,60
Warif
= 8*0,2= 1,60
Weight Evaluaton Kreatifitas
Waef
= 7*0,1 = 0,70
Wkurnia
= 7*0,1= 0,70
Wmisbah
= 7*0,1 = 0,70
Wenceng
= 6*0,1 = 0,60
Warif
= 6*0,1 = 0,60
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Menjumlahkan seluruh hasil Weight Evaluaton untuk memperoleh total hasil evaluasi.
∑_(i=1)^n▒〖WE〗_i =〖WE〗_1+ 〖WE〗_2+〖WE
〗_3 Keterangan :
WEi = Weight Evaluation
Total WE1 = Weight
Evaluation 1 WE2 = Weight
Evaluation 2 WE3 = Weight
Evaluation 3
∑Waef
= 2,20 + 2,10 + 1,6 +0,70 = 7,60
∑Wkurnia
= 3,60 + 2,10 + 1,80 + 0,70 = 8,20
∑Wmisbah
=2,00+ 2,10 + 1,6 + 0,60 = 6,40
∑Wenceng
= 1,60 + 1,50 + 1,60+ 0,60 = 5,30
∑Warif
= 1,60 + 1,20 + 1,60 +0,60 = 5,00
Total hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 3.12
Tabel 12 Total Hasil Evaluasi
ALTERNATIF ∑W
Kriteria
Aef
7,6
Kurnia
8,2
Misbah
6,4
Enceng
5,3
Arif
5
Berdasarkan Tabel 12 diatas, dapat dilihat bahwa yang berhak mendapatkan reward umroh adalah
Personel Kurnia dengan nilai total hasil evaluasi adalah 8,2.
Implementasi Sistem
Dalam tampilan ini, user melakukan login dengan mengisi username dan password
dengan benar. Jika benar, maka akan memasuki Tampilan Dashboard. Adapun tampilan login
adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Tampilan Form Login
Dalam Tampilan ini, user dapat melihat seluruh menu yang ada dalam sistem.
Berikut adalah tampilan dashboard.

Gambar 10 Tampilan Dashboard
Dalam tampilan ini, user dapat menginputkan, memodifikasi, atau menghapus data
alternatif. Berikut tampilan data alternatif.
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Gambar 3.11 Tampilan Data Alternatif
Dalam tampilan ini, user dapat menginputkan, memodifikasi, atau menghapus data
kriteria. Berikut tampilan data kriteria.

Gambar 3.12 Tampilan Data Kriteria
Dalam tampilan ini, user dapat menginputkan, memodifikasi, atau menghapus nilai data
alternatif. Berikut tampilan nilai data alternatif.

Gambar 3.13 Tampilan Nilai Data Alternatif
Dalam tampilan ini, user dapat mlihat hasil dari inputan data alternatif yang sudah
diberikan nilai. User juga dapat menekan button hitung untuk selanjutnya sistem menghitung nilai
alternatif dengan nilai kriteria. Berikut tampilan Data Hasil Perhitungan.

Gambar 3.14 Tampilan Data Hasil Perhitungan
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Berikut adalah menu tampilan laporan dan juga laporan yang akan dicetak.

Gambar 3.15 Tampilan Laporan Hasil Perhitungan
4. KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan pengujian yang telah dilakukan di PT.
HS BUDIMAN 45 mengenai sistem Ppendukung keputusan penentuan reward umroh dapat
diambil kesimpulan yaitu penentuan Reward Umroh bisa di selesaikan dengan metode MFEP,
berdasarkan perhitungan SPK metode MFEP dapat menghasilkan alternatif yang terbaik,
metode MFEP dapat diterapkan dalam Sistem keputusan dan menghasilkan nilai yang sama
antara aplikasi dan perhitungan secara manual dan untuk hasil akhir tetap berada di tangan
pengambil keputusan yaitu General Manager.
5. SARAN
Dari hasil penelitian dan pembuatan sistem pendukung keputusan penentuan reward
umroh yang penulis lakukan, maka penilis menyarankan yaitu perlu diadakanya pengembangan
sistem, yaitu pengembangan menggunakan metode lain atau menambahkan metode lain sebagai
bahan perbandingan.
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Abstrak
Alat monitoring jarak aman berkendara pada kendaraan mempunyai peranan yang
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama saat berkendara di jalan raya. Seringnya
pengendara mengabaikan jarak antara kendaraan satu dengan lainnya sehingga terjadinya
kecelakaan yang banyak diakibatkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri. Dibuktikan dari data
kepolisian yang menerangkan bahwa kasus kecelakaan di jalan raya paling banyak disebabkan
tabrak depan belakang, maka dapat disimpulkan itu merupakan kelalaian pengendara akibat
tidak menjaga jarak aman berkendara.Hukum tentang menjaga jarak aman antar kendaraan
telah dibuat dan dijelaskan bahwa setiap pengendara diwajibkan menjaga jarak aman
berkendara, begitu pula dengan rumusan jarak minumum berkendara. Dengan dibuatnya alat
monitoring jarak aman ketika berkendara diharapkan dapat membantu pengendara agar berhatihati dalam berkendara, Pemanfaatkan sensor jarak ultrasonik juga sensor HB 100 sebagai
pendeteksi kecepatan diharapkan dapat memberikan informasi seputar jarak dan kecepatan
kendaraan.Alat monitoring jarak aman berkendara dibuat agar pengendara dapat melihat
kecepatan dan jarak antar kendaraan, selain itu alat yang akan dibuat memiliki peringatan
berupa suara buzzer apabila jarak terlalu berdekatan untuk memberitahukan kepada pengendara
dengan rumus yang sebelumnya dibuat..
Kata kunci—Jarak Aman Berkendara, Sensor Ultrasonik, HB 100, Mikrokontroler ArduinoUNO
Abstract
Safe driving distance monitoring tools on vehicles have a very important role in everyday
life, especially when driving on the highway. Often drivers ignore the distance between one
vehicle and another so that many accidents are caused by the negligence of the driver himself. It
was proven from the police data that explained that most road accident cases were caused by
front and rear hit, then it could be concluded that it was the driver's negligence due to not
maintaining safe driving distance.The law regarding maintaining safe distance between vehicles
has been made and it is explained that each driver is required to maintain a safe distance to drive,
as well as the formula for driving distance. With the creation of a safe distance monitoring tool
when driving is expected to help motorists to be careful in driving, utilizing ultrasonic proximity
sensors as well as HB 100 sensors as speed detectors is expected to provide information about
vehicle distances and speeds.Safe driving distance monitoring tool is made so that the driver can
see the speed and distance between vehicles, besides that the device to be made has a warning in
the form of buzzer sound when the distance is too close together to notify the rider with the formula
that was previously made.
Keywords—Safe Driving Distance, Ultrasonic Sensor, HB 100, Arduino-UNO Microcontroller
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1. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang

R

obotika merupakan bukti dari pesatnya perkembangan teknologi di dunia, hal ini tercipta dari
banyaknya inovasi dari masa ke masa. Munculnya sebuah inovasi berupa board
mikrokontroler, seperti mikrokontroler Arduino, yaitu pengendali mikro single-board yang
bersifat open-source, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai
bidang. Tim Pengembangan Arduino sampai saat ini telah membuat sejumlah board Arduino yang
dapat dipilih sesuai kebutuhan, dan sebagian besar dari perangkat keras board Arduino telah
dilengkapi dengan fasilitas untuk komunikasi melalui serial port USB (Universal Serial Bus),
sehingga dapat dengan mudah berinteraksi dengan komputer secara langsung. Board Arduino
selalu diperbaiki dan diperbaharui sehingga kemampuan dan kompatibilitas selalu terjaga [1]
Indonesia sedang darurat keselamatan di jalan raya, ini menyusul adanya data dari
Korlantas Polri yang menyebutkan bahwa setiap hari sedikitnya ada sebanyak tujuh puluh orang
meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ironisnya, tujuh puluh persen korban meninggal dunia
adalah usia produktif[2].
Berdasarkan angka kecelakaan yang terus meningkat setiap tahun dan angka pengguna
Android yang selalu meningkat juga setiap tahunnya. Maka, dibuatlah penelitian berupa alat
monitoring jarak aman berkendara berbasis Android. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi
angka kecelakaan ketika berkendara, terutama saat pengendara berkendara secara tergesa-gesa,
sehingga pengendara tidak sadar bahwa kendaraan terlalu berdekatan dengan pengendara lainnya.
Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dibuat agar
memberi keamanan kepada pengendara. Alat ini merupakan pilihan lain untuk suatu teknologi
yang sama tetapi dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan kendaraan yang menggunakan
teknologi pabrikan seperti sensor pengereman otomatis ataupun pengereman Anti-Lock Breaking
System (ABS) dimana harga dari teknologi tersebut lebih mahal. Dari uraian masalah
yang telah dipaparkan, maka didapatlah kesimpulan berupa sebuah penelitian yang
berjudul “Prototype Alat Monitoring Jarak Aman Ketika Berkendara Berbasis Android
Menggunakan Arduino-UNO”.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan hasil survei di lapangan, dengan ini
merumuskan beberapa masalah yaitu.
1. Banyaknya pengemudi yang belum mengetahui jarak aman antar kendaraan pada saat
berkendara.
2. Bagaimana memberikan suatu informasi tentang jarak aman berkendara, tetapi tidak
mengganggu konsentrasi pengendara?
3. Bagaimana memberikan solusi yang ekonomis, untuk suatu alat yang bisa memberikan
informasi tentang jarak aman berkendara?.
1.3

Tujuan
Dari beberapa masalah yang didapat ketika proses survei di lapangan, maka didapatlah
tujuan-tujuan penelitian yaitu.
1. Mengukur dan memberikan informasi seberapa dekat antar pengendara satu dengan
pengendara di depannya, agar pengendara lebih berhati-hati dalam menjaga jarak
kendaraan.
2. Memberikan suatu aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami, juga tidak mengganggu
konsentrasi pengendara.
3. Mengembangkan suatu alat pengukur jarak dengan harga yang lebih ekonomis, dan dapat
dipakai secara semestinya.
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2. LANDASAN TEORI
2.1

Dasar Hukum Berkendara

Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (”UU LLAJ”) menyebutkan bahwa. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan
diwajibkan mematuhi ketentuan kecepatan maksimal dan minimal [3]. Ada dua macam jarak yang
harus diperhatikan, yakni jarak minimal dan jarak aman. Jarak minimal adalah jarak paling dekat
yang tidak boleh dilewati antara mobil belakang dengan depannya.Sedangkan jarak aman adalah
jarak yang paling disarankan. Terutama, saat melaju di jalanan basah sebagaimana dirumuskan
Korlantas Polri yang dijelaskan pada gambar 2.1 [4].

Gambar 2.1 Jarak Minimal dan Jarak Aman Antar Kendaraan
Sumber (Dinas Perhubungan: 2018) Menurut Rifat Sungkar melalui kompas.com
menerangkan bahwa dalam kasus pengereman mendadak dibutuhkan waktu sekitar 0,5 detik
hingga 1 detik. Waktu tersebut merupakan waktu bagi otak pengendara untuk memperoses
perintah pada otot di kaki Anda untuk menginjak pedal rem. Selain itu, kerja mekanis dari sistem
pengereman setelah menerima perintah untuk mulai memperlambat laju putar roda juga
membutuhkan waktu selama 0,5 hingga 1 detik.
Alasan terakhir adalah kemampuan mobil dalam memproses mengerem hingga
memberhentikan laju mobil juga membutuhkan waktu selama 0,5-1 detik. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa,
3 detik adalah waktu yang ideal untuk menjalankan semua proses seperti gambar berikut
[5].

Gambar 2.2 Selisih Waktu Antar Kendaraan Sumber (OTOSERUM: 2018)
2.2

MIT App Inventor

MIT App Inventor adalah aplikasi web sumber terbuka yang awalnya dikembangkan oleh
Google, dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). App Inventor
memungkinkan pengguna baru untuk memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi
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perangkat lunak bagi sistem operasi Android. App Inventor menggunakan antarmuka grafis,
serupa dengan antarmuka pengguna pada Scratch dan StarLogo TNG, yang memungkinkan
pengguna untuk men-drag-and- drop objek visual untuk menciptakan aplikasi yang bisa
dijalankan pada perangkat Android. Dalam menciptakan App Inventor, Google telah melakukan
riset yang berhubungan dengan komputasi edukasional dan menyelesaikan lingkungan
pengembangan online Google.
MIT App Inventor adalah alat pemrograman visual yang intuitif yang memungkinkan
semua orang bahkan anak-anak untuk membangun aplikasi yang berfungsi penuh untuk
smartphone dan tablet [6].
2.3

Arduino

Arduino merupakan pengendali mikro-single yang bersifat terbuka dan dirancang untuk
memudahkan penggunaan elektronika dalam berbagai bidang. Perkembangan Arduino sangatlah
cepat, hal ini disebabkan karena modul pada Arduino bersifat open source dan open hardware
terbuka dan dapat dikembangkan oleh siapapun, bahkan dari tim Arduino sendiri mengizinkan
penjualan atau memodifikasi board Arduino itu sendiri, sehingga banyaknya jenis Arduino yang
telah dikembangkan [1].
2.4

Modul Ultrasonik HC-SR-04

Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan modul sensor yang dapat mengukur jarak dengan
rentang 2 cm (centi meter) sampai degan 400 cm, dengan nilai akurasinya mencapai 3 mm (mili
meter), 2. Modul
HC-SR04
otomatis
mengirimkan sampai 8 kali sinyal
frekuensi 40KHz dan akan mendeteksi apa terdapat sinyal balit atau tidak, 3. Jika sinyal balik
yang diperoleh ada, maka durasi waktu dari output high adalah waktu penerimaan dan juga
pengiriman ultrasonik yang berarti jarak = (waktu sinyal high) * kecepatan suara (340m/s) / 2 [7].

Gambar 2.3 Sensor Ultrasonik HC-SR04 Sumber (Wicaksono MF: 2017)
2.5

Modul Bluetooth HC-05

Modul bluetooth HC-05 merupakan sebuah modul yang mudah digunakan, modul ini
penggunaannya melalui serial port protokol (SPP) yang berfungsi sebagai pengatur koneksi,
modul ini menggunakan CSR Bluecore 04- external single chip dengan teknologi Adaptive
Frequency Hoping Feature (AFH). Modul ini mempunyai ukuran 12,7 milimeter * 27 milimeter.
Berikut penjelasan mengenai fitur dari modul Bluetooth HC-05 [7].

Gambar 2.4 Modul Bluetooth HC-05 Sumber (Wicaksono MF: 2017)
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Modul Bluetooth HC-05

Sensor radar HB-100 adalah sebuah sensor yang bekerja dengan merasakan perubahan
frekuensi dari suara yang didengarnya manakala objek bergerak relatif terhadap sumber suara.
Berdasarkan prinsip ini, modul elektronika ini memancarkan gelombang mikro berfrekuensi
10,525 GHz yang dibangkitkan oleh osilator resonator dielektrik (DRO, dielectric resonator
oscillator) yang terpasang secara built-in pada chip HB100 X-Band Bi-static iniature Microwave
Motion Sensor ini dan dipancarkan oleh matriks antena microstrip patch internal [8].

Gambar 2.5 Modul Bluetooth HC-05 Sumber (Singh Amit: 2015)
2.7

Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran
listrik menjadi getaran suara[7]. Pada dasarnya, prinsip kerja dari buzzer hampir sama dengan
loud speaker. Jadi, pada buzzer terdiri dari kumparan- kumparan yang terpasang pada difragma
yang kemudian dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Buzzer dapat berfungsi sebagai
indikator dari sebuah alat yang mengindikasikan bahwa suatu proses telah selesai atau terjadi
kesalahan.

Gambar 2.6 Buzzer Sumber (Arsip Pribadi)
2.8

Resistor dan Variabel Resistor

Resistor atau disebut juga dengan Hambatan adalah Komponen Elektronika Pasif yang
berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika,
berfungsi sebagai peredam tegangan Direct Curent (DC). Pada gambar 2.7 menunjukan
komponen yang paling sering ditemui pada rangkaian elektronika yang bahan dasarnya adalah
karbon film atau metal film [9].
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Gambar 2.7 (A) Resistor Type 10%, dan (B) Simbolnya
Sumber (Istiyanto JE : 2014)
Adapun cara untuk mengetahui nilai pada resistor, dengan melihat dari warna resistor
tersebut, berikut pada gambar 2.8 merupakan nilai yang ada di resistor.

Gambar 2.8 Kode Gelang Pada Resistor Sumber (otomotrip.com)
3. ANALISIS DAN PERANCANGAN
3.1

Analisis Kebutuhan Fungsional
Tabel 3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional (Functional Requirenment)
Sumber (Aset Pribadi)
No
Permasalahan
Kode
Solusi
Prioritas
1 Menginformasikan FR1 Menggunakan sensor ultrasonik sebagai
High
jarak
pendeteksi jarak
Android sebagai media penyampaian jarak
High
Satuan jarak yang dimengerti pengendara
Middle
Pemilihan font dan ukuran font yang sesuai
Low
2 Menginformasikan FR2 Menggunakan sensor HB100 sebagai
High
kecepatan
pendeteksi kecepatan
Android sebagai media penyampaian
High
kecepatan
Satuan kecepatan yang dimengerti Middle
pengendara
Pemilihan font dan ukuran font yang sesuai
Low
3 Memberikan
FR3 Peringatan suara buzzer ketika jarak aman
High
peringatan
berbahaya
Suara buzzer yang bisa didengar jelas oleh Middle
pengendara

3.2

Analisis Kebutuhan Nonfungsional
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Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Non-fungsional (Non-functional Requirenment)
Sumber (Aset Pribadi)
Kode
Parameter
Keterangan
NFR1
Usability
Alat dan aplikasi yang akan dibangun mempunyai desain
antar muka yang mudah dipahami dan digunakan, serta
memperhatikan pemilihan font dan warna.
NFR2 Availability Alat dapat berfungsi dengan normal ketika pengendara
sedang berkendara
NFR4
Accuracy
Alat harus dapat membaca jarak dan kecepatan dengan akurat
NFR4 Peformance Alat membaca jarak dan kecepatan dengan cepat dan tepat <
1 detik
Bluetooth dapat terkoneksi dengan cepat
Use Case Diagram

Hasil yang telah didapat dari proses wawancara dan survei di lapangan, maka
didapatlah suatu alur berupa perancangan alat dan aplikasi yang dituangkan pada use case
diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi apa saja yang terjadi pada pengelola
sistem dan pengendara. Berikut merupakan rancangan use case digambarkan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Use Case Diagram
3.4

Gambaran Umum Sistem

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang telah didapat, maka diperoleh perancangan
berupa gambaran umum sistem yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang nantinya
akan dibuat, berikut merupakan gambaran umum sistem tersebut. Pada gambar 3.2
menggambarkan alur gambaran umum sistem pada alat yang akan dibangun, mulai dari input,
proses, dan output.

Gambar 3.2 Gambaran Umum Sistem

3.5

Diagram Blok
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Pada diagram blok menunjukan ralasi antar blok atau komponen, diagram blok banyak
digunakan dalam dunia rekayasa dalam desain hardware, software desain, dan proses aliran
diagram. Berikut merupakan diagram blok dari alat jarak aman berendara.

Gambar 3.3 Diagram Blok
Sumber (Aset Pribadi)
Pada gambar 3.3 menjelaskan tentang block diagram alat jarak aman berkendara, ada lima
blok yang saling terhubung mulai dari iput, proses, dan output. Berikut merupakan penjelasan
dari setiap blok pada gambar 3.3.
1. Blok pertama yaitu blok input ada dua buah modul sebagai inputan yaitu modul sensor
ultrasonik sebagai pendeteksi jarak dan sensor kecepatan sebagai pendeteksi kecepatan
kendaraan.
2. Blok kedua sebagai proses ada satu blok yaitu mikrokontroler Arduino-UNO sebagai
pengolah.
3. Blok ketiga yaitu blok output menggambarkan tiga buah blok, modul bluetooth,
smartphone, dan buzzer. Modul bluetooth bekerja sebagai pengirim data yang
sebelumnya diproses pada mikrokontroler, kemudian dikirimkan pada smartphone yang
mana akan ditampilakan informasi jarak aman kepada pengendara. Modul buzzer
berperan sebagai peringatan kepada pengendara.
4. IMPLEMENTASI SISTEM
4.1

Implementasi Alat

Gambar 4.1 Prototype Alat Versi Tiga
Sumber (Aset Pribadi)
Gambar 4.1 merupakan implementasi alat monitoring jarak aman berkendara, alat dapat
mendeteksi jarak dan kecepatan kendaraan serta peringatan berupa suara buzzer.
4.2

Implementasi Aplikasi
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Logo Aplikasi

Gambar 4.1 Logo Aplikasi
Sumber (Aset Pribadi)
Pada gambar 4.1 memperlihatkan tampilan logo aplikasi yang dibuat.
2.
Halaman Awal

Gambar 4.2 Menu Halaman Awal
Sumber (Aset Pribadi)
Pada gambar 4.2 memperlihatkan tampilan menu awal dimana pada halaman ini terdiri
dari nama aplikasi yang dipakai, logo, serta tombol menu utama sebagai akses untuk memulai
aplikasi tersebut.
3.
Menu Bluetooth

Gambar 4.3 Menu Bluetooth
Sumber (Aset Pribadi)
Pada gambar 4.3 memperlihatkan tampilan menu bluetooth dimana pada halaman ini
untuk memilih Bluetooth dan kemudian mengkoneksikan bluetooth yang dapat tersambung.
4.

Hamalan Utama
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Gambar 4.4 Menu Halaman Utama
Sumber (Aset Pribadi)
Pada gambar 4.4 memperlihatkan tampilan menu utama, pada halaman ini
memperlihatkan 5 komponen utama, yaitu kecepatan, jarak, tombol pemilihan bluetooth, tombol
mematikan bluetooth dan informasi apakah bluetooth terhubung atau tidak terhubung.
5. PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan mengenai alat monitoring jarak aman
berkendara adalah sebagai berikut.
1. Pengendara dapat mengetahui tentang pentingnya menjaga jarak aman berkendara.
2. Pengendara dapat menggunakan aplikasi dengan mudah sehingga tidak menyusahkan
dalam pemakaian apikasi ini, juga tampilan yang tidak membuat pengendara tidak
kebingungan karena jarak maupun kecepatan telah disesuaikan dengan satuan yang
dimengerti oleh pengendara.
3. Pengendara dapat mengetahui tentang pentingnya menjaga jarak aman berkendara.
4. Pengendara dapat menggunakan aplikasi dengan mudah sehingga tidak menyusahkan
dalam pemakaian apikasi ini, juga tampilan yang tidak membuat pengendara tidak
kebingungan karena jarak maupun kecepatan telah disesuaikan dengan satuan yang
dimengerti oleh pengendara.
5. Pengendara dapat menggunakan alat ini untuk bahan edukasi maupun pengajaran dengan
harga yang murah, sebagai contoh simulasi bahwa pentingnya menjaga jarak aman
berkendara
5.2

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan alat monitoring jarak aman
berkendara adalah sebagai berikut.
1. Pembaharuan modul sensor pada alat agar kesensitifan semakin akurat dan cepat.
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2. Menambahkan fitur pemberhentian otomatis.
3. Menambahkan fitur jarak menyamping.
4. Tambahan fitur histori kecepan maupun jarak tidak aman, sehingga bisa menjadi
masukan untuk pengendara itu sendiri.
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Abstrak
Pemanfaataan teknologi komputer pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang dalam kegiatan
pengolahan hasil belajar peserta didik belum optimal. Belum ada aplikasi khusus untuk melakuan
pengolahan hasil belajar peserta didik hingga menghasilkan raport. Untuk mengoptimalkan
proses penilaian hasil belajar peserta didik maka diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat
melakukan pengolahan data penilaian secara lebih efektif dan efisien. Sistem yang dirancang ini
akan menampilkan hasil belajar peserta didik dalam bentuk web sehingga dapat diakses oleh
user dimanapun dan kapanpun Model pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan
model FAST (Framework for the Application of System Thinking). Sedangkan metode yang
digunakan dalam menganalisis dan merancang sistem dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis dan perancangan berorientasi objek menggunakan pemodelan UML. Sistem yang
dirancang dapat memproses data hasil belajar peserta didik lebih cepat dan dapat diakses
dimanapun. Dengan adanya sistem informasi ini optimalisasi penilaian hasil belajar peserta
didik dapat tercapai.
Kata kunci— penilaian peserta didik, model FAST, UML

Abstract
Utilization of computer technology in State Vocational School 3 Pangkalpinang in
processing student learning outcomes is not optimal. There is no specific application for
processing student learning outcomes to produce report cards. To optimize the process of
evaluating student learning outcomes, we need an information system that can process
assessment data more effectively and efficiently. This system designed will display student
learning outcomes in web form so that it can be accessed by users wherever and whenever. The
system development model in this research uses the FAST (Framework for the Application of
System Thinking) model. While the method used in analyzing and designing systems in this
research uses object-oriented analysis and design methods using UML modeling. The system
designed can process student learning outcomes data faster and can be accessed anywhere. With
this information system, optimization of student learning outcomes can be achieved.
Keywords— student assesment, FAST model, UML

1. PENDAHULUAN
erkembangan teknologi pada era globalisasi ini telah berkembang pesat dimana dampaknya
dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas salah satunya bagi manajemen pendidikan,
guru maupun staf tata usaha. Adanya pemanfaatan teknologi komputer secara optimal dalam
pelaksanaan kegiatan operasional maka dapat memberikan keuntungan penghematan waktu dan
tenaga serta kecepatan dalam penyajian informasi. Lain halnya yang terjadi pada SMK Negeri 3

P
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Pangkalpinang dimana saat ini masih belum memanfaatkan komputer secara optimal dalam
melakukan kegiatan operasionalnya yang salah satunya dalam kegiatan pengolahan nilai peserta
didik.
Penilaian hasil belajar merupakan proses pengumpulan hingga pengolahan informasi
untuk mengukur hasil belajar peserta didik [1]. Proses penilaian pada SMK Negeri 3
Pangkalpinang hingga saat ini masih menggunakan cara manual dalam mengolah nilai-nilai
ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, serta nilai ujian akhir semester. Leger terkumpul
dalam bentuk kertas yang jumlahnya banyak dan mempersulit guru atau wali kelas untuk
mengontrolnya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah hilangnya kertas ulangan peserta
didik akibat terselip atau tidak sengaja terbuang. Selain itu peserta didik juga harus menunggu
terlalu lama untuk mengetahui nilai mereka karena proses pengolahan nilai yang lambat.
Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu adanya sistem informasi berbasis web untuk
mengolah data-data tersebut, sehingga dengan adanya sistem informasi ini guru mata pelajaran
tidak perlu menyerahkan nilai peserta didik kepada wali kelas, akan tetapi guru mata pelajaran
cukup memasukan nilai-nilai siswa kedalam aplikasi yang dapat diakses dimanapun dan dengan
otomatis akan tersimpan ke dalam database yang nantinya informasi nilai peserta didik dapat
dilihat secara online menggunakan ID dan Password mereka masing-masing. Nilai yang
dimasukan akan membentuk leger secara otomatis yang dapat dilihat oleh wali kelas, dengan
adanya sistem informasi ini diharapkan akan mempermudah kerja guru dan tata usaha dalam
mengelola hasil belajar peserta didik. Selain itu juga, sistem ini dibuat untuk mengikuti era
disrupsi teknologi yaitu dari segi kurikulum, pembelajaran dan asesmen atau tes. Tes diperlukan
untuk mengetahui keberhasilan suatu sistem belajar sedangkan tes yang baik adalah benar-benar
menunjukkan kemajuan dan perkembangan peserta didik dengan jujur. Sistem informasi yang
dibuat untuk mendukung hasil belajar yang jujur karena nilai peserta didik dapat diakses
dimanapun dan kapanpun.
Adapun penelitian sejenis yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain penelitian
tentang pengolahan nilai raport siswa MDTA Nurul Ikhlas Sukabumi menggunakan metode
waterfall. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi yang digunakan untuk membantu kinerja guru
sehingga laporan tersaji lebih cepat [2], penelitian tentang pengolahan nilai siswa SMA
Muhamadiyah Pacitan yang dapat diakses melalui website sehingga menghasilkan informasi yang
berkualitas dan dapat membantu dalam proses pengembilan keputusan [3], penelitian tentang
pengolahan nilai raport pada SMKN 1 Lingsar menggunakan metode waterfall dimana sistem
dapat diakses oleh admin, guru, wali kelas dan siswa [4] serta penelitian tentang pengolahan nilai
siswa berstandar kurikulum 2013 yang hasilnya sistem dapat mengolah nilai siswa lebih cepat
karena sistem yang dikembangkan mendukung penggunaan secara multiuser [5].
2. METODE PENELITIAN
2.1 Model Pengembangan Sistem
Model pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan model FAST
(Framework for the Application of System Thinking). Model ini merupakan model yang dapat
menghasilkan sistem informasi dalam waktu singkat dan kualitas yang terbaik. Model ini lebih
fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan standar dan model ini dapat dikembangkan dengan
metode lain seperti metode berorientasi objek. Model ini terdiri dari 8 tahapan yaitu definisi ruang
lingkup, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain logis, analisis keputusan, analisis kelayakan,
desain fisik, pengujian, serta instalasi.[6]
2.2 Metode Analisis dan desain
Untuk melakukan analisis dan desain sistem dalam penelitian ini penulis menggunakan
metodologi berorientasi objek dengan diagram UML yaitu Activity Diagram, Usecase Diagram
dan Class Diagram.[7]
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2.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dimana
penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui proses bisnis dan permasalahan apa
saya yang dihadapi serta kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh sekolah sehingga penulis dapat
membuat rancangan sistem yang sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan.
Sedangkan untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan dan juga
mencari bahan rujukan dari penelitian-penelitian yang relevan dengan memanfaatkan media
internet.
2.4 Langkah-Langkah Penelitian
Berikut ini merupakan tahapan yang penulis lakukan dalam penelitian ini :
Mengidentifikasi
Masalah

Merumuskan
Masalah

Analisis dan Desain
Model :
FAST

Metodologi :
Object Oriented

Tools :
UML

Sistem Penilaian Hasil
Belajar Peserta Didik
Berbasis Web

Gambar 1 Langkah-Langkah Penelitian
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang telah diperoleh maka dapat diuraikan melalui tahapan penelitian
menggunakan model FAST sebagai berikut :
3.1 Definisi Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang akan dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari proses
penglolaan data peserta didik, proses pengelolaan data guru, proses pengelolaan data mata
pelajaran, proses pengelolaan data kelas, proses pengelolaan data absensi peserta didik, proses
pengelolaan nilai peserta didik dan proses pencetakan raport.
3.2 Analisis Masalah
Beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem yang berjalan antara lain :
1. Belum ada aplikasi untuk mengelola data hasil belajar peserta didik sehingga proses
pengolahan data dan perhitungan nilai masih secara manual menggunakan microsoft word
dan excel yang memerlukan waktu yang lama dalam menghasilkan informasi yang
diperlukan.
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2. Data belum terdokumentasi dengan baik, data tersimpan berupa tumpukan kertas dalam
lemari sehingga rentan terjadi kerusakan dan kehilangan data serta membutuhkan waktu
yang lama dalam melakukan pencarian berkas.
3.3 Analisis Kebutuhan
Kebutuhan fungsional yang mesti dipenuhi aplikasi yang akan dibangun antara lain:
1. Sistem menyediakan login untuk mengakses modul sesuai kebutuhan pengguna yang terdiri
dari login tata usaha, login guru dan login wali kelas.
2. Hak akses sistem bagi tata usaha antara lain dapat mengelola data peserta didik baru,
mengelola data guru, mengelola data kelas, dan mengelola data mata pelajaran.
3. Hak akses sistem bagi guru mata pelajaran antara lain dapat mengelola data absensi peserta
didik, mengelola data nilai peserta didik serta melihat atau menampilkan data guru yang
bersangkutan.
4. Hak akses sistem bagi wali kelas antara lain dapat melihat nilai peserta didik yang telah
diinput oleh guru mata pelajaran dan dapat mengelola nilai raport peserta didik.
5. Sistem harus dapat menyajikan informasi dengan mudah dan cepat serta dapat diakses
dimanapun.
Sedangkan kebutuhan non fungsional yang mesti dipenuhi oleh sistem yang baru adalah
aplikasi tersebut mudah digunakan. Aplikasi harus memiliki respon yang cepat. Kebutuhan
lainnya adalah perlu diadakan pelatihan dalam menggunakan sistem yang baru bagi pengguna
yaitu staf tata usaha, guru setiap mata pelajaran dan wali kelas.
3.4 Desain Logis
1. Usecase Diagram
Berdasarkan kebutuhan fungsional sistem maka dapat digambarkan hubungan antara
sistem dengan aktor atau hubungan antara internal sistem dan eksternal sistem seperti berikut :

Gambar 2 Usecase Diagram
Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa user Tata Usaha dapat melakukan aktifitas
mengelola data peserta didik, data guru, data kelas dan data mata pelajaran. User Guru Mata
Pelajaran dapat melakukan aktifitas mengelola data absensi peserta didik dan mengelola nilai
mata pelajaran. Sedangkan Wali Kelas dapat melakukan aktifitas melihat nilai peserta didik yang
telah diinput guru mata pelajaran dan juga dapat mengelola nilai raport peserta didik.
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2. Activity Diagram
Salah satu alur kerja urutan aktivitas aktor pada sistem yang dirancang dapat dilihat
seperti gambar berikut :

Gambar 3 Activity Diagram Kelola Nilai Peserta Didik
Gambar 3 diatas menunjukkan aktivitas dari sistem antara lain user memilih sub menu
halaman Entry nilai. Setelah input data, user dapat memilih tombol tambah nilai yang selanjutnya
sistem akan memvalidasi data, jika valid maka sistem akan menambah data peserta didik dan jika
tidak valid maka akan mengulang melakukan penginputan data. Jika user ingin mengubah data
maka setelah data diedit user dapat memilih edit nilai yang selanjutnya akan divalidasi oleh
sistem. Jika valid maka sistem akan mengupdate data nilai dan jika tidak valid maka sistem akan
meminta pengeditan data ulang. Saat user menghapus data sistem akan mevalidasi dan menghapus
data nilai.
3. Class Diagram
Berikut ini merupakan gambaran sistem dan relasi-relasi didalamnya yang dibuat
berdasarkan analisis kebutuhan yang terdiri dari 11 class beserta atributnya yaitu class siswa,
class lakukan, class absensi, class kelas, class guru, class mapel, class nilai, class isi, class raport,
class PD dan class hasil.
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Gambar 4 Class Diagram
3.5 Analisis Keputusan
Aplikasi ini dibangun berdasarkan kebutuhan dan model sistem yang dirancang harus
memenuhi kebutuhan sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengguna khususnya wali
kelas dan guru mata pelajaran dalam mengelola hasil belajar peserta didik. Sistem juga harus
mampu menyediakan informasi secara realtime. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan database MYSQL.
3.6 Analisis Kelayakan
1. Aplikasi yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MYSQL
sehingga dapat diakses dimanapun.
2. Data terdokumentasi dengan rapi dan lebih efisien dalam penyajian informasi karena
tersimpan dalam berkas komputer.
3. Aplikasi yang dirancang memenuhi kebutuhan pengguna terutama guru dan wali kelas
sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dan wali kelas.
3.7 Desain Fisik
Beberapa tampilan antar muka yang dirancang dalam penelitian ini antara lain :
1. Halaman Kelola Data Peserta Didik
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Tata Usaha. Halaman ini terdiri dari Daftar peserta
didik/siswa dimana pada halaman ini user Tata Usaha dapat melihat data yang telah diinput
sehingga memudahkan dalam mengedit data, menghapus data dan mencari data. Pada halaman
ini juga tersedia form untuk menambah atau menginput data peserta didik baru.
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Gambar 5 Tampilan Halaman Kelola Data Peserta Didik
2. Halaman Kelola Data Absensi
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Guru Mata Pelajaran. Halaman ini dapat menampilkan
data absensi yang sudah terinput dan juga form untuk menambah atau menginput data absensi
peserta didik. Halaman ini akan memudahkan guru mata pelajaran untuk mengelola data
kehadiran peserta didik.

Gambar 6 Tampilan Halaman Kelola Data Absensi
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3. Halaman Kelola Data Nilai
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Guru Mata Pelajaran. Halaman ini dapat menampilkan
data nilai yang sudah terinput. Guru Mata Pelajaran dapat dengan mudah mencari data dan
melakukan perubahan data. Pada halaman ini juga disediakan form untuk menambah atau
menginput nilai peserta didik.

Gambar 7 Tampilan Halaman Kelola Data Nilai
4. Halaman Entry Nilai Raport
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Wali Kelas. Halaman ini digunakan untuk menambah
atau menginput nilai raport peserta didik. Halaman ini juga memudahkan Wali Kelas melakukan
pencarian data peserta didik. Wali kelas tidak perlu melakukan perhitungan nilai karena nilai akhir
akan tampil secara otomatis sehingga proses pencetakan raport dapat dilakukan lebih cepat.

Gambar 8 Tampilan Halaman Kelola Data Nilai
4. KESIMPULAN
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Berdasarkan analisa dan pengembangan yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan bahwa :
1. Sistem penilaian hasil belajar peserta didik ini dirancang sesuai kebutuhan pengguna yang
dapat diakses melalui login tata usaha, login guru dan login wali kelas.
2. Sistem yang dirancang menggunakan model FAST (Framework for the Application of
System Thinking) ini dapat digunakan dengan mudah, dapat meningkatkan kinerja tata usaha,
guru dan wali kelas dalam mengolah data mulai dari menginput, memproses hingga
menghasilkan informasi hasil belajar peserta didik berupa raport.
3. Dengan adanya sistem informasi ini, data terdokumentasi dengan baik karena tersimpan
dalam basis data sehingga lebih mudah dalam melakukan penyimpanan dan pencarian data.
4. Sistem ini juga dapat mendukung program pemerintah khususnya dari segi tes agar hasil
belajar peserta didik menunjukkan hasil yang jujur karena dapat diakses melalui web.
5. SARAN
Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan penambahan modul dari setiap pengguna
sehingga sistem menjadi lebih lengkap. Perlu juga ada penambahan user seperti kepala sekolah
atau wakil kepala sekolah yang memiliki hak akses untuk melihat perkembangan hasil belajar
peserta didik secara keseluruhan dalam bentuk output rekapan nilai.
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Abstrak
Sekolah Tinggi Teknologi Bandung merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang
terkemuka di Kota Bandung, Jawa Barat. Menjelang awal semester Sekolah Tinggi Teknologi
Bandung rutin melakukan penjadwalan kuliah. Penjadwalan kuliah yang dilakukan disesuaikan
dengan kesediaan Jadwal Mengajar Dosen Pengampu Mata Kuliah yang sudah disusun. Masalah
yang terjadi penjadwalan yang dilakukan secara manual masih memakan waktu yang lama.
Penelitian dilakukan untuk membangun sistem informasi penjadwalan perkuliah di Sekolah
Tinggi Teknologi Bandung menggunakan penerapan Algoritma Genetika denngan metode
penelitian SDLC. Hasilnya dengan dibangunnya sistem tersebut penjadwalan perkuliahan
menjadi lebih efisien.
Kata kunci— Penjadwalan, Sistem Informasi, Algoritma Generika, SDLC.

Abstract
Bandung College of Technology is a leading private university in the city of Bandung,
West Java. Towards the beginning of the semester the Bandung College of Technology routinely
conducts college scheduling. The scheduling of lectures is done according to the willingness of
the Teaching Lecturer Teaching Schedule. Problems with scheduling that are done manually still
take a long time. The study was conducted to build a college scheduling information system at the
Bandung College of Technology using the application of Genetic Algorithms using the SDLC
research method. The result with the construction of the system is scheduling lectures to be more
efficient.
Keywords— Schedulling, Information System, Genetic Algorithm, SDLC,.
1. PENDAHULUAN

P

ada saat ini yang paling berpengaruh terhadap kegiatan manusia adalah teknologi informasi.
Mobilitas manusia yang semakin padat juga membuat perubahan pada gaya hidup mereka.
Tidak dapat dipungkiri bahwa instansi pendidikan seperti perguruan tinggi kini memerlukan
teknologi informasi yang cepat dan akurat yang mampu meningkatkan efektifitas kegiatan
akademik di instansi tersebut. Penerapan teknologi informasibsalah satunya yaitu dengan
membangun sistem informasi dapat mengumpulkan prosedur di dalam perusahaan untuk
menghasilkan informasi yang dibutuhkan (Aisyah, 2017).
Sekolah Tinggi Teknologi Bandung atau dengan sebutan STT Bandung adalah kampus
yang memiliki kapasitas waktu perkuliahan yang sangat padat, pengaturan waktu terhadap suatu
kegiatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar kegiatan berlangsung secara lancar,
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penyusunan waktu tersebut biasa disebut dengan sebutan penjadwalan. Penyusunan jadwal
kegiatan berkaitan dengan berbagai batasan atau kendala yang harus dipenuhi sehingga
memerlukan banyak pertimbangan untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebagian besar kasus
penentuan jadwal yang bisa diterapkan sangat sulit dicapai karena terkadang sumber daya waktu,
tempat, orang yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut yaitu membangun sebuah sistem
informasi dengan penerapan pencarian, yakni menggunakan Algoritma Geneltika yang dapat
menyelesaikan masalah Non Linear (Muliadi, 2014). Penelitian sebelumnya, hasil Algoritma
Genetika untuk menentukan jadwal perkuliahan juga berhasil dilakukan dengan beberapa tahapan
pengujian yang didapatkan untuk mendapatkan hasil terbaik (Muliadi,2014).
Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, peneliti memiliki tujuan untuk
membangun Sistem Informasi untuk mempermudah proses penjadwalan dengan penerapan
Algoritma Genetika.
2. METODE PENELITIAN
2.1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah menggunakan metode RAD
(Research And Development). Adapun langkah dalam pelaksanaan penelitian RAD ()sebagai
berikut.

Gambar 1. Langkah Pelaksanaan Penelitian
Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah menggunakan metode RAD
(Research And Development). Adapun langkah dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut.
1. Identifikasi Potensi dan Masalah
Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalaah. Penulis melakukan studi pendahuluan
untuk mengkaji suatu masalah dan mengumpulkan informasi. Langkah pertama dalam
pengembangan sistem informasi jadwal perkuliahan ini adalah dengan cara mengumpulkan
informasi dan menganalisa kebutuhan dari pihak akademik dan kaprodi di kampus STTB.
2. Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data
Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis terhadap kebutuhan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk dapat mengembangkan dan menjalankan aplikasi yang berbentuk website.
Analisis kebutuhan juga dilakukan terhadap kebutuhan fitur pada aplikasi. Sementara
pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, studi litelatur, observasi dan
kuisioner.
Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data tentang penelitian yang dilakukan guna
membantu penyelesaiaan masalah terhadap penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang
dilakukan diuraikan sebagai berikut.
1)

Wawancara
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Melakukan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber yaitu
pihak Akademik, Kaprodi, dan pihak SDM di Kampus STTB untuk memperoleh informasi agar
data yang diperoleh lebih akurat.
2)
Studi Literatur
Dalam studi literatur ini, dilakukan pencarian informasi dari buku, jurnal, dan sumber
lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan Sistem Informasi yang akan dibangun.
3)
Observasi
Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang
berlangsung dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan sistem yang akan
dibangun.
3. Desain Sistem
Pada tahap ini dibuat desain sistem berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Desain
sistem yang dibuat meliputi desain tampilan antar muka (interface) yang memberikan gambaran
tampilan dari apilkasi yang dikembangkan, Unified Modelling Language (UML) untuk
menggambarkan proses kerja dari sisi rekayasa perangkat lunak, serta desain basis data (database)
yang memberikan gambaran tentang kamus data yang digunakan.
4. Implementasi Sistem
Pada tahap ini sistem mulai dikembangkan berdasarkan desain yang telah dibuat. Dalam proses
implementasi, mulai dilakukan pengkodean program sesuai dengan desain dan melakukan
konfigurasi sistem agar program dapat berjalan.
5. Validasi Sistem
Validasi sistem dilakukan setelah aplikasi dibuat. Proses validasi sistem dilakukan oleh pihak
akademik dan kaprodi yang berwenang dalam hal pengolahan penjadwalan perkuliahan di
kampus STTB.
6. Revisi Sistem
Setelah dilakukan validasi sesuai dengan prosedur validasi yang sudah dijelaskan sebelumnya,
maka selanjutnya dilakukan revisi dan perbaikan terhadap aplikasi yang dikembangkan. Tujuan
dari revisi sistem adalah memastikan bahwa tidak ada kesalahan dan aplikasi yang dikembangkan
berkualitas bagus.
7. Pengujian/ Uji Coba Sistem
Setelah aplikasi divalidasi dan direvisi, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian
sistem. Pengujian pada penelitian ini menggunakan pengujian standar kualitas perangkat lunak
ISO-9126 yang terdiri dari aspek functionality, reliability, usability, effciency, maintainability,
dan portability.
8. Sistem Akhir
Sistem akhir adalah hasil akhir sistem yang telah sebelumnya dilakukan validasi, revisi,
dan pengujian sehingga siap untuk digunakan atau diberlakukan kepada pengguna.
2.2. Flowchart Algoritma Genetika
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber yaitu pihak Akademik
dan Kaprodi sesuai pada lampiran wawancara yang dilakukan di Kampus STTB, maka dapat
disimpulkan untuk rincian kebutuhan fungsional dan non fungsional pada sistem informasi
penjadwalaan ini adalah sebagai berikut
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Gambar 2. Flowchart Penjadwalan dengan Metode Algoritma Genetika
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap implementasi sistem dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh dalam
perancangan sistem. Pembuatan aplikasi ini dimulai dengan proses analisis sistem serta
pembuatan interface menggunakan bahasa pemograman UML dilanjutkan dengan menggunakan
bahasa pemograman PHP dan CSS. Pengujian sistem dilakukan dengan mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat aplikasi dioperasikan melalui website, agar
dapat dilakukan perbaikan sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna dan alur proses yang
telah ditentukan. Metode pengujian yang dipilih adalah dengan metode pengujian black box.
Pengujian yang dilakukan terdiri dari dua jenis yaitu pengujian fitur-fitur aplikasi dan pengujian
aplikasi. Berikut merupakan beberapa tampilan antarmuka dari aplikasi penjadwalan ini :

Gambar 5. Antarmuka Halaman Login
Untuk dapat mengolah data Sistem Informasi Penjadwalan diperlukan hak akses user agar
pengelolaan data dapat terverifikasi. Username dan Password setiap user berbeda disesuaikan
dengan level user.
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Gambar 6 Antarmuka Halaman Penjadwalan
Pada Halaman Penjadwalan, User perlu melakukan masukan Jumlah Kromosom dan Maksimal
Generasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan proses generasi Algoritma genetika.

Gambar 7. Antarmuka Halaman Hasil Penjadwalan
Hasil penjadwalan yang ditampilkan pada Gambar 7. Mennunjukan bahwa Jadwal berhasil
dioptimasi. Penjadwalan perkuliahan dapat di filter berdasarkan kelas yang dicari/dipilih.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Metode algoritma genetika berhasil diimplementasikan untuk penjadwalan perkuliahan
di kampus STTB.
2. Metode algoritma genetika cukup efektif dan efisien digunakan dalam pembuatan jadwal
perkuliahan ini.
4.2 Saran
Untuk pengembangan lebih lanjut disarankan melakukan perbandingan menggunakan
Algoritma Semut untuk membandingkan Algoritma optimasi penjadwalan perkuliahan yang lebih
baik.
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Abstrak
Beasiswa kurang mampu merupakan instrument bagi perguruan tinggi dalam membantu
mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan studi, namun dalam penerapannya terkadang hanya
berpatokan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sedangkan jumlah beasiswa yang tersedia
terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah model teknologi BI (Business Intelligence) dengan
bottom up approach. Dalam pengembangan perangkat lunak penelitian ini menggunakan model
FAST (Framework for the Application of System Thinking) dengan 6 tahapan yaitu definisi
lingkup kasus, analisis masalah, analisis persyaratan model, desain logis, asas keputusan, desain
dan integrasi fisik. Proses mengolah kriteria-kriteria mahasiwa kurang mampu sebagai penerima
beasiswa menggunakan metode simple additive weighting (SAW) yang dalam proses analisis dan
desain model sistem menggunakan UML (Unified Modeling Languange) sebagai alat bantu.
Hasil yang dikaji dalam pengembangan penelitian ini yaitu terbentuknya sebuah model business
intelligence yang mengafiliasikan dengan metode SAW dengan beberapa alternative kriteria
sehingga mampu mentransformasikan data guna mendukung sistem keputusan terutama bagi
pihak eksekutif perguruan tinggi.
Kata kunci—Business Intelligence, Simple Additive Weighting, Beasiswa, FAST

Abstract
Underprivileged scholarships are an instrument for tertiary institutions to help
outstanding students continue their studies, but in practice they are sometimes only based on
cumulative achievement index (GPA) while the number of available scholarships is limited.
Therefore, we need a BI (Business Intelligence) technology model with a bottom up approach. In
developing this research software, the FAST (Framework for the Application of System Thinking)
model consists of 6 stages: scope definition, problem analysis, requirements analysis, logical
design, decision analysis, design and physical integration. The process of processing the criteria
of underprivileged students as scholarship recipients uses the simple additive weighting (SAW)
method which in the process of analyzing and designing a system model using UML (Unified
Modeling Language) as a tool. The expected result in this research is the formation of a business
intelligence model that affiliates with the SAW method with several alternative criteria so that it
can transform data to support the decision system, especially for university executives.
Keywords—Business Intelligence, Simple Additive Weighting, Scholarships, FAST
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1. PENDAHULUAN

B

usiness Intelligence merupakan bidang yang membahas teknik atau model menganalisa data
dimana dengan cara dikumpulkannya semua data dalam data warehouse [1]. Model ini juga
bisa dikombinasikan dengan beberapa teknik yang berkaitan dengan data mining, data
warehouse, sistem penunjang keputusan, maupun artificial intelligence. Pemanfaaatn Business
Intelligence (BI) pada saat ini menjadi perhatian dengan menggunakan berbagai validasi dan
formula untuk kepentingan analisis bisnis maupun keputusan dalam organisasi misalnya dalam
pemanfaatan sistem informasi eksekutif.
Di bidang pendidikan juga Business Intelligence bermanfaat dalam membantu mengolah
data yang sudah ada di perguruan tinggi diantaranya bagaimana menentukan mahasiswa kurang
mampu yang berhak mendapatkan beasiswa baik beasiswa dari perguruan tinggi maupun dari
instansi lain. Hal ini karena keterbatasan beasiswa yang ada di perguruan tinggi. Dalam penentuan
beasiswa kurang mampu, elemen IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) bukanlah faktor tunggal yang
menentukan pemilihan seorang mahasiswa mendapatkan beasiswa. Oleh sebab itu, diperlukan
sebuah model dalam data warehouse untuk menentukan kriteria apa saja yang diperlukan didalam
menentukan seorang berhak mendapatkan beasiswa kurang mampu.
Pemodelan Business Intelligence perlu menampilkan pandangan serta prediksi dari
teknologi yang akan dibuat dimana didukung oleh pemrosesan analisis daring (OLAP). Dalam
model business intelligence ini perlu didukung suatu metode penunjang keputusan dalam
menentukan kriteria untuk menentukan mahasiswa kurang mampu sehingga terjadinya
lingkungan sistem yang dapat bersinergi. Metode sistem penunjang keputusan yang baik dalam
penentuan kriteria adalah Simple Additive Weighting (SAW) dengan perhitungan beberapa
kriteria [2]
Model business inteligence dimana dikombinasikan dengan Simple Additive Weighting
(SAW) diharapkan mampu menentukan dan merumuskan kriteria-kriteria untuk penentuan
mahasiswa kurang mampu misalnya faktor pendapatan orang tua, IPK mahasiswa yang
bersangkutan, pekerjaan orang tua, prestasi mahasiswa, jumlah angggota keluarga, keadaan
rumah, jumlah kendaraan, prestasi mahasiswa bersangkutan, serta ada tidaknya jaminan sosial
dari pemerintah [5]
2. METODE PENELITIAN
Model Business intelligence (intelijen bisnis) dalam penelitian ini merupakan model
dengan kajian analistis daring (Online Analytical Processing-OLAP) dengan asumsi Bottom Up
approach dengan didukung model pengembangan perangkat lunak FAST (Framework for the
Application of System Thinking) [3]. FAST mendefinisikan tahapan untuk mengidentifikasi dan
mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang
terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahapan
pada FAST berdasarkan pada permasalahan dan kesempatan yang dihadapi dengan peningkatanpeningkatan yang diharapkan dari sistem yang dikembangkan [4]
2.1 Model FAST dan Metode Object Oriented
Metode dalam pengembangan model beasiswa dalam penelitian ini menggunakan metode
object oriented dengan menggabungkan metode simple additive weighting (SAW). Metode
berorientasi objek merupakan kajian strategi perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat
lunak sebagai satu objek yang berisi data dan behaviour yang diberlakukan terhadapnya. Metode
berorientasi objek mendasarkan pada penerapan pondasi pengelolaan segala sesuatu dianggap
sebagai kajian objek.
Metode berorientasi objek terdiri dari aktivitas analisis dasar objek, perancangan
berorientasi objek, pemograman berdasarkan berorientasi objek, dan pengujian berorientasi
objek. Metode yang menitikberatkan perancang atau analisis sistem dimana saat melakukan
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analisis dan desain basis data karena dapat menampilkan macam data yang dibutuhkan dan
kerelasian antara data didalamnya [7].
2.2 Metode Simple Additive Weighting (SAW)
Metode SAW memerlukan tahapan proses normalisasi ke level yang bisa
diperbandingkan dengan segala kriteria yang akan dibandingkan. Metode ini merupakan kajian
tahapan metode simple additive weighting (SAW) [6].

rij = Rating Kinerja Normalisasi
Maxij = Nilai Maksimal dari setiap Kriteria Minij = Nilai Minimal dari setiap Kriteria
Xij = Matrik nilai dari setiap kriteria
Formula diatas, maka tahap selanjutnya menggunakan nilai preferensi untuk setiap
alternative sebagai berikut:

Formula :
vi = Nilai Akhir dari alternative wi = Bobot yang telah disesuaikan
rij = Normalisasi Matriks
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari kajian yang diambil beberapa responden maka didapatkan hasil model kriteria
pemilihan beasiswa menggunakan metode SAW sebagai berikut:
Tabel 1 Responden Dalam Penentuan Kriteria
No
1
2
3
4
5
6
7

Kode
RSP-1
RSP-2
RSP-3
RSP-4
RSP-5
RSP-6
RSP-7

Keterangan
Dosen
Dosen
Dosen
Mahasiswa
Mahasiswa
Mahasiswa
Tenaga Kependidikan

Dari hasil 7 (tujuh) responden maka didapatkan kriteria yang menjadi acuan dalam penentuan
beasiswa kurang mampu berdasarkan metode SAW sebagai berikut ini:
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Tabel 1 Prototipe Kriteria dari Simple Additive Weighting
NO
1

IPK

Indeks Prestasi
Kumulatif

Positif

BOBOT
PENILAIAN
Xxx

2

GOT

Pendapatan Orang Tua

Positif

Xxx

3

PRE

Prestasi Mahasiswa
(Akademik/Non
Akademik)

Positif

Xxx

A
B
C
D

4

POT

Pekerjaan Orang Tua

Negatif

Xxx

A
B

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

5

KEN

Kepemilikan
Kendaraan di Rumah

Negatif

Xxx

A
B
C
D

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

6

KPR

Kepemilikan Rumah

Positif

Xxx

A

7

KODE

JSD
8

KMH

KRITERIA

Jumlah Saudara
Kandung
Kontribusi mahasiswa
dalam mengikuti
organisasi mahasiwa
TOT
AL

TIPE

Positif

Xxx

Positif

Xxx

SUB
KRITERIA
A
B
C
A
B
C

INTERVAL

ZZ

B

ZZ

C

ZZ

D

ZZ

A
B
A
B

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

1.00

Untuk menerapkan tipe sistem pendukung keputusan ini dibantu dengan kajian sebuah
struktur Multiple Attribute Decision Making (MADM) dengan metode Simple Additive
Weighting. Struktur ini digunakan untuk mencari beberapa alternative optimal dari sejumlah
alternatif dengan kriteria tertentu [8].
Berdasarkan hasil dari kuesioner yang diisi oleh beberapa pihak kepentingan dalam
menentukan beasiswa kurang mampu di perguruan tinggi, maka dijabarkan dalam bentuk analisa
kriteria, bobot, dan subkriteria disertai dengan interval. Dari hasil tersebut kemudian didapat
sebuah model sebagai berikut:
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Tabel 2 Interval Penilaian Beasiswa

NO

KODE

KRITERIA

TIPE

1

IPK

Indeks Prestasi
Kumulatif

Positif

BOBOT
PENILAIAN
0.33

2

GOT

Pendapatan Orang
Tua

Positif

0.17

3

PRE

Prestasi Mahasiswa
(Akademik/Non
Akademik)

Positif

0.14

>5
2-4
1
0

4

POT

Pekerjaan Orang Tua

Negatif

0.10

Wiraswas
ta
Non
Wiraswas
ta
Memiliki
Mobil
Memiliki
2 Motor
Memiliki
1 Motor
Tidak
Memiliki
Kendaraa
n

5

KEN

6

KPR

7

JSD
8

KMH

Kepemilikan
Kendaraan di Rumah

Kepemilikan Rumah

Jumlah Saudara
Kandung
Kontribusi
mahasiswa
dalam mengikuti
organisasi
mahasiswa

TOTAL

Negatif

Positif

0.07

0.06

Positif

0.05

Positif

0.08

SUB
KRITERIA
3.50-4.00
3.00-3.49
<3.00
< 3 juta
3-5 juta
>5 juta

Sewa

INTERVAL
1
0.75
0.5
1
0.75
0.5
1.00
0.75
0.5
0.25
1
0.5

1
0.75
0.5
0.25

0.5

Milik
Sendiri

1.00

>3
0-2
Mengikuti
Organisas
i
Tidak
mengikuti
organisasi

1.00
0.5
1

0.25

1.00

Dari model diatas maka dapat dimodelkan bahwa penilaian terdiri 8 (delapan) kriteria
dengan sub kriteria dengan total 22 item, dimana kriteria IPK (Indek Prestasi Kumulatif)
memiliki bobot penilaian tertinggi yaitu sebesar 33%. Selain itu model ini terdiri dari penilaian
GOT (Pendapatan Orang Tua) 17%, PRE (Prestasi Mahasiswa ) 14%, POT (Pekerjaan Orang
Tua) 10%, KEN (Kepemilikan Kendaraan di Rumah) 7%, KPR (Kepemilikan Rumah) 6%, JSD
(Jumlah Saudara Kandung) 5%, KMH (Kontribusi mahasiswa dalam mengikuti organisasi
mahasiswa) 8%.
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Kriteria Penilaian

5

8

6

33

7
10
14

IPK

GOT

PRE

POT

17

KEN

KPR

JSD

KMH

Gambar 1. Kriteria Penilaian Beasiswa Kurang Mampu
Komponen atau arsitektur dalam model business intelligence dalam penyajian data beasiswa
mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:

Gambar 2. Arsitektur Usecase Model BI
Dalam penelitian dilakukan simulasi dengan 5 (lima) calon mahasiswa yang mendapatkan
beasiswa kurang mampu, dimana calon mahasiswa tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:
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Tabel 3 Skor/interval Kriteria

No
1
2
3
4
5
Ket

Calon
Mahasiswa
Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Mahasiswa 5

IPK

GOT

PRE

POT

KEN

KPR

JSD

KMH

0.5
1
0.75
0.5
1
Max
1

1
0.5
0.75
1
1
Max
1

0.5
0.5
0.5
1
0.5
Max
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Min
0.5

0.5
0.75
0.75
0.5
0.5
Min 0.5

0.5
0.5
1
0.5
1
Max
1

1
0.5
0.5
1
1
Max
1

0.25
0.25
1
0.25
0.25
Max
1

Dari table diatas, maka dapat dilakukan normalisasi serta perhitungan bobot simulasi
yang disesuaikan dengan kriteria serta interval sesuai kriteria yang masuk fase positive atau fase
negative. Berikut ini hasil dari normalisasi kriteria dan interval:
Tabel 4 Normalisasi Skor Kriteria
No
1
2
3
4
5

Calon
Mahasiswa
Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Mahasiswa 5

IPK

GOT

PRE

POT

KEN

KPR

JSD

KMH

0.5
1
0.75
0.5
1

1
0.5
0.75
1
1

0.5
0.5
0.5
1
0.5

1
1
1
1
1

1
0.25
0.25
1
1

0.5
0.5
1
0.5
1

1
0.5
0.5
1
1

0.25
0.25
1
0.25
0.25

Setelah hasil normalisasi, tahapan simulasi selanjutnya menghitung nilai dari calon alternative
dengan nilai interval setiap kriteria dan sub kriteria sehingga didapat sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Akhir Penilaian
No Kriteria/Alternative
1
IPK
2
GOT
3
PRE
4
POT
5
KEN
6
KPR
7
JSD
8
KMH
Jumlah

MHS 1
0.165
0.17
0.07
0.1
0.07
0.03
0.05
0.02
0.6750

MHS 2
0.33
0.085
0.07
0.1
0.0175
0.03
0.025
0.02
0.6775

MHS 3
0.248
0.128
0.07
0.1
0.0175
0.06
0.025
0.08
0.7285

MHS 4
0.165
0.17
0.14
0.1
0.07
0.03
0.05
0.02
0.745

MHS 5
0.33
0.17
0.07
0.1
0.07
0.06
0.05
0.02
0.8700

Model Business Intelligence guna memili penerima beasiswa pada perguruan tinggi dengan
simulasi maka dihasilkan sebagai berikut mahasiswa 1 dengan skor 0.6750, mahasiswa 2 dengan
skor 0.6775, mahasiswa 3 dengan skor 0.7285, mahasiswa 4 dengan skor 0.745, dan mahasiswa
5 dengan skor 0.870. Dengan ini maka yang memiliki peluang dapat beasiswa adalah mahasiswa
5.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditelaah, penelitian “Business Intelligence
Berbasis OLAP Dalam Menentukan Mahasiswa Kurang Mampu Dengan Metode Simple
Additive Weighting (SAW)” ini memiliki kesimpulan sebagai berikut ini:
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1. Pada penelitian sudah masuk dalam tahap analisis dan perancangan kriteria-kriteria dan
bobot dengan metode simple additive weighting (SAW)
2. Pada pelaksanaannya, peneliti menggabungkan konsep business intelligence dengan
simple additive weighting (SAW) dimana untuk menghasilkan sebuah model dalam
menentukan mahasiswa kurang mampu terutama di institusi perguruan tinggi.
3. kriteria IPK (Indek Prestasi Kumulatif) memiliki bobot penilaian tertinggi yaitu sebesar
33%. Selain itu model ini terdiri dari penilaian GOT (Pendapatan Orang Tua) 17%, PRE
(Prestasi Mahasiswa ) 14%, POT (Pekerjaan Orang Tua) 10%, KEN (Kepemilikan
Kendaraan di Rumah) 7%, KPR (Kepemilikan Rumah) 6%, JSD (Jumlah Saudara
Kandung) 5%, KMH (Kontribusi mahasiswa dalam mengikuti organisasi mahasiswa)
8%.
5. SARAN
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian baru berupa model business intelligence, sehingga perlu perkembangan lebih
lanjut dalam kajian ke aplikasi
2. Perlunya analisa kajian yang lebih dalam mengenai kriteria dan sub kriteria yang sudah
ada
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Abstrak
Proses pelaporan data penggalian, khususnya untuk penggalian pada unit penambangan
laut yang ada pada unit penambangan Laut PT.Timah TBK saat ini masih menggunakan sistem
yang manual (file excel) yang belum terkoneksi dengan database. Sehingga pada saat membuat
laporan data penggalian membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu, proses pengolahan
data dan pembuatan laporan masih rentan terhadap kesalahan data serta adanya pemborosan
kertas karena kebutuhan laporan data penggalian dilakukan perhari. Oleh karena itu, sebuah
sistem informasi yang berbasis mobile (android) bisa lebih mengefisienkan proses pelaporan
data penggalian kepada pihak manajemen sehingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih
cepat, tepat dan akurat. Adapun metode penelitian menggunakan object oriented Analisis and
Design(OOAD) dengan menggunakan tools Diagram UML (Unifield Modelling Language) dan
diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman java SQLite sebagai database.
Hasil dari sistem informasi yang ada akan menjadi solusi untuk mengatasi sistem yang berjalan
sehingga laporan bisa dihasilkan secara cepat, tepat dan akurat dan lebih menghemat kertas
karena laporan bisa diakses di android masing-masing. Serta data disimpan lebih aman di dalam
database.
Kata Kunci—Pelaporan Penggalian, Penambangan laut, Diagram UML

Abstract
The process of reporting excavation data, especially for excavation at the existing marine
mining unit at the PT.Timah TBK Marine mining unit is currently still using a manual system
(excel file) that has not been connected to the database. So that at the time of making excavation
data reports require a rather long time. In addition, data processing and report generation are
still vulnerable to data errors and waste of paper due to the need for extracting data reports to
be carried out per day. Therefore, a mobile-based information system (Android) can further
streamline the process of reporting excavation data to management so that reporting can be done
more quickly, accurately and accurately. The research method uses object oriented Analysis and
Design (OOAD) using UML (Unifield Modeling Language) Diagram tools and is implemented
using the SQLite java programming language as a database. The results of the existing
information system will be a solution to overcome the running system so that reports can be
generated quickly, precisely and accurately and saves more paper because the reports can be
accessed on each android. And data is stored more securely in the database.
Keywords—Excavation Reporting, Marine Mining, Diagram UML
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1. PENDAHULUAN

D

ata yang akurat dalam dunia pertambangan adalah hal yang mutlak diperlukan, karena data
merupakan sumber kehidupan dari suatu perusahaan sehingga data tersebut dapat diolah
menjadi informasi yang berguna. Begitu juga halnya dengan proses pelaporan data penggalian,
khususnya untuk penggalian pada unit penambangan laut yang ada pada unit penambangan Laut
PT.Timah TBK. Selama ini pelaporan data penggalian mulai dari proses pendataan ijin usaha
pertambangan (IUP), proses Pendataan kapal, proses perencanaan lokasi tambang (Estimasi
Cadangan Timah), Proses Penggalian, dan proses pembuatan laporan penggalian masih
menggunakan sistem yang manual (file excel) yang belum terkoneksi dengan database. Sehingga
pada saat membuat laporan data penggalian membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu,
proses pengolahan data dan pembuatan laporan masih rentan terhadap kesalahan data serta adanya
pemborosan kertas karena kebutuhan laporan data penggalian dilakukan perhari. Berdasarkan
permasalahan tersebut, sebuah sistem informasi yang berbasis mobile (android) bisa lebih
mengefisienkan proses pelaporan data penggalian kepada pihak manajemen sehingga pelaporan
dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat dan akurat.
Adapun penelitian sebelumnya di bidang pertambangan dilakukan oleh rahmi prisalia,
dkk dengan judul pembangunan sistem informasi pengelolaan data transaksi bagian tambang
PT.Yasiga sarana Utama Berbasis web dengan fitur Mobile. Penelitian ini menggunakan metode
waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan diantaranya adalah tahapan analisis, perancangan,
pengkodingan atau implementasi, dan pengujian. Hasil dari implementasi yang telah dilakukan
menunjukkan keluaran yang diharapkan dan sesuai dengan proses bisnis yang ada.[1]. Penelitian
yang dilakukan oleh heriadi, dkk dengan judul Aplikasi Sistem informasi Geografis Pemetaan
kawasan pertambangan timah berbasis web studi kasus di dinas pertambangan dan energi
kabupaten bangka tengah. Dalam penelitian tersebut aplikasi sistem informasi geografis yang
dihasilkan dapat memberikan informasi lokasi mengenai kawasan pertambangan dengan
menggunakan media website.[2]
Saat ini, Aplikasi mobile sudah banyak digunakan diberbagai bidang kehidupan baik
untuk membantu penyelesaian masalah khusus di dunia pemasaran, pendidikan, kesehatan,
pelayanan publik, dll. Seperti penelitian sebelumnya d bidang pemasaran yang dilakukan oleh R.
Deiny Mardian dkk, dengan judul Perancangan Aplikasi Pelaporan Berbasis Android Pada
Komunikasi Jaringan Data 4G, dimana hasil kajiannya berupa Pelaporan hasil penjualan dengan
menggunakan smartphone pada jaringan 4G[3]. Penelitian dibidang pelayanan publik seperti
yang dilakukan oleh Muhammad Fathul Mubarak dengan judul Aplikasi Pelaporan Pelayanan
Publik Berbasis Android. Hasil kajiannya berupa rancangan aplikasi pelaporan pelayanan publik
yang melakukan mal-administrasi berbasis android[4]. Selain itu ada penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Rinaldy Maulidiansyah dkk dengan judul Aplikasi Pelaporan Kerusakan Jalan Tol
Menggunakan Layanan Web Service Berbasis Android. Hasil kajiannya berupa Pelaporan
kerusakan jalan tol ini digunakan untuk melaporkan beberapa hal diantaranya: jenis kerusakan
jalan, lokasi kerusakan jalan, ukuran kerusakan jalan, dsb[5]. Penelitian lainnya dilakukan oleh
Muhamad Sandi Lubis, dkk dengan judul Sistem Informasi Terpadu Haji Dan Umroh Berbasis
Mobile menghasilkan suatu aplikasi reactnative dengan menggunakan bahasa pemograman
javascrift serta menggunakan database XAMPP. Adapun metode yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah metode R&D dan metode dalam perancangan sistem adalah metode
waterfall. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan para calon jamaah dalam melakukan input
data serta mempermudah pihak yayasan Baiturrohim Al-Haeriah memonitoring data para calon
jamaah Haji dan Umroh[6]. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Silvia Tauriska P, dkk,
penelitian ini memanfaatkan Sistem informasi Geografis untuk mengetahui fasilitas-fasilat
kesehatan dengan judul penelitian Sistem Informasi Geografis (Sig) Fasilitas Kesehatan Di
Kabupaten Bungo Berbasis Mobile dimana Mobile application menggunakan bahasa
pemrograman java dengan Eclipse berbasis client server, sehingga aplikasi ini bisa membantu
orang-orang yang ada di Bungo untuk mencari dan memilih fasilitas kesehatan[7] Penelitian
sebelumnya dibidang pendidikan (akademik) yang dilakukan oleh yasinta Diah Rahmaningtyas
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dengan judul Aplikasi Mobile Sistem Informasi Akademik Pada Sekolah Dasar Negeri
Sedangmulyo 02 Semarang. Dalam penelitian tersebut Aplikasi android yang ada di rancang
dengan menggunakan motode waterfall dengan pendekatan berorientasi objek dengan alat
perancangannya berupa UML. dan aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman
PHP dan mengggunakan android studio untuk membangun aplikasi berbaasis android serta dbma
menggnakan MySQl[8].
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Pada tahapan ini, dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan topik yang diambil yaitu
berkaitan dengan penggalian pada unit penambangan laut yang ada pada unit penambangan
Laut PT.Timah TBK dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber untuk
mengetahui permasalahan yang ada, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana proses bisnis sistem
yang berjalan saat ini, dokumen-dokumen apa saja yang digunakan pada sistem yang berjalan. Serta
studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Melakukan analisis dan perancangan sistem
Pada tahapan ini, dilakukan analisis terhadap sistem yang berjalan(proses bisnis yang ada) maupun
dokumen yang berkaitan dengan sistem yang berjalan., kemudian berdasarkan data yang ada pada
sistem yang berjalan tersebut dan berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, dilakukan analisis
untuk bisa mengatasi permalahan yang ada, diantaranya adalah mengidentifikasi kebutuhan sistem
yang nantinya diusulkan yang penggambaran dengan menggunakan use case diagram. Kemudian
berdasarkan kebutuhan sistem yang diusulkan dilakukan perancangan layar sesuai dengan kebutuhan
pengguna, dan untuk menggambarkan perancangan basis data dengan menggunakan class diagram.
Yang menggambarkan bagaimana hubungan antara satu data dengan data yang lain.
3. Implementasi
Pada tahapan ini, hasil dari apa yang sudah dianalisis dan dirancang dilakukan implementasi dengan
menggunakan bahasa pemrograman java dan dengan menggunakan Sqlite database.
4. Evaluasi
Pada tahapan ini, dilakukan pengujian apakah aplikasi yang dibuat apakah sudah sesuai dengan
kebutuhan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Sistem
Analisis sistem berjalan dilakukan dengan mempelajari proses bisnis yang ada. Adapun proses
bisnis sistem berjalan pada unit penambangan Laut PT.Timah TBK adalah sebagai berikut:
1. Proses Pendataan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
Mine Plan mendapatkan daftar inventarisasi IUP dari Bagian Perijinan yang kemudian
dimasukkan ke arsip dalam bentuk excel.
2. Proses Pendataan Kapal
Mine Plan mendapatkan daftar kapal yang ada baik itu kapal yang dimiliki perusahaan maupun
mitra yang sudah sesuai dengan spesifikasi dari bagian Evaluasi yang kemudian diarsipkan
dalam bentuk file excel.
3. Proses Perencanaan Lokasi Tambang (Estimasi Cadangan Timah)
Sebelum dilakukan kegiatan penambangan, harus terlebih dahulu dilakukan penentuan lokasi
penambangan oleh Mine Plan yang nantinya akan dikerjakan oleh kapal agar nantinya
produksi yang dihasilkan akan ekonomis. Kegiatan ini meliputi penentuan Lokasi tambang
yang disesuaikan kepada spesifikasi masing – masing kapal dan estimasi nilai cadangan timah
yang ada di lokasi tersebut meliputi, Luas Blok Tambang, Kedalaman rata – rata, volume
material, kadar timah, dan tonase timah yang ada pada lokasi tersebut, selanjutnya data hasil
proses ini akan dikirimkan kepada Unit Penambangan Laut.
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4. Proses Penggalian
Pada kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah dilakukan
sebelumnya, kegiatan ini merupakan inti dari suatu perusahaan pertambangan khususnya
timah, karena pada kegiatan ini material akan diambil dengan menggunakan peralatan gali
yang ada di Kapal Keruk maupun Kapal Isap Produksi, yang nantinya akan diproses agar
material yang tidak diperlukan akan terpisah dari timah yang akan diambil. Kegiatan ini
menghasilkan data aktual berupa kedalaman, volume, kadar, dan tonase timah. Jika hasil yang
didapatkan kurang memadai, maka akan dilakukan evaluasi oleh Unit Penambangan Laut, jika
hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa lokasi yang direncanakan memang tidak terdapat
kandungan timah yang cukup maka akan dilakukan permintaan relokasi kepada Mine Plan.
5. Proses Pembuatan Laporan Penggalian
Kegiatan penambangan khususnya di laut ini, akan diawasi oleh manajemen. Untuk itu perlu
dibuat suatu laporan kinerja penggalian yang akan dibuat oleh Unit Penambangan Laut dengan
interval per bulan, laporan ini berisi tentang perbandingan antara data rencana (cadangan)
dengan data realisasi penggalian.
Setelah dilakukan analisis terhadap proses bisnis sistem yang berjalan dan dokumendokumen yang berkaitan dengan sistem yang berjalan, diperoleh kebutuhan sistem usulan yang
digambarkan dengan menggunakan use case diagram berikut ini:

Gambar 1 Use Case Diagram Admin Sistem Usulan
Keterangan Gambar 1: Use case diagram Admin (Admin(sebagai Actor) nantinya bisa melakukan
input user(yang nantinya akan menggunakan sistem), bisa melihat informasi mengenai user(view
user) dan bisa melakukan edit user, jika ada data user yang perlu di update)

Gambar 2 Use Case Diagram Mine Plan Sistem Usulan
Keterangan Gambar 2: Use case diagram Mini Plan(MP) (Actor MP nantinya login terlebih
dahulu sebelum masuk ke menu utama Mini Plan(MP), yang akan melakukan input cadangan
(bisa juga melakukan edit cadangan, view cadangan, view realisasi), entry IUP(bisa juga
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melakukan edit IUP), entry kapal(bisa juga edit kapal) Entry Wilayah(bisa juga edit wilayah), dan
Actor MP juga bisa melakukan view laporan penggalian

Gambar 3 Use Case Diagram Unit Penambangan Laut(UPL) Sistem Usulan
Keterangan Gambar 3: Use Case Diagram UPL ( Actor UPL nantinya bisa melakukan Login ke
sistem, input realisasi (juga bisa melakukan edit realisasi dan view realisasi), kemudian UPL juga
bisa melakukan view cadangan dan view penggalian

Gambar 4 Use Case Diagram Manajemen Sistem Usulan
Kerangan Gambar 4: Use case Diagram Manajemen (Actor Manajemen bisa login ke sistem
kemudian bisa secara langsung melihat laporan data penggalian yang sudah terjadi sesuai dengan
keinginan)
3.2 Perancangan sistem
Berdasarkan hasil kebutuhan sistem usulan tersebut terbentuk rancangan interface
sebagai berikut:

Gambar 5: Rancangan Layar Login
Keterangan gambar 5: Merupakan rancangan layar Login untuk semua actor yang terlibat dalam
sistem. Yang nantinya pada saat login, harus melakukan input email dan input password sesuai
dengan data user yang sudah terdata di database.
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Gambar 6. Rancangan Layar Menu Utama Admin dan input user
Keterangan Gambar 6: rancangan layar tersebut merupakan rancangan layar untuk admin dimana
disebelah menu utama terdapat rancangan layar untuk melakukan penginputan user baru yang
terdiri dari atribut nomor induk karyawan, nama karyawan, email karyawan, role, password, dan
confirm password

Gambar 7. Rancangan layar Menu utama Mini Plan (MP), Rancangan Layar Input cadangan,
dan Rancangan Layar data Master (Kapal, Wilayah, dan IUP)
Keterangan Gambar 7: merupakan rancangan layar menu utama untuk actor Mini Plan (MP)
yang nantinya bisa melakukan input cadangan( data yang diinput meluputi: kode cadangan,
nama kapal, bulan, tahun, nomor IUP, laut, luas, ddh, idh, TDH, dan PDH) dan menginput data
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master meliput (input data kapal yang terdiri dari atribut nama kapal, instansi, dan kedalaman
gali, input data wilayah yang terdiri dari atribut kode wilayah dan nama wilayah dan input IUP)

Gambar 8. Rancangan Layar Menu utama UPL dan Input Realisasi
Keterangan Gambar 8: Merupakan rancangan layar Menu Utama untuk Actor UPL(Unit
Penambangan Laut) dimana UPL nantinya bisa melakukan Input Realisasi sebelum nantinya
bisa melakukan cetak laporan data penggalian (View Laporan).
Adapun perancangan basis data yang dihasilkan dapat dilihat pada class diagram pada gambar
9 yang menjelaskan bagaimana hubungan antara satu objek dengan objek yang lainnya.

Gambar 9: Class Diagram
Keterangan Gambar 9: terdiri dari kelas kapal beserta atribut dan methodnya, kelas IUP berserta
atribut dan methodnya, kelas wilayah berserta atribut dan methodnya, kelas cadangan beserta
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atribut dan methodnya, kelas kapal beserta atribut dan methodnya, dan kelas realisasi berserta
atribut dan methodnya.
3.3 Implementasi
Setelah dilakukan analisis dan perancangan sistem (termasuk perancangan basis data), maka
dilakukan implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan dengan menggunakan
Sqlite database.
3.4 Evaluasi
Adapun hasil evaluasi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Skenario Pengujian

Tabel 1 Hasil Pengujian
Hasil yang diharapkan

Hasil Pengujian

Data
diinput/Inputan • data diisi dengan lengkap, data berhasil
Data (Input user, input
disimpan ke dalam database
cadangan, input wilayah, • Data diisi tidak lengkap, akan muncul pesan
input kapal, input IUP,
error bahwa data harus diinput secara
input Realisasi)
lengkap

Sesuai dengan yg
diharapkan

Menampilkan
laporan
data penggalian

Sesuai dengan yg
diharapkan

Output/cetakan akan ditampilkan

4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah sebagai
berikut:
a. Sistem informasi yang dibangun dapat mengatasai permasalahan yang ada pada sistem yang
berjalan karena bisa berguna untuk mempermudah memperoleh laporan data penggalian
secara lebih cepat, tepat dan akurat yang menawarkan solusi untuk kemudahan akses.
b. Sistem informasi yang ada bisa menawarkan data yang aman karena semua data tersimpan
secara rapi di dalam database sehingga setiap saat jika ingin mengambil informasi yang
berkitan dengan data penggalian, dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
c. Aplikasi yang dibangun berguna untuk mengurangi ketergantungan akan hasil cetakan (Printout) sehingga lebih ramah lingkungan.
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Abstrak
Promosi Branding merupakan bentuk promosi yang memegang peranan penting didalam
perkembangan perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya dengan cara membangkitkan
Pencitraan atau Branding berupa pemberian informasi tentang keunggulan produk atau jasanya
agar dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini pula yang dilakukan oleh Montsera Apartment
didalam memasarkan unit-unit apartemennya. Montsera Apartment berada dalam naungan
Treepark City yang merupakan proyek pengembangan dari PT. Intan Anugerah Persada; anak
perusahaan dari Pohon Group yang bergerak dalam bidang jasa properti seperti Apartemen,
Hotel dan Gudang. Montsera Apartment membuat promosi brandingnya menggunakan media
komunikasi visual Product Knowledge yang berbentuk buku, brochure, goodie bag, mug, pin, id
card dan cover notebook yang didesain sedemikian rupa berisikan informasi, fasilitas dan
keunggulan dari Montsera Apartment. Penelitian ini menggunakan Metode analisa
permasalahan, Metode pengumpulan data, Metode analisa data, Metode perancangan dan
Konsep desain. Pembuatan desain promosi brandingnya menggunakan aplikasi Adobe illustrator
CC 2018, Hasil penelitian ini berupa Produk knowledge bentuk cetakan dan juga template pada
komputer yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sebagai promosi branding Montsera
Apartment.
Kata kunci—Desain promosi branding, Media komunikasi visual, Product Knowledge.

Abstract
Branding promotion is a form of promotion that plays an important role in the
development of the company to market its products or services by generating imaging or branding
in the form of providing information about product excellence or his services to be known by the
wider community. It is also done by Montsera Apartment in marketing the apartments. Montsera
Apartment is located in the shade of Treepark City which is a development project of PT. Intan
Anugerah Persada; subsidiary of Pohon Group which is engaged in property services such as
apartments, hotels and warehouses. Montsera Apartment makes a brand promotion using visual
communication media of Product Knowledge in the form of book, brochure, goodie bag, mug,
pin, Id card and notebook cover designed in such a way contains information, facilities and
advantages from Montsera Apartment. This research uses the methods of analysis of problems,
data collection methods, data analysis methods, design methods and concept designs. The
creation of a branding promotional design using Adobe illustrator CC 2018 application, the
results of this research in the form of product printing forms and also templates on computers
that can be used for various purposes as a branding promotion Montsera Apartment.
Keywords—Design promotional branding, visual communication Media, Product Knowledge.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang permasalahan
esain promosi branding berhubungan dengan pembuatan desain yang menunjang
kegiatan/aktivitas memperkenalkan atau mempromosikan suatu keunggulan produk maupun
jasa yang sangat penting diperlukan oleh suatu perusahaan agar dikenal dan diingat oleh
masyarakat luas karena keunggulannya tersebut. Hal penting dalam promosi branding yakni
menentukan bentuk media promosi yang sangat tepat. Promosi pada sebuah perusahaan harus
direncanakan dan dipersiapkan dengan sangat baik, sehingga diharapkan dapat tepat sasaran dan
mendatangkan keuntungan untuk perusahaan tersebut, sekaligus branding image dimata
masyarakat. Peran promosi branding berpengaruh besar dalam sebuah persaingan bisnis. Selain
itu media promosi yang tepat dapat memudahkan pelaku bisnis dalam memperkenalkan
produknya kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan perusahaan. Karena itulah setiap
instansi atau perusahaan pasti menginginkan perusahaannya dapat lebih dikenal oleh masyarakat
luas secara positif, bahkan lebih jauh lagi mereka menginginkan masyarakat tersebut menjadi
pengguna jasa ataupun menikmati produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Apartemen
atau rumah pangsa merupakan jenis tempat tinggal yang keberadaannya mencakup sebagian dari
suatu bangunan/gedung. Apartemen berperan sebagai tempat tinggal (yang terdiri atas ruang
tamu, kamar tidur kemudian kamar mandi dan dapur) yang tempatnya berada dalam satu lantai
bangunan bertingkat yang besar, tinggi dan mewah yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas
(kolam renang, pusat kebugaran, supermarket atau mall). Satu gedung apartemen dapat memiliki
berpuluh-puluh unit, bahkan dalam satu lingkungan beberapa apartemen terdapat ratusan unitunit apartemen dengan pengembang/developer yang sama, begitupun dengan Montsera
Apartment yang merupakan hunian baru yang dirancang untuk masyarakat modern dan kaum
milenial yang menyukai gaya tropis di tengah kota dan beralamat di Jl. M.H.Thamrin nomor 7
Cikokol, Tangerang-Banten. Saat ini Montsera Apartment masih memiliki permasalahan, yakni
kurangnya peningkatan penjualan unit apartemen setiap bulannya, sehingga untuk menangani
permasalahan tersebut harus segera dibuat suatu desain promosi branding yang isinya dapat
berupa informasi, fasilitas-fasilitas dan keunggulan dari Montsera Apartment, dibuat mengunakan
media komunikasi visual Product Knowledge dalam bentuk cetakan seperti buku, brochure,
goodie bag, mug, pin, id card serta bentuk template komputer seperti cover notebook, yang dapat
pula digunakan untuk ditempatkan pada media sosial seperti Instagram, facebook, dll. Pembuatan
desain promosi branding berbasis media komunikasi visual Product Knowledge ini diharapkan
dapat dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Tangerang, serta meningkatkan daya tarik
dan minat beli masyarakat tersebut dengan tujuan agar dapat meningkatkan penjualan unit-unit
Montsera Apartemen setiap bulannya.

D

1.2. Tinjauan Pustaka
1.2.1. Literatur Review (Studi Pustaka)
Literatur review penelitian ini terdiri atas beberapa penelitian, yakni : Penelitian yang
dilakukan oleh Natadjaja pada tahun 2015 dalam International Journal of Design, Vol. 2 No. 2
yang berjudul: The Implementation of Visual Communication Design Media After Conducting
Service-Learning Program. Penelitian ini menjelaskan sebagai berikut : This study suggested that
the study of visual communication design most of the emphasis on the implementation of media
such as print and digital media. Media development is rapid. However, the use of the media is
still relevant to current needs. In visual communication design classes that implement the service
learning program, students are assigned to destination branding project that helps private
owners and local governments that need to promote cultural, historical and other places of
potential. Students come with a variety of media, and by agreement, some donated to clients. After
one year, to investigate the implementation of visual communication design media.[1]
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Penelitian yang dilakukan oleh Hussaini Garba Mohammed pada tahun 2016 dalam
International Journal on Human Machine Interaction Vol.1 No.1 yang berjudul: Dummy the
Sketch of a Newspaper Page Layout (Visual Communication Design and Creativity). Penelitian
ini menjelaskan : Any newspaper or magazine around the world cannot be or become the best
design newspaper, or newspaper assessment cannot be done without good layout of the
newspaper, which was the foundation of any print media industry to give significant appearance
of their publication. The layout which also judge the value of the paper, give visual of the paper
unique identity the creative concept design, layout and paper make up. Dummy sheet: is one of
the most important aspects of newspaper or magazine production and the entire edition of
newspaper to be made with an excellent design. In reality good newspaper design is more
important today than ever. Dummy sheet can be defined as a way or concept of placing photos,
illustrations and stories on a page, which is very important for professional designers to bring
their ideas and hypotheses on readers visual communication, which convey a message from a
client to a particular audience. [2]
Penelitian berikutnya dilakukan oleh David Craib dan Lorenzo Imbesi dalam
International Journal of Visual Design Vol. 9 No. 2 , di tahun 2015 yang berjudul: Perception,
Meaning, and Design: An Interdisciplinary Exploration of Visual Communication Design Theory.
Penelitian ini menjelaskan : This study suggested that visual communication designers strive to
create an effective visual message that is understandable and meaningful, but the inefficiency of
visual communication design can interfere with the perception and the meaning of their design
creation potential. Discipline outside visual communication design can offer perspectives and
practical theory are useful for the study of visual communication design. [3]
Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah, dkk Jurnal Semnastekno media Vol. 3, Nomor
1 , pada tahun 2015 yang berjudul: Enriching Merchandise sebagai Salah Satu Media Promosi
Mal Taman Palem. Penelitian ini menjelaskan tentang Mal Taman Palem yang berada dalam
naungan PT Bangun Cipta Karya Perkasa; anak perusahaan Agung Sedayu Group. Untuk dapat
menarik minat calon konsumen ataupun masyarakat luas beserta dengan mitra kerjanya, Mal
Taman Palem membutuhkan media promosi dalam bentuk Merchandise. Adapun fungsi dari
merchandise secara umum yaitu sebagai media penunjang promosi bagi perusahaan, yang
digunakan sebagai salahsatu bentuk strategi marketing. Melalui merchandise diharapkan dapat
membentuk image atau citra perusahaan yang positif dimata masyarakat luas. Perancangan desain
media merchandise yang dibuat yakni dalam bentuk desain gelas (mug) desain kardus untuk
parcel, desain map surat, desain payung dan desain topi.[4]
Penelitian dilakukan oleh Devy Rositarini dan Riska Andriyanti pada tahun 2016 dari
Jurnal CICES dengan judul : Desain komunikasi visual sebagai media penunjang informasi pada
event RAKER XII Perguruan Tinggi Raharja. Penelitian yang ini menjelaskan tentang tujuan dari
desain sebagai alat penyampaian informasi dari sebuah penyelenggaraan event. Pada event yang
akan berlangsung biasanya dibutuhkan berbagai bentuk media informasi dengan pesan yang up
to date dan jelas, serta membutuhkan nuansa desain yang baru disetiap tahun pelaksanaan
RAKERnya sesuai dengan visi dan misi yang diingin dicapai.[5]
Penelitian yang dilakukan Sunarya, dkk Jurnal SENSI Vol 5, No 1 pada tahun 2017 yang
berjudul: Desain Komunikasi Visual Sebagai Media Promosi Pada SMK Al-Hikmah Curug
Kabupaten Tangerang. Adapun penelitian ini menjelaskan mengenai Promosi yang dilakukan
SMK Al-Hikmah yakni dengan menggunakan media komunikasi visual, sebab media komunikasi
visual merupakan sarana untuk memberikan informasi dan promosi pada calon siswa/siswi baru,
selain juga agar sekolah dapat mencapai target pemasaran pada setiap tahunnya serta dapat
meningkatkan pencitraan sekolah agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.[6]
Penelitian yang dilakukan oleh Sunarya, dkk dalam Jurnal CCIT Vol. 9 No.1 pada tahun
2015 yang judulnya: Keefektifan Media Komunikasi Visual sebagai Penunjang Promosi pada
Perguruan Tinggi Raharja. Didalam penelitian ini dijelaskan mengenai media komunikasi visual
yang dapat diimplementasikan pada kampus Perguruan Tinggi Raharja, dalam memperkenalkan
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serta menaikkan citra/image dan popularitas dengan mempromosikan dan memberi informasi
kepada calon mahasiswa dan mahasiswi baru. Keefektifan media komunikasi visual sebagai
penunjang promosi dinilai sangat baik didalam penyebaran informasinya karena dapat
mempengaruhi atau membujuk calon mahasiswa/mahasiswi baru untuk bergabung di kampus
Perguruan Tinggi Raharja ini.[7]
Penelitian yang dilakukan oleh Azizah, dkk berupa Jurnal Semnasteknomedia, Vol.3 dan
No.1 pada tahun 2015, yang judulnya: Perancangan Media Komunikasi Visual Sebagai
Penunjang Media Promosi Pada CV. Gaya Remaja Tailor. Penelitian ini menjelaskan tentang
jenis-jenis media yang secara visual dapat menarik perhatian, dapat menjelaskan profil usaha,
dapat dijadikan sebagai sarana promosi sehingga masyarakat lebih mengenal dan menjadi
pelanggan tetap dari CV.Gaya Remaja Tailor ini. Media Komunikasi Visual yang tepat dapat
meningkatkan citra/image baik CV.Gaya Remaja Tailor serta diperlukan untuk menjaga
eksistensi CV. Gaya Remaja Tailor sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa
layanan pembuatan pakaian jadi. Dengan adanya media promosi ini, konsumen atau relasi bisnis
akan lebih percaya untuk melakukan kerjasama dengan CV. Gaya Remaja Tailor.[8]
1.3. Landasan Teori
1.3.1. Desain
Menurut Rowland dalam jurnal Rui Pan, dkk dalam International Journal Technology Design
Education yang berjudul “Interplay of Computer and Paper based Sketching in Graphic Design”
mengatakan bahwa “Design is a strategic or systematic method to arrange or organize existing
resources and to integrate designer's intuition and imagination into creating something new
practical functional in order to achieve a goal”.[9]
1.3.2. Promosi
Menurut Sunarya, dkk ; Promosi adalah hal yang berkaitan langsung dalam upaya untuk
memperkenalkan product kepada konsumen dengan memikat hati mereka melalui pemberian
kesan-kesan baik, yang mampu diingat dan dirasakan oleh konsumen.[10]
1.3.3. Branding /Pencitraan
Menurut Kotler yang dikutip oleh Witdya Pangestika, Branding merupakan nama, istilah, tanda,
simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi
barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang/jasa pesaing.
Lambat laun definisi branding semakin berkembang, hingga kini branding didefinisikan sebagai
kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan
membesarkan sebuah brand. Bagi perusahaan branding, bukan hanya sekedar merek atau produk
Anda dikenal tetapi juga sebagai image perusahaan secara keseluruhan atau bagaimana
masyarakat merasa bahwa perusahaan Anda merupakan yang terbaik.[11]
1.3.4. Apartment (Apartemen)
Menurut Aprilia dan Christiono Utomo; Apartemen atau rumah pangsa merupakan suatu jenis
tempat tinggal yang hanya mencakup sebagian saja dari suatu bangunan. Apartemen berperan
sebagai tempat tinggal (terdiri atas ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur dan sebagainya)
yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi dengan
berbagai fasilitas (kolam renang, pusat kebugaran, toko dan sebagainya).[12]
1.3.5. Media Komunikasi Visual
Menurut Maimunah, dkk ; Media komunikasi visual adalah sebuah sarana untuk penyampaian
pesan atau informasi kepada public yang dirangkai dengan penggunaan media penggambaran
yang hanya dapat terbaca oleh indera penglihatan.[13]
1.3.6. Product Knowledge
Menurut Agus Octa; Product Knowledge adalah pengetahuan tentang produk yang dipergunakan
untuk berbagai keperluan dan kepentingan, sehingga untuk keperluan yang berbeda, maka detail
pengetahuan dari produk bisa berbeda-beda, meski untuk produk yang sama.[14]
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1.3.7. Adobe illustrator CC 2018
Menurut pendapat Maimunah, dkk ; Adobe illustrator merupakan salahsatu software pembuatan
desain grafis, dimana Software ini sangat populer dan telah diakui kecanggihannya, kelengkapan
fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa dalam mendesain grafis menjadikan software ini
mulai banyak dipakai oleh para desainer, karena keberadaannya benar-benar mampu membantu
dan memudahkan pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan desain cetak. [4]
2. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data-data yang
akurat, diantaranya menggunakan :
1) Metode Analisa Permasalahan ; Permasalahan yang terjadi pada Montsera Apartment
yaitu masih minimnya promosi dalam bentuk media komunikasi visual yang dapat memberikan
informasi detail sebagai bahan presentasi sekaligus sebagai penunjang promosi pada saat
Montsera Apartment ingin menjual unit-unit apartemennya, sehingga pihak dari Montsera
Apartment membutuhkan sebuah media komunikasi visual dalam bentuk product knowledge yang
didesain menarik serta up to date sehingga dapat mengenalkan dan memberikan informasi terbaru
kepada masyarakat serta membantu Montsera Apartment dalam upaya pencapaian target
penjualan unit apartemen setiap tahunnya.
2) Metode Pengumpulan Data ; Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
a)
Observasi; adanya observasi/pengamatan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, pada
penelitian ini, dilakukan pengamatan secara langsung slama 4 (empat) bulan dari mulai tanggal
18 februari 2019 sampai dengan 18 juni 2019, dengan cara mendatangi tempat penelitian secara
langsung di Montsera Apartment yang berlokasi di Jalan M.H. Thamrin no. 7. Cikokol, Tangerang
Banten. b) Wawancara (interview); Materi-materi yang digunakan untuk wawancara ini telah
dipersiapkan dan dilakukan dengan bertanya langsung atau wawancara kepada Stakeholdernya
yaitu dengan Bpk. Mirza Nur Hakim, A.md selaku sales marketing manager pada Montsera
Apartment. c) Studi Pustaka (Literature Review); Untuk studi pustaka diperoleh dari berbagai
sumber tertulis yang meliputi : Jurnal internasional, Jurnal nasional, sumber online/website
terpercaya serta sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan topik penelitian yang dibuat ini.
3) Metode Analisa Data ; Untuk metode analisa datanya digunakanlah Analisa SWOT,
Analisa SWOT biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi &
memisahkan dalam pokok permasalahan internal (berupa kekuatan dan kelemahan) dan pokok
persoalan eksternal (berupa peluang dan ancaman). Analisis SWOT juga menjelaskan apakah
informasinya terindikasi sesuatu yang akan membantu sebuah perusahaan mencapai tujuan nyata
dan yang memberikan indikasi, bahwa terdapat rintangan-rintangan yang harus dihadapi atau
diminimalkan.
4) Metode Perancangan ; Agar dapat menghasilkan desain promosi branding
menggunakan media komunikasi visual Product Knowledge yang berkualitas, maka digunakanlah
aplikasi penting seperti Adobe Photoshop CC 2018 dan Adobe illustrator CC 2018.
5) Metode Konsep Desain ; Konsep yang digunakan dari desain promosi branding ini
terdiri dari Perencanaan media, Tujuan media, Strategi Media, Program media, Perencanaan
Pesan (Konsep Kreatif), Tujuan kreatif, Strategi kreatif, Perencanaan Visual (Konsep Visual),
Tujuan Visual (Visual Objective), Strategi Visual (Visual Strategy), Penulisan Naskah (Copy
Writing), Pengarahan Visualisasi (Art Directing) serta Proses Desain (Designing) yang
didalamnya terdapat penggambaran Layout komprehensif dan Final artwork.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Konsep Desain
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3.1.1. Perencanaan Media (Konsep Media) ; Media yang dibuat sebagai desain promosi branding
yaitu media komunikasi visual Product Knowledge dalam bentuk cetakan berupa buku, brochure,
goodie bag, mug, pin, Id card) dan dalam bentuk template computer seperti cover notebook.
media promosi branding ini berisi informasi lengkap dan up to date tentang Montsera Apartment,
yang dibuat semenarik mungkin, menggunakan konsep bernuansa modern tropis dengan desain
yang kreatif.
3.1.2. Tujuan Media ; Tujuan dari media ini agar dapat membangkitkan pencitraan / branding
serta meningkatkan penjualan apartemen kepada Customer serta relasi kerja (Client) hingga 80%
di wilayah Jabodetabek umumnya serta wilayah Tangerang pada khususnya, sehingga media ini
diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan unit Montsera Apartment pada bulan
berikutnya.
3.1.3. Strategi Media ; Untuk strategi media komunikasi visual Product Knowledge dengan
menggunakan bentuk cetakan dan template, dilakukan secara visual dengan menggunakan
Teknik-teknik drawing yang dihasilkan melalui aplikasi penunjang gambar vektor, hal-hal
tersebut secara visual memenuhi 3 (tiga) aspek sasaran yaitu : 1) Geografi: Kota/Kabupaten
Tangerang dan sekitarnya, 2) Demografi: Jenis Kelamin: Pria & Wanita, Usia: 20 tahun keatas,
Kelas ekonomi: Menengah, Sasaran: Customer, Relasi kerja dan Masyarakat. 3) Psikografi: Calon
Customer, relasi kerja dan masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap dari
Montsera Apartment. Terdapat media utama dan media penunjang dalam strategi ini. Media
utama merupakan media yang digunakan untuk kepentingan yang paling diutamakan oleh
Montsera Apartment berupa Brochure/brosur. Sedangkan media pendukung yaitu media yang
dibuat untuk menambahkan media utama dengan fungsi yang hampir sama untuk kelengkapan
media komunikasi visual Product Knowledge pada Montsera Apartment, berupa: buku, goodie
bag, mug, pin, Id card dan cover notebook.
3.1.4. Program Media ; Terdapat beberapa mekanisme dan ketentuan yang harus dilalui dalam
tahapan penelitian ini berdasarkan kesepakatan dari pihak stakeholder, bahwa hasil desain
promosi branding dapat menggunakan media komunikasi visual Product Knowledge bentuk
cetakan direncanakan untuk penerbitan pada bulan September 2019 sesuai ketentuan dari
perusahaan; dalam hal ini Montsera Apartment. Dimana hasil media cetaknya dipegang oleh
bagian pemasaran dan resepsionis untuk diberikan kepada calon customer dan relasi kerja dalam
rangka menjalin kerjasama dengan Montsera Apartment.
3.1.5. Perencanaan Pesan (Konsep Kreatif) ; Perencanaan pesan/konsep kreatif yang ingin
dimasukkan kedalam media,yakni berupa sebuah ide kreatif berdasarkan data-data yang diperoleh
dari Montsera Apartment, lalu diolah menjadi sebuah rancangan yang menarik pada alur proses
kreatif yang dilakukan pada setiap media sesuai dengan kebutuhan.
3.1.6. Tujuan Kreatif ; Tujuan kreatifnya yaitu untuk meningkatkan pencitraan/branding
Montsera Apartment agar dapat menarik minat beli calon Customernya, relasi perusahaan serta
masyarakat luas untuk dapat berkunjung serta membeli unit apartemen, selain itu juga dapat
menjalin kerjasama dan investasi pada Montsera Apartment. Pembuatan desain promosi branding
ini mengandung unsur-unsur desain yang menarik dari segi tampilan visualisasi seperti pemilihan
warna, bentuk tipografi, serta penempatan pada layout. Desain-desain tersebut disesuaikan
dengan konsep tema yang diusung oleh Montsera Apartment, yakni konsep Tropical dengan
maksud tujuan agar para customer dapat menikmati nuansa tropis ditengah hiruk pikuknya
industri di kota Tangerang.
3.1.7. Strategi Kreatif ; Strategi kreatifnya berupa pemberian informasi mengenai penjualan unitunit apartemen beserta fasilitas lengkap yang dimiliki oleh Montsera Apartment yang beralamat
di Jl.M.H.Thamrin Cikokol No.7 sebagai daya tarik untuk para customer, relasi perusahaan dan
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masyarakat luas, baik itu pria maupun wanita yang telah memiliki KTP dan telah berusia diatas
20 tahun, yang dapat memiliki unit-unit apartemen pada Montsera Apartment ini .
3.1.8. Perencanaan Visual (Konsep Visual) ; Pada perencanaan visual ini, pencitraan/branding
yang ingin disampaikan dalam desain di setiap media-media informasi dan promosi pada
Montsera Apartment ini yakni memberikan kesan yang menarik dengan desain yang indah
dipandang mata, eksklusif dan fresh diantaranya tata letak/layout, warna-warna, jenis huruf
(tipografi) dan gambar. Penyajian desain dalam setiap media informasi & promosi ini tetap
mempertahankan warna-warna yang berhubungan dengan dominan warna logo Montsera
Apartment yaitu hijau serta perpaduan warna dengan bernuansa tropical untuk media unit pada
apartemen, hijau untuk media brosur sesuai dengan keinginan stakeholder kemudian dipadukan
dengan warna-warna lainnya untuk menyempurnakan tampilan desain.
3.1.9. Tujuan Visual (Visual Objective) ; Tujuan dari visualisasi dalam desain Montsera
Apartment ini yakni dengan menampilkan konsep Tropical serta pemilihan warna, bentuk
typografi dan layout yang Unik disesuaikan dengan corporate image dari Montsera Apartment
yang dapat menarik minat bagi calon customer untuk mempunyai unit apartemen atau yang ingin
melakukan investasi pada Montsera Apartment.
3.1.10. Strategi Visual (Visual Strategy) ; Strategi visual dilakukan dengan 1) Menampilkan
gambar dan ilustrasi yang modern atau fresh design menggunakan desain yang penuh warna,
serta penyampaiannya yang fun dan menarik sesuai dengan identitas perusahaannya yang
mengusung konsep hunian tropis yang hijau dan teduh dimana para pengunjung diajak untuk
menikmati keindahan-keindahan alam di tengah kota, dimana apartemen ini memiliki lokasi yang
strategis di jalan protokol dekat dengan pintu masuk tol yang menjadikan keunggulan utama bagi
Montsera Apartment. 2) Melalui pendekatan yang dilakukan dengan memberikan gambar atau
desain yang terkesan simple namun informatif, dari segi warna yang colorfull dan juga ilustrasi
yang menarik diharapkan dapat menarik minat calon customer, relasi perusahaan dan masyarakat
luas tentang kelebihan dan fasilitas Montsera Apartment.
3.1.11. Penulisan Naskah (Copy Writing) ; Pada penulisan naskah ini terdapat Teks/tulisan sebagai
headline ataupun sub headline body copy yang sangat-sangat diperlukan didalam pengembangan
supaya penyampaian pesan dapat mudah di mengerti dan dapat tepat sasaran, teks digunakan
sebagai judul/headline, sub-judul, naskah/body copy, logo/logo type dan juga mandatory.
3.1.12. Pengarahan Visualisasi (Art Directing) ; Supaya desain media komunikasi visual yang
dirancang terlihat menarik dan memiliki karakter tersendiri. Dalam proses visualisasi harus
memperhatikan hal-hal yang akan mempengaruhi kegunaan dan juga nilai artistiknya sebuah
media, seperti menentukan warna, jenis huruf dan tata letak yang akan diterapkan, maka
visualisasi yang dipilih dalam perancangan media sebagai berikut : 1) Warna yang digunakan
pada media cukup banyak dan bermacam – macam warna, agar desain yang dibuat lebih menarik.
2) Jenis huruf yang digunakan dalam pengembangan diantaranya adalah menggunakan beberapa
jenis huruf dalam desain yaitu: Proxima Nova, Komika Axis, Grobold. 3) Tata
letak (layout) menyesuaikan dengan elemen yang terdapat pada pengembangan media
komunikasi visual ini dengan menata/menyatukan setiap unsur komunikasi visual mulai dari teks,
gambar & warna dengan menggunakan susunan layout horizontal. 4) Tampilan visual secara
grafis ditampilkan dengan desain nuansa tropis, sehingga terlihat terang.

3.2. Proses Desain (Designing)
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Proses desain promosi branding Montsera Apartment menggunakan media komunikasi
visual Product Knowledge menggunakan Adobe illustrator CC 2018 dijelaskan pada gambar
berikut ini :

Gambar 1. Layout komprehensif cover depan
Buku

Gambar 2. Layout komprehensif unit
apartemen pada Buku

Gambar 3. Layout komprehensif unit kamar
tidur apartemen pada Buku

Gambar 4. Layout komprehensif
Brochure/Brosur

Gambar 5. Layout komprehensif Goodie

Gambar 6. Layout komprehensif Mug

Bag

Gambar 7. Layout komprehensif Pin

Gambar 8. Layout komprehensif Id Card
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Gambar 9. Layout komprehensif Cover Notebook dan dapat juga dijadikan Template
komputer

3.3. Final Artwork

Gambar 10. Final Artwork Cover Depan
Buku

Gambar 11. Final Artwork Unit Apartemen
pada buku

Gambar 13. Final Artwork Goodie Bag
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Gambar 14. Final Artwork Mug

Gambar 12. Final Artwork unit kamar tidur
apartemen pada Buku

Gambar 15. Final Artwork Pin

Gambar 17. Final Artwork cover Notebook
Gambar 16. Final Artwork Id Card

Gambar 18. Final Artwork Brochure/Brosur
4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:
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1) Bentuk desain yang tepat untuk menginformasikan Montsera Apartment sekaligus untuk
membangkitkan pencitraan/Branding yang baik dimata masyarakat, yakni dengan desain
promosi branding, menggunakan media komunikasi visual berbasis Product Knowledge
bentuk cetakan dan template komputer, menggunakan aplikasi Adobe illustrator CC
2018.
2) Pembuatan desain promosi branding ini dapat memudahkan pihak Montsera Apartment
didalam melakukan presentasi didepan para Customer, relasi dan juga masyarakat agar
mereka tertarik untuk membeli type unit apartemen di Montsera Apartment.
5. SARAN
Saran yang didapatkan dari penelitian ini yakni : 1) Disarankan agar Montsera Apartment
dapat mempergunakan hasil desain promosi branding ini (baik Product Knowledge bentuk
cetakan maupun template komputer) dan menginformasikannya kepada para Customer, relasi dan
masyarakat luas pada umumnya serta masyarakat Tangerang pada khususnya mengenai
keberadaan dan keunggulan Montsera Apartment ini. 2) Disarankan untuk senantiasa
memperbaharui informasi mengenai apartemen yang terus berkembang agar desain promosi
branding ini dapat terus diupgrade dengan tujuan untuk menarik minat beli masyarakat.
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Abstrak
Sistem penilaian otomatis pada jawaban pendek dapat dipertimbangkan sebagai
alternatif dalam proses penilaian ujian siswa. Berbeda dengan model pilihan ganda, model
penilaian jawaban pendek lebih sulit untuk dihitung dengan metode komputasi, karena penilaian
jawaban pendek membutuhkan teknik-teknik pengolahan bahasa alami. Beberapa metode
komputasi telah digunakan dan dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu teknik yang
paling dasar untuk digunakan adalah metode penilaian berbasis leksikal yang menilai jawaban
berdasarkan kemiripan susunan karakternya. Penelitian ini menggunakan metode Cosine
Similarity dan Jaccard Similarity yang dapat digunakan untuk mengukur kemiripan jawaban
siswa dengan jawaban guru berdasarkan kata-kata penyusunnya. Teknik pra-pemrosesan teks
juga digunakan untuk membandingkan hasil pada masing-masing metode. Data yang digunakan
pada penelitian ini merupakan soal dan jawaban berbahasa Indonesia. Hasil menunjukkan
bahwa metode Cosine Similarity yang dilengkapi dengan pra-pemrosesan teks mampu meraih
korelasi tertinggi (0.62) pada pengukuran korelasi Pearson.
Kata kunci—penilaian otomatis, cosine similarity, jaccard similarity, jawaban pendek,
pengolahan bahasa alami

Abstract
An automatic grading system on short answers can be considered as an alternative in
the student examination grading process. Unlike the multiple choice model, the short answer
assessment model is more difficult to calculate with computational methods, because the
assessment of short answers requires natural language processing techniques. Several
computational methods have been used and developed by previous researchers. One of the most
basic techniques to use is a lexical-based assessment method that evaluates answers based on the
similarity of character arrangements. This study uses the Cosine Similarity and Jaccard
Similarity methods that can be used to measure the similarity of students' answers to the teacher's
answers based on their constituent words. Text pre-processing techniques are also used to
compare results for each method. The data used in this study are Indonesian questions and
answers. The results show that the Cosine Similarity method which is equipped with text preprocessing is able to achieve the highest correlation (0.62) on the Pearson’s Correlation
measurement.
Keywords—automatic grading, cosine similarity, jaccard similarity, short answer, natural
language processing
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1. PENDAHULUAN

I

ndikator keberhasilan suatu pembelajaran dapat direpresentasikan dengan berbagai evaluasi
pembelajaran dan model penilaian. Model penilaian yang paling banyak digunakan oleh
guru/dosen adalah pilihan ganda dan esai. Model pilihan ganda terdiri dari serangkaian pertanyaan
yang mana pada setiap pertanyaan terdapat satu jawaban benar dan beberapa jawaban yang salah.
Dalam penggunaan e-learning, komputasi pada model penilaian pilihan ganda lebih mudah
dilakukan daripada pada model esai [1]. Hal ini dikarenakan penilaian jawaban esai membutuhkan
teknik pengolahan bahasa alami terlebih dahulu. Walaupun lebih mudah dihitung dengan
menggunakan metode komputasi, model penilaian pilihan ganda memiliki realibilitas yang
rendah, karena siswa dapat menebak jawaban dari alternatif jawaban yang disediakan [2].
Berbeda dengan pilihan ganda, esai membutuhkan jawaban dalam format bahasa alami yang
mengharuskan siswa untuk memaparkan pemahamannya pada materi yang diujikan. Peneliti
beranggapan bahwa esai dapat menjadi alat yang efektif untuk menilai pencapaian hasil
pembelajaran, serta dapat dijadikan sebagai alat untuk mengamati tingkat kemahiran berpikir
siswa, seperti sintesa dan analisa [3].
Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui penilaian otomatis
jawaban pendek, diantaranya adalah membuat waktu koreksi lebih cepat, lebih objektif, dan
meminimalisir faktor kesalahan manusia. Namun, masalahnya ada pada kualitas sistem penilaian
otomatis. Bukan hal yang mudah untuk membuat mesin melakukan penilaian seperti yang
dilakukan oleh penilai manusia (human rater). Berbagai teknik dan metode telah dikembangkan
oleh peneliti-peneliti sebelumnya agar skor yang dihasilkan oleh mesin mampu menyamai skor
yang dihasilkan oleh human rater.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai kemiripan antara dua teks, yaitu
jawaban mahasiswa sebagai jawaban yang akan dinilai dan jawaban dosen sebagai kunci jawaban
(key answer). Metode yang akan digunakan adalah Cosine Similarity dan Jaccard Similarity yang
mampu menilai kemiripan di antara dua teks secara leksikal.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Penilaian untuk Esai
Salah satu cabang ilmu dari data mining adalah text mining. Perbedaan yang cukup
mendasar dari data mining dan text mining adalah pada bentuk datanya. Data mining umumnya
memiliki data terstruktur, sementara text mining berisi data yang tidak terstruktur. Pada text
mining, teknik-teknik natural language processing digunakan untuk memaksimalkan information
retrieval (IR). Beberapa penelitian seperti peringkasan dokumen, pendeteksian plagiarisme,
sentiment analysis, dan penilaian otomatis pada jawaban esai menggunakan teknik pengolahan
bahasa alami.
Penelitian tentang penilaian bahasa alami menggunakan metode komputasi diawali oleh
Page pada tahun 1966 [4]. Sejak saat itu, penelitian dalam bidang ini terus berkembang menjadi
area yang lebih luas. Teknik penilaian otomatis pada bahasa alami dibagi menjadi dua jenis
berdasarkan tipe pertanyaannya, yaitu jawaban pendek dan esai [1]. Jawaban pendek merupakan
kalimat yang terdiri dari satu frasa atau memiliki panjang tiga sampai empat kalimat [5]. Jawaban
pendek panjangnya tidak lebih dari 100 kata [6][7]. Sedangkan esai dapat terdiri dari dua atau
lebih paragraf sampai dengan beberapa halaman [1]. Jawaban pendek lebih berfokus pada konten
sementara fokus esai panjang terletak pada style penulisan [8].
Beberapa penelitian mengenai sistem penilaian otomatis untuk jawaban pendek telah
banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Burrows [1] membagi bidang penelitian ini menjadi
lima era, yaitu Concept Mapping, Information Extraction, Corpus-Based Methods, Machine
Learning dan Evaluation Era. Sementara Roy [9] membagi teknik penilaian otomatis jawaban
pendek menjadi lima teknik, yaitu Natural Language Processing (NLP), Information Extraction
and Pattern Matching, Machine Learning, Document Similarity, dan Clustering. Keunggulan dan
kelemahan dari masing-masing teknik tersebut bergantung pada jenis materi pembelajaran, tipe
soal, serta interval nilai yang ditentukan oleh guru/dosen.
IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 1257

2.2 Pra-pemrosesan Teks
Pada sistem penilaian esai otomatis, jawaban kunci dan jawaban siswa perlu melalui
proses pra-pemrosesan teks. Pra-pemrosesan teks yang digunakan untuk bahasa Indonesia dapat
terdiri dari:
1) Tokenization: Proses tokenisasi berfungsi untuk mengubah kalimat menjadi token-token
atau string. Pada proses ini, seluruh tanda baca dihilangkan dan semua huruf besar diubah
menjadi huruf kecil.
2) Stopword Removal: Stopword merupakan kata-kata yang tidak terlalu penting dalam
kalimat namun memiliki frekuensi kemunculan yang tinggi. Contoh stopword dalam
bahasa Indonesia adalah “yang”, “adalah”, “oleh”, dan “akan”.
3) Stemming: merupakan metode untuk meningkatkan performa information retrieval
dengan cara mentransformasi kata-kata di dalam suatu dokumen teks ke dalam bentuk
kata dasarnya [10]. Proses stemming mengeliminasi imbuhan pada kata-kata sehingga
dapat merepresentasikan semantik kata yang sama walaupun morfologinya berbeda.
Contoh library stemmer dalam bahasa Indonesia adalah Stemmer Sastrawi yang
mengadopsi algoritma pada penelitian Nazief & Adriani [11], Asian [12], Arifin [13], dan
Tahitoe [14].
4) Casefolding: merupakan teknik untuk mengubah huruf/karakter menjadi ukuran yang
seragam. Dalam kasus ini, baik jawaban dosen maupun jawaban mahasiswa diproses ke
dalam bentuk lower case atau huruf kecil.
5) Punctuation Removal: teknik punctuation removal atau penghapusan tanda baca
digunakan untuk membuat seluruh kalimat bebas dari simbol-simbol dan tanda baca.
Teknik ini mengurangi kesalahan pengukuran kemiripan kalimat akibat tanda baca, yang
mana dalam dataset matakuliah riset operasi tanda baca tidak diperhitungkan sebagai
poin penilaian.
Secara umum, contoh pra-pemrosesan teks di atas dapat direpresentasikan pada Gambar
1 berikut ini:

Gambar 1 Contoh pra-pemrosesan teks
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2.3 Cosine Similarity dan Jaccard Similarity

Gambar 2 Teknik pengukuran kemiripan kalimat berbasis string
Mengukur kesamaan/kemiripan antara kata-kata, kalimat, paragraf dan dokumen
merupakan komponen penting dalam berbagai pekerjaan seperti pencarian informasi, klastering
dokumen, disambiguasi makna, penilaian esai otomatis, penilaian jawaban pendek, mesin
penerjemah dan peringkasan teks [15]. Kata-kata dapat disebut sama/mirip melalui dua cara, yaitu
secara leksikal dan secara semantik. Kata-kata dikatakan mirip secara leksikal apabila memiliki
urutan karakter yang mirip. Sedangkan kata-kata dikatakan mirip secara semantik apabila
memiliki arti yang sama, berlawanan satu sama lain, digunakan dengan cara yang sama,
digunakan pada konteks yang sama dan kata tersebut merupakan salah satu jenis dari kata lainnya.
Dalam penelitiannya, Gomaa [15] mengklasifikasikan kemiripan kata-kata secara leksikal sebagai
String-Based Algorithm yang ditunjukkan oleh Gambar 2.
Cosine similarity (CS) dan Jaccard Similarity (JS) merupakan metode berbasis term yang
dapat digunakan untuk mengukur kemiripan antara dua dokumen atau teks. Pada penelitian ini,
cosine similarity dan jaccard similarity digunakan untuk membandingkan nilai kemiripan antara
jawaban mahasiswa dan jawaban dosen (key answer). Kedua metode ini menghitung jumlah term
yang sama pada masing-masing kalimat dan membandingkannya dengan jumlah seluruh term
pada kedua kalimat.
Nilai Cosine Similarity (CS) dari jawaban dosen (X) dan jawaban mahasiswa (Y) dapat
ditulis dalam persamaan (1) berikut:
𝐶𝑆(𝑋, 𝑌) =

|𝑋∩𝑌|
1

(1)

1

|𝑋|2 .|𝑌|2

Sedangkan nilai Jaccard Similarity (JS) dari jawaban dosen (X) dan jawaban mahasiswa
(Y) dapat ditulis dalam persamaan (2) berikut:
|𝑋∩𝑌|

𝐽𝑆(𝑋, 𝑌) = |𝑋|+|𝑌|−|𝑋∩𝑌|

(2)

Misalkan terdapat suatu dokumen jawaban dosen (X) dan jawaban mahasiswa (Y) sebagai
berikut:
Pertanyaan

: Apa yang dimaksud dengan MFT?
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: Memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu
yang seragam.
: Membagi memori menjadi beberapa blok dengan ukuran
tertentu yang seragam.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa irisan pada 𝑋 ∩ 𝑌 = “memori, menjadi,
beberapa, blok, dengan, ukuran, tertentu, yang, seragam”. Sehingga didapatkan nilai 𝑋 ∩ 𝑌 = 8,
sedangkan nilai X = 10, dan nilai Y = 10. Nilai X dan Y adalah jumlah term pada kalimat, bukan
jumlah keseluruhan kata. Misal ada dua kata “memori” pada masing-masing kalimat, maka term
“memori” dihitung 1. Dengan menggunakan persamaan (1) dan (2) maka nilai Cosine Similarity
kedua kalimat tersebut adalah 9/(sqrt(10)*sqrt(10))=0,9 (90%) dan untuk nilai Jaccard Similarity
adalah 9/(10+10-9)=0,82 (82%).
3. METODE PENELITIAN
3.1 Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen soal dan jawaban pendek
dari ujian tengah semester matakuliah sistem operasi. Dataset terdiri 1 pertanyaan yang mana
masing-masing pertanyaan dijawab oleh 74 mahasiswa. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan
oleh dosen:
Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan MFT?
Jawaban:
• Memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam.
• Setiap partisi berisi tepat 1 proses.
• Digunakan oleh IBM OS/360 yang disebut Multiprogramming with a Fixed number
of Task (MFT).
Tabel II menggambarkan sebagian jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Skor
ditentukan oleh human rater, yang mana dalam penelitian ini adalah dosen yang memberikan
pertanyaan. Nilai skor 2 diberikan untuk jawaban dengan label “benar”, nilai skor 1 untuk
jawaban dengan label “benar sebagian”, dan nilai skor 0 untuk jawaban “salah”. Dalam beberapa
jawaban dengan label “benar sebagian”, human rater memberikan nilai 1.5 atau 0.5.
Tabel 13 Potongan dataset
Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan MFT?
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Jawaban
Skema yang membuat memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran
seragam (fixed size).
Pengalokasian memori berurutan dengan besar memori tetap (fixed).
Pengalokasian memori yang tetap dan tidak bisa dirubah-rubah lagi ukurannya
sehingga pembagiannya sama besar.
Model yang table sudah dibagi-bagi besarnya, sehingga proses hanya tinggal
mencari yang besarnya sesuai dengan yang dibutuhkan juga yang tersedia.
Alokasi tetap untuk besaran-besaran pada partisi yang telah ditentukan

Skor
2
2
2
2
2

Dataset di atas adalah dataset yang belum mengalami perubahan. Dataset yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari ujian tertulis yang ditulis ulang dan telah
memperoleh perbaikan pada beberapa bagian. Bagian-bagian yang diperbaiki antara lain:
•

Jawaban yang menggunakan kosakata bahasa Inggris. Perbaikan yang dilakukan adalah
mentransformasikan kosakata tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Contoh: “table”
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•
•
•

menjadi “tabel”, “system” menjadi “sistem”, “memory” menjadi “memori”. Pengecualian
diberikan kepada kosakata bahasa Inggris yang menjadi esensi utama dari jawaban
(keyword).
Jawaban yang menggunakan singkatan dalam bahasa Indonesia. Contoh: “yg” menjadi
“yang”, “scr” menjadi “secara”.
Jawaban yang memiliki kesalahan penulisan. Contoh: “pedekatan” menjadi
“pendekatan”.
Jawaban yang memiliki kesalahan dalam penggunaan imbuhan. Contoh: “dimemori”
menjadi “di memori”

Langkah tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini belum menggunakan spell
corrector otomatis.
3.2 Alat Penelitian
Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
• Laptop dengan spesifikasi Intel Core i3, 2.1GHz, RAM 2GB, HDD 500GB.
• Software yang digunakan adalah Microsoft Windows 8.1, bahasa pemrograman Python
3.5, dan Microsot Excel 2013.
3.3 Evaluasi Metode
Model penilaian otomatis ini ditujukan untuk mengukur kemiripan nilai di antara dua
teks, yaitu jawaban dosen dan jawaban siswa. Nilai kemiripan diperoleh dengan rumus Cosine
Similarity dan Jaccard Similarity yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, nilai
yang dihasilkan oleh kedua metode dihitung korelasinya menggunakan Pearson’s Correlation
untuk mengukur kedekatan antara jawaban hasil komputasi dan penilaian manual yang dihasilkan
dosen. Tingkat agreement yang sangat baik direpresentasikan dengan nilai korelasi 0.75 atau lebih
[16]. Persamaan (3) berikut merupakan cara mencari korelasi Pearson antara nilai yang dihasilkan
oleh guru (𝐴) dan nilai yang dihasilkan oleh komputer (𝐵):
𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐴,𝐵)

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝐴, 𝐵) = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐷𝑒𝑣(𝐴)×𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐷𝑒𝑣(𝐵)

(3)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode Cosine Similarity dan Jaccard similarity yang digunakan pada penelitian ini
hanya menilai kemiripan dua teks jawaban berdasarkan susunan leksikalnya. Oleh karena itu,
diperlukan penyesuaian pada dataset, mengingat dalam penelitian ini dataset yang digunakan
menggunakan soal dan jawaban dari ujian tertulis. Beberapa penyesuaian yang dilakukan adalah
mengubah karakter dalam teks sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Tabel III menunjukkan distribusi nilai kemiripan dari jawaban siswa dan jawaban dosen.
Pada percobaan 1 dilakukan penghitungan nilai Cosine Similarity (CS) dan Jaccard Similarity
(JS) tanpa melalui pra-pemrosesan teks apapun. Sedangkan pada percobaan 2 dilakukan
penghitungan nilai kemiripan dengan menggunakan pra-pemrosesan teks pada masing-masing
metode yaitu Cosine Similarity (JSP) dan Jaccard Similarity (JSP). Hasilnya, pada Cosine
Similarity nilai kemiripan meningkat pada percobaan 2, namun baik percobaan 1 dan percobaan
2 belum mampu mencapai nilai kemiripan di atas 60%. Sedangkan Jaccard Similarity
menghasilkan nilai kemiripan yang tinggi pada kedua percobaan. Namun, masing-masing nilai
kedua metode ini masih harus dihitung nilai korelasinya. HR menunjukkan penilaian manual yang
diberikan oleh human rater.
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Tabel 2 Distribusi Nilai Kemiripan

No.

Nilai Kemiripan

1.

Jumlah Data
JS
CSP
2
-

91 – 100%

HR
34

CS
-

2.

81% – 90%

-

-

22

-

11

3.

71% – 80%

1

-

21

-

29

4.

61% – 70%

-

-

9

-

7

5.

51% – 60%

-

2

3

3

8

6.

41% – 50%

2

3

1

15

4

7.

31% – 40%

-

8

2

4

2

8.

21% – 30%

2

5

2

13

-

9.

11% – 20%

-

16

1

17

1

10.

1% – 10%

-

14

-

3

-

11.

0%

35

26

11

21

11

74

74

74

74

74

Total

JSP
1

Nilai kemiripan 0% muncul karena dua alasan: (1) jawaban mahasiswa dianggap tidak
mirip sama sekali oleh penilaian otomatis, (2) jawaban tidak diisi oleh mahasiswa (blank answer).
Tabel IV menunjukkan distribusi nilai kemiripan 0%. Pada Cosine Similarity, nilai kemiripan 0%
terlihat lebih mendekati kepada nilai 0 yang dihasilkan oleh human rater. Sedangkan pada pada
Jaccard similarity memiliki kelemahan bahwa beberapa jawaban mendapatkan kredit yang tinggi
meskipun pada kenyataannya memiliki nilai yang rendah pada penilaian oleh human rater.

Gambar 3 Grafik distribusi nilai kemiripan
Bagaimanapun, baik metode Cosine Simiarity dan Jaccard Similarity tidak ada yang
mendekati nilai human rater pada nilai kemiripan 91-100%. Rendahnya nilai kemiripan ini dapat
dipertimbangkan dalam sudut pandang bahwa Cosine Similarity dan Jaccard Similarity adalah
metode yang memperhatikan urutan term dalam teks, sehingga kalimat dalam jawaban mahasiswa
harus memunculkan jawaban yang sama persis dalam keyword jawaban dosen. Selain itu, dataset
berisikan pertanyaan yang mengharuskan munculnya pengetahuan eksternal mahasiswa, sehingga
diperlukan elemen semantik dalam proses penilaian otomatis ini. Penggunaan pra-pemrosesan
teks pada penelitian ini mampu meningkatkan nilai kemiripan jawaban. Hal ini dikarenakan prapemrosesan teks menyaring kata-kata dalam bentuk yang lebih sederhana dan membuang katakata yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi nilai kemiripan teks. Distribusi nilai
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kemiripan Cosine Similarity dan Jaccard Similarity ditunjukan pada Gambar 3. Sedangkan
berikut ini merupakan contoh perhitungan korelasi antara skor human rater dan Cosine Similarity
(CS):
𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑋, 𝑌) = 0,036547708
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐷𝑒𝑣(𝑋) = 0,485323779 } → 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑋, 𝑌) = 0,507713166
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐷𝑒𝑣(𝑌) = 0,148323564

Selanjutnya, hasil perbandingan metode Cosine Similarity dan Jaccard Similarity
ditunjukkan pada tabel 3.

CS
0,51

Tabel 3 Hasil Korelasi Pearson
JS
CSP
0,40
0,62

JSP
0,43

Berdasarkan hasil perhitungan nilai korelasi, metode Cosine Similarity dengan
menerapkan teknik pra-pemrosesan teks menghasilkan nilai tertinggi yaitu 0,62. Namun nilai ini
bukanlah suatu hasil yang memuaskan. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengolah
dataset dengan jumlah yang lebih banyak sebagai bahan perbandingan, sehingga efektivitas kedua
metode dapat lebih diukur dengan lebih baik.
5. KESIMPULAN
Penggunaan metode Cosine Similarity dan Jaccard Similarity pada penilaian otomatis
untuk jawaban pendek belum mampu mencapai nilai yang memuaskan. Hal ini dikarenakan kedua
metode hanya menilai kemiripan berdasarkan susunan leksikalnya. Sementara itu, jawaban
mahasiswa juga sangat bervariasi dan menggunakan kata-kata yang jauh berbeda dari jawaban
kunci, walaupun pada dasarnya memiliki makna semantik yang sama. Oleh karena itu, pada
penelitian selanjutnya diperlukan metode lain yang mampu menangani makna semantik pada
jawaban. Bagaimanapun, metode Cosine Similarity dan Jaccard Similarity masih dapat
dipertimbangkan untuk menilai jawaban pendek secara otomatis, dengan batasan bahwa
pertanyaan yang digunakan mengharuskan jawaban dalam format keyword sehingga tidak
memunculkan kata-kata lain yang mampu menurunkan nilai kemiripan. Sebagai bahan
pertimbangan dalam mengukur efektivitas kedua metode ini, tugas selanjutnya adalah dengan
melibatkan dataset yang lebih banyak dan pertanyaan yang lebih bervariasi.
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Abstrak
Fuzzy vault adalah sebuah skema bio-enkripsi yang dapat digunakan sebagai pendukung
keamanan kriptografi konvensional. Konsep utama dari fuzzy vault adalah menambahkan unsur
otentifikasi biometrik pada kriptografi. Fuzzy vault menggunakan fitur-fitur biometrik untuk melakukan
enkripsi ataupun dekripsi terhadap kunci rahasia, yang sebelumnya telah diubah menjadi koefisienkoefisien suatu persamaan polinomial. Tingkat kesulitan dalam melakukan rekonstruksi polinomial
menentukan tingkat keamanan dari fuzzy vault. Penambahan chaff point (noise) pada vault dapat
meningkatkan keamanan dari fuzzy vault. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas teknik-teknik
yang dapat digunakan untuk membangkitkan chaff point secara efektif dan efisien. Dua di antarnya adalah
teknik square boundary dan image celling. Pada paper ini, kami melakukan komparasi eksperimental
terhadap kedua teknik tersebut. Hal ini dilakukan agar kami mendapatkan hasil performa yang lebih
objektif dari keduanya. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa teknik image celling memiliki kecepatan
pembangkitan yang lebih cepat daripada square boundary, namun memiliki tingkat kompleksitas algoritma
yang lebih tinggi dari teknik square boundary.

Kata kunci—Chaff point, Fuzzy vault, Image celling, Square boundary

Abstract
Fuzzy vault is a bio-encryption scheme that can be used as a support for conventional
cryptographic security. The main concept of the fuzzy vault is to add an element of biometric
authentication to cryptography. Fuzzy vault uses biometric features to encrypt or decrypt secret
keys, which have previously been converted to the coefficients of a polynomial equation. The level
of difficulty in carrying out polynomial reconstruction determines the security level of fuzzy vault.
Adding a chaff point (noise) to the vault can increase the security of a fuzzy vault. Several previous
studies have discussed techniques that can be used to generate chaff points effectively and
efficiently. Two of them are square boundary and image celling. In this paper, we made an
experimental comparison of the two techniques. This was done so that we got more objective
performance results from both techniques. The experimental results showed that the image celling
technique has a faster generation speed than square boundary, but has a higher level of algorithm
complexity than the the square boundary technique.
Keywords—Chaff point, Fuzzy vault, Image celling, Square boundary

1. PENDAHULUAN

F

uzzy vault adalah salah satu teknik bio-enkripsi dengan tipe key-binding dan key-release yang
telah diusulkan oleh Juels dan Sudan [1] pada tahun 2002. Tidak seperti pendahulunya, yaitu
fuzzy commitment [2], teknik ini dirancang untuk dapat menggunakan fitur-fitur biometrik yang
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bersifat fuzzy dan tidak terurut. Dengan kata lain, fuzzy vault lebih error-tolerant jika
dibandingkan dengan fuzzy commitment [3]. Dalam implementasinya, fingerprint dianggap
sebagai salah satu jenis data biometrik yang paling sesuai dengan skema fuzzy vault [4].
Skema Fuzzy vault tersusun dari dua fase, yaitu enkripsi (kodifikasi) dan dekripsi
(dekodifikasi). Pada fase enkripsi, fuzzy vault akan menyembunyikan kunci rahasia atau informasi
berharga lainnya dengan mengikatnya pada data biometrik dan menyamarkannya dengan chaff
point. Sehingga, chaff point memiliki peranan yang cukup penting dalam mekanisme fuzzy vault.
Chaff point pada umumnya dibangkitkan secara acak dan dibangkitkan sedemikian rupa sehingga
memiliki karakter yang mirip dengan karakter minutiae [5] yang asli. Dengan demikian, minutiae
beserta informasi rahasia yang diikat bersamanya dapat disamarkan dengan baik pada vault.
Sedangkan pada fase dekripsi, fuzzy vault akan mengekstrak kunci rahasia yang ada pada
vault dengan menggunakan data biometrik dari subjek yang sama dengan subjek yang melakukan
enkripsi. Pada fase ini, fuzzy vault akan melakukan proses rekonstruksi polinomial untuk
menemukan kunci atau informasi rahasia yang disembunyikan oleh fuzzy vault.
Pada paper ini, kami menjabarkan dua teknik pembangkitan chaff point pada skema fuzzy
vault yang telah diusulkan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu teknik square boundary [4]
dan teknik image celling [6]. Kami melakukan komparasi eksperimental terhadap kedua metode
tersebut untuk mengetahui karakteristik dari keduanya, baik dari sisi kompleksitas maupun waktu
komputasi yang digunakan oleh keduanya dalam membangkitkan chaff point. Hal yang sama
juga dilakukan oleh Dellys et al. pada [3]. Pada penelitian tersebut, Dellys et al. melakukan
komparasi yang sama terhadap teknik online parking [7] dan teknik square boundary [4]. Dari
penelitian yang dilakukannya, Dellys et al. menemukan fakta bahwa pertumbuhan waktu
komputasi square boundary cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan online parking
untuk setiap pertambahan chaff point yang dibutuhkan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik dari
teknik square boundary dan image celling secara objektif. Performa kedua teknik tersebut akan
dianalisis dari sisi efektifitas dan kompleksitas algoritma yang digunakan. Penjelasan mengenai
kompleskitas algoritme kami jabarkan pada bagian 2. Bagian 3 menjelaskan proses-proses
pembangkitan chaff point. Bagian 4 menjelaskan hasil eksperimen yang dilakukan oleh kami.
Bagian 5 memberikan kesimpulan atas ulasan yang telah kami jabarkan sekaligus menjeleskan
arah penelitian kami selanjutnya.
2. KOMPLEKSITAS ALGORITME
Kompleksitas algoritma menjadi salah satu kriteria perbandingan dalam penelitian ini.
Kompleksitas algoritma menunjukkan seberapa rumitnya suatu algoritma atau operasi aritmatika
jika dieksekusi oleh mesin atau komputer [4]. Kompleksitas algoritma dilambangkan dengan big
O (O(nk)), di mana k adalah pangkat yang menunjukkan tingkat kompleksitas. Semakin besar nilai
k maka maka semakin rumit operasi yang dilakukan. Beberapa contoh operasi aritmatika dan
kompleksitasnya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Tabel Kompleksitas [4]
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Operasi
Penjumlahan
Pengurangan
Perkalian
Pembagian
Pangkat dua
Akar pangkat dua
Pembangkitan angka acak
Perbandingan

Kompleksitas O(n)
𝑛
𝑛
𝑛2
4𝑛2 + 3𝑛
𝑛2
7𝑛2 + 3𝑛
1
1

3. PEMBANGKITAN CHAFF POINT
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Chaff point adalah data atau titik-titk acak yang dibangkitkan secara pseudo-random.
Chaff point dibangkitkan sedemikian rupa agar memiliki karakter yang sama dengan minutiae
dari fingerprint. Hal tersebut dilakukan agar chaff point dapat menyamarkan minutiae dengan
baik. Setidaknya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam melakukan
pembangkitan chaff point [1]:
1. Sebuah chaff point tidak boleh terlalu dekat atau menempati tempat yang sama dengan titiktitik lain yang ada pada vault.
2. Chaff point tidak boleh berada pada jalur polinomial yang telah diciptakan oleh titik-titk
polinomial.
3. Setidaknya dibutuhkan satu chaff point untuk menyembunyikan titik-titik polinomial yang
ada pada vault.
3.1 Jumlah Chaff Point yang Dibangkitkan
Secara teori, semakin banyak chaff point yang dibangkitkan maka semakin baik pula
tingkat keamanan yang dimiliki oleh fuzzy vault. Hal tersebut dikarenakan proses pencarian titiktitik polinomial akan semakin sulit dilakukan bagi yang tidak mengetahui lokasi dari titik-titik
polinomial yang sebenarnya. Namun, ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan dalam
menentukan banyaknya chaff point yang akan dibangkitkan, yaitu [3]:
1. Kapasitas penyimpanan. Semakin banyak chaff point yang dibangkitkan maka semakin
besar pula ukuran dari vault.
2. Derajat kebebasan (degree of freedom) dari chaff point. Chaff point yang dibangkitkan
pada fase-fase akhir cenderung memiliki degree of freedom (DoD) yang lebih kecil daripada
DoD chaff point yang dihasilkan pada fase-fase awal [8]. Sehingga, penyerang akan semakin
mudah menemukan titik-titik valid yang ada pada vault.
3. Waktu komputasi yang diperlukan. Semakin banyak chaff point yang harus dibangkitkan
maka semakin lama waktu komputasi yang dibutuhkan oleh fuzzy vault dalam
membangkitkan chaff point ataupun dalam melakukan dekripsi.
Mempertimbangkan aspek keamanan, kapasitas penyimpanan, dan waktu komputasi
merupakan hal yang cukup penting dalam menentukan jumlah chaff point yang akan
dibangkitkan. Formula paling praktis untuk menentukan jumlah chaff point ditunjukan oleh
persamaan (1) [7]:
𝑛𝑐ℎ𝑎𝑓𝑓 = 10 × 𝑛𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖𝑎𝑒

()

dengan n adalah suatu bilangan bulat yang menujukkan jumlah entitas.
3.2 Metode-metode Pembangkitan Chaff Point
Chaff point pada umumnya digambarkan sebagai sebuah data atau titik yang memiliki
dua atribut, yaitu absis dan ordinat. Absis dan ordinat dibangkitkan dengan cara yang berbeda.
Berikut kami paparkan beberapa teknik untuk membangkitkan keduanya:
3.2.1 Pembangkitan Absis dari Chaff Point
Absis adalah atribut yang cukup vital dari chaff point karena absis merupakan representasi
chaff point pada vault domain. Beberapa teknik pembangkitan absis telah diusulkan oleh beberapa
peneliti sebelumnya, namun pada penelitian ini, kami hanya fokus pada teknik square boundary
dan teknik image celling saja.
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3.2.1.1 Teknik Square Boundary
Teknik ini dijelaskan lebih detail pada [4]. Ilustrasi singkat dari teknik ini digambarkan
pada Gambar 1 Setiap titik, baik itu mituiae ataupun chaff point yang sudah valid diberikan atribut
tambahan yaitu empat titik batas (boundary points). Aturan yang paling penting dalam teknik ini
adalah tidak ada dua atau lebih titik yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih yang dimaksud
di sini adalah tidak ada titik (minutiae/chaff point) yang masuk pada batas wilayah dari titik
lainya. Dalam satu kali iterasi pembangkitan, square boundary membangkitkan empat kandidat
chaff point sekaligus. Selain itu square boundary tidak menggunakan operasi Euclidean Distance
dalam prosedurnya. Dalam melakukan evaluasi kandidat, square boundary membandingkan
keberadaan kandidat terhadap semua titik yang ada pada pre-vault.

Gambar 1 Ilustrasi teknik square boundary [4]
3.2.1.2 Teknik Image Celling
Teknik ini dijelaskan lebih detail pada [6]. Ilustrasi singkat dari teknik ini digambarkan
pada Gambar 2 Image dari Fingerprint secara logis dibagai menjadi cell-cell yang lebih kecil,
sehingga setiap cell memiliki maksimal delapan cell tetangga terdekat. Cell-cell tersebut memiliki
ukuran yang sama untuk setiap sisinya. Aturan yang paling penting dalam teknik ini adalah satu
cell hanya boleh ditempati oleh satu titik saja (minutiae/chaff point). Dalam satu kali iterasi
pembangkitan, image celling hanya membangkitkan satu kandidat chaff point. Selain itu image
celling menggunakan operasi Euclidean Distance dalam prosedurnya. Dalam melakukan evaluasi
kandidat, image celling membandingkan keberadaan kandidat hanya terhadap tetangga terdekat
dari kandidat tersebut saja.
Setelah koordinat-koordinat chaff point telah didapatkan, maka akan dilakukan proses
konkatenasi koordinat untuk setiap chaff point. Sehingga akan didapatkan nilai skalar yang
berperan sebagai nilai absis dari setiap chaff point.
3.2.2 Pembangkitan Ordinat dari Chaff Point
Pembangkitan ordinat chaff point dapat menggunakan dua teknik, yaitu:
3.2.2.1 Pembangkitan secara acak [1]
Nilai ordinat dibangkitkan secara acak, namun pasangan (absis i, ordinati) tidak boleh
berada pada jalur polinomial, di mana i adalah menunjukkan urutan dari chaff point.

Gambar 2 Ilustrasi teknik image celling [6]
3.2.2.2 Pembangkitan secara terstruktur [3]
IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

◼ 1269

ISSN: 1978-1520

Nilai ordinat dibangkitkan dengan menggunakan suatu persamaan seperti yang
ditunjukkan persamaan (2).
𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖 = 𝑃(𝑎𝑏𝑠𝑖𝑠𝑖 ) + 𝛼 (2)
dengan P(x) adalah fungsi polinomial fuzzy vault dan α adalah suatu bilangan yang dibangkitkan
secara acak dan i adalah urutan chaff point ke-i.
Setelah nilai absis dan ordinat untuk setiap chaff point didapatkan, maka pasanganpasangan absis dan ordinat tersebut dianggap sebagai koordinat dari chaff point pada domain
vault. Koordinat-koordinat tersebut nantinya akan digabungkan dengan titik-titik polinomial fuzzy
vault untuk membentuk vault.
4. EKSPERIMEN
Pada bagian ini kami melakukan komparasi eksperimental terhadap kedua teknik
pembangkitan absis chaff point, yaitu teknik square boundary dan teknik image celling. Kami
menggunakan beberapa sampel jari yang diambil melalui alat pemindai sidik jari dengan tipe
narrow scanner. Lalu hasil pemindaian diolah sedemikian rupa hingga sesuai dengan bentuk data
yang dibutuhkan. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan software yang dibangun dengan
bahasa C, dan dijalankan pada perangkat komputer dengan spesifikasi prosesor Intel® Pentium®
CPU N3540 (2.2 GHz) dan memori 2 GB.
4.1 Waktu untuk Membangkitkan Chaff Point
Pada eksperimen pertama, kami fokus untuk membandingkan waktu yang dibutuhkan
oleh teknik square boundary dan teknik image celling untuk membangkitkan chaff point dengan
jumlah yang ditentukan sebelumnya. Hasil eksperimen kami sajikan pada Tabel 2 dan Gambar 3.
Tabel 2 Tabel Waktu Komputasi
Jumlah Chaff Point

100
180
200
220
230
240

Waktu Komputasi Square Boundary (s)
0,2188
0,4194
0,5613
7,0802
26,5979
38,9469

Waktu Komputasi Image Celling (s)
0,0939
0,2086
0,3088
0,4554
0,5422
0,8219

Gambar 3 Grafik waktu komputasi teknik square boundary dan image celling
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Dari grafik yang ditunjukkan oleh Gambar 3. Kita menyimpulkan bahwa pertumbuhan
waktu komputasi teknik image celling cenderung linear, sementara perubahan waktu komputasi
teknik square boundary cenderung berbentuk polinomial.
4.2 Analisis Kecepatan Pembangkitan Chaff Point
Pada eksperimen kedua, kami fokus untuk membandingkan perubahan kecepatan
pembangkitan chaff point untuk teknik square boundary dan teknik image celling dalam
membangkitkan chaff point dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya. Untuk melakukan
analisis kecepatan pembangkitan, kami mengadopsi persamaan umum dari kecepatan, yaitu:
𝑣=

∆𝑠
∆𝑡

(3)

dengan ∆𝑠 adalah perubahan jarak pada rentang waktu tertentu, sementara ∆𝑡 adalah perubahan
waktu. Kami menyesuaikan beberapa variabel dari persamaan (3) agar dapat digunakan untuk
melakukan analisis kecepatan pembangkitan chaff point yang kami lakukan, sehingga membentuk
persamaan baru seperti yang ditunjukkan pada persamaan (4)
𝑣𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 =

∆𝑛𝑐ℎ𝑎𝑓𝑓
∆𝑡

(4)

dengan ∆𝑛𝑐ℎ𝑎𝑓𝑓 adalah perubahan jumlah chaff point pada rentang waktu tertentu, sementara ∆𝑡
adalah perubahan waktu. Hasil eksperimen mengenai kecepatan pembangkitan chaff point kami
sajikan pada Tabel 3 dan Gambar 4.
Tabel 4 Tabel Kecepatan Pembangkitan Chaff Point
Rentang jumlah chaff
Kecepatan Square Boundary
Kecepatan Image
point
(chaff/s)
Celling (chaff/s)
100 – 180
365,6307
851,9702
180 – 200
47,6872
95,8772
200 – 220
35,6316
64,7668
220 – 230
1,4124
21,9587
230 – 240
0,3760
18,4434

Gambar 4 Grafik kecepatan pembangkitan square boundary dan image celling
Dari grafik yang ditunjukkan oleh Fig 4. Kita dapat menyimpulkan bahwa secara
keseluruhan teknik image celling lebih cepat daripada teknik square boundary.
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4.3 Kompleksitas Algoritme
Pada bagian ini kami melakukan anlisis kompleksitas algoritma dari teknik square
boundary dan teknik image celling. Kami melakukan analisis algoritma dengan cara menganalisis
pseudo code dari dari masing-masing teknik. Dari anaslisis pseudo code yang telah dilakukan,
ditemukan bahwa teknik image celling menggunakan teknik perhitungan jarak Euclidean sebagai
inti prosedurnya, sementara teknik square boundary hanya menggunakan teknik perbandingan,
tanpa melibatkan perhitungan jarak Euclidean.
Perhitungan jarak Euclidean melibatkan operasi penjumlahan, pangkat kuadrat, dan akar
kuadrat. Sehingga berdasarkan Table I. diketahui bahwa tingkat kompleksitas perhitungan jarak
Euclidean mencapai O(n2), sementara operasi perbandingan hanya memiliki tingkat kompleksitas
O(1). Karena kedua teknik diharuskan untuk menghasilkan n chaff point, maka tingkat
kompleksitas teknik image celling mencapai O(n3), sementara teknik square boundary hanya
mencapai O(n). Dengan demikian, secara algoritma komputasi teknik image celling lebih
kompleks daripada teknik square boundary.
5. KESIMPULAN DAN ARAH PENELITIAN
Pada paper ini, kami melakukan komparasi eksperimental terhadap teknik square
boundary dan image celling. Hal ini dilakukan agar kami mendapatkan hasil performa yang lebih
objektif dari keduanya. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa teknik image celling memiliki
kecepatan pembangkitan yang lebih cepat daripada square boundary, namun memiliki tingkat
kompleksitas algoritma yang lebih tinggi dari teknik square boundary. Hasil dari penelitian ini
hanya sebagian dari tahapan-tahapan penelitian kami secara keseluruhan. Untuk penelitian
selanjutnya, kami akan mencoba melakukan hibridisasi terhadap kedua teknik tersebut, sehingga
akan didapatkan sebuah teknik yang memiliki kecepatan yang cukup baik namun memiliki tingkat
kompleksitas algoritma yang cukup rendah.
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Abstrak
Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata dan
transportasi. Tidak terkecuali dengan transportasi air, khususnya fastboat ke Nusa penida, Bali.
Dikarenakan berkembangnya pariwisata di Nusa Penida saat ini. Kondisi saat ini, setiap orang
yang ingin bepergian ke Nusa Penida, selalu memanfaatkan fastboat, dengan membeli tiket boat
di Pantai Sanur, Kusamba ataupun Padang Bai. Wisatawan masih memanfaatkan sosial media
untuk mencari tiket boat tersebut dan memesan melalui aplikasi chat seperti whatsapp. Ada juga
yang mencari tiket boat dengan menghubungi setiap operator fastboat baik melalui telepon, atau
aplikasi chat. Kondisi ini menjadi masalah karena wisatawan yang ingin bepergian ke nusa
penida harus meluangkan waktu lebih dan menghubungi satu-persatu penyedia tiket fastboat
tersebut. Di sisi lain, masih adanya potensi penipuan melalui sosial media, yang bisa
dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab dengan menjual tiket fastboat palsu, dikarenakan
tidak semua penjual tiket fastboat merupakan partner dari operator fastboat. Dari permasalahan
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang User interface aplikasi mobile booking online
Tiket fastboat Nusa Penida Bali yang mampu membantu calon pembeli tiket tidak menghadapi
permasalahan yang dihadapi sebelumnya. Metode perancangan user interface yang digunakan
adalah metode Sprint Design. Metode ini merupakan metode desain dengan pendekatan
perancangan user interface berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh user dalam hal ini
pemesanan tiket fastboat nusa penida. Metode ini digunakan untuk membantu agar rancangan
user interface aplikasi ini mampu menjadi solusi rancangan UI dari permasalahan yang dihadapi
oleh calon pembeli tiket fastboat di nusa penida dan Bali pada umumnya.
Kata kunci—Metode Sprint Design, aplikasi Mobile, User Interface, booking online

Abstract
Today, technological developments are very impactful on the tourism and transportation
industry. Moreover on water transportation, especially fastboat transportation to Nusa Penida,
Bali. Due to the development of tourism in Nusa Penida at this time. Current conditions, everyone
who wants to travel to Nusa Penida, always take advantage of fastboats, by buying boat tickets
on Sanur Beach, Kusamba or Padang Bai. Tourists still use social media to find boat tickets and
book via chat applications like WhatsApp. There are also those looking for boat tickets by
contacting every fastboat operator either by telephone, or chat application. This condition is a
problem because tourists who want to travel to Nusa Penida must spend more time and contact
one by one the fastboat ticket provider. On the other hand, there is still the potential for fraud
through social media, which can be used by irresponsible parties by selling fake fastboat tickets,
because not all fastboat ticket sellers are partners of fastboat operators. From these problems,
this study aims to design the user interface of the Nusa Penida Bali fast booking mobile booking
online application that is able to help prospective ticket buyers not face the problems encountered
before. The user interface design method used is the Sprint Design method. This method is a
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design method with a user interface design approach based on the problems faced by the user in
this case ordering the Nusa Penida fastboat ticket. This method is used to help the user interface
design of this application be able to be a UI design solution to the problems faced by prospective
buyers of fastboat tickets in Nusa Penida and Bali in general.
Keywords—Design sprint, mobile application, user interface, online booking

1. PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan industri yang berkembang pesat hingga saat ini. Pariwisata adalah
segala tindakan yang diusahakan dalam meningkatkan value added baik dalam bentuk
pengembangan bisnis, tempat tujuan wisata yang dikelola masyarakat ataupun swasta dan
pemerintah, aktivitas dan atraksi wisata serta pengusahaan terkait bidang pariwisata [1]. Pengaruh
teknologi informasi, mengantarkan bidang pariwisata ke ranah digitalisasi yang disebut etourism.
eTourism dapat dikatakan sebagai bentuk digitalisasi dari pariwisata konvensional yang
sebelumnya tidak memanfaatkan teknologi informasi serta internet dengan digitalisasi dari rantai
pasok di bidang pariwisata, informasi dan proses bisnis di bidang pariwisata [2]. eTourism dapat
mencakup reservasi akomodasi wisata seperti traveloka, reservasi online tiket aktivitas wisata
seperti tiket.com, platform informasi point of interest (PoI), dan aplikasi Customer Relationship
Management untuk pariwisata seperti salesforce. eTourism berperan penting dalam meningkatkan
nilai jual sektor pariwisata konvensional, seperti kunjungan PoI (pantai, gunung dan air terjun)
yang mampu menjadi daya tarik wisata seperti yang ada di Nusa Penida, Bali.
Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap industri transportasi
wisata. Tidak terkecuali dengan transportasi air, khususnya fastboat ke Nusa penida. Kondisi saat
ini, setiap orang yang ingin berangkat ke Nusa Penida, selalu memanfaatkan fastboat dengan
membeli tiket fastboat di Pantai Sanur, Pantai Kusamba ataupun Pelabuhan Padang Bai.
Wisatawan yang datang ke Bali juga melakukan hal yang sama jika ingin berangkat ke Nusa
Penida. Wisatawan masih memanfaatkan sosial media untuk mencari informasi tiket fastboat
tersebut dan memesan melalui aplikasi chat seperti whatsapp. Selain itu ada juga yang mencari
tiket boat dengan menghubungi satu persatu beberapa operator fastboat yang ada baik melalui
telepon, atau aplikasi pesan singkat whatsapp. Kondisi ini menjadi masalah karena orang yang
ingin berangkat harus meluangkan waktu tidak sedikit dan menghubungi satu-persatu penyedia
tiket boat tersebut. Di sisi lain, masih adanya potensi penipuan melalui sosial media, yang bisa
dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab dengan menjual tiket fastboat palsu atau bodong,
dikarenakan tidak semua penyedia tiket boat merupakan partner dari operator boat yang ada.
Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terkait eTourism dan juga metode design
sprint. Penelitian terkait pemanfaatan metode desain sprint [3] telah dilakukan dan dipublikasikan
pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi mobile learning application
dengan memanfaatkan tools atau metode yang mudah, cepat dan sesuai kebutuhan user. Menurut
penelitian yang telah dilakukan penggunaan metode sprint merupakan metode fast design model
dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile secara efektif dan evisien. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Herry Sumual dkk, menghasilkan bahwa mendesian menggunakan metode design
sprint merupakan model perancangan smartphone-based yang mudah dan cepat. Metode ini juga
dapat digunakan memformulasikan secara sukses dan kreatif terkait ide-ide pada pengembangan
mobile learning application. Penelitian lainnya yang telah dilakukan [4] membahas tentang
aplikasi perencanaan perjalanan dan rekomendasi tempat pariwisata. Penelitian ini menekankan
kemampuan aplikasi dalam merekomendasikan tempat pariwisata berdasarkan karakteristik user.
Penelitian ini mempelajari perilaku user terhadap penggunaan aplikasi, klasifikasi demografi user,
termasuk tempat yang sudah pernah dikunjungi menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya
aplikasi menghasilkan rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Penelitian yang telah dilakukan
pada tahun 2003 [5] membahas tentang pengembangan aplikasi e-tourism dengan menggunakan
metode reasoning. Metode ini merupakan bagian dari Artificial Intelligence. Teknik yang
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digunakan adalah CBR techniques. Teknik ini membantu dalam menemukan saran terbaik dalam
menghasilkan itinerary yang paling sesuai karakteristik user. Penelitian lain yang telah dilakukan
juga di ITMO University [6] membahas pengembangan aplikasi mobile tourist guide. Penelitian
ini membahas aplikasi mobile yang mampu memberikan rekomendasi tujuan wisata berdasarkan
preferensi user dan situasi tempat tujuan tersebut. Atraksi dan tujuan wisata ini digali dari internet
misalnya Wikipedia, Wikivoyage, dan Panoramio. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan
rating yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Rating ini berdasarkan service-based application yang
memanfaatkan dukungan berupa interoperabilitas ontologi dan semantik. Penelitian yang
dipublikasikan pada tahun 2019 [7] membahas bahwa perangkat mobile digital memberikan
penawaran potensial terhadap pengembangan aplikasi etourism dalam menawarkan pengalaman
pengunjung pada kawasan heritage dengan menawarkan perancangan aplikasi AR/VR untuk
heritage digital. Pengembangan aplikasi berbasis mobile khususnya pada pariwisata dengan
menguji terlebih dahulu pengalaman pengunjung dan permasalahan yang dihadapinya menjadi
hal yang sangat penting pada tahap awal pengembangan suatu aplikasi AR/VR berbasis mobile.
Metode design sprint merupakan metode atau framework pendekatan dalam menguji atau
validasi ide, berdasarkan kebutuhan atau permasalahan user melalui pengujian prototyping design
khususnya UI dan pengujian ide kepada calon user [8]. Metode design sprint secara konsep dapat
dikerjakan dalam waktu singkat dengan 5 tahap proses sprint yaitu maps the problems, sketch,
decide, prototyping dan validate. Metode ini dimulai dari tahapan memahami kebutuhan aplikasi
dan kebutuhan pengguna sampai pada melakukan validasi mock up atau wireframes desain
aplikasi yang akan digunakan. Sedangkan berdasarkan pengembangan versi google ventures,
design sprint terdiri dari 6 tahap [9]. Tahapan ini terdiri dari understand, define, sketch, decide,
prototype dan validate. Metode design sprint pada penelitian ini digunakan untuk menguji dan
validasi ide rancangan User interface pada aplikasi mobile pemesanan online tiket fastboat nusa
Penida. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan validasi permasalahan yang dihadapi user, lalu
diselaraskan dengan solusi melalui design UI aplikasi booking tiket fastboat ini. Selanjutnya
untuk menguji rancangan design UI ini dilakukan pengujian prototyping design dan pengujian ide
kepada user.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode atau framework design sprint dalam tahap awal
perancangan dari aplikasi mobile booking online fastboat nusa penida. Metode design sprint
merupakan metode tahap awal pengembangan aplikasi dengan mengumpulkan dan menguji ide,
permasalahan pengguna, kebutuhan pengguna, dan solusi terbaik yang mampu ditawarkan kepada
pengguna yang mampu menekan masalah finansial seperti biaya pengembangan, tenaga pada
tahap pengembangan aplikasi, lamanya waktu pengembangan sebuah aplikasi dan juga
pengurangan terjadinya jumlah revisi kesalahan pada tahap development atau build aplikasi
mobile [8], [9].

Gambar 6. Enam Tahapan metode design Sprint[9]
Tahapan metode design sprint, terdiri dari enam yaitu understand, define, sketch, decide,
prototype dan validate. Pada tahapan understand: dilakukan proses pengumpulan informasi
tentang permasalahan dan kebutuhan user, penentuan business goals dan review terhadap
dukungan teknologi yang mampu digunakan dalam mengatasi kebutuhan user. Pada tahap ini
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sangat penting untuk melakukan interview terhadap user untuk mendapatkan insight baru atau
yang belum ada sebelumnya. Selanjutnya sangat penting untuk melakukan pengalaman langsung
seperti apa yang dialami pengguna, hal ini juga akan membantu untuk mendapatkan pengalaman
berdasar user experience point of view. Tahapan define: merupakan tahapan untuk mengetahui
apa strategi potensial berdasarkan insight, hasil interview, dan kebutuhan user. Pada tahapan ini
dilalui juga proses evaluasi berdasarkan hasil insight dan kebutuhan user yang telah dilalui pada
tahapan understand. Tahapan ini akan menghasilkan potensial solusi berdasarkan kebutuhan user
tersebut. Tahapan sketch: merupakan tahapan untuk menggali dan menghasilkan dan berbagi
tentang ide berdasarkan tahapan define yang telah dilalui. Pada tahapan ini juga dilakukan proses
review terhadap ide yang dihasilkan, mengumpulkan pemikiran atau solusi dan mempersiapkan
penggambaran ide yang telah dilalui dari tahap understand. Tahapan selanjutnya adalah decide:
penentuan ide terbaik yang akan dipakai berdasarkan proses sketch yang telah dilakukan
sebelumnya. Proses ini akan dilakukan dengan jalan voting, memilih ide melalui suara terbanyak
untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya yaitu prototype. Tahapan prototype merupakan tahapan
membangun prototype berdasarkan konsep dan pemilihan ide terbaik di tahapan sebelumnya.
Menerapkan ide yang telah dipilih tadi dengan memanfaatkan prototype tools yang selanjutnya
bisa dilakukan proses pengujian kepada user. Tahapan terakhir adalah validate: merupakan
tahapan pengujian prototipe yang telah dibuat kepada user, pemilik bisnis ataupun ahli dibidang
teknis pengembangan aplikasi mobile. Tahapan ini juga akan mampu memberikan improvisasi
terhadap solusi (prototipe) yang telah dihasilkan, bahkan mampu memberikan solusi yang lebih
baik dari prototipe yang telah dibuat.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Understand
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengerjaan tahapan pertama ini, ditemukan
beberapa permasalahan yang dihadapi user. (1) Pencarian tiket dilakukan masih browsing website
operator dan sosial media. Pencarian tiket yang tersedia untuk fastboat ke Nusa Penida Bali masih
melalui cek website operator atau cek melalui sosial media. Lalu menghubungi penyedia
menggunakan aplikasi chat untuk menanyakan ketersediaan tiket fastboat tersebut. Permasalahan
(2) untuk komparasi harga harus dicek masing-masing operator fastboat. Perbandingan harga
yang ingin dilakukan oleh user untuk mendapatkan harga terendah perlu browsing di media sosial
dan juga di website operator fastboat atau penyedia tiket fastboat tersebut. Hal ini menghambat
user dan juga memakan waktu yang cukup banyak. Permasalahan selanjutnya (3) pengisian form
pemesanan masih berupa teks chat yang masih kurang efektif. Sering sekali pengguna melakukan
pemesanan hanya lewat aplikasi chat misalnya whatsapp. Tanpa mendapatkan bukti pemesanan,
invoice atau bukti pembayaran. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan user dan juga
bisa memungkinkan terjadinya penipuan penjualan tiket fastboat online. Permasalahan (4) tiket
harus ditulis secara manual atau harus dalam hardcopy. Pada akhirnya saat user sebelum
bepergian ke Nusa Penida, mereka harus menuju operator fastboat yang ada di Sanur ataupun
tempat lainnya untuk mendapatkan tiket fisik atau hardcopy sebagai bukti proses checkin di
fastboat yang sudah dipesan.

Gambar 7. Permasalahan user pada tahap understand
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3.2 Define
Pada tahap define ini, merupakan tahapan untuk mengetahui apa strategi potensial
berdasarkan insight, hasil interview, dan kebutuhan user. Berdasarkan interview terhadap user,
biasanya akan ditemukan insight dan permasalahan/kebutuhan user. Dari hal ini dilakukan proses
evaluasi cepat untuk menemukan solusi potensial berdasarkan hal tersebut diatas. Pada tahapan
ini dilalui juga proses evaluasi berdasarkan hasil insight dan kebutuhan user yang telah dilalui
pada tahapan understand. Tahapan ini akan menghasilkan proses potensial produk atau aplikasi
yang dirancang berdasarkan kebutuhan user tersebut. Hal ini akan membantu agar fokus pada
pengerjaan solusi rancangan aplikasi mobile booking online tiket fastboat nusa penida. Hasil ini
dapat ditampilkan dalam bentuk golden path [9]. Pada golden path harus memprioritaskan atau
fokus pada potensial alur utama produk yang dirancang, bukan fokus pada secondary flow. Yang
termasuk secondary flow adalah pembuatan account, pembaharuan pemesanan, hingga
pembaharuan profile atau alamat pemesan

Gambar 8. Golden path pada tahap define

3.3 Sketch
Pada tahap ini dilakukan proses sketch yang merupakan tahapan untuk membuat desain
sederhana memanfaatkan sketsa yang biasanya dilakukan pada kertas dan menggunakan bolpoin
atau pensil untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana tampilan user interface aplikasi yang
akan dirancang. Pada tahapan sketch ini dihasilkan beberapa sketsa desain yang akan dipilih
nantinya pada proses decide menggunakan sistem voting.
3.4 Decide
Tahapan keempat merupakan tahap decide, yaitu penentuan ide terbaik yang tertuang
dalam sketsa kertas yang telah dilakukan pada tahap sketch sebelumnya. Tahap penentuan ini
dilakukan biasanya dengan cepat dan memanfaatkan sistem voting. Voting dilakukan dengan
mengundang para calon user dan juga tim riset user dan membiarkan untuk menentukan sketsa
yang mereka pilih. Setelah proses voting selesai, dilakukan proses review terhadap hasil voting
yang telah diperoleh yang akan digunakan sebagai referensi dalam mendesain aplikasi mobile
booking online fastboat nusa penida
3.5 Prototype
Tahapan prototype merupakan tahapan merealisasi sketsa sederhana yang telah dipilih
pada tahapan decide sebelumnya. Pembuatan prototipe desain memanfaatkan aplikasi marvel
sehingga dapat dihasilkan mockup serta wireframing dari aplikasi mobile booking online fastboat
nusa penida. Pada gambar 4 menunjukkan tampilan login user. Jika user belum sebagai member
maka user bisa login menggunakan akun media sosial ataupun membuat akun baru melalui pilihan
akun google. Pada gambar 5 menunjukkan tampilan menu utama yang berisi search box untuk
mencari fastboat yang diperlukan user. Pada menu utama juga berisi informasi partner fastboat,
yang telah bekerja sama, menu compare harga fastboat, menu history pemesanan, menu invoice
dan status payment, menu e-ticket serta more untuk menuju bagian setting aplikasi. Pada gambar
6 menampilkan menu pencarian tiket fastboat berdasarkan keyword yang sudah dimasukkan oleh
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user. Hal ini akan ditampilkan oleh aplikasi jika user telah menginputkan keyword pada search
box. Selain itu pada gambar 6 juga ditunjukkan menu perbandingan harga tiket fastboat

Gambar 9. User login
Gambar user login yang menampilkan tampilan awal login user pada aplikasi mobile
booking online fastboat Nusa penida.

Gambar 10. Menu Utama
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Gambar 4. Merupakan tampilan menu utama pada rancangan UI aplikasi aplikasi
mobile booking online fastboat Nusa penida.

Gambar 11. Menu Search Fastboat yang tersedia dan Menu perbandingan harga fastboat
Gambar 5 merupakan tampilan pencarian fastboat dan untuk membandingkan harga fastboat
pada aplikasi mobile booking online fastboat Nusa penida.

Gambar 12. Menu e-ticket dan payment status pada aplikasi booking online tiket fastboat nusa
penida
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Gambar 7 menunjukkan menu e-ticket dimana user dapat mencetak atau mengirimkan eticket ke email user. Dan menu payment status juga ditunjukkan pada gambar 6 untuk
menampilkan status pembayaran bahwa sudah terbayar dengan sukses sebagai bukti bahwa
pembayaran lunas telah dilakukan oleh pengguna dan dapat ditunjukkan kepada operator boat.
Dengan adanya e-ticket sehingga dapat mengurangi penulisan kembali ticket fisik atau hardcopy
dan user tidak takut kehilangan tiket atau tiket basah terkena air karena e-ticket sudah tersimpan
pada aplikasi dan dapat dicek sewaktu-waktu
3.6 Validate
Pada tahap ini dilakukan proses validasi dengan menguji hasil prototipe yang telah dibuat
pada tahapan sebelumnya. Pengujian dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada
calon pengguna atau user untuk mengoperasikan desain aplikasi dalam bentuk simulasi yang telah
disiapkan pada tahap prototipe. Hasil pengujian dan percobaan yang dilakukan user menunjukkan
85 % pengguna setuju bahwa rancangan aplikasi booking online fastboat nusa penida ini dengan
menggunakan metode sprint design ini sangat nyaman untuk dioperasikan. Sebanyak 88%
menyatakan bahwa tampilan design dari rancangan aplikasi ini sangat mudah dipahami dan
dioperasikan. Sebanyak 90% user menyatakan bahwa mereka mampu untuk melakukan
komparasi harga dengan sangat mudah. Dan sebanyak 86% user menyatakan bahwa mereka
mudah mengecek status pembayaran dan mencari e-ticket dari fastboat yang telah dipesan
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah dengan memanfaatkan metode
design sprint dapat memudahkan perancangan aplikasi mobile booking online fastboat nusa
penida, perancangan yang dibuat ini mampu disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan
user. Dengan metode ini tahap awal dari setiap pengembangan dari aplikasi mobile mampu
menekan waktu dan tenaga yang relatif lebih lama jika tidak menggunakan metode ini serta
hambatan pada faktor finansial pengembangan aplikasi mobile dalam hal ini adalah aplikasi
booking online tiket fastboat nusa penida. Pada tahap validate diperoleh hasil 85% user yang
menguji coba simulasi design ini menyatakn nyaman saat dijalankan, sebanyak 90% menyatakan
mampu melakukan perbandingan atau komparasi harga. Dan sebanyak 86% menyatakan mudah
mengecek status pembayaran dan e-ticket fastboat user tersebut.
5. SARAN
Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut atau future works adalah Setelah tahap
development aplikasi berbasis android selesai, selanjutnya sebaiknya dilakukan pengujian usability
test. Usability merupakan istilah yang mengacu pada kemudahan manusia untuk menggunakan suatu
alat atau produk tertentu. Pengujian Usability bertujuan untuk mengukur kemudahan pengguna dalam
menggunakan aplikasi yang telah dibangun.
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Abstrak
Teknologi informasi dalam dunia usaha memudahkan para pengusaha dalam
memasarkan produk serta memajukan usahanya, antusias perkembangan pengguna sepeda di
tahun tahun terakhir ini telah mengalami peningkatan dimana tidak hanya alasan kesehatan
tetapi sudah menjadi bagian gaya hidup. Hal ini menyebabkan peluang bisnis yang menjanjikan
dimana toko sepeda mas mengalami peningkatan dalam transaksi penjualanya. Toko sepeda mas
dalam melakukan proses bisnisnya belum ditunjang dengan teknologi informasi sehingga
berdampak dalam pelayanannya kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin
membuat “Rancang Bagun Sistem Penjualan Kios Sepeda MasDi Berbasis Objek
Menggunakan Metode Waterfall“. Dalam rancang bangun penelitian ini penulis menggunakan
Metode pengembangan sistem waterfall. Model SDLC air terjun (waterfall) menyediakan
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau urut dimulai dari analisis, desain,
pengkodean, pengujian dan implementasi. Dalam Tahap analisis pengambilan data penulis
menggunakan teknik observasi, wawancara,dan studi pustaka, Untuk desain penulis melakukan
perancangan sistem dengan menggunakan UML untuk menggambarkan jalannya kinerja sistem,
Untuk pengkodean dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan database MySql,
Untuk tahap pengujian penulis melakukan pengujian secara blackbox dan pada hasil akhir dari
pembuatan aplikasi penjualan ini harapannya dapat semakin memudahkan proses transaksi
penjualan.
Kata kunci—Sistem, informasi, penjualan, objek, waterfall
Abstract
Information technology in the business world makes it easy for entrepreneurs to market
their products and advance their businesses, enthusiastic development of bicycle users in recent
years has increased where not only health reasons but has become part of the lifestyle. This has
led to promising business opportunities where the mas an increase in sales transactions.
Tokosepeda mas in conducting its business processes has not been supported by information
technology so that the impact on services is less than optimal. Based on this the author wants to
make "Design Objects of Object-Based Bicycle Sales Using a Waterfall Method". In the design
of this study the authors used the waterfall system development method. The waterfall SDLC
model provides a sequential or sequential software life-cycle approach starting from analysis,
design, coding, testing and implementation. In the analysis phase of data collection the authors
use the technique of observation, interviews, and literature studies, for the design of the author
to design the system using UML to describe the system performance nets, for the coding made
using the Java programming language with MySql database, for the testing phase the authors
carry out testing in blackbox and in the final result of making this sales application, it is hoped
that it can make the sales transaction process easier.
Keywords—system, information, sale, objek, waterfall
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1. PENDAHULUAN

P

erkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang komputer semakin modern dan hampir di
semua perusahaan menggunakan perangkat komputer sebagai alat pendukung untuk mencari
sebuah informasi yang mudah dan benar. Pada usaha penjualan sudah banyak pula yang
menggunakan teknologi informasi untuk menunjang kelancaran bisnisnya, karena perusahaan
membutuhkan data transaksi dan laporan yang benar dan tepat. Adanya teknologi dalam dunia
usaha, memudahkan para pengusaha dalam memasarkan produk serta memajukan usahanya.
Dalam suatu peran yang dimiliki oleh teknologi informasi, terdapat juga fungsi utama,
salah satu diantaranya adalah penciptaan informasi, dimana hal ini tidak dapat dilepaskan dari
sumber–sumbernya. Sumber informasi adalah “input” yang diperoleh dari berbagai sumber,
seperti kegiatan operasional, pendapat masyarakat, data yang diperoleh karena kegiatan
penelitian, dan data pencatatan. Semua informasi dapat diperoleh dengan cepat, hal ini
memberikan dampak yang efektif dan efisien dalam penyebaran-penyebaran informasi yang
saling terhubung sangat luas di seluruh dunia. Siapapun yang mempunyai hak akses di dalamnya,
dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Oleh karenanya suatu usaha,
terutama usaha penjualan memungkinkan menggunakan teknologi sistem informasi, dan juga
para pengusaha dituntut untuk menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan zaman yang
serba digital.
Menurut Arikunto “Komputerisasi adalah pemakaian komputer sebagai alat bantu
penyelesaian tugas sebagai pengganti penyelesaian pekerjaan secara manual”. Beberapa alasan
mengapa komputer begitu banyak digemari untuk digunakan antara lain: membantu di berbagai
bidang kehidupan terutama di bidang usaha, serta memudahkan dalam menangani kegiatan
operasional. Maka dari itu didalam dunia usaha perlu adanya tatanan baru ini, agar usahanya
berkembang dan mampu bersaing dengan usaha yang lain. [1].
Kios Sepeda Mas Di salah satu kios yang menjual berbagai macam sepeda ontel dan
onderdil dari keluaran yang lama sampai yang baru. Kios sepeda yang dimiliki oleh Pak
Supardiyanto ini berdiri pada tanggal 15 Mei 2002 berlokasi di Pengging Boyolali. Saat ini pihak
Kios Sepeda Mas Di masih menggunakan sistem konvensional atau tulis tangan. Saat melakukan
transaksi, ramainya pengunjung membuat pegawai salah dalam penulisan harga di nota. Pihak
kios belum bisa membuat laporan dikarenakan terbatasnya pegawai. Untuk mengetahui hasil
laporan, dibutuhkan waktu yang lama untuk melihatnya. Penerimaan informasi laporan menjadi
sangat lambat karena harus mencari data transaksi penjualan yang begitu ribet.
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin membuat “Rancang Bagun Sistem Penjualan Kios
Sepeda Mas Berbasis Objek Menggunakan Metode Waterfall“.
2. METODE PENELITIAN
Perancangan sebuah sistem memerlukan metode-metode atau langkah-langkah dalam
pembangunan atau pengembangan sistem. [2]. Metode pengembangan sistem waterfall. Model
SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linier). Model
air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau urut dimulai
dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan tahap support [3].
a. Analisa
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan
kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang
dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk
didokumentasikan.
b. Desain
Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan
program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi
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antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak
dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan
menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada
tahap ini juga perlu didokumentasikan.
c. Pembuatan kode program
Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini
adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.
d. Pengujian
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logika program dan fungsional serta
memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir
kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang
diinginkan.
e. implementasi dan pemeliharaan (maintenance)
Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika
sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul
dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan
lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses
pengembangan mulai dari tahap analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak
baru [3].
Adapun alat yang digunakan untuk membuat rancang bangun sistem penjualan ini yaitu
Unified Modelling Language (UML). UML merupakan himpunan struktur dan teknik untuk
pemodelan desain program berorientasi objek (OOP) serta aplikasinya. [4]. UML menjadi salah
satu alat bantu yang handal di dunia perkembangan sistem berbasis objek, hal ini disebabkan
karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang
sistem untuk membuat cetak biru atas visi dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti serta
dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan rancangan
dengan yang lain. [5].
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perancangan Proses
Dari analisa diatas, maka kemampuan sistem yang akan dibuat ini nantinya bisa
mengakomodasi kebutuhan pengguna (user) yang terdapat dalam tabel berikut :

Sisi
Admin

Kasir

Proses
Login Admin
Tambah User
Tambah Data
Login Kasir
Tambah transaksi

Laporan
Pegawai

Login Pegawai
Tambah transaksi
Laporan

Tabel 1. Perancangan Proses
Keterangan
Berisi Form yang digunakan untuk validasi Login Admin
Digunakan untuk menambah user pengelola transaksi
Digunakan untuk menambah data dalam pengelola transaksi
Berisi Form yang digunakan untuk validasi Login Kasir
Digunakan untuk menambah transaksi baru dalam
pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan yang
terjadi.
Digunakan untuk menampilkan laporan
Berisi Form yang digunakan untuk validasi Login Pegawai
Digunakan untuk menambah transaksi baru dalam
pengelolaan transaksi penjualan yang terjadi.
Digunakan untuk melihat laporan penjualan.
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3.2. Perancangan Sistem
3.2.1. Perancangan Model Proses
Dalam perancangan sistem yang dibangun ini bersifat object oriented (berorientasi
objek) dengan menggunakan UML (Unified Modelling Language). Sebagai bahasa pemodelan
dan untuk menggambarkan sistem yang akan dibuat.
3.2.2. Use Case Diagram
1. Deskripsi Use Case Login Aplikasi

Gambar 1. Use Case Diagram Login Aplikasi
Actor
Description
Tujuan

: Admin, Kasir, dan Pegawai
: Form login untuk membedakan tampilan user sesuai hak akses pada
sistem
: Verifikasi login, untuk mengelola sistem aplikasi

2. Deskripsi Use Case Login Admin

Gambar 2. Use Case Diagram Admin
Actor
Description
Tujuan

: Admin
: Form admin digunakan untuk mengelola data yang akan di tampilkan
pada halaman sistem.
: Verifikasi Login
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3.2.3. Activity Diagram
Activity Diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang
dapat memodelkan proses – proses apa saja yang terjadi pada sistem.
1. Activity Diagram Admin

Gambar 3. Activity Diagram Admin
3.2.4. Sequence Diagram
Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah scenario.
Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segiempat
bernama.
2. Sequence Diagram Admin

Gambar 4. Sequence Diagram Admin
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3.2.5. Class Diagram
Class Diagram yaitu sebuh spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah
objek dan merupakan inti dari pengembangan dan perancangan berorientasi objek. Berikut ini
adalah diagram kelas pada sistem informasi penjualan berbasis dekstop pada Kios Sepeda Mas
Di yang diusulkan :

Gambar 5. Class Diagram
3.2.6. Implementasi Desain Sistem
Implementasi sistem yang diusulkan yaitu implementasi design halaman Login,
implementasi design halaman utama, design halaman data user dan design transaksi.
1.
2.
3.

Halaman Login
Halaman Menu Admin

Gambar 6. Halaman Menu Admin
Pada gambar 6. adalah gambar halaman menu admin (pemilik), admin memiliki hak akses
sepenuhnya.
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4. Halaman Form Barang

Gambar 7. Halaman Form Barang
Pada gambar 7. adalah form data barang, barang hanya bisa diinputkan oleh admin /
pemilik toko. Stok pada barang itu disable / tidak bisa diinputkan karena itu nanti akan otomatis
mengisi stok ketika user melakukan transaksi pembelian barang.
3.2.7. Pengujian
Pengujian sistem ini mengunakan Blackbox Testing . Blackbox testing merupakan
pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa
fungsional dari software atau metode pengujian diterapkan pada semua tingkat untuk menemukan
kesalahan interface, struktur data atau akses database eksternal. Sistem yang dibuat dalam hasil
pengujian haruslah sesuai hasil yang diharapkan dan berfungsi dengan baik.
4. KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat:
a. menyajikan data maupun informasi yang dapat diakses tanpa membutuhkan waktu yang lama
b. membantu dalam melakukan transaksi dengan benar,
c. memberikan informasi laporan, barang serta administrasi penjualan.
5. SARAN
Adapun saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan pengembangan sistem yang akan
datang sebagai berikut :
a. sistem yang dibuat ini hanya dapat menangani pengolahan data, transaksi, serta
b.

laporan penjualan saja perlu adanya tambahan laporan laba-rugi
Sistem yang dibuat berbasis dekstop sehingga belum bisa menangani proses
penjualan secara online sehingga untuk memperluas area bisnis perlu dibuatkan
sebuah sistem yang dapat diakses secara online.
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Abstrak
Proses bisnis dalam perusahaan merepresentasikan kegiatan-kegiatan utama dan
pendukung dalam mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan, informasi dan
pengetahuan dalam suatu organisasi. Untuk perusahaan dengan kondisi lingkungan ekonomi
yang cenderung berubah-ubah, diperlukan proses bisnis yang dapat mendorong kinerja
perusahaan. Yayasan Kasih Bunda Nanda sebagai penyedia jasa pengasuh anak dan lansia harus
memiliki nilai kompetitif dalam menghasilkan produknya, untuk itu diperlukan proses bisnis yang
bertujuan untuk membantu menempatkan para talent sesuai skill yang dibutuhkan oleh keluarga
yang membutuhkan jasa pengasuh anak dan lansia. Penelitian ini merupakan applied research
secara deskriptif, sedangkan pemodelan, menggunakan alat modeling yaitu business process
modelling notation (BPMN), dan diagram use case. Siklus pemodelan proses bisnis menghasilkan
pemodelan proses bisnis berbasis object oriented yang menunjukkan perbedaan layanan yang
diberikan organisasi kepada talent dan keluarga melalui pemanfaatan teknologi berbasis web
untuk mempermudah pencarian pekerja yang mampu membantu keluarga yang membutuhkan
jasa pengasuh anak dan lansia.
Kata kunci—Model Proses Bisnis, Object Oriented, Arsitektur Bisnis

Abstract
Company business processes represent the primary activities and support activity for
organizing and coordinating work, information and knowledge in an organization. Business
processes are needed to encourage company performance in transformation of economic
environtment. Kasih Bunda Nanda Foundation as a provider of childcare and elderly services
must have a competitive value in producing services procucts, therefore business processes are
needed to employ talents in accordance with the required skills for families who need caregivers
for children and the elderly. This research using descriptive applied research, and using business
process modelling notation and use case diagram as modelling tools. The business process
modeling cycle produces object oriented based business process modeling that shows the
difference in services provided by organizations to talents and families through the use of webbased technology to facilitate seeking for workers who are able to help families who need service
of childcare and elderly.
Keywords—Business Process Model, Object Oriented, Business Architecture
1. PENDAHULUAN

P

roses bisnis yang baik harus memiliki tujuan yaitu menciptakan efektifitas dan efisiensi serta
dapat meningkatkan produktifitas dari organisasinya. Semua organisasi tentulah memiliki
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tujuan bagaimana membawa organisasi dapat bertahan hidup selama mungkin dan senantiasa
meningkatkan produktifitasnya. Agar tujuan organisasi tersebut dapat dicapai, maka sebuah
organisasi sangatlah membutuhkan proses bisnis yang baik. Melalui proses bisnis, kondisi
lingkungan ekonomi suatu organisasi yang cenderung berubah ubah akan mendorong
meningkatnya kinerja dalam organisasi [1].
Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang lengkap, terkoordinasi secara dinamis,
atau tugas yang berhubungan secara logis yang harus dilakukan untuk memberikan nilai kepada
pelanggan atau untuk memenuhi tujuan strategis lainnya [2]. Beberapa penelitian empiris
menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara manajemen proses dan keberhasilan bisnis
[1,3,4,5].
Yayasan Kasih Bunda Nanda merupakan sebuah organisasi yang menyalurkan tenaga
kerja sebagai pengasuh bayi, anak, dan lansia. Yayasan Kasih Bunda Nanda sudah beroperasi
kurang lebih dari 5 tahun. Persaingan bisnis yang semakin ketat menyebabkan organisasi harus
dapat mengoptimalkan proses bisnis di dalam organisasi dengan cara melakukan evaluasi dan
perbaikan terhadap proses yang saat ini berjalan di dalam organisasi [6]. Yayasan Kasih Bunda
Nanda memiliki visi membantu para orang tua atau rumah tangga untuk menemukan pengasuh
yang berkualitas dengan cara yang mudah. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan oleh
perusahaan untuk membantu tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dibutuhkan, dimana saat
ini organisasi menggunakan platform apliksai berbasis web untuk merekrut tenaga kerja. Disisi
lain, platform ini juga membantu keluarga yang membutuhkan jasa pengasuh untuk mendapatkan
kandidat yang berkualitas secara lebih efektif.
Keadaan organisasi dengan jumlah tenaga kerja (talent) yang semakin bertambah serta
pengguna jasa pengasuh juga diharapkan semakin bertambah tiap tahunnya, menuntut organisasi
memiliki produk dan layanan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pengguna
jasa. Selain kebutuhan dan tuntutan pengguna jasa, kemajuan teknologi juga sebagai penggerak
utama untuk lebih kompetitif didalam kompetisi global saat ini [7]. Guna memberikan nilai daya
saing yang unggul dengan perusahaan dalam bidang yang sama, Yayasan Kasih Bunda Nanda
membutuhkan perubahan dan perbaikan proses yang ada saat ini agar organisasi dapat berfokus
pada talent, mampu berkompetisi melalui layanan yang lebih cepat dan akurat, memperbaiki
penggunaan berbagai sumberdaya dan mengelola hubungan internal di dalam organisasi.
Proses bisnis didalam organisasi secara umum memiliki dua karakteristik penting yaitu
pelanggan internal dan eksternal [8]. Konteks desain ulang suatu proses bisnis organisasi
dipengaruhi oleh hubungan antara inovasi teknologi dan proses bisnis antar organisasi yang
memberikan keunggulan kompetitif strategis agar tercapai transformasi [9].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian bisnis ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh Yayasan
Kasih Bunda Nanda (applied research). Riset deskriptif mempunyai tujuan untuk menguraikan
fenomena atau karakteristik [9]. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan pimpinan dan
unit Human Resource, serta wawancara dengan talent yang sudah dibekali dengan pelatihan dari
organisasi. Data sekunder yang diperoleh antara lain tinjauan umum organisasi, pengelolaan
organisasi, serta produk layanan yang ditawarkan oleh organisasi.
Arsitektur bisnis adalah representasi formal dan tools serta informasi bagi profesional
bisnis organisasi dalam menilai, merubah, dan merancang bisnis [10]. Proses-proses bisnis adalah
sarana untuk merealisasikan strategi bisnis, sedangkan arsitektur adalah rancangan infrastruktur
untuk menjalankan proses-proses bisnis. Proses bisnis dapat dipahami sebagai sejumlah aktivitas
yang merubah input menjadi sejumlah output (barang dan jasa) untuk orang lain atau proses yang
menggunakan orang dan alat [7]. Model proses bisnis bisa digunakan sebagai dasar dalam
mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang merupakan bagian utama dalam pengembangan
sistem informasi enterprise. Siklus model proses bisnis memiliki 9 (sembilan) tahapan (Gambar
1) [11].
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Gambar 1 Business Process Modelling
Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan sebuah sistem adalah
kegagalan dalam memahami persyaratan dan keinginan pengguna. Untuk meminimalisasi
masalah tersebut, teknik yang dapat digunakan adalah object-oriented analysis and design
(OOAD) [12]. Object-oriented adalah konstruksi objek yang menggunakan kumpulan objek yang
berisi nilai yang disimpan dari variabel instan yang ditemukan dalam suatu objek [13].
Pemodelan arsitektur bisnis dengan pendekatan object-oriented pada Yayasan Kasih
Bunda Nanda dilakukan dengan menggunakan teknik Unified Modeling Language (UML).
Penggunaan UML sebagai model arsitektur bisnis akan menjadi dasar pengembangan sistem
informasi terintegerasi dan untuk memfasilitasi pengembang sistem untuk memahami
fungsionalitas sistem melalui model visual [14]. Menuangkan proses bisnis dalam bentuk diagram
bertujuan sebagai dokumentasi, komunikasi dengan user dan memudahkan untuk memahami
proses bisnis yang memiliki nilai kompetitif. Oleh karena itu maka dalam pemodelan proses bisnis
diperlukan alat pemodelan yang standar diantaranya adalah American Association of Mechanical
Engineering (ASME), Flowchart/Flowmap, Integration Definition for Function Modeling
(IDEFO), Input, Guide, Output, Enabler (IGOE), Business Process Modeling Notation (BPMN),
dan Unified Modeling Language (UML).
Proses bisnis Yayasan Kasih Bunda Nanda meliputi unit Human Resource yang memiliki
tanggungjawab pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dan hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan-kegiatan pembinaan tenaga kerja serta mempunyai kewajiban memelihara dan
menjaga citra organisasi. Unit Finance memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan dan
mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak organisasi agar efisien,
akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku serta merencanakan
dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol penggunaan
anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam
menunjang kegiatan operasional perusahaan. Unit Layanan Karir memiliki tanggungjawab
memberikan bimbingan pilihan layanan karir kepada para talent sesuai permintaan pengguna
layanan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Implementasi pendekatan perancangan berorientasi objek dilakukan pada pemodelan
arsitektur bisnis perekrutan tenaga kerja (talent) pada Yayasan Kasih Bunda Nanda. Kerangka
dasar dalam memodelkan arsitektur bisnis dilakukan dengan melihat area fungsi utama dan fungsi
pendukung dalam proses perekrutan talent, dimana pemetaan area fungsi utama dan fungsi
pendukung menggunakan analisa value chain [14].
Tabel 1 Business System Definition
Nama Fungsi
Fungsi Utama
Konsultasi

Penempatan

Talent Search

Deskripsi
Layanan yang disediakan Yayasan Kasih Bunda Nanda untuk pencari kerja
(talent) agar dapat berkonsultasi seputar kualifikasi talent yang dibutuhkan
oleh organisasi.
Layanan yang membantu talent untuk mengetahui keluarga yang
membutuhkan talent sebagai pengasuh anak/lansia, dimana talent dapat
memilih dari lowongan yang tersedia untuk dapat bekerja.
Layanan yang dapat membantu keluarga yang membutuhkan pengasuh
anak/lansia untuk memilih talent yang disediakan oleh Yayasan Kasih Bunda
Nanda.

Fungsi Pendukung
Human Resouce
Merekap data dan membantu karyawan dalam pengurusan pajak, BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan perlengkapan data yang diperlukan
saat talent ditempatkan pada satu keluarga.
Accounting
Menyusun laporan keuangan suatu perusahaan sebelum dipresentasikan dan
dipertanggung jawabkan dihadapan pimpinan
Internal
Mengembangkan dan memelihara aplikasi office dan layanan informasi
Programmer
kepada unit internal perusahaan.

Business system definition memberikan gambaran bahwa proses bisnis perusahaan terdiri
atas 3 fungsi utama dan 3 fungsi pendukung. Produk layanan Yayasan Kasih Bunda Nanda adalah
keberhasilan dalam menempatkan para talent untuk bekerja pada keluarga yang diinginkan, dan
memberikan solusi bagi keluarga yang membutuhkan pengasuh anak/lansia. Proses untuk
menghasilkan produk layanan tersebut dimulai dari merekrut calon talent, memberikan
bimbingan dan pelatihan berdasarkan peminatan dari calon talent sampai talent dinyatakan siap
bekerja dan ditempatkan pada keluarga yang membutuhkan, serta mempersiapkan administrasi
penempatan para talent. Untuk memahami proses-proses bisnis maka diperlukan value chain
sebagai alat mendefinisikan kompetensi inti di mana perusahaan dapat mengejar keunggulan
kompetitifnya (Gambar 2).
KONSULTASI

VI
SI
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M

IS
I

TALENT SEARCH

HUMAN
RESOURCE
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PROGRAMMER

Gambar 2 Value Chain Rekrutmen Talent
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Strategi bersaing melalui kompetensi inti value chain adalah dengan memberikan nilai
diferensiasi atas produk perusahaan. Produk layanan dari Yayasan Kasih Bunda Nanda adalah
keberhasilan untuk menempatkan para talent sesuai dengan keinginan dan kualifikasi yang
dibutuhkan. Oleh karenanya dengan memberikan pelayanan (service) yang berbeda dan informasi
dengan cepat dan berkualitas kepada para calon talent serta keluarga yang membutuhkan
pengasuh anak/lansia sebagai stakeholder menjadi daya tarik dan strategi bersaing yang dilakukan
oleh Yayasan Kasih Bunda Nanda. Penggunaan business process modelling bertujuan untuk
menggambarkan proses bisnis yang lebih efesien dengan memberikan layanan yang maksimal
kepada para stakeholder untuk mencapai visi dan misi organisasi (Gambar 3).
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Gambar 3 Business Process Modelling
Berdasarkan pemodelan bisnis yang telah digambarkan, maka arsitektur dapat dilanjutkan
pada pemodelan arsitektur bisnis yang digambarkan dengan menggunakan UML melalui diagram
use case untuk mendefenisikan kebutuhan sistem perekrutan talent pada Yayasan Kasih Bunda
Nanda (Gambar 4).
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<<include>>
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<<include>>

Registrasi
Keluarga

Gambar 4 Diagram Use Case Perekrutan Talent
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Diagram Use Case menunjukkan proses bisnis yang dijalankan oleh organisasi, dimana
actor yang terlibat dalam proses bisnis utama terdiri dari Talent, Keluarga, dan Unit Human
Resource. Yayasan Kasih Bunda Nanda memliki aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga actor,
dimana proses dimulai dari registrasi yang dilakukan oleh Talent. Berdasarkan data dan keahlian
yang telah diinput oleh Talent, maka Unit Human Resource dapat melakukan filter apakah Talent
sudah siap dan layak untuk ditempatkan pada keluarga yang membutuhkan jasa. Kemudian dari
data tersebut, keluarga yang membutuhkan jasa talent bisa melihat profil Talent, dan jika cocok
dengan kualifikasi yang dibutuhkan maka keluarga dapat merekrut Talent untuk diperkerjakan.
4. KESIMPULAN
Pemodelah arsitektur proses bisnis dilakukan pada Yayasan Kasih Bunda Nanda untuk
menggambarkan produk layanan yang ditawarkan oleh organisasi kepada para talent untuk
ditempatkan pada keluarga yang membutuhkan jasa pengasuh anak/lansia. Organisasi belum
melakukan analisis proses bisnis nya sehingga belum mengetahui kompetensi primer yang dapat
dijadikan produk unggulan dan kompetitif untuk saat ini dan masa kedepan. Untuk memberikan
solusi yang bernilai kompetitif bagi organisasi maka dilakukan perbaikan proses bisnis
perusahaan melalui sembilan tahap dalam siklus modelling proses bisnis. Analisa value chain
yang telah dilakukan memberikan diferensiasi atas service atau layanan kepada para stakeholder,
yang dimodelkan dengan unified modelling language.
5. SARAN
Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan mengembangkan aplikasi web service agar
aplikasi yang digunakan pada unit Human Resource, Accounting, dan Aplikasi Web memiliki
integrasi dan operabilitas yang jauh lebih stabil dan baik dari saat ini.
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Abstrak
Proses pemilihan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dinas Sosial
Kabupaten Tasikmalaya diawali dari proses penyerahan dokumen pengajuan bantuan yang
diketahui dan direkomendasikan oleh Camat serta Kepala Desa setempat. Pada proses
penyerahan dokumen pengajuan bantuan belum optimal karena memerlukan banyak waktu,
biaya yang tidak sedikit bahkan cukup menguras tenaga karena luasnya cakupan wilayah
Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, proses pemilihan penerima bantuan yang dilakukan Dinas
Sosial Kabupaten Tasikmalaya belum menggunakan metode perhitungan dalam pengambilan
keputusan yang dikhawatirkan terjadinya penilaian secara subjektif pada proses pemilihan
tersebut. Dalam penelitian ini dirancang sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat
mengoptimalkan proses pemilihan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan
pengembangan sistem menggunakan metode SDLC dan perancangan database menggunakan
ERD, serta diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan database
dengan MySQL. Metode keputusan yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process untuk
perhitungan bobot prioritas dan konsistensi kriteria sedangkan Technique For Order Preference
By Similarity To Ideal Solution untuk menghitung nilai preferensi dan prioritas rekomendasi
penerima bantuan. Hasil yang dicapai dari sistem pendukung keputusan ini dapat membantu
proses penyerahan dokumen pengajuan bantuan menjadi lebih cepat, menghasilkan nilai CR =
0,005 yang menunjukan konsistensi nilai perbandingan kriteria yang diberikan dan mampu
menghasilkan rekomendasi penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Kata kunci - AHP, Rumah Tidak Layak Huni, Sistem Pendukung Keputusan, TOPSIS
Abstract
Recipient selection process of rehabilitation homes are not habitable in Tasikmalaya
Regency of Social Service starts from the process of submission of documents filing assistance
known and recommended by the head of a local village chief as well. On the process of
submission of documents filing assistance not optimal because it requires a lot of time, the cost
of which is not even a little bit quite draining because the extent of the coverage area of
Tasikmalaya Regency. In addition, the recipient selection process conducted Social Agency of
Tasikmalaya Regency not yet using calculation method in decision-making which feared the
onset assessment subjectively on the selection process. In the study designed a decision support
system that can optimize the process of the selection of recipient rehabilitation home is not
livable with system development method using SDLC and designing databases using an ERD,
and implemented with the programming language PHP and the MySQL database with storage.
The decision method that is used is the Analytical Hierarchy Process to the calculation of the
weighting of priorities and consistency of criteria while the Technique For Order Preference
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By Similarity To Ideal Solution for calculating the value of preferences and priorities
recommendations for the recipient. Results achieved from this decision support systems can
help the process of submission of documents filing assistance become faster, resulting in a
value of CR = 0.005 showed consistency value comparison criteria provided and was able to
produce Home rehabilitation assistance recipients recommendations not livable.
Keywords - AHP, Decision Support Systems, The House Is Not Livable, TOPSIS

1. PENDAHULUAN

P

ada hakekatnya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan bukanlah hal yang
mudah bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga kurang mampu, rumah
hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakan dari sisi fisik,
mental maupun sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni
berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.
Permasalahan rumah tidak layak huni yang dtempati dan dimiliki oleh kelompok rumah
tangga kurang mampu merupakan situasi yang multidimensional. Oleh karena itu, kepedulian
untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh
komponen masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, LSM serta elemen lainnya.
Untuk memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
mengalokasikan kegiatan fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai dengan
kebutuhan masyarakat [1].
Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya,
gambaran umum pembangunan bidang perumahan diantaranya dapat diketahui dari
kondisi rumah layak huni dan rumah tidak layak huni. Seperti terlihat pada tabel dibawah
ini mengenai prosentase jumlah rumah layak dan rumah tidak layak huni tahun 2013-2016
:
Tabel 1. Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Tahun

2013
2014
2015
2016
Uraian
Jumlah Rumah
168.873 163.444 177.060 175.982
Prosentase jumlah rumah layak
62%
63%
71,2%
82%
huni terhadap total jumlah rumah
Prosentase jumlah rumah tidak
layak huni terhadap total jumlah
28%
25%
38%
35%
rumah
Berdasarkan tabel 1, diketahui prosentase jumlah rumah layak huni di Kabupaten
Tasikmalaya yang terhitung dari tahun 2013 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan.
Begitu juga pada jumlah rumah tidak layak huni, untuk tahun 2013 hingga tahun 2014
prosentase jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan, namun pada tahun 2015
mengalami kenaikan kembali hingga 38% dari total jumlah rumah yang ada di Kabupaten
Tasikmalaya. Pada tahun 2016 prosentase jumlah rumah tidak layak huni mengalami
penurunan ke angka 35%. Penurunan terhadap prosentase jumlah rumah tidak layak huni
salah satunya karena pelaksanaan program RTLH oleh Dinas Sosial Kabupaten
Tasikmalaya.
Proses pelaksanaan rekomendasi penerima bantuan RTLH di Dinas Sosial
Kabupaten Tasikmalaya yang sedang berjalan saat ini diawali dari pengumpulan data
calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH yang diketahui dan direkomendasikan oleh
Camat dan Kepala Desa setempat berdasarkan kriteria dari Dinas Sosial. Pada proses
penyerahan dokumen pengajuan bantuan RTLH, setiap Desa harus mendatangi langsung
Kantor Dinas Sosial hanya untuk menyerahkan dokumen pengajuan bantuan tersebut.
Namun luasnya cakupan wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu kendala yang
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menghambat dalam proses tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial
Kabupaten Tasikmalaya, jarak Kantor Kecamatan ke Dinas Sosial Kabupaten
Tasikmalaya digambarkan dalam bentuk grafik berikut :

(Jarak/km)

Grafik Jarak Kantor Kecamatan Ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten
Tasikmalaya
200
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70 79 43

25 40 41
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20 41 11 32 6 0 31 4 18 5 42 32 6 29

Gambar 13. Grafik Jarak Kantor Kecamatan Ke Dinas Sosial [2]
Pada gambar 1.1 diketahui Kecamatan Cikalong dan Cikatomas menjadi
Kecamatan yang paling jauh ke Dinas Sosial dengan jarak 97 km. Sedangkan Kecamatan
Singaparna menjadi Kecamatan yang paling dekat dengan jarak 0 km untuk menuju ke
Dinas Sosial. Merujuk dari permasalahan tersebut, sistem yang berjalan di Dinas Sosial
Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan belum optimal karena memerlukan banyak
waktu, biaya yang tidak sedikit dan cukup menguras tenaga untuk melakukan proses
penyerahan dokumen pengajuan bantuan RTLH.
Selama ini proses penyeleksian penerima bantuan RTLH yang dilakukan pihak Dinas
Sosial Kabupaten Tasikmalaya belum menggunakan metode perhitungan dalam pengambilan
keputusan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendukung penilaian dan pembuatan
laporan rekomendasi penerima bantuan RTLH serta dikhawatirkan terjadinya subjektivitas dalam
proses pemilihan tersebut.
Dari permasalahan jarak pada proses penyerahaan dokumen pengajuan hingga ke
proses pemilihan penerima bantuan RTLH dan pembuatan laporan rekomendasi yang
belum efektif, maka diperlukan pembuatan teknologi informasi guna membantu pihak
Dinas Sosial memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Dengan diterapkannya
sistem pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak
huni bebasis web di Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat meminimalisir
permasalahan-permasalahan seperti yang sudah dipaparkan. Dengan output berupa
program aplikasi yang menerapkan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan
TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution) untuk
menghasilkan rating keputusan dalam penyeleksian alternatif terbaik guna mencapai hasil
yang optimal serta pembuatan laporan yang lebih efektif.
2. METODE PENELITIAN
Metode pengembangan Sistem Pendukung Keputusan di Dinas Sosial Kabupaten
Tasikmalaya menggunakan Metode System Development Life Cycle (SDLC). Adapun model
yang digunakan yaitu model Waterfall. Aktifitas yang terdapat di dalam waterfall tampak
pada gambar berikut :
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Gambar 14. Tahapan Waterfall [3]
Pada skema waterfall terdapat beberapa tahapan. Yaitu sebagai berikut :

2.1. Requirements Analysis and Definition
Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis
dan didefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun, kegiatan yang dilakukan
diantaranya mempelajari sistem yang lama, menganalisis dokumen, menganalisis prosedur
pemilihan penerima bantuan RTLH, analisis data menggunakan metode AHP dan TOPSIS
serta analisis kebutuhan pengguna (User Requirement). Pada proses user requirement metode
elisitasi digunakan untuk mengumpulkan dan menyeleksi kebutuhan sistem yang diharapkan
stakeholder.

2.2. System and Software Design
Fase selanjutnya yang dilakukan adalah perancangan sistem dan aplikasi, kegiatan
yang dilakukan dalam tahapan ini diantaranya :
a.

Membuat pemodelan sistem menggunakan
Modeling Language).

UML (Unified

b. Membuat perancangan basis data.

Melakukan perancangan antar muka input-output.
2.3. Implementation and Unit Testing
c.

Dari fase desain perangkat lunak selanjutnya melakukan fase implementasi dan
pengujian unit. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit program memenuhi
spesifikasinya, kegiatan yang dilakukan diantaranya :
a.

Implementasi antar muka.
Implementasi hardware dan software.

b.
c. Pengujian sub-sub program.

2.4. Integration and System Testing
Dari fase implementasi dan pengujian unit kemudian melakukan fase integrasi dan
pengujian sistem. Unit program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk
memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak, teknik pengujian yang
dilakukan pada penelitian ini menggunakan pengujian black box. Dalam pengujian black box
penulis melakukan pengujian validasi dan fungsional terhadap form login, form data
penduduk, form pengajuan, form verifikasi, form perbandingan kriteria, form penilaian
data pemohon, dan form perhitungan AHP-TOPSIS.

2.5. Operation and Maintenance
Setelah melakukan fase-fase tersebut fase selanjutnya yaitu fase pengoperasian dan
pemeliharaan sistem, pemeliharaan melibatkan penanganan kesalahan yang tidak
ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit
sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru., dan akurat mengenai
fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu [4].
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Pemecahan Masalah Menggunakan Metode
AHP-TOPSIS
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Perhitungan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menetakan
tiap-tiap bobot (TPV) pada kriteria, serta menetukan rasio konsistensi diterima atau tidaknya
setiap kriteria. Sedangkan metode TOPSIS digunakan sebagai perhitungan rekomendasi
penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3.1.1.
Perhitungan Metode AHP
1. Penentuan Kriteria
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya kriteria yang
diperlukan dalam rekomendasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni antara lain :
Tabel 2. Kriteria Pemilihan Penerima Bantuan RTLH
Kode
Kriteria
Atribut
C1
Kondisi Struktur Bangunan
Benefit
C2
Kondisi Atap
Benefit
C3
Kondisi Dinding
Benefit
C4
Kondisi Lantai
Benefit
C5
Penghawaan
Cost
C6
Utilitas
Cost
C7
Luas Bangunan
Cost
C8
Pencahayaan
Cost
C9
Jumlah penghasilan
Benefit
C10
Bukti Kepemilikan Tanah
Benefit
C11
Kesiapan Swadaya
Benefit

Tahap selanjutnya yaitu menentukan nilai untuk setiap faktor atau kriteria, penilaian ini
berdasarkan dari kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Berikut penilaian sub kriteria
yang dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Nilai Sub Kriteria
Kriteria
Kondisi Struktur
Bangunan

Kondisi Atap

Kondisi Dinding

Jenis Lantai

Penghawaan

Utilitas

Luas Bangunan

Pencahayaan

Sub Kriteria
Rusak Ringan (RR)
Rusak Sedang (RS)
Rusak Berat (RB)
Rusak Ringan (RR)
Rusak Sedang (RS)
Rusak Berat (RB)
Rusak Ringan (RR)
Rusak Sedang (RS)
Rusak Berat (RB)
Keramik (K)
Semen (S)
Tanah/Papan/Bambu (T)
Ventilasi 0-5% Luas Lantai
Ventilasi 5-10% Luas Lantai
Ventilasi >10% Luas Lantai
Tidak Ada MCK
Ada MCK (Pembuangan Cubluk)
Ada MCK (Pembuangan Septik Tank)
<7,2 m2 / orang
>7,2 m2 / orang
Luas Jendela 0-5% Luas Dinding

Nilai
3
5
10
3
5
10
3
5
10
3
5
10
3
5
10
3
5
10
5
10
3

Luas Jendela 5-10% Luas Dinding

5

Luas Jendela >10% Luas Dinding

10

1304

Jumlah Penghasilan

0 – Rp.600 ribu
Rp. 600 ribu – Rp.1,2 juta

1

Rp.1,2 juta – 1,8 juta

7
1

3

Kikitir (K)
Kikitir & PBB (KP)

Kepemilikan Surat
Tanah

3
5
7
3
6

Akta Jual Beli (AB)
Bersertifikat (B)
Tidak Siap Swadaya (TS)
Siap Swadaya (S)

Kesiapan Swadaya

2. Penentuan Bobot Prioritas dan Konsistensi Kriteria
a.

Langkah yang harus dilakukan dalam menentukan prioritas kriteria adalah sebagai berikut :
Membuat perbandingan matriks berpasangan indikator yang digunakan, berdasarkan
kepentingan relatif dari masing-masing indikator. Berikut matriks perbandingan
berpasangan kriteria sistem pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan rumah tidak
layak huni dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Matriks Perbandingan Berpasangan
Kode
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
Σ

b.

C2
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2
0,2
0,143
8,543

C3
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2
0,2
0,143
8,543

C4
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2
0,2
0,143
8,543

C5
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2
0,2
0,143
8,543

C6
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2
0,2
0,143
8,543

C7
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2
0,2
0,143
8,543

C8
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2
0,2
0,143
8,543

C9
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
0,333
42,333

C10
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
0,333
42,333

C11
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
1
63

Mengitung matriks normalisasi dengan membagi elemen pada setiap kolom dengan total
perkolom yang sesuai.
Kode
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

c.

C1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,2
0,2
0,143
8,543

C1
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,023
0,023
0,017

C2
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,023
0,023
0,017

C3
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,117
0,023
0,023
0,017

Tabel 5. Matriks Nilai Normalisasi
C4
C5
C6
C7
C8
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
0,023 0,023 0,023 0,023 0,023
0,023 0,023 0,023 0,023 0,023
0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

C9
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,024
0,024
0,008

C10
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,024
0,024
0,008

C11
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
0,111
0,048
0,048
0,016

Mencari rata-rata untuk setiap baris pada matriks normalisasi, sehingga didapatkan bobot
(W) dari masing-masing kriteria.

Kriteria
Bobot (W)

C1
0,117

C2
0,117

C3
0,117

Tabel 6. Bobot Prioritas
C4
C5
C6
C7
0,117 0,117 0,117 0,117
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d. Uji konsistensi matriks
Uji konsistensi ini penting untuk mengecek apakah kita sudah benar (konsisten)
memberikan nilai perbandingan pada setiap kriteria. Berikut langkah untuk menghitung
konsistensi matriks:
i.

Menghitung nilai CM (Consistency Measure)

Nilai CM (Consistency Measure) didapat dari hasil perkalian antara matriks
perbandingan berpasangan pada tabel 4 dengan nilai bobot prioritas kriteria masingmasing baris pada tabel 6.
Tabel 7. Nilai CM (Consistency Measure)
Kriteria
CM
ii.

C1
11,1

C2
11,1

C3
11,1

C4
11,1

C5
11,1

C6
11,1

C7
11,1

C8
11,1

C9
11,039

C10
11,039

C11
11,008

Menghitung nilai CI (Consistency Index)
Nilai CI (Consistency Index) didapat dengan rumus :
𝑚𝑎𝑥−𝑛
𝐶𝐼 =

(1)

𝑛

LambdaMax adalah rata-rata dari CM (Consistency Measure), n adalah jumlah kriteria
(ukuran matriks) = 11, sehingga : CI = (10,080 - 11) / (11 -1) = 0,008.
iii.

Mencari nilai RI (Ratio Index)

Berdasarkan teori Saaty Ratio Index sudah ditentukan nilainya berdasarkan ordo
matriks (jumlah kriteria).
Tabel 8. Nilai RI (Ratio Index)
Matriks

1,2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RI

0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

1,51

1,48

Karena matriks terdiri dari 11 kriteria maka RI = 1,51.
iv.

Menghitung nilai CR (Consistency Ratio)
𝐶𝑅 =

𝐶𝐼
𝑅𝐼

(2)

Menghitung CR didapat dari nilai CI dan RI, dengan cara CI / RI = 0,008 / 1,51 =
0,005.
Untuk nilai CR = 0 – 0,1 dianggap konsisten, jika lebih dari itu maka tidak konsisten
[5]. Sehingga perbandingan yang diberikan untuk setiap kriteria pada proses pemilihan
penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dinas Sosial Kabupaten
Tasikmalaya sudah konsisten.

3.1.2.

Perhitungan Metode TOPSIS

Dari perhitungan metode AHP maka didapat nilai bobot prioritas untuk setiap kriteria
sebagai berikut :
Tabel 9. Nilai Bobot Prioritas
Kode
C1
C2
C3
C4

Kriteria
Kondisi Struktur Bangunan
Kondisi Atap
Kondisi Dinding
Kondisi Lantai

Atribut
Benefit
Benefit
Benefit
Benefit

Bobot
0,117
0,117
0,117
0,117

1306
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

Penghawaan
Utilitas
Luas Bangunan
Pencahayaan
Jumlah penghasilan
Bukti Kepemilikan Tanah
Kesiapan Swadaya

Cost
Cost
Cost
Cost
Benefit
Benefit
Benefit

0,117
0,117
0,117
0,117
0,026
0,026
0,015

Adapun langkah-langkah dalam menetukan keputusan dengan metode TOPSIS adalah
sebagai berikut :
1. Menetukan matriks keputusan
Dalam studi kasus ini diambil 4 sampel data warga yang mengajukan bantuan untuk di
seleksi dalam proses pemilihan penerima bantuan rumah tidak layak huni dan akan diambil 2
orang warga sebagai prioritas rekomendasi. Berikut penilaian terhadap keempat warga dapat
dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Ranking Kecocokan
Nama
Unah
Wowo
Yati
Cicih

C1
RB
RR
RS
RB

C2
RB
RR
RB
RS

C3
RB
RR
RS
RR

C4
S
K
S
T

C5
5-10%
>10%
5-10%
0-5%

C6
PC
PS
PC
TA

C7
<7,2 m2
>7,2 m2
<7,2 m2
<7,2 m2

C8
5-10%
>10%
5-10%
5-10%

C9
600rb-1,2jt
1,2jt-1,8jt
0-600rb
600rb-1,2jt

C10
B
B
KP
B

C11
SS
SS
TS
SS

Tabel 11. Matriks Keputusan
Nama
Unah
Wowo
Yati
Cicih

C1
10
3
5
10

C2
10
3
10
5

C3
10
3
5
3

C4
5
3
5
10

C5
5
10
5
3

C6
5
10
5
3

C7
5
10
5
5

C8
5
10
5
5

C9
3
7
1
3

C10
7
7
3
7

C11
6
6
3
6

Dari tabel 11 dapat dibentuk matriks sebagai berikut :
𝑋=[

10
3
5
10

10 10
3
3
10 5
5
3

5
3
5
10

5
10
5
3

5
10
5
3

5
10
5
5

5
10
5
5

3
7
1
3

7
7
3
7

6
6
]
3
6

2. Menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi

Perhitungan normalisasi matriks keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus
dibawah ini :
𝑥𝑖𝑗
𝑅𝑖𝑗 =
(3)
2
√∑𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

Maka menghasilkan matriks normalisasi pada tabel 12.
Tabel 12. Normalisasi Matriks
Nama
Unah
Wowo
Yati
Cicih

C1
0,654
0,196
0,327
0,654

C2
0,654
0,196
0,654
0,327

C3
0,836
0,251
0,418
0,251

C4
0,397
0,238
0,397
0,793

C5
0,397
0,793
0,397
0,238

C6
0,397
0,793
0,397
0,238

C7
0,378
0,756
0,378
0,378

C8
0,378
0,756
0,378
0,378

C9
0,364
0,849
0,121
0,364

C10
0,560
0,560
0,240
0,560

C11
0,555
0,555
0,277
0,555

Dari proses normalisasi diperoleh matriks R hasil normalisasi sebagai berikut :
0,654
0,196
𝑅=[
0,327
0,654

0,654
0,196
0,654
0,327

0,836
0,251
0,418
0,251

0,397
0,238
0,397
0,793

0,397
0,793
0,397
0,238

0,397
0,793
0,397
0,238

0,378
0,756
0,378
0,378

3. Menentukan matriks normalisasi yang terbobot
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Untuk membuat matrik normalisasi terbobot menggunakan rumus di bawah ini.
𝑦11 𝑦12 ⋯ 𝑦1𝑗
𝑦21 𝑦22 ⋯ 𝑦2𝑗
𝑌=[ ⋮
(4)
⋮
⋱
⋮ ] 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑌𝑖𝑗 = 𝑊𝑗 𝑅𝑖𝑗
𝑦𝑖1 𝑦𝑖2 ⋯ 𝑦𝑖𝑗
Dimana 𝑊j merupakan bobot prioritas yang didapatkan dari tabel bobot prioritas pada tabel
9. Berikut matriks bobot prioritas kriteria :
𝑊
= [0,117

0,117

0,117

0,117

0,117

0,117

0,117

0,117

0,026

0,026

C9
0,009
0,022
0,003
0,009

C10
0,014
0,014
0,006
0,014

0,015]

Sehingga didapat hasil pembobotan matriks sebagai berikut :
Tabel 13. Pembobotan Matriks Ternormalisasi
Nama
Unah
Wowo
Yati
Cicih

C1
0,076
0,023
0,038
0,076

C2
0,076
0,023
0,076
0,038

C3
0,098
0,029
0,049
0,029

C4
0,046
0,028
0,046
0,093

C5
0,046
0,093
0,046
0,028

C6
0,046
0,093
0,046
0,028

C7
0,044
0,088
0,044
0,044

C8
0,044
0,088
0,044
0,044

C11
0,008
0,008
0,004
0,008

Dari tabel 13 dapat dibentuk matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot sebagai berikut :
𝑌
0,076 0,076 0,098 0,046 0,046 0,046 0,044 0,044 0,009 0,014 0,008
0,023 0,023 0,029 0,028 0,093 0,093 0,088 0,088 0,022 0,014 0,008
=[
]
0,038 0,076 0,049 0,046 0,046 0,046 0,044 0,044 0,003 0,006 0,004
0,076 0,038 0,029 0,093 0,028 0,028 0,044 0,044 0,009 0,014 0,008
4. Menentukan matriks solusi ideal positif (A+) dan matriks solusi ideal negatif (A-).
a. Menentukan solusi ideal positif (A+)
Untuk mencari solusi ideal positif digunakan rumus di bawah ini.
𝐴+ = (𝑦1+ , 𝑦2+ , ⋯ , 𝑦𝑗 + )
(5)
dengan
𝑚𝑎𝑥
𝑖 𝑦𝑖𝑗 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 = 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡
𝑦𝑗 + = { 𝑚𝑖𝑛
(6)
𝑖 𝑦𝑖𝑗 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 = 𝑐𝑜𝑠𝑡
Mencari solusi ideal positif yaitu dengan mencari nilai maksimal dari setiap kolom kriteria
pada matriks Y jika kriteria memiliki atribut benefit, tetapi jika kriteria memiliki atribut cost nilai
yang dicari adalah nilai minimal.
Tabel 14. Solusi Ideal Positif
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
A+
0,076 0,076 0,098 0,093 0,093 0,093 0,065 0,064 0,022 0,014 0,008
b. Menentukan solusi ideal negatif (A-)
Untuk mencari solusi ideal negatif digunakan rumus di bawah ini.
𝐴− = (𝑦1− , 𝑦2− , ⋯ , 𝑦𝑗 − )
(7)
dengan
𝑚𝑖𝑛
𝑖 𝑦𝑖𝑗 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 = 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡
𝑦𝑗 − = { 𝑚𝑎𝑥
(8)
𝑖 𝑦𝑖𝑗 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 = 𝑐𝑜𝑠𝑡
Mencari solusi ideal negatif yaitu dengan mencari nilai minimal dari setiap kolom kriteria
pada matriks Y jika kriteria memiliki atribut benefit, tetapi jika kriteria memiliki atribut cost nilai
yang dicari adalah nilai maksimal.
Tabel 15. Solusi Ideal Negatif
A
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10 C11

1308
0,023 0,023 0,029 0,028 0,028 0,028 0,032 0,038 0,003 0,006 0,004
5. Menentukan jarak nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif (Di+) dan solusi

a.

ideal negatif (Di-).
Jarak solusi ideal positif (Di+)
Menentukan jarak antara nilai terbobot dengan solusi ideal positif dengan rumus :
𝐷𝑖+ = √∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖+ )

2

(9)

Maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 16. Jarak Solusi Ideal Positif
Nama Unah Wowo
Yati
Cicih
Di+
0,055 0,164 0,084 0,079
b. Jarak solusi ideal negatif (Di-)
Menentukan jarak antara nilai terbobot dengan solusi ideal negatif dengan rumus :
𝐷𝑖− = √∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖− )

2

(10)
Maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 17. Jarak Solusi Ideal Negatif
Nama Unah Wowo
Yati
Cicih
D i0,138 0,021 0,109 0,140
6. Menentukan nilai preferensi (V) untuk setiap alternatif. Nilai preferensi merupakan
kedekatan suatu alternatif terhadap solusi ideal. Untuk mencari nilai proferensi
menggunakan rumus di bawah ini.
𝐷𝑖 −
𝑉= − +
(11)
𝐷𝑖 +𝐷𝑖

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut :
𝑉1 =

0,138
= 0,716
0,138 + 0,055

𝑉3 =

0,109
= 0,565
0,109 + 0,084

𝑉2 =

0,021
= 0,113
0,021 + 0,164

𝑉4 =

0,140
= 0,639
0,140 + 0,079

7. Perangkingan berdasarkan kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal. Dari

perhitungan sebelumnya didapatkan nilai akhir seperti pada tabel 18 :
Tabel 18. Nilai Preferensi
Nama
Unah Wowo
Yati
Cicih
Preferensi (V) 0,716 0,113 0,565 0,639
Maka apabila dilakukan perangkingan hasilnya dapat dilihat pada tabel 19 :
Ranking
1
2
3
4

Tabel 19. Hasil Perangkingan Alternatif
Keterangan
Nama
Preferensi (V)
Prioritas
Unah
0,716
Prioritas
Cicih
0,639
Bukan Prioritas
Yati
0,565
Bukan Prioritas
Wowo
0,113
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Dari tabel 19 dapat kita simpulkan bahwa warga atas nama Unah dan Cicih adalah prioritas
untuk rekomendasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Dinas Sosial Kabupaten
Tasikmalaya.
3.2.

Perancangan Sistem
Diagram use case digunakan untuk menggambarkan pengguna aplikasi dan perilaku
pengguna (yang sering dinamakan sebagai aktor) terhadap aplikasi. Diagram use case dalam
sistem pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan rumah tidak layak huni dapat dilihat
pada gambar 3.
Logout

Kelola Penduduk

Pihak Desa

<<include>>
Pihak Kecamatan

<<include>>
Kelola Pengajuan
<<include>>

<<include>>

<<include>>
Verif ikasi

<<include>>

<<include>>

Kelola User

Kelola Desa

<<include>>
<<include>>
Kelola Kecamatan

<<include>>
Kelola Periode
<<include>>
Login

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Pihak Dinas

Kelola Periode Kriteria

<<include>>
Kelola Kriteria
<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

Bobot Kriteria

<<include>>
Kelola Sub Kriteria

<<include>>
Penilaian
<<include>>

Perhitungan

Laporan

Gambar 15. Use Case Diagram
3.3.
Perancangan Basis Data
Entity relationship diagram untuk sistem pendukung keputusan pemilihan penerima
bantuan rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut :
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N

1

N
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N
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1
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kode_periode
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1
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1

User

N

nama_kriteria

kode_kriteria

ID1

Diolah
nama_user

batas_periode

Periode

kode_periode_kriteria

atribut
username

password

kode_periode

nilai

Bobot
Kriteria

N

1

Memiliki

Periode
Kriteria

N

Kriteria
1

kode_periode

ID2

kode_kriteria
Memiliki

level
akses

foto
N

kode_sub

Sub Kriteria

nama_sub

nilai

kode_kriteria

Gambar 4. Entity Relationship Diagram
3.4.

Implementasi Sistem
Implementasi sistem merupakan prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan desain
sistem yang telah disetujui, untuk menguji, menginstall, dan memulai sistem baru atau sistem
yang diperbaiki untuk menggantikan sistem yang lama, sedangkan tahap implementasi sistem
merupakan tahap meletakan sistem agar sistem siap untuk dioperasikan. Adapun gambaran
umum program yang diajukan adalah sebagai berikut :
1. Form Halaman Utama

2. Form Pengajuan

Gambar 6. Form Pengajuan
Gambar 5. Form Halaman Utama
3. Form Verifikasi

4. Laporan Rekomendasi Bantuan RTLH

Gambar 7. Form Verifikasi

Gambar 8. Laporan Rekomendasi
4. KESIMPULAN
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Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan pengujian mengenai sistem pendukung
keputusan pemilihan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem pendukung keputusan dalam pemilihan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak
layak huni ini dibangun berbasis web sehingga proses penyerahan dokumen pengajuan
bantuan menjadi lebih cepat karena pihak desa hanya tinggal mengunggah dokumen tersebut
melalui aplikasi yang terkoneksi dengan internet.
2. Aplikasi sistem pendukung keputusan ini menerapkan metode Analytical Hierarchy Process
(AHP) dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS)
dimana data penilaian pengajuan bantuan diproses menggunakan perhitungan tertentu dan
menghasilkan suatu nilai kelayakan sehingga proses penilaian dapat terhindar dari
subjektifitas.
3. Penggabungan metode AHP dan TOPSIS pada sistem pendukung keputusan ini
menghasilkan nilai CR = 0,005 yang menunjukan konsistensi nilai perbandingan kriteria
yang diberikan [5].
4. Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak
layak huni dalam proses pembuatan laporan dapat membantu pihak Dinas Sosial Kabupaten
Tasikmalaya membuat laporan yang lebih efektif dan lebih cepat karena sudah
terautomatisasi.
5. SARAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyusun memberikan beberapa saran, dengan
harapan dapat menjadi masukan bagi pihak Dinas Sosial dan bagi pengembangan penelitian di
kemudian hari, diantaranya sebagai berikut :
1. Diharapkan sistem ini dapat dikembangkan dengan pembuatan rencana anggaran biaya
(RAB) untuk memudahkan penerima bantuan menyesuaikan kebutuhan bahan-bahan yang
diperlukan dalam pembangunan rumah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan adanya kombinasi metode lainnya selain
metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique For Order Preference By
Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) untuk mengambil keputusan sehingga dapat
meningkatkan akurasi hasil penelitian pada obyek penelitian yang lain.
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Abstrak
PT. Darul Faizin Amanah (DAFA) Pontianak adalah perusahaan yang menyediakan jasa
perjalanan haji dan umroh. Proses pelayanan selama ini masih dilakukan dengan cara
konvensional. Bagi calon jamaah yang ingin melakukan pendaftaran datang langsung ke pondok
pesantren. Proses promosi dan penyebaran informasi tentang jasa yang disediakan selama ini
menggunakan brosur yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat, dan juga melalui
media sosial seperti Whatsapp. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah website
pelayanan haji dan umroh yang memuat informasi yang dibutuhkan calon jamaah mengenai
informasi paket haji dan umroh, informasi pendaftaran, jadwal keberangkatan, biaya, paketpaket yang tersedia dan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran. Bentuk penelitian yang
digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis dan perancangan mengguanakan metode
Agile Development dengan pendekatan Extreme Programming (XP). Model penerapan aplikasi
menggunakan UML. Hasil penelitian berupa sebuah website pelayanan haji dan umroh yang
terdiri dari halaman front-end dan back-end yang dapat digunakan oleh calon jamah melakukan
pendaftaran sampai dengan pembayaran serta oleh admin untuk mengelola semua konten
website. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menambahkan fasilitas chating dan
peningkatan keamanan.
Kata Kunci – Perancangan, Website, Extream Programing, Layanan Haji dan Umroh.
Abstract
PT. Darul Faizin Amanah (DAFA) Pontianak is a company that provides Haji and Umrah
travel services. The service process has so far been carried out in a conventional manner. For
prospective pilgrims who want to register come directly to the boarding school. The process of
promotion and dissemination of information about the services provided so far uses brochures
that are distributed directly to the public, and also through social media such as Whatsapp. The
purpose of this study is to design a Hajj and Umrah service website which contains information
needed by prospective pilgrims regarding information on Haji and Umrah packages, registration
information, departure schedules, fees, available packages and registration requirements
documents. The form of research used is a case study. Data collection techniques used were
observation, interviews, and documentation studies. The method of analysis and design uses the
Agile Development method with the Extreme Programming (XP) approach. The application
implementation model uses UML. The results of the study in the form of a Haji and Umrah service
website consisting of front-end and back-end pages that can be used by prospective pilgrims to
register up to payment and by the admin to manage all website content. Suggestions for further
research is to be able to add chat facilities and increase security.
Keywords – Designing, Website, Extream Programing, Service Haji and Umroh.
1. PENDAHULUAN
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erkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang ini mengalami
kemajuan yang sangatlah pesat dan membawa dampak sangat besar bagi masyarakat.
Kemajuan pesat teknologi komputer dalam ilmu pengetahuan pendidikan, bisnis, administrasi
perkantoran, komunikasi dan kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari memegang peranan yang
besar di negara ini dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Keamajuan akan teknologi
yang begitu pesat mengakibatkan adanya tuntutan suatu perusahaan untuk dapat mengelola suatu
informasi dengan tepat, cepat, dan akurat.
PT. Darul Faizin Amanah Pontianak adalah perusahaan yang juga merupakan Pondok
Pesantren Darul Faizin Pontianak yang menyediakan jasa perjalanan haji dan umroh yang sah dan
legal dengan nomor izin Kemenag : 751/2017 ETB (PT. Darul Faizin Amanah Pontianak). PT.
Darul Faizin Amanah Pontianak berdiri pada tahun 2014 dengan alamat Jl. Petani, Jl. Danau
Sentarum Pontianak kota Kalimantan Barat. PT. Darul Faizin Amanah menyediakan jasa
perjalanan haji dan umroh dengan paket-paket yang lengkap dan dengan harga yang terjangkau
dimana proses pelayanan kepada calon jamaah haji dan umroh selama ini masih dilakukan dengan
cara konvensional. Bagi calon jamaah yang ingin melakukan pendaftaran bisa datang langsung
ke pondok pesantren ataupun lewat Whatsapp. Proses promosi dan penyebaran informasi tentang
jasa yang disediakan oleh PT. Darul Faizin Amanah Pontianak selama ini menggunakan media
brosur, dimana brosur tersebut disebarluaskan dengan membagikan langsung kepada orang atau
masyarakat, dan juga melalui media sosial seperti Whatsapp. PT. Darul Faizin Amanah Pontianak
belum menggunakan sistem atau media yang dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan
dan penyimpanan data calon jamaah, media yang dapat mempermudah calon jamaah dalam proses
pendaftaran dan pembayaran biaya haji dan umroh, dan media yang dapat memberikan
kemudahan dalam penyebaran informasi dan promosi tentang jasa berupa tour and travel jasa
perjalanan haji dan umroh yang disediakan kepada masyarakat luas. Keterbatasan media promosi
paket haji dan umroh mengakibatkan kurangnya jangkauan penyebaran informasi kepada
masyarakat. Keterbatasan media pengolahan data calon jamaah dimana pengolahan yang ada pada
PT. Darul Faizin Amanah Pontianak selama ini masih secara konvensional yang mengakibatkan
terjadinya kesalahan pada proses penjadwalan keberangkatan, kesalahan pada pengolahan laporan
data jamaah, sampai dengan kesalahan pada proses pendataan pendaftaran calon jamaah. Hal ini
mengakibatkan lamanya waktu dalam pengolahan data serta penyajian laporan-laporan yang
dibutuhkan dan tentunya hal ini menjadi kendala yang sangat besar bagi PT. Darul Faizin Amanah
Pontianak. Media yang dapat digunakan oleh PT. Darul Faizin Amanah Pontianak untuk
mengatasi keterbatasan dan kendala-kendala yang selama ini dialami adalah dengan
memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang dan diguanakan hampir oleh semua lapisan
masyarakat adalah media website.
Penggunaan teknologi berbasis web dapat memberikan peluang baru, menghemat cukup
banyak biaya operasional dan area penjualan menjadi semakin fleksibel [1]. Pemanfaatan
teknologi berbasis web juga dapat memberikan kemudahan dengan bertransaksi secara online
kapan saja dan dimana saja tanpa mengkhawatirkan keterbatasan waktu dan tempat [2], serta
memiliki kelebihan operasional seperti pemrosesan data menjadi lebih mudah ditelusuri dan
informasi yang disediakan lebih akurat [3]. Pemanfaatan teknologi berbasis web dapat diterapkan
pada semua proses bisnis dan tidak terkecuali untuk perusahan yang bergerak pada bidang
penyedia jasa perjalanan haji dan umroh.
Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah halaman website pelayanan haji dan
umroh pada PT. Darul Faizin Amanah Pontianak yang terdiri dari dua bagian yaitu front-end dan
back-end. Pada bagian front-end, memuat informasi yang dibutuhkan calon jamaah mengenai
informasi paket haji dan umroh, informasi pendaftaran, jadwal keberangkatan, biaya pendaftaran,
biaya keseluruhan, paket-paket yang tersedia dan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran.
halaman back-end memuat informasi tentang manajemen konten yang terdiri dari, fitur pengisian
paket haji dan umroh, fitur input jadwal, fitur pengolahan data jamaah, fitur pembuatan laporan.

1314
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil subjek penelitian pada PT. Darul Faizin Amanah Pontianak
dengan melakukan penelitian berupa perancangan website pelayanan haji dan umroh yang
meliputi informasi paket haji dan umroh, informasi pendaftaran, jadwal keberangkatan, biaya
pendaftaran, biaya keseluruhan, paket-paket yang tersedia dan dokumen-dokumen persyaratan
pendaftaran sampai dengan halaman admin yang dapat digunakan untuk mengelola semua konten
dari halaman website. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi
kasus. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian dan pengembangan
atau yang lebih dikenal dengan Research and Development. Metode penelitian dan
pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji
keefektifan produk tersebut[4]. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah dengan
melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Metode dalam proses pengembangan perangkat lunak penulis mengimplementasikan
metodologi AGILE dengan menerapkan Extreme Programming. Extreme Programming (XP)
merupakan salah satu metode pengembangan Software yang termasuk dalam Agile Software
Development. XP menggunakan pendekatan object-oriented. Dalam XP, terdapat 5 nilai yang
menjadi pondasi yaitu communication, simplicity, feedback, courage, dan respect [5]. Unified
Modeling Language (UML) digunakan untuk memodelkan sistem dari mulai memodelkan
informasi sistem untuk perusahaan hingga perancangan aplikasi web guna menyederhanakan
permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari
dan dipahami [6]. Diagram-diagram yang digunakan dalam penelitian ini adalah Use Case
Diagram dan Class diagram.
Perancangan aplikasi menggunakan script PHP dan dibangun dengan strategi back-end
dan front-end yang akan dibagi kedalam dua kelompok pengguna yaitu admin perusahaan dan
para calon jamaah. Web server yang digunakan adalah web server apache. Database yang
digunakan adalah database My Structured Query Language (MySQL).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap perancangan aplikasi menggunakan Metodologi Agile Development dengan
pendekatan Extreme Programming (XP). Metode Agile Development merupakan sebuah metode
dengan cara cepat dalam melakukan pengembangan atau pembuatan sebuah sistem, dimana
kebutuhan sistem sudah terpenuhi dengan melibatkan client dalam pembuatan sistem tersebut dan
resiko kegagalan sangat sedikit. Extreme Programming mempunyai nilai-nilai dasar dalam
pengembangan perangkat lunak, yaitu komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan
rasa hormat. Extreme Programming mempunyai 4 tahapan yaitu planning, design, coding dan
test.

Tahapan planning dalam suatu analisis system menjadi suatu hal yang wajib bagi
seorang pengembangan sistem agar dapat memenuhi kebutuhan. wawancara dilakukan
kepada pihak PT. Darul Faizin Amanah Pontianak untuk mengetahui kebutuhan dan fitur
apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem pelayanan haji dan umroh berbasis
website ini. Obeservasi juga dilakukan untuk melihat proses bisnis pada PT. Darul Faizin
Amanah Pontianak, serta melakukan studi dokumentasi seperti mencari data seperti data
paket haji dan umroh serta bagan struktur organisasi dari PT. Darul Faizin Amanah
Pontianak. Pada tahapan ini juga harus mengumpulkan kebutuhan software maupun hardware
selengkap-lengkapnya. Adapun yang menjadi kebutuhan dasar dalam perancangan sistem layanan
haji dan umroh ini adalah dapat menampilkan informasi lengkap tentang paket layanan haji dan
umroh. Website yang di bangun harus responsif agar dapat menyesuaikan dengan perangkat yang
digunakan oleh pengguna, website harus menyediakan fasilitas pendaftaran calon jamaah sampai
dengan pengumpulan file dokumen calon jamaah.
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Tahapan design adalah tahapan mengubah kebutuhan pada saat tahapan planning menjadi
representasi ke dalam bentuk desain. Desain yang akan dibuat yaitu perancangan arsitektur
sistem, perancangan sistem usulan dengan menggunakan perancangan Use Case Diagram dan
Class Diagram, perancangan database, kerangka halaman dan perancangan navigasi website
pelayanan haji dan umroh online.
Perancangan arsitektur website penjualan digunakan untuk mempresentasi sistem
perangkat lunak yang dibangun. Deskripsi arsitektur mengadopsi spesifikasi sistem, model
analisis, dan interaksi subsistem yang telah didefenisikan pada tahap analisis. Arsitektur
pengembangan sistem informasi pelayanan haji dan umroh berbasis web yang diusulkan
diperlihatkan pada gambar (gambar 1).

Database

Script

Web Server

Mengakses Web Server (Apache)

Membaca Script (PHP)

Mengakses Database (MySQL)

Calon Jamaah
dafapontianak.com

Admin

Gambar 1 Model Arsitektur Website Pelayanan Haji dan Umroh
Perancangan arsitektur jaringan dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari
kebutuhan hardware jaringan dan model dari arsitektur jaringan yang mendukung dalam
penerapan website pelayanan haji dan umroh. Berikut ini adalah gambaran dari arsitektur jaringan
(gambar 2).

Gambar 2 Model Arsitektur Jaringan
Perancangan sistem informasi pelayanan haji dan umroh berbasis website mengacu pada
perancangan berbasis obyek. Startegi ini dalam istilah aslinya disebut sebagai OOD (Object
Orianted Design). Dalam penelitian ini penulis menggunakan UML (Unified Modeling
Language) dengan membuat use case diagram dan class diagram.
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Use case diagram menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang
yang berada di luar sistem atau actor. Perancangan proses yang terjadi pada website pelayanan
haji dan umroh dengan Use Case Diagram sebagai berikut (gambar 3).

Gambar 3 Use Case Diagram
Use case diagram diatas (gambar 3) menggambarkan bahwa seorang admin yang telah
melakukan login ke halaman administrator akan memiliki hak untuk mengelola data paket,
mengelola data pendaftaran, dan mengelola data pembayaran. Sedangkan seorang calon jamaah
memiliki hak akses untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya perjalanan haji dan
umroh.
Class diagram adalah diagam yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta
paket-paket yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang digunakan. Berikut ini class
diagram pada sistem informasi pelayanan haji dan umroh (gambar 4).

Gambar 4 Class Diagram Website Pelayanan Haji dan Umroh
Gambar 4 menggambarkan class diagram pada website pelayanan haji dan umroh yang
terdiri dari beberapa kelas, yaitu calss admin, class pesan, class paket umroh, class paket haji,
class jamaah, class transfer.
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Tahap selanjutnaya adalah tahapan coding yang merupakan tahap implementasi planning
dan design yang telah dibuat. Tahapan pengkodean bersama dengan kegiatan perancangan input
dan output dari website.

Gambar 5 Rancangan halaman utama Admin
Rancangan halaman utama admin (gambar 5) dibuat untuk memusatkan pengelolaan
konten website hanya pada satu halaman saja.

Gambar 6 Halaman Data Jamaah
Halaman data jamaah (gambar 6) merupakan halaman yang menampilkan semua data
jamaah pada PT. Darul Faizin Amanah Pontianak. Pada halaman ini admin dapat melihat semua
daftar jamaah. Admin dapat melakukan penambahan data apabila ada jamaah yang melakukan
pendaftaran secara langsung di kantor. Admin juga dapat melakukan penghapusan data jika
memang data tersebut tidak lagi dibutuhkan dengan klik gambar tong sampah pada kolom aksi
pada tabel data jamaah.
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Gambar 7 Halaman Data Dokumen Jamaah
Halaman Data Dokumen Jamaah (gambar 7) merupakan halaman yang menampilkan
daftar dokumen dari para jamaah. Admin dapat melihat secara detil kelengkapan dokumen dari
setiap jamaah mulai dari scan dokumen KTP, Akte, Paspor, sampai dengan foto calon jamaah.

Gambar 8 Halaman Data Paket Haji dan Paket Umroh
Halaman Data Paket Haji dan Paket Umroh (gambar 8) merupakan halaman yang
menampilkan data paket haji dan paket umroh yang disediakan oleh PT. Darul Faizin Amanah
Pontianak. Melalui halaman ini admin dapat melakukan penambahan data paket, perubahan data
paket, serta penghapusan data paket.
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Gambar 9 Halaman Tambah dan Edit Data Paket Haji dan Umroh
Gambar 9 merupakan tampilan form yang digunakan sebagai media untuk melakukan
penambahan data serta perubahan data paket haji dan paket umroh.

Gambar 10 Rancangan Halaman Data Pembayaran dan Laporan Pembayaran
Gambar 10 merupakan halaman yang menampilkan data pembayaran yang telah
dilakukan oleh calon jamaah. Dari data pembayaran tersebut dapat dibuat laporan pembayaran
yang dapat langsung di print atau di save dalam format PDF.

Gambar 11 Rancangan Halaman Utama
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Rancangan Halaman Utama (gambar 11) merupakan halaman depan website yang dapat
dikunjungi oleh pengguna umum. Melalui halaman ini pengguna dapat melihat informasi secara
detil tentang Profil Perusahaan, Kontak Perusahaan, berita-berita perusahaan berupa kegiatankegiatan perusahaan, sampai dengan layanan yang disediakan oleh Perusahaan.
Tahapan terakhir dari metodologi XP adalah tahap testing. Pada tahap ini dilakukan
pengujian terhadap sistem pelayanan haji dan umroh berbasis website. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan metode Black Box. Pengujian diperlukan untuk memastikan aplikasi yang
dirancang sesuai dengan kebutuhan dan juga memastikan semua fungsi berjalan dengan baik
tanpa meninggalkan permasalahan. Pengujian dilakukan pada semua fungsi yang meliputi proses
login, registrasi, sampai dengan proses pada halaman utama admin dan halaman calon jamaah.
4. KESIMPULAN
Penelitian ini menghasilkan sebuah website pelayanan haji dan umroh yang dapat
dipergunakan oleh PT. Darul Faizin Amanah Pontianak untuk mengelola informasi perusahaan
seperti profil perusahaan, kegiatan-kegiatan perusahaan, sampai dengan layanan haji dan umroh
yang disediakan. Webiste yang dihasilkan juga dapat menampilkan laporan penbayaran dari para
calon jamaah secara rinci. Pada sisi front-end, Website dapat digunakan oleh masyarakat umum
untuk mendapatkan informasi sedetil mungkin tentang informasi perusahaan sampai dengan
melakukan pendaftaran menjadi calon jamaah dan melakukan pengelolaan dokumen calon
jamaah, sampai dengan melakukan konfirmasi pembayaran.
5. SARAN
Penambahan fitur chat dimana fitur ini dapat digunakan sebagai media berkomunikasi
secara langsung antara calon jamah dengan customer service dari PT. Darul Faizin Amanah
Pontianak. Sisi keamanan website pelayanan haji dan umroh harus tetap diperhatikan dan
disarankan penggunaan secured page pada halaman administrator (https), antisipasi terhadap PHP
Injection, Floading, dan ancaman keamanan lainnya terhadap yang mungkin menyerang website.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Harapan Bersama dan STMIK
Pontianak yang telah memberi dukungan financial terhadap penelitian ini.
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Abstrak
Usaha bidang kuliner tetap terus menjanjikan dengan pangsa pasar yang cukup luas.
Berbagai inovasi dalam hal produk makanan atau pelayanan terus dikembangkan pemilik usaha
untuk memenangkan persaingan. Salah satu usaha yang terus meningkatkan pelayanan terutama
dalam hal sistem berbasis IT adalah Rumah Makan Pancingan 100. Penelitian ini akan
membahas tentang pengembangan aplikasi restoran dengan metode pengembangan sistem
waterfall. Tool yang digunakan untuk merancang sistem aplikasi retoran ini menggunakan UML.
Penelitian ini akan fokus pada pengembangan sistem aplikasi restoran khususnya untuk
pemesanan dan kasir. Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian ini bahwa
dalam pengembangan sistem aplikasi restoran ini berfokus pada pemesanan dan pembayaran
pada kasir. Dalam pengembangannya menggunakan metode pengembangan sistem waterfall
dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi sistem, pengujian dan
maintenance.
Kata kunci— Metode waterfall, Aplikasi Restoran, UML, Pengembangan Sistem

Abstract
The culinary field continues to promise with a broad market share. Various innovations
in terms of food products or services continue to be developed by business owners to win
competition. One of the efforts that continues to improve service especially in IT-based systems
is Restaurant Pancingan100. This study will discuss the development of restaurant applications
with waterfall system development methods. The tool used to design this application system using
UML. This study will focus on the development of restaurant application systems specifically for
booking and cashier. The conclusion that can be drawn after doing this research is that in
developing the restaurant application system it focuses on booking and payment at the cashier.
In its development uses the method of waterfall system development with the stages of needs
analysis, system design, system implementation, testing and maintenance.
Keywords— Waterfall Methods, Restaurant Applications, UML, System Development

1. PENDAHULUAN

B

isnis kuliner khususnya rumah makan tidak habis dimakan waktu. Usaha bidang ini tetap
terus menjanjikan dengan pangsa pasar yang cukup luas. Berbagai inovasi dalam hal produk
makanan atau pelayanan terus dikembangkan pemilik usaha untuk memenangkan persaingan.
Makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia tidak lepas dari sebuah inovasi untuk
menarik minat masyarakat untuk mencoba dan menikmatinya.

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS

ISSN: 1978-1520

◼ 1323

Rumah makan Pancingan 100 Janti adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner
berbahan dasar ikan air tawar. Pancingan 100 Janti salah satu pancingan yang terkenal dan
memiliki banyak pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya terlebih di hari libur dan
bulan puasa. Dengan semakin banyaknya pengunjung dan ramainya pemesanan pada hari libur,
munculah beberapa kendala seperti penyampaian pesanan membutuhkan waktu lama, tidak
terbacanya pesanan, terselipnya catatan pesanan dan adanya pemesanan yang rangkap. Hal
tersebut dapat mempengaruhi urutan pemrosesan pesanan dan membuat pelanggan menunggu
lama.
Ada beberapa solusi untuk membantu pemecahan masalah proses pemesanan di
pancingan 100 seperti menambah pegawai atau membuat sistem yang lebih baik, namun dengan
menambah pegawai dapat membuat pendapatan usaha banyak terpotong karena pegawai
tambahan hanya dibutuhkan saat usaha ramai saja atau waktu tertentu. Salah satu solusi yang
dipilih untuk membantu permasalahan yang ada di pancingan 100 dengan aplikasi program yang
mempermudah dalam pelayanan pemesanan di pancingan 100 agar transaksi pemesanan menjadi
tepat waktu.
Solusi yang dipilih yaitu dengan mengembangkan aplikasi restoran untuk Pancingan 100.
Aplikasi restoran ini akan berfokus pada pemesanan sehingga akan dapat meningkatkan
pelayanan. Seperti dikutip dari hasil penelitian Anwar Muthohari dkk bahwa dengan adanya
aplikasi pemesanan di restoran ini dapat membantu proses transaksi yang dilakukan di Rumah
Makan Pancingan 100 yang masih bersifat manual, sehingga mengakibatkan pemborosan
disebabkan banyaknya kertas nota pemesanan yang digunakan, serta waktu yang digunakan
dalam pemesanan memakan waktu.[1]. Selain itu sistem yang telah terkomputerisasi akan dapat
meningkatkan pelayanan rumah makan menjadi lebih baik dalam hal pendataan transaksi bisnis
yang terjadi.
Penelitian ini akan membahas tentang pengembangan aplikasi restoran dengan metode
pengembangan sistem waterfall. Metode waterfall dipilih sebagai alat bantu atau tool pada
peengembangan aplikasi restoran ini. Seperti telah dipaparkan Ridho dkk pada penelitiannya
bahwa dengan metode waterfall dapat diidentifikasikan terlebih dahulu kebutuhan perangkat
lunak atau sistem dengan menggunakan tahapan analisis sebelum melakukan tahapan desain.
Oleh karena itu metode ini diharapkan dapat diperoleh identifikasi kebutuhan yang lebih lengkap.
[2].
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diambil rumusan masalah yaitu
bagaimana pengembangan aplikasi restoran untuk Pancingan 100 dengan menerapkan metode
waterfall. Sedangkan batasan masalah yang akan diambil yaitu penelitian ini akan fokus pada
pengembangan sistem aplikasi restoran khususnya untuk pemesanan dan kasir.
Penelitian sebelumnya mengenai aplikasi restoran yang fokus pada pemesanan telah
dilakukan oleh Deni Utama dkk yang berjudul “Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman
Reataurant Berbasis Client Server dengan Platform Android dan PHP Menggunakan Metode
Centralized DBMS Architecture”. Pada penelitian tersebut menghasilkan aplikasi pemesanan
makanan dan minuman berbasis client server. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, aplikasi
restoran tersebut dapat mengirimkan pesanan pelanggan ke bagian koki dan kasir. [3].
2. METODE PENELITIAN
Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian yaitu metode waterfall.
Sedangkan untuk pengambilan data dengan cara wawancara dan observasi langsung ke obyek
yaitu Pancingan 100. Tool untuk perancangan sistem yang digunakan yaitu UML (Unified
Modelling Language).
Metode waterfall dipilih karena metode pengembangan sistem ini cukup lengkap dan
mudah diterapkan dalam sistem aplikasi restoran yang akan dibangun. Metode waterfall memiliki
beberapa tahapan seperti pada gambar 1 berikut.
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Gambar 1. Metode Waterfall [2].
Metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem aplikasi yang sekuensial dan
sistematik. [4]. Metode waterfall memiliki beberapa tahapan antara lain : [5]
1. Analysis/ requirement definitions, tahap pertama ini merupakan tahap untuk mencari informasi
terkait penelitian sehingga ditemukan kelebihan dan kekurangan sistem serta kebutuhan sistem
yang akan dikembangkan.
2. System and software design, tahap ini merupakan tahap perancangan sistem aplikasi yang
didalamnya terdapat pemodelan sistem. Pada penelitian ini pemodelan sistem aplikasi
menggunakan tool UML.
3. Implementation and Coding, tahap ini merupakan tahapan implementasi sistem yang dibangun
dari kode-kode program sehingga menghasilkan suatu aplikasi restoran yang dapat diterapkan di
Pancingan 100.
4. Integration and system testing, tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap sistem aplikasi
yang telah selesai dibangun. Pada penelitian ini tahap testing menggunakan teknik pengujian
black box.
5. Operation and maintenance, tahap ini merupakan tahapan penggunaan sistem aplikasi oleh
user yang didalamnya ada pemeliharaan sistem untuk menjaga agar sistem berjalan sebagaimana
mestinya.
Tools UML (Unified Modelling Language) merupakan notasi grafik dengan standar
internasional untuk menjelaskan mengenai analisis dan desain software yang dikembangkan pada
pemrograman berorientasi obyek [6]. Perancangan sistem menggunakan UML memiliki
kelebihan tersendiri yaitu dapat dilihat alur kerja sistem secara jelas dan kebutuhan-kebutuhan
yang diperlukan oleh organisasi atau perusahaan [7]. Rancangan pada penelitian ini digambarkan
dalam use case diagram, activity diagram dan sequence diagram.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini disusun berdasarkan metode yang digunakan yaitu metode
waterfall.
3.1.

Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan disini mencari yang paling dibutuhkan pengguna dalam hal ini yaitu
admin, pegawai, pemilik dan pelanggan saat ini untuk menjalankan suatu sistem. Analisis
kebutuhan dalam penelitian ini menggunakan analisis PIECES.

3.2.

Desain / Rancangan Sistem
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Tahapan desain sistem ini meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram,
class diagram, dan rancangan database.
a. Use Case diagram
Use Case Diagram adalah diagram yang menggambarkan intraksi actor dengan sistem
yang menggambarkan pemodelan sistem aplikasi. Use Case Diagram pada penelitian ini
ditunjukkan pada gambar 2 berikut.
Komputerisasi Warung Makan Pancingan 100
Halaman Penguna
Halaman Penguna Khusus
Validasi

<<exclude>>

Pemilik
Login
Admin

Laporan

Mengelola Pegawai

Mengelola Menu
Pegawai

Mengelola Pesanan

Pemesan

Pemeli

Gambar 2. Use Case Diagram
Gambar 3 berikut merupakan detail use case dari menu utama.
System

Admin

<<Include>>

Input, Simpan,
Edit, Hapus

<<Include>>

Input, Simpan,
Edit, Hapus

Form Pegawai

Form Menu

Admin

Form Laporan

<<Include>>

Input, Simpan,
Edit, Hapus

Gambar 3. Use Case Menu Utama
Tabel 1 berikut membahas
Tabel 1. Use Narative Menu Utama
Use Narative Menu Utama
Tujuan
Admin dapat mengakses menu utama
Sistem ini memungkinkan aktor untuk mengelola sistem
Deskripsi
pencatatan Menu Utana (input, edit, simpan,hapus)
Aktor
Admin
Kondisi Awal
Aktor telah login
Aksi Aktor
Reaksi Sistem
1. Aktor memilih
Sistem akan menampilkan submenu data nenu makanan, menu
menu utama
pegawai dan menu laporan
2. Aktor memilih menu
Sistem akan menampilkan proses dan keluar dari
keluar
Aktivitas
Apabila perintah sesuai maka sistem akan menampilkan apa yang
3.Kondisi Akhir
diinginkan oleh aktor

b. Activity Diagram
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Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang
dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan
bagaimana semua berakhir. Activity diagram pada penelitian tergambar pada gambar 4 berikut.
Admin

Sistem

Membuka Sistem

Masuk Menu Utama

Input Data

Masuk

Keluar

Menu Pegawai

Menu Laporan

Menu Makanan

Gambar 4. Activity Diagram Menu Utama
Gambar di atas menjelaskan tentang berikut:
✓ Admin membuka form utama lalu aplikasi menampilkan form utama,
✓ Setelah form utama terbuka admin menekan tombl Keuar untuk menutup aplikasi atau
menekan tombol Masuk untuk masuk kedalam aplikasi.
✓ Setelah itu dapat mengelola atau melakukan input data pada sub pegawai, sub menu dan
sub laporan.
c. Sequence Diagram
Sequence Diagram mengambarkan sekenario dari program yang telah di buat. Sequence
diagram diperlihatkan pada gambar 5 berikut.

Sistem
Memu
Data
Meu

Admin

Data
Menu

Simpan

{}

{}

{}
Input ,Edit,Hapus

{}

Akses Menu

Gambar 5. Sequence Diagram Menu Makanan

Admin membuka form menu untuk melakukan penolahan data menu dan menyimpannya
ke dalam sistem.
3.3.

Implementasi Sistem

Sistem ini diimplementasikan pada tablet / gadget yang digunakan pelayan mencatat menu
pesanan pelanggan. Sehingga pelayan tidak perlu mencatat pesanan di menu kertas tapi dapat
langsung di tablet yang terintegrasi dengan sistem atau tablet di bagian koki dan kasir. Sehingga
koki dan kasir tidak perlu menunggu kertas pesanan dari pelayan.
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Gambar 6. Tampilan menu pemesanan
Form Pesanan digunakan untuk menginputkan data pesanan yaitu menginputkan menu
menu dengan menekan gambar menu atau di menu tambahan maka pada Kode Menu akan muncul
secara otomatis. Kemudian menginputkan jumlah pesanan, Lalu tekan tombol tambah maka data
pesanan yang sudah diisi akan tersimpan.

Gambar 7. Tampilan Nota
Nota adalah hasil dari pesanan dan nama pemesan yang sudah siap untuk membayar atau
lebih singkatnya laporan pesanan untuk pemesan. Nota akan muncul bila pada Bayar yang berada
di Form Pesanan.
3.4.

Pengujian Sistem
Pengujian sistem ini ditunjukkan pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Pengujian Sistem
Nama Form

Validitas

Login
Menu
Pegawai
Utama
Pesanan
Laporan

V
V
V

-5s
V
V
V
V

V

Star Up
5s

+5s

V
V

Tampilan / User Interface
Baik
Cukup
Kurang
V
V
V
V
V
V

Penjelasan tabel berikut :
• Nama Form
: Nama form yang akan di testing.
• Validitas
: Apakah form memiliki validasi angka dan huruf di dalamnya.
• Star Up
: Waktu proses pembukaan form apakah kurang dari lima detik (-5s),
lima detik (5s), atau lebih dari lima detik (+5s).
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• User Interface : Tampilan form dari penataan tampilan, tulisan dan setiap fungsi
berjalan dengan baik, dan jika semua terpenuhi (Baik), terpenuhi dua bagian saja (Cukup),
dan tidak terpenuhi (Kurang).
3.5.

Maintenance

Agar program aplikasi berproses dengan baik, sebaiknya program dijalankan di device
dengan spesifikasi minimum yang digunakan untuk mengolah atau memproses. Dalam
penggunaan aplikasi ini, untuk mengatasi terjadinya bug / kerusakan, device dilengkapi dengan
backup aplikasi. Sehingga apabila aplikasi mengalami kerusakan, backup aplikasi dapat install
kembali aplikasi yang baru.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
pengembangan sistem aplikasi restoran ini berfokus pada pemesanan dan pembayaran pada kasir.
Dalam pengembangannya menggunakan metode pengembangan sistem waterfall dengan tahapan
analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi sistem, pengujian dan maintenance.
5. SARAN
Setelah melalui beberapa tahap pengembangan sistem dan penulisan laporan ini maka
penulis memberikan saran untuk penulisan penelitian berikutnya terutama dalam bidang
pengembangan sistem sebagai berikut :
a Dapat menggunakan metode pengembangan sistem lainnya selain metode waterfall.
b Sistem aplikasi restoran dikembangkan tidak hanya pada sistem pemesanan dan kasir saja,
tapi sistem dapat menampilkan statistik menu terbanyak sehingga mendukung pengambilan
keputusan manajemen dalam pengelolaan menu makanan.
c Sistem dapat diintegrasikan dengan laporan keuangan sehingga memudahkan bagian
keuangan dalam laporan laba rugi.
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IMPLEMENTASI METODE AHP DAN SAW
DALAM PENENTUAN PENERIMAAN BEASISWA
STUDI KASUS : ITB STIKOM BALI
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Program Studi Sistem Informasi ITB STIKOM Bali
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ABSTRAK
Beasiswa adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program beasiswa diadakan untuk meringankan beban
seseorang dalam menempuh masa studi khususnya dalam masalah biaya. ITB STIKOM Bali
mengelola beasiswa yang turun dari pemerintah untuk membantu mahasiswa yang berprestasi
dan mahasiswa kurang mampu, agar beasiswa tersebut menjadi tepat sasaran. Untuk itu
diperlukan sebuah sistem yang membantu ITB STIKOM Bali dalam penentuan penerimaan
beasiswa dari proses penyeleksian hingga mendapatkan hasil yang akurat dan relevan. Sistem
yang tepat digunakan adalah sistem pendukung keputusan dimana sistem ini merupakan suatu
sistem interaktif yang mampu mendukung keputusan melalui alternatif–alternatif yang diperoleh
dari hasil pengolahan data, informasi dan rancangan model. Sistem ini dibantu dengan Metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode pendukung keputusan yang
menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria menjadi suatu bentuk hierarki. Sedangkan
Metode Simple Additive Weight (SAW) merupakan metode yang banyak digunakan dalam
pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut. Kedua metode ini sangat cocok dalam satu
proses pengambilan keputusan, hal ini digunakan agar mahasiswa yang mengajukan beasiswa
bisa terseleksi sesuai dengan keadaan sosial mahasiswa yang mengajukan beasiswa.
Kata kunci : Beasiswa, Sistem Pendukung Keputusan, AHP, SAW.
ABSTRACT
Scholarship is a form of appreciation that is given to an individual to continue their
studies into higher level of education. Scholarship program is made to help a student in going
through their studies specially in terms of costs. ITB STIKOM Bali manage scholarship that
comes from goverment to help the outstanding college students and the less fortunate college
students so it all will be right on target. Therefore, a system to help ITB STIKOM Bali on deciding
the determination of scholarship grantee is needed both for selection process and getting the
accurate and relevant result. The precise system is Decision Support System which is an
interactive system that supports decisions in decision making process using alternative taken form
results of data processing, information, and model design. This system is helped by Analytical
Hierarchy Process (AHP) which is a decision support model that elaborate complex multi-factor
or multi-criteria problem into one hierarchy form. While Simple Additive Weight (SAW) method
is a method mostly used in decision making process that has a lot of attributes, it is used so that
the student who apply for scholarships can be selected according to their social situation.
Keyword: Scholarship, Decision Support System, AHP, SAW.
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1. LATAR BELAKANG

S

alah satu hak asasi manusia yang paling mendasar adalah memperoleh pendidikan yang
layak seperti tercantum dalam UUD 1945. Ketika seseorang memperoleh pendidikan
yang baik, akan terbuka baginya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik [1]. Beasiswa
adalah salah satu program kerja yang telah di siapkan oleh Pemerintah, Sekolah ataupun
Perguruan Tinggi dimana beasiswa yang diberikan berupa bantuan keuangan yang diberikan
kepada perorangan digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa juga
dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program beasiswa diadakan untuk meringankan beban
seseorang dalam menempuh masa studi khususnya dalam masalah biaya. Pemberian beasiswa
kepada mahasiswa dilakukan secara selektif sesuai dengan jenis beasiswa yang diadakan [2].
STIKOM Bali merupakan salah satu Sekolah Tinggi IT pertama di Bali yang memiliki
keunggulan dalam mencetak lulusan yang berprestasi dalam akademik maupun non akademik.
STIKOM bali juga terkenal dengan keaktifan mahasiswanya dalam berpartisipasi lomba ataupun
kejuaraan, baik di tingkat regional ataupun Nasional untuk mendukung hal tersebut, STIKOM
Bali juga memberikan apresiasi berupa pemberian beasiswa, beasiswa akademik dan non
akademik, ada juga beasiswa yang diturunkan dari pemerintah dan dikelola oleh kemahasiswaan
STIKOM Bali sendiri. Beasiswa yang diturunkan pemerintah dan dikelola Kemahasiswaan
STIKOM Bali tersebut dapat di ajukan berdasarkan kemampuan mahasiswa. Beasiswa
pemerintah tersebut adalah Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) dan Beasiswa BBPPPA (Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik) Penentuan dari proses
penyeleksian beasiswa PPA dan BBP-PPA harus dilakukan dengan metode yang relevan
dikarenakan kuota yang diberikan pemerintah di setiap kampus berbeda-beda, bahkan ada yang
mendapatkan sedikit kuota namun mahasiswa yang mengajukan beasiswa sangat banyak. Maka
proses penyeleksian membutuhkan ketelitian dan waktu yang panjang, karena data siswa akan
dibandingkan dengan kriteria beasiswa satu persatu [3].
Dengan demikian sistem pengambilan keputusan yang diterapkan harus lebih cepat,
akurat dan relevan. STIKOM Bali dalam pengajuan ataupun pendataan beasiswa masih dengan
metode subjektif dan masih menggunakan proses yang seadanya, prosesnya pun masih belum
terintegrasi. Hasilnya pun masih bersifat subjektif, sehingga banyak yang tidak paham terhadap
proses pengajuan beasiswa. Karena prosesnya yang masih subjektif dan banyak keterlambatan
proses pengurusan berkas calon pengajuan beasiswa. Oleh karena itulah pengajuan, proses
penyeleksian hingga turunnya dana memakan waktu yang panjang. Penelitian ini dilakukan untuk
mengantisipasi agar beasiswa Bantuan Biaya pendididkan (BBP) dan Peningkatan Prestasi
Akademik (PPA) tersalurkan kepada yang berhak maka diperlukan suatu sistem mengambil
keputusan yang berdasarkan pada empat kriteria utama yaitu Penghasilan orang tua, tagihan SPP
atau UKT, Indeks Prestasi Kumulatuf (IPK) dan semester minimal telah menjalani 3 semester dan
maksimal 7 semester.Dari permasalahan diatas maka penulis merancang sebuah sistem yang
berbasis web dengan judul “Implementasi Metode AHP dan SAW dalam Penentuan Penerimaan
Beasiswa Studi Kasus: ITB STIKOM Bali”
2. METODELOGI PENELITIAN
RAD adalah sebuah model proses pengembangan software sekuensial linier yang
menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah
adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier dimana perkembangn cepat dicapai dengan
menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. [4].
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Gambar 2. 1 Metode RAD (Rapid Application Development)
Tahapan RAD terdiri dari 3 fase, yaitu :
1. Requirements Planning (Perencanaan Persyaratan) Tahapan requirements planning
bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, batasan dan objektifitas dari sistem yang
akan dibangun, dengan cara mengumpulkan data dari stakeholder.
2. RAD Design Workshop (Pemodelan) Tahapan ini bertujuan untuk merancang semua
kegiatan dalam arsitektur sistem secara keseluruhan dengan melibatkan identifikasi dan
deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya.
Perancangan sistem dilakukan untuk mengetahui alur data dan proses yang terjadi pada
sebuah aplikasi sebelum aplikasi tersebut akan dibuat.
3. Implementasi Tahap implementasi bertujuan untuk mengimplementasikan metode,
program sesuai dengan kebutuhan sistem. Aktivitas yang dilakukan dengan membangun
sistem sesuai dengan pemodelan yang dibangun.
3. ANALISA DAN PERANCANGAN
3.1.

Perhitungan AHP

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi, lalu menyusun hirarki dari
permasalahan yang dihadapi.
b. Menentukan prioritas elemen dengan membuat matriks perbandingan berpasangan
yang diisi dengan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif antar elemen.
Tabel 3. 1 Matriks Perbandingan Berpasangan
Kriteria

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K1

1

3

1

3

3

3

K2

0.33

1

0.2

1

0.33

3

K3

1

5

1

3

5

5

K4

0.33

1

0.33

1

3

1

K5

0.33

3

0.2

0.33

1

1

K6

0.33

0.33

0.2

1

1

1

Kn

3.33

13.3

2.93

9.33

13.3

14

c. Normalisasi matriks
Proses perhitungan normalisasi matriks dimulai dari penjumlahan setiap kolom
pada table perbandingan berpasangan. Kemudian nilai setiap perbandingan
berpasangan dibagi dengan jumlah setiap kolom. Hasil normakisasi natrik
berpasangan dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3. 2 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan
Kriteria
K1
K2
K3
K4
K5
K6

K1

K2

K3

K4

1/3.33 = 0.3
0.33/3.33=
0.1

3/13.3= 0.23

1/2.93= 0.34
0.2/2.93=
0.07

3/9.33= 0.32

1/3.33 = 0.3
0.33/3.33 =
0.1
0.33/3.33 =
0.1
0.33/3.33 =
0.1

5/13.3= 0.38

1/2.93= 0.34
0.33/2.93=
0.11
0.2/2.93=
0.07
0.2/2.93=
0.07

3/9.33= 0.32

1/13.3= 0.08

1/13.3= 0.08
3/13.3= 0.23
0.33/13.3=
0.03

1/9.33= 0.11

1/9.33= 0.11
0.33/9.33=
0.04
1/9.33= 0.11

K5
3/13.3
=
0.23
0.33/13.3=
0.03
5/13.3
=
0.38
3/13.3
=
0.23
1/13.3= 0.08
1/13.3= 0.08

K6
3/14=
0.21
3/14=
0.21
5/14=
0.36
1/14=
0.07
1/14=
0.07
1/14=
0.07

Total
1.63
0.59
2.07
0.69
0.58
0.45

d. Menghitung bobot prioritas Menjumlahkan nilai-nilai dari baris dan membagi hasil
jumlahnya dengan banyak jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata/bobot
prioritas yang ditunjukkan pada persamaan Tabel 3.3.
Tabel 3. 3 Prioritas Relatif
Kriteria
K1
K2
K3
K4
K5
K6

Total
1.63/6
0.59/6
2.07/6
0.69/6
0.58/6
0.45/6

Prioritas Relatif
0.27
0.10
0.34
0.12
0.10
0.07

e. Menghitung Eigen maksimum
1) Kalikan setiap nilai cell pertama dengan bobot prioritas pertama, nilai pada
kolom cell kedua dengan prioritas kedua, dan seterusnya.
2) Jumlahkan hasilnya untuk setiap baris pada matriks.
Tabel 3. 4 Matriks Penjumlahan Setiap Baris
Kriteria
K1
K2
K3
K4
K5
K6

K1

K2

K3

K4

K5

1*0.27=
0.27
0.33*0.27=
0.09
1*0.27=
0.27
0.33*0.27=
0.09
0.33*0.27=
0.09
0.33*0.27=
0.09

3*0.10=
0.29
1*0.10=
0.10
5*0.10=
0.49
1*0.10=
0.10
3*0.10=
0.29
0.33*0.10=
0.03

1*0.34=
0.34
0.2*0.34=
0.07
1*0.34=
0.34
0.33*0.34=
0.12
0.2*0.34=
0.07
0.2*0.34=
0.07

3*0.12=
0.35
1*0.12=
0.12
3*0.12=
0.35
1*0.12=
0.12
0.33*0.12=
0.04
1*0.12=
0.12

3*0.10=
0.29
0.33*0.10=
0.03
5*0.10=
0.48
3*0.10=
0.29
1*0.10=
0.10
1*0.10=
0.10

IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

K6
3*0.7=
0.22
3*0.7=
0.22
5*0.7=
0.37
1*0.7=
0.07
1*0.7=
0.07
1*0.7=
0.07

Jumlah
per
baris
1.77
0.63
2.31
0.78
0.66
0.48
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Hasil dari penjumlahan per baris dibagi dengan elemen prioritas relatif
Tabel 3. 5 Perhitungan Rasio Konsistensi
Krteria

Prestasi Akademik
Prestasi non Akademik
IPK
Organisasi
Jumlah Tanggungan
Pendapatan Orang Tua

Jumlah per
Baris
1.77
0.63
2.31
0.78
0.66
0.48
Jumlah

Prioritas

Hasil

0.27
0.10
0.34
0.12
0.10
0.07

6.52
6.39
6.68
6.77
6.91
6.42
λmaks 39.70

g. Jumlahkan hasil lamda tiap kriteria dibagi dengan banyak elemen yang ada, hasilnya
disebut λmaks yang ditunjukkan pada persamaan dibawah ini.
λmaks =

∑λ

λmaks =

𝑛

39.70
6

= 6.62

h. Menghitung Indek Konsistensi atau Consistency Index (CI) yang ditunjukkan pada
persamaan dibawah ini
𝐶𝐼 =
i.

λmaks−n
𝑛−1

𝐶𝐼 =

6.62−6
6−1

𝐶𝐼 =

0.62
5

= 0.12

Menghitung Rasio Konsistensi atau Consistency Ratio (CR) yang ditunjukkan pada
persamaan dibawah ini
CI
0.12
𝐶𝑅 =
𝐶𝑅 =
= 0.09
𝑅𝐼

1.24

Jika CR kurang dari 0.1 maka rasio konsistensi dari perhitungan tersebut diterima. Jika
ternyata nilai CR lebih besar dari 0.1, maka matriks perbandingan tersebut dikatakan
tidak konsisten dan harus diperbaiki.
3.2.

Perhitungan SAW
Selanjutnya berikut ada 3 contoh siswa yang menjadi alternatif dalam pemberian
beasiswa berprestasi, yang masing-masing akan ditentukan nilainya, dilihat pada tabe l
3.6.
Tabel 3. 6 Nilai Alternatif di Setiap Kriteria
Alternatif

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Rai Masita
Ayu Dharmayanti
Sukrisna yanti

70
40
40

100
70
70

100
40
70

70
10
40

10
70
40

40
100
70

a.

Langkah normalisasi :

𝑟11

70
70
=
= 1
max{70; 40; 40} 70
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40
40
=
= 0.6
max{70; 40; 40} 70
40
40
𝑟31
=
= 0.6
max{70; 40; 40} 70
𝑟21

b.

Adapun hasil normalisasi dapat dilihat pada matriks berikut ini :
1
𝑅 = [0.6
0.6

c.

1
0.7
0.7

1
1
0.4 0.1
0.7 0.6

0.1
1
0.6

0.4
1]
0.9

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai akhir

𝑉1 = (1 × 0.27) + (1 × 0.10) + (1 × 0.34) + (1 × 0.12) + (0.1 × 0.10) + (0.4 × 0.07)
= 0.27 + 0.10 + 0.34 + 0.12 + 0.01 + 0.03
= 0.87
𝑉2 = (0.6 × 0.27) + (0.7 × 0.10) + (0.4 × 0.34) + (0.1 × 0.12) + (1 × 0.10)
+ (1 × 0.07)
= 0.16 + 0.07 + 0.14 + 0.01 + 0.10 + 0,07
= 0.55
𝑉3 = (0.6 × 0.27) + (0.7 × 0.10) + (0.7 × 0.34) + (0.6 × 0.12) + (0.6 × 0.10)
+ (0.9 × 0.07)
= 0.16 + 0.07 + 0.24 + 0.07 + 0.06 + 0.07
= 0.67
Adapun penilaian akhir dari pemberian beasiswa berprestasi berdasarkan nilai akhir lebih
dari 0.5 maka siswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa.
3.3.

Use Case Diagram

Pada Use Case Diagram dapat dilihat apa saja yang dapat dilakukan oleh user pada
saat menggunakan sistem Penentuan penerimaan Beasiswa dengan menggunakan metode
AHP dan SAW. Terdapat beberapa aktivitas pada sistem ini antara lain

Gambar 3. 1 Use Case Diagram

4. IMPLEMENTASI
Berikut adalah hasil dari Implementasi Metode AHP dan SAW dalam Penentuan
Penerimaan Beasiswa Studi Kasus : ITB STIKOM Bali yang sudah dibuat.
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Halaman Tambah Data Pengajuan Beasiswa
Pada halaman tambah data pengajuan Beasiswa user akan memasukan keyword
berupa NIM dan data pengajuan lainnya karena semua data mahasiswa sudah
terkoneksi dengan sistem, berikut tampilan sistem pada Gambar 4.40.

Gambar 3. 2 Tampilan Halaman Tambah Data Pengajuan Beasiswa
4.2.

Halaman Proses AHP dan SAW
Pada halaman ini Decision maker atau admin akan menentukan bobot dari setiap
kriteria dan hasil pembobotan itulah yang akan menjadi penentu dalam penyeleksian
AHP, berikut tampilan sistem pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Tampilan Halaman AHP

4.3.

Halaman Hasil Akhir
Halaman ini bisa digunakan oleh user untuk melihat hasil dari penyeleksian dari
setiap periode pengajuan, berikut tampilan sistem pada gambar 3.4.
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Gambar 3. 4 Tampilan Halaman Hasil Akhir

5. PENGUJIAN BLACKBOX TESTING
Pada sub ini akan dilakukan proses pengujian Sistem dengan menggunakan Pengujian
Blackbox Testing, blackbox adalah pengujian aplikasi yang dilakukan berdasarkan dari sudut
pandang pengguna, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk
dapat diperbaiki nantinya. Berikut adalah hasil pengujian aplikasi pada Admin dan Operator [5].
5.1.

Pengujian Data Mahasiswa (Admin dan Operator)
Hasil Pengujian aplikasi yang dilakukan pada Halaman Data Mahasiswa dibuat
dalam bentuk tabel berikut :
Tabel 5. 1 Pengujian Data Mahasiswa

No

Data Input

Hasil yang Diharapkan

1

User mengklik
button Tambah data
mahasiswa

Setelah mengklik button
tambah data mahasiswa
akan masuk ke halaman
tambah data mahasiswa

2

User mengklik
button pilih periode

Setelah mengklik button
pilih periode maka user
bisa memilih periode yang
ingin ditampilkan

3

User mengklik
button edit

4

User mengklik
button hapus

Setelah mengklik button
edit maka user bisa
mengedit data yang akan di
edit
Setelah mengklik button
hapus maka ada notifikasi,
apakah data ini akan
dihapus atau tidak
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Hasil Pengamatan
Sistem akan
menampilkan
halaman tambah
data mahasiswa
Sistem akan
menampilkan data
berdasarkan
periode yang
dipilih

Kesimpula
n
sesuai

sesuai

Sistem akan
menampilkan
halaman edit

sesuai

Sistem akan
menampilkan
notifikasi data
dihapus atau tidak

sesuai
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Setelah mengisi nama yang
ingin dicari, maka sistem
akan menampilkan data
yang dicari apakah nama
tersebut ada atau tidak

Menampilkan hasil
pencarian

sesuai

Pengujian Proses AHP & SAW (Admin)
Hasil Pengujian aplikasi yang dilakukan pada Halaman Proses AHP & SAW
dibuat dalam bentuk tabel berikut :
Tabel 5. 2 pengujian Proses AHP & SAW
Hasil Pengamatan

Kesimpula
n

Setelah melakukan
pembobotan sistem akan
menyimpan hasil dan akan
muncul notifikasi bahwa
pembobotan konsisten dan
tersimpan

Proses pembobotan
berhasil

Sesuai

2

Admin mengisi
semua kolom
pembobotan
dengan hasil tidak
konsisten (Simpan)

Setelah pembobotan
tersimpan akan muncul
notifikasi dan pembobotan
tidak dapat tersimpan

Proses pembobotan
gagal

Sesuai

3

Admin memilih
button pilih periode

Setelah mengklik button
pilih periode, admin bisa
memilih data berdasarkan
periode yang di inginkan

Sistem
menampilkan data
berdasarkan
periode

Sesuai

No

Data Input

1

Admin mengisi
semua kolom
pembobotan
dengan hasil
konsisten (Simpan)

5.3.

Hasil yang Diharapkan

Pengujian Hasil akhir (Admin dan Operator)
Hasil Pengujian aplikasi yang dilakukan pada Halaman Hasil akhir dibuat
dalam bentuk tabel berikut :
Tabel 5. 3 Pengujian Hasil Akhir

No

Data Input

1

User memilih
button pilih
periode

2

User memilih
button cetak hasil
akhir

3

Admin mengisi
kolom jumlah
penerima beasiswa

Hasil yang Diharapkan

Hasil Pengamatan

Kesimpula
n

Sistem akan menampilkan
data berdasarkan periode
yang telah dipilih oleh user

Sistem
menampilkan hasil
berdasarkan
periode

Sesuai

Sistem masuk ke
halaman cetak hasil
akhir

Sesuai

Sistem
menampilkan hasil
berdasarkan jumlah

Sesuai

Setelah user memilih
button cetak hasil akhir
akan masuk ke halaman
cetak dan user bisa
mencetak hasil akhir
Admin akan mengisi kolom
dan memilih button ubah
dan sistem akan
menampilkan data
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4

User mengisi
kolom search jika
ingin mencari data

berdasarkan jumlah yang
telah dipilih
User mengisi kolom search
dan akan tampil data yang
dicari oleh user

yang ditentukan
admin
Menampilkan data
yang dicari oleh
user

Sesuai

6. KESIMPULAN
Dari hasil Tugas Akhir yang berjudul Implementasi Metode AHP dan SAW dalam Penentuan
Penerimaan Beasiswa Studi Kasus : ITB STIKOM Bali, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut :
1. Sistem Penentuan Penerimaan Beasiswa ini memiliki komponen yang mumpuni untuk
mendukung proses penyeleksian dari penerima beasiswa secara detail dengan hasil yang
relevan.
2. Sistem penentuan penerimaan beasiswa berbasis web, telah berhasil dirancang dan di
implementasikan di kemahasiswaan ITB STIKOM Bali, yang nantinya akan membantu
kemahasiswaan dalam proses penentuan calon penerimaan beasiswa
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Abstract
Penelitian ini membahas tentang prototipe pendeteksi objek. Prototipe ini dibuat untuk
mendeteksi objek dalam sebuah ruangan dosen, sehingga mahasiswa tidak perlu masuk ke
dalam ruangan dosen untuk memeriksa dosen yang bersangkutan dan dapat mempermudah
mahasiswa dalam mencari dosen. Camera Pi digunakan untuk mendetaksi objek dalam
ruangan dan diproses pada Raspberry PI menggunakan image processing tools dari OpenCV
versi 4.0, OpenCV yang dipakai menggunakan bahasa pemograman Python versi 3.4.
Kemudian menampilkan notifikasi berupa angka pada lampu LED Dot Matrix. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah metode Prototype. Prototipe alat dibuat menggunakan
algoritma Pre Trained Model Single Shot Detector (SSD) yang dapat mendeteksi sebanyak 21
objek, namum dalam penelitian ini hanya mendeteksi satu objek (Person). Hasil pengujian
dapat mendeteksi objek dalam jangkauan 2 sampai dengan 5 meter dengan intentitas cahaya
yang memadai, maka akurasi yang dihasilkan baik , dan LED Dot Matrix akan menampilkan
angka satu dan jika tidak terdeteksi maka akan menampilkan angka nol.
Kata kunci : Object , Camera Pi, Raspberry PI, image processing tools, OpenCV 4.0, Python
3.4, LED Dot Matrix, Pre Trained Model Single Shot Detector (SSD).
Abstract
This study discusses the object detection prototype. This prototype is designed to detect
objects in a lecturer room, so students do not need to enter the lecturer room to examine the
lecturer concerned and can facilitate students in finding lecturers. Camera Pi is used to detect
indoor objects and is processed on a Raspberry PI using image processing tools from OpenCV
version 4.0, OpenCV which is used using the Python programming language version 3.4. Then
the output is display in the Dot Matrix LED. The method used in this study is the Prototype
method. The prototype tool was made using the Pre Trained MobileNetSSD (SSD) algorithm
which can detect as many as 21 objects, but in this study only detected one object (Person). The
test results can detect objects in the range of 2 to 5 meters with sufficient light intensity, the
accuracy is good, and the Dot Matrix LED will display the number one if the object is detected
and if it is not detected it will display a zero.
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi di era sekarang semakin meningkat, oleh karena pengetahuan
manusia yang semakin bertambah. Hal yang sebelumnya tidak dapat dilakukan, sekarang dapat
dilakukan oleh karena bantuan teknologi. Teknologi yang sedang berkembang saat ini ialah,
Virtual Reality, Machine Learning, Augmented Reality, Mixed Reality, Artificial Intelegent, dan
Computer Vision.
Computer Vision merupakan teknologi yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan
bagi para peneliti[1]. Computer Vision merupakan teknologi yang membuat komputer dapat
melihat, mendeteksi dan memproses gambar layaknya penglihatan manusia, kemudian komputer
akan menampilkan hasil yang sesuai dengan input yang di berikan[2]. Computer Vision dapat
diterapkan di bagian pengawasan, menghitung objek, melacak objek, mendeteksi objek, bahkan
sampai pada pengenalan objek[3]. Salah satu pemanfaatan Computer Vision ialah diterapkan di
dalam ruangan untuk mendeteksi objek-objek yang berada di dalam ruangan[4].
Dengan adanya Computer Vision maka peneliti merancang sebuah alat yang dapat
mendeteksi objek dalam ruangan, khususnya mendeteksi orang yang berada di dalam ruangan.
Ketika orang memasuki ruangan kamera akan mendeteksi orang itu dan akan memproses hasil
gambar tersebut di dalam raspberry pi yang sudah di implementasikan library OpenCV yaitu
single shot detector (SSD), dan akan menampilkan pemberitahuan kepada orang yang berada di
luar ruangan melalui LED Dot Matrix agar orang yang berada di luar ruangan dapat mengetahui
apakah ada orang di dalam ruangan tersebut atau tidak. Peneliti menggunakan bahasa
pemrograman python untuk menjalakan alat ini, dan sebagai platform peneliti menggunakn
Raspberry Pi 3 dengan operating system Raspbian OS.
Pada penelitian ini peneliti akan mengimplementasi protipe ini pada ruangan dosen untuk
mendeteksi keberadaan dosen pada ruangan tersebut, hal ini akan mempermudah mahasiswa
dalam mencari dosen agar tidak perlu lagi untuk memasuki ruangan kantor.
2. METODE PENELITIAN
Perancangan Prototipe pendeteksi objek menggunakan computer vision dan raspbbery pi
menggunakan metode prototipe. Prototipe merupakan sebuah teknik pengembangan perangkat
lunak yang membantu pengguna dalam menentukan apa kebutuhan yang ingin di terapkan pada
pembuatan sistem.
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Gambar 1. Metode Prototipe [5]
Pada Gambar 1 merupakan gambaran dari metode prototipe yang digunakan dalam
penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan mengenai langkah-langkah pada metode prototipe:
1.

2.

3.

4.

Communication: Merupakan tahap peneliti menemui para pengguna dan objek untuk
menentukan setiap tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dan gambaran-gambaran bagian
yang dibutuhkan berikutnya
Quick Plan & Modeling Quick Design: Pengembang melakukan perancangan cepat dan
dari perancangan ini bisa mewakili semua aspek yang diketahui, dan rancangan ini menjadi
dasar dari pembuatan prototipe.
Construction of Prototype: Pengembang mulai membuat prototipe dengan menggunakan
perancangan sementara yang sudah di buat pada tahap sebelumnya yang berfokus pada
penyajian kepada pengguna.
Development Delivery and Feedback: Tahap ini merupakan tahap dimana prototipe akan di
serahkan kepada user untuk di lakukan evaluasi dan memberikan feedback kepada
pengembang.
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2.1 Kerangka Konseptual Penelitian
Pengumpulan
Data

Pengujian

Pembuatan
Prototipe

Perancangan
Cepat

Perancangan
Prototipe

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan Gambar 2 kerangka konseptual penelitian dari prototipe presensi dosen FIK
dalam ruangan kantor di UNKLAB, dapat di jelaskan sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan dari
pembuatan sistem pendeteksi dosen berbasis Computer Vision, dengan cara mengumpulkan
data dari buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang akan digunakan sebagai referensi dalam
pembuatan sistem.
2. Perancangan Cepat
Untuk perancangan cepat peneliti menggunakan Unified Modeling Language (UML)
sebagai dasar untuk pembuatan diagram, yang akan digunakan pada setiap tahap agar
berjalan sesuai dan dengan baik dan cepat untuk desain prototipe.
3. Perancangan Prototipe.
Pada tahap ini peneliti mulai membuat model atau rancangan prototipe alat yang akan dibuat,
serta menyusun code dan algoritma-algoritma yang sesuai dengan fungsi yang sudah di
tentukan. Pemrosesan akan berupa Input, Process, dan Output yang akan di lakukan di dalam
Raspberry PI yang sudah di implementasikan algoritma Object Detection.
4. Pembuatan Prototipe

5.

Pada tahap ini peneliti mulai membuat prototipe yang sudah di rancang pada tahap
sebelumnya, dan akan di implementasikan di ruangan dosen.
Pengujian Prototipe.
Pada tahap ini merupakan evaluasi dan pengujian sistem yang akan dilakukan oleh dosen
penguji, jika sudah sesuai dengan fungsinya. jika berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya
prototipe siap digunakan, jika belum sesuai, sistem akan di perbaiki kembali dari awal.

2.2 Perancangan Sistem
Pada bagian ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai Perancanngan Sistem
Prototipe presensi berbasis Computer Vision menggunakan Raspberry PI.
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orang

user

Gambar 3. Perancangan sistem
Gambar 3 menjelaskan perancangan sistem dari prototipe pendeteksi objek dalam ruangan.
1. Proses pertama akan dimulai ketika orang memasuki ruangan, kemudian akan tertangkap
kamera.
2. Setelah tertangkap kamera, hasil gambar di proses di dalam Raspberry Pi menggunakan
algoritma Single Shot Detector yang sudah di implementasikan ke dalam Raspberry PI untuk
di deteksi.
3. Setelah terdeteksi Raspberry Pi akan mengirimkan hasil pemrosesan ke Panel Led Dot matrix
yang akan memberi tampilan berupa indicator lampu yang akan di tampilkan jika objek
berhasil terdeteksi.
4. Panel Led Dot Matrix akan menampilkan hasil kepada para pengguna.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Skema Alat
Berikut ini merupakan skema alat prototipe pendeteksi objek menggunakan computer
vision dan raspberry pi

Gambar 4. Skema alat
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Berikut ini penjelasan skema alat yang telah di buat oleh peneliti:
1. Raspberry akan di sambungkan pada sumber listrik.
2. Camera Pi akan di sambungkan pada raspberry pi menggunakan kabel yang telah tersedia.
3. Kabel warna-warni yang ada pada gambar di bawah adalah kabel jumper yang
menghubungkan raspberry pi dengan Led Dot Matrix dengan tipe max7219. Berikut
penjelasan hubungan kabel antara raspberry dengan Led Dot Matrix
a. VCC (kabel berwarna biru) pada Led dot matrix akan di hubungkan pada pin raspberry
nomor 2 (5V0) yang berfungsi sebagai power.
b. GND (kabel berwarna ungu) pada Led dot matrix akan di hubungkan pada pin raspberry
nomor 6 (GND) yang berfungsi sebagai Ground.
c. DIN (kabel berwarna abu-abu) pada Led dot matrix akan di hubungkan pada pin
raspberry nomor 19 (GPIO 10 (MOSI)) yang berfungsi sebagai Data In.
d. CS (kabel berwarna putih) pada Led dot matrix akan di hubungkan pada pin raspberry
nomor 24 (GPIO 8 (SPI CEO) sebagai Chip Select
e. CLK (kabel berwarna hitam) pada Led dot matrix akan di hubungkan pada pin
raspberry nomor 23 (GPIO 11 (SPI CLK) sebagai Clock

3.2 Analisa dan Perancangan Sistem
Gambar 5 adalah Use Case Diagram pada alat prototipe presensi dosen berbasis computer
vision

Gambar 5. Use Case Diagram

Berikut ini merupakan use case scenario dari masing-masing use case pada gambar 5.
1. Use Case
: Detect_Object
Description
: Kamera akan mulai mendeteksi objek(dosen) yang ada di
dalam ruangan.
Actor
: Dosen & Kamera
Precondition
: Kamera di pasang di dalam ruangan.
Postcondition
: Kamera berhasil mendeteksi dosen di dalam ruangan.
IJCCS Vol. x, No. x, July201x : first_page–end_page

IJCCS
Steps Performed

2. Use Case
Description
Actor
Precondition
Postcondition
Steps Performed

3. Use Case
Description
Actor
Precondition
Postcondition
Steps Performed
4. Use Case
Description
Actor
Precondition
Postcondition
Steps Performed

5. Use Case
Description
Actor
Precondition
Postcondition
dari Raspberry PI.
Steps Performed

ISSN: 1978-1520

◼ 1353

:
a. Kamera sudah terhubung dengan Raspberry Pi
b. Kamera telah di pasang di dalam ruangan.
c. Kamera akan mendeteksi apakah ada orang di dalam
ruangan.
: Status_Detection
: Status yang jika Objek berhasil di deteksi atau tidak terdeteksi
oleh Raspberry PI.
: Raspberry PI & Kamera
: Raspberry PI selesai mengelola data.
: Memberi tanda kepada objek .
:
a. Setelah objek telah selesai di proses oleh Raspberry PI,
akan langsung di beri tanda pada objek tersebut.
b. Jika objek tidak terdeteksi, sistem akan otomatis mencoba
mendeteksi kembali.
: Bounding_Boxes
: Objek akan di beri tanda berupa kotak.
: Raspberry PI & Kamera
: Sistem berhasil mendeteksi objek.
: Sistem memberikan tanda agar dapat di proses pada tahap
berikut.
:
a. Setelah objek telah di proses, objek akan diberi tanda.
: Object_Tracked
: objek berhasil di ikuti selama bergerak di dalam ruangan.
: Raspbbery PI & Kamera.
: Objek telah berhasil di deteksi.
: Objek telah berhasil di ikuti atau tracked.
:
a. Ketika objek telah berhasil terdeteksi, sistem akan
langsung mengikuit objek yang sudah di beri tanda.
: Display_Result
: Hasil detection telah berhasil dan akan di tampilkan pada layar
LED Dot Matrix.
: LED Dot Matrix & User.
: Hasil detection telah berhasil.
: LED Dot Matrix menampilkan hasil yang sudah di dapatkan
:
a. Objek akan di deteksi dan di ikuti terus selama objek masih
berada di dalam jangkauan kamera
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3.3 Implementasi
Gambar 6 merupakan rangkaian prototipe alat yang sudah di rangkai dan di
implementasikan ke dalam sebuah ruangan. prototipe ini dirancang dengan tiga komponen yaitu
raspberry pi 3, modul kamera raspberry, dan led dot matrix.

Gambar 6. Prototipe pendeteksi objek

3.4 Pengujian
Pengujian dibuat untuk mengetahui jika prototipe yang dibuat bekerja dengan benar,
mulai dari fungsi masing-masing alat untuk mendeteksi sampai proses untuk Led Dot matrix
menampilkan notifikasi.
Tabel 1. Tabel Pengujian notifikasi Led Dot Matrix

KONDISI

NOTIFIKASI

KET

Objek terdeteksi

Angka 1

Berhasil

Objek tidak terdeteksi

Angka 0

Berhasil

Tabel 1 menguji notifikasi yang ditampilkan pada Led Dot Matrix. Saat penelitian,
peneliti memantau notifikasi yang akan tampil apakah berhasil terdeteksi atau tidak ketika objek
sedang berada di dalam ruangan.

Gambar 7. Hasil Pengujian
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Gambar 7 adalah hasil dari pengujian yang dilakukan peneliti, pada gambar bagian kiri
objek belum berada dalam ruangan maka Led Dot Matrix menampilkan angka 0, dan bagian
kanan objek berada dalam ruangan maka Led Dot Matrix menampilkan angka 1.
Tabel 2. Tabel Hasil Pengujian

Jarak

1 Meter

Intentitas Akurasi

84 Lux

99.09%

2 Meter

84 Lux

98.88%

3 Meter

87 Lux

99.57%

Hasil
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4 Meter

110 Lux

86.13%

5 meter

92 Lux

77.96%

Tabel 2 menguji jarak antara objek dengan prototipe alat, mengukur intentitas cahaya
dalam ruangan, dan akurasi yang dihasilkan saat melakukan pengujian.
4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan yaitu :
1. Kamera dapat mendeteksi objek dalam ruangan.
2. Alat dapat melakukan object detection pada objek dalam ruangan.
3. Alat ini dapat menampilkan notification pada Led Dot Matrix berupa nyala lampu, jika
lampu menunjukan angka 1 maka objek terdeteksi dan jika angka nol maka objek tidak
terdeteksi
5. SARAN
Saran yang penulis berikan untuk dapat mengembangkan alat ini adalah sebagai berikut:
1. Menambahkan library Opencv yang lain seperti Object Tracking dan Face Recognition.
2. Menggunakan kamera yang memiliki spesifikasinya lebih tinggi.
3. Memperbesar ruang lingkup lokasi penelitian.
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Abstrak

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi
selatan bersama dengan Kabupaten Tana Toraja yang memiliki sejumlah aneka
kerajinan trdisional berupa aneka lukisan, seni patung, miniature tongkonan, tenun, serta
aneka kue tradisional. Masalah yang ditemui oleh wisatawan yang ingin mengunjungi
atau mencari lokasi kerajinan tradisional adalah kurangnya informasi lokasi sentra
kerajinan tradisional. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan wisatawan baik
wisatawan domestik maupun internasional dalam memperoleh informasi tentang
pencarian suatu lokasi kerajinan tradisional maka dapat digunakan sebuah aplikasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang, membuat dan menguji sistem informasi
geografis penyebaran lokasi industri kerajinan Toraja. Sistem informasi geografis
penyebaran lokasi industri kerajinan tradisional Toraja yang dirancang terdiri dari
modul proses login, proses data admin aplikasi, proses data kecamatan, proses data
industri kerajinan, proses cetak daftar industri kerajinan, proses update profil industri
kerajinan, proses data produk, proses cetak daftar produk, proses view daftar industri
kerajinan, proses search industri kerajinan, serta menghasilkan laporan berupa daftar
industri kerajinan tradisioal dan daftar produk industri kerajinan tradisional Toraja.
Pengujian menggunaka metode white-box testing, menghasilkan nilai didapatkan jumlah
region =30, jumlah V(G)=30, dan jumlah independent path=30 yang berarti sistem
informasi ini telah bebas dari kesalahan logika pemrograman.
Kata kunci : Informasi, penyebaran, industri kerajinan
Abstract

North Toraja Regency is one of the tourist destinations in South Sulawesi along
with Tana Toraja Regency which has a number of various trdisional handicrafts in the
form of various paintings, sculpture, miniature tongkonan, weaving, and various cakes
Traditional. The problem encountered by tourists who want to visit or find a traditional
handicraft location is a lack of information on the location of traditional handicraft
centers. Therefore, in order to fulfill the needs of tourists both domestic and international
tourists in obtaining information about the search of a traditional handicraft location, it
can be used a aplication. The purpose of this research is to design, create and test
geographic information systems spreading the location of Toraja handicraft industry.
Geographic information system spreading the location of Toraja traditional
handicraft industry designed consist of login process module, application Admin data
process, sub-district data process, craft industry data process, craft industry list printing
process, Process update of Handicraft industry profile, process product data, process
printing products list, process View List craft industry, search industry craft process, as
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well as produce a report in the form of industry of Traditsioal crafts and list of products
Traditional Toraja crafts industry. Testing using the White-box testing method, resulting
in the value of the number of Regions = 30, the number of V (G) = 30, and the number of
independent path = 30 which means this information system has been free from error of
programming logic.
Keywords : Information, deployment, Handicraft industry
1. PENDAHULUAN

A

plikasi pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media
komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan,
mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks,
peta digital. Salah satu implementasi aplikasi pemetaan digital adalah untuk
mempromosikan berbagai hasil kerajinan tradisional suatu daerahoraja Utara yang
membina kurang lebih 601 industri kerajinan mikro dan 193 industri kerajinan kecil yang
tersebar diberbagai lokasi.
Kerajinan tangan Toraja dapat berupa aneka lukisan, seni patung, miniature
tongkonan, tenun, serta aneka kue tradisional. Masalah yang ditemui oleh wisatawan
yang ingin mengunjungi atau mencari lokasi kerajinan tradisional adalah kurangnya
informasi lokasi sentra kerajinan Tradisional. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan
wisatawan baik wisatawan domestik maupun internasional dalam memperoleh informasi
tentang pencarian suatu lokasi kerajinan tradisional maka dapat digunakan sebuah
aplikasi. Dengan adanya aplikasi para pelaku industri kerajinan tradisional dapat
mempromosikan hasil kerajinan tangan yang diproduksi sehingga para pelaku industri
kerajinan akan lebih mudah untuk meng-upload jenis kerajinan tradisional yang
diproduksi beserta dengan harga dan lokasi industri kerajinannya.
Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas maka dibuat suatu penelitian
dengan judul “Layanan Informasi Produk Kerajinan Tradisional Toraja”.
2. METODE PENELITIAN

1. Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah
penelitian lapangan, yaitu penelitian akan dilakukan dengan melakukan survei
langsung pada Kantor Dinas Koperasi Dan UMKM Toraja Utara.
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: Data primer yaitu data yang
diperoleh dari responden melalui wawancara dan pengamatan langsung di Kantor
Dinas Koperasi Dan UMKM Toraja Utara dan Data sekunder yaitu data berupa data
kerajinan tradisional Kabupaten Toraja Utara.
3. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, baik data primer maupun data
sekunder maka dasar penelitian yang digunakan sebagai bahan keterangan untuk
kelengkapan data dan informasi adalah dengan metode observasi.
4. Untuk menjamin bahwa program aplikasi dari sistem informasi geografis penyebaran
lokasi industri kerajinan tradisional Toraja maka akan dilakukan pengujian perangkat
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lunak menggunakan metode pengujian white box. Berikut ini tahapan pengujian white
box terhadap program aplikasi dari sistem informasi geografis penyebaran lokasi
industri kerajinan tradisional Toraja: Merancang/membuat flowchart program
,Mentransformasikan flowchart program ke dalam bentuk flowgraph,Menghitung
jumlah region ( ∑R ),Menghitung jumlah kompleksitas siklomatis, V(G) dengan
persamaan berikut: V(G) = E – N + 2, dimana E adalah jumlah edge grafik alir dan N
adalah jumlah simpul grafik alir atau V(G) = P + 1, dimana P adalah jumlah simpul
predikat yang diisikan dalam grafik alir G.
5. Tahap-tahap atau langkah-langkah pokok yang penulis lakukan dalam kegiatan
penelitian ini adalah : Pengumpulan data, yaitu tahap mengumpulkan data pada lokasi
penelitian, Insialisasi kebutuhan fungsional yaitu tahapan untuk mendefisikan
kebutuhan fungsional sistem yang akan dirancang,Analisa data, yaitu tahap memahami
sistem yang ada dan mengidentifikasi permasalahan/kelemahan sistem serta
membantu alternative solusinya,Desain sistem secara umum dimaksudkan untuk
menggambarkan model secara umum meliputi use case diagram, class diagram, dan
activity diagram sistem yang akan dirancang,Desain sistem secara rinci dimaksudkan
untuk menggambarkan model secara rinci meliputi rancangan output, input dan tabel
basis data,Penulisan kode program, yaitu tahap untuk mentransformasikan rancangan
ke dalam kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan
database management sistem (DBMS) menggunakan MySQL,Pengujian sistem, yaitu
untuk menguji perangkat lunak yang digunakan apakah fungsi-fungsi dalam aplikasi
yang dirancang telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan menggunakan pengujian
white-box, sehingga terdapat kesalahan saat diimplementasikan,Implementasi sistem
yaitu tahapan untuk menerapkan atau mengoperasikan sistem yang telah diuji.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan Use Case Diagram
Rancangan use case diagram dimaksudkan untuk menampilkan secara umum
aktivitas yang dilakukan oleh aktor dalam sistem informasi geografis penyebaran lokasi
industri kerajinan Tradisional Toraja. Bentuk use case diagram dalam sistem yang
dirancang adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Rancangan use case diagram sistem yang diusulkan
3.2 Rancangan Class Diagram
Rancangan class diagram dimaksudkan untuk menampilkan relasi antar class
yang digunakan dalam sistem informasi geografis penyebaran lokasi industri kerajinan
Tradisional Toraja. Bentuk class diagram dalam sistem yang dirancang adalah sebagai
berikut:

Gambar 3.2 Rancangan class diagram sistem yang diusulkan
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3.3 Rancangan Activity Diagram
Rancangan activity diagram dimaksudkan untuk menampilkan secara rinci
aktivitas aktor dalam sistem informasi geografis penyebaran lokasi industri kerajinan
Tradisional Toraja. Bentuk activity diagram dalam sistem yang dirancang adalah sebagai
berikut:
4.

Gambar 3.3.1Actvity diagram proses login

Gambar 3.3.2 Actvity diagram proses data user
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Gambar 3.3.3 Actvity diagram proses data kecamatan

Gambar 3.3.4 Actvity diagram proses cetak daftar industri kerajinan
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3.4 Rancangan Output
Rancangan output dimaksudkan untuk menampilkan output/laporan yang
dihasilkan oleh sistem informasi geografis penyebaran lokasi industri kerajinan
Tradisional Toraja. Bentuk output yang dihasilkan oleh sistem yang dirancang adalah :

Gambar 3.4.1 Rancangan output daftar produk kerajinan tradisional Toraja

3.5 Rancangan Input
Rancangan input dimaksudkan untuk menampilkan form-form yang digunakan
dalam sistem informasi geografis penyebaran lokasi industri kerajinan Tradisional Toraja.
Bentuk form-form yang digunakan dalam sistem yang dirancang adalah sebagai berikut:

3.6 Rancangan form utama admin
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3.7 Rancangan form daftar kecamatan

3.8 Rancangan proses data kecamatan
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3.9 Rancangan form daftar industri kerajinan tradisional per kecamatan

3.10 Rancangan form proses data industri kerajinan tradisional

3.11 Rancangan form profil industri kerajinan tradisional

Rancangan tabel yang digunakan dalam sistem yang dirancang menggunakan database
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enginee Mysql adalah sebagai berikut

Tabel 4.1 Tabel admin

Tabel 4.2 Tabel industri

Tabel 4.3 Tabel kecamatan

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis, desain dan pengujian terhadap sistem informasi geografis
penyebaran lokasi industri kerajinan tradisional Toraja, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Program aplikasi sistem informasi geografis penyebaran lokasi industri kerajinan
tradisional Toraja terdiri dari:
a) Sepuluh (10) modul pengolahan data yaitu modul proses login, proses data admin
aplikasi, proses data kecamatan, proses data industri kerajinan, proses cetak
daftar industri kerajinan, proses update profil industri kerajinan, proses data
produk, proses cetak daftar produk, proses view daftar industri kerajinan, proses
search industri kerajinan.
b) Dua (2) laporan atau output yaitu daftar industri kerajinan tradisioal dan daftar
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produk industri kerajinan tradisional Toraja
Hasil pengujian perangkat lunak menggunakan metode white-box testing, maka
didapatkan jumlah region =30, jumlah V(G)=30, dan jumlah independent path=30,
maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis penyebaran lokasi
industri kerajinan tradisional Toraja yang penulis rancang telah bebas dari kesalahan
logika pemrograman.

5. SARAN

Program ini dapat dikembangkan ke dalam bentuk pemrogram android.
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