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PERANCANGAN APLIKASI PERHITUNGAN 

HARGA POKOK PRODUKSI DAN HARGA 

JUAL MENGGUNAKAN METODE               

FULL COSTING 

(STUDI KASUS: CAHAYA KONVEKSI) 

 
Harya Gusdevia1 

1Prodi Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. JL. Soekarno Hatta No. 378, Bandung 

Deviharya@gmail.com 1 

 
Abstrak 

 
Komputer telah mempermudah segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan membantu memberikan segala informasi dengan mudah 

dan cepat. Hampir disetiap perusahaan telah memanfaatkan teknologi komputer, yaitu dengan adanya sistem informasi yang dapat menunjang 
aktivitas perusahaan tersebut. Pemanfaatan sistem informasi yang canggih telah membantu perusahaan untuk dapat bersaing di dunia bisnis. 
Cahaya Konveksi merupakan sebuah usaha yang menghasilkan produk berupa pakaian. Diketahui bahwa perhitungan harga pokok produksi dan 
harga jual masih dilakukan menggunakan Ms. Excel. Proses produksi yang semakin kompleks di Cahaya Konveksi dikarenakan banyaknya 
pemesanan menjadi faktor dibutuhkannya suatu aplikasi khusus yang dapat menghitung harga pokok produksi dan harga jual yang lebih tepat 
dan akurat, serta dapat dikerjakan dengan waktu yang singkat. Perhitungan harga pokok produksi di Cahaya Konveksi dihitung dengan 
menggunakan metode full costing. Metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua 
unsur biaya produksi kedalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya aksesoris, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 
overhead pabrik. Sistem informasi dibuat berbasis desktop. Sistem informasi dibuat dengan menggunakan visual basic 2010. Sistem informasi 
dapat melakukan perhitungan harga pokok produksi dan harga jual berdasarkan data unsur biaya produksi yang telah diinput user. Database 
yang digunakan pada sistem adalah MySql. 

 

Kata kunci : Harga Pokok, harga jual, Full Costing. 

 

Abstract 

 
Computers have simplified all activities in everyday life, and help provide all the information easily and quickly. Almost every company has 

been using computer technology, that is with the information system that can support the company's activities. Utilization of sophisticated 
information systems has helped companies to compete in the business world. Convection Light is a business that produces clothing products. It 
is known that the calculation of cost of goods sold and selling price is still done using Ms. Excel. Increasingly complex production process in 
Konveksi Light due to the number of reservations into factors required a special application that can calculate the cost of production and selling 
price more precise and accurate, and can be done with a short time. Calculation of cost of goods manufactured in Light Convection is 
calculated by using full costing method. Full costing method is a method of determining the cost of production which takes into account all 
elements of production costs into the cost of production consisting of raw material costs, accessories cost, direct labor costs and factory 
overhead costs. Information systems are desktop-based. Information system is made by using visual basic 2010. Information system can 
calculate the cost of production and selling price based on data elements of production costs that have been inputted user. The database used on 
the system is MySql. 

Keywords: Cost of Goods, Sale Price, Full Costing. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di era 
yang modern ini menjadikan kehidupan tidak bisa terlepas dari 
teknologi komputer. Komputer telah mempermudah segala 
aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan membantu 
memberikan segala informasi dengan mudah dan cepat. 
Hampir disetiap perusahaan telah memanfaatkan teknologi 
komputer, yaitu dengan adanya sistem informasi yang dapat 

menunjang aktivitas perusahaan tersebut. Pemanfaatan sistem 
informasi yang canggih telah membantu perusahaan untuk 
rapat bersaing di dunia  

Kemajuan dunia usaha kedepan ini jauh berkembang 
dengan pesat baik dalam skala besar maupun kecil. Suatu 
perusahaan dari mulai yang berskala kecil sampai yang 
berskala besar tentunya akan mengolah berbagai macam data 
dengan jumlah yang bervariasi. Semakin besar skala 
perusahaan maka akan semakin kompleks pula data yang 
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harus dikelola. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan 
akan kecepatan dan juga ketepatan dalam pengolahan data, 
baik itu dilevel operasional maupun level manajerial. 

Menurut Mulyadi (2005), Biaya pemasaran dalam arti 
sempit dibatasi artinya sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-
biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. 
Sedangkan biaya pemasaran dalam arti luas meliputi semua 
biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan 
disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut 
diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Menurut Hansen dan 
Mowen (2001), Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang 
diperlukan untuk memasarkan produk atau jasa, meliputi biaya 
gaji dan komisi tenaga jual, biaya iklan, biaya pergudangan 
dan biaya pelayanan pelanggan. Menurut Simmora (2002), 
Biaya pemasaran atau penjualan (marketing cost) meliputi 
semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapat pesanan 
pelanggan dan menyerahkan produk atau jasa ke tangan 
pelanggan. 

Cahaya Konveksi merupakan usaha yang bergerak 
dibidang pembuatan pakaian. Dimana biasanya Cahaya 
Konveksi menerima pesanan dari berbagai daerah dan dalam 
jumlah yang banyak. Hal ini menyulitkan bagi pemilik Cahaya 
Konveksi jika terjadi kesalahan dalam memperkirakan 
pembelian bahan baku dan pengeluaran lainnya pada saat 
produksi. Proses produksi yang semakin kompleks di Cahaya 
Konveksi kemudian timbul masalah bagaimana menghitung 
harga pokok produksi dengan akurat dan tepat dan 
menghasilkan laporan harga jual sebuah produk berdasarkan 
harga pokok produksi dengan tepat waktu. 

Hal ini menjadi faktor dibutuhkannya suatu aplikasi 
khusus yang dapat menghitung harga pokok produksi dan 
harga jual yang lebih tepat dan akurat, serta dapat dikerjakan 
dengan waktu yang singkat. Perhitungan harga pokok 
produksi di Cahaya Konveksi dihitung dengan menggunakan 
metode full costing. Metode full costing merupakan metode 
penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan 
semua unsur biaya produksi kedalam harga pokok produksi 
yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya aksesoris, biaya 
tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

II. METODE PENELITIAN 

 
Pada bagian ini dijelaskan mengenai metode pengumpulan 

data dan metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 
membangun aplikasi perhitungan harga pokok produksi dan 
harga jual menggunakan metode full costing.  

II.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian 
untuk menyelesaikan permasalahan yang mengarah pada 
pembuatan penelitian ini, maka metodologi penelitian yang 
digunakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data 
melalui pengamatan secara langsung atau peninjauan 
secara langsung dan cermat di lokasi penelitian dan 

mencatat semua peristiwa yang terjadi selanjutnya 
dituangkan kedalam sebuah laporan. Dalam penelitian 
ini, penulis melakukan observasi terhadap proses 
perhitungan harga pokok produksi dan harga jual di 
Cahaya Konveksi. 

2. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab 
dan diskusi secara langsung menggunakan komunikasi 
dua arah dengan pihak Cahaya Konveksi. Wawancara 
yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui 
beberapa hal, diantaranya user dari pihak Cahaya 
Konveksi yang terlibat dalam proses perhitungan 
harga pokok produksi dan harga jual. Pada penelitian 
ini data diperoleh melalui wawancara secara langsung 
dengan karyawan di bagian produksi. 

3. Studi Literatur 

Penggunaan literatur dalam proses ini dilakukan 
dengan cara mempelajari konsep, pengumpulan 
pengetahuan berupa teori serta materi, sumber dari 
buku ataupun literatur lainnya mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan perhitungan harga pokok 
produksi dan harga jual atau apapun yang mengarah 
kepada pemecahan masalah. 

II.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan yang digunakan dalam 
perancangan aplikasi perhitungan harga pokok produksi dan 
harga jual di Cahaya Konveksi ini adalah metode prototype, 
yaitu metode pengembangan dan konsumen dapat saling 
berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Metode 
prototype, dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pelanggan 
terhadap perangkat lunak yang akan dibuat, mendefinisikan 
objektif keseluruhan dari software, mengidentifikasikan segala 
kebutuhan, kemudian dilakukan “perancangan kilat” yang 
difokuskan pada penyajian aspek yang diperlukan agar 
pelanggan lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya 
diinginkan. 

II.3 Penelitian Terdahulu 

Salah satu masalah yang dirasakan oleh perusahaan/ 
tempat usaha adalah ketika proses produksi semakin kompleks 
dan semua dilakukan secara manual. Ahmad Nur Al Yudha 
dalam penelitian analisis penentuan harga pokok produksi 
percetakan dengan menggunakan metode full costing pada 
CV. Global Sejahtera mengimplementasikan metode full 
costing dan tidak menghitung biaya overhead pabrik. 
Sedangkan Muhammad Jefri dalam penelitian rancang bangun 
sistem informasi harga pokok produk busana muslim dengan 
metode activity based costing (PT. Ramli Eksekutif) 
mengimplementasikan dapat memberikan informasi laporan 
harga pokok produksi. Pada penelitian dengan judul 
Perancangan Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Produksi dan 
Harga 

Jual di Cahaya Konveksi ini mengimplementasikan 
perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 
metode full costing dengan akurat dan tepat dan menghasilkan 
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data harga jual produk berdasarkan harga pokok produksi 
yang telah diperoleh dengan tepat waktu. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

III.1 Desain Sistem 

Sistem yang akan dikembangkan adalah sebuah aplikasi 
Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 
menggunakan Metode Full Costing yang akan diterapkan di 
Cahaya Konveksi. Entity Relationship Diagram (ERD) 
merupakan kumpulan data yang saling berkaitan satu dengan 
lainya yang direalisasikan dengan relation key. 

Diagram konteks merupakan suatu model yang 
menjelaskan suatu data yang digunakan dan ditransformasikan 
melalui suatu proses sehingga memberikan gambaran aliran 
data masuk dan keluar pada sistem yang akan dengan jelas. 
Diagram konteks dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 
Gambar 3.1 Diagram Konteks “ Perancangan Aplikasi Harga Pokok 

Produksi & Harga Jual 

III.2 Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap penciptaan 
perangkat lunak, tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan 
sistem. Tahap ini merupakan tahap dimana sistem siap untuk 
dioperasikan, yang terdiri dari penjelasan mengenai 
implementasi program. 

1. Tampilan Form Login 

Tampilan Antarmuka untuk proses login 
berdasarkan perancangan yang telah dibuat dalam 
Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Produksi dan 
Harga Jual pada Cahaya Konveksi terdapat pada 
gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Tampilan Form Login 

2. Tampilan Form Main Menu 

Tampilan Antarmuka untuk halaman utama atau 
main menu berdasarkan perancangan yang telah 
dibuat dalam Aplikasi Perhitungan Harga Pokok 
Produksi dan Harga Jual pada Cahaya Konveksi 
terdapat pada gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Tampilan Form Main Menu 

3. Tampilan Form Cost Of Good Sold 

Tampilan Antarmuka untuk proses pengolahan dan 
perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) per produk 
berdasarkan perancangan yang telah dibuat dalam 
Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Produksi dan 
Harga Jual pada Cahaya Konveksi terdapat pada 
gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Tampilan Form Cost OfGood Sold 

IV. KESIMPULAN 

IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada perancangan dan implementasi Aplikasi 
Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 
menggunakan Metode Full Costing pada Cahaya Konveksi, 
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode full 
costing merupakan metode yang tepat untuk 
perusahaan menengah ke atas, yaitu dengan 
memperhitungkan biaya bahan baku & biaya 
aksesoris, biaya overhead pabrik termasuk biaya 
tenaga kerja langsung, upah jahit makloon, serta 
penambahan PPh 21 dan PPN 10% per produk. 

2. Perhitungan harga pokok produksi dengan 
menggunakan sistem terkomputerisasi dapat lebih 
akurat dan tepat, jika dibandingkan dengan 
perhitungan manual serta mampu mengurangi adanya 
human error (kesalahan manusia). 
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IV.2 Saran 

Beberapa saran mengenai pembuatan Sistem Informasi 

Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 

menggunakan Metode Full Costing pada Cahaya Konveksi, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Peralihan metode perhitungan harga pokok produksi 

dan harga jual dari proses yang manual beralih ke 

sistem yang telah terkomputerisasi harus dilakukan 

sedikit demi sedikit, untuk meminimalkan kesalahan 

data. 

2. Perlu ada bimbingan secara langsung kepada 

pengguna sistem mengenai cara penggunaan sistem, 

untuk menghindari adanya kesalahan input atau 

kesalahan alur proses. 
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Abstrak 

Pesan singkat atau Short Message Service (SMS) merupakan fasilitas yang ada di telepon seluler. Dengan fasilitas pesan singkat ini banyak 

yang menyalah gunakan pesan singkat tersebut. Spam SMS adalah proses mengirimkan SMS secara terus menerus tanpa di kehendeaki oleh 

penerimanya baik berupa iklan, jasa maupun penipuan yang dilakukan lewat telepon seluler yang dapat merugikan pengguna. Banyak cara yang 

yang dilakukan untuk mencegah spam SMS ini. Salah satunya adalah dengan penyaringan spam SMS, penelitian ini bertujuan untuk menyaring 

spam SMS dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) sehingga dapat memprediksi mana spam SMS dan mana yang 

bukan spam SMS. Pesan SMS yang dikumpulkan di lakukan preprosessing dengan melakukan kategorisasi, akronim, tokenisasi, stop word, 

pemecahan isi SMS, pembobotan, pemilihan fitur, pembuatan fitur vector, melakukan pelatihan untuk menghasilkan sebuah model. Pada 

penilitian ini menunjukan hasil akurasi yang terbaik dihasil dari pemecahan kata 4-grams. Sehingga untuk menguraikan/ pemecah kata yang 

tepat akan menghasilkan akurasi yang baik. 

 

Kata kunci: SVM, Spam SMS, N-Grams 

 

Abstract 

Short messages or Short Message Service (SMS) is an existing facility on the mobile phone. With this short message facility many who abuse the 

short message. SMS Spam is the process of sending SMS continuously without being received by the recipient in the form of advertisement, 

service or fraud done by cellular phone which can harm the user. Many ways are done to prevent SMS spam. One of them is SMS spam filtering, 

this research aims to filter SMS spam by using Support Vector Machine (SVM) algorithm so as to predict which SMS spam and which are not 

spam SMS. SMS messages collected by preprosessing by categorization, acronym, tokenisasi, stop word, splitting SMS content, weighting, 

feature selection, vector feature creation, training to produce a model. In this study showed the best accuracy results from the 4-grams word 

splitting. So to decipher / solver the right words will produce good accuracy 

 

Keywords: SVM, Spam SMS, N-Grams 

 

I. PENDAHULUAN 

Layananan Pesan singkat atau Short Message Service 
(SMS) merupakan kebutuhan dasar bagi pengguna telepon, 
SMS adalah pesan pendek berupa teks yang merupakan 
layanan komponen telepon, web atau sistem komunikasi 
mobile, yang menerapkan protokol standar komunikasi 
perangkat telepon seluler. Menurut Asosiasi Telekomunikasi 
Seluler Indonesia (ATSI) jumlah  SMS mencapai 260 miliar 
SMS yang terkirim pada tahun 2011 dan terdapat 27 ribu 
terrabyte transaksi data (Khemapatapan, 2010). 

Penyalahgunaan isi dari SMS yang bisa merugikan 
penerima sering disebut Spam SMS. Fasilitas SMS ini sering 
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 
sering disebut Spam SMS( Anik, 2013).  Spam  SMS di 
Amerika Utara, kurang dari 1% dari seluruh sms yang terkirim 
ditahun 2011, sedangkan pada bagian Asia jumlah spam SMS 
hingga mencapai 30% yang  mengandung spam SMS(Hastie 
& Tibshirani, 2009). Di karenakan rendahnya hambatan 
masuk, sehingga banyak spammers yang muncul dan jumlah 
spam SMS sangat tinggi. Untuk itu sangat dibutuhkan proses 

penyaringan SMS terlebih  untuk mencegah kerugian yang 
dihadapi oleh pengguna telepon seluler itu sendiri, provider, 
dan  masyarakat umum yang banyak menggunakan layanaan 
pesan singkat ini. 

Pada penelitian sebelumnya mengenai penyaringan spam 
SMS banyak metode yang penggabungan Support Vector 
Machine dan token memiliki kekurangan pada saat isi dari 
SMS menggunakan imbuhan jadi tidak maksimal (Hastie & 
Tibshirani, 2009). NaiveBayes(“SMS Spam Overview,” 2012), 
algoritma ini memberikan hasil bahwa waktu pemrosesannya 
lebih cepat dan tinggkat akurasi yang wajar serta waktu belajar 
dari algoritma   NaiveBayes lebih cepat dibandingkan dengan 
algoritma Decision Trees. Kemudian sampling algorithm(Hu 
& Yan, 2010). Neural Network memberikan error generalisasi 
yang lebih besar daripada SVM (Almeida et al., 2011). Proses 
pemecah kalimat menjadi kata dan banyaknya jumlah fitur 
mempengaruhi nilai akurasi yang dihasilkan, pada penelitian 
ini pemecahan kata hasil berdasarkan pemilihan 1 kata saja. 
Sehingga kata “selamat” pada spam SMS dan “selamat” ham 
SMS mempunyai bobot yang sama, ini akan membingungkan 
machine learning (Apandi & Sugianto, 2015). Untuk itu 
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pemecahan kata menggunakan N-grmas diperlukan untuk 
membedakan kata yang sama dengan makna yang berbeda, N-
Gram dapat diartikan berfungsi dalam pengambilan potongan 
n karakter dalam suatu string atau kalimat tertentu(Daniel, 
2016). 

Proses training pada algoritma Support Vector Machine 
(SVM) dilakukan untuk menentukan posisi optimal dari 
hyperplane di dual space sedangkan hal ini margin digunakan 
untuk memisahkan jarak antara fungsi pemisah (separating 
hyperplane) ke masing-masing kelas. Diharapkan  pada saat 
proses taining SVM mencari untuk menentukan training set 
yang paling sempurna. Sedangkan pada metoda yang lain 
dalam proses training untuk mendapatkan kedua kelas secara 
optimal atau juga local optimal perlu dilakukan secara 
berulang sampai menemukan local optimal (Durgesh, 2009). 
Ini tentu berbeda dengan SVM training dilakukan hanya 
sekali dengan mendapatkan nilai yang optimal, hal ini 
memcegah terjadinya overfitting karena overtrained. 
Berdasarkan hasil pada penelitian sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa algoritma SVM memiliki kinerja dasar 
terbaik (Almeida et al., 2011). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh hasil akurasi tokenisasi kata N-Gram 
dengan menggunakan SVM. 

II. METODE PENELITIAN 

1. Tipe Metode Penelitian 

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian 
eksperimen, karena responden berkelompok berdasarkan 
beberapa kriteria sesuai dengan yang ditugaskan , dengan kata 
lain juga disebut perlakuan kondisi atau perlakuan variable 
(Sugianto, 2015). 

2. Metode yang diusulkan 

 

            Gambar 1. Metode yang diusulkan 

Permodelan yang disajikan pada gambar 1 dimulai dari 
pengumpulan dataset sampai validasi dataset. Pada fase 
pertama ini dataset akan dilakukan kategorisasi, akronim, 
token, stop word, pemecahan isi sms, pembobotan, pemilihan 
fitur, pembuatan fitur vector, pada tahap berikutnya hasil dari 
pengkategorian akan diklasifikasikan dengan metode Support 
Vector Machine, dan fase terakhir akan divalidasi. Penjelasan 
gambar 1 adalah sebagai berikut. 

a. Dataset : dataset yang dikumpulkan adalah 900, baik 
berupa spam sms dan yang bukan spam. Rincian dari 
data spam adalah 450 dan data yang bukan spam/ham 
adalah 450. Dataset ini akan dibagi menjadi 2, untuk 
training dan testing. Training sebanyak 800 data dan 
testing 100 data. 

b. Kategori text : menentukan mana sms yang spam dan 
yang bukan/ham. Dengan memberi label spam non 
spam. Cara untuk membedakan spam dan bukan adalah 
dengan cara memberikan label dari tiap- tiap data. Data 
yang spam diberi label 1 dan yang bukan/ham diberi 0. 

c. Akromin : mengganti singkatan dengan kata bakunya. 
Contoh dari tahap ini adalah “jt” menjadi “juta”, “bb” 
menjadi “blackberry”, dan “dg” menjadi “dengan 
sesuai”. 

Tabel 1. Proses stopwords 

Sebelum stop word Setelah stop word 

bapak saya mau beli 
sp three yang 2 gb bisa 
cod an kapan y? 
dimana? 

bapak saya mau beli 
sp three2 gb bisa cod an 
kapan y? dimana? 

penawaran 
istimewa...!!! instan cash 
credit 
100juta=3.056.677/bulan  
legal proses syarat 
fotocopy : ktp, kartu 
kredit hubungi andre : 
081382162051. 

penawaran 
istimewa...!!! instan cash 
credit 
100juta.056.677/bulan 
legal proses syarat 
fotokopi : ktp, kartu kredit 
hubungi andre : 
081382162051. 

d. Stopwords : membuang kata –kata sambung yang 
sering muncul dan tidak bermakna apa-apa. Maksud 
tidak bermakna apa-apa contohnya dapat dilihat di 
tabel 1. 

e. Tokenisasi : membuang karakter yang tidak perlu, 
seperti !@#$%^&*()  

f. Pemecahan isi SMS : pada tahap ini menggunakan 
algoritma N-Grams ini untuk membantu dalam 
mengambil potongan-potongan kata dari suatu 
kalimat SMS. Pada metode yang diusulkan 
menggunakan 3-grams, 4-grams, dan 5 grams kata. 

g. Pembobotan : Tahap ini dilakukan pembobotan 
mengunakan teknik pembobotan   Biner, Document 
Frequency (DF) dan Term Frequency (TF). 
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h. Pemilihan Fitur : pemilihan jumlah fitur berdasarkan 
banyaknya jumlah fitur yang muncul. Jumlah fitur 
yang digunakan adalah fitur yang mempunyai 
rangking 50, 10, 150 dan yang terakhir 200. 

i. Pembuatan Fitur Vector :  mengganti urutan dari 
bobot yang sudah dipilh menjadi nilai bobotnya, 
terlebih dulu diberi tanda 1 untuk spam dan 0 untuk 
ham sms. Contoh pembentukan sebuah kalimat: 

Kejutan selamat kepada no simcard mendapatkan 
hadiah uang tunai rp juta dari pt mtronik pin juta 
untuk info klik www ptmtronik jimdo com cs 

Setelah dilakukan proses pembentukan vektor 
fitur akan menjadi seperti dibawah ini: 

-1 1:2 4:1 6:1 8:1 10:1 11:1 17:1 21:1 26:1 29:1 
33:1 34:1 37:1 38:1 39:1 40:1 41:1 42:1 50:1 51:1 
53:1 

 

j. Metoda klasifikasi : metode yang digunakan adalah 
Support Vector Machine (SVM) untuk klasifikasi. 
Pada klasifikasi menggunkan SVM ini akan 
menghasilkan model yang dipakai untuk menguji 
data testing. 

k. Hasil prediksi : hasil prediksi dari data training 
berupa akurasi dari tiap-tiap model. 

l. Validasi : Pengujian dilakukan menggunakan k-flip 
lintas validasi teknik. Cross-validasi metode 
digunakan untuk memprediksi keakuratan data 
pengujian (Hastie & Tibshirani, 2009). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dikumpulkan sebanyak 900 data SMS baik yang 
data SMS spam maupun data yang bukan spam. Setelah 
terkumpul data dilakukan proses pengolahan tahap awal yaitu 
pemberian label, akronim, token dan stop word. Berikutnya 
dilakukan proses pemecahan kalimat menjadi kata, isi dari 
SMS dipecah – pecah kedalam N-Gram, kemudian dilakukan 
proses pembobotan dengan teknik pembobotan Biner, 
Document Frequency (DF) dan Term Frequency (TF). 
Kemudian dilakukan kelasivikasi, setelah itu akan dilihat 
model mana yang memiliki akurasi yang tinggi dari hasil 
proses pengujian yang dilakukan.                           

1. Pengujian  

Dalam pengujian ini dilakukan pemilihan jumlah 
fitur dari 50 sampai dengan 200 fitur dengan pemecah 
kalimat kedalam kata 3-grams, 4-grams, 5-grams dengan 
menerapakan teknik pembobotan biner, document 
frequency dan term frequency. Adapun sekenario 
pengujian bisa dilihat pada tabel 2.  

Tabel 2. Sekenario Pengujian Model 

Nama 
Model 

Jumlah 
Fitur 

Pemecah 
Kalimat 

Teknik 
Pembobotan 

Model 1 50 3-grams Biner 

Nama 
Model 

Jumlah 
Fitur 

Pemecah 
Kalimat 

Teknik 
Pembobotan 

kata  

 

 

Model 2 100  

Model 3 150 

Model 4 200 

Model 5 50 Document 
Frequency 

 

 

Model 6 100 

Model 7 150 

Model 8 200 

Model 9 50  

Term 
Frequency 

Model 10 100 

Model 11 150 

Model 12 200 

Model 13 50 4-grams 
kata 

 

Biner 

 

 

 

Model 14 100  

Model 15 150 

Model 16 200 

Model 17 50 Document 
Frequency 

 

 

Model 18 100 

Model 19 150 

Model 20 200 

Model 21 50 Term 
Frequency 

Model 22 100 

Model 23 150 

Model 24 200 

Model 25 50 5-grams 
kata 

Biner 

 

 

 

Model 26 100  

Model 27 150 

Model 28 200 
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Nama 
Model 

Jumlah 
Fitur 

Pemecah 
Kalimat 

Teknik 
Pembobotan 

Model 29 50 Document 
Frequency 

 

 

Model 30 100 

Model 31 150 

Model 32 200 

Model 33 50  

Term 
Frequency 

Model 34 100 

Model 35 150 

Model 36 200 

 

Pada table 2. adalah sekenario pengujian yang dilakukan, 
dimana terdapat 36 model yang digunakan. Setiap model 
mempunyai jumlah fitur dan pemecah kalimat yang berbeda-
beda. Sekenario pengujian model ini akan menjadi dasar 
perbandingan.  

Pada sekenario table 2 pada dilihat jumlah fitur yang 
diambil 50 sampai dengan 200. Fitur ini adalah hasil dari 
pemecahan kata yang teratas dipilihlah 50, 100, 150 dan 200 
fitur yang teratas tersebut. 

Pada sekenario table 2 terdapat rincian sebagai berikut 
model 1 sampai dengan 12 menggunakan 3-grams kata, 13 
sampai 24 menggunakan 4-grams kata dan sisanya 
menggunakan 5-grams kata, dengan menggunakan banyak 
model pemecahan kalimat akan memperkaya hasil 
perbandingannya. 

Pada sekenario table 2. Menggunakan jumlah fitur yang 
bervariasi dari 50 sampai dengan 200 fitur. Fitur tersebut 
dipilih karena fitur tersebut yang sering muncul pada dataset. 

Terakhir adalah penggunaan teknik pembobotan. Teknik 
yang dipakai adalah biner, document frequency dan term 
frequency.  

Selanjutnya dari sekenario pada table 1 maka akan 
dilakukan pengujian akurasi. Pengujian yang dilakukan 
dengan terlebih dahulu membuat model yang akan diuji 
tingkat akurasinya. Hasil akurasi dapat diperlihatkan pada 
tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Akurasi Dari Model 

Nama Model Akurasi Pengujian 

Model 1 91% 

Model 2 91% 

Model 3 91% 

Model 4 89% 

Model 5 90% 

Model 6 54% 

Model 7 54% 

Nama Model Akurasi Pengujian 

Model 8 90% 

Model 9 90% 

Model 10 89% 

Model 11 54% 

Model 12 54% 

Model 13 92% 

Model 14 91% 

Model 15 90% 

Model 16 86% 

Model 17 90% 

Model 18 60% 

Model 19 61% 

Model 20 53% 

Model 21 57% 

Model 22 60% 

Model 23 61% 

Model 24 61% 

Model 25 87% 

Model 26 50% 

Model 27 82% 

Model 28 78% 

Model 29 90% 

Model 30 62% 

Model 31 70% 

Model 32 70% 

Model 33 90% 

Model 34 62% 

Model 35 68% 

Model 36 69% 

 

Setelah dilakukan uji coba pada datasetnya maka diperoleh 
hasil akurasi yang diperlihatkan pada tabel 3. 

Pada tabel 3 diperoleh akurasi yang tertinggi pada model 
13, model 13 adalah pemecahan kata 4-grams kata dan 
menggunakan pembobotan biner. Ini menunjukan dataset yang 
dikumpulkan rata-rata memiliki kesamaan 4-grams kata, 
sehinggan mempengaruhi tingkat akurasinya. 

 Akurasi terendah ditunjukan pada model 26 menggunakan 
5-grams kata dan menggunakan biner. Sedangkan 
menggunakan 5-grams kata memiliki tingkat akurasi yang 
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terendah dibandingkan yang lain. Ini menunjukan dengan 
menggunakan 5-grams kata hanya ada dibeberapa SMS saja, 
tidak merata diseluruh dataset. 

Pada pemilihan fitur dengan banyak 50 fitur menunjukan 
hasil akurasi yang stabil disemua tipe pembobotan baik dari 
biner, document frequency dan term frequency. Pemilihan fitur 
50 teratas menghasilkan akurasi yang stabil menunjukan 
bahwa semakin banyak fitur yang dipilih semakin tidak 
konsisten hasil akurasinya, ini disebabkan banyak nilai bobot 
fitur 100, 150 dan 200 memiliki nilai bobot 1. Nilai bobot satu 
menunjukan fitur itu hasil sedikit dikumpulan dataset. 

Dilihat dari data pengujian akurasi menunjukan bahwa 
pembobotan menggunakan term frequency dan biner 
menunjukan hasil akurasi yang stabil, dikarenakan 
pembobotan menggunakan term frequency dan biner akan 
melihat seluruh data fitur yang berada di dataset. Berbeda 
dengan document frequency menjadikan pembobotan ini 
memiliki hasul akurasi yang tidak stabil, dikarenakan fitur 
yang dipilih hanya hasil yang berada di dalam satu 
document/SMS bukan diseluruh dataset. 

IV.  KESIMPULAN 

Pada penelitian ini menunjukan bahwa pemilihan 50 fitur 
dan menggunakan 4-grams karakter menunjukan hasil akurasi 
yang sangat baik dan stabil baik dengan dengan pemilihan 
fitur document frequency, term frecuency dan biner. Pemilihan 
jumlah pemecahan kata sangat berpengaruh pada hasil akurasi. 
Pengunaan pembobotan document frequency dan biner 
menunjukan hasil yang baik tetapi tidak terlalu signifikan 
peneliti menyarankan menggunakan pembobotan matual 
information untuk melihat keterhubungan antara 1 fitur 
dengan fitur lain pada penelitian selanjutknya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Almeida, T. A., Gomes, J. M., & Yamakami, A. (2011). Contributions to the 

Study of SMS Spam Filtering : New Collection and Results, 1–4. 
Anik, M,(2013). Collaborative Filtering SMS Spam Berbahasa Indonesia 

Menggunakan Algoritma Naïve Bayes 

Apandi, T. H., & Sugianto, C. A. (2015). Penyaringan Spam Short Message 
Service Menggunakan Support Vector Machine. In Seminar Nasional 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (SEMANTIK) (pp. 111–

116). 
Daniel Jurafsky & James Martin, Speech and Language Processing Second 

Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall,2016. 

Durgesh K. Srivastava & Lekha Bhambhu (2009)DATA CLASSIFICATION 
USING SUPPORT VECTOR MACHINE. in Journal of Theoretical 

and Applied Information Technology. 

Hastie, & Tibshirani. (2009). Cross Validation Bootstrap Methods, 18–26. 
Hu, X. I. A., & Yan, F. U. (2010). SAMPLING OF MASS SMS FILTERING 

ALGORITHM BASED ON FREQUENT TIME-DOMAIN AREA, 

548–551. https://doi.org/10.1109/WKDD.2010.50 
Khemapatapan, C. (2010). Thai-English Spam SMS Filtering, 226–230. 

SMS Spam Overview. (2012). Cloudmark, pp. 1–7. 

Sugianto, C. A. (2015). ANALISIS KOMPARASI ALGORITMA 
KLASIFIKASI UNTUK MENANGANI DATA TIDAK SEIMBANG 

PADA DATA KEBAKARAN HUTAN. Techno.com, 14(4), 336–342. 

 



CITISEE 2017                                                                                                                         ISBN: 978-602-60280-1-3 

10 

 

Perangkat Lunak Pengolah Data Administrasi 

Dan Penyewaan Alat Berat Berbasis Objek Pada 

PT. Sejahtera Intercon Palembang  
Adelin 1, Mursani 2, Sugiarto 3, Surya Dharma B. Zebua 4 

1,2,3,4 Sistem Informasi, STMIK Palcomtech. 

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Palembang 
1 adelin@palcomtech.ac.id 

 

Abstrak 

PT. Sejahtera Intercon merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor. PT. Sejahtera Intercon juga melayani 

penyewaan alat berat dan  pembangunan jalan raya, rel kereta api,  flyoper, perumahan, gedung perkantoran dan rumah sakit. Proses pengolahan 

data administrasi dan penyewaan alat berat pada perusahaan, masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara pencatatan di buku administrasi 

dan masih belum memanfaatkan teknologi dalam pengelolahannya. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah sistem aplikasi yang dapat  

mempermudah dalam mengelola data-data administrasi dan juga dapat mempermudah  costomer (pelanggan) dalam melakukan penyewaan alat 

berat. Sistem yang dibuat adalah aplikasi berbasis web dengan bahasa Pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya dan metode 

pengembangannya Unified Model Language dengan model prototype. 

 

Kata kunci: prototipe, alat berat, berbasis objek. 

 

Abstract 

PT. Sejahtera Intercon is one company engaged in contracting. PT. Sejahtera Intercon also serves the rental of heavy equipment and its 

construction of the highway, railway, flyoper, housing, office buildings and hospitals. Administrative data processing and heavy equipment 

rental company, is still done manually, IE by means of record-keeping in the Administration and still not make use of technology in 

pengelolahannya. Therefore need to be made an application system that can make it easier to manage administrative and data can also 

facilitate costomer (customers) in doing heavy equipment rental. The system that will be created is a web-based application with PHP 

programming language and MySQL as its database and method development Unified Model of Language with a model prototype. 

 

Keywords: prototipe, heavy equipment, object oriented. 

 

I. PENDAHULUAN 

PT. Sejahtera Intercon Palembang merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor yang telah 
terlibat dan telah menyelesaikan banyak tender di berbagai 
bidang, baik tender dari pemerintahan maupun pihak swasta. 
Tender yang dikelola antara lain, pembangunan rel kereta api, 
jalan raya, flyover, perumahan, dan proyek lainnya. Selain itu 
PT. Sejahtera Intercon Palembang bergerak dalam bidang 
penyewaan alat-alat kontraktor yaitu damtruck, crane truck, 
generator listrik, dan peralatan proyek lainnya.  

Pengelolahan data administrasi yangdilakukan oleh divisi 
administrasi PT. Sejahtera Intercon Palembang masih 
dilakukan secara manual atau dengan cara pencatatan, 
sehingga terkadang terjadi kesalahan penginputan data-data. 
Akibatnya kesulitan ketika data dibutuhkan kembali 
dikemudian hari dan juga terkadang proses penyimpanan data 
dilakukan sebanyak dua kali terhadap data yang sama. 
Sehingga, sering terjadi penumpukan data-data yang sama. 
Selain itu, proses penyampaian informasi kepada costumer dan 
penyewaan alat-alat kontraktor masih dilakukan secara manual 
yaitu dengan cara costumer menanyakan melalui telepon 
kepada pihak staff administrasi PT. Sejahtera Intercon untuk 

mengetahui informasi mengenai kondisi alat-alat berat. 
Namun dengan cara ini, informasi yang didapatkan tentang 
alat-alat kontraktor sangat minim karena tidak semua 
informasi dapat dijelaskan secara detail kepada costumer. 
Untuk melakukan penyewaan alat-alat berat, costumer 
diharuskan datang langsung ke PT. Sejahtera Intercon. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah perangkat 
lunak pengolah data administrasi dan penyewaan alat berat 
bagi PT. Sejahtera Intercon Berdasarkan uraian sebelumnya 
maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mempermudah 
dalam mengelolah data administrasi maupun penyebaran 
informasi kepada costumer. Sistem ini akan mempermudah 
costumer untuk mengetahui informasi detail alat yang ingin 
disewakan dan biaya penyewaan dan informasi lainya. Serta 
dengan adanya sistem ini, diharapkan menjadi bahan 
pertimbangan bagi pemegang tender atau pemegang proyek 
untuk memberikan proyek kepada PT. Sejahtera Intercon. 
Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah 
prototype dengan berbasis objek. Prototype adalah model 
pengembangan yang cepat dengan pengujian terhadap model 
kerja (prototype) dari aplikasi baru melalui proses interaksi 
berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi 
dan ahli bisnis.  
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Penelitian mengenai pengolahan data administrasi pernah 
dilakukan oleh Sobri dan Suyanto (Sobri & Suyanto, 2016). 
Penelitian ini membahas mengenai pengolahan data 
administrasi Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan 
metode waterfall. Penelitian mengenai manajemen data alat 
berat pernah dilakukan oleh Yenni dan Basri (Yenni & Basri, 
2016). Penelitian ini membahas mengenai sistem 
terkomputerisasi pengelolaan data alat berat. Sistem dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL. Sistem yang dibangun mencakup kegiatan 
penyewaan alat berat yang terdiri atas jenis alat berat yang 
disewa, perawatan, mekanik, lokasi serta laporan penyewaan.                                                                

II. METODE PENELITIAN 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan 
melakukan pengamatan terhadap semua proses yang terkait 
dengan pengelolaan administrasi penyewaan alat berat. 
Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam 
proses administrasi dan penyewaan alat berat.  

 
2. Unified Modelling Process (UML) 

UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau 
perangkat lunak yang berparadigma “berorientasi objek”. 
(Nugroho, 2010). UML muncul karena adanya kebutuhan 
pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, 
membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. 
UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 
komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 
diagram dan teks-teks pendukung (Rosa & Shalahuddin, 
2013). 

 
3. Metode Prototyping 

Menurut Rosa dan Salahuddin (Rosa & Shalahuddin, 
2013) model prototype dapat digunakan untuk 
menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal 
teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan 
pelanggan kepada pengembang perangkat lunak.  

Model prototype cocok digunakan untuk menjabarkan 
kebutuhan-kebutuhan pelanggan secara lebih detail karena 
pelanggan sering kali kesulitan menyampaikan kebutuhannya 
secara detail tanpa melihat gambaran yang jelas. Menurut 
Parmawati dan Sukayana (Parmawati & Sukayana, 2016), 
tahap-tahap pengembangan yang dilakukan dengan metode 
prototyping adalah 6 tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap pengumpulan kebutuhan dan perbaikan.  

Pengumpulan kebutuhan perangkat lunak yang akan 
dibangun meliputi data-data yang diperlukan, 
pengecekan data yang telah ada maupun yang belum ada. 
Data-data diperoleh dengan metode observasi dan 
metode wawancara. 

 

 

 

b. Tahap perancangan desain cepat.  

Data-data yang telah terkumpul pada tahapsebelumnya 
dipergunakan untuk merancang desain awal dari produk 
yang akan dibangun yang biasanya masih bersifat global. 

c. Tahap pembentukan prototype. 

Berdasarkan desain awal yang telah ditetapkan maka mulai 
dilakukan pengimplementasian untuk memperoleh produk 
yang diharapkan.  

d. Tahap evaluasi prototype. 

Pada tahap ini dapat dilakukan evaluasi terhadap prototype 
yang dihasilkan sehingga produk akhir semakin bagus dan 
kemungkinan kesalahan produk semakin kecil. 

e. Tahap perbaikan prototype.  

Berdasarkan evaluasi oleh pengguna jika telah sesuai 
dengan yang diharapkan maka tahapan dilanjutkan ke 
rekayasa produk. Jika ada kesalahan maka perbaiki, sesuai 
tanda panah dalam diagram, langkah pengerjaan kembali 
lagi pada langkah desain cepat dan seharusnya hingga 
prototype tersebut sesuai dengan yang diharapkan.  

f. Tahap rekayasa produk.  

Pada tahap inilah produk benar-benar telah 
diimplementasikan sehingga diperoleh hasil akhir yang 
siap digunakan.  

Urutan tahapan pengembangan pada penelitian dengan 
paradigma prototyping, yang dapat dilihat pada gambar 1 
berikut ini.  

 
 

Gambar 1. Tahapan dalam metod prototyping 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1.  Use Case Diagram  

Pemodelan use case yang menjelaskan bagaimana 
sistem bekerja, dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Use Case Diagram   

Berikut ini adalah penjelasan dari pemodelan use case 
pada gambar 2: 

a. Aktor  

Tabel 1 menunjukkan tentang peran masing-masing aktor 
pada gambar 2. 

TABEL 1 PERAN MASING-MASING AKTOR 

No Aktor Keterangan 

1 Admin Admin merupakan karyawan 

perusahaan yang ditugaskan untuk 

mengelola seluruh data administrasi 

berupa data karyawan, data tender, 

data alat berat, data costumer, data 

surat menyurat, data user, galeri, dan 

pesan. 

2 Costumer Costumer merupakan user  yang  

telah terdaftar menjadi costumer dan 

melakukan reques penyewaan alat-

alat berat baru. 

3 Pimpinan Pimpinan merupakan pemimpin 

perusahaan PT. Sejahtera Intercon 

Palembang. 

 

2.    Activity Diagram 

a. Diagram Activity Mengelola Data Karyawan 

Diagram activity mengelola data karyawan dapat dilihat 
pada gambar 3. 

 

Diagram ini menunjukkan aktivitas mengelola data 
karyawan yang dilakukan oleh sistem, meliputi proses input, 
simpan, edit dan hapus data karyawan.   

Gambar 4 merupakan activity diagram mengelola data 
alat berat. Diagram ini menggambarkan aktivitas pengelolaan 
alat berat yang disewakan. 

 



CITISEE 2017                                                                                                                         ISBN: 978-602-60280-1-3 

13 

 

 

Gambar 4. Diagram Activity mengelola data alat berat  

c. Diagram Activity Sewa Alat Berat 

Diagram activity sewa alat berat dapat dilihat pada 
gambar 5.   

 

Gambar 5. Diagram Activity sewa alat berat 

3. Hasil 

1. Halaman Data Alat Berat 

 

Gambar 6. Form input alat berat 

Gambar 6 menunjukkan Form untuk input data alat berat. 
Melalui form ini data alat berat yang dapat disewa di input 
oleh admin. 

Gambar 7 menunjukkan data alat berat yang telah di input 
oleh admin. 

 

Gambar 7. Form data alat berat 

2. Halaman Data Costumer 

Halaman data costumer merupakan halaman yang 
mengelola data costumer. Gambar 8 merupakan form input 
data costumer. 

 

Gambar 8. Form data costumer 

Data costumer yang telah di input dapat dilihat seperti 
gambar pada gambar 9. 
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Gambar 9. Halaman data costumer 

3. Halaman Data Tender 

 

Gambar 10. Halaman data Tender 

 Gambar 10 merupakan data tender yang ada pada PT. 
Sejahtera Intercon Palembang. Pelaporan Tender dapat dilihat 
pada gambar 11. 

 

Gambar 11. Halaman Laporan Tender Perusahaan 

IV. KESIMPULAN 

1. Aplikasi ini dapat menjadi media transaksi yang lebih 
efisien bagi PT. Sejahtera Intecon, karena penyimpan data 
transaksi penyewaan alat berat sehingga laporan 
penyewaan dapat dikelola dengan baik.   

2. Proses permintaan dan sistem penyewaan alat berat lebih 
terkontrol dengan adanya aplikasi ini. 
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Abstrak 

SMA Quraniah Palembang adalah sebuah yayasan yang didirikan pada tahun 1981 yang berada dibawah naungan yayasan Quraniah. SMA 
Quraniah merupakan salah satu sekolah swasta di Sumatera Selatan yang terletak di tengah kota dan memiliki fasilitas belajar mengajar yang 
cukup baik, dalam sistem pembayaran SMA Quraniah belum mempunyai aplikasi yang dapat membantu kinerja staff administrasi dalam 
mengolah data pembayaran maupun laporan bulanan pembayaran sekolah. Dalam hal ini SMA Quraniah membutuhkan aplikasi pembayaran 
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk mempermudah dan memperlancar proses pengolahan data. Selain itu, aplikasi pembayaran SPP 
dibutuhkan untuk mencegah terjadinya duplikasi data dan kehilangan data siswa yang telah membayar. Aplikasi SPP mengunakan metode 
pendekatan sistem Unified Approach (UA), Metode UA merupakan pengembangan berorientasi objek yang menggabungkan antara proses dan 
metodologi yang telah ada dengan menggunakan Unified Modelling Language (UML) sebagai standar pemodelannya. Aplikasi Pembayaran 
SPP digunakan untuk mengolah, mengumpulkan, dan menyimpan data pembayaran SPP siswa. Serta dapat melihat informasi-informasi 
mengenai pembayaran siswa, sehingga Pengelolaan data pembayaran menjadi lebih mudah dan akurat serta dapat meminimalisir kesalahan data, 
karena pengelolaan pembayaran menggunakan sistem yang terkomputerisasi 

 

Kata kunci: SMK Quraniah, Pembayaran SPP, Unified Approach 

 

Abstract 

Senior High school of Quraniah Palembang is a foundation that was established in 1981 under the auspices of the Foundation Quraniah. 
Senior High school of Quraniah is one of the private schools in South Sumatra which is located in the middle of the city and has a pretty good 
teaching and learning, in the payment system of Senior High school of Quraniah do not have an application that can help the performance of 
the staff of the Administration in the processing of data of payment or payment of monthly reports of the school. In this case the payment 
application requires Senior High school of Quraniah donations of coaching education  to simplify and streamline the process of data 
processing. In addition, the payment application donations coaching education is needed to prevent the occurrence of duplication of data and 
data loss of students who have paid. The application donations of coaching education  using methods of systems approach for Unified Approach 
(UA), UA is a method of object-oriented development that combines a process and methodology that has existed by using the Unified Modelling 
Language (UML) as the standard pemodelannya. Application of payments donations of coaching education  is used to cultivate, collect, and 
store the data for the payment of donations of coaching education  of students. And can see the information about the payment of students, so 
that the payment data Management easier and more accurate and can minimize data error, because the management of the payment system 
using computerized. 

 

Keyword : Senior High school of Quraniah, payment SPP, Unified Approach 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi komputer telah banyak 
membantu pekerjaan manusia. Hal ini juga ditunjang oleh 
perangkat keras, perangkat lunak, dan operator atau pengguna. 
Terutama teknologi sistem informasi dan administrasi yang 
menjadi kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan 
informasi di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi sistem 
informasi dan administrasi komputer juga telah merambat 

kedalam dunia pendidikan, hampir seluruh sekolah telah 
memiliki teknologi yang canggih dalam pengolahan data 
sekolah, baik dalam pengolahan data siswa, data pegawai 
maupun laporan penggajian hingga laporan pembayaran 
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) maupun biaya 
pendidikan lainnya.  

SMA Quraniah Palembang adalah sebuah yayasan yang 
didirikan pada tahun 1981 yang berada dibawah naungan 
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yayasan Quraniah. SMA Quraniah merupakan salah satu 
sekolah swasta di Sumatera Selatan yang terletak di tengah 
kota dan memiliki fasilitas belajar mengajar yang cukup baik. 
Mempunyai dua jurusan yaitu IPA dan IPS, dan juga ada dua 
belas ruang yang terdiri dari satu ruang kepala sekolah, satu 
ruang guru, satu ruang Tata Usaha (TU), satu ruang Bimbingan 
Konseling (BK), lima ruang kelas, satu perpustakaan, satu 
laboratorium komputer, dan satu laboratorium IPA, serta 
mempunyai satu lapangan yang biasa digunakan untuk upacara 
maupun olahraga.  

SMA Quraniah sudah mempunyai website yang 
digunakan sebagai media promosi dan informasi sekolah. 
Tetapi dalam sistem pembayaran SMA Quraniah belum 
mempunyai aplikasi yang dapat membantu kinerja staff 
administrasi dalam mengolah data pembayaran maupun 
laporan bulanan pembayaran sekolah. Maka dari itu SMA 
Quraniah Palembang memerlukan sistem informasi 
pembayaran yang dapat menunjang aktifitas sekolah.  

Beberapa penelitian mengenai pembuatan sistem yang 
sudah pernah dilakukan antara lain, penelitian yang dilakukan 
oleh Ashari (2015), tentang Sistem Informasi Pembayaran 
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Pada Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Pacitan Pacitan.Tujuan dari 
penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dalam pengolahan 
pembayaran siswa secara terkomputerisasi. Sehingga dapat 
mendukung kinerja SMA N 2 Pacitan.Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini yaitu metode observasi dan 
wawancara. Aplikasi ini di kembangkan dengan menggunakan 
java dan mysql. Sistem informasi pembayaran ini menyediakan 
fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna meliputi input 
data, pencarian data dan laporan pembayaran siswa. 

Nurcahyo dan Agustina (2016), melakukan penelitian 
tentang pengembangan sistem informasi berbasis web 
penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (skpd) 
pada proses spp-spm. Aplikasi   dirancang untuk mekanisme 
pengelolaan    keuangan    daerah    yaitu proses    SPP-SPM.    
Aplikasi    bersifat multiplatform, multiuser,  dan  browser 
independent,   karena   end   user   tidak memiliki 
etergantungan terhadap sistem   operasi   (multiplatform),   
dapat digunakan  secara  bersama-sama  (multi user)  dan  
tidak  bergantung  pada  web browser tertentu (browser 
independent). Aplikasi  cukup  dipasang  pada  sebuah server  
yang  sudah  memiliki  komponen web    server    secara    
lengkap,    yaitu webserver,  php,  dan  mysql.  Client yang 
terhubung dalam jaringan dapat menggunakan  aplikasi  
tersebut  dengan mengunjungi   situs   web   pada   server 
tersebut melalui     web     browsernya, sehingga    tidak    
diperlukan    instalasi aplikasi di client. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fristanto, Purnama dan 
Sukadi, membuat rancang bangun sistem informasi 
pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (spp) dan 
insidental pada sekolah menengah kejuruan muhammadiyah 
tinatar punung. Dengan dibuatnya sistem informasi 
pembayaran SPP dan insidental siswa pada SMK 
Muhammadiyah Tinatar punung, Pengelolaan data pembayaran 
menjadi lebih mudah dan akurat, karena pengelolaan 
pembayaran menggunakan sistem yang terkomputerisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Herlawati 
tentang Sistem Informasi Pembayaran Biaya Pendidikan Siswa 
Pada SMK Perwira Bangsa Bekasi Utara. Dengan adanya 
perancangan sistem pembayaran iuran siswa yang berupa 
aplikasi ini, sekolah dapat mengetahui penerima dari setiap 
transaksi yang sudah terjadi, dengan diterapkannya sistem baru 
dapat mengatasi masalah dalam pembuatan laporan yang lebih 
akurat, dan dengan adanya sistem yang sudah terkomputerisasi 
dapat mempercepat pencarian data transaksi.  

Huda (2016), juga melakukan penelitian tentang 
perancangan sistem informasi pengelolaan administrasi 
keuangan sekolah menengah atas mengunakan metode 
pendekatan unified approach. Tujuan dari penelitian ini 
diharapkan dapat mempermudah dalam mengelola administrasi 
keuangan sekolah menjadi lebih cepat, tepat dan akurat yang 
berbasis WEB dengan menggunakan metode perancangan 
sistem Unified Approach (UA) dikemukakan oleh Aali 
Bahrami (1999). penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan UA, dengan adanya sistem Informasi pengelolaan 
administrasi keuangan sekolah menengah atas ini menjad saraa 
pendukung yang dapat mempermudah pekerjaan staff Tata 
Usaha dalam pengolahan data keuangan, pembuatan laporan 
keuangan, serta memberikan kemudahan bagi siswa untuk 
mengetahui rincian data keuangan. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh  Ginanjar dan 
Supriatna (2015),  tentang  pengembangan sistem informasi 
ksp di kpri makmur sejahtera berbasis desktop. Metode 
pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 
menerapkan metodologi berorientasi objek yaitu Unified 
Approach (UA) dengan menggunakan Unified Modelling 
Language (UML) untuk memodelkan sebuah sistem. Tahapan-
tahapan yang dilalui dalam proses perancangan sistem antara 
lain identifikasi aktor, pengembangan activity diagram, 
identifikasi use case, pengembangan interaction diagram 
dengan menggunakan sequence diagram, identifikasi class, 
perancangan layer akses, dan rancangan antarmuka. Aplikasi 
yang telah dirancang selanjutnya diimplementasikan kedalam 
bahasa pemrograman dengan menggunakan tahapan-tahapan 
yang telah disebutkan di atas agar aplikasi sesuai dengan 
kebutuhan user. Dengan adanya Aplikasi Koperasi Simpan 
Pinjam ini diharapkan dapat membantu mempermudah 
pekerjaan dan pencarian data serta mempermudah dalam 
pembuatan berbagai laporan.  

Penelitian dilakukan oleh Suryana dan Satria, yang 
berjudul rancang bangun aplikasi pembayaran sumbangan 
pembinaan pendidikan (SPP) di sma ciledug garut 
menggunakan metodologi berorientasi objek unified approach 
(UA). hasil penelitian ini diantaranya : Aplikasi menggunakan 
sumber daya basis data dari aplikasi RKA, sehingga dokumen 
hasil keluaran RKA yang menjadi acuan dari pembuatan Surat 
Pertanggungjawaban dapat digunakan secara maksimal, 
Dengan penggunaan basis data dari aplikasi RKA yang telah 
ada, proses input data dapat dikurangi sehingga tidak ada 
redundansi pekerjaan input data, dengan berkurangnya proses 
input data, kesalahan data akibat input data pun bisa dikurangi, 
dan dengan berkurangnya proses input data serta sedikitnya 
kesalahan yang mungkin timbul, maka waktu pengerjaan 
pembuatan surat pertanggungjawaban pun pada akhirnya bisa 
dipersingkat. 
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Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, 
maka peneliti tertarik untuk membangun sebuah aplikasi 
Pembayaran keuangan SPP dengan menggunakan metodologi 
pengembangan sistem berbasis objek Unified Approach, pada 
penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada 
Pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). 
Melihat latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk 
mengangkat judul : “APLIKASI PEMBAYARAN SPP 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN 
UNIFIED APPROACH (UA) (STUDY KASUS : SMA 
QUR’ANIAH PALEMBANG)”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Unified Approach (UA) UA adalah suatu metodologi 
pengembangan berorientasi objek yang menggabungkan antara 
proses dan metodologi yang telah ada dengan menggunakan 
Unified Modelling Language (UML) sebagai standar 
pemodelannya.  Menurut Ali Bahrami (1999), Unified 
Approach ialah suatu usaha untuk mengkombinasikan praktek, 
proses dan cara kerja yang terbaik dengan notasi dan diagram-
diagram UML untuk memahami lebih baik konsep objek 
oriented dan pengembangan sistem objek oriented. UA berisi 
proses-proses berikut : 

Adapun tahapan dari Metodologi UA sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis UA terdiri dari:  

a)  Identifikasi Aktor, Tahap menganalisis aktor yang 
berinteraksi dengan sistem.  

b)   Pengembangan Use Case Diagram dan Diagram 
Aktifitas, tahap yang menggambarkan alur kerja 
sistem dalam diagram aktifitas.  

c)  Pengembangan Diagram Interaksi, 
menggambarkan interaksi antar objek dalam 
sistem melalui pesan yang dikirimkan dari objek 
yang satu ke objek yang lain.  

d)  Identifikasi Kelas, Relasi, Atribut dan Method, 
proses identifikasi kelas, relasi, atribut dan method 
pada sistem berdasarkan proses sebelumnya yang 
terdapat pada database. e. Pemeriksaan terhadap 
hasil akhir tahap analisis.  

2.  Tahap Perancangan UA terdiri dari:  

a)  perancangan kelas, asosiasi, metode dan atribut, 

b)  menyaring UML class diagram, 

c) perancangan layer akses dan layer antarmuka,  

d) pengujian, Proses terakhir dari perancangan sistem 
adalah melakukan pengujian terhadap sistem. 
apakah telah memenuhi kebutuhan atau masih 
terdapat kekurangan. Bila masih ada kekurangan 
maka dilakukan perbaikan. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Perencanaan 

Aplikasi SPP ini dibuat bertujuan membuat sebuah 
aplikasi pembayaran SPP pada SMA Quraniah Palembang 
untuk memudahkan proses pembayaran SPP di SMA Quraniah 
Palembang, serta mencegah terjadinya duplikat data dan 
kehilangan data siswa yang telah membayar.  

 

2. Analisis dan Perancangan 

a. Analisis 

SMA Quraniah Palembang didirikan pada tahun 1981, 
yang berlokasi dijalan segaran 15 ilir kec. Ilir Timur 1 
Palembang 30124. SMA Quraniah Palembang mempunyai luas 
tanah sekitar 1250 M2 sedangkan luas bangunan sekitar 767 
M2.  

SMA Quraniah Palembang merupakan sebuah yayasan 
yang berada di bawah naungan yayasan Quraniah yang diberi 
otonom untuk bergerak dibidang pendidikan. Yayasan 
Quraniah didirikan pada tanggal 29 mei 1929. Dilihat dari 
keadaan lokasi letaknya sangat strategis, dimana jarak antara 
sekolah dengan jalan raya tidak terlalu jauh, sehingga 
memudahkan transportasi dan memberikan kenyamanan serta 
memberi kesan yang baik bahwa situasi sekolah mudah di 
jangkau baik oleh kendaran umum ataupun oleh kendaraan 
pribadi. 

SMA Quraniah sudah mempunyai website yang 
digunakan sebagai media promosi dan informasi sekolah. 
Tetapi dalam sistem pembayaran SMA Quraniah belum 
mempunyai aplikasi yang dapat membantu kinerja staff 
administrasi dalam mengolah data pembayaran maupun 
laporan bulanan pembayaran sekolah. Maka dari itu SMA 
Quraniah Palembang memerlukan sistem informasi 
pembayaran yang dapat menunjang aktifitas sekolah.  

Proses pembayaran SPP pada SMA Quraniah Palembang 
dinilai masih kurang efektif dikarenakan jika pencatatan 
dilakukan secara tertulis memerlukan waktu yang cukup lama. 
Karena sistem pembayaran yang dilakukan pada saat ini yaitu 
para siswa-siswi melakukan pembayaran dengan membawa 
dan menyerahkan kartu bayaran kepada staff admnistrasi 
sekolah, kemudian staff administrasi mencatat pembayaran di 
kartu pembayaran siswa lalu dicatat kembali pada buku 
administrasi sekolah. Dalam hal ini membutuhkan aplikasi 
pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk 
mempermudah dan memperlancar proses pengolahan data. 
Selain itu, aplikasi pembayaran SPP dibutuhkan untuk 
mencegah terjadinya duplikasi data dan kehilangan data siswa 
yang telah membayar. Hal tersebut dapat terjadi karena 
kelalaian pada staff administrasi yang terkadang hanya 
menandai nama siswa pada buku administrasi sekolah tanpa 
menuliskan secara rinci data pembayaran siswa.  

Dengan demikian, maka perlu adanya aplikasi yang dapat 
digunakan untuk pengolahan data pembayaran SPP pada SMA 
Quraniah Palembang yang dapat mengolah, mengumpulkan, 
menyimpan, dan melihat informasi-informasi mengenai 
pembayaran sekolah 
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b. Pemodelan Sistem 
a) Use Case Diagram 

Diagram Use case atau use case diagram merupakan 
pemodelan untuk kelakukan (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat. Use case 
mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 
lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 
Berdasarkan analisis penelitian, berikut adalah 
pendefinisian use case pada aplikasi pembayaran SPP 
di SMA Quraniah Palembang yang dapat dilihat pada 
gambar 3.2 : 

•  
Gambar 1. Diagram Use Case Aplikasi Pembayaran SPP 

 

Dari gambar diagram use case diatas, dijelaskan bahwa:  

1. Staff administrasi merupakan aktor.  

2. Staff administrasi dapat melakukan login dan logout 
aplikasi pembayaran SPP SMA Quraniah.  

3. Staff administrasi dapat mengolah data admin, data kelas, 
data siswa, data pembayaran serta laporan pembayaran 
SPP pada aplikasi pembayaran SPP SMA Quraniah 
Palembang.  

 
b) Activity Diagram  

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan 
workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem 
atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 
lunak. 

 

Gambar 2. Diagram Aktivitas Aplikasi Pembayaran SPP 

 

Dari gambar diagram aktivitas diatas dapat dijelaskan 
bahwa :  

1. Admin melakukan login aplikasi, setelah berhasil 
maka akan muncul menu utama pada sistem. Lalu 
sistem akan menampilkan sub-sub menu yang 
dibutuhkan. Setelah itu, staff admin akan melakukan 
penginputan data pada aplikasi. 

2. Pada menu pembayaran, admin akan menginput data 
pembayaran siswa dan sistem akan menyimpan dan 
mencetak bukti pembayaran yang akan diserahkan 
kepada siswa serta laporan bulanan yang akan 
diserahkan kepada kepala sekolah.  

3. Setelah selesai menggunakan sistem, maka admin 
akan melakukan log out aplikasi guna menutup 
aplikasi yang sedang berjalan. 

c)  Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan 
struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan 
dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang 
disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut diagram kelas 
dari aplikasi pembayaran SPP SMA Quraniah Palembang. 

 

 

Gambar 3. Diagram Kelas Aplikasi Pembayaran SPP 
 

• Dari gambar diagram kelas diatas dapat dijelaskan bahwa :  

1. Pada kelas Admin memiliki tiga atribut dan empat metode 
yakni atribut id_admin(string), nama (string), dan 
password (string) sedangkan empat metode yaitu tambah, 
update, hapus, dan kembali.  

2. Kelas Login mempunyai dua atribut dan dua metode yaitu 
atribut user_name(string) dan password (string), serta dua 
metode yaitu login dan keluar.  

3. Pada kelas Pembayaran ada sembilan atribut yang terdiri 
dari kode_bayar(string), NIS(string), tgl_bayar(date), 
nama(string), kelas (string), jurusan(string), 
tahun(integer), bulan(string), jumlah(integer) dan lima 
metode yaitu tambah, update, cetak, hapus, kembali.  

4. Pada kelas siswa ada sepuluh atribut yang terdiri dari NIS 
(string), nama(string), alamat (string), tempat_lahir 
(string), tgl_lahir (date), gender (string), agama (string), 
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kelas (string), jurusan (string), tahun_masuk (integer). 
Dan empat metode yaitu : tambah, update, hapus, kembali.  

5. Pada kelas Kelas ada dua atribut yakni id_kelas(string) 
dan nama_kelas(string). serta tiga metode yaitu : tambah, 
hapus, dan kembali. Serta pada kelas Laporan ada 
sembilan atribut yaitu kode_bayar(string), NIS(string), 
tgl_bayar(date), nama(string), kelas (string), jurusan 
(string), tahun (integer), bulan (string), jumlah (integer). 
Dan tiga metode yaitu : cari, cetak, dan kembali.  

 
c. Desain Interface 

Desain Interface merupakan rancangan desain 
tampilan input dan output  yang terdapat pada aplikasi 
pembayaran SPP pada SMA Quraniah Palembang. 
1) Desain Form Login 

Desain form login admin digunakan sebagai 
pengaman pada aplikasi ini sebelum membuka menu 
utama. Form ini terdiri dari username dan password. 
Desain login dapat dilihat pada gambar4. 

 

 
Gambar 4. Desain Form Login Admin 

 
2) Desain form Data Mahasiswa 

Desain form input data siswa digunakan untuk 
menginput data-data siswa SMA Quraniah 
Palembang. Tampilan desain form input data siswa 
SMA Quraniah Palembang. Tampilan desain form 
input data siswa  dapat dilihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Desain Form Data Siswa 

 

3) Desain Form Data Pembayaran  
Desain form input data pembayaran 

digunakan untuk menginput data-data 
pembayaran digunakan untuk menginput data-
data pembayaran SPP Siswa. Tampilan desain 
form input data admin dapat dilihat gambar 8. 

 
 

Gambar 7. Desain Data Pembayaran 
3.  Pembuatan Prototype 

Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java dan MySQL. Adapun prototype system 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Tampilan Form Login Admin 

Form login admin adalah suatu wadah untuk 
masuk ke dalam menu utama dengan tujuan keamaan 
user. Tampilan login dapat dilihat pada gambar 8. 

 
Gambar 8. Tampilan login 

 
b. Tampilan Menu Utama 

Tampilan menu utama adalah suatu tempat 
yang didalamnya terdapat beberapa list menu yang 
dirancang agar mempermudah user mengoperasikan 
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aplikasi. salah satu list menu yaitu master data, yang 
mana di dalamnya terdapat menu data siswa dan data 
kelas. Tampilan form menu utama master data dapat 
dilihat pada gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Tampilan Menu Utama 

 
c. Tampilan Data Siswa 

Tampilan form data siswa adalah suatu tempat 
untuk menginput data siswa dan mengeluarkan hasil 
dari data siswa yang telah diinput kedalam database. 
Tampilan form data siswa dari aplikasi dapat dilihat 
pada gambar 10. 

•  
Gambar 10. Tampilan Form Data Siswa 
 

d. Tampilan Data Kelas  
Tampilan form data kelas, merupakan suatu 

tempat yang digunakan untuk menginput dan 
menampilkan hasil dari kelas. Tampilan form data 
kelas dari aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 11.  

•  
Gambar 11.  Tampilan data Kelas 

 
 

 

e. Tampilan data Admin SPP 
Tampilan menu utama, terdapat beberapa list 

menu yang dirancang agar mempermudah user 
mengoperasikan aplikasi. Salah satu list menu yaitu 
admin, yang mana di dalamnya terdapat menu data 
admin. Tampilan form menu utama data admin dapat 
dilihat pada gambar 12. 

 
Gambar 12. Tampilan data admin SPP 
 

f. Tampilan Data Pembayan SPP 
Tampilan form input dan output data 

pembayaran adalah form untuk menginput data 
pembayaran SPP siswa dan data pembayaran siswa. 
Tampilan form input dan output data pembayaran 
dapat dilihat pada gambar 13. 

 
Gambar 13 Tampilan Form Pembayaran SPP 

 
 
dari aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 14. 

 
Gambar 14.  Tampilan Laporan Pembayaran 

 



CITISEE 2017                                                                                                                         ISBN: 978-602-60280-1-3 

21 

 

4.  Pengujian 
Pengujian Aplikasi Pembayaran SPP dilakukan dengan 

menggunakan metode black-box. Metode pengujian Black Box 
Testing adalah salah satu metode pengujian sistem yang mana 
kita tidak perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam 
sistem atau perangkat lunak.  

Pengujian Black Box Testing teridiri dari Usability Test 
dan User Statisfaction yang mengidentifikasi kesalahan dalam 
beberapa kategori, yang mana diantaranya, kesalahan 
interface, fungsi-fungsi yang salah atau hilang, kesalahan pada 
struktur data ataupun akses database eksternal, kesalahan 
inisialisasi serta terminasi dan lainnya [9]. 

Pengujian yang dilakukan adalah dengan mengamati 
input dan output dari sistem ini dan menggunakan teknik error 
guesting (membuat daftar kemungkinan kesalahan sistem). 
Berikut ini daftar pengujian yang dilakukan pada sistem 
tersebut beserta hasil pengujian yang telah dilakukan secara 
komulatif : 

 
Tabel 1. Komulatif Hasil Pengujian 

No  Pengujian  Detail • Ket 

•  
• 1 

•  

Login 

a. Penginputan data user 
dan password 

b. Penggunaan dan fungsi 
tombol login 

c. Notifikasi saat gagal 
login 

d. Berhasil login masuk 
kehalaman menu utama 

Valid 

 

 
Valid 

 

 
Valid 

 

 
Valid 

2 
Halaman 

Utama  

a. Menampilkan halaman 

menu utama 

b. Hubungn antar menu 

dan halaman menu 

yang dituju. 
c. Tombol logout ke 

halaman login 

Valid 

 

 

Valid 

  
 

 

Valid 

3 
• Halaman 

Menu Pilihan 

a. Penginputan data pada 
form  

b. Tombol simpan, ubah 

dan hapus 
c. Notifikasi hasil inputan 

berhasil 

disimpan/ubah/hapus 
d. Laporan periode 

(minggu, bulan dan 

tahun) 

Valid 
 

Valid 

 
Valid 

 

 
 

Valid 

 

Dan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sistem ini 
secara umum sudah dapat berjalan dengan baik pada sistem 
operasi windows dengan menggunakan IDE Netbeans.  Pada 
menu login dalam mengakses username dan password terdapat 
notifikasi berhasil masuk jika user memasukan username dan 
password yang benar, dan pada halaman utama link yang 
menghubungkan satu frame dengan frame lain sudah berfungsi 
dengan baik. Pada menu utama terdapat menu pilihan yang 
digunakan untuk navigasi user dalam menjalankan aplikasi, 

 

IV KESIMPULAN 

Dari hasil dan pembahasan Aplikasi Pembayaran SPP SMA 
Quraniah Palembang, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : 
1) Aplikasi Pembayaran SPP digunakan untuk mengolah, 

mengumpulkan, dan menyimpan data pembayaran SPP 

siswa. Serta dapat melihat informasi-informasi mengenai 
pembayaran siswa, 

2) data yang dapat di input dalam aplikasi ini adalah data 
admin yang berguna untuk mengakses aplikasi, data 
siswa, data kelas serta data pembayaran Sumbangan 
Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa,   

3) output yang dihasilkan dari aplikasi ini terdiri dari bukti 
pembayaran siswa dan laporan bulanan pembayaran SPP 
sekolah. 
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Abstrak  

Penelitian ini mengenalkan sebuah algoritma evolusioner baru yang diberi nama Algoritma Evolusi Bintang yang diadaptasi dari Algoritma 

Genetika. Dalam makalah ini, Algoritma Evolusi Bintang akan diterapkan dalam pembangkitan nilai acak. Algoritma Evolusi Bintang diilhami 

dari proses evolusi bintang dalam astronomi. Istilah-istilah yang digunakan meminjam istilahistilah astronomi walaupun tidak sama persis dengan 

keadaan sebenarnya di dalam astronomi. Tidak seperti Algoritma Genetika, proses komputasi Algoritma Evolusi Bintang lebih sederhana dan 

dinamis.  

  
Kata kunci : Algoritma Evolusi Bintang, algoritma evolusioner, pembangkitan nilai acak  
  

Abstract  
This research introduces a new evolutionary algorithm called Stellar Evolution Algorithm which is adopted from Genetic Algorithm. In this 

paper, Stellar Evolution Algorithm will be applied in random value generator. Stellar Evolution Algorithm is inspired from stellar evolution 

process in astronomy. Terms used are borrowed from terms used in astronomy even they are not as exactly as the real states in astronomy. Unlike 

Genetic Algorithm, computation process of Stellar Evolution Algorithm is simpler and more dynamic.  

  
Keywords : Stellar Evolution Algorithm, evolutionary algorithm, random value generator  
 

  

Makalah ini mengenalkan sebuah algoritma evolusioner 
baru yang disebut Algoritma Evolusi Bintang (AEB). AEB 
dapat diterapkan dalam berbagai permasalahan. Salah satu 
contoh penerapan algoritma ini adalah dalam proses 
pembangkitan nilai acak.  

AEB diadaptasi dari Algoritma Genetika (AG). 
Penjelasan mengenai AG dan contohcontoh permasalahan 
yang dapat diselesaikan dengan algoritma tersebut dapat 
dilihat di buku Zukhri (2014). Seperti AG, AEB juga 
terilhami dari proses evolusi. Akan tetapi, tidak seperti 
algoritma evolusioner lainnya (khususnya AG), AEB 
terilhami dari proses evolusi bintang (lihat Gambar 1).  

Proses evolusi bintang dipengaruhi oleh massa bintang 
bersangkutan. Semakin rendah massa bintang, maka waktu 
yang diperlukan untuk berevolusi semakin lama dan sebaliknya 
(Admiranto, 2009). Massa bintang juga berperan dalam fusi 
nuklir dalam bintang. Selain itu, bintang yang telah mati dapat 
didaur ulang menjadi bintang baru. Pernyataan tersebut berarti 
bahwa AEB merupakan algoritma evolusioner yang didasari 
dari peristiwa astronomis dan bukan biologis. Oleh karena itu, 
istilah-istilah yang terdapat pada AEB adalah istilah-istilah 
yang digunakan dalam ilmu astronomi walaupun terdapat 
padanannya dalam AG.  

Bab II dari makalah ini akan menguraikan istilah-istilah 
yang digunakan dalam AEB. Selanjutnya, proses-proses  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Evolusi bintang (NASA, 2014) 

komputasi pada AEB akan dibahas pada Bab III. Bab IV 
menguraikan gambaran sistem pembangkit nilai acak yang 
dibuat. Contoh penerapan AEB dijelaskan di Bab V. Terakhir, 
Bab VI menyimpulkan hal-hal yang dibahas pada makalah serta 
rencana pengembangan penelitian lebih lanjut.  

 

II.  ISTILAH-ISTILAH PADA ALGORITMA  

EVOLUSI BINTANG  

Istilah-istilah pada AEB meminjam istilahistilah astronomi. 
Hal tersebut setara dengan AG yang meminjam istilah-istilah 
biologi. Kendati demikian, istilah-istilah tersebut memiliki 
penempatan yang berbeda dari penempatan sesungguhnya 
dalam astronomi karena AEB hanya menggunakan pendekatan 
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evolusi bintang sesungguhnya. Penempatan istilah-istilah 
dalam AEB dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.  

  

Gambar 2. Penempatan istilah dalam AEB  

1. Materi  

Pada AEB, materi adalah penyusun terkecil dari sebuah 
bintang. Materi memiliki nilai berupa bilangan bulat atau 
pecahan. Pemilihan nilai materi dapat disesuaikan dengan 
permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian kali ini, 
nilai materi yang dipilih adalah nilai berupa bilangan bulat. 
Materi memiliki kesetaraan dengan gen pada AG.    

2. Bintang  

Bintang merupakan kandidat solusi dari suatu 
permasalahan. Bintang tersusun dari sekumpulan materi, 
mirip dengan kromosom pada AG yang tersusun dari gen-
gen. Tidak seperti pada AG yang jumlah gen pada 
kromosomnya dapat berupa bilangan ganjil atau genap, 
jumlah materi pada bintang harus berupa bilangan ganjil. 
Pemilihan bilangan ganjil disebabkan proses komputasi 
pada AEB yang diuraikan pada Bab III.  

3. Asosiasi   

Dalam ilmu astronomi, asosiasi bintang merupakan 
sekumpulan bintang dalam sebuah kluster yang memiliki 
klasifikasi sama atau hampir sama (Admiranto, 2009). 
Dalam AEB, istilah asosiasi mempunyai definisi yang 
sama dengan field. Pada Gambar 2, galaksi untuk 
permasalahan bersangkutan memiliki empat asosiasi:  
Course_ID, Tutor_ID, Day, dan Class_ID.   

4. Kluster  

Kluster merupakan sekumpulan kandidat solusi dalam 
AEB. Sebuah kluster dapat memiliki sekurang-kurangnya 
satu bintang. Seperti halnya asosiasi, kluster dapat 
disamaartikan dengan record. Dalam AG, kluster 
memiliki definisi yang serupa dengan individu.  

5. Galaksi  

Dari Gambar 2, dapat dilihat bahwa galaksi 
merupakan semesta pembicaraan dari permasalahan yang 
diberikan. Sebuah galaksi dapat memiliki beberapa 
kluster di dalamnya. Galaksi dalam AEB memiliki 
pengertian yang sama dengan populasi pada AG. Ukuran 
dari sebuah galaksi (galsize) sama dengan jumlah kluster 
di dalamnya. 

 

 

6. Massa 

Dalam AEB, masa sebuah bintang adalah total 
keseluruhan nilai materinya. Sebagai contoh, bintang 
pertama dari asosiasi Course_ID dalam galaksi pada 
Gambar 2 adalah 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2 dan binatang ketiga 
dari asosiasi Class_ID memiliki massa 1 + 1 +  0 + 0 +1 + 
0 + 1 = 4. Massa digunakan untuk menentukan fungsi 
objektif dari bintang, f  (m), dan juga frekuensi waktu 
hidup bintang bersangkutan. 

7. Ukuran (Radius) Bintang 
Jika jumlah materi pada suatu bintang adalah 𝑛, maka 

ukuran atau radius bintang, 𝑅, dapat didefinisikan secara 
matematis dengan persamaan  

 
Ukuran sebuah bintang mempengaruhi proses komputasi. 
Semakin besar nilainya, proses komputasi semakin 
lambat.  Sebaliknya, semakin kecil nilainya, proses 
komputasi semakin cepat namun peluang kolapsnya 
semakin besar. 

8. Frekuensi Waktu Hidup   
Dalam astronomi, semakin besar massa bintang, 

semakin singkat umur bintang tersebut (Admiranto, 
2009). Dalam AEB, pernyataan tersebut dapat dinyatakan 
dalam besaran yang disebut frekuensi waktu hidup. 
Frekuensi waktu hidup bintang dengan massa 𝑚 adalah 𝐹 
yang nilainya ditentukan dengan persamaan  

 

Frekuensi waktu hidup digunakan untuk menentukan 
bintang yang terkena pengubahan ukuran seperti dibahas 
pada Bab III.   

9. Umur 

Umur menyatakan siklus dari iterasi dalam proses 
komputasi pada AEB. Umur memiliki definisi yang mirip 
dengan generasi pada AG. Perbedaannya, umur  pada 
AEB dimulai dari 0, sedangkan generasi pada AG dimulai 
dari 1. pada AEB dimulai dari 0, sedangkan generasi pada 
AG dimulai dari 1.  

III. PROSES KOMPUTASI ALGORITMA  

EVOLUSI BINTANG 

Dibandingkan  dengan  AG,  proses komputasi 
AEB lebih sederhana dan dinamis. Sederhana karena tahap 
yang diperlukan lebih sedikit. Perbandingan tahap-tahap 
komputasi AG dan AEB dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  

Tabel 1. Perbandingan Tahap Komputasi AG dan AEB  

Tahap 
# 

Algoritma 
Genetika 

Algoritma 
Evolusi 
Bintang 

Keterangan 

0 Penentuan 
parameter 

Penentuan 
parameter 
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1 Inisialisasi  Inisialisasi Pada AG: Tambahkan 
individu sebanyak 
popsize dengan alel 
acak. Pada AEB: 
Tambahkan bintang 
sebanyak galsize awal 
dengan materi bernilai 
acak. 

2 Seleksi 
individu 

(Tidak 
ada) 

Pada AG:  Pilih 
beberapa individu saja  

yang akan 
dioperasikan. Pada 
AEB:  Tidak 
diperlukan seleksi 
bintang; semua 
bintang langsung 
digunakan untuk 
proses pengoperasian 
selanjutnya. 

3 Crossover Fusi Pada AG:  Lakukan 
penyilangan pada dua 
individu sehingga 
menghasilkan dua 
offspring.  

Pada AEB:  Lakukan 
pengubahan nilai 
materi 

4 Mutasi  Perubahan 
ukuran  

Pada AG:  Lakukan 
pengubahan alel. 
Pada AEB:  Setiap 
bintang memiliki tiga 
kemungkinan proses 
yang dikerjakan 
secara paralel. Dalam 
hal ini, galsize bisa 
berubah dikarenakan 
bintang baru yang 
“lahir” dari proses 
daur ulang. 

5 Pelestarian 
(seleksi 
survivor) 

Seleksi 
bintang 

Pada AG:  Pilih 
beberapa individu 
pada generasi awal 
untuk menggantikan 
individu-individu 
tertentu. 
Individuindividu 
tersebut belum tentu 
memenuhi kriteria. 
Pada AEB:  Pilih 
hanya bintang-
bintang yang 
memenuhi kriteria. 

 

Dinamis karena hampir seluruh parameternya dapat berubah 
seiring  bertambahnya umur. Parameter-parameter AG pun 
dapat berubah seiring bertambahnya generasi. Akan tetapi, 

unsur soft computing lain harus dilibatkan untuk pengubahan 
parameter tersebut, misalnya dengan logika fuzzy (Suyanto, 
2008). Hal tersebut berbeda dengan AEB yang dapat mengubah 
parameternya  secara  mandiri sehingga dapat dikatakan 
bahwa AEB lebih adaptif dibandingkan AG. Proses komputasi 
AEB dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3. Proses komputasi AEB 

1. Penentuan Parameter 
Parameter-parameter yang dibutuhkan untuk proses 
komputasi AEB adalah sebagai berikit. 

a. Probabilitas fusi, 𝑝𝑓 
b. Probabilitas pemadatan massa, Pd 
c. Probabilitas pengubahan ukuran, 𝑝𝑑 
d. Ukuran galaksi, galsize 𝑝𝑠 
e. Ukuran bintang, R 

Dua parameter pertama ditentukan nilainya sebelum 
dimulainya proses komputasi pada umur ke-0. Adapun tiga 
parameter lainnya dapat berubah-ubah sesuai dengan 
keadaan galaksi pada umur tertentu. Parameter keempat dan 
kelima dapat ditentukan nilai awalnya sebelum proses 
komputasi. Seperti halnya AG, pemilihan nilai 
parameterparameter tersebut harus dilakukan secara hati-
hati agar komputasi bisa berlangsung lebih cepat. 

2. Inisialisasi Galaksi 
Pada bintang dengan materi bernilai bilangan bulat, 

sebuah galaksi diinisialisasi  dengan menambahkan bintang 
berukuran 𝑅 sebanyak galsize dengan setiap materinya 
bernilai 0 atau 1 yang dipilih secara acak. 

3. Fusi 
Operasi fusi dalam AEB disederhanakan dari proses 

fusi sesungguhnya dalam astronomi. Fusi dapat dilakukan 
dengan membangkitkan bilangan acak 𝑟 dalam rentang [0,1) 
sebanyak jumlah materi pada galaksi. Materi yang memiliki 
nilai 𝑟 kurang dari 𝑝𝑓 akan terkena fusi. Materi yang terkena 
fusi yang bernilai ganjil digantikan dengan bilangan genap 
yang lebih kecil.  

Sebaliknya, materi yang terkena fusi yang bernilai 
genap digantikan dengan bilangan ganjil yang lebih besar. 
Proses ini dapat diilustrasikan pada Gambar 4 berikut. 

 
Gambar 4. Fusi 

4. Pengubahan Ukuran  
Proses pengubahan ukuran pada AEB terbagi menjadi 

tiga jenis:  Penambahan ukuran, pemadatan massa, dan daur 
ulang. Pemilihan jenis proses tersebut ditentukan dari 𝑝𝑠 
yang nilainya adalah  

                            𝑝𝑠 = 1 − 𝐹       (3)  

5 0 1 0 2 Fusi 4 1 1 0 3 
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Untuk melakukan proses ini, pertama-tama bangkitkan 
bilangan acak 𝑟 dalam rentang (-1,1).  Pengubahan 
ukuran  hanya dilakukan pada bintang yang 
memenuhi ketentuan |𝑟| < 𝑝𝑠.  

a. Jika sgn(𝑟) = 1 atau sgn(𝑟) = 0, maka bintang 
tersebut akan dikenai operasi penambahan ukuran. 
Penambahan ukuran dilakukan dengan menambah 
materi bernilai 0 pada semua kulit terluar bintang. 
Proses ini dapat diilustrasikan pada Gambar 5 
berikut. 

 
Gambar 5. Penambahan ukuran 

b. Jika sgn(𝑟) = −1, bangkitkan bilangan acak 𝑠 
dengan jumlah yang sama dengan jumlah bintang 
yang memenuhi kriteria ini. 

1) Jika 𝑠 < 𝑝𝑑, maka bintang tersebut akan 
dikenai operasi pemadatan massa. 
Bintang berukuran 0 akan kolaps. 
Bintang berukuran 1 dimampatkan 
dengan menjumlahkan ketiga nilai 
materi. Bintang berukuran 2 atau lebih 
dimampatkan dengan menjumlahkan dua 
nilai materi terluar pada setiap sisi kulit. 
Ilustrasi pemadatan massa dapat dilihat 
pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Pemadatan massa  

2) Jika 𝑠 ≥ 𝑝𝑑, maka bintang tersebut akan 
dikenai operasi daur ulang. Daur ulang 
dilakukan dengan memberikan semua 
kulit terluar bintang pada bintang baru. 
Bintang baru selalu memiliki inti (materi 
yang terletak di tengah) bernilai 0. Daur 
ulang hanya dapat dilakukan pada bintang 
berukuran 1 atau lebih. Bintang 
berukuran 0 akan kolaps. Ilustrasi daur 
ulang dapat dilihat pada Gambar 7.  

 
Gambar 7. Daur ulang 

 

 

5. Seleksi  
Seperti telah diketahui bahwa AEB adalah 

algoritma yang dinamis. Untuk membatasi ruang 
lingkup dari kandidat solusi yang terlalu luas pada 
suatu permasalahan dikarenakan kedinamisan 
algoritma, maka diadakanlah seleksi. Seleksi 
dilakukan dengan cara memilih hanya kandidat solusi 
yang sesuai dengan kriteria permasalahan dan 
membuang kandidat solusi yang tidak memenuhi 
kriteria. Jika semua kandidat solusi tidak memenuhi 
kriteria, maka kandidat-kandidat tersebut dioperasikan 
kembali pada umur selanjutnya. Jika sekurang-
kurangnya terdapat satu kandidat solusi yang 
memenuhi kriteria, maka kandidat solusi tersebut 
dapat dioperasikan kembali apabila belum mencapai 
optimum global. Dalam implementasinya, dapat 
dibuat sebuah galaksi temporer yang menampung 
kandidat kluster yang memenuhi kriteria. Jika ukuran 
galaksi temporer ini tidak sama dengan nol, maka isi 
galaksi ini akan mengoverwrite isi galaksi tetap. 

 
6. Kriteria Berhenti  

Salah satu dari ciri algoritma adalah harus 
memiliki kriteria berhenti (berhingga) (Wahid, 2004). 
Dalam hal ini, kriteria berhenti dari AEB dapat 
bermacam-macam sesuai dengan permasalahan. 
Kriteria berhenti tersebut dapat berupa umur 
maksimum, jumlah solusi yang valid, atau lainnya. 
Bintang-bintang yang digunakan pada operasi-operasi 
di umur selanjutnya adalah bintang-bintang hasil 
seleksi pada umur sebelumnya. 

 
IV. METODE PENELITIAN 

Sistem pembangkit nilai acak yang dibuat 
merupakan aplikasi tester. Oleh karena itu, tampilan 
aplikasi tersebut hanya berupa pengisian nilai 
parameter awal, proses komputasi, dan hasil akhir 
komputasi. Algoritma yang telah diuraikan 
sebelumnya diimplementasikan ke beberapa bahasa 
pemrograman, antara lain Visual Basic .NET (Console 
App), BYOB, dan App Inventor (Android). 
Pengimplementasian algoritma ke berbagai bahasa 
pemrograman dilakukan untuk melihat dan 
membandingkan performa kinerja AEB pada setiap 
bahasa pemrograman yang masing-masing memiliki 
sifat berbeda.  

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian kali ini, fungsi objektif dari 
bintang adalah fungsi identitas dari massanya dan 
setiap kluster hanya berisi satu bintang saja sehingga 
galsize sama dengan jumlah bintang. Kriteria seleksi 
adalah bintang dengan massa 1 hingga 9 dan kriteria 
berhenti adalah galsize akhir = 1. Dapat dikatakan 
bahwa AEB yang digunakan dalam penelitian ini 
diterapkan pada pembangkit nilai acak dari 1 hingga 
9. Misalkan nilai parameter-parameter awal yang 
digunakan adalah sebagai berikut.  

 

0 1 4 2 1 Penambahan  
ukuran 0 1 4 2 1 0 0 

5 2 6 1 0 7 6 1 Pemadatan  
massa 

6 4 8 Pemadatan  
massa 

18 

3 Pemadatan  
massa 

  

2 3 1 4 5 
3 1 4 

2 5 0 
Daur ulang 

5 Daur ulang 
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a. 𝑝𝑓 = 0,8  

b. 𝑝𝑑 = 0,75  

c. galsize awal = 3  

d. 𝑅 awal = 2  

Misalkan galaksi awal yang terbentuk seperti 
terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Galaksi awal 

Kluster # Bintang m F 𝑝𝑠 

1 0 1 0 0 1 2 0,500 0,500 

2 1 0 1 1 0 3 0,333 0,667 

3 1 0 0 0 0 1 1,000 0,000 

 

Fusi dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak 
dalam rentang [0,1) sebanyak 15 buah. Pembangkitan bilangan 
acak dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.  

Tabel 3. Bilangan acak untuk fusi 

Bintang ke-1 

0,987 0,116 0,634 0,454 0,930 

Bintang ke-2 

0,736 0,134 0,911 0,816 0,543 

Bintang ke-3 

0,975 0,388 0,667 0,470 0,978 

 

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa bilangan acak yang 
nilainya kurang dari 𝑝𝑓 adalah bilangan ke-2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 
13, dan 14. Dengan demikian, galaksi yang terbentuk setelah 
operasi fusi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Galaksi hasil fusi 

Kluster# Bintang m F 𝑝𝑠 

1 0 0 1 1 1 3 0,333 0,667 

2 0 1 1 1 1 4 0,250 0,750 

3 1 1 1 1 0 4 0,250 0,750 

 

Perubahan ukuran dilakukan dengan membangkitkan 
bilangan acak dalam rentang (-1,1) sebanyak 3 buah. Misalkan 
bilangan acak yang telah dibangkitkan dapat dilihat pada tabel 
5 berikut. 

Tabel 5. Bilangan acak untuk pengubahan ukuran  

Kluster ke-1 

0,631 

Kluster ke-2 

-0,892 

Kluster ke-3 

0,497 

Dari tabel 5, dapat dilihat bahwa bilangan acak yang nilai 
mutlaknya kurang dari 𝑝𝑠 adalah bilangan ke-1 dan 3. selanjutnya, karena 
kedua bilangan tersebut memiliki tanda positif, maka bintang 
yang terkena operasi tersebut akan bertambah ukurannya. 
Galaksi hasil pengoperasian dapat dilihat pada Tabel 6. Pada 
tabel tersebut, ε berarti tak ada materi (tidak sama dengan 
materi bernilai 0) 

Tabel 6. Galaksi hasil pengubahan ukuran 

Kluster# Bintang m F 𝑝𝑠 

1 0 0 0 1 1 1 0 3 0,333 0,667 

2 Ε 0 1 1 1 1 ε 4 0,250 0,750 

3 0 1 1 1 1 0 0 4 0,250 0,750 

 

Bintang-bintang hasil pengoperasian sebelumnya diseleksi 
sesuai kriteria. Karena seluruh bintang memiliki massa antara 1 
hingga 9, maka seluruh bintang tersebut olos seleksi untuk 
dioperasikan pada umur pertama seperti terlihat pada Tabel7. 

Tabel 7. Galaksi umur pertama 

Kluster 
# 

Bintang m F 𝑝𝑠 

1 0 0 0 1 1 1 0 3 0,333 0,667 

2 Ε 0 1 1 1 1 Ε 4 0,250 0,750 

3 0 1 1 1 1 0 0 4 0,250 0,750 

 

Komputasi akan terus dilakukan hingga galsize = 1. 
Misalkan pada umur ke-50, diperoleh galaksi seperti terlihat 
pada Tabel 8. 

Tabel 8. Galaksi umur ke 50 

Kluster 
# 

Bintang m F 𝑝𝑠 

1 1 0 2 1 3 0 1 8 0,125 0,175 

 

Karena galsize sudah bernilai 1, maka nilai acak yang 
terpilih pada komputasi tersebut dapat dilihat dari massa 
bintang bersangkutan. Dari tabel 8, dapat dilihat bahwa massa 
bintangnya adalah 8, sehingga nilai acak yang terpilih adalah 8. 

 
VI. KESIMPULAN 

Makalah ini memperkenalkan sebuah algoritma evosioner 
yang diberi nama Algoritma Evolusi Bintang. Pada penelitian 
ini, algoritma tersebut diterapkan dalam pembangkitan nilai 
acak. Ke depannya, akan dibahas penerapan Algoritma 
Evosioner Bintang pada permasalahan lainnya, khususnya 
dalam pengolahan basis data.  
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Abstrak 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kebiasaan di kalangan siswa dan guru menggunaan smartphone, sebagian besar hanya digunakan untuk 

mengakses jejaring sosial dan belum mengambil peranan penting di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan menghasilkan rancangan sistem 

mobile learning pada materi jaringan komputer mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI, pada proses pembelajaran 

sebelumnya sifatnya penghafalan kepada buku dan pengajaran yang bersifat konvensional. Perangkat mobile ini memiliki tingkat fleksibilitas 

dan portabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan siswa dapat mengakses materi, arahan dan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran 

kapanpun dan dimanapun.mobile learning jaringan komputer berbasis android. Perancangan media pendukung  mobile learning diharapkan bisa 

memfasilitasi kebutuhan siswa dan guru untuk mempelajari materi tersebut setiap saat tanpa ada batasan waktu dan tempat. Penelitian ini 

menggunakan pengembangan system prototype yaitu suatu metode yang memaparkan siklus hidup pengembangan sistem dalam perancangan 

dan pembangunan sistem informasi mula, mulai dari membuat sistem sampai dengan pengujian sistem.  

 

Kata kunci : mobile learning, android, jaringan komputer 

 

Abstract 

 

This research is in the background by the habits among students and teachers utilizing smartphones, mostly only used for accessing social 

networks and not yet taking an important role in the field of education. This study aims to generate the design of mobile learning system on 

computer network materials subjects of Information and Communication Technology Class XI, on the previous learning process of 

memorization to the book and teaching that is conventional. This mobile device has a high degree of flexibility and portability that allows 

students to access materials, direction and information related to learning whenever and wherever.mobile learning android-based computer 

network. The design of media supporting mobile learning is expected to facilitate the needs of students and teachers to study the material at any 

time without any time and place limits. This research uses prototype system development that is a method that describes the life cycle of system 

development in design and development of information system start from build system until system testing.  

 

Keywords: mobile learning, android, computer network 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

pada lembaga pendidikan saat ini sudah menjadi sebuah 
keharusan, karena penerapan TIK dapat menjadi salah satu 
indikator keberhasilan suatu institusi pendidikan.  

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam 
dunia pendidikan terus berkembang dalam berbagai strategi 
dan pola, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke  dalam 
sistem e-Learning sebagai bentuk pembelajaran yang 
memanfaatkan perangkat elektronik dan media digital, 
maupun mobile learning (m-Learning) sebagai bentuk 
pembelajaran yang khusus memanfaatkan perangkat dan 
teknologi komunikasi bergerak. Tingkat perkembangan 
perangkat bergerak yang sangat tinggi, tingkat penggunaan 
yang relatif mudah, dan harga perangkat yang semakin 
terjangkau, dibanding perangkat komputer personal, 
merupakan faktor pendorong yang semakin memperluas 
kesempatan penggunaan atau penerapan mobile learning 
sebagai sebuah kecenderungan baru dalam belajar, yang 
membentuk paradigma pembelajaran yang dapat dilakukan 
dimanapun dan kapanpun. 

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, pengguna smartphone 
yang terhubung dengan internet di Indonesia mencapai 47.6% 
dan sekitar 18.4% di antaranya berstatus sebagai pelajar 
dengan rentang umur 10-24 tahun (APJII, 2016). Melihat 
kebutuhan pengguna yang saat ini lebih cenderung 
menggunakan teknologi mobile dengan berbagai kemajuan, 
kemudahan dan dukungan teknologi yang tersedia, maka hal 
tersebut dapat dijadikan faktor pendorong untuk dapat 
memanfaatkan fasilitas mobile tersebut sebagai alat bantu 
pembelajaran di luar instansi pendidikan (APJII, 2016) 

Mobile Learning merupakan model pembelajaran yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan bertujuan untuk 
memudahkan pelajar dalam mendapatkan materi yang 
diberikan oleh pengajar. Mobile Learning dianggap sebagai 
pengembangan dari e-Learning karena mobilitasnya yang 
menjadi nilai tambah bagi para peserta didik. Mobile Learning 
mempermudah pengguna dalam memanfaatkan teknologi 
telepon genggam seperti tablet atau smartphone, sehingga 
pengguna dapat mengakses materi pembelajaran secara 
mandiri dimana saja dan kapan saja selama terhubung dengan 
internet (Ally, 2009). 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menumbuhkan 
minat belajar dan membantu siswa dalam proses pembelajaran 
yaitu siswa kelas XI pada mata pelajaran Teknologi Informasi 
dan Komunikasi. 

Mobile Learning (M-Learning) 

Mobile Learning (m-Learning) adalah generasi berikutnya 
e-Learning dan berdasarkan pada perangkat mobile. Satu 
keuntungan adalah ketersediaan tinggi dari  perangkat 
tersebut: penetrasi pasar ponsel di Austria saat ini pada tingkat 
81% dan jumlahnya terus bertambah. Hal ini dapat ditekankan 
bahwa mayoritas penduduk memiliki ponsel yang mereka 
miliki di tangan sebagian besar waktu. Akibatnya, m-Learning 
akan menjadi instrumen penting untuk belajar sepanjang masa 
(Andreas H, N Alexander, M Matthias, 2005). 

Menurut Nasruddin (2012) mengatakan bahwa ”Android 
merupakan sebuah sistem operasi pada handphone yang 
bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux “. 
Android bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin 
menggunakannya pada perangkat mereka. Android bersifat 
opensource yang berdampak pada meningkatnya jumlah 
pengguna maupun pengembang aplikasi secara continue dan 
signifikan.  

Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis 
linux yang digunakan untuksepertitelepon pintar dan komputer 
tablet. Android mencakup system operasi, dan aplikasi kunci 
yang dirilis oleh Google. Android menyediakan platform 
terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 
mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 
bergerak.Sehingga Android mencakup keseluruhan aplikasi, 
mulai dari sistem operasi sampai pada pengembangan aplikasi 
itu sendiri. Pengembangan aplikasi pada Android 
menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java (Stephanus, 
2011) 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan masalah yang harus diteliti ataupun 
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (telah 
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 
diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak 
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul 
datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap 
muka) maupun secara tidak langsung (melalui media 
seperti telepon). Pengumpulan data akan dilakukan 
dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak terkait 
yaitu pihak sekolah dalam menentukan kebutuhan 
perangkat lunak dan pemilihan spesimen mobile learning.   

2. Studi Literatur  

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 
literatur, jurnal, paper dan ebook yang berkaitan dengan 
judul penelitian. 

3. Kuesioner  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan memberi seperangkat pernyataan atau 
pernyataan kepada para partisipan untuk menjawabnya. 
Pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner merupakan 
pertanyaan yang menyangkut pendapat dari para 
partisipan. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, 
yakni para partisipan diminta menjawab pertanyaan 
dengan cara memilih jawaban alternatif yang telah 
disediakan. 

 

Mekanisme Pengembangan Sistem 

Di dalam mengembangkan sistem penulis menggunakan 
metode pengembangan sistem dengan prototype.  

Suatu prototype merupakan suatu metode dalam 
pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk 
membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap 
sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai (Abdul Kadir, 
2003).  

Mekanisme pengembangan system dengan menggunakan 
prototype disajikan dalam Gambar 1. 

 

Gambar 1. Mekanisme Pengembangan Sistem (Abdul Kadir, 2003) 

 

Perancangan Sistem 

Perancangan sistem bertujuan untuk mempercepat 
pengolahan data, informasi terutama dalam perancangan 
aplikasi mobile learning.Sistem yang dirancang harus mampu 
dimengerti oleh pengguna dan menyediakan arus data yang 
dapat masuk dan keluar dengan jelas. Diagram Use Case 
Aplikasi Mobile Learning Jaringan Komputer Berbasis 
Android dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Use Case Aplikasi Mobile Learning Jaringan 
Komputer Berbasis  Android yang diusulkan   

 

Perancangan Antar Muka 

Perancangan antarmuka splashscreen adalah rancangan 
tampilan awal yang ditampilkan pada saat aplikasi Mobile 
Learning Jaringan Komputer Berbasis Android pertama kali 
dijalankan, dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Tampilan Antarmuka Splashscreen Mobile Learning Jaringan 
Komputer Berbasis Android 

 

Perancangan antarmuka menu utama merupakan 

perancangan tampilan utama setelah aplikasi Mobile Learning 

Jaringan Komputer Berbasis Android dijalankan. Pada menu 

utama terdapat 4 tombol menu yang dapat dipilih oleh 

pengguna aplikasi, dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Tampilan Antarmuka Menu Utama Mobile Learning Jaringan 

Komputer Berbasis Android 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Halaman Menu Utama 

Halaman Utama merupakan halaman dimana halaman 

yang muncul ketika halaman Aplikasi Mobile Learning 

dijalankan. Setelah tampilan splashscreen selesai ditampilkan, 

maka tampilan antarmuka menu utama seperti yang disajikan 

pada gambar 6 berikut ini. 

 

Gambar 5. Tampilan Antarmuka Menu Utama Aplikasi Mobile Learning 
Jaringan Komputer Berbasis Android 
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Halaman Materi dan Simulasi pada Aplikasi Mobile 

Learning Jaringan Komputer Berbasis Android dapat dilihat 

pada gambar 6 dan gambar 7. 

 

Gambar 6. Tampilan Antarmuka Materi Aplikasi Mobile Learning 

Jaringan Komputer Berbasis Android 

 

 

Gambar 7. Tampilan Antarmuka Simulasi Aplikasi Mobile Learning 

Jaringan Komputer Berbasis Android 

 
Halaman Quiz digunakan oleh siswa untuk latihan soal. 

Tampilan Antarmuka Quiz Aplikasi Mobile Learning Berbasis 
Android dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini. 

 

Gambar 8. Tampilan Antarmuka Quiz  Aplikasi Mobile Learning 
Jaringan Komputer Berbasis Android 

 

Pengujian Sistem 

Pengujian Aplikasi Mobile Learning Jaringan Komputer 
Berbasis Android ini  menggunakan metode black box. 
Pengujian black box ini  berfokus pada persyaratan fungsional 
dari aplikasi yang dibuat. 

Berikut ini adalah tabel pengujian Aplikasi Mobile 
Learning :  

Tabel 1. Kasus dan Hasil Uji 

No Kasus uji Skenario Uji 
Hasil yang 
diharapkan 

Hasil 
Pengujian 

1 Tampilan 
Splash 
Screen 

Memilih 
launcher icon 
Mobile 
Learning  

Ketika 

Ketika ikon 
diklik akan 
tampil 
halaman 
splash 
screen 

Diterima  

2 Tampilan 
Menu 
Utama 

Tampil list 
menu dari 
aplikasi 
Mobile 
Learning 

Ketika 
tombol 
masuk pada 
spalshscreen 
diklik maka 
akan 
muncul 
tampilan 
menu utama 

Diterima  

3 Tampilan 
Menu 
Materi 

Tampil 
halaman 
materi dari 
menu utama 

Ketika 
tombol 
materi pada 
menu utama 
diklik maka 
akan 
muncul 
materi 

Diterima  
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jaringan 
komputer 

4 Tampilan 
Menu 
Quiz 

Tampil 
halaman quiz 
dari menu 
utama  

Ketika 
tombol quiz 
pada menu 
utama diklik 
maka akan 
muncul 
soal-soal 
yang akan 
digunakan 
sebagai 
latihan soal 

Diterima  

5 Tampilan 
Menu 
Tentang 

Tampil menu 
tentang dari 
halaman menu 
utama  

Ketika 
tombol 
tentang 
diklik maka 
akan 
muncul 
informasi 
petunjuk 
penggunaan 
aplikasi 

Diterima  

 

Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus Black box yang 
telah dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
aplikasi sudah berjalan cukup maksimal dan memberikan hasil 
yang diharapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat  
terjadi kesalahan suatu saat pada saat aplikasi digunakan. 

IV KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian, 
maka dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Mobile Learning 
Jaringan Komputer Berbasis Android dapat membantu siswa 
dalam proses pembelajaran, siswa dapat melakukan latihan 
serta membantu proses pembelajaran yang praktis dan 
fleksibel, yaitu pembelajaran yang bersifat dimanapun dan 
kapanpun.   

 

Saran 

Pengembangan media pembelajaran berbasis mobile 
learning hendaknya juga dikembangkan untuk materi dan mata 
pelajaran yang lain.  
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Abstrak 

Terciptanya kondisi yang baik dengan lingkungan Sekolah yang bersih, sehat dan nyaman sebagai tempat peningkatan dan 

meningkatnya kesadaran warga sekolah terutama meningkatkan rasa tanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan 

perlu adanya sosialisasi yang mudah di mengerti dan menarik untuk di laksanakan serta di terapkan oleh oleh anak-anak. 

Berdasarkan hal tersebut dalam program ini di harapkan siswa Sekolah Dasar  dapat memahami dan menerapkan di sekitar 

lingkungan Sekolah, ikut terlibat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, rapih, indah sehingga nyaman dan menghindari 

dampak lingkungan yang negative. Inovasi dalam media penerapan 3k (kebersihan, kerapihan, keindahan) bagi siswa sekolah 

dasar dengan menggunakan animasi 2D Motion Graphic. Masih kurangnya pemahaman untuk menerapkan 3k.Perlu cara agar 

Siswa Sekolah dasar tertarik dan memahami untuk menerapkan 3k pada lingkungan sekolah tidak hanya sebagai wacana. Tujuan 

penelitian Menghasilkan suatu multimedia interaktif menggunakan motion graphic yang berisi materi 3K (Kebersihan, Kerapihan, 

Keindahan). 

Kata kunci : Motion Graphic, animasi 2D, Multimedia. 

 
Abstract 

 

The creation of good conditions with a clean, healthy and comfortable School environment as a place to increase and cheap 

awareness of school residents to overcome the increased sense of responsibility in an effort to save the environment needs a 

socialization that is easy to understand and interesting to be implemented and implemented by children. Based on that in this 

program in the training of elementary school students can understand and apply around the school environment, get involved in a 

clean environment, neat, beautiful so comfortable and negative environmental environment. Innovation in 3k application media 

(cleanliness, tidiness, beauty) for elementary school students by using 2D Motion Graphic animation. Still understanding to apply 

3k.Perlu the way for elementary school students interested and understand to apply 3k on the school environment not only as a 

discourse. Purpose of research Produce an interactive multimedia using motion graphics that contain 3K materials (Hygiene, 

Tidiness, Beauty). 

 

Keywords: Motion Graphic, 2D animation, Multimedia. 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Inovasi dalam media penerapan 3k (kebersihan, 

kerapihan, keindahan) bagi siswa sekolah dasar dengan 

menggunakan animasi 2D Motion Graphic. Masih 

kurangnya pemahaman untuk menerapkan 3k.Perlu cara 

agar Siswa Sekolah dasar tertarik dan memahami untuk 

menerapkan 3k pada lingkungan sekolah tidak hanya 

sebagai wacana. Lingkungan sekolah yang kondusif 

sangat di perlukan untuk proses pelaksanaan KBM 

(Kegiatan Belajar Mengajar). Pentingnya kebersihan 

tentunya akan berkaitan dengan kerapihan dan keindahan 

lingkungan, adapun tindakan dari 3K (kebersihan, 

kerapihan, keindahan) bagi lingkungan sekolah yaitu : 

a. Kebersihan dapat di lakukan tindakan seperti 

membuang sampah pada tempatnya (organik dan 
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non organik), menyapu lantai/ halaman yang kotor, 

menghapus papan tulis. 

b. Kerapihan dapat di lakukan tindakan seperti 

menata atau merapihkan fasilitas sekolah, 

berpakaian rapih dengan atribut lengkap sesuai 

seragam yang di tentukan. 

Dengan menggunakan sebuah video animasi motion 
graphic di harapkan siswa Sekolah Dasar lebih mudah 
memahami dan lebih tertarik untuk melaksanakan serta 
menerapkan 3K tersebut pada lingkungan Sekolahnya. 

 

Animasi dua dimensi atau animasi dwi-matra 

dikenal juga dengan nama flat animation. Realisasi nyata 

dari perkembangan animasi dua dimensi yang cukup 

revolusioner berupa dibuatnya film-film kartun. Kartun 

sendiri berasal dari kata cartoon yang artinya gambar 

yang lucu. Pembuatan animasi film kartun tersebut 

awalnya dikerjakan dengan membuat sketsa gambar yang 

digerakan satu demi satu, jadi kesimpulannya animasi 

merupakan suatu gambar objek yang dapat bergerak. 

Untuk membuat satu durasi animasi membutuhkan 

jumlah gambar yang cukup banyak (Munir, 2012). 

 

Menurut Hofstetter dalam Suyanto (2003) 

multimedia adalah pemanafaatan komputer untuk 

membuat dan menggabungkan teks,grafik,audio,gambar 

bergerak (video dan animasi). Multimedia menjadi 

penting karena dapat dipakai sebagai alat persaingan 

antar perusahaan, Di samping itu di abad 21 ini 

multimedia menjadi kegiatan memembaca dinamis 

dengan memberi dimensi baru pada kata-kata . Aplagi 

dalam hal penyampaian makna, kata-kata dalam aplikasi 

multimedia bisa menjadi pemicu yang dapat digunakan 

untuk memperluas cakupan tesk ketika memeriksa 

suatu topik tertentu.  

 

II. METODOLOGI 

1. Pengumpulan Data 

Studi literatur dalam sebuah penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai 

apa yang sudah dikerjakan peneliti lain dalam 

analisis hubungan implementasi multimedia 

interartif terhadap penguasaan materi 3k 

(kebersihan, kerapihan, keindahan) pada Siswa 

Sekolah Dasar. 

 

2. Tahap Produksi 

Tahap produksi merupakan tahap dimana proses 

pembuatan projek tersebut dimulai. Inti dari proses 

pembuatannya adalah pada tahap produksi. Dalam 

tahap ini terjadi beberapa pekerjaan yang dilakukan 

secra teratur, seperti terlihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1 Metode Penelitian 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahap Produksi  

a. Stroryboard 

No  Gambar  Keterangan  Durasi  

1 

 

• m

menganjur

kan untuk 

menerapka

n dan 

melaksana

kan 3K 
 

01.00   s/d 

01.07 
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No  Gambar  Keterangan  Durasi  

2 

 

Menerangk

an contoh 

tindakan 

kebersihan 

01.11   s/d 

01.53 

 

b. Lay out 

Proses penyusunan dari elemen-elemen desain yang 

berhubungan kedalam sebuah bidang sehingga 

membentuk susunan artistik.  

Lay out penjelasan 3K  

 

 

Gambar 2 Lay out siswi 

Pada langkah ini merupakan tahap pembuatan 

tampilan siswi untuk menjelaskan apa itu 3K. 

1) Lay out lingkungan sekolah sebelum melaksanakan 

3K 

   

Gambar 3 Lay out lingkungan sekolah 

 Pada langkah ini merupakan tahap pembuatan 

tampilan yang menerangkan tentang bagaimana 

lingkungan sekolah sebelum melaksanakan 3K. 

 

2) Lay out memberikan contoh tindakan 3K 

 

Gambar 4 Lay out contoh tindakan 3K 

Pada langkah ini merupakan tahap memberikan 

contoh tindakan dari 3K 

(kebersihan,kerapihan,keindahan) pada lingkungan 

sekolah. 

 

3) Lay out manfaat 3K 

 

Gambar 5 Lay out manfaat 3K 

Pada langkah ini merupakan tahap dimana siswi 

memberikan contoh manfaat jika menerapkan 3K 

pada lingkungan sekolah. 

 

2. Analisis Hasil 

Analisis data menggunakan Uji Paired Sample T 

test yang digunakan untuk  menguji dua sample data 

yang berpasangan. Tes dilakukan dua kali tes kepada 

peserta tes. 
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IV. KESIMPULAN 

Telah berhasil dibuat sebuah video animasi motion 

graphic 2D yang dapat mempermudah pemahaman anak 

usia dini mengenai 3K (Kebersihan, Kerapihan, 

Keindahan) dan menumbuhkan ketertarikan untuk 

melaksanakan serta menerapkan 3K dilingkungan. Pada 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan 

pendidikan karakter yang dapat mengetahui tingkat 

kedisiplikanan Siswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi film menggunakan kombinasi dari bisecting K-Means dan 

Collaborative Filtering. Data film yang digunakan pada penelitian ini berasal dari MovieLens yang terdiri dari 100.000 rating dari 668 user 

untuk 10329 judul film dalam 18 genre film. Proses training terdiri dari proses kluster dengan algoritma bisecting K-Means dan perhitungan 

nilai similarity dengan collaborative filtering (item-based dan user-based). Proses testing dilakukan untuk menghitung nilai error sistem dengan 

menghitung nilai Mean Absolute Error (MAE). Hasil penelitian menunjukkan rekomendasi dengan bisecting K-Means dan user-based 

collaborative filtering mendapatkan nilai MAE yang lebih rendah dibandingkan dengan bisecting K-Means dan item-based collaborative 

filtering. 

 

Kata kunci : rekomendasi film, bisecting k-means, user-based, item-based, collaborative filtering 

 

Abstract 

 

This study aims to develop a film recommendation system using a combination of bisecting K-Means and Collaborative Filtering. The data 

used in this research came from MovieLens that are 100,000 ratings from 668 users for 10329 movie titles in 18 film genres. The training 

process consists of clustering process with bisecting K-Means algorithm and calculate similarity value using collaborative filtering (item-based 

and user-based). The testing process is performed to get error value using Mean Absolute Error (MAE). The results showed that bisecting K-

Means and user-based collaborative filtering recommendations received lower MAE values compared to bisecting K-Means and item-based 

collaborative filtering. 

 

Keywords: film recommendation system, bisecting k-means, user-based, item-based, collaborative filtering  

 

I. PENDAHULUAN 

Film sudah menjadi salah satu media hiburan yang 
populer di kalangan masyarakat. Sejak tahun 1874 sampai 
2015, sebanyak 3,361,741 judul film telah dikeluarkan oleh 
industri perfilman (http://imdb.com). Banyak-nya judul-judul 
film yang telah beredar membuat masyarakat sulit untuk 
menemukan film yang mereka inginkan. Data-data rating film 
yang terdapat dalam suatu website dapat diolah dan 
dimanfaatkan untuk merekomen-dasikan film kepada user 
lain. Pertimbangan-nya adalah menemukan film berdasarkan 
hubungan antara satu film dan film lainnya yang sudah diberi 
rating oleh user untuk dijadikan rekomendasi kepada user lain. 
Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat 
merekomendasikan film kepada user. 

Sistem rekomendasi adalah suatu mekanisme yang dapat 
memberikan suatu informasi atau rekomendasi sesuai dengan 
kesukaan user berdasarkan informasi yang diperoleh dari user 
(Sarwar dkk, 2001). Oleh karena itu, diperlukan model 
rekomendasi yang tepat agar rekomendasi yang diberikan oleh 
sistem sesuai dengan kesukaan user, serta mempermudah user 
mengambil keputusan dalam menentukan item (film) yang 
akan dipilih (McGinty dan Smyth, 2006). Salah satu metode 
rekomendasi yang digunakan dalam sistem rekomendasi 
adalah Collaborative filltering. Collaborative filltering 
menghu-bungkan setiap user dengan kesukaan yang sama 
terhadap suatu item (film) berdasarkan rating yang diberikan 

user. Untuk meningkatkan keakurasian hubungan antara user 
dengan kesukaan yang sama terhadap suatu item (film) 
digunakan algoritma clustering (Gupta, 2009). 

Clustering adalah mengelompokkan item data kedalam 
sejumlah kecil grup sedemikian sehingga masing-masing grup 
mempunyai sesuatu persamaan yang esensial (Garcia-Molina 
dkk, 2002). Pada penelitian Gupta (2009) telah mencoba 
menggabungkan Collaborative filltering dengan algoritma k-
means yang menghasilkan sistem rekomendasi yang efisien 
untuk pemrosesan data dalam jumlah besar dan akurasi yang 
tinggi. Bisecting K-Means merupakan algoritma yang lebih 
baik dibandingkan algoritma K-Means karena memproduksi 
cluster yang seragam dan tidak memproduksi cluster kosong, 
tingkat keakurasian yang baik dan lebih efisien ketika jumlah 
cluster meningkat (Patil dkk, 2015). Penelitian ini 
menggabungkan Collaborative filtering dengan Bisecting K-
Means untuk menghasilkan sistem rekomendasi yang baik. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data, 
analisis proses, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, 
implementasi dan pengujian sistem. 

http://imdb.com/
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1. Pengumpulan Data 

Data film diperoleh dari dataset MovieLens berisi 
100.000 rating, 10.329 film dengan 668 users. Film 
dikelompok-kan dalam 18 genre yaitu drama, comedy, short, 
dokumentary, talk-show, family, news, romance, animation, 
music, reality –Tv, crime, action, game-Show, adventure, 
thrailler, mystery, fantacy, sci-fi, adult, sport, horror, history, 
biography, western, war, dan film noir. User dapat 
memberikan rating (skala 1-5) dengan rincian skala 1 adalah 
yang paling buruk dan skala 5 adalah yang paling bagus, 
terhadap film jika telah melakukan registrasi.  

2. Analisis Proses  

a. Algoritma Bisecting K-Means 

Bisecting K-Means adalah variasi dari algoritma K-Means 
(Patil dkk, 2015). Kunci dari algoritma ini adalah satu cluster 
dibagi menjadi dua sub-cluster di setiap langkah. Algoritma 
bisecting K-Means dapat dijelaskan pada Gambar 1. 

Mulai

Apakah cluster 

terbaik?

Jumlah cluster yang 

diinginkan sudah 

tercapai?

Selesai

Cari 2 subcluster 

menggunakan algoritma 

K-Means

Ya

Ya

Tidak
Tidak

Pilih sebuah 

cluster untuk 

dibagi

 

Gambar 1. Flowchart bisecting K-Means  

b. Algoritma Collaborative Filtering (CF) 

Ide utama dalam sistem rekomendasi collaborative 
filtering adalah untuk memanfaatkan opini user lain yang ada 
untuk memprediksi item yang mungkin akan disukai atau 
diminati oleh seorang user (Ricci dkk, 2011). Kualitas 
rekomendasi yang diberikan dengan menggunakan metode ini 
sangat bergantung dari opini user lain (neighbor) terhadap 
suatu item. 

i. User-based Collaborative Filtering 

User-Based Collaborative Filtering menemukan 
sekumpulan user neighbour memiliki sejarah kesukaan yang 
sama dengan user yang akan di jadikan sasaran rekomendasi. 
Setelah sekumpulan tetangga terbentuk, sistem 
menggabungkan kesukaan tetangga (neighbour) untuk 
menghasilkan rekomendasi kepada user yang sedang aktif. 
(Sarwar dkk, 2001) 

 

a. Menghitung Similarity 

Pearson Correlation digunakan untuk menghitung nilai 
kemiripan antara user dan item, seperti Persamaan 1. 

     (1) 

Keterangan: 

  = Nilai kemiripan antara item i dan item j 

 U  = Himpunan user yang merating item i dan item j 

  = Rating user u pada item i 

 = Rating user u pada item j 

   = Rating rata-rata item i 

   = Rating rata-rata item j 

b. Menghitung Nilai Prediksi 

Langkah kedua yang dilakukan adalah menghitung 
prediksi rating dari item-item tersebut. Cara menghitung nilai 
prediksi untuk user atau item baru digunakan persamaan 
Weighted Sum (Sarwar dkk,2001) sesuai dengan Persamaan 2. 

  (2) 

Keterangan: 

 = Prediksi rating item j oleh user a 

  = Himpunan item i yang mirip dengan item j 

  = Rating user a pada item i  

  = Nilai similarity antara item i dan j 

ii. Item-based Collaborative Filtering 

Item-Based Collaborative Filtering merupakan metode 
rekomendasi yang didasari atas adanya kesamaan antara 
pemberian rating terhadap suatu produk dengan produk yang 
dibeli. Dari tingkat kesamaan produk, kemudian dibagi dengan 
parameter kebutuhan pelanggan untuk memperoleh nilai 
kegunaan produk. Produk yang memiliki nilai kegunaan 
tertinggilah yang kemudian dijadikan rekomendasi (Sarwar 
dkk, 2001) 

a. Menghitung Similarity 

Untuk mengitung nilai similarity antar item dan user 
digunakan persamaan adjusted cosine sesuai Persamaan 3 

    (3) 

Keterangan : 

 = Nilai kemiripan antara item i dan item j 

 = Himpunan user yang merating item i dan item j 

 = Rating user u pada item i 
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 = Rating user u pada item j 

 = Nilai rating rata-rata user u 

b. Menghitung Nilai Prediksi 

Langkah kedua yang dilakukan adalah menghitung prediksi 
rating dari item-item tersebut. Cara menghitung nilai prediksi 
untuk user atau item baru digunakan persamaan Weighted Sum 
(Sarwar dkk,2001) sesuai dengan Persamaan 4. 

  (4) 

Keterangan : 

 = Prediksi rating item j oleh user a 

 = Himpunan item i yang mirip dengan item j 

 = Rating user a pada item i 

 = Nilai similarity antara item i dan j 

c. Kombinasi Bisecting K-Means dan Collaborative 
Filtering 

Penelitian ini menggabungkan Bisecting K-Means dan 
Collaborative Filtering untuk mendapatkan hasil rekomendasi 
film. Gambar 2 menunjukkan gabungan bisecting K-Means 
dan item-based collaborative filtering. 

 

Gambar 2. Flowchart bisecting K-Means dan item-based 
collaborative filtering 

Gambar 3 menunjukkan gabungan bisecting K-Means dan 
user-based collabora-tive filtering. 

 

Gambar 3. Flowchart bisecting K-Means dan user-based 
collaborative filtering 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan yang dilakukan terdiri dari rancangan antar muka 
website sistem rekomendasi film dengan menggunakan 
balsamiq dan perancangan basis data dengan menggunakan 
Entity Relationship Diagram (ERD). 

4. Implementasi 

Sistem rekomendasi dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, HTML dan CSS. Basis data berupa 
relational database yaitu MySQL. 

5. Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan data set dari MovieLens. Untuk 
menguji sistem dilakukan dengan menguji hasil rekomendasi 
berdasarkan prediksi rating. Pengujian akan dihitung tingkat 
keakurasiannya menggunakan Mean Absolute Error (MAE) 
berdasarkan parameter Neighbourhood Size (NS), kemudian 
dilakukan analisis hasil. Nilai MAE dapat dihitung dengan 
menggunakan Persamaan 5. 

   (5) 

Keterangan: 

  = Nilai prediksi rating dari data ke-i 

 = Nilai rating sebenarnya dari data ke-i  

N = Jumlah data 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan awal sistem rekomendasi film berbasis website yang 
akan dilihat oleh pengguna ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Tampilan Awal Website 

Pada halaman ini, ditampilkan logo aplikasi, form login, link 
registrasi, kolom search yang dapat menampilkan beberapa 
judul film sesuai kata kunci yang dimasukkan pengguna dan 
menu daftar genre. Selain itu, terdapat beberapa film yang 
disertai dengan gambar, judul dan deskripsi singkat dari film 
tersebut dimana ketika dipilih salah satu akan menuju ke 
rincian film, seperti pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Tampilan Web Rincian Film  

Tampilan rincian film terdiri dari gambar film yang dipilih 
beserta judul, genre, deksripsi dan rating yang dapat diisi oleh 
member. Rating tidak akan bisa diisi oleh non-member. 
Sidebar kanan menampilkan 5 (lima) rekomendasi film 
berdasarkan genre dimana rekomendasi ini ditampilkan 
berdasarkan metode Item-based collaborative filtering dan 
pada sidebar bawah ditampilkan 5 (lima) rekomendasi film 
berdasarkan pengguna lain menyukai dimana rekomendasi ini 
ditampilkan  berdasarkan metode User based collaborative 
filtering. 

Gambar 6 menunjukkan hasil dari proses training dengan 
gabungan bisecting K-Means dan collaborative filtering untuk 
setiap film pada dataset. 

 

Gambar 6. Tampilan Website Hasil Training  

Gambar 7 menunjukkan contoh hasil nilai prediksi dari user 
48 pada cluster1 untuk 10 film pertama dengan gabungan 
bisecting k-means dan item-based collaborative filtering. 

 

Gambar 7. Contoh Hasil Prediksi Bisecting K-Means dan 
Item-based CF 

Gambar 8 menunjukkan contoh hasil nilai prediksi dari user 
48 pada cluster1 untuk 10 film pertama dengan gabungan 
bisecting k-means dan user-based collaborative filtering. 

 

Gambar 8. Contoh hasil prediksi Bisecting K-Means dan user-
based CF 

Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan nilai MAE setelah 
proses testing untuk semua film pada setiap cluster terhadap 5 
user dengan spesifikasi 3 user pernah melakukan rating dan 2 
user yang belum pernah melakukan rating sama sekali. Jumlah 
cluster pada pengujian ini adalah 18 (sesuai dengan jumlah 
genre).  
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Tabel 1. Nilai MAE untuk setiap kluster 

Cluster MAE Item-
based 

MAE User-based 

1 1.18 1.33 

2 1.60 1.35 

3 1.46 1.48 

4 1.58 1.78 

5 1.72 1.64 

6 1.73 1.83 

7 1.26 1.54 

8 1.90 1.49 

9 1.84 1.82 

10 2.07 1.67 

11 2.56 2.00 

12 1.71 1.40 

13 1.47 1.29 

14 1.87 1.90 

15 1.76 1.54 

16 1.60 1.55 

17 2.31 2.43 

18 1.40 1.38 

Rata-rata 1.72 1.63 

 

Nilai rata-rata MAE untuk setiap cluster pada item-based lebih 
tinggi daripada user-based, berarti kombinasi bisecting K-
Means dan user-based menghasilkan nilai rekomendasi yang 
lebih baik. Nilai rekomendasi terburuk terjadi pada cluster 11 
dan 17 dibandingkan dengan cluster lainnya. Hal ini 
disebabkan oleh distribusi nilai rating user yang tidak baik, 
sehingga menghasilkan nilai prediksi yang tidak baik. Gambar 
9 menunjukkan distribusi nilai rating pada dataset untuk 
cluster 11 yang tidak merata, sehingga nilai error pada sistem 
rekomendasi relatif lebih tinggi. 

 

Gambar 9. Distribusi nilai rating yang tidak merata pada 
cluster 11 

Gambar 10 menunjukkan distribusi nilai rating pada dataset 
untuk cluster 1 yang merata sehingga nilai error pada sistem 
rekomendasi relatif lebih rendah. 

 

Gambar 10. Distribusi nilai rating yang merata pada cluster 1 

IV KESIMPULAN 

Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem 
rekomendasi film berbasis website dengan menggunakan 
kombinasi algoritma bisecting K-Means dan Collaborative 
Filtering. Sistem rekomendasi berbasis website yang telah 
dikembangkan menggunakan informasi dari dataset 
MovieLens. Tingkat error pada sistem rekomendasi telah 
dihitung dengan menggunakan nilai MAE. Nilai rata-rata 
MAE kombinasi dari bisecting K-Means dan user-based CF 
adalah 1.63, lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata 
MAE kombinasi dari bisecting K-Means dan item-based. 
Selain metode rekomendasi, distribusi nilai rating pada dataset 
juga sangat mempengaruhi nilai MAE. Hal ini juga 
ditunjukkan pada cluster 11 dan 17 dengan distribusi nilai 
rating yang tidak merata, akan menghasilkan nilai error yang 
lebih tinggi pada sistem rekomendasi. 
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Abstrak 

Teknologi pencarian lokasi saat ini telah berkembang dengan pesat. Namun tidak semua teknologi tersebut menghasilkan solusi seperti 

yang kita inginkan. Salah satu permasalahan dalam kegiatan sehari-hari yang sering kita hadapi adalah dimana kita harus menentukan jalur 

tercepat dan tersingkat jika ingin pergi ke suatu tempat. Pada penelitian kali ini digunakan Algoritme A* yang merupakan algoritme yang 

digunakan untuk penentuan jalur terpendek. Pada penelitian ini juga menggunakan infomasi tambahan (fungsi heuristik) dalam melakukan 

pencarian solusi yang diperlukan. Keunggulan dari algoritme ini adalah algoritme ini dapat memberikan solusi yang optimal terhadap suatu 

status pencarian yang dilakukan. Sekarang ini algoritme A* banyak dikembangkan pada aplikasi path finding maupun aplikasi-aplikasi game 

yang terkenal. Salah satu teknologi di bidang ini yang berkembang pesat pada saat ini adalah teknologi Global Positioning System (GPS). 

Penelitian ini merupakan dasar yang dapat dijadikan pedoman perhitungan dalam aplikasi path finding lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah 

penentuan rute terpendek menggunakan perhitungan algoritme A* dalam contoh kasus yang akan dibahas. Selain itu juga dilakukan pengujian 

menggunakan tools AIspace yang berfungsi sebagai tools untuk menemukan solusi optimal rute terpendek. Dengan adanya algoritme A* yang 

dikombinasikan dengan perhitungan fungsi heuristik dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam menentukan sebuah posisi maupun jalur 

tercepat dan tersingkat yang akan dilalui oleh pengguna aplikasi tersebut. 

 

Kata kunci : Algoritme A*, Fungsi Heuristik, AIspace 
 

 

Abstract 

 

Nowaday location search technology has grown rapidly. But not all of these technologies produce the solutions that we want. One of the 

problems in everyday activities that we often face it is where we must determine the fastest and shortest path if you want to go somewhere. In 

this study used A* algorithm which is the algorithm used for the determination of the shortest path. In this study also uses additional 

information (heuristic function) in searching for the necessary solutions. The advantage of this algorithm is this algorithm can provide optimal 

solution to a search status performed. Nowadays A * algorithm is widely developed in path finding applications and well-known game 

applications. One of the technologies in this field that is growing rapidly today is Global Positioning System (GPS) technology. This research is 

the basis that can be used as guidance of calculation in other path finding research or application. The result of this research is the 

determination of the shortest route using A* algorithm calculation in the case example to be discussed. In addition it is also testing using 

AIspace tools that serves as tools to find the optimal solution the shortest route. With the A* algorithm combined with the calculation of 

heuristic function it can provide more optimal results in determining a position or the fastest and shortest path that will be passed by the user of 

the application. 

 

Keywords: A* algorithm, heuristic function, AIspace 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada saat ini teknologi pencarian lokasi dan penunjuk arah 
telah berkembang dengan pesat. Dengan adanya teknologi 
tersebut diharapkan dapat menemukan lokasi dan pencarian 
rute terpendek dengan cepat, tepat, dan efisien. Namun 
permasalahannya adalah tidak semua teknologi menghasilkan 
solusi seperti yang diinginkan. Banyak algoritme yang 
dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian 
rute terpendek dengan cepat, tepat, dan efisien. Bentuk solusi 
yang optimal bisa didapatkan dengan menambahkan atau 
menyisipkan informasi tambahan pada algoritme tersebut yang 

akan digunakan oleh algoritme tersebut sebagai dasar 
perhitungan dalam pencarian solusi sehingga akan didapatkan 
solusi maksimal seperti yang diharapkan.  

Salah satu algoritme yang menggunakan informasi 
tambahan atau sering disebut fungsi heuristik dalam pencarian 
solusi optimal adalah algoritme A* (Hart, 1968).  

Penelitian ini merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan 
perhitungan pada teknologi tersebut dengan menggunakan 
algoritme A*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan pengembangan 
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menggunakan algoritme A* dan tidak menutup kemungkinan 
untuk menggunakan tools lainnya. 

Pada penelitian ini dilakukan pembuktian perhitungan 
algoritme A* beserta fungsi heuristik sehingga didapat hasil 
berupa rute terpendek sesuai dengan kasus yang dibahas. 
Algoritme A* dipilih karena terdapat fungsi perhitungan 
heuristik pada algoritma ini sehingga dapat mempercepat 
perhitungan pencarian rute terpendek (Simanjuntak, 2006).  

Penelitian ini juga memberikan contoh kasus perhitungan 
algoritme A* yang dilakukan, yakni dari Kampus STMIK 
Atma Luhur sebagai titik awal dan Bandara Depati Amir 
Pangkalpinang sebagai titik akhir tujuannya. Pencarian rute 
terpendek menggunakan algoritme A* ini sangat bergantung 
pada fungsi heuristik. Oleh karena itu, fungsi heuristik perlu 
ditentukan dengan cermat. Penentuan nilai heuristik setiap 
simpul menggunakan pendekatan berdasarkan perhitungan 
jumlah persimpangan (traffic light) dari suatu simpul terhadap 
simpul tujuan (pada kasus ini simpul tujuan “Bandara Depati 
Amir Pangkalpinang”).  

Sebagai bentuk pengujian akan digunakan tools AIspace 
untuk menguji ketepatan perhitungan algoritme A* yang 
digunakan (Tung, n.d). AIspace merupakan tools kumpulan 
apllet-applet berbasis java yang menyediakan tools-tools 
interaktif untuk pengajaran dan pembelajaran konsep dasar 
pada Artificial Inteligence dalam beberapa tahun belakangan 
(Knoll, 2008). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pugas, 2011) 
menghasilkan aplikasi web yang berfungsi untuk melakukan 
pencarian rute terpendek menggunakan algoritme Djikstra dan 
A* pada pariwista Kota Sawahlunto. Pada penelitian yang 
dibuat oleh (Adipranata, 2007) menghasilkan aplikasi pencari 
rute optimum yang digunakan pada peta untuk meningkatkan 
waktu tempuh pengguna jalan dengan metode A* dan Best 
First Search. Mutiana pada 2013 juga melakukan penelitian 
optimasi pencarian jalur dengan metode A* (Mutiana, 2013). 
Lebih lanjut, terdapat penelitian dengan hasil berupa 
penentuan rute terpendek menggunakan algoritma A* dan 
Minimum Weight Node First Principle (Talan, 2015). 

Dengan adanya teknologi ini diharapkan dapat 
memberikan hasil yang lebih optimal dalam menentukan 
sebuah posisi maupun jalur tercepat dan tersingkat yang akan 
dilalui oleh pengguna aplikasi tersebut. 

II. METODE PENELITIAN 

Secara umum algoritme A* dapat dijelaskan pada Gambar 

1. 
Pada penelitian ini digunakan Metode penelitian 

waterfall sebagai metode penelitiannya yang terdiri dari: 

1. Tahapan Analisis kebutuhan 

Melakukan analisis kebutuhan yakni kebutuhan 
fungsional dan non-fungsional, juga pengumpulan data. 

2. Tahapan Perhitungan 

Perhitungan manual dari sistem yang dibangun. Mulai 
dari memasukkan data jarak dan titik simpul koordinat. 

 

3. Tahapan Implementasi 

Perhitungan fungsi heuristik dan algoritme A* pada studi 
kasus sehingga didapat jalur terpendek. 

4. Tahapan Pengujian 

Pengujian algoritme perhitungan A* dengan 
menggunakan tools AIspace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Algoritme A* 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui penelitian ini diusulkan penggunaan algoritme 
A* dalam menentukan jalur yang paling optimal jika diketahui 
daerah asal dan daerah tujuan. Path finding dipilih karena GPS 
merupakan sistem yang memiliki fungsi pencarian posisi 
maupun jalur yang akan dilalui ke suatu tempat tujuan, 
sehingga ditemukan kesesuaian penggunaan algoritme A* 
dalam pencarian jalur optimal pada aplikasi GPS (Larry, 
1998). 

1. Penentuan Node dan Matriks Node 

Permasalahan yang diambil pada eksperimen ini adalah  
bagaimana menentukan jalur terpendek dan tercepat (path 
finding) dari Kampus STMIK Atma Luhur (titik awal) menuju 
Bandara Depati Amir Pangkalpinang (titik akhir) melalui 
kemungkinan beberapa rute. Pengambilan beberapa rute 
didasarkan pada tempat umum yang sering menjadi daerah 
tujuan.  

Dari gambar 2 dikonversi menjadi gambar berupa matriks 
node berdasarkan sumbu X dan Y, dimana setiap indeks 
mewakili 200 meter, maka didapat hasil seperti pada gambar 
3.  

Pada eksperimen ini, setiap tempat akan digambarkan 
sebagai sebuah simpul (node) yang dinyatakan dengan sebuah 
persimpangan yang terdapat pada daerah tersebut. Nilai yang 
terdapat pada sisi antara dua simpul menyatakan jarak antara 
kedua simpul bersebelahan (bertetangga). Tujuan dari 
pencarian jalan ini adalah untuk mendapatkan jalur dengan 
nilai jarak terkecil, tersingkat, dan teroptimal dari simpul titik 
awal (Kampus STMIK Atma Luhur) menuju simpul tujuan 
(Bandara Depati Amir) dengan memperhitungkan setiap 
persimpangan yang ada dalam mencapai simpul tujuan 

(Pangkalpinang, 2015).  

Penentuan node (titik) dan nama node 

Konversi ke bentuk matriks node 

Perhitungan Heuristik 

Pencarian rute terpendek f(n) 
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Gambar 2. Gambar Rute Via Google Maps 

 

Gambar 3. Gambar Invers Matriks 

Penentuan titik node dapat dilihat pada tabel 1. Dari 
gambar 3 dapat diketahui bahwa ada 3 jalur yang 
memungkinkan, yakni: 

ABCDEL 

ABFHGEL 
ABFHIJKL 

TABEL 1. PENENTUAN NODE 

Node Nama Koordinat 

A Kampus STMIK Atma Luhur (0,0) 

B Gabek (6,0) 

C Pangkal Balam (5,6) 

D Ketapang (12,12) 

E Pemprov (18,10) 

F Jl. Trem (12,1) 

G Keuskupan (16,4) 

H Ramayana (14,1) 

I Semabung (17,1) 

J RSUD (21,4) 

K Kampung Dul (27,8) 

L Bandara Depati Amir (24,9) 

 

2. Penentuan Nilai Heuristik 

Setelah menentukan koodinat matriks node, maka 
langkah selanjutnya adalah menentukan nilai heuristik 
Euclidean distance dari masing-masing node dengan 
menggunakan rumus: 





n

i

nn yxyxyxyxd
1

22

22

2

11 |)(...)()(|),(  

Hasil untuk jalur pertama adalah sebagai berikut: 

ABCDEL 

A(0,0) ke B (6,0) 

6|36|)00()60(|),( 22 yxd  

B(6,0) ke C (5,6) 

08,6|37|)65()06(|),( 22 yxd  

C(5,6) ke D (12,12) 
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1|1|)1212()65(|),( 22 yxd  

D(12,12) ke E (18,10) 

8|64|)1018()1212(|),( 22 yxd  

E(18,10) ke L (24,9) 

17|289|)924()1018(|),( 22 yxd  

Perhitungan untuk jalur kedua: 

ABFGEL 

A(0,0) ke B (6,0) 

6|36|)00()60(|),( 22 yxd  

B(6,0) ke F (12,1) 

53,12|157|)112()06(|),( 22 yxd  

F(12,1) ke G (16,4) 

28.16|265|)416()112(|),( 22 yxd  

G(16,4) ke E (18,10) 

42,14|208|)1018()416(|),( 22 yxd  

E(18,10) ke L (24,9) 

17|289|)924()1018(|),( 22 yxd  

 

Perhitungan untuk jalur ketiga: 

ABFHIJKL 

 

A(0,0) ke B (6,0) 

6|36|)00()60(|),( 22 yxd  

B(6,0) ke F (12,1) 

53,12|157|)112()06(|),( 22 yxd  

F(12,1) ke H (14,1) 

03,17|290|)114()112(|),( 22 yxd  

H(14,1) ke I (17,1) 

62,20|425|)117()114(|),( 22 yxd  

I(17,1) ke J (21,4) 

34,23|545|)421()117(|),( 22 yxd  

J(21,4) ke K (27,8) 

49,25|650|)827()421(|),( 22 yxd  

K(27,8) ke L (24,9) 

84,24|617|)924()827(|),( 22 yxd  

3. Pencarian Rute Terpendek Algoritma A* 

Secara umum algoritma A* dijelaskan sebagai berikut: 

a. Masukkan simpul akar ke dalam antrian Q. Jika 
simpul akar adalah simpul solusi (goal node), maka 
solusi telah ditemukan. Stop. 

b. Jika Q kosong, tidak ada solusi. Stop 

c. Jika Q tidak kosong, pilih dari antrian Q simpul n 
yang mempunyai F (n) paling kecil. Jika terdapat 
beberapa simpul n yang memenuhi, pilih satu secara 
sembarang. 

d. Jika simpul n adalah simpul solusi, berarti solusi 
sudah ditemukan, stop. Jika simpul n bukan simpul 
solusi, maka bangkitkan semua anakanaknya. Jika n 
tidak mempunyai anak, kembali ke langkah 2. 

e. Untuk setiap anak j dari simpul n, hitung F (n), dan 
masukkan semua anak-anak tersebut ke dalam antrian 
Q. 

f. Kembali ke langkah 2. 

Setelah didapat nilai heuritstik dari tiap node, maka 
selanjutnya adalah melakukan perhitungan algoritma A* untuk 
mendapatkan rute mana yang merupakan rute terpendek dan 
tercepat dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

)()()( ngnhnf   

Dimana: 

)(nf  Nilai heuristik antar koodinat 

)(ng  Jarak Koordinat ke titik tujuan 

TABEL 2. PERHITUNGAN ALGORITMA A* RUTE 1 

Node Perhitungan 

)()()( ngnhnf   

Hasil 

AB 6 + 6 12 

BC 6,08 + 8 14,08 

CD 17 + 18 35 

DE 8 + 9 17 

EL 17 + 12 29 

Total Cost 107,08 
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TABEL 3. PERHITUNGAN ALGORITMA A* RUTE 2 

Node Perhitungan 

)()()( ngnhnf   

Hasil 

AB 6 + 6 12 

BF 12,53 + 7 19,53 

FG 16,28 + 7 23,28 

GE 14,42 + 8 22,42 

EL 17 + 12 29 

Total Cost 106,23 

 

TABEL 4. PERHITUNGAN ALGORITMA A* RUTE 3 

Node Perhitungan 

)()()( ngnhnf   

Hasil 

AB 6 + 6 12 

BF 12,53 + 7 19,53 

FH 17,03 + 2 19,03 

HI 20,62 + 3 23,62 

IJ 23,34 + 7 30,34 

JK 25,49 + 10 35,49 

KL 24,84 + 14 38,84 

Total Cost 213,85 

 

Dari tabel 2 – 4 sudah dapat diketahui bahwa rute 2 yang 
merupakan jalur terpendek karena hanya menghabiskan total 
cost sejumlah 106,23. Kemudiah kita kembalikan lagi ke 
ukuran semula yakni 150 meter, maka jarak sebenarnya 
adalah: 

106,23*200 m = 21.246 m = 21,246 km 

Dengan rute yang dilalui adalah: 

ABFGEL 

Kampus – Gabek – Jl. Trem – Keuskupan – Pemprov – 
Bandara Depati Amir. 

4. Pengujian 

Pada  penelitian  ini,  digunakan  AIspace sebagai tools 
pengujiannya, yaitu sebuah tools berbasis Java yang  dapat 
mengimplementasikan perhitungan algoritme A*. Tools ini 
memerlukan data berupa graph dari daerah yang akan 

ditelusuri beserta dengan nilai heuristik untuk  tiap  simpul  
yang  telah  dihitung  serta jarak antar simpul.  

 

Gambar 4. Penentuan nilai heuristik pada node 

 

Gambar 5. Penentuan Jarak Antar Node 

 

 

Gambar 6. Proses 1 Penentuan Jarak Antar Node 

 

Gambar 7. Proses 2 Penentuan Jarak Antar Node 

 

Gambar 8. Proses 3 Penentuan Jarak Antar Node 
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Gambar 9. Hasil Akhir Pencarian Rute 

 

Gambar 6. Hasil Goal Node Reached 

Jalur optimal yang dihasilkan oleh algoritme A* melalui 
aplikasi AIspace applet ini dengan titik awal = Kampus 
STMIK Atma Luhur dan titik akhir= Bandara Depati Amir 
adalah : 

ABFGEL 

Atau dengan kata lain melalui rute: 

STMIK Atma Luhur  Gabek  Jl. Trem  Keuskupan  
Pemprov  Bandara Depati Amir 

dengan total path cost : 40.0 dan nodes expanded : 11. Hal 
ini didapat dari pengujian yang dilakukan dengan 
menggunakan AIspace. 

IV. KESIMPULAN 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan 
algoritme A* dengan perhitungan heuristik Euclidean 
distance dengan pengujian menggunakan AIspace 
menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Algoritme A* menghasilkan solusi yang optimal 
sesuai dengan fungsi heuristik yang diterapkan. 

b. Pembuktian hasil perhitungan dijabarkan dari proses 
yang dilakukan pada AIspace dengan hasil yang sama 
baik perhitungan manual maupun penggunaan 
AIspace. Hasil berupa jalur terpendek rute kedua 
yakni 

ABFGEL 

Atau dengan kata lain melalui rute: 

STMIK Atma Luhur  Gabek  Jl. Trem  
Keuskupan  Pemprov  Bandara Depati Amir 
Dengan total nilai path sejumlah 40 dan 

node yang terlibat perhitungan sejumlah 11. 
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Abstrak 

Praproses merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam data mining. Kualitas data yang dihasilkan dari praproses dapat 

mempengaruhi hasil pengolahan data mining. Praproses teks terdiri dari beberapa tahapan, antara lain : case folding, tokenisasi, penghapusan 

stopwords dan stemming. Stemming berfungsi untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya, meningkatkan recall dan memberikan hasil yang 

relevan pada proses pencarian kata. Oleh karena itu, proses stemming memegang peranan penting pada praproses teks. Salah satu masalah yang 

terjadi pada proses stemming yaitu overstemming dan understemming. Overstemming adalah pemotongan kata yang berlebihan menyebabkan 

situasi dimana suatu kata yang memiliki makna yang sangat berbeda, namun menghasilkan stem yang sama. Sedangkan, understemming adalah 

pemenggalan imbuhan yang terlalu sedikit dari seharusnya, hal ini menyebabkan kata-kata yang sama tidak menghasilkan stem yang sama. Oleh 

karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan dilakukan modifikasi pada proses stemming. Modifikasi ini dilakukan dengan 

menggabungkan dua algoritma stemming (hybrid stemming) yaitu algoritma look-up table kamus kata dan algoritma affix removal menggunakan 

stemming Porter. Modifikasi algoritma stemming ini akan diuji cobakan pada atribut judul dan kata kunci pada dokumen publikasi ilmiah. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa proses stemming dengan modifikasi algoritma stemming dapat meningkatkan nilai recall pada atribut judul, 

walaupun tidak terlalu signifikan. Atribut judul menghasilkan recall sebesar 89,9%. Sedangkan, atribut kata kunci menghasilkan 

recall  sebesar 98,1%. 
 

Kata kunci : praproses, stemming, modifikasi stemming 

 

 

Abstract 

 

Preprocess is a very important step in data mining. The quality of data generated from the preprocess can affect the results of data mining 

processing. Preprocess text consists of several stages, among others: case folding, tokenisasi, removal of stopwords and stemming. Stemming 

serves to return the word to its basic form, increasing the recall and providing relevant results in the word search process. Therefore, the 

stemming process plays an important role in the preprocessing of the text. One of the problems that occur in the stemming process is 

overstemming and understemming. Overstemming is an exaggerated word cut causing situations where a word has a very different meaning, but 

it produces the same stem. Whereas, understemming is a beheading of too little supposition, it causes the same words not to produce the same 

stem. Therefore, to overcome these problems, it will be modified on the stemming process. This modification is done by combining two stemming 

algorithms (hybrid stemming) that is the look-up algorithm of dictionary table and affix removal algorithm using stemming porter. The 

modification of this stemming algorithm will be tested on title and keyword attributes in scientific publication documents. The test results show 

that stemming process with modification of stemming algorithm can increase the recall value in the title attribute, although not very significant. 

The recall in an experiment using title attribute is 89,9%. Whereas, for keywords attribute, the recall is 98,1%.    
 

Keywords: preprocess, stemming, stemming modification 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Tamilselvi dan Brilly (2011) menyatakan bahwa 
praproses merupakan suatu proses yang sangat penting 
dalam tahapan data mining. Kualitas data yang 
dihasilkan dari praproses dapat mempengaruhi hasil 
pengolahan data mining. Penelitian Yates dan Neto 
(1999) menyatakan bahwa praproses teks terdiri dari 
beberapa tahapan, antara lain : case folding, tokenisasi, 
penghapusan stopwords dan stemming. Joshi dkk. 
(2016) menyatakan proses stemming berfungsi untuk 

mengembalikan kata ke bentuk dasarnya, meningkatkan 
recall dan memberikan hasil yang relevan pada proses 
pencarian kata. Oleh karena itu, proses stemming 
memegang peranan penting pada praproses teks.  

Salah satu masalah yang terjadi pada proses 
stemming yaitu overstemming dan understemming. 
Karaa, W. (2013) menyatakan bahwa overstemming 
adalah pemotongan kata yang berlebihan menyebabkan 
situasi dimana suatu kata yang memiliki makna yang 
sangat berbeda, namun menghasilkan stem yang sama. 
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Misalnya, kata “generalized, general, generous, 
generating” menghasilkan stem “gener”. Selain itu, 
pemenggalan imbuhan yang terlalu sedikit dari 
seharusnya, hal ini menyebabkan kata-kata yang sama 
tidak menghasilkan stem yang sama (understemming). 
Misalnya, kata “dryman” dan “drymen” memiliki arti 
yang sama. Namun, kedua kata tersebut menghasilkan 
stem  yang berbeda yaitu “dryman” dan “drymen”. 
Penelitian sebelumnya (Karaa, W, 2013) telah 
menangani kasus overstemming dan understemming 
dengan memodifikasi algoritma stemming Porter. 
Modifikasi algoritma stemming Porter dilakukan dengan 
membuat beberapa tabel aturan kata. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi 
permasalahan kasus overstemming dan understemming. 
Kasus tersebut akan ditangani dengan memodifikasi 
pada proses stemming. Modifikasi ini dilakukan dengan 
menggabungkan dua algoritma stemming (hybrid 
stemming) yaitu algoritma look-up table kamus kata dan 
algoritma affix removal menggunakan stemming Porter. 
Algoritma look-up table kamus kata ini akan 
mengadopsi tabel aturan yang telah diusulkan oleh 
penelitian sebelumnya (Karaa, W, 2013). 

Penelitian ini  menggunakan atribut judul dan kata 
kunci pada dokumen publikasi. Atribut judul dan kata 
kunci ini akan mengalami proses stemming dengan 
modifikasi dan proses stemming tanpa modifikasi. 
Kedua proses tersebut akan menghasilkan perbandingan 
nilai recall pada judul dan kata kunci. 

II. METODE PENELITIAN 

 Proses stemming menjadi salah satu bagian pada 
praproses teks. Proses stemming dilakukan setelah 
proses case folding, tokenisasi dan penghapusan stop 
words. Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam 
praproses teks, antara lain : 

1. Case Folding 

Proses case folding dilakukan dengan 
mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. 
Hanya huruf ‘a’ sampai ‘z’ yang diterima. 
Karakter selain huruf dianggap sebagai 
delimiter sehingga karakter tersebut akan 
dihapus dari dokumen, misalnya, tanda baca 
(&,#, : ,-, ;) dan angka (0-9). 

2. Tokenisasi 

Proses tokenisasi adalah proses pemecahan 
kalimat menjadi kata (token). Adanya proses 
ini string yang diinputkan akan terlihat lebih 
ringkas karena ditampilkan dalam bentuk tiap 
kata.  

3. Penghapusan Stop Words 

Penghapusan stop words dilakukan setelah 
melalui proses tokenisasi. Proses ini bertujuan 
untuk menghapus kata-kata yang sering 
muncul dan tidak dipakai dalam pemrosesan. 
Penghapusan stop words umumnya mengikuti 
standar daftar stop words yang sudah ada, 
khususnya dalam Bahasa Inggris. C, Fox 
(1992) telah membuat standar stop words pada 
general text, antara lain : a, about, a, able, 

about, across, after, all, almost, also dan 
sebagainya. 

4. Stemming 

Joshi dkk. (2016) menyatakan proses ini 
berfungsi untuk mengembalikan kata ke bentuk 
dasarnya, meningkatkan recall dan 
memberikan hasil yang relevan pada proses 
pencarian kata. Manning dkk. (2009) 
menyatakan bahwa recall adalah rasio antara 
dokumen relevan yang berhasil ditemu-
kembalikan dari seluruh dokumen relevan yang 
ada di dalam sistem. Manning dkk. (2009) juga 
menyatakan bahwa stemming bertujuan untuk 
mengurangi bentuk infleksi dan bentuk turunan 
dari suatu kata ke bentuk dasar umum. 
Misalnya, kata “ cars, car’s, car “ memiliki 
bentuk dasar yang sama yaitu “car”. 
Permasalahan utama pada algoritma stemming 
adalah bagaimana mendapatkan kata dasar 
yang benar dari suatu kata jadian (Mandala 
dkk, 2004). Salah satu masalah yang terjadi 
pada proses stemming yaitu overstemming dan 
understemming. 

Penanganan kasus overstemming dan 
understemming dilakukan dengan menggabungkan dua 
algoritma stemming (hybrid stemming) yaitu algoritma 
look-up table kamus kata dan algoritma affix removal 
menggunakan stemming Porter. Penelitian Dogra dkk. 
(2013) menyatakan bahwa look up table pada dasarnya 
adalah menyimpan root words pada tabel di database 
beserta bentuk turunan kata tersebut. Kata-kata 
dimasukan ke dalam tabel secara manual. Daftar kata 
yang telah masuk ke dalam database dapat mengurangi 
kesalahan dalam overstemming dan understemming. 
Ketika pengguna memasukan kata infleksi, maka 
stemmer akan mencari keberadaan kata infleksi tersebut 
dalam database. Infleksi merupakan perubahan bentuk 
kata yang tidak mengubah arti kata tersebut (Karaa, W, 
2013).  

Look up table kamus kata pada penelitian ini 
dilakukan dengan membuat daftar kata yang masuk ke 
dalam tabel aturan. Tabel aturan (Karaa, W, 2013) 
merupakan tabel-tabel yang memuat aturan pemotongan 
kata pada proses stemming. Daftar kata ini dibuat 
berdasarkan kamus kata yang diperoleh dari website 
morewords. Website ini digunakan sebagai pilihan 
kamus kata karena memiliki kata yang bersumber dari 
Enahanced North American Benchmark Lexicon 
(ENABLE2K) yang memiliki kata lebih dari 173.528. 
Daftar kata yang digunakan beserta kata hasil 
turunannya dimasukan ke dalam tabel dalam database 
secara manual.  

Gambar 1 menjelaskan tentang alur penanganan 
kasus overstemming dan understemming yang tidak 
tertangani oleh algoritma stemming Porter. Apabila kata 
termasuk ke dalam kasus overstemming dan 
understemming yang ada pada tabel aturan, maka kata 
tersebut akan menghasilkan stem sesuai dengan tabel 
kamus kata. Namun, apabila kata tidak termasuk ke 
dalam daftar tabel aturan, maka kata tersebut akan 
mendapat perlakuan stemming menggunakan algoritma 
Porter yang telah ada.  

http://www.morewords.com/ends-with/atic
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Rangkaian proses berikut ini merupakan langkah 
dalam menangani kasus stemming pada penelitian ini : 

start

Input kata yang 

akan di stemming

Cocokkan dg 

tabel kamus 

kata

Tampilkan hasil 

stem

Gunakan 

algoritma 

stemming Porter

Yes

No

end

 

Gambar 1. Alur penanganan kasus overstemming dan understemming 

Kasus overstemming dan understemming akan 
ditangani menggunakan beberapa tabel aturan yang 
diusulkan oleh Karaa, W. (2013) sebagai berikut : 

 
1. Aturan Pertama 

Aturan pertama menangani kasus bentuk jamak 
pada kata tidak beraturan yang tidak ditangani 
pada algoritma stemming Porter. Tabel 1 
menunjukkan daftar kategori kasus yang 
ditangani pada aturan pertama : 

2. Aturan Kedua 

Aturan kedua menangani kata-kata yang 
memiliki stem “gener” (Porter, M, 2002) dan 
kata yang memiliki awalan “gene”. Beberapa 
kata yang ada pada Tabel 2 sebelum 
mengalami modifikasi algoritma stemming, 
akan mengalami kasus overstemming. Semua 
kata tersebut menghasilkan stem yang sama 
yaitu “gener”. Berikut ini adalah daftar kata 
yang memiliki stem “gener” dengan perubahan 
hasil stem-nya. Tabel 2 menunjukkan kasus 
yang ditangani pada aturan kelima. 

 

 

TABEL 1. DAFTAR KATEGORI KASUS YANG DITANGANI PADA ATURAN 

PERTAMA 

 

TABEL 2. DAFTAR KATEGORI KASUS YANG DITANGANI PADA ATURAN 

KEDUA 

 
 

3. Aturan Ketiga 

Aturan ketiga menangani kata-kata yang 
memiliki akhiran –y dan tidak mengandung 
vokal pada kata tersebut yang tidak tertangani 
oleh algoritma stemming Porter. Tabel 3 
menunjukkan kasus yang ditangani pada aturan 
kelima. 
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TABEL 3. DAFTAR KATEGORI KASUS YANG DITANGANI PADA ATURAN 

KETIGA

TABEL 4. DAFTAR KATEGORI KASUS YANG DITANGANI PADA ATURAN 

KETIGA 

 

4. Aturan Keempat 

Aturan keempat menangani kata-kata yang 
memiliki akhiran –s (bukan –ss) dan bentuk 
participle dari kata tersebut. Algoritma 
stemming Porter akan menghapus akhiran –s 
pada kata yang memiliki akhiran –s. Misalnya, 
kata “focus” menjadi “focu”. Namun, apabila 
kata berakhiran –s tersebut berada dalam 
bentuk past atau present participle maka 
stemming Porter hanya akan menghapus 
akhiran –ed atau –ing. Misalnya, kata 
“focused”, “focusing” menjadi “focus” dan 
“focus”. Tabel 4 menunjukkan kasus yang 
ditangani pada aturan kelima. 

5. Aturan Kelima 

Algoritma stemming Porter tidak menangani 
present atau past participle derivations. 
Misalnya, kata “studiedly” menghasilkan stem 
“studiedli” seharusnya “study”. Aturan kelima 
akan menangani kata-kata pada kategori 
tersebut. Tabel 5 menunjukkan kasus yang 
ditangani pada aturan kelima. 
 

TABEL 5. DAFTAR KATEGORI KASUS YANG DITANGANI PADA ATURAN 

KETIGA 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penanganan kasus overstemming dan 
understemming dilakukan berdasarkan kamus kata yang 
terdapat dalam database. Kamus kata ini disusun 
menggunakan aturan yang diadopsi dari penelitian 
Karaa, W. (2013) dan daftar kata dari 
www.morewords.com. Penanganan kasus ini 
diimplementasikan pada atribut judul dan kata kunci 
dokumen publikasi dari data DBLP serta  dokumen 
publikasi Kelompok Keilmuan  RPLP dan Informatika 
di Sekolah Teknik Elekto dan Informatika (STEI-ITB). 
Jumlah dokumen publikasi yang digunakan sebanyak 
3.012 publikasi ilmiah. Dokumen publikasi ini sudah 
diklasifikasikan ke dalam 7 kategori bidang penelitian 
yaitu AI and Image Processing (AI), Computational 
Theory and Mathematics (CT), Computer Software 
(CS), Data Format (DF), Distributed Computing (DC), 
Information System (ISM), Library and Information 
Science (LIS). 

Tabel 6 dan 7 menunjukkan jumlah kata yang 
mengalami overstemming dan understemming pada 
atribut judul dan kata kunci pada dokumen publikasi. 

TABEL 6. JUMLAH KASUS OVERSTEMMING YANG DITANGANI 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa kata judul memiliki 
jumlah kasus overstemming yang lebih banyak dari kata 
kunci. Hal ini disebabkan oleh kata kunci lebih banyak 
mengandung frase (gabungan kata) sehingga banyak 
yang tidak mengalami perubahan. 

TABEL 7. JUMLAH KASUS UNDERSTEMMING YANG DITANGANI 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa kata kunci memiliki 
total presentase kasus understemming yang lebih rendah 
dibandingkan kata judul. Hal ini disebabkan oleh total 
kata judul yang lebih banyak dari kata kunci, sehingga 
kemungkinan kata judul yang mengalami stemming 
dengan modifikasi pun lebih banyak. 

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa 
kemungkinan jenis aturan kata masih kurang mampu 
untuk menangani kasus overstemming dan 
understemming pada atribut judul dan kata kunci. Jenis 
aturan kata yang lebih bervariasi memungkinkan kedua 
kasus tersebut lebih banyak yang tertangani. 

Gambar 2 menunjukkan hasil recall penggunaan 
atribut judul pada stemming dengan modifikasi dan 
stemming tanpa modifikasi. 
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Gambar 2. Grafik perbandingan nilai recall pada judul 

Gambar 2 menunjukkan bahwa recall yang 
dihasilkan oleh stemming dengan modifikasi memiliki 
nilai yang hampir sama besarnya dengan stemming 
tanpa modifikasi. Kedua proses tersebut menghasilkan 
nilai rata-rata recall sebesar 89,9% dan  89,7%. 
Perbedaan nilai recall kata judul terjadi pada kategori 
DC. Nilai recall kategori DC pada stemming dengan 
modifikasi memiliki nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan recall kategori DC pada stemming tanpa 
modifikasi.  

Gambar 3 menunjukkan hasil recall penggunaan 
atribut kata kunci pada stemming dengan modifikasi dan 
stemming tanpa modifikasi. 

 

Gambar 3. Grafik perbandingan nilai recall pada kata kunci 

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa recall atribut 
kata kunci yang dihasilkan oleh stemming dengan 
modifikasi memiliki nilai yang sama besarnya 
dibandingkan stemming tanpa modifikasi, rata-rata nilai 
recall sebesar 98,1%.  

Stemming dengan modifikasi pada atribut judul 
tidak terlalu mengakibatkan adanya peningkatan hasil 
recall dari proses stemming tanpa modifikasi. Hal ini 
disebabkan oleh atribut judul hanya memiliki sedikit 
variasi kata yang terkandung pada aturan stemming 
dengan modifikasi. Selain itu, kata yang mengalami 
stemming dengan modifikasi kemungkinan termasuk 
kata yang bersifat umum (memiliki nilai  kecil) 
pada judul sehingga tidak terlalu mempengaruhi 
peningkatan recall. Kata yang bersifat umum artinya 
kata yang memiliki frekuensi kemunculan di beberapa 

kategori, sehingga menghasilkan nilai  yang kecil. 
Selain itu, jenis aturan kata kurang banyak variasinya, 
sehingga kurang dapat menangani kasus overstemming 
dan understemming pada data yang digunakan. Hal ini 
menyebabkan tidak terlalu mempengaruhi peningkatan 
recall.  

Stemming dengan modifikasi pada atribut kata kunci 
juga tidak mempengaruhi peningkatan recall, karena 
kata kunci tidak terlalu banyak mengandung kata yang 
terdapat pada aturan modifikasi stemming. Selain itu, 
kata kunci lebih banyak mengandung frase 
dibandingkan term, sehingga banyak kata yang tidak 
terpengaruh oleh adanya aturan stemming dengan 
modifikasi.  

Atribut kata kunci memiliki nilai recall yang lebih 
tinggi dibandingkan judul. Hal ini disebabkan oleh term 
pada kumpulan kata kunci memiliki jenis kata yang 
jarang (unik) dimiliki pada suatu kategori. 

IV. KESIMPULAN 

Kasus overstemming dan understemming yang 
ditangani pada data yang digunakan, dapat 
meningkatkan hasil recall pada penggunaan atribut 
judul dan kata kunci, namun hasilnya tidak terlalu 
signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kata yang 
tidak tertangani oleh tabel aturan yang diusulkan oleh 
Karaa, W (2013). Atribut judul hanya memiliki sedikit 
variasi kata yang terkandung pada aturan stemming 
dengan modifikasi. Selain itu, kata yang mengalami 
stemming dengan modifikasi kemungkinan termasuk 
kata yang bersifat umum (memiliki nilai  kecil) 
pada judul sehingga tidak terlalu mempengaruhi 
peningkatan recall. Sedangkan, atribut kata kunci lebih 
banyak mengandung frase dibandingkan term, sehingga 
banyak kata yang tidak terpengaruh oleh adanya aturan 
stemming dengan modifikasi.  
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Abstrak 

Pangkalpinang merupakan ibukota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memiliki aset pariwisata yang mampu menarik perhatian 

para wisatawan dalam dan luar negeri.Sebagai kota yang sedang berkembang, keberadaan objek wisata ini perlu didukung dengan adanya 

sarana, prasarana dan fasilitas yang menunjang.  Namun wisatawan menemukan kendala dalam pencarian lokasi toko oleh-oleh dan souvenir 

khas Bangka di kota Pangkalpinang, dikarenakan ketidaktersediaan informasi yang menyajikan dalam bentuk visualisasi tempat, jarak ke lokasi 

serta rute yang akan dilalui.  Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi geografis yang mampu memberikan informasi dalam bentuk 

yang lebih menarik dan disajikan dalam bentuk web, sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses.  Teknologi sistem informasi 

geografis telah berkembang pesat dan dibuat dengan menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah data, yaitu data geografis 

atau data yang berkaitan dengan posisi obyek di permukaan bumi.  Sistem informasi geografis mampu mengintegrasikan operasi pengolahan 

data berbasis database, seperti pengambilan visualisasi yang khas.  Dengan adanya penelitian sistem informasi geografis toko oleh-oleh dan 

souvenir khas Bangka berbasis web ini mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mengakses lokasi toko oleh-oleh dan souvenir 

yang akan dikunjungi. 

 

Kata kunci : Pariwisata, Sistem Informasi Geografis, Database 

Abstract 
 

Pangkalpinang is a capital of the Bangka Belitung Islands Province and has tourism assets that can attract the attention of tourists in and 

outside negeri.  As a growing city, this tourist destination needs to be supported by the facilities, infrastructure and facilities that support. But 

the tourists found a goal in the search for the location of souvenir shops and souvenirs in the city of Pangkalpinang Bangka, due to 

unavailability of information that comes in the form of visualization of the place, the distance to the location and the route to be passed. 

Therefore, required an geographic information system that is able to provide information in a more interesting form and presented in web form, 

thus providing easy access. Geographic information system technology is growing rapidly and made by using information derived from data 

processing, ie geographic data or data related to the position of objects on the surface of the earth. Geographic information system, like a 

typical visualization. With the existence of research of geographic information system of souvenir web based is able to provide convenience for 

the tourist in accessing the location of gift shop and souvenir to be visited. 

 

Keywords: Tourism, Geographic Information System, Database 

 

I. PENDAHULUAN 

Pariwisata adalah segala macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pangkalpinang adalah  ibukota dari Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dan merupakan salah satu aset pariwisata 

yang menarik perhatian para wisatawan dalam dan luar negeri.   

Sebagai kota yang sedang berkembang, untuk menarik 

dan memudahkan wisatawan, keberadaan objek wisata ini 

akan sangat lengkap, jika didukung sarana dan prasarana serta 

fasilitas kuliner yang menyediakan oleh-oleh dan souvenir 

khas Bangka.  Namun, wisatawan menemukan kendala dalam 

pencarian lokasi toko oleh-oleh dan souvenir khas Bangka, 

dikarenakan ketidaktersediaan informasi yang menyajikan 

dalam bentuk visualisasi tempat, jarak ke lokasi serta rute 

jalan yang akan dilalui.  Oleh karena itu, diperlukan suatu 

sistem informasi geografis yang mampu memberikan 

informasi dalam bentuk yang lebih menarik, serta penyajian 

dalam bentuk web yang memberikan kemudahan untuk 

mengakses.   

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) telah 

berkembang pesat.  SIG dibuat dengan menggunakan 

informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah data, yaitu 

data geografis atau data yang berkaitan dengan posisi obyek di 

permukaan bumi.  Teknologi sistem informasi geografis 

mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis database 

yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan visualisasi 

yang khas.  Selain dalam bentuk desktop, sistem informasi 

geografis dapat disajikan dalam bentuk website maupun 

mobile.   

Penelitian sistem informasi geografis telah banyak 

dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hamidi 
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(2011) menghasilkan sistem informasi geografis penyebaran 

dana bantuan operasional sekolah berbasis web di kabupaten 

Rokan Hilir.  Penelitian yang dilakukan oleh Kharistiani 

(2013) menghasilkan aplikasi  pemetaan potensi SMA/SMK di 

kabupaten Kebumen berbasis web.  Penelitian yang dilakukan 

oleh Susanto (2016) menghasilkan sistem informasi geografis 

pemetaan lahan pertanian dan komoditi hasil panen kabupaten 

Kudus.  Penelitian yang dilakukan oleh Prapitasari (2016) 

menghasilkan sistem informasi geografis penyebaran pasar 

tradisonal di kota Denpasar.  Penelitian yang dilakukan oleh 

Arismunandar (2017) menghasilkan sistem informasi 

geografis pendistribusian dan penjualan produk-produk 

kepada APKS. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi penyebaran lokasi toko oleh-oleh dan 

souvenir khas Bangka berbasis web di kota Pangkalpinang, 

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk 

menemukan lokasi yang ingin dituju. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Waterffall.  Adapun 

tahapannya yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap awal yang dilakukan yaitu mengumpulkan 

data dengan cara melakukan studi lapangan untuk 

mendapatkan informasi keberadaan lokasi, dan studi 

literatur untuk mendapatkan referensi dari berbagai kasus 

baik pada buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang 

membahas hal serupa dengan tema penelitian. 

2. Analisa Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan analisa kebutuhan, guna 

mengidentifikasi permasalahan yang ada. 

3. Perancangan Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem 

informasi spasial berbasis geografis menggunakan DFD 

dan perancangan database menggunakan ERD. 

4. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini menggambarkan hasil dari 

perancangan sistem yang telah dibuat, berupa print 

screen aplikasi sistem informasi geografis toko oleh-oleh 

dan souvenir khas Bangka di kota Pangkalpinang. 

5. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan 

metode blackbox untuk memeriksa fungsionalitas 

program.  Pengujian dilakukan dengan cara menjalankan 

dan mengeksekusi tiap modul program untuk memeriksa 

kesesuaian input yang diberikan dengan output yang 

dihasilkan.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hal di atas, adapun hasil dan pembahasan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Adapun data yang didapatkan yaitu berupa titik 

koordinat toko, dapat dilihat pada Tabel 1.  Titik latitude 

(x) dan titik longitude (y) diperlukan untuk menentukan 

lokasi toko secara detail, karena dari titik tersebut dapat 

diketahui alamat dan letak geografis toko.   

Tabel 1 Titik Koordinat Toko 

x y Nama Toko 

620895 9765262 Souvenir Bangka 

623893 9765248 Kartini 

623890 9765240 Sahabat 

623901 9765158 Halim Kusuma 

623901 9765170 BTS 

623894 9765278 Citra Snack 

623735 9764578 LCK 

6208760 9764584 ACN Snack 

626211 9760664 Otak-otak Ase 

2. Analisa Sistem 

Adapun analisis kebutuhan sistem informasi  

geografis toko oleh-oleh dan souvenir khas Bangka di 

kota Pangkalpinang, yaitu sebagai berikut: 

a. Kebutuhan pengguna, meliputi apa saja yang 

dibutuhkan oleh pengguna pada sistem, berupa 

tampilan tentang peta toko oleh-oleh dan souvenir di 

kota Pangkalpinang,  

b. Kebutuhan admin, meliputi apa saja yang dibutuhkan 

oleh admin pada sistem, berupa proses login terhadap 

sistem, mengolah data admin (pembaharuan data). 

Setelah mempelajari kebutuhan sistem yang akan 

dibuat, maka dapat digambarkan alurnya dengan sistem 

flow.  Adapun alur sistem mengenai proses-proses yang 

terjadi dalam sistem, baik pengolahan data secara manual 

maupun terkomputerisasi yang hasilnya akan disimpan ke 

dalam suatu berkas atau database.  Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

Dari Gambar 1, dokumen peta yang diinputkan 

adalah peta yang diperlukan selama proses analisa, seperti 

peta toko oleh-oleh dan souvenir di kota Pangkalpinang.  

Selanjutnya, proses analisa lokal dilakukan secara manual 

menggunakan GPS yang menghasilkan titik koordinat 

untuk pembuatan aplikasi.  Sedangkan, untuk hasil analisa 

lokasi berupa data koordinat (titik latitude dan longitude) 

toko oleh-oleh dan souvenir khas Bangka di kota 

Pangkalpinang. 
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Gambar 1 Diagram Alir Analisa Lokasi Secara Manual 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan dilakukan untuk menggambarkan suatu 

model aplikasi yang akan digunakan dalam 

pengembangan sistem.  Dalam hal ini, sistem dapat 

menampilkan beberapa toko oleh-oleh dan souvenir di 

kota Pangkalpinang, serta memberikan laporan secara 

spasial. 

Pada Gambar 2, terdiri dari 3 proses yaitu proses 

pencarian berdasarkan area, proses pencarian berdasarkan 

koordinat, proses pencarian berdasarkan toko oleh-oleh. 

1

Pencarian 

Berdasarkan Area

2

Pencarian 

Berdasarkan 

Koordinat

3

Pencarian 

Berdasarkan Toko 

Oleh-oleh dan 

Souvenir

AdminPengguna

Hasil Pencarian Area

Inputan Pencarian Area

Hasil Pencarian Area

Inputan Pencarian Area

Hasil Pencarian Koordinat Hasil Pencarian Koordinat

 Hasil Pencarian Berdasarkan Toko Oleh-oleh Hasil Pencarian Berdasarkan Toko Oleh-oleh

Inputan Toko Oleh-oleh Inputan Toko Oleh-oleh

Lokasi Toko Oleh-oleh

Data Koordinat

Data Koordinat

Gambar 2 DFD Pencarian Lokasi 

Pada Gambar 3 menggambarkan perancangan basis 

data sistem informasi geografis toko oleh-oleh dan 

souvenir khas Bangka di kota Pangkalpinang. 

Peta Kota Pangkalpinang

Peta Toko Oleh-Oleh

Menginput Data

Nama Toko Oleh-

Oleh

Mengkonfigurasi Data SIG Toko Oleh-Oleh

Menginput Data

Tampilan Layout

Laporan

 

Gambar 3 ERD Pencarian Lokasi Toko Oleh-Oleh dan 

Souvenir 

 

4. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini berisi tampilan aplikasi. Gambar 4 

berisi tampilan proses pencarian peta toko oleh-oleh dan 

souvenir.  Gambar 5 berisi tampilan koordinat toko 

souvenir dan oleh-oleh.  Gambar 6 berisi tampilan 

identifikasi titik koordinat ke dalam bentuk gambar.  

Gambar 7 berisi tampilan gambar toko oleh-oleh dan 

souvenir berdasarkan titik koordinat yang di-klik. 

 

Gambar 4 Pencarian Peta Toko Oleh-oleh dan Souvenir 
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Gambar 5 Koordinat Toko Oleh-oleh dan Souvenir 

 
Gambar 6 Identifikasi Titik Koordinat ke Bentuk Gambar 

 

Gambar 7 Tampilan Toko Oleh-oleh dan Souvenir yang 

dipilih 

 

 

5. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode 

Blackbox.  Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Pengujian Blackbox 

No Input Output yang diharapkan Hasil 

1 Memilih 

menu peta 

toko oleh-

oleh 

Menampilkan peta toko oleh-

oleh dan souvenir 

OK 

2 Memilih 

titik 
 Menampilkan titik 

koordinat (longitude 

OK 

koordinat 

toko 

dan latitude) 

 Menampilkan gambar 

dari toko oleh-oleh dan 

souvenir 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini 

menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk 

pemetaan toko oleh-oleh dan souvenir khas Bangka di kota 

Pangkalpinang.  Dengan adanya aplikasi tersebut dapat 

mempermudah wisatawan dalam memperoleh informasi 

mengenai toko oleh-oleh yang akan dikunjungi.  

2. Sistem informasi geografis dapat membantu pemerintah 

untuk menganalisis pemetaan di wilayah kota 

Pangkalpinang. 
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Abstrak 

OSPF adalah salah satu pilihan protokol routing yang dapat diimplementasikan pada jaringan dengan skala besar. OSPF dapat digunakan 

oleh berbagai vendor pembuat router, tidak hanya mengacu ke salah satu vendor saja, seperti penggunaan EIGRP yang khusus digunakan untuk 

router produk dari Cisco. Dalam mengimplementasikan OSPF dikenal dengan konsep area (wilayah), dimana area yang wajib ada adalah area 0 

(area backbone). Semua area selain area 0 wajib diterhubung dengan area 0. Dalam jaringan skala besar, penggunaan konsep multi-area sangat 

dianjurkan untuk mengurangi beban kinerja dari processor dan penggunaan memory dari sebuah router. Namun masalah beban processor dan 

penggunaan memory tersebut masih belum dikorelasikan dengan waktu pengiriman paket (latency). Oleh karena itu pada penilitian ini akan 

diujikan sebuah konsep jaringan OSPF dengan menggunakan tiga konsep area yaitu single area, tiga area, dan lima area. Kemudian dari ketiga 

skenario jaringan OSPF tersebut akan dilihat perbedaan perfomansi jaringan-nya dilihat dengan menggunakan parameter latency dan 

throughput. Pada masing-masing pengujian menggunakan besaran ukuran data yang berbeda. Sedangkan software simulasi yang digunakan 

adalah GNS3.  Besar ukuran data yang digunakan dalam proses simulasi adalah 32 Byte, 20 KByte, dan 65 KByte. Dari hasil pengujian dengan 

menggunakan ukuran data 65 Kbyte didapatkan hasil nilai latency dan throughput sebesar 1385,351 ms dan 0,3754 Mbps. Terdapat penurunan 

nilai latency sebesar 0,945 % dari pengujian single area ke skenario tiga area OSPF dan jika dibandingkan dengan menggunakan konsep 5 area 

terdapat penurunan nilai latency sebesar 1,917 %. 

 

Kata Kunci : OSPF, Multi-Area, Latency, Throughput. 

 

 

Abstract 

 

OSPF is one of the routing protocols that can be implemented on a large-scale network. OSPF can be used by a variety of router 

manufacturer (vendor), not just referring to one vendor, such as the use of EIGRP that specifically used by Cisco product router. In 

implementing OSPF using area concept, wherein the area that must be required is the area 0 (backbone area). All areas besides area 0 must be 

connected with area 0. In large-scale networks, the use of concept multi-area is highly recommended to reduce the performance load of the 

processor and the usage of a router’s memory. However the problem of processor load and memory usage is still not correlated with the 

delivery time of the packet (latency). Therefore, in this research will be tested an OSPF network concept by using three area concept that are 

single area, three areas, and five areas. Then from three OSPF network scenarios will be analyzed the network performance differences by 

using latency and throughput parameters. Each scenario uses different data size, and GNS3 as software simulation. The data size used in the 

simulation process are 32 Bytes, 20 KBytes, and 65 KBytes. From the simulation result using the data size of 65 KBytes obtained the value of 

latency and throughput are 1385.351 ms and 0.3754 Mbps. There is degradation value of latency in the amount of 0.945% from single area 

OSPF network to three area OSPF network and if compare to five area OSPF network there is degradation value of latency in the amount of 

1.917%.  

 

Keywords: OSPF, Multi-Area, Latency, Throughput. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam sistem jaringan komputer dari skala kecil (Local 
Area Network/LAN) hingga berskala besar (Wide Area 
Network/WAN) atau Internet memerlukan adanya sebuah 
konsep routing. Proses routing digunakan untuk menentukan 
jalur terdekat dan tercepat dalam mengirimkan paket-paket 
data sehingga mencapai tujuanya dimana perangkat yang 
digunakan untuk melakukan proses tersebut adalah router 
(Nugroho, 2016). Dengan menggunakan konsep routing, data 

dapat dipertukarkan antar komputer yang terletak pada 
wilayah network yang berbeda. 

Konsep routing dibagi menjadi dua yaitu routing statis dan 
routing dinamis. Dimana routing statis merupakan mekanisme 
routing yang dalam proses konfigurasinya dilakukan secara 
manual dan membutuhkan informasi network tujuan. 
Sedangkan routing dinamis merupakan mekanisme 
pertukaraan tabel routing yang dikonfigurasikan secara 
dinamis. Oleh karena itu, untuk jaringan skala besar 
dianjurkan menggunakan routing dinamis. (Nugroho, 2016) 
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Open Shortest Path First (OSPF) merupakan salah satu 
protokol routing dalam kategori protokol routing link-state 
dan dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force 
(IETF) pada tahun 1987. Dalam implementasi-nya, OSPF 
menggunakan konsep area (wilayah), dimana area yang wajib 
dibuat adalah area 0 (backbone). Sebenarnya penggunaan 
konsep area dapat mengurangi beban kerja dari processor dan 
penggunaan memory (RAM) dari sebuah router. Namun 
dengan adanya pengggunaan konsep area tersebut juga 
menimbulkan beban kerja tersendiri pada router yang 
berposisi sebagai ABR (Autonomous Border Router). Posisi 
router ABR yang terletak pada dua wilayah atau lebih area 
OSPF akan mengakibatkan beban kerja dari router ABR akan 
lebih berat dibandingkan dengan router yang terletak di dalam 
sebuah wilayah (area) OSPF, karena kerja dari router ABR 
masih harus mengganti informasi wilayah (area) OSPF dalam 
sebuah paket yang ingin dikirimkan ke perangkat tujuan. 
Nama dari router yang terletak dalam sebuah wilayah jaringan 
OSPF dikenal dengan istilah internal router. Sehingga pada 
penelitian ini akan diuji perfomansi jaringan OSPF dengan 
menerapkan konsep multi-area, dimana skenario jaringan 
OSPF yang dibuat meliputi; single area, tiga area, dan lima 
area. Parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam 
menguji performansi jaringan tersebut adalah latency dan 
throughput. Dalam melakukan penelitian menggunakan 
software simulasi GNS3, dimana terdapat topologi jaringan 
OSPF yang menggunakan tiga skenario area, komputer 
pengirim dan tujuan yang saling bertukar data, dan komputer 
lain yang dijadikan sebagai beban tambahan di dalam 
jaringan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustinus dengan 
judul “Analisis Perbandingan Routing Protokol OSPF – 
Single Area dan Multiarea Pada Jaringan Wired” diperoleh 
hasil bahwa penggunaan jaringan OSPF multi-area lebih baik 
dibandingkan dengan single area jika dilihat dari sisi 
parameter delay. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
skenario pemutusan jalur (link), dimana terdapat dua puluh 
(20) router yang digunakan dalam skenario topologi jaringan 
dengan software simulasi yang digunakan adalah OPNET 
14.5. (Prasetyanto, 2016) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pauline dengan judul 
“Perancangan dan Analisis Perbandingan Implementasi OSPF 
pada Jaringan IPv4 dan IPv6” diperoleh hasil bahwa nilai 
delay dari penggunaan IPv6 yang diimplementasikan pada 
jaringan OSPF lebih kecil sebesar 3-6% dibandingkan jika 
digunakan protokol IPv4. Sehingga hasil dari penelitian ini 
bisa dijadikan masukan untuk melakukan penelitian 
berikutnya dengan menggunakan judul yang sama namun 
menggunakan protokol pengalamatan IPv6. (Rahmiati, 2014) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ridha dengan judul 
“Analisis Simulasi Penerapan Algoritma OSPF Menggunakan 
RouteFlow pada Jaringan Software Defined Network (SDN)” 
diperoleh hasil bahwa pengimplementasian protokol OSPF 
pada jaringan SDN menghasilkan waktu konvergensi yang 
masih sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh ITU-T 
G.1010. Skenario perencanaan jaringan menggunakan empat, 
enam, dan delapan buah switch dengan waktu konvergensi 
4,22 ms, 4,41 ms, dan 4,66 ms. Akan tetapi dengan 
penambahan background trafik sebesar 50% dari bandwidth 
menghasilkan performansi QoS memburuk. (Negara, 2017) 

Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada skenario 
implementasi topologi jaringan dengan menggunakan 
protokol routing OSPF single dan multi-area, protokol 
pengalamatan yang digunakan IPv4, software simulasi GN3, 

dan terdapat tiga ukuran data yang digunakan untuk menguji 
performansi jaringan dilihat dari parameter latency dan 
throughput yaitu 32 Byte, 20 KByte, dan 65 KByte. 

1.1 Tinjauan Pustaka 
 

1.1.1 Routing 

Proses pemilihan jalur dinamakan dengan istilah routing 
dengan perangkat yang difungsikan untuk melakukann proses 
routing tersebut adalah router atau perangkat yang bekerjanya 
ada di layer 3 (layer network) pada konsep layer OSI, seperti 
perangkat switch layer 3. Dalam melakukan fungsi routing 
tersebut, perangkat router akan meggunakan informasi alamat 
IP tujuan dari paket yang diterima dan mencocokan alamat IP 
tujuan dengan daftar informasi rute yang terdapat dalam tabel 
routing sebuah router. Secara garis besar informasi yang 
terdapat dalam tabel routing adalah berupa alamat network, 
baik itu alamat network yang terhubung langsung dengan 
router yang bersangkutan ataupun tidak. (Nugroho, 2016) 

1.1.2 Protokol Routing 

Protokol routing merupakan salah satu solusi yang 
digunakan untuk mencatatkan informasi alamat network 
lawan ke dalam tabel routing sebuah router secara otomatis. 
Terdapat beberapa pilihan protokol routing yang dapat 
diaktifkan dalam sebuah router. Pemilihan protokol routing 
tersebut tergantung dari beberap hal, diantaranya adalah 
wilayah AS (Autonomous System), jumlah router yang 
terdapat dalam jaringan, dan kecepatan konvergensi. AS 
didefinisikan sebagai wilayah edar dari paket update yang 
dipertukarkan antar protokol routing yang telah diaktifkan 
dalam sebuah router. Berdasarkan pembagian wilayah AS, 
protokol routing dibedakan menjadi IGP (Interior Gateway 
Protocol) dan BGP (Exterior Gateway Protocol) dan OSPF 
termasuk dalam salah satu protokol routing dalam kategori 
IGP. (Nugroho, 2016) 

OSPF (Open Shortest Path First) merupakan sebuah 
protokol routing dalam kategori link state dan bersifat open 
standard yang bisa diimplementasikan oleh berbagai macam 
vendor. OSPF bekerja dengan menggunakan algoritma 
Djikstra, serta OSPF mendukung untuk classless protokol 
routing dan VLSM. (Setiawan, 2015) 

OSPF mendistribusikan informasi routingnya di dalam 
router-router yang tergabung ke dalam suatu AS (Autonomous 
System). AS adalah jaringan yang dikelola oleh administrator 
jaringan. OSPF menggunakan konsep link state, dan 
dirancang untuk bekerja dengan sangat efisien dalam proses 
pengiriman update informasi rute. (Moonlight, 2011) 

Penggunaan SPF algoritma membuat konvergensi dalam 
topologi jarigan OSPF lebih cepat dibandingkan RIP. 
Karakter lain dari OSPF adalah menyediakan informasi rute 
ke router-router yang lain dalam jaringan OSPF dengan cara 
hanya mengirim tabel routing hasil update-an (yang terbaru) 
saja, dan lebih efisien dibandingkan RIP untuk lalu lintas 
jaringan. (Thomas, 2003) 

1.1.3 Konsep Area OSPF (Sofana, 2012) 

Dalam membangun jaringan OSPF harus ada area 0 
(backbone). Semua area selain area 0 harus terhubung 
langsung dengan area 0 (backbone). Berikut adalah gambaran 
dari konsep pembangunan jaringan OSPF multi-area: 
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Gambar 1. Konsep multi-area OSPF 

Terlihat dari keterangan gambar 1 diatas, terdapat wilayah 
jaringan OSPF area 0 terhubung langsung dengan dua area 
bukan 0 yaitu OSPF area 12 dan 10.  

OSPF sangat efisien, proses update dapat dilakukan 
dengan menggunakan konsep triggered update. Artinya tidak 
semua informasi yang ada di router akan dikirimkan 
seluruhnya ke router-router lain. Hanya informasi yang 
berubah (bertambah atau berkurang) saja yang akan 
dikirimkan ke semua router dalam area tersebut. Di dalam 
jaringan OSPF harus memiliki sebuah area khusus yang 
disebut area 0 (backbone). Sedangkan area lainya harus 
terkoneksi dengan area 0. Terdapat beberapa pembagian 
nama router OSPF sebagai berikut: 

a) Internal Router 
Internal router adalah router OSPF yang semua interface-
nya masuk dalam satu wilayah jaringan OSPF yang sama. 
Pada R1, R3, R4, R6, dan R7 merupakan internal router. 

b) Backbone router 
Backbone router adalah router OSPF yang semua 
interfacenya masuk ke dalam wilayah OSPF area 0 
(backbone area). Pada R1 merupakan backbone router. 

c) ABR (Area Border Router) 
ABR adalah router OSPF minimal terdapat dua interface 
yang masuk ke dalam wilayah jaringan OSPF yang 
berbeda. Pada R2 dan R5 merupakan ABR. 

d) ASBR (Autonomous System Boundary Router) 

ASBR adalah router OSPF minimal terdapat satu interface 
yang masuk ke wilayah jaringan bukan OSPF. Tidak terdapat 
router yang termasuk dalam wilayah ASBR. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Konsep pembangunan jaringan dimulai dari perencanaan, 
implementasi, dan pengukuran kinerja jaringan. Apabila pada 
pengukuran jaringan kurang sesuai dengan standar atau 
kualitas yang ditentukan, maka perlu proses perencanaan 
ulang untuk mendapatkan hasil sesuai perencanaan awal. 
Dalam mendapatkan pengukuran dari kinerja jaringan, 
terdapat beberapa parameter yang dijadikan tolak ukur 
diantaranya adalah latency dan throughput. 

Latency 

Latency adalah sebuah ukuran yang menyatakan waktu 
yang diperlukan bagi sebuah data untuk berpindah dari 
perangkat sumber ke perangkat penerima (Nugroho, 2016). 
Sehingga definisi dari latency hampir sama seperti istilah 
delay. Konsep latency dapat diilustrasikan seperti pada 
keterangan gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2. Konsep latency 

Dari gambar 2 diatas menjelaskan bahwa latency adalah 
ukuran waktu perjalanan data dari komputer sumber (PC1) ke 
tujuan (PC2). Kalau dilihat dari sisi arahnya, pengukuran 
latency dimulai data keluar interface PC1 lalu sampai masuk 
ke interface PC2, dan tidak sebaliknya. 

Pada umumnya dalam mengukur nilai latency adalah 
bolak-balik. Artinya latency adalah parameter pengukuran 
perjalanan data dari komputer sumber ke tujuan dan balik lagi 
ke komputer sumber. Istilah ini dinamakan round trip time 
(RTT), sehingga cara melakukan pengukuran dari RTT 
biasanya digunakan aplikasi ping. 

Throughput 

Throughput adalah sebuah ukuran tentang berapa banyak 
data yang bisa dialirkan dalam sebuah media yang sebenarnya 
per-satuan waktu (Nugroho, 2016). Istilah throughput berbeda 
dengan bandwidth. Bandwidth didefiniskan sebagai sebuah 
ukuran tentang nilai maksimum jumlah data yang bisa 
dialirkan dalam sebuah media (Nugroho, 2016). Kesamaan 
dari kedua istilah tersebut adalah sama-sama menyatakan 
besaran jumlah data yang bisa dialirkan dalam sebuah media. 
Untuk mencari rumus dari throughput dapat memakai 
persamaan (1) berikut: 

 

throughput = 
Ukuran data

Latency
    (1) 

 

Dari persamaan (1) diatas terlihat bahwa nilai throughput 
didapatkan dari nilai latency. Dengan semakin kecil nilai 
latency, akan didapatkan nilai throughput yang semakin besar. 

Pada penelitian ini menggunakan perangkat keras dan 
perangkat lunak berupa PC dan software simulasi GNS3 
untuk menghubungkan antar interface fisik pada PC. Tahapan 
pengerjaan penelitian dijelaskan seperti pada diagram alir 
berikut: 

 

Gambar 3. Diagram alir pengerjaan penelitian 
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Pada gambar 3 diatas menjelaskan tentang proses 
pengerjaan penelitian. Pekerjaan dimulai dari merancang dan 
mengkonfigurasi jaringan single area dan multi area OSPF. 
Pada proses ini penelitian dirancang dan dikonfigurasi sesuai 
skenario yaitu single area OSPF, multi 3 area OSPF, dan 
multi 5 area OSPF. 

Proses selanjutnya adalah melakukan uji koneksi dengan 
menggunakan program ping dari masing-masing PC client ke 
server. Proses ini menguji tingkat konektifitas jaringan yang 
dirancang sesuai dengan skenario penelitian. Apabila uji 
koneksi berhasil, maka proses dilanjutkan dengan 
menganalisis hasil uji koneksi tersebut. Apabila uji koneksi 
gagal, maka proses diulangi dengan merancang kembali dan 

mengkonfigurasi sesuai dengan skenario penelitian. Proses 
selanjutnya adalah menganalisis hasil dari proses tes koneksi 
dengan menggunakan program ping. Pada tahap ini, hasil uji 
koneksi dianalisis berdasarkan parameter uji performansi 
jaringan yaitu latency dan perhitungan nilai throughput. Dari 
analisis tersebut menghasilkan proses data hasil dari proses 
analisis. Kemudian data hasil analisis yang dijadikan sebagai 
kesimpulan dari hasil penelitian ini. 

2.1 Single area OSPF 

Penelitian skenario pertama adalah menggunakan single 
area OSPF yang dijelaskan pada gambar topologi berikut:

 

 
Gambar 4. Single Area OSPF 

 

Gambar 4 diatas menjelaskan konsep dari skenario 
penelitian untuk single area OSPF dengan menggunakan 11 
router dan 7 PC. Dimana 1 PC merupakan server pada host 7 
dan sisanya 6 PC merupakan client. Semua router saling 
terhubung dengan kabel serial dan membentuk topologi 
jaringan dengan konsep area 0 sebagai router backbone. Untuk 

pengguna akhir pada PC client dan server menggunakan kabel 
fast ethernet yang terhubung dengan router. 

2.2 Multi 3 area OSPF 

Penelitian skenario kedua adalah menggunakan 3 area 
OSPF yang dijelaskan pada gambar 5 berikut: 
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Gambar 5. Skenario 3 area OSPF 

Gambar 5 diatas menjelaskan konsep dari penelitian untuk 3 
area OSPF dengan menggunakan 11 router dan 7 PC dimana 
untuk 1 PC sebagai server pada host 7 area 0, dan sisanya yaitu 
6 PC sebagai client. Semua router saling terhubung dengan 
kabel serial dan membentuk topologi jaringan seperti yang 
terlihat pada gambar 5. Untuk pengguna akhir pada PC client 
dan server menggunakan kabel fast ethernet yang terhubung 
dengan router. Pada gambar 5 diatas menggunakan konsep 3 
area OSPF yaitu area 0, area 1, dan area 2. Untuk area 0 

terdapat 3 router backbone yang saling terhubung sebagai 
sentral untuk area backbone pada server. Sedangkan area 1 dan 
area 2 merupakan router internal dan router ABR. 

2.3 Multi 5 area OSPF 

Pengujian pada penelitian skenario ketiga adalah 
menggunakan 5 area OSPF yang dijelaskan pada gambar 6 
berikut:

 

 

Gambar 6. Skenario 5 area OSPF 

Gambar 6 diatas menjelaskan konsep dari penggunaan 5 
area OSPF dimana terdapat 11 router dan 7 PC. Terdapat 1 
PC sebagai server pada host 7 area 0 dan sisanya 6 sebagai 
client. Semua router saling terhubung dengan kabel serial dan 
membentuk topologi jaringan seperti yang terlihat pada 
keterangan gambar 6. Pengguna akhir pada PC client dan 
server menggunakan kabel fast ethernet yang terhubung 
dengan router. Pada gambar 6 diatas menggunakan konsep 5 
area OSPF yaitu area 0, area 1, area 2, area 3, dan area 4. 
Area 0 terdapat 3 router yang saling terhubung sebagai sentral 
untuk area backbone pada server. Area 1, area 2, area 3, dan 
area 4 merupakan router internal dan ABR, terdapat 1 router 
pada masing-masing area untuk router internal dan 1 router 
area untuk router ABR yang terhubung dengan menggunakan 
konsep load balancing terhadap router backbone pada area 0. 

Proses selanjutnya adalah melakukan uji ping terhadap 
server. Proses ini menguji terkoneksinya jaringan yang 
dirancang sesuai dengan skenario penelitian. Apabila uji 
koneksi berhasil, maka proses dilanjutkan dengan 
menganalisis hasil uji koneksi. Apabila uji koneksi gagal, 
maka proses kembali merancang dan mengkonfigurasi 
skenario penelitian. Proses selanjutnya adalah menganalisis 
hasil ping. Pada tahap ini, hasil uji koneksi dianalisis 
berdasarkan parameter penelitian yaitu latency dan 
perhitungan throughput. Dari analisis tersebut menghasilkan 
proses data analisis. Pada tahap ini data analisis yang menjadi 
kesimpulan dari penelitian ini. 

2.4 Tahapan Pengujian 

Pada tahapan pengujian ini merupakan alur yang 
digunakan untuk mengetahui performansi pada skenario 

penelitian yang dilakukan. Berikut adalah alur dari tahapan 
pengujian: 

1. Melakukan uji ping dilakukan terhadap 1 obyek PC ke 
server dengan trafik data 32 Byte, 20 KByte dan 65 
KByte. Terdapat gangguan beban trafik data oleh ke 5 PC 
melakukan uji ping ke server secara terus menerus. 
Mengujian koneksi dilakukan pada setiap penelitian. 

2. Mencatat hasil performansi untuk parameter latency dan 
perhitungan throughput dari hasil uji koneksi. 

3. Mengolah hasil performansi untuk setiap penelitian ke 
dalam bentuk excel serta membuat dalam bentuk grafik. 

4. Membandingkan hasil performansi dari setiap penelitian 
antara single area OSPF, multi area 3 OSPF, dan multi 5 
area OSPF. 

2.5 Perangkat Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan beberapa perangkat untuk 

melakukan uji penelitian, yaitu: 

TABEL I. PERANGKAT PENDUKUNG 

Spesifikasi Perangkat Perangkat Lunak 

Server 1 PC OS Windows 

Topologi 1 PC GNS3 1.3.13 

Client 1 PC OS Linux Ubuntu 

Perangkat 

tambahan 

1 USB Adapter 100 

Mbps   

2 Kabel UTP 

Crossover   
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Pada Tabel I menjelaskan perangkat yang digunakan 
untuk penelitian. Pada penelitian membutuhkan 3 PC yaitu 
PC server, PC client, dan PC topologi. Pada PC server 
menggunakan OS Windows, PC client menggunakan OS 
Linux Ubuntu, dan PC topologi sebagai media jaringan pada 
skenario penelitian yang menghubungkan PC client ke server. 
Dalam menghubungkan ketiga fungsi PC tersebut 
menggunakan perangkat tambahan yaitu 2 kabel UTP 
crossover dan 1 USB Adapter 100 Mbps sebagai fungsi kartu 
jaringan tambahan pada PC topologi. 

2.6 Konfigurasi IP 

IP (Internet Protocol) merupakan mekanisme 
pengalamatan dalam sebuah jaringan. Penerapan IP dalam 
jaringan komputer merupakan hal yang penting karena IP 
berperan sebagai protokol pengalamatan perangkat jaringan 
dalam komunikasi data. Mekanisme pengalamatan yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan IPv4. 
Penggunaan IPv4 cukup sederhana karena jumlah bit yang 
diguankan sebanyak 32 bit. Sehingga konsep pengalamatan 
tersebut digunakan pada saat merancang jaringan untuk 
digunakan pada skenario jaringan OSPF single area, tiga area, 
dan lima area. 

TABEL II. TABEL PENGALAMATAN IP 

 

Tabel II diatas merupakan pengalamatan yang digunakan 
pada skenario penelitian yaitu untuk mengalamati jaringan 
OSPF dengan menerapkan konsep single area OSPF pada 
gambar 4, multi 3 area OSPF pada gambar 5, dan multi 5 area 
OSPF pada gambar 6. Pada pengalamatan perangkat 
menggunakan subnet mask /24 atau 255.255.255.0, /26 atau 
255.255.255.192, dan /28 atau 255.255.255.240. Pada 
penggunaan skenario jaringan OSPF dengan menggunakan 
konsep 3 area dan 5 area seperti yang terlihat pada keterangan 
gambar 5 dan 6, nilai subnet mask dengan prefix /28 
digunakan khusus untuk jaringan OSPF dengan area 0. 
Sedangkan penggunaan nilai prefix /24 pada ketiga konsep 
area OSPF hanya digunakan pada saat menghubungkan router 
dengan komputer (PC). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pengambilan data dilakukan dengan cara 
melakukan uji koneksi setiap PC ke server. Terdapat 
gangguan beban trafik dari PC lain pada emulator GNS3 
(VPCS) dengan metode yang sama, yaitu uji koneksi ke PC 
server. Uji koneksi dilakukan sebanyak 54 kali dengan 3 
skenario yaitu single area OSPF, tiga area OSPF, dan lima 
area OSPF.  

3.1 Latency 

Latency adalah sebuah ukuran yang menyatakan waktu 
yang diperlukan bagi sebuah data untuk berpindah dari 
perangkat sumber ke perangkat penerima. Hasil data latency 
dari skenario pertama adalah single area OSPF dengan ukuran 
trafik data sebesar 32 byte, 20.000 byte, dan 65.000 byte 
ditampilkan dalam tabel 3 berikut: 

TABEL III. LATENCY PADA SINGLE AREA OSPF 

 

Pada Tabel III diatas menjelaskan hasil data yang 
didapatkan dari nilai latency untuk skenario pertama yaitu 
single area OSPF. Pemberian trafik data sebesar 32 Byte 
untuk komunikasi antara PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6 
ke server menghasilkan rata-rata nilai latency sebesar 30,882 
ms. Sedangkan ketika trafik data dinaikkan sebesar 20.000 
Byte nilai rata-rata latency meningkat menjadi 437,011 ms. 
Begitupula ketika digunakan trafik data sebesar 65.000 Byte 
yang dihasilkan rata-rata nilai latency yaitu sebesar 1412.439 
ms. 

Hasil data latency dari skenario kedua adalah tiga area 
OSPF dengan besaran trafik data 32 Byte, 20 KByte, dan 65 
KByte ditampilkan dalam tabel 4 berikut: 

TABEL IV.  NILAI LATENCY PADA TIGA AREA OSPF 

 

Pada Tabel IV diatas menjelaskan hasil pengujian nilai 
latency pada penggunaan skenario tiga area OSPF. Ketika 
ukuran data masih 32 Byte didapatkan rata-rata nilai latency 
sebesar 31,148 ms. Kemudian untuk ukuran data sebesar 
20.000 Byte didapatkan rata-rata nilai latency sebesar 
435,514 ms. Nilai latency terbesar didapatkan pada saat 
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penggunaan ukuran data 65.000 Byte yang menghasilkan 
rata-rata nilai latency sebesar 1399,078 ms. 

Hasil data latency dari skenario ketiga adalah penggunaan 
lima area OSPF dengan beban trafik data 32 Byte, 20 KByte, 
dan 65 KByte ditampilkan dalam tabel 5 berikut: 

 

TABEL V. NILAI LATENCY PADA LIMA AREA OSPF 

 

Nilai rata-rata latency ketika dilakukan pengujian pada 
penggunaan skenario jaringan OSPF lima area didapatkan 
hasil 29,340 ms pada saat trafik data sebesar 32 byte. Ketika 
menggunakan ukuran data sebesar 434.340 ms yaitu sebesar 
434,303 ms, dan untuk ukuran data tersebut yaitu 65.000 byte 
didapatkan nilai rata-rata latency sebesar 1385,351 ms. 

Dengan menggunakan data pengujian nilai latency untuk 
tiga skenario area OSPF yang berbeda didapatkan hasil bahwa 
penggunaan konsep lima area mempunyai nilai latency yang 
terkecil dibandingkan dengan konsep tiga area atau single 
area. Hal ini bisa dilihat ketika mempertukarkan data dengan 
ukuran 65.000 byte, dimana untuk satu area, tiga area, dan 
lima area, berturut-turut menghasilkan nilai latency sebesar 
1412,439 ms, 1399,078 ms, dan 1385,35 ms. Penggunaan 
konsep multi-area ternyata memperbaiki performansi jaringan 
dilihat dari penggunaan nilai latency. Dengan menggunakan 
konsep multi-area, ukuran paket update OSPF yang berisi 
informasi alamat network dalam jaringan OSPF akan dibuat 
semakin kecil, karena sudah dibatasi menggunakan konsep 
area. Berbeda dengan hanya menggunakan konsep area 
tunggal yaitu satu area. 

3.2 Throughput 

Throughput adalah sebuah ukuran tentang berapa banyak 
data yang bisa dialirkan dalam sebuah media per satuan 
waktu. Satuan dalam throughput adalah bps (bit per second). 
Pada perhitungan throughput kali ini satuan yang diguanakan 
adalah Mbps. Perhitungan throughput didapatkan berdasarkan 
hasil perhitungan ukuran data dibagi oleh waktu (latency). 
(Nugroho, 2016) 

Hasil data throughput pada penggunaan skenario pertama 
adalah single area OSPF dengan trafik data 32 Byte, 20.000 
Byte, dan 65.000 Byte ditampilkan dalam tabel 6 berikut: 

TABEL VI. THROUGHPUT PADA SINGLE AREA OSPF 

 

Hasil perhitungan nilai throughput akan didapatkan dari 
hasil nilai latency pada pengujian sebelumnya. Dengan 
menggunakan persamaan untuk menghitung nilai throughput 
pada persamaan (1) diperoleh kesimpulan bahwa dengan 
semakin kecil nilai latency, akan dihasilkan nilai throughput 
yang semakin besar. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil 
pengujian untuk nilai throughput pada penggunaan konsep 
area tunggal. Nilai throughput ketika digunakan ukuran data 
32 Byte, 20.000 Byte, dan 65.000 Byte berurut-turut adalah 
sebesar 0,0084 Mbps, 0,3662 Mbps, dan 0,3683 Mbps. 

Hasil data throughput dari skenario kedua yaitu dengan 
menggunakan tiga area OSPF dengan beban trafik data 32 
Byte, 20.000 Byte, dan 65.000 Byte ditampilkan dalam Tabel 
VII berikut: 

TABEL VII. THROUGHPUT PADA TIGA AREA OSPF 

 

Hasil yang didapatkan juga tidak berbeda jauh ketika 
digunakan konsep tiga area OSPF. Nilai throughput ketika 
digunakan ukuran trafik data sebesar 32 Byte, 20.000 Byte, 
dan 65.000 Byte berturut-turut adalah 0,0086 Mbps, 0,3674 
Mbps, dan 0,3718 Mbps. Nilai throughput lebih cenderung 
mengecil dengan penggunaan ukuran data yang besar. 

Hasil data throughput dari skenario ketiga yaitu 
menggunakan jaringan OSPF dengan menerapkan konsep 
lima area untuk ukuran trafik data 32 Byte, 20.000 Byte, dan 
65.000 Byte ditunjukkan pada keterangan tabel 8 berikut: 

TABEL VIII. THROUGHPUT PADA LIMA AREA OSPF 

 

Hasil dari perhitungan nilai throughput pada penggunaan 
skenario lima area OSPF tidak jauh berbeda dengan 
menggunakan dua skenario jaringan OSPF yang lain. Ketika 
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digunakan ukuran data 32 Byte, 20.000 Byte, dan 65.000 
Byte diperoleh nilai throughput sebesar 0,0087 Mbps, 0,3679 
Mbps, dan 0,3754 Mbps. Jika digunakan acuan ukuran trafik 
data 20.000 byte, nilai throughput terbaik didapatkan ketika 
menggunakan konsep lima area OSPF yaitu sebesar 0,3679 
Mbps. Selain terdapat perbaikan dari sisi latency, penggunaan 
konsep multi-area menghasilkan nilai throughput yang juga 
lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan konsep 
area tunggal (single area OSPF). 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap penggunakan 
skenario multi-area OSPF dimana parameter pengamatan 
yang digunakan adalah latency dan throughput didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada pengambilan contoh ukuran trafik data yaitu sebesar 
65.000 Byte yang untuk mengetahui performansi jaringan 
dari skenario penelitian single area OSPF, tiga area 
OSPF, dan lima area OSPF diperoleh hasil bahwa 
penggunaan konsep jaringan OSPF dengan menerapkan 
lima area memiliki performansi yang paling baik 
dibandingkan jika digunakan konsep multi-area dengan 
jumlah area lebih dari lima yaitu menghasilkan nilai 
latency sebesar 1385,351 ms dan throughput sebesar 
0,3754 Mbps. 

2. Pada penggunaan ukuran trafik data sebesar 65.000 byte 
terjadi penurunan nilai latency antara single area OSPF 
terhadap tiga area OSPF dan single area OSPF terhadap 
lima area OSPF berturut-turut sebesar 0,945% dan 
1,917%. Begitupula dengan nilai throughput terjadi 
peningkatan nilai antara single area OSPF terhadap tiga 
area OSPF dan single area OSPF terhadap lima area 
OSPF sebesar 0,95% dan 1,927%. 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang rancang bangun sistem fuzzy untuk rekomendasi pemilihan laptop. Terdapat 5 variabel yang digunakan 

yaitu : prosesor, RAM, hardisk, layar dan harga. Himpunan fuzzy yang digunakan ada 3 macam yaitu : rendah, sedang dan tinggi. Sedangkan 

metode sistem inferensi fuzzy yang digunakan adalah Mamdani dengan proses defuzzifikasi menggunakan metode Centroid. Hasil dari penelitian 

ini berupa rekomendasi laptop sesuai keinginan pelanggan yang disertai dengan bobot atau persentase. Persentase diartikan sebagai tingkat 

kecocokan laptop yang diinginkan oleh pelanggan. Hasil uji coba pada 15 orang pelanggan menunjukkan bahwa tingkat akurasi sistem mencapai 

80%. 

 

Kata kunci :  fuzzy, mamdani, centroid, sistem fuzzy 
 

Abstract 

This study discusses the application of fuzzy for laptop selection. There are 5 variables in the selection of laptops are: processor, RAM, hard 

drive, screen and price. The fuzzy set used there are 3 kinds namely: low, medium and high. The fuzzy method used is fuzzy mamdani with 

defuzzification process using Centroid method. The results of this study in the form of laptop recommendations according to customer wishes 

accompanied by weight or percentage. Percentage is defined as the level of suitability of laptop desired by the customer. The result of tests on 

15 customers showed that the system accuracy rate reached 80%. 

 

Keywords: fuzzy, mamdani, centroid, fuzzy system 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi  yang sangat pesat khususnya 
dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini 
menuntut hampir semua pihak/kalangan untuk menerapkannya. 
Baik perusahaan, instansi pemerintah, karyawan, mahasiswa, 
pelajar sampai ibu rumah tangga juga menggunakan TIK untuk 
mempermudah dan mempercepat penyelesaian suatu 
pekerjaan. 

Salah satu kemajuan TIK yang paling dirasakan seperti 
kemampuan komputer meniru/membantu manusia untuk 
mengambil keputusan dalam suatu permasalahan. Salah satu 
contoh misalnya TIK bisa dimanfaatkan untuk membangun 
sistem yang mampu memudahkan pelanggan suatu Toko 
Komputer dalam memberikan rekomendasi komputer/laptop 
yang cocok dibeli berdasarkan keinginan dan kemampuan 
ekonomi pelanggan. Tentunya dengan beberapa syarat dan 
kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya sistem akan bekerja 
berdasarkan alur/algoritma yang telah ditanamkan ke dalam 
aplikasi untuk memberikan rekomendasi yang paling cocok. 

Pada penelitian ini mengambil studi kasus di Toko 
Komputer StarTech Computer Mataram, Nusa Tenggara Barat 
(NTB). Toko ini melayani penjualan laptop dan aksesoris 
komputer lainnya.  

Dalam kegiatan sehari-hari, pegawai sering mengalami 
kesulitan/kendala dalam melayani permintaan pelanggan ketika 

ditanyakan komputer/laptop yang bagus dan sebagainya. 
Karena hampir semua pertanyaan atau kriteria yang 
disampaikan pelanggan mengandung makna ganda dan samar-
samar (ambigu). Contoh pertanyaan misanya, pelanggan 
menginginkan laptop dengan kualitas baik seperti kecepatan 
tinggi, layar sedang atau besar, harga murah dan yang ramping. 
Hal tersebut tentunya menyulitkan petugas untuk memberikan 
rekomendasi kepada pelanggan. 

Solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut adalah 
dengan membangun sistem yang mampu memberikan 
rekomendasi pemilihan laptop menggunakan konsep fuzzy. 
Kelebihan menggunakan logika fuzzy antara lain yaitu mudah 
dimengerti, sangat fleksibel, dan memiliki toleransi terhadap 
data-data yang tidak tepat (Kusumadewi, 2008). 

Hasil dari penelitian ini berupa sistem yang mampu 
memberikan rekomendasi laptop yang sesuai dengan keinginan 
pelanggan dengan disertai bobot atau persentase. Persentase 
disini diartikan sebagai tingkat kecocokan laptop yang 
diinginkan oleh pelanggan 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembangunan 
sistem ini adalah Waterfall. Model air terjun (waterfall) kadang 
dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal 
ini menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan 
(sekuensial) pada pengembangan perangkat lunak.  
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Metode ini dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna 
dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (Planning), 
pemodelan (Modeling), konstruksi (Construction), serta 
penyerahan sistem/perangkat lunak ke pelanggan/pengguna 
(Deployment), yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan 
pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan (Pressman, 
2010). 

Berikut ini gambar dari tahapan Metode Waterfall : 

 

Gambar 1. Metode Waterfall 

Dalam penelitian ini, tahapan yang digunakan sampai pada 
implementasi dan testing saja. Berikut ini akan dijelaskan 
secara detail tahapan-tahapan yang dilakukan didalam 
penyelesaian pembangunan sistem fuzzy ini : 

A. Analisa 

Tahapan ini dilakukan untuk merumuskan permasalahan 
dan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam 
pembangunan sistem. Selain itu, tahapan ini juga berfungsi 
untuk merumuskan dan menetapkan kebutuhan sistem yang 
dibutuhkan meliputi data masukan, proses atau metode fuzzy 
yang digunakan dan output sistem. 

Dalam pembangunan aplikasi ini menggunakan metode 
fuzzy Mamdani untuk Fuzzy Inference System (FIS) dan 
medote Centroid untuk proses Defuzzifikasi. 

Dari hasil analisa didapatkan pembentukan variabel dan 
himpunan fuzzy sebagai berikut : 

TABEL I. VARIABEL INPUT HIMPUNAN FUZZY 

• No Variabel  
Semesta 

Pemb. 

Himp. 

Fuzzy 

Domai

n  

Repr. 

Kurva 

• 1 • Kecepat

an 

Prosesor

:  

[0, 100] Rendah [0 0 

20 50] 

Bahu 

Sedang  [20 50 

80] 

Segiti

ga 

• No Variabel  
Semesta 

Pemb. 

Himp. 

Fuzzy 

Domai

n  

Repr. 

Kurva 

• [Proses

or] 

Tinggi [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• 2 • Kapasita

s RAM: 

[RAM] 

[0, 100] Rendah  [0 0 

20 50] 

Bahu 

Sedang  [20 50 

80] 

Segiti

ga 

Tinggi  [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• 3 • Ukuran 

Layar : 

• [Layar] 

[0,100] Rendah  [0 0 

20 50] 

Bahu 

Sedang  [20 50 

80] 

Segiti

ga 

Tinggi [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• 4 • Harga : 

• [Harga] 

[0,100] Murah  [0 0 

20 50] 

Bahu 

Sedang  [20 50 

80] 

Segiti

ga 

Mahal [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• 5 • Kapasita

s 

Hardisk 

: 

• [HDD] 

[0,100] Rendah  [0 0 

20 50] 

Bahu 

Sedang  [20 50 

80] 

Segiti

ga 

Tinggi [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• Sedang • [20 50 

80] 

Segiti

ga 

• Tinggi • [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• Sedang • [20 50 

80] 

Segiti

ga 

• Tinggi • [50 80 

100 

100] 

Bahu 

 

Tabel 1 diatas menunjukkan proses pembentukan variabel 
input himpunan fuzzy yang akan digunakan didalam penelitian. 
Sebagai contoh variabel kecepatan prosesor memiliki 3 
himpunan fuzzy yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi. Setiap 
himpunan memiliki nilai domain fuzzy pada rentang tertentu 
yaitu [0-100] dengan nilai parameter yang berbeda-beda sesuai 
dengan kurva fuzzy yang digunakan. Contohnya himpunan 
rendah dan tinggi menggunakan kurva bahu sehingga 
menggunakan 4 parameter yaitu masing-masing [0 0 20 50] 
dan [50 80 100 100]. Sedangkan himpunan sedang 
menggunakan kurva segitiga sehingga menggunakan 3 
parameter yaitu [20 50 80]. 

Untuk variabel output himpunan fuzzy yang 
digunakan sebagai berikut : 
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TABEL II.  VARIABEL OUTPUT FUZZY 

• No Variabel  
Semesta 

Pemb. 

Himp. 

Fuzzy 

Domai

n  

Repr. 

Kurva 

• 1 • Acer • [0,100] • Rendah • [0 0 

20 50] 

Bahu 

• Sedang • [20 50 

80] 

Segiti

ga 

• Tinggi • [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• 2 • Asus • [0,100] • Rendah • [0 0 

20 50] 

Bahu 

• Sedang • [20 50 

80] 

Segiti

ga 

• Tinggi • [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• 3 • Axioo • [0,100] • Rendah • [0 0 

20 50] 

Bahu 

• Sedang • [20 50 

80] 

Segiti

ga 

• Tinggi • [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• 4 • HP • [0,100] • Rendah • [0 0 

20 50] 

Bahu 

• Sedang • [20 50 

80] 

Segiti

ga 

• Tinggi • [50 80 

100 

100] 

Bahu 

• 5 • Toshiba • [0,100] • Rendah • [0 0 

20 50] 

Bahu 

• Sedang • [20 50 

80] 

Segiti

ga 

• Tinggi • [50 80 

100 

100] 

Bahu 

 

Berikut ini contoh kurva himpunan fuzzy yang terbentuk 
berdasarkan himpunan fuzzy diatas : 

 

Gambar 2. Kurva Himpunan Fuzzy 

Penetapan nilai domain himpunan fuzzy dilakukan melalui 
proses tuning system yang berfungsi untuk mengetahui sejauh 
mana perubahan output ketika nilai input digeser (). Menurut 
Muhammad Yunus (2015) dalam penelitian sebelumnya, 
menyatakan bahwa nilai domain himpunan fuzzy yang relatif 

bagus yaitu Rendah [0 0 20 50] untuk kurva bahu, Sedang [20 
50 80] kurva segitiga dan Tinggi [50 80 100 100] untuk kurva 
bahu. 

Selanjutnya dibawah ini merupakan contoh aturan fuzzy 
untuk laptop merek ACER sebagai berikut : 

TABEL III. RULES FUZZY ACER 

No  Rules 

R1 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

MURAH And HDD is RENDAH then ACER 

is RENDAH 

R2 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

MURAH And HDD is SEDANG then ACER 

is RENDAH 

R3 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

MURAH And HDD is TINGGI then ACER is 

RENDAH 

R4 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

SEDANG And HDD is RENDAH then 

ACER is RENDAH 

R5 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

SEDANG And HDD is SEDANG then ACER 

is RENDAH 

R6 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

SEDANG And HDD is TINGGI then ACER 

is RENDAH 

R7 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

MAHAL And HDD is RENDAH then ACER 

is RENDAH 

R8 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

MAHAL And HDD is SEDANG then ACER 

is RENDAH 

R9 IF Prosesor is RENDAH And RAM is 

RENDAH And Layar is KECIL And Harga is 

MAHAL And HDD is TINGGI then ACER is 

RENDAH 
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B. Desain Sistem 

Secara umum arsitektur sistem fuzzy yang akan dibangun 
tampak seperti gambar berikut ini : 

Fuzzification
Crisp Input

Defuzzification

Fuzzy rule base

Fuzzy Interface 

System

Fuzzy Input Fuzzy Output

Crisp Output

Rule Fuzzy

 

Gambar 3. Arsitektur Sistem Fuzzy 

Tahapan ini berfungsi untuk merancang aplikasi yang 
terdiri dari database, diagram alir data dan tampilan antar 
pengguna. Berikut ini hasil rancangan Entity Relationship 
Diagram (ERD) dari sistem yang dibangun : 

 

Gambar 4. Relasi Database 

Sedangkan rancangan diagram konteks secara umum yang 
menggambarkan aliran data pada sistem tampak sebagai 
berikut :  

Penerapan Fuzzy 

Mamdani untuk 

Pemilihan Laptop

Admin Costumer

Input Data Admin

Input Data Laptop

Input Data Pengaturan

Informasi Pemilihan Laptop

Hasil Rekomendasi

Data admin

Data Laptop

Nilai Pengaturan

 

Gambar 5. Diagram Konteks Sistem 

Untuk rancangan interface aplikasi sebagai berikut : 

 

Gambar 6. Form Input Data Laptop 

Form diatas berfungsi untuk memasukkan data laptop 
berdasarkan atribut yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah 
form yang berfungsi untuk mengatur kriteria-kriteria pemilihan 
laptop berdasarkan himpunan fuzzy yang telah ditentukan 
sebagai berikut : 

 

Gambar 7. Form Pengaturan Kriteria 

C. Implementasi dan Uji Coba Sistem 

Tahapan ini berfungsi untuk melakukan implementasi 
dalam bentuk pengkodean menggunakan bahasa pemrograman 
VB.Net 2010 dengan database MySQL. Selanjutnya dilakukan 
proses pengujian terhadap aplikasi yang telah dibangun. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini hasil uji coba dari sistem yang telah dibangun : 
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Gambar 8. Form Input Fuzzy 

Form diatas berfungsi untuk memasukkan data merk laptop 
yang diinginkan oleh pelanggan beserta kriteria berupa bobot 
presentasenya. Data nilai bobot yang dimasukkan berada pada 
rentang nilai [0-100]. Semakin tinggi nilai yang dimasukkan 
maka semakin tinggi pula dengan selera laptop yang 
diingankan. 

Pada proses FIS menggunakan Mamdani, data nilai berupa 
angka (crisp) yang dimasukkan akan mengalami proses 
fuzzifikasi untuk menghasilkan derajat keanggotaan yang 
berfungsi untuk memetakan hasil tersebut masuk dalam 
himpunan fuzzy yang mana.  

Selanjutnya hasil fuzzifikasi akan mengalami proses 
implikasi yang bertujuan untuk mendapatkan sekumpulan 
aturan yang nantinya akan digunakan untuk proses agregasi. 
Berikut contoh proses implikasi yang terjadi pada rule ke 41 : 

 

Proses ageregasi berfungsi untuk menghasilkan nilai 
tunggal dari sekumpulan rule hasil implikasi, nilai yang 
diambil adalah selain 0 (nol). Proses ini menghasilkan daerah 
fuzzy yang akan digunakan untuk proses defuzzifikasi. Berikut 
contoh hasil agregasi dari sistem fuzzy yang dibangun : 

 

Gambar 9. Daerah Hasil Agregasi 

Selanjutnya langkah terakhir adalah proses defuzzifikasi 
yang berfungsi untuk menentukan output berupa bilangan tegas 
(crisp) yang menyatakan bobot/derajat kecocokan. Dibawah ini 
contoh proses perhitungan defuzzifikasi yang sebelumnya 
diawali oleh perhitungan Momen dan Luas Area Daerah Hasil 
Agregasi : 

 

Rangkaian proses diatas berlaku pada seluruh data sample 
yang dimasukkan. Output defuzzifikasi menyatakan derajat 
kecocokan dari kriteria yang dimasukkan pelanggan untuk 
kemudian diterjemahkan lagi ke dalam himpunan fuzzynya. 

Berikut ini hasil uji coba seluruh data yang telah 
dimasukkan ke dalam sistem : 

N

o 

 

Kriteria 

Hasil 

Sistem 

Kasus 

Nyata 

K

et 
P

R 

R

A

M 

L

Y

R  

H

R

G 

H

D

D 

1 25 40 50 60 35 

Acer 

58.14% 

Acer 

Aspire 

One 

725 

Acer 

Aspir

e One 

725 

S 

2 30 35 60 50 70 

Acer 

94.36% 

Acer 

Aspire 

One 14 

Acer 

Aspir

e One 

14 

S 

3 50 60 43 47 77 

Acer 

41.64% 

Acer 

Aspire 

One 

725 

Acer 

Aspir

e 

ES1-

432 

T

S 

4 37 40 45 25 39 

Acer 

29,15% 

Acer 

Aspire 

Acer 

Aspir

e E1 

T

S 
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N

o 

 

Kriteria 

Hasil 

Sistem 

Kasus 

Nyata 

K

et 
P

R 

R

A

M 

L

Y

R  

H

R

G 

H

D

D 

One 

725 

5 44 70 45 35 25 

Acer 

91,15% 

Acer 

Aspire 

One 14 

Acer 

Aspir

e One 

14 

S 

6 80 60 70 80 70 

Acer 

97.12% 

Acer 

Aspire 

One 

725 

Acer 

Aspir

e One 

725 

S 

7 20 60 80 29 35 

Acer 

93.91% 

Acer 

Aspire 

One 

725 

Acer 

Aspir

e One 

725 

S 

8 50 35 25 48 50 

Acer 

18.19% 

Acer 

Aspire 

One 

725 

Acer 

Aspir

e V5-

123 

S 

9 20 35 55 25 50 

Acer 

77.56% 

Acer 

Aspire 

One 

725 

Acer 

Aspir

e One 

725 

S 

10 60 50 39 45 80 

Acer 

98.81% 

Acer 

Aspire 

ES1-

432 

Acer 

Aspir

e 

ES1-

432 

S 

11 85 35 38 79 25 

Acer 

91.78% 

Acer 

Aspire 

ES1-

432 

Acer 

Aspir

e 

ES1-

432 

S 

12 65 90 70 45 76 

Acer 

81.76% 

Acer 

Aspire 

One 

725 

Acer 

Aspir

e One 

725 

S 

13 45 35 35 74 50 

Acer 

99.67% 

Acer 

Aspire 

Acer 

Aspir

e V5-

471 

S

es

ua

i 

N

o 

 

Kriteria 

Hasil 

Sistem 

Kasus 

Nyata 

K

et 
P

R 

R

A

M 

L

Y

R  

H

R

G 

H

D

D 

V5-471 

14 60 50 80 39 45 

Acer 

98.81% 

Acer 

Aspire 

ES1-

432 

Acer 

Aspir

e 

ES1-

432 

S

es

ua

i 

15 20 
3

5 

5

5 

2

5 

5

0 

Acer 

77.56% 

Acer 

Aspire  

One 

725 

Acer 

Aspir

e One 

725 

S

es

ua

i 

 

Dari 15 contoh data yang dilakukan uji coba, sebanyak 12 
data memiliki hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan 
dengan hasil persentase kecocokan mencapai 80%. Sedangkan, 
sebanyak 3 data hasilnya kurang sesuai berdasarkan keinginan 
pelanggan dengan persentase 20%. Artinya bahwa nilai uji 
80% menunjukkan sistem mampu merekomendasikan 
pemilihan laptop kepada pelanggan berdasarkan kriteria-
kriteria yang ditentukan dengan tingkat akurasi mencapai nilai 
80%.  

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa :  

A. Aplikasi fuzzy mampu memberikan rekomendasi laptop 
yang cocok dibeli berdasarkan inputan kriteria yang 
diberikan pelanggan  

B. Tingkat akurasi aplikasi mencapai nilai 80% dalam 
memberikan rekomendasi. 

C. Hasil keluaran aplikasi tergantung pada validitas inputan 
yang diberikan oleh pegawai yang dijadikan rujukan 
dalam membentuk parameter himpunan fuzzy 
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Abstrak 

 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk mendiagnosis penyakit telah banyak dikembangkan. Namun tampilan antarmuka sistem yang 

tidak sesuai dengan keinginan pengguna menjadi salah satu alasan kurangnya implementasi sistem tersebut. Responden harus memilih salah satu 
dari 3 rancangan tampilan antarmuka berbasis teknik ragam dialog untuk tahap anamnesis dan pemeriksaan fisik dan 2 rancangan tampilan 
antarmuka untuk pemeriksaan penunjang. Setelah itu dilakukan uji statistik pada rancangan tampilan antarmuka tersebut berdasarkan 
Technology Acceptance Model (TAM) yang telah dimodifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa rancangan antarmuka yang sesuai dengan 
keinginan dokter untuk sistem pendukung keputusan untuk mendiagnosa penyakit pada tahap anamnesis dan tahap pemeriksaan fisik yaitu 
rancangan antarmuka sistem dengan basis pengisian borang, sedangkan tahap penunjang yaitu rancangan antarmuka windowing system. 

 

Kata kunci : diagnosis penyakit, SEMPLS, sistem pengambilan keputusan, TAM modifikasi 

Abstract 

 
Decision Support System (DSS) to diagnose illness has been developed. But the interface of system that’s not in accordance with the users 

wishes to be one reason for the lack of implementation of the system. Respondents should select one of 3 interfacial-based interface design 
layouts for the history (anamnesis) and physical examination and 2 interface design layouts for investigation. After that statistical test on the 
design of the interface display based on the modified Technology Acceptance Model (TAM). The result of the analysis shows that the interface 
design is in accordance with the physician's desire for decision support system to diagnose the disease at the anamnesis stage and physical 
examination stage that is the interface design of the system with base filling, while the supporting stage is the windowing system interface 
design. 

 

Keywords: decision support system, illness diagnose, modified TAM, SEMPLS 

 

I. PENDAHULUAN 

Sistem pendukung keputusan telah banyak digunakan 
untuk membantu dokter dalam mengolah data pemeriksaan 
pasien dan memberikan beberapa diagnosis penyakit 
berdasarkan data pemeriksaan pasien tersebut. Penggunaan 
sistem pendukung keputusan untuk mendiagnosis penyakit 
pasien dapat membantu dokter untuk memberikan keputusan 
klinis (Berner, 1994).  

Namun dalam penerapan sistem pendukung keputusan 
untuk mendiagnosis penyakit pasien banyak juga ditemukan 
mengalami kegagalan (Sittig dan Stead, 1994)). Kegagalan 
dalam penerapan sistem terutama disebabkan oleh kesulitan 
dalam penggunaan sistem karena ketidaksesuaian antarmuka 
sistem dengan kebutuhan dokter Khajouei dan Jaspers, 2008). 
Alasan ketidaksesuaian antarmuka sistem dan kebutuhan 
dokter disebabkan karena sebelum pengembangan sistem tidak 
dilakukan penelitian terkait dengan kebutuhan dokter dan 
antarmuka yang diinginkan. Salah satu penelitian yang telah 
dilakukan untuk menganalisis penerimaan dokter terhadap 
rancangan antarmuka (Sulistianingsih dkk, 2015). Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan TAM dengan 

memodifikasi dan menghilangkan beberapa peubah yang 
diukur pada TAM (seperti pada Gambar 1) dengan 
menggunakan metode regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 
pengguna lebih memilih menggunakan teknik ragam 
dialog Natural Language Processing dan sistem 
pengisian borang untuk tahap anamnesis dan pemeriksaan 
fisik sedangkan pada tahap pemeriksaan penunjang, 
pengguna lebih memilih penggunaan rancangan 
antarmuka dengan teknik ragam dialog windowing 
system. 

 

 

Rancangan 

Antarmuka 

Sistem  

Persepsi 

Kegunaan 

Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan 

Perilaku Niat 

Menggunaka

n 
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Gambar 1. Model TAM Modifikasi Pada Penelitian 

Pada penelitian sebelumnya oleh Sulistianingsih dkk 
(2015), metode statistika yang digunakan dalam mendekati 
model TAM modifikasi yaitu dengan menggunakan regresi 
linier berganda, namun hal tersebut harus memecah bentuk 
model TAM modifikasi, dan dapat menyebabkan bias pada 
model. Agar meminimalisir terjadinya bias, perlu digunakan 
metode yang dapat mengakomodor model sehingga tidak perlu 
dipecah. Maka kali ini akan dilakukan analisis dari TAM 
Modifikasi dalam penerimaan teknik ragam dialog tahap 
penegakan diagnosis penyakit berbasis SPK dengan metode 
SEM (Structural Equation Modelling) PLS (Partial Least 
Square). Sehingga tujuan dari penelitian ini tidak bias dalam 
penginterpretasian hasil analisis nya. Selain itu penambahan 
metode PLS dikarenakan data yang digunakan sedikit yaitu 55 
data, sedangkan SEM hanya mengakomodir 100 lebih data. 

II. METODE PENELITIAN 

1. Alat dan Bahan Penelitian 

Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan sebagai 
alat penelitian menggunakan skala Likert 7. Hal ini 
mengadopsi penelitian dari Venkataraman, dkk (2005) yang 
mengukur skala dan reliabilitas dari TAM. Kuesioner beserta 
item pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan 
rancangan antarmuka yang diajukan pada penelitian ini terdiri 
dari tiga jenis yaitu Natural Language Processing (NLP), 
sistem menu (SM) dan sistem pengisian borang (SPB). 
Variabel yang digunakan merujuk pada penelitian yang 
dilakukan oleh Sulistianingsih, dkk (2015). Tabel 1  

Tabel 1. Kuesioner Penelitian 

Variabel 
Item Pertanyaan/ 

Pernyataan 

Rancangan 

antarmuka 

sistem (RAS) 

Sesuai dengan 

kebutuhan 

Persepsi Meningkatkan 

Variabel 
Item Pertanyaan/ 

Pernyataan 

kegunaan (PK) efektivitas 

Meningkatkan kinerja 

Meningkatkan 

produktivitas 

Sangat berguna 

Persepsi 

kemudahan 

penggunaan 

(PKP) 

Mudah digunakan 

Rancangan mudah untuk 

dipahami 

Interaksi mudah 

dipahami 

Niat perilaku 

menggunakan 

(NPM) 

Berniat menggunakan 

Berniat menggunakan 

lebih sering 

 
Responden pada penelitian ini adalah dokter umum 

yang ada di RSUD dan dengan mempertimbangkan waktu 
tugas dan banyaknya pasien yang harus diperiksa oleh 
dokter spesialis, maka responden penelitian hanya 
difokuskan kepada dokter umum saja. Maka berdasarkan 
hal tersebut teknik sampling yang digunakan pada 
penelitian ini adalah purposive sampling. Responden 
diambil dari masing-masing RSUD di kabupaten Sleman, 
Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul. RSUD yang 
berpartisipasi dalam penelitian ini adalah RSUD Wates, 
Kulon progo, RSUD Wonosari, Gunung Kidul, dan 
RSUD Panembahan Senopati, Bantul. Karena di 
kabupaten Sleman terdapat dua RSUD yaitu RSUD 
Prambanan dan RSUD Sleman, keduanya juga disertakan 
dalam penelitian ini, sehingga total RSUD yang 
berpartisipasi pada penelitian ini adalah 5 RSUD.  

2. Rancangan Anatarmuka 

Adapun rancangan antarmuka pada penelitian ini 
sebagai berikut : 

 

    
                              (a)                                                                                       (b) 
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(c) 

Gambar 2. Rancangan Antarmuka Tahap Anamnesis 

(a). Natural Language Process  (b). Sistem Menu  (c). Pengisian Borang 

 

 
(a)                                                                                     (b) 
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(c) 

Gambar 3. Rancangan Antarmuka Tahap Pemeriksaan Fisik 

(a). Natural Language Process  (b). Sistem Menu  (c). Pengisian Borang 

 

 
                               (a)                                                                     (b) 

Gambar 4. Rancangan Antarmuka Tahap Penunjang 

(a). Windowing System  (b). Interaksi Grafis 

 

Pada Gambar 2, 3, dan 4, merupakan tampilan dari 
rancangan antarmuka yang dipilih oleh responden, 
mulai dari tahapan anamnesis, pemeriksaan fisik dan 
penunjang. 

3. Structural Equation Modelling Partial Least 

Square (SEMPLS) 

Selain dalam perbedaan jumlah data yang dapat 
diakomodir, SEM dengan PLS memiliki bentuk 
model yang berbeda dengan SEM pada umumnya, 
PLS dapat bekerja untuk model hubungan variabel 
dan indikator-indikatorya yang bersifat reflektif 
dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada 
model hubungan yang bersifat reflektif saja 

http://statsdata.blogspot.com/
http://statsdata.blogspot.com/
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(Ghazali, 2006). Berikut model dari SEM dengan 
PLS pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Model SEM PLS 

 

4. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang timbul, maka 
hipotesis untuk penelitian ini antara lain sebagai 
berikut: 

1. Pada tahap anamnesis, variabel-variabel 

akan berpengaruh terhadap variabel 

perilaku niat menggunakan dan seberapa 

besar pengaruhnya. 

2. Pada tahap pemeriksaan fisik, variabel-

variabel akan berpengaruh terhadap 

variabel perilaku niat menggunakan dan 

seberapa besar pengaruhnya. 

3. Pada tahap pemeriksaan penunjang, 

variabel-variabel akan berpengaruh 

terhadap variabel perilaku niat 

menggunakan dan seberapa besar 

pengaruhnya 
Eror yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

1% atau 0.01, hal tersebut berdasarkan eror pada 
bidang kedokteran haruslah sekecil mungkin 
(maksimal 1%). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk semua tahap, baik tahap anamnesis, 
pemeriksaan fisik maupun penunjang, tabel hasil uji t 
(nilai p-value) untuk setiap rancangan antar muka pada 
model TAM dapat dilihat pada tabel 5. Pada tahap 
anamnesis, berdasarkan nilai uji t dan p value bahwa 
rancangan antarmuka sistem Natural Language Process 
(NLP), Sistem Menu (SM) dan Sistem Pengisian 
Borang (SPB), 2 rancangan antarmuka sistem yang 
semua variabelnya berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel perilaku niat menggunakan yang 
menjadi ujung model TAM modifikasi, baik pada secara 
langsung (direct) maupun tidak langsung (indirect), 
yaitu Natural Language Process dan sistem pengisian 
borang. Sedangkan rancangan antarmuka sistem menu 
terdapat variabel yang tidak berpengaruh secara 
signifikan secara langsung yaitu PK → PNM, dengan 
nilai p value (0,048) yang lebih besar dari 1% sehingga 
diambil kesimpulan untuk gagal tolak H0. 

Namun akan dicari rancangan antarmuka sistem 
terbaik pilihan responden dengan melihat nilai R2 pada 
tabel 4. Berdasarkan hasil R2 didapatkan bahwa 
rancangan antarmuka sistem untuk sistem pengisian 
borang (SPB) yang memiliki R2 rata-rata di atas 75% 

untuk setiap variabelnya. Maka dapat dikatakan 
rancangan antarmuka sistem yang dipilih responden 
yaitu dengan sistem pengisian borang (SPB). Struktul 
SEM PLS dari rancangan antar muka sistem pengisian 
borang pada gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Struktur SEM PLS Tahap Anamnesis dengan Sistem 

Pengisian Borang Pada Model TAM Modifikasi 

 

Sedangkan pada tahap pemeriksaan fisik, 2 
rancangan antarmuka sistem yang semua variabelnya 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
perilaku niat menggunakan yang menjadi ujung model 
TAM modifikasi, baik pada secara langsung (direct) 
maupun tidak langsung (indirect), yaitu sistem menu 
dan sistem pengisian borang. Sedangkan rancangan 
antarmuka natural language process terdapat variabel 
yang tidak berpengaruh secara signifikan secara 
langsung yaitu PKP → PNM dengan nilai p value 
(0,047) yang lebih besar dari 1% sehingga diambil 
kesimpulan untuk gagal tolak H0. 

Maka akan dilihat nilai R2 pada tabel 4. Berdasarkan 
hasil R2 didapatkan bahwa rancangan antarmuka sistem 
untuk sistem pengisian borang (SPB) yang memiliki R2 
rata-rata di atas 75% untuk setiap variabelnya. Maka 
dapat dikatakan rancangan antarmuka sistem yang 
dipilih responden yaitu dengan sistem pengisian borang 
(SPB). Struktul SEM PLS dari rancangan antar muka 
sistem pengisian borang pada gambar 12. 

 

 

Gambar 5.12. Struktur SEM PLS Tahap Pemeriksaan Fisik Dengan 

Basis Pengisian Borang Pada Model TAM Modifikasi 

Untuk tahap penunjang, nilai uji t (p-value) untuk 
rancangan antarmuka sistem Interaksi Grafis, memiliki 
variabel yang tidak berpengaruh signifikan secara 
langsung PK → PNM, dengan nilai p value 0,021 lebih 
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besar dari 1%. Sedangkan pada rancangan antarmuka 
sistem windowing system (WS), semua variabel 
berpengaruh secara signifikan. Walaupun berdasarkan 
tabel 4., nilai R2 pada rancangan antarmuka sistem 
intraksi grafis lebih besar dari rancangan antarmuka 
sistem windowing system. Maka responden lebih 
memilih sistem windowing system pada tahap 
penunjang. Struktul SEM PLS dari rancangan antar 
muka windowing system pada gambar 13. 

 

Gambar 5.13. Struktur SEM PLS Tahap Penunjang Dengan 

Windowing System Pada Model TAM Modifikasi 

 

Tabel 4. Nilai R Square* Pada Semua Tahap Dan Semua Rancangan Antarmuka 

Sistem Pada Model TAM Modifikasi 

  

Anamnesis Pemeriksaan Fisik Penunjang 

NLP SM SPB NLP SM SPB WS IG 

PKP 0,579 0,741 0,756 0,763 0,614 0,822 0,763 0,872 

PK 0,715 0,881 0,869 0,799 0,796 0,844 0,789 0,845 

PNM 0,774 0,875 0,820 0,702 0,842 0,849 0,870 0,854 

*Sumber : Perhitungan Software SmartPLS 

 

Tabel 5. Hasil Uji t* (p-Value)* Pada Semua Tahap Dan Semua Rancangan Antarmuka Sistem 

Model TAM Modifikasi 

 Tahap Tahap Anamnesis Tahap Pemeriksaan Fisik Tahap Penunjang 

Rancangan Antar 

Muka 
NLP SM SPB NLP SM SPB WS IG 

Pengaruh 

Antar 

Variabel 

PK→PNM 0,003 0,048 0,002 0,000 0,000 0,000 0,004 0,021 

PKP→PNM 0,004 0,000 0,007 0,047 0,001 0,005 0,000 0,000 

RAS → PNM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

RAS → PK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

RAS → PKP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

*Sumber : Perhitungan Software SmartPLS 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada 
penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu pada tahap 
anamnesis dan tahap pemeriksaan fisik responden lebih 
memilih untuk menggunakan rancangan antarmuka 
berbasis pengisian borang. Sedangkan pada tahap 
pemeriksaan penunjang, responden lebih memilih 
rancangan antramuka windowing system. 
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Abstrak 

 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 

per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara–negara tetangga di Kawasan ASEAN. 

Permasalahan muncul apabila terdapat hambatan untuk konsultasi dokter kandungan dan bidan, baik keterbatasan waktu, kondisi fisik yang 

tidak memungkinkan untuk meninggalkan rumah, maupun masalah financial sehingga menghambat proses penyelesaian masalah ibu hamil. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode Forward Chaining untuk mendeteksi dini gangguan masa kehamilan yang dialami 

masyarakat khususnya bagi Ibu hamil. Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kuantitatif, Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder guna mendukung penelitian ini. Sistem Pakar yang dibuat 

dapat membantu para pakar yaitu bidan/dokter kandungan dalam mendiagnosa gangguan yang terjadi pada masa kehamilan yang diakibatkan 

oleh gejala-gejala yang muncul.  

 

Kata Kunci : Sistem Pakar, Forward Chaining dan gangguan masa kehamilan. 

 

Abstract 

 

Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI) in 2012, AKI (related to pregnancy, childbirth, and childbirth) amounted to 359 per 

100,000 live births. This figure is still quite high when compared with neighboring countries in the ASEAN Region. Problems arise if there are 

obstacles to consultation of obstetricians and midwives, whether time constraints, physical conditions are not possible to leave the house, as 

well as financial problems that hinder the process of solving the problem of pregnant women. The purpose of this study is to apply the Forward 

Chaining method to detect early pregnancy disorders experienced by the community, especially for pregnant women. In the design and 

manufacture of applications The research method used is quantitative method, While the data used are primary data and secondary data to 

support this research. Expert system created to help experts, midwives / obstetricians in diagnosing disorders that occur during pregnancy 

caused by symptoms that appear. 

 

Keywords: Expert System, Forward Chaining and Pregnancy Disorders. 

 

I. PENDAHULUAN 

Kehamilan merupakan suatu proses yang dialami oleh 
seluruh wanita di dunia. Dalam melewati proses kehamilan 
seorang wanita harus mendapatkan persiapan yang benar. Ada 
beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur status 
kesehatan ibu hamil pada suatu wilayah, salah satunya yaitu 
angka kematian ibu (AKI). AKI merupakan salah satu 
indikator yang peka terhadap kualitas dan aksesibilitas fasilitas 
pelayanan kesehatan. Berdasarkan Survei Demografi dan 
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan 
dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 
100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi jika 
dibandingkan dengan negara–negara tetangga di Kawasan 
ASEAN. Pada tahun 2007, ketika AKI di Indonesia mencapai 
228, AKI di Singapura hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, 
Brunei 33 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 112 per 
100.000 kelahiran hidup, serta Malaysia dan Vietnam sama-
sama mencapai 160 per 100.000 kelahiran hidup (Pusat Data 
dan Informasi Kementrian Kesehatan RI,2015). Tren 

mengenai AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga 2012 hasil 
SDKI dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1. Angka Kematian Ibu di Indonesia Tahun 1991-2012 (Sumber : 

BPS, SDKI 1991-2012) 

Melihat data di atas masalah kesehatan ibu hamil sangat 
penting dan berpengaruh terhadap perkembangan janinnya, 
oleh karena itu haruslah dijaga dan diperhatikan sebaik 
mungkin. Pada kenyataannya, untuk mengetahui sehat 
tidaknya suatu kandungan sampai proses kelahiran dapat 
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diketahui dari berbagai sumber dan beberapa ahli kandungan, 
diantaranya dokter spesialis kandungan, bidan dan ahli medis 
kandungan lainnya. Permasalahan muncul apabila terdapat 
hambatan untuk konsultasi, baik keterbatasan waktu, kondisi 
fisik yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan rumah, 
maupun masalah financial sehingga menghambat proses 
penyelesaian masalah.  

Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sistem yang dapat 
mendiagnosis gangguan-gangguan dini pada masa kehamilan. 
Sistem yang dibuat adalah sebuah sistem yang dapat 
menirukan keahlian/kepakaran seorang pakar dalam 
memecahkan suatu permasalahan. Sistem tersebut dalam 
bidang teknologi komputer dinamakan sistem pakar (Expert 
system). Sistem pakar adalah suatu cabang kecerdasan buatan 
yang menggunakan pengetahuan-pengetahuan khusus yang 
dimiliki oleh seorang ahli untuk menyelesaikan suatu masalah 
tertentu (Kusrini,2008). Penelitian ini akan menggunakan 
metode Forward Chaining dalam pembahasannya. Metode 
Forward Chaining banyak digunakan dalam penelitian karena 
mencari solusi melalui masalah dan melakukan pertimbangan 
dari fakta-fakta yang kemudian berujung pada sebuah 
kesimpulan. Dalam menyajikan informasi, penulis bekerja 
sama dengan 2 narasumber yaitu bidan Rini Astuti, A.Md dan 
dokter kandungan dr. Setya Dian Kartika, Sp.OG yang bekerja 
di Dinas Kesehatan Kabupaten banyumas. 

II.  METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau 
masalah. Potensi yang diangkat menjadi masalah pada 
penelitian ini adalah hambatan untuk konsultasi, baik 
keterbatasan waktu, kondisi fisik yang tidak memungkinkan 
untuk meninggalkan rumah, maupun masalah financial 
sehingga menghambat proses penyelesaian masalah pada ibu 
hamil. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara 
Interview langsung ke nara sumber yaitu ibu hamil,bidan dan 
dokter kandungan. Juga melalui kuesioner dan observasi 
langsung ke posyandu dan puskesmas. Sebagai bahan acuan 
penulis merujuk dari buku,jurnal artikel yang membahas 
metode forward chaining dan gangguan apa saja yang dialami 
ibu hamil. Desain penelitian disusun untuk mempermudah 
penulis, setelah itu metode forward chaining dilakukan untuk 
memecahkan masalah terakhir bagaimana pembuatan aplikasi 
pendukung dan hasil dari penelitian. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Posyandu Kelurahan 
Purwosari yang diadakan setiap hari rabu minggu ketiga tiap 
bulannya dan Puskesmas Kecamatan Baturraden  yang 
diadakan setiap hari senin minggu pertama tiap bulannya. 

C. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu Hamil di 
Posyandu Kelurahan Purwosari dan Puskesmas Kecamatan 
Baturraden. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif, Sedangkan data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder guna mendukung penelitian ini. 
Selanjutnya kalau dilihat dari segi cara atau teknik 
pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat 
dilakukan dengan interview, kuesioner (angket), observasi 
(Sugiyono, 2013). 

 Interview/wawancara, merupakan teknik pengumpulan 
data yang digunakan untuk lebih mendalami 
responden secara spesifik yang dapat dilakukan 
dengan tatap muka ataupun komuikasi menggunakan 
alat bantu komunikasi. 

 Kuesioner, adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberri seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawab. 

 Obervasi, ialah pengamatan dengan format atau 
blangko tertentu. Data observasi bukanlah sekedar 
mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan 
kemudian mengadakan penilaian kepada skala 
bertingkat. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
data kualitatif. Tujuan Analisis Data kualitatif yaitu agar 
peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel 
sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang 
dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat 
penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak 
menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. 

Pengumpulan informasi 

 

Potensi dan masalah 

Referensi  

: Buku,Jurnal,Artikel 
 

Desain Penelitian 

 
Validasi 

 

Revisi 

 

Perancangan Metode 

Forward Chaining 

 
Pembuatan Aplikasi 

 

Hasil 
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Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah 
dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang 
sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa  

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 
Forward Chaining. Mekanisme dari sistem forward chaining 
dimulai dengan memasukkan sekumpulan fakta yang 
diketahui kedalam memori kerja, kemudian mencocokkan 
fakta-fakta tersebut dengan bagian IF dari rules IF-THEN. 
Bila ada fakta yang cocok dengan bagian IF, maka rule 
tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah 
fakta baru (bagian THEN) ditambahkan kedalam database. 
Setiap kali pencocokkan, dimulai dari rule teratas. Setiap rule 
hanya boleh dieksekusi sekali saja. Proses pencocokkan 
berhenti bila tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi atau 
sudah mencapai goal atau tidak ada lagi aturan yang 
premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Flowchart dari 
metode forward chaining dalam penelitian dapat kita lihat 
pada gambar di bawah ini :  

 

Gambar 3. Flowchart 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh yang kemudian 
dikelolah melalui tahap analisa data dalam basis pengetahuan. 

TABEL I.  BASIS PENGETAHUAN DATA JENIS GANGGUAN 

No Kode Nama Penyakit 

1 D001 Abortus Imminens 

2 D002 Abortus Insipiens 

3 D003 Abortus Inkomplit 

4 D004 Abortus Komplitus 

5 D005 Abortus Infeksiosa 

6 D006 Kehamilan Ektopik 

7 D007 Mola Hidatidosa 

8 D008 Ruptura Uteri 

9 D009 Placenta Previa 

10 D010 Solusio Plasenta 

11 D011 Anemia 

12 D012 Pre eklamsia 

13 D013 Eklamsia 

TABEL II.  BASIS PENGETAHUAN DATA GEJALA 

No Kode Gejala 

1 G001 Kehamilan < 28 minggu 

2 G002 Kehamilan > 28 minggu 

3 G003 Perdarahan pervaginam sedikit 

4 G004 Perdarahan pervaginam sedang 

5 G005 Perdarahan pervaginam banyak 

6 G006 Kontraksi Uterus 

7 G007 Nyeri perut terus menerus(nyeri memilin) 

8 G008 Uterus Lunak 

9 G009 Nyeri Abdomen tiba-tiba 

10 G010 Perdarahan tanpa rasa sakit dan berulang 

11 G011 Mual dan muntah 

12 G012 Nyeri punggung 

13 G013 Letih, sering mengantuk 

14 G014 Tekanan darah terus meningkat 

15 G015 Kejang 

16 G016 Kadang disertai kontraksi 

17 G017 Serviks terbuka 

18 G018 Kram/Nyeri perut bawah 

19 G019 Ostium serviks menutup 

20 G020 Keluar fluor berbau busuk 

21 G021 Nyeri bahu dan tulang panggul 

22 G022 Pernafasan dan denyut nadi lebih cepat 

23 G023 Warna perdarahan merah segar 

24 G024 Hipertiroidisme (gugup,lelah,detak jantung cepat tidak 

teratur,berkeringat banyak) 

25 G025 Kontraksi berlangsung cepat 

26 G026 Pusing dan lemah 

27 G027 Sesak nafas 

28 G028 Hilang kesadaran dan koma 

29 G029 Mulut Rahim tertutup rapat 

30 G030 Uterus sesuai usia kehamilan 

31 G031 Sebagian jaringan keluar 

32 G032 Uterus mengecil 

33 G033 Demam tinggi 

34 G034 Dehidrasi 

35 G035 Adanya Anemia 

36 G036 Ukuran Rahim lebih besar 

37 G037 Rahim terasa sakit 

38 G038 Nyeri kepala 

39 G039 Sakit kepala parah 

40 G040 Agitasi(Keresahan) 

41 G041 Rasa mules sering dan kuat 

42 G042 Test kehamilan positif 

43 G043 Kram perut ringan 

44 G044 Dinding perut tegang 

45 G045 Mual dan muntah disertai rasa nyeri 

46 G046 Kontraksi kuat sampai kolaps 

47 G047 Rasa tidak tegang saat palpasi 

48 G048 Keputihan berbentuk jaringan seperti anggur 

49 G049 Nyeri Perut 

50 G050 Luka pada lidah 

51 G051 Gangguan penglihatan 

52 G052 Janin masih berada dalam Rahim 

53 G053 Test kehamilan dapat positif/negative 

54 G054 Denyut jantung janin ada 

55 G055 Rasa tidak nyaman pada panggul 

56 G056 Gerakan janin dalam Rahim tidak aktif 

57 G057 Kulit pucat 

58 G058 Kenaikan berat badan secara mendadak 
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59 G059 Lemah,pucat dan tekanan darah turun 

60 G060 Janin masih terdapat di dalam Rahim 

61 G061 Gelisah hingga pingsan 

62 G062 Penurunan kepala tidak masuk pintu atas panggul 

63 G063 Tidak adanya gerakan dan detak jantung janin 

64 G064 Membran mukosa pucat 

65 G065 Nyeri perut pada bagian atas 

66 G066 Bengkak pada telapak kaki,pergelangan kaki, wajah 
dan tangan 

67 G067 Bantalan kuku pucat 

 

Penanganan awal untuk setiap penyakit gangguan masa 
kehamilan adalah sebagai berikut : 

TABEL III.  PENANGANAN AWAL 

No Nama Penyakit Penanganan Awal 

1 Abortus Imminens Bedrest total, pemberian obat-obatan dan 

pemberian hormon progesteron atas 

rekomendasi dokter   

2 Abortus Insipiens Segera ke dokter atau bidan terdekat untuk 
penangan lebih lanjut sebelum 

dilaksanakan tindakan kuretase 

3 Abortus Inkomplit Segera ke dokter atau bidan terdekat untuk 
penangan lebih lanjut sebelum 

dilaksanakan tindakan kuretase 

4 Abortus Komplitus Segera ke dokter atau bidan terdekat untuk 
tindakan kuretase 

5 Abortus Infeksiosa Segera ke dokter atau bidan terdekat untuk 

penanganan lebih lanjut 

6 Kehamilan Ektopik Segera ke dokter atau bidan terdekat untuk 
penanganan lebih lanjut 

7 Mola Hidatidosa Segera ke dokter atau bidan karena 

kehamilan harus segera dihentikan dengan 

cara kuretase atau histerektomi  

8 Ruptura Uteri Segera ke dokter atau bidan terdekat untuk 

penanganan lebih lanjut 

9 Placenta Previa Bedrest total,hindari 

mengangkat/membawa barang berat, 
hindari berhubungan seks, konsumsi obat 

penambah darah atau makanan yang 

mengandung zat besi, asam folat, vitamin 
B12. 

10 Solusio Plasenta Segera ke Rumah Sakit untuk rawat inap 

11 Anemia Istirahat yang cukup, konsumsi makanan 

yang mengandung lebih banyak zat besi 
dan tinggi vitamin C 

12 Pre eklamsia Konsumsi parasetamol dosis rendah, 

suplemen kalsium atas rekomendasi dokter. 
Rawat inap sampai proses melahirkan bila 

semakin parah 

13 Eklamsia Segera rawat inap dan segera melakukan 

tindakan melahirkan 

 

Setelah basis pengetahuan disusun, berikutnya adalah 
penyusunan basis aturan dengan metode forward chaining : 

TABEL IV.  BASIS ATURAN GEJALA GANGGUAN KEHAMILAN 

No Aturan Gejala Penyakit 

1 IF G001 AND G003 AND G016 AND G029 AND G008 AND 

G052 AND G029 THEN D001 

2 IF G001 AND G004 AND G017 AND G030 AND G041 AND 

G053 AND G060 THEN D002 

3 IF G001 AND G005 AND G018 AND G017 AND G031 AND 

G030 AND G042 THEN D003 

4 IF G001 AND G003 AND G006 AND G019 AND G031 AND 

G032 AND G043 THEN D004 

5 IF G001 AND G007 AND G020 AND G033 AND G044 AND 

G034 AND G061 THEN D005 

6 IF G001 AND G007 AND G008 AND G021 AND G003 AND 

G026 AND G045 THEN D006 

7 IF G001 AND G004 AND G011 AND G024 AND G048 AND 
G055 AND G063 THEN D007 

8 IF G002 AND G007 AND G009 AND G022 AND G034 AND 

G046 AND G004 THEN D008 

9 IF G002 AND G010 AND G023 AND G035 AND G047 AND 

G054 AND G063 THEN D009 

10 IF G002 AND G012 AND G025 AND G004 AND G037 AND 

G049 AND G056 THEN D010 

11 IF G013 AND G026 AND G038 AND G050 AND G057 AND 

G064 AND G067 THEN D011 

12 IF G002 AND G014 AND G027 AND G039 AND G051 AND 

G011 AND G065 THEN D012 

13 IF G002 AND G015 AND G028 AND G040 AND G039 AND 

G059 AND G049 THEN D013 

B. Implementasi 

 Tampilan Awal 

 

Gambar 4. Tampilan Awal Program 

 Halaman Daftar Gejala 

 

Gambar 5. Halaman Daftar Gejala 
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 Halaman Data Diagnosis 

 

Gambar 6. Halaman Data Diagnosis 

 Halaman Konsultasi 

 

Gambar 7. Halaman Konsultasi 

IV. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan antara 
lain : 

 Metode forward chaining ini akan diterapkan ke 
aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi dini gangguan 
masa kehamilan. 

 Sistem Pakar yang dibuat dapat membantu para pakar 
yaitu bidan/dokter kandungan dalam mendiagnosa 
gangguan yang terjadi pada masa kehamilan yang 
diakibatkan oleh gejala-gejala yang muncul sehingga 
mempermudah dalam memberikan penanganan yang 
cepat dan tepat. 

 Implementasi metode forward chaining diharapkan 
mampu memberikan diagnosa yang tepat. 

B. Saran 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan pembahasan 
penyakit serta gejala-gejala pada masa kehamilan  lebih 
diperluas lagi, sehingga penelitian ini lebih sempurna 
dan hasil diagnosa lebih berkembang. 

 Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 
metode yang terbaru. 
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Abstrak 

Pemerintah desa Kutasari merupakan instansi pelayanan publik di tingkat desa yang melayani berbagai macam administrasi, salah satunya 

adalah pelayanan administrasi kependudukan.  Banyak jenis layanan yang dilayani oleh petugas layanan. Tiap-tiap layanan memiliki syarat yang 

berbeda-beda. Masyarakat sering harus kembali karena syarat untuk mendapatkan dokumen administasi kurang lengkap. Penelitian ini membuat 

rancangan sistem layanan berbasis sms gateway yang melayani permohonan layanan melalui sms, sehingga masyarakat dapat mengetahui syarat 

permohonan dokumen sebelum berangkat ke kantor desa. Web Service dipergunakan untuk mengambil data dari database aplikasi 

kependudukan yang saat ini dipakai. Hasil penelitian ini adalah rancangan sistem layanan berbasis sms yang terintegrasi dengan database 

aplikasi kependudukan dalam bentuk dokumen SKPL dan dokumen DPPL.   

 

Kata kunci : web service, sms gateway, kependudukan. 
 

Abstract 

 

Kutasari village government is a public service agency at the village level that serves a variety of administration, one of the service is 

service of civil administration. Many types of services are served by village government officer. Each service has different requirements. 

Communities often have to return because of the requirement to obtain administrative documents are incomplete. This research makes the 

design of SMS gateway-based service system that serves the service request through SMS so that the public can find out the requirements of the 

document before going to the village office. Web Service is used to retrieve data from the database of citizen administration applications 

currently in use. The result of this research is the design of  SMS based service system integrated with the database of civil administration 

application in SKPL document and DPPL document . 

   

Keywords: web service, sms gateway, civil administration. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Desa merupakan pemerintahan yang berada di tingkat 

desa. Kantor desa merupakan pusat pelayanan publik di desa. 

Kantor desa melayani berbagai macam layanan terkait dengan 

administrasi. Salah satunya adalah administrasi 

kependudukan. 

Desa Kutasari memiliki infrastruktur teknologi komunikasi 

yang cukup baik, seperti terjangkaunya signal semua provider 

telekomunikasi di Indonesia. Penduduk desa Kutasari 

berjumlah 6.025 jiwa dengan jumlah (KK) sebanyak 1.791 

KK.  

Bagian Pelayanan pada kantor Desa Kutasari melayani 

berbagai macam permohonan dokumen administrasi, 

diantaranya adalah dokumen kependudukan, dokumen ijin 

usaha, surat pengantar, surat keterangan dan lain-lain. 

Terdapat dua petugas yang melayani pelayanan tersebut. 

Menurut petugas tersebut, dalam satu hari, biasanya terdapat 

15 orang yang melakukan permohonan. Satu orang biasanya 

memohon lebih dari satu permohonan, misalnya surat 

keterangan domisili dan surat ketrangan ijin usaha, dan 

sebagainya. Pada saat-saat tertentu pemohon bisa dua kali lipat 

atau lebih, misalnya pada saat akan dibukanya formasi CPNS 

dan sebagainya. 
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Dalam pelayanan administrasi kependudukan, kantor desa 

Kutasari menggunakan aplikasi  SMARD (Sistem Informasi 

Masyarakat Desa). Aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten 

Banyumas. 

Kendala yang ditemui dalam pelayanan tentang 

administrasi kependudukan adalah ketidaktahuan masyarakat  

tentang persyaratan yang harus dilengkapi ketika mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Hal 

ini menyebabkan masih ada masyarakat yang harus kembali 

melengkapi persyaratan ketika sampai di kantor Kepala Desa. 

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat 

sebuah sistem yang dapat memberikan informasi secara 

langsung kepada masyarakat tentang persyaratan dalam 

mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen 

kependudukan.  Salah satu sistem yang dapat dipergunakan 

dalam hal ini adalah sistem informasi dengan menggunakan 

web service dan sms gateway.    

Web service merupakan salah satu teknologi  yang dapat 

dipergunakan untuk pertukaran data antar sistem yang 

berlainan (heterogen) (Dudhe, 2014) yang dapat 

berkomunikasi antar mesin melalui jaringan (Bassil 2012). 

Web service dapat bertukar data menggunakan pola antar 

program (software) (Budiman, 2015).   Hal ini perlu dilakukan 

karena dalam melayani permohonan dokumen kependudukan, 

desa Kutasari menggunakan aplikasi SMARD. Dengan 

demikian data harus diintegrasikan dengan aplikasi tersebut. 

Sedangkan teknologi Short Message Service (SMS) 

dipergunakan sebagai media komunikasi antara masyarakat 

dengan sistem yang akan dibuat, karena SMS merupakan 

teknologi yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi belakangan ini (Triyono, 2010). 

Dengan demikian setiap orang yang memiliki alat teknologi 

informasi dan komunikasi telah dapat menggunakan teknologi 

SMS. Menurut Muzid (2015) SMS dapat dipergunakan untuk 

sistem layanan informasi yang bersifat satu arah atau dua arah, 

sehingga masyarakat dapat berkomunikasi dengan sistem dan 

sistem melakukan respon.  

Tool yang dapat dipergunakan dalam membangun sms 

gateway adalah Gammu sms gateway yang memiliki berbagai 

function yang berkaitan degan sms (Aziz, 2015). Sedangkan 

web service memiliki berbagai standar diantaranya adalah  

WSDL (Web Service Description Language), SOAP (Simple 

Object Access Protocol), UDDI (Universal Description, 

Discovery, and Integration Infrastructure), BPEL (Business 

Process Execution Language) (Raditia, 2014).  Raditia (2014) 

juga mengatakan bahwa terdapat jenis web service lain yang 

semakin popular, yaitu REST (Representatif State Transfer).   

Penelitian ini terbatas pada perancangan sistem yang 

menginformasikan kelengkapan permohonan dokumen 

administrasi kependudukan dan notifikasi kepada petugas 

pelayanan bahwa ada masyarakat yang membutuhkan layanan 

melalui teknologi sms. 

Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana membuat rancangan sistem layanan 

permohonan dokumen kependudukan berbasis web service 

dan sms.   

Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan sistem 

informasi berbasis web service dan sms gateway untuk 

meningkatkan layanan masyarakat di desa Kutasari pada 

layanan administrasi kependudukan. 

Manfaat dari penelitian ini adalah berupa rancangan sistem 

yang dapat dipergunakan sebagai panduan/acuan untuk 

membangun sistem layanan masyarakat yang pada akhirnya 

akan meningkatkan layanan masyarakat desa Kutasari dalam 

hal administrasi kependudukan. 

Penelitian yang memanfaatkan web service untuk layanan 

umum telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya 

adalah Kurniawati (2016) yang lakukan penelitian tentang 

metode pengumpulan data penduduk menggunakan perangkat 

smartphone android yang dilakukan oleh kepala lingkungan, 

sehingga mempermudah kinerja petugas sensus. Teknologi 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah PHP web service 

yang diakses dengan perangkat smarphone android. Hasil 

penelitian berupa aplikasi sensus penduduk berbasis android 
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yang dapat mengirimkan data pada database induk 

menggunakan web service.  

Penelitian lainnya adalah tentang layanan pengaduan 

masyarakat berbasis android dan web service yang dilakukan 

oleh Jumardi (2016). Dalam penelitian ini,  Jumardi 

menggunakan aplikasi android sebagai antarmuka dan sistem 

yang dipergunakan untuk memasukkan pengaduan tentang 

sampah oleh masyarakat. Sedangkan web service berperan 

sebagai metode pertukaran data untuk sistem-sistem lain yang 

berhubungan dengan sistem ini. 

Penelitian tentang penggunaan SMS Gateway juga telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya 

adalah Johannis (2013). Johannis melakukan penelitian 

pemanfaatan sms gateway untuk pelaporan dan penangan 

pelanggaran ketertiban umum di wilayah POLRES Lembata.  

Pada penelitian Johannis, sms dipergunakan sebagai gerbang 

sms yang dipergunakan untuk komunikasi antara aparat 

hukum dan sistem yang memberikan respon secara otomatis. 

Sistem di belakang sms gateway memiliki database dan 

aplikasi desktop yang memberikan respons terhadap sms yang 

masuk ke sistem. 

Selain itu terdapat penelitian lain yang mengkolaborasi 

web site dan sms gateway dalam sistem pelelangan ikan pada 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilakukan oleh Adiyanto 

(2013). SMS diperguanakan untuk mengirimkan informasi 

kepada pengurus TPI dan konsumen secara bersamaan. 

Sedangkan web site dipergunakan untuk mengelola data 

transaksi pelelangan dan sebagai informasi yang lebih detail 

tentang TPI. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang 

diperoleh melalui wawancara.  Wawancara dilakukan kepada 

ketua RT, Kepala Desa dan staf kantor desa Kutasari. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi 

awal tentang proses bisnis dan kendala yang dihadapi. Jika 

data/informasi mencukupi maka dibuat SKPL (Spesifikasi 

Kebutuhan Perangkat Lunak) berdasarkan data tersebut. Jika 

tidak maka dilanjutkan dengan Observasi dan jika data belum 

mencukupi dilanjutkan dengan Studi Pustaka. Berdasarkan 

data dan informasi dari hasil wawancara, observasi dan studi 

pustaka maka dibuat analisis kebutuhan perangkat lunak yang 

terdokumentasi dalam SKPL.  Hasil analisis tersebut 

dipergunakan sebagai bahan untuk perancangan perangkat 

lunak yang didokumentasi ke dalam Deskripsi Perancangan 

Perangkat Lunak (DPPL), jika masih terdapat data/informasi 

yang masih kurang lengkap maka akan dilakukan ke langkah 

pertama yaitu wawancara. Gambar 1 di bawah ini adalah 

flowchart langkah-langkah penelitian.  

 

Gambar 1. Tahapan penelitian 
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1. Alat dan bahan penelitian 

Peralatan yang dipergunakan dalam penelitian antara 

adalah seperangkat computer portable dengan software YED 

Graph Editor dan Microsoft Word untuk membuat rancangan 

topologi, proses dan database. Sedangkan untuk membuat 

rancangan antarmuka digunakan Netbean IDE 8.02. 

Sedangkan bahan penelitian adalah data kependudukan desa 

Kutasari. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Observasi dan studi pustaka dilakukan di kator desa 

Kutasari kecamatan Baturraden kabupaten Banyumas. 

Sedangkan wawancara dilakukan dengan narasumber kepala 

desa dan pegawai bidang pelayanan serta operator aplikasi 

SMARD. 

1. Analisa Kebutuhan  

Kebutuhan untuk membentuk sistem pelayanan 

permohonan dokumen administrasi kependudukan berbasis 

web service dan sms desa Kutasari adalah sebagai berikut. 

a. Pengguna dapat mengetahui jenis-jenis dokumen yang 

diminta melalui sms. 

b. Pengguna dapat mengetahui syarat-syarat pembuatan tiap 

jenis dokumen melalui sms 

c. Pengguna mendapatkan balasan setiap sms yang 

dikirimkannya, termasuk juga jika terjadi kesalahan. 

d. Pengguna dapat memberitahu akan mengajukan layanan 

dokumen melalui sms 

e.  Petugas dapat mengetahui pengirim sms berdasar jenis 

layanan yang dipesan. 

f. Sistem dapat melakukan respon otomatis terhadap sms 

yang masuk melalui sms. 

g. Sinkronisasi data antara sistem dengan database SMARD 

melalui web service. 

2. Perancangan Arsitektur 

Perancangan arsitektur diperlukan untuk melihat 

bagaimana arsitektur akan aplikasi dibuat. Untuk merancang 

arsitektur perlu dikeahui profil arsitektur Teknologi Informasi 

(TI) saat ini, software dan hardware. 

Perangkat TI yang terdapat di kantor desa Kutasari antara 

lain, 4 Personal Computer (PC) untuk pelayanan yang 

terkoneksi pada jaringan kabel ke Modem untuk mengakses 

jaringan internet. Modem juga memiliki fasilitas jaringan wifi 

yang dapat diakses melalui computer portable (laptop). 

Software yang dipergunakan untuk pelayanan kependudukan 

adalah SMARD. Aplikasi SMARD bersifat stand alone 

sehingga tidak bisa di share dalam jaringan. Rancangan 

aksitektur dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini 

 

Gambar 2. Rancangan Arsitektur 

3. Perancangan Proses 

Proses yang dilakukan dalam dua tempat, yaitu Server dan 

Client. Pada Server terdapat web service yang akan menerima 

web service call, mengambil data dari database SMARD dan 

merimkan data melalui web service response. Sedangkan pada 

client terjadi proses menerima sms dari masyarakat, mengolah 

sms untuk di terjemahkan ke dalam perintah layanan, 

mengambil data dari server melalui web service call, 

menerima web service response, mengolah data, merespon 

sms ke pengguna. 

a. Diagram Konteks pada Server 

Diagram ini menggambarkan alur data web service yang 

diletakkan pada server. web service tersebut akan menerima 

web service call, mengambil data dari database SMARD dan 
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merimkan data melalui web service response. Alur data dapat 

dilihat pada Gambar 3 berikut ini. 

 

Gambar 3. Diagram konteks web sevice 

b. DFD Level 1 pada pada Server 

Data Flow Diagram (DFD) level 1 pada pada server 

merupakan diagram aliran data yang lebih detail 

(penjelasan) dari diagram konteks web service. DFD 

Level 1 Web Service dapat dilihat pada gambar 4 

berikut ini. 

 

Gambar 4. DFD Level 1 Web Service 

c. Diagram konteks pada client 

Diagram konteks client menggam barkan alur data 

yang terjadi pada aplikasi layanan berbasis sms yang 

terletak pada sisi client.  Pada sisi ini terjadi proses 

menerima sms dari masyarakat, mengolah sms untuk 

di terjemahkan ke dalam perintah layanan, 

mengambil data dari server melalui web service call, 

menerima web service response, mengolah data, 

merespon sms ke pengguna (masyarakat). Diagram 

konteks pada client dapat dilihat pada gambar 5 

berikut ini. 

 

Gambar 5. Diagram konteks sistem layanan berbasis sms. 
 

d. DFD Level 1 Sistem layanan berbasis sms 

DFD Level 1 Sistem layanan berbasis sms 

merupakan penjelasan lebih detail dari diagram 

konteks sistem layanan berbasis sms. DFD level 1 

dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.  

 

Gambar 6. DFD Level 1 Sistem layanan berbasis SMS 

 

4. Perancangan Database 

Database yang dirancang adalah database pada sisi client. 

Sedangkan basis data pada sisi server adalah database 

aplikasi SMARD yang telah ada sebelumnya, sehingga 

database ini hanya dipilih tabelnya. Tabel yang dipilih 

adalah tabel Penduduk dan Tabel KK. Rancangan database 

terdiri dari Entity Relationship Diagram (ERD) dan Struktur 

tabel. 
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a. ERD  

Rancangan basis data berupa ERD  dapat dilihat pada 

gambar 7 di bawah ini. 

 

Gambar 7. ERD pada client 

b. Struktur tabel 

Dari ERD pada gambar 7 di atas dapat dibentuk 4 tabel 

yaitu tabel Masyarakat, tabel Layanan, tabel Syarat Layanan 

dan tabel Permohonan. 

1)  Tabel Masyarakat 

Tabel Masyarakat adalah tabel untuk menyimpan data 

masyarakat yang diperoleh dari web service response. Struktur 

tabel Masyarakat dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini 

 

Gambar 8. Struktur Tabel Masyarakat 

2)  Tabel Layanan 

Tabel layanan dipergunakan untuk menyimpan data jenis-

jenis layanan yang terdapat pada kantor desa Kutasari. 

Struktur tabel dapat dilihat pada gambar 9 berikut ini. 

 

Gambar 9. Struktur Tabel Layanan 

3) Tabel Syarat Layanan 

Tabel Syarat Layanan dipergunakan untuk menyimpan 

data identifikasi syarat-syarat layanan, misalnya untuk 

memperoleh surat pengantar pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), syaratnya adalah, KK, Surat Pengantar RT 

dan sebagainya. Struktur tabel Syarat Layanan dapat dilihat 

pada Gambar 10 berikut ini.   

 

Gambar 10. Struktur Tabel Syarat Layanan 

4) Tabel Permohonan 

Tabel Permohonan dipergunakan untuk menyimpan data 

permohonan layanan dari masyarakat melalui SMS. Struktur 

tabel Permohonan dapat dilihat pada gambar 11 berikut ini. 

 

Gambar 11. Struktur Tabel Permohonan 

5. Perancangan Web Service 

Macam-macam web service yang menghu-bungkan 

database aplikasi SMARD dan aplikasi request layanan 

kependudukan antara lain: 

a) Mengambil data penduduk. Web service ini berfungsi 

untuk mengambil detail data penduduk. Web service ini 

memiliki parameter nik, kk bertipe string dan 

mengembalikan data berupa nama dan alamat bertipe 

string. 

b)  Mengambil data anggota keluarga. Web service ini 

berfungsi untuk mengambil data anggota keluarga. 

Parameter yang dipakai adalah kk, sedangkan 

kembaliannya adalah daftar nik dan nama dalam bentuk 

array of object dengan atribut nik (string) dan nama 

(string). 

6. Perancangan Auto Reply 

Auto replay merupakan feature yang sangat penting karena 

untuk meminimalisir campur tangan operator, selain itu juga 

untuk mempercepat respon dari SMS yang masuk tanpa harus 



CITISEE 2017                                                                                                                         ISBN: 978-602-60280-1-3 

89 

 

menunggu operator. Algoritma auto reply adalah sebagai 

berikut. 

a) SMS masuk ke tabel Permohonan. 

b) Secara default kolom status akan diisi “pending”. 

c) Setiap kurang dari satu detik sistem melakukan query ke 

tabel  Permohonan berdasarkan status = ”pending” 

d) Jika ada status “pending” maka status diubah menjadi 

“terbalas” sekaligus mengaktifkan function/method untuk 

melakukan reply sesuai dengan nomor hp dan format SMS. 

7. Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka adalah merancang antarmuka yang 

siap digunakan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan 

pengguna perangkat lunak (Suteja Renaldy Bernard, Harjoko 

Agus, 2008). Terdapat 5 tipe utama antarmuka, antara lain  

a) Direct Manipulation, yaitu interaksi langsung pada layar. 

Contohnya drag and drop file ke simbol Recyle Bin. 

b) Menu Selection dengan cara memilih perintah operasi 

melalui menu yang telah disediakan. 

c) Form Fill-in, yaitu dengan mengisi area-area dalam form. 

d) Command Language, yaitu menuliskan perintah yang telah 

ditentukan dalam program menggunakan sintaks tertentu. 

e) Natural Languange, yaitu dengan menggunakan bahasa 

alami manusia, contohnya search engine pada google. 

Terdapat dua jenis antarmuka yang dirancang, yaitu 

antarmuka sistem dengan petugas kantor desa yang mengolah 

data layanan dan mengontrol permohonan. Selain itu 

antarmuka berupa format SMS yang merupakan antarmuka 

antara masyarakat dengan sistem. Sedangkan untuk web 

service tidak dirancang antarmukanya karena tidak memiliki 

antarmuka. 

a. Antarmuka Pengolahan Data Layanan 

Berfungsi sebagai antarmuka dalam pengolahan data layanan. 

Tampilan dapat dilihat pada Gambar 12 berikut ini. 

 

Gambar 12.Rancangan antarmuka Olah Data layanan 

b. Antarmuka Olah Data Masyarakat 

Antarmuka ini berfungsi sebagai kontrol terhadap data 

masyrakat yang pernah melakukan permohonan layanan 

melalui sms. Gambar 13 merupakan tampilan antarmuka 

kontrol terhadap data masyarakat. 

 

Gambar 13. Rancangan Antarmuka data masyarakat 

c. Antarmuka Syarat Layanan 

Rancangan antarmuka syarat layanan merupakan 

rancangan antarmuka yang digunakan untuk mengelola data 

syarat layanan. Tampilan antarmuka tersebut dapat dilihat 

pada gambar 14. 
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Gambar 14.Rancangan Antarmuka pengelolaan data Syarat Layanan  

d. Antarmuka Kontrol Permohonan 

Rancangan antarmuka ini bertujuan untuk melakukan 

kontrol terhadap data-data permohonan yang masuk melalui 

sms. Rancangan dapat dilihat pada gambar 15 berikut ini. 

 

Gambar 15. Rancangan Kontrol Permohonan 

e. Rancangan Format SMS 

Terdapat beberapa layanan yang berkaitan dengan 

administrasi kependudukan yaitu: 

1) Permohonan E-KTP Baru 

KTP.KK.NIK 

Penjelasan: 

KTP : Permohonan membuat KTP Baru 

KK : Nomor KK pemohon 

NIK : NIK Pemohon 

Format Balasan: 

TERIMA KASIH Nama. Syarat KTP Baru KK, Akte, surat 

kehilangan dari POLRI (e-KTP Hilang) 

2) Permohonan KK Baru / Perubahan 

KKBARU.KK.NIK 

Penjelasan: 

KKBARU : Permohonan Membuat KK Baru 

KK : Nomor KK dimana pemohon saat ini terdaftar 

NIK : NIK Pemohon 

Format Balasan: 

Terima Kasih Nama, Syarat Membuat KK Baru. KK 

Asli,E-KTP Asli,FC Akte Kelahiran Semua Keluarga, FC 

Surat Nikah, Surat Pindah dari daerah asal. 

3) Permohonan Perubahan KK 

KKUBAH.KK.NIK 

KKUBAH:Permohonan Perubahan KK 

KK : Nomor KK dimana pemohon saat ini terdaftar 

NIK : NIK Pemohon 

Format Balasan: 

Terima Kasih Nama, Syarat Perubahan KK. KK Asli, E-

KTP Asli, FC Akte Kelahiran Semua Keluarga, FC Surat 

Nikah, Surat Pindah dari daerah asal. FC Akte 

(penambahan), FC Ijazah, FC SK Kerja, FC Surat 

Kematian (Pengurangan). 

4) Permohonan Akte Kelahiran 

AKTE.KK.NIK 

KTP.KK.NIK 

Penjelasan: 

AKTA : Permohonan membuat Akta Kelahiran 

KK : Nomor KK pemohon 

NIK : NIK Pemohon 

Format Balasan: 

Terima Kasih Nama. Syarat permohonan akta kelahiran. 

FC KK, FC KTP Bapak Ibu dan 2 orang saksi, FC surat 

nikah, Surat Kelahiran dari RS/Bidan, Surat Kelahiran dari 

Desa, Surat kuasa (apabila dikuasakan). 

5) Permohonan Surat Pindah 

PINDAH.KK.NIK 

Penjelasan: 

PINDAH : Permohonan membuat Surat Pindah 

KK : Nomor KK pemohon 

NIK : NIK Pemohon 
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Format Balasan: 

Terima Kasih Nama. Syarat permohonan Surat Pindah. KK 

Asli, KTP Asli, Surat Nikah, SKCK dari Kepolisian, Surat 

Kuasa (Apabila dikuasakan), Foto 4x6 (antar desa 4 lb, 

antar kecamatan 6 lb, Antar kabupaten 8 lb). 

6) Permohonan Surat Nikah 

NIKAH.KK.NIK 

Penjelasan: 

NIKAH : Permohonan membuat Surat Nikah 

KK : Nomor KK pemohon 

NIK : NIK Pemohon 

Format Balasan: 

Terima Kasih Nama. Syarat surat nikah. FC KK, FC KTP, 

FC Ijazah, FC Akte kelahiran, foto 3x4 1 lb, foto 2x3 3 lb, 

KK Calon. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan dokumen SKPL dan 

dokumen DPPL yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 

membangun aplikasi permohonan layanan kependudukan 

berbasis SMS pada desa Kutasari, kecamatan Baturraden, 

kabupaten Banyumas. Dalam rancangan tersebut, 

memungkinkan pelayanan permohonan dokumen 

kependudukan dapat dilakukan dengan menggunakan SMS 

yang dapat direspon secara otomatis oleh sistem (aplikasi). 

Selain itu juga memungkinkan untuk mengambil data dari 

basis data aplikasi SMARD menggunakan web service.    
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Abstrak 

 
Kejahatan pornografi memiliki peran terhadap isu negatif seperti kekerasan, kerusakan moral remaja, dan penyakit menular akibat hubungan 

seksual. Kejatahan tersebut disebabkan akibat kurangnya batas yurisdiksi dan arus perkembangan internet yang dapat diakses secara fleksibel. 

Begitu juga potensi anonimitas yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah melakukan klik terhadap segala sesuatu yang muncul di web. 
Faktor lainnya adalah masalah kecenderungan untuk menonton konten-konten yang berbau SARA (Suku Agama Ras Antargolongan) dan unsur 

pornografi. Sebagian besar remaja beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar. Sehingga tidak sedikit di antara para remaja yang 
membuang waktu dengan menonton secara kontinyu tanpa adanya batasan. Studi ini ingin mengkuantifikasi tentang pencegahan pornografi 

sebagai upaya terhadap perlindungan remaja berbasis animasi 3D. 
 
Kata kunci : animasi 3D, pencegahan pornografi, remaja. 
   

Abstract 
 

Pornography has a role to play against negative issues such as violence, adolescent moral decay, and sexually transmitted diseases. The 
aforementioned offense is due to the lack of jurisdictional limits and the flourishing flow of the Internet that can be accessed flexibly. Likewise the 
potential of anonymity that causes a person to easily click on everything that appears on the web. Another factor is the tendency to watch SARA 
content and pornographic elements. Most teenagers assume that this is a natural thing. So that not a few among teenagers who waste time by 
watching continuously without any limitations. This study wishes to quantify the prevention of pornography as an effort to protect 3D-based 
adolescents. 
 
Keywords: 3D animation, pornography prevention, adoloscents. 
 

I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini arus perkembangan teknologi melaju dengan 
pesatnya. Segala kehidupan manusia terbantu dengan sarana 
dan prasarana yang merupakan dukungan dari pada teknologi 
informasi. Namun, bukan untuk menjadikan manusia bertekuk 
lutut terhadap TI, sebaliknya manusia adalah pengendali arus 
modernisasi TI. 

Contoh dari perkembangan TI adalah pemanfaatan internet. 
Internet merupakan salah satu jaringan yang dapat 
menghubungkan satu dengan lainnya dalam area yang tidak 
terbatas. Banyak manfaat yang bisa diperoleh diantaranya 
untuk berkomunikasi, menjadi sumber pencarian literatur, 
membantu melakukan transaksi secara online, dan lain-lain. Di 
antara manfaat tersebut tidak terlepas dari pengaruh negatif. 
Salah satunya adalah masalah pornografi. Menurut Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat KPAI (2017) 
kasus pornografi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. 
Tidak hanya itu, masalah pecandu video konten dewasa sudah 
memasuki tahapan “acting out” yang berarti meniru dari apa 
yang dilihatnya lalu dipraktikkan dalam dunia nyata. Jika hal 
tersebut terus dibiarkan maka dapat merusak tatanan moral 
anak bangsa. 

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang 
pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 
media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 
norma kesusilaan dalam masyarkat. 

Harus diakui bahwa kasus pornografi bukanlah hal yang 
mudah untuk dihindari. Dengan metode by click seseorang bisa 
dengan mudah membuka situs yang awalnya tidak 
diketahuinya. Ancaman tersebut menjadi perhatian khusus bagi 
siapa saja yang menggunakan media terutama internet. 

Di sisi lain, para remaja yang menjadi pionir bangsa pun 
turut memberikan kondisi yang memprihatinkan terkait 
masalah pornografi. Dampak pornografi pada remaja dapat 
menimbulkan perilaku negatif terhadap perilaku seksual, 
seperti dapat mempengaruhi perkembangan serta pola pikir 
remaja (Haryani, dkk., 2012). Ketertarikan remaja terhadap 
konten-konten pornografi berkaitan erat dengan masa transisi 
yang mereka alami. Dalam hal ini, para remaja mengalami 
banyak perubahan seperti emosional, moral, seksual, sosial, 
religi, dan intelektual (Rahmawati, dkk., 2002) 

Remaja yang terlalu sering mengakses situs pornografi 
secara kontinyu akan menjadikan hasrat seksualnya semakin 
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meningkat. Hingga akhirnya mereka mengalami kecanduan 
akan pornografi. Menurut Wallmyr dan Welin dalam (Sunarsih, 
dkk., 2010) memaparkan bahwa “remaja yang sering terpapar 
media porno (lebih dari satu kali per bulan) memiliki pemikiran 
berbeda tentang cara memperoleh informasi seks dengan 
remaja yang tidak pernah terpapar media pornografi dan remaja 
yang jarang terpapar media pornografi (satu kali per bulan). 
Remaja yang jarang dan tidak pernah terpapar media pornografi 
menganggap informasi tentang seks tidak harus didapatkan dari 
media pornografi karena informasi tersebut dapat diperoleh 
dengan bertanya pada teman, guru, maupun orang tua”. 

Permasalahan lain yang timbul akibat pornografi adalah 
kerusakan pada otak. Menurut Gordon S. Bruin (Koto, 2014), 
Pendiri, dan Presiden Inner Gold Counseling Services 
menuturkan bahwa “kecanduan media porno bisa lebih 
berbahaya daripada kecanduan narkoba, karena otak lebih cepat 
merespon informasi yang berasal dari mata dibandingkan 
dengan sumber lain, seperti indra penciuman dan pencernaan”. 
Adapun kerusakan otak yang paling parah terletak pada bagian 
pre frontal corteks (bagian depan otak yang terletak di belakang 
dahi). Gejala yang muncul seperti masalah psikis (susah untuk 
mengambil keputusan, gairah seksual menurun, terjadinya 
perubahan perilaku, dan lain-lain) dan masalah fisik (mudah 
mengalami lelah, mengalami disfungsi ereksi, dan 
menyebabkan impotensi). 

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai bahaya 
pornografi, peneliti tertarik untuk turut serta dalam upaya 
melakukan pencegahan terkait pornografi khususnya di 
lingkungan para remaja. Upaya pencegahan tersebut peneliti 
salurkan melalui media berupa video animasi 3 dimensi tentang 
bahaya pornografi dengan sasaran utama para remaja. 

II.  METODE PENELITIAN 

Berikut ini penjabaran mengenai metode penelitian yang 
digunakan. 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses pengamatan secara 
langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, 
peneliti memilih SMA Kristen Sidareja, Kecamatan Sidareja, 
Kabupaten Cilacap sebagai objek observasi. Observasi yang 
dilakukan meliputi pengamatan terhadap pola perilaku siswa 
terkait pornografi serta pemahaman mereka mengenai masalah 
pornografi. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data dan informasi dengan menyebarkan 
angket berisi pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang diteliti 
untuk dijawab dengan jujur oleh para responden. Dalam 
penelitian ini kuesioner akan dibagikan kepada para responden 
yaitu siswa maupun siswi terkait masalah pornografi. 
Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 
secara faktual terkait pemahaman mereka akan pornografi. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data 
dengan cara mencari literatur-literatur terkait penelitian untuk 

mendapatkan sumber informasi yang relevan dan menambah 
keabsahan penelitian. Dalam penelitian ini referensi yang 
menjadi acuan diantaranya buku bacaan, surat kabar, serta 
jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. 

4. Alat dan Bahan Penelitian 

Sebagai sarana untuk menunjang penelitian 
makadibutuhkan operating system berupa software komputer 
berikut: 

a. Windows 10 sebagai sistem operasi. 

b. Adobe After Effect (software tambahan untuk mengedit 
video). 

c. Adobe Photoshop CS6 (software tambahan untuk mengedit 
gambar). 

d. Adobe Audition 6 (software tambahan untuk mengedit 
suara). 

e. Autodesk 3D’s Max (software tambahan untuk membuat 
animasi). 

5. Konsep Penelitian 

Konsep penelitian menjelaskan secara tersurat mengenai 
alur dari penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alur penelitian 

Tahap pertama yang dilakukan adalah dari proses “mulai”. 
Tahapan ini merupakan tahap awal untuk memulai sebuah 
penelitian. Selanjutnya tahap kedua berupa identifikasi 
masalah. Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi atas 
masalah yang terkait dengan kasus pornografi. Selanjutnya 
tahap ketiga berupa analisis kebutuhan sistem. Untuk tahap ini 
peneliti melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem seperti 
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kebutuhan akan perangkat keras maupun perangkat lunak. 
Selanjutnya tahap terakhir atau tahap keempat yaitu tahap 
selesai. Dalam tahap ini peneliti melakukan pendistribusian 
atau burn to tape. 

6. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode menurut 
Suyanto (2006) yang dimulai dari tahap pra produksi, produksi, 
dan pasca produksi. Metode tersebut dipilih dengan 
pertimbangan bahwa metode tersebut tidak menuntut banyak 
alur. Atau dengan kata lain metode ini dianggap lebih cocok 
untuk diimplementasikan karena memberikan kemudahan 
dengan tahap yang jelas. 

a. Pra Produksi 

Proses ini memuat tahapan ide dan konsep, skenario, sketsa 
model atau karakter, storyboard, dan take voice & music 
backround. Ide dan konsep penelitian didasarkan kepada 
fenomena di lapangan yang menunjukkan kondisi 
memprihatinkan para remaja dalam masalah pornografi. 
Skenario yang dibuat berupa alur cerita untuk menggambarkan 
bahaya pornografi dan pencegahannya. Sketsa model objek 
menunjukkan pembuatan atas sketsa karakter seperti gambar 
tampak samping, depan, kanan-kiri, maupun depan-belakang. 
Kemudian untuk storyboard menunjukkan urutan dalam proses 
produksi animasi. Yang terakhir take voice & music backround 
akan memberikan efek suara untuk mengisi suara karakter. 

b. Produksi 

Tahap produksi dimulai dari modeling. Dalam tahap ini 
objek karakter mulai dibuat dalam bentuk 3D. Selanjutnya 
tahap texturing yaitu pemberian warna untuk karakter. 
Tujuannya agar karakter yang telah dimodelkan sebelumnya 
terkesan lebih hidup atau nyata. Kemudian tahap lighting. 
Karakter diberi pencahayaan agar terkesan lebih realistis. 
Selanjutnya tahap environment effect, yaitu dengan 
memberikan efek-efek pada model sehingga menambah kesan 
realistis. Tahap selanjutnya adalah animation, yaitu untuk 
membuat animasi dari karakter yang telah dimodelkan. Yang 
terakhir adalah tahap rendering. Tahap ini merupakan tahap 
untuk mengkalkulasi dari proses-proses sebelumnya sehingga 
animasi semakin memiliki nilai estetis dan menarik. 

c. Pasca Produksi 

Tahap ini dimulai dari editing animation and voice. 
Kemudian dilanjutkan ke tahap compositing and visual effect, 
adding sound and audio, preview, dan burn to tape. 

7. Beta Test 

Pengujian beta ini dilakukan dengan metode 
kuesioner/angket. Dari 49 responden masing-masing diberikan 
angket yang berisi pertanyaan untuk memberikan tanggapan 
atas video animasi 3D yang dibuat. Skema penilaiannya 
menggunakan skala likert dengan bobot Sangat Setuju (SS), 
Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 
Tidak Setuju (STS). 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut dipaparkan hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan. 

1. Tahap Pra Produksi 

Dimulai dari ide dan konsep penelitian yaitu berupa 
pembuatan video animasi 3D untuk menjelaskan mengenai 
masalah pornografi dan upaya pencegahannya. Hal ini 
bertujuan untuk memberikan pemahaman serta sharing-
knowledge kepada para remaja akan pornografi. 

Kemudian skenario yang dibuat memberikan gambaran 
dimulai dari penjelasan tentang bahaya pornografi bagi otak 
beserta contohnya, kemudian ditampilkan contoh seorang 
pecandu pornografi dan akibatnya, memberikan penjelasan 
tentang cara pencegahan pornografi, menjelaskan media yang 
dapat digunakan untuk mengakses konten pornografi, serta 
memberikan pesan moral untuk para remaja khususnya. Tahap 
selanjutnya adalah pembuatan model atau karakter 

 

Gambar 2. Karakter bernama Joni 

 

Gambar 3. Sketsa perpustakaan pornografi 

2. Tahap Produksi 

Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat pemodelan 

untuk karakter. 
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Gambar 4. Model untuk karakter Joni Selanjutnya membuat model 

environment kelas 

Selanjutnya membuat model environment kelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pembuatan environment kelas 

Selanjutnya adalah memberikan texturing pada objek. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pemberian texturing pada environment kelas 

Selanjutnya adalah memberikan pencahayaan pada objek 

atau texturing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pemberian lighting pada objek 

Selanjutnya adalah pembuatan animasi pada objek. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Proses animation pada perpustakaan porno 

3. Tahap Pasca Produksi 
Pada tahap ini dimulai dengan melakukan editing animation 

and voice. Pengeditan animasi dilakukan untuk memberikan 

kehalusan pada perpindahan objek yaitu dengan mengatur 

pergeseran frame. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Proses editing animasi 

Selanjutnya memberikan efek visual pada animasi sehingga 

animasi yang dihasilkan dapat menampilkan unsur estetika. 
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Gambar 10. Proses compositing animasi 

Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pemberian suara 

dan efek pada animasi. Adapun perangkat lunak yang 

digunakan. 

Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pemberian suara 

dan efek pada animasi. Adapun perangkat lunak yang 

digunakan. 

IV. KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode pengembangan sistem terdiri dari tiga tahapan yaitu 
pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 

2. Dari hasil pengujian menjelaskan bahwa video animasi 3D 
tentang masalah pornografi dan pencegahannya memiliki 
nilai kelayakan untuk dijadikan sebagai pembelajaran 
sekaligus upaya perlindungan terhadap remaja pada 
khususnya. 
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Abstrak 

 

Berdasarkan masalah yang dijumpai pada guru kelas 5 SD N 1 Grendeng, bahwa guru kesulitan dalam menyampaikan materi pokok bahasan 

bilangan bulat dan kurang media pendukung sehingga siswa sulit memahami materi pokok bahasan bilangan bulat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk membuat media pembelajaran berbasis video animasi 2D menggunakan teknik animasi motion graphics pada mata pelajaran 

matematika pokok bahasan bilangan bulat untuk siswa kelas 5 SD Negeri 1 Grendeng. Selain itu, untuk mengetahui respon siswa kelas 5 SD 

Negeri 1 Grendeng terhadap media pembelajaran yang dibuat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi, 

metode interview dan metode pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil uji kelayakan melalui 

pengujian Alpha menunjukkan bahwa video animasi telah layak diuji coba karena telah sesuai dengan storyboard. Sedangkan hasil pengujian 

beta, 94,81% respon siswa menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis video animasi sudah jelas, menarik, kualitas suara sudah jelas, dan 

menyenangkan. Serta  materi yang disampaikan mudah dipahami, dan materi yang dibahas sudah sesuai.  

 

Kata Kunci : animasi 2D, motion graphics, media pembelajaran. 

 

Abstract 

 

Based on the problems encountered in the 5th grade teacher of SD N 1 Grendeng, because the teacher difficulties in publishing the subject 

of integers and less supporting media so that students are difficult to understand the subject of integers. The purpose of this research is to make 

2D animated video-based learning media using motion graphics animation technique on mathematics subjects of integer subject for grade 5 

students of SD Negeri 1 Grendeng. In addition, to know the response of 5th grade students of SD Negeri 1 Grendeng to the instructional media 

made. The data used in this research are observation method, interview method and library method. Data analysis in this research use 

descriptive qualitative analytic. Feasibility test results. Shows video games that match the storyboard. While the results of beta testing, 94.81% 

of students' responses state the sports media is definitely, interesting, sound quality is clear, and fun. And the material has been read easily 

understood, and the material has been appropriate. 

 

Keywords: 2D animation, motion graphics, learning media.. 

 

I. PENDAHULUAN 

Guru sebagai ujung tombak dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan kemampuannya, 
mengingat perubahan yang terjadi begitu cepat dan ilmu 
pengetahuan terus berkembang sangat pesat. Untuk mengatasi 
kondisi seperti itu dibutuhkan guru yang pandai meneliti dan 
sekaligus memperbaiki proses pembelajarannya (Sidi dalam 
Sukidin, 2002). 

Mutu pendidikan dapat tercapai, jika kegiatan belajar 
mengajar (KBM) dapat berjalan secara efektif.  Artinya proses 
belajar dapat berjalan dengan lancar, terarah, dan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. Menurut Rusyan (dalam Sukidin, 
2002) kriteria proses belajar mengajar efektif meliputi: (1) 
mampu mengembangkan konsep generalisasi serta mampu 
mengubah bahan ajar yang abstrak menjadi jelas dan nyata, 

(2) mampu melayani gaya belajar dan kecepatan belajar 
peserta didik yang berbeda, (3) melibatkan peserta didik 
secara aktif dalam pengajaran sehingga proses belajar 
mengajar mampu mencapai tujuan sesuai dengan program 
yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan data nilai rata – rata ujian semester dari 
Sekolah Dasar Negeri 1 yang ada di UPK Purwokerto Utara 
Tahun Pelajaran 2015/2016 diperoleh hasil bahwa SD Negeri 
1 Grendeng memperoleh jumlah nilai paling rendah 
dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri 1 lainnya. Dan 
berdasarkan hasil pencarian data di SD Negeri 1 Grendeng 
diperoleh hasil bahwa prestasi siswa kelas 5 untuk mata 
pelajaran matematika cukup rendah. Hal ini terbukti dari niai 
ujian ulangan akhir semester yang diperoeh hanya sebesar 
55,7.  
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Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil kuesioner siswa 
kelas 5 SD Negeri 1 Grendeng tentang mata pelajaran yang 
tidak disukai dan dinilai paling sulit, disajikan dalam Gambar 
1 berikut : 

 
Gambar 1. Grafik Tentang Mata Pelajaran yang Tidak Disukai dan 

Mata Pelajaran yang Paling Sulit (Sumber : SD Negeri 1 Grendeng 

2015) 

Berdasarkan grafik Gambar 1, menunjukkan bahwa masih 
banyak siswa yang tidak menyukai mata pelajaran matematika 
dan menganggap mata pelajaran Matematika yang paling sulit. 
Hal tersebut menjadi tantangan bagi guru sebagai ujung 
tombak di bidang pendidikan agar matematika yang dianggap 
menakutkan menjadi pelajaran yang disenangi.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh guru 
kelas 5 SD N 1 Grendeng, guru kesulitan dalam 
menyampaikan materi pokok bahasan bilangan bulat dan 
kurang media pendukung sehingga siswa sulit memahami 
materi pokok bahasan bilangan bulat. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu inovasi pembelajaran agar guru lebih mudah 
dalam menjelaskan materi pokok bahasan bilangan bulat. 
Media animasi merupakan suatu alternatif untuk menjelaskan 
materi pokok bahasan bilangan bulat, sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

Adapun kelebihan media video/film untuk media 
pembelajaran menurut Susilana dan Riyana (2009), 
diantaranya : (1) memberikan pesan yang dapat diterima 
secara lebih merata oleh siswa; (2) sangat bagus untuk 
menerangkan suatu proses; (3) mengatasi keterbatasan ruang 
dan waktu; (4) lebih realistis, dapat diulang – ulang dan 
dihentikan sesuai dengan kebutuhan; (5) memberikan kesan 
yang mendalam, yang dapat mempengaruhi sikap siswa. 

Salah satu teknik yang digunakan dalam video adalah 
motion graphics. Menurut Sukarno dan Setiawan (2014), 
motion graphics adalah potongan-potongan media visual 
berbasis waktu yang menggabungkan film dan desain grafis. 
Motion graphics tidak hanya digunakan sebagai media 
promosi, namun saat ini motion graphics juga digunakan 
dalam media pembelajaran. Atas dasar itu, peneliti akan 
menggunakan video animasi 2D menggunakan motion 
graphics sebagai media pendukung dan media pembelajaran 
untuk meningkatkan pemahaman dalam mata pelajaran 
Matematika dan berikut hasil kuesioner siswa kelas 5 SD 
Negeri 1 Grendeng tentang ketertarikan pada animasi bergerak 
tersaji dalam Gambar 2 berikut : 

 
Gambar 2. Ketertarikan Siswa Terhadap Animasi  

 

Berdasarkan grafik Gambar 2, menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswa menyukai animasi bergerak. Dari uraian 
di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
Bagaimana membuat media pembelajaran berbasis video 
animasi 2D menggunakan motion graphics pada mata 
pelajaran matematika pokok bahasan bilangan bulat untuk 
siswa kelas 5 SD Negeri 1 Grendeng? Bagaimana respon 
siswa kelas 5 SD Negeri 1 Grendeng terhadap media 
pembelajaran yang dibuat? 

II. METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Pikir 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan teori pendekatan studi kasus pada siswa SD 
Negeri 1 Grendeng UPK Purwokerto Utara. Metode studi 
kasus adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 
fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara 
faktual, baik tentang individu, institusi, sosial, ekonomi, atau 
politik dari suatu individu, kelompok, ataupun suatu daerah 
tetapi tidak dapat digeneralisasikan (Nazir, 1988). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di SD Negeri 1 Grendeng  
Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara  . 

C. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa SD Negeri 1 
Grendeng UPK Purwokerto Utara. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
melalui metode observasi, metode interview dan metode 
pustaka. Metode observasi adalah metode pengambilan data 
dengan melakukan pengamatan proses belajar mengajar di 
kelas dan pencatatan prestasi siswa kelas 5 SD Negeri 1 
Grendeng. Metode interview yaitu metode pengambilan data 
dengan melakukan tanya jawab langsung kepada guru kelas 5 
SD Negeri 1 Grendeng UPK Purwokerto Utara. Metode 
pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari 
literatur atau kepustakaan. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa 
deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif adalah suatu 
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metode yang menggambarkan permasalahan secara rinci, 
selanjutnya membahas pemecahan masalah dengan cara 
mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan, menganalisa, 
membahas, serta menarik kesimpulan (Nazir, 1988). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa  

Berdasarkan masalah yang dijumpai pada guru kelas 5 SD 
N 1 Grendeng, bahwa guru kesulitan dalam menyampaikan 
materi pokok bahasan bilangan bulat dan kurang media 
pendukung sehingga siswa sulit memahami materi pokok 
bahasan bilangan bulat. Maka untuk mengatasi masalah 
tersebut, diperlukan media pembelajaran yang dapat 
membantu guru dalam memberikan pemahaman pada siswa. 
Media animasi merupakan suatu alternatif untuk menjelaskan 
materi pokok bahasan bilangan bulat, sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan 
meningkatnya motivasi belajar siswa dalam KBM, maka 
perhatian siswa juga akan meningkat. Selanjutnya kemampuan 
pemahaman siswa juga akan semakin meningkat, sehingga 
siswa akan dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

 

 

Gambar 3. Metode Pengembangan Sistem menurut Suyanto 
dan Yuniawan (2006). 

 

Proses pembelajaran yang didukung dengan media animasi 
akan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa terhadap 
pelajaran matematika, sehingga siswa akan lebih aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar khususnya pelajaran matematika. 
Dengan media animasi siswa akan merasa lebih tertarik dan 
perhatian siswa dapat lebih terpusat. 

Media animasi pembelajaran merupakan media yang berisi 
kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan gerakan dan dilengkapi dengan audio sehingga 
berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan pembelajaran. 
Media animasi pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai 
perangkat ajar yang siap kapan saja digunakan untuk 
menyampaikan materi pelajaran. Animasi sebagai media 
pembelajaran memiliki kemampuan untuk memaparkan suatu 
yang rumit atau komplek serta sulit dijelaskan dengan hanya 
gambar atau kata-kata saja. Dengan kemampuan ini maka 
media animasi pembelajaran dapat digunakan untuk 
menjelaskan materi secara nyata tidak gampang dijawab oleh 
sekilas saja. 

Pengujian dilakukan dengan dua tahap yaitu alpha test dan 
beta test. Alpha test yang dilakukan yaitu testing pada setiap 
scene untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan video 
animasi yang mengacu pada perancangan storyboard untuk 
menghindari kesalahan yang ada pada scene. Adapun hasil 
pengujian alpha terhadap 26 scene telah sesuai dengan 
storyboard. 

Pengujian beta merupakan pengujian video animasi untuk 
mengetahui respon pengguna terhadap media pembelajaran 
berbasis video animasi 2D menggunakan motion graphics 
pada mata pelajaran matematika pokok bahasan bilangan 
bulat. Uji coba yang dilakukan dengan metode kuesioner yang 
diberikan kepada 28 siswa kelas 5 SD Negeri 1 Grendeng. 
Adapun aspek-aspek yang diajukan kepada responden yaitu 
sebagai berikut : 

TABEL I.  DAFTAR ASPEK – ASPEK KUESIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa penilaian untuk mengetahui kelayakan media 
pembelajaran berbasis video animasi 2D menggunakan motion 
graphics pada mata pelajaran matematika pokok bahasan 
bilangan bulat di SD Negeri 1 Grendeng adalah dengan 
menggunakan rumus : 

  I = 
A

100
 

Keterangan :  

 I : Nilai interval 

A: Jumlah Aspek 

I = 
5

100
= 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Nilai Keterangan 

(SS) Sangat 

Setuju 

5 Animasi pembelajaran sangat 

sesuai dan mudah untuk 

dipahami 

(S) Setuju 4 Animasi pembelajaran sesuai 
dengan harapan 

(RG) Ragu-

ragu 

3 Animasi memiliki kegunaan 

yang cukup dengan harapan 

(TS) Tidak 
Setuju 

2 Animasi memiliki kegunaan 
yang tidak sesuai dengan 

harapan 

(STS) 
Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Animasi memiliki kegunaan 
yang sangat tidak sesuai 

harapan 
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TABEL II.  BOBOT NILAI KUESIONER SUMBER : SUGIYONO (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria interprestasi berdasarkan skor nilai interval (jarak) 
disajikan pada Tabel 3 berikut : 

 

TABEL III.  SKOR INTERPRESTASI  

Angka Presentase Kategori 

0% - 19,99% Sangat Tidak 

Setuju 20% - 39,99% Tidak Setuju 

40% - 59,99% Ragu-Ragu 

60% - 79,99% Setuju 

80% - 100% Sangat Setuju 

 

Berdasarkan Tabel 3, skor interprestasi media 

pembelajaran layak untuk didisitribusikan, jika hasil dari 

penilaian responden semua aspek minimal angka interprestasi 

60%. Menurut Supriyanto (dalam Pattiasina, 2014), untuk 

menghitung presentase nilai dari setiap aspek digunakan 

rumus: 

S = 100
L

N
% 

Keterangan : 

S = Jumlah nilai Skala Likert 

N = Jumlah nilai responden 

L = Skor kategori Likert 

Hasil tersebut kemudian diberikan predikat sesuai 

dengan skala Likert. Untuk mengetahui jumlah nilai 

responden dari setiap panel skala Likert digunakan rumus : 

N = K x P 

Keterangan : 

N = Jumlah nilai responden tiap panel 

K = Skala Likert untuk setiap kolom 

P = Jumlah tiap panel yang dipilih responden 

Untuk mengetahui skor kategori Likert digunakan 

rumus sebagai berikut : 

L = T x R 

Keterangan : 

L = Skor kategori Likert 

T = Nilai tertinggi skala Likert 

R = Jumlah responden 

L = 5 x 28 = 140, 

Jadi, nilai skor kategori Likert 140, nilai ini untuk pembagi 

jumlah nilai tiap skala Likert untuk mencari nilai presentase 

setiap aspek.  

Berdasarkan Tabel 3 dapat dianalisis guna 

mengetahui nilai dari media pembelajaran berbasis video 

animasi menggunakan motion graphics pada mata pelajaran 

matematika pokok bahasan bilangan bulat di SD Negeri 1 

Grendeng. Berikut nilai dari setiap aspek : 

TABEL IV.  HASIL AKHIR PENGUJIAN  

Aspek 

Ke 

Index Kategori 

1 91,04% Sangat Setuju 

2 97,85% Sangat Setuju 

3 94,28% Sangat Setuju 

4 96,42% Sangat Setuju 

5 95,71% Sangat Setuju 

6 93,57% Sangat Setuju 

 

Dari Tabel 4 menunjukkan hasil akhir pengujian 

media pembelajaran berbasis video animasi 2D menggunakan 

motion graphics pada mata pelajaran matematika pokok 

bahasan bilangan bulat di SD Negeri 1 Grendeng dapat 

diambil rata – rata rumus indek sebagai berikut : 

 

 

 

= 94,81%. 

Dari hasil pengujian beta 94,81% respon siswa 

menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis video 

animasi sudah jelas, menarik, kualitas suara sudah jelas, dan 

No Isi Kuesioner 
5 4 3 2 1 

SS S C TS  STS 

1. Kualitas video 

animasi pembelajaran 
Matematika pokok 

bahasan bilangan 

bulat sudah jelas 

     

2. Warna yang disajikan 
menarik  

     

3. Kualitas suara dalam 

video animasi 
pembelajaran 

Matematika pokok 

bahasan bilangan 
bulat sudah jelas  

     

4. Materi yang 

disampaikan mudah 

dipahami 

     

5. Video animasi yang 

ditampilkan 

menyenangkan untuk 
pembelajaran 

     

6. Materi yang dibahas 

pada video animasi ini 
sudah sesuai 

     

6

93,57%) + 95,71% + 96,42%

 + 94,28% + 97,85% + (91,04%
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menyenangkan. Serta  materi yang disampaikan mudah 

dipahami, dan materi yang dibahas sudah sesuai. 

B. Implementasi 

 

Gambar 4. Scene 01 

Tampilan opening pada video animasi, terdapat animasi logo 

dan nama STMIK Amikom Purwokerto.. 

 

Gambar 5. Scene 02 

Merupakan tampilan animasi text sebagai pembuka memulai 

materi “BILANGAN BULAT”. 

 

Gambar 6. Scene 03 

Terdapat animasi  karakter yang menyampaikan pembahasan 

operasi penjumlahan menggunakan garis bilangan. 

IV. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan antara 
lain : 

 Dibuatnya media pembelajaran berbasis video animasi 

2D menggunakan motion graphics pada mata pelajaran 

matematika pokok bahasan bilangan bulat. Materi yang 

dibahas meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, operasi bilangan menggunakan sifat 

asosiatif, operasi bilangan menggunakan sifat 

distributif, dan operasi bilangan campuran.. 

 Dari hasil uji kelayakan melalui pengujian Alpha 

menunjukkan bahwa video animasi telah layak diuji 

coba karena telah sesuai dengan storyboard. Adapun 

hasil pengujian beta 94,81% respon siswa menyatakan 

bahwa media pembelajaran berbasis video animasi 

sudah jelas, menarik, kualitas suara sudah jelas, dan 

menyenangkan. Serta  materi yang disampaikan mudah 

dipahami, dan materi yang dibahas sudah sesuai. 

B. Saran 

 Video animasi pembelajaran yang dibuat masih dalam 
bentuk dua dimensi diharapkan untuk penelitian 
selanjutnya dapat mengembangkannya menjadi bentuk 
animasi tiga dimensi.. 

 Video animasi pembelajaran yang dibuat masih sangat 
sederhana dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat mengembangkannya dalam bentuk multimedia 
interaktif. 
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Abstrak 

 
Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam kenyataannya sebagian dari mereka belum bisa membaca Al-Quran, dari survei 

yang dilakukan di STMIK Amikom Purwokerto dari 100 mahasiswa sebanyak 31% sudah bisa membaca Al-Quran, sebanyak 44% belum 
lancar membaca Al-Quran dan sebanyak 25% tidak bisa membaca Al-Quran oleh karena itu Tsaqifa yang merupakan metode membaca Al-
Quran mencoba memberikan sumbangsih dengan memberikan metode pembelajaran yang sederhana, mudah, praktis dan cepat untuk 
mengatasi buta huruf di kalangan umat muslim dengan sistem 5x 
pertemuan. Karena Tsaqifa sampai saat ini masih menggunakan buku konvensional sebagai media pembelajaran, maka penelitian ini bertujuan 
untuk membuat aplikasi buku digital cara cepat belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Tsaqifa berbasis Android. Proses 
penelitian yaitu dengan melakukan studi literatur dan mengumpulkan data melalui dokumentasi serta 
kuesioner. Tahap pembuatan aplikasi menggunakan metode Research and Development (RnD) dengan model pengembangan ADDIE yaitu 
Analisis, Design, Development, Implementation, dan Evaluating. Hasil dari penilaian tersebut 
dapat dikatakan bahwa aplikasi buku digital cara cepat belajar membaca Al-Quran dengan metode Tsaqifa layak digunakan sebagai media 
pembelajaran. 

 

Kata kunci : Al-Quran, Tsaqifa, RnD, ADDIE, Buku Digital. 

Abstract 

 
The majority of Indonesia Muslim Ummah, in fact some of them have not been able to read the Quran, from a survey conducted in 100 of 

STMIK Amikom Purwokerto students as much as 31% can already read the Koran, as much as 44% has not been smoothly read Al-Quran and 
as much as 25% cannot read the Quran therefore it is Tsaqifa which is a method of reading the Quran try to give contribution by providing a 
learning method that is simple, easy, practical and fast to cope with blind the letter among Muslims with the system 5 x meeting. Since Tsaqifa 
still use conventional book as a medium of learning, then this research aims to make digital book applications how to quickly learn to read the 
Quran by using Android-based Tsaqifa method. The research process is to conduct a study of the literature and collect data through 
questionnaires and documentation. Stages of the making of the application using the methods of Research and Development (RnD) and the 
model of development i.e. ADDIE analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluating. From the assessment results can be said 
that digital book applications how to quickly learn to read the Quran with decent Tsaqifa method is used as the medium of instruction. 

 

Keywords: Al-Quran, Tsaqifa, RnD, ADDIE, Digital Books. 

 

I. PENDAHULUAN 

Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang 
diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Besar Muhammad 
SAW melalui perantara Malaikat Jibril a.s. Al-Quran 
berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat 
muslim agar selamat di dunia dan akhirat. Membaca Al-Quran 
merupakan suatu ibadah, umat muslim dianjurkan untuk 
memahami, mempelajari, dan mengamalkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq 
ayat 1-5 : 

.Yang artinya : “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu yang menciptakan. (2) Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmu-lah 
yang Maha Pemurah. (4) Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam. (5) Dia mengajarkan manusia apa yang 
tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq : 1-5). dari surat tersebut 
menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat muslim 
untuk membaca Al-Quran. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di STMIK 
Amikom Purwokerto dari 100 mahasiswa sebanyak 31% 
sudah bisa membaca Al-Quran, sebanyak 44% belum lancar 
membaca Al-Quran dan sebanyak 25% tidak bisa membaca 
Al-Quran. 

Sebagai salah satu usaha untuk menjawab kendala di atas, 
Tsaqifa yang merupakan metode membaca Al-Quran mencoba 
memberi sumbangsih bagaimana umat Islam bisa segera 
terbebas dari buta huruf Al- Quran dengan metode 
pembelajaran baca Al-Quran sistem cepat, cara sederhana, 
mudah, praktis dan efisien sehingga diharapkan bisa dianggap 
pas dan layak untuk dipakai masyarakat dengan beragam latar 
belakang pendidikan, profesi, kesempatan serta status sosial 
hanya dalam 5x pertemuan. 

Trend di era digital sekarang ini transisi dari buku fisik ke 
buku digital diharapkan dapat membantu proses belajar agar 
lebih mudah dan efisien. Sehingga bapak Umar Taqwim 
selaku penulis Tsaqifa mengharapkan adanya buku Tsaqifa 

mailto:Elizabet222224@gmail.com
mailto:sitinurh1109@gmail.com
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dalam bentuk digital. Tsaqifa saat ini masih menggunakan 
buku cetak sebagai media pembelajaran, buku merupakan 
salah satu syarat penting untuk tercapainya tujuan tersebut 
sehingga diperlukan alternatif pembelajaran yang dapat 
digunakan dimanapun dan kapanpun. 

Hal diatas menarik penulis untuk melakukan penelitian 
khususnya tentang pendidikan Al-Quran dengan menggunakan 
metode Tsaqifa. Oleh karena itu penulis mengambil judul 
“Keefektifan Aplikasi Buku Digital Cara Cepat Belajar 
Membaca Al-Quran” Dengan tujuan mengetahui peran 
aplikasi buku digital ini dapat bermanfaat dan digunakan 
sebagai sumber belajar. 

II. METODE PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Adapun tempat penelitian ini adalah STMIK Amikom 
Purwokerto Penelitian dilakukan dengan melakukan kuesioner 
online yang dilakukan kepada mahasiswa pada tanggal 04 
Agustus 2017. 

2. Bentuk dan Strategi penelitian 

a. Alur Penelitian 

Berikut alur penelitian yang telah dibuat untuk 
penelitian ini. 

Rumusan Masalah

1. Media pembelajaran game seperti apakah yang menarik dan sesuai 

dalam penguasaan kompetensi, sesuai indikator kompetensi 

matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial?

2. Apakah game yang dibuat dapat mempengaruhi siswa untuk 

mencapai indikator kompetensi?

Pengumpulan Data

1. Wawancara dengan guru mapel

2. Studipustaka Jurnal, pedoman 

buku sejara kelas V

Desain Produk

Perancangan Desain game dengan 

metode Scott

Validasi Desain

1. Penyesuaian materi game berdasar 

materi matapelajaran IPS dengan guru 

bersangkutan

2. Penyesuaian desain game metode 

scoot dengan desen pendamping

Revisi Desain

1. Perbaikan desain game

2. Desain Sitem

3 Pembangunan game mechanic 

dengan metode GaML

Ujicoba Terbatas

1. Pengujian game 

menggunakan prototipe

2. Pengujian desertai 

dengan angket penilaian

Revisi Produk

1. Perbaikan game

2. Hasil

Kesimpulan

Pendahuluan

Pengemba-ngan

Hasil

 Gambar 2.1 Alur penelitian. 

Alur penelitian yang dilakukan ada 8 tahapan dari 
rumusanmasalah, pengumpulandata, desain produk, 
validasi desain, revisi desain, ujicoba terbatas, revisi 
produk, dan kesimpulan. 

b. Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa angket 
atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untu dijawabnya. 

2. Studi Literatur 

Menurut yakub (2012) studi pustaka 
dilakukan untuk mencari landasan teori dari 
berbagai literatur yang berkaitan dengan 
masalah penelitian. Studi pustaka ini dilakukan 
dengan membaca buku-buku di perpustakaan 

dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan 
penelitian 

c. Bentuk Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan produk 
dan menguji keefektifan produk tersebut. 
Mulyatiningsih (2013) dalam Oktiana (2015) juga 
mengungkapkan bahwa penelitian dan pengembangan 
bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui 
proses pengembangan.  

d. Strategi Penelitian 

Penulis menggunakan metodologi penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data yang 
dikumpulkan terutama berupa kata-kata dan kalimat, 
atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar 
angka atau frekuensi. Penelitian ini dikategorikan 
dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
mengembangkan konsep dan penghimpunan fakta, 
tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena 
peneliti hanya ingin memaparkan situasi dan 
peristiwa, mendeskripsikan secara rinci dan 
mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi 
menurut kondisi nyata dilapangan, dalam hal ini 
adalah tentang manfaat dari aplikasi buku digital. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Pemanfaatan Facebook Dalam Proses 

Pemasaran Korden Kepada Publik 
 

a. Tahap Analisis 
Tahap awal dari penelitian ini adalah melakukan 

analisis, dari permasalahan awal yaitu belum adanya 
aplikasi buku digital untuk belajar membaca Al-Quran 
dengan menggnakan metode Tsaqifa. Maka tahap 
analisis dibagi menjadi sebagai berikut : 

1. Tahap Analisis Kebutuhan 

Masih digunakannya buku manual pada proses 
pembelajaran Tsaqifa serta untuk membuat terobosan 
baru dalam mengembangkan media pembelajaran 
berupa buku digital diharapkan bisa memudahkan 
proses belajar membaca Al-Quran yaitu dengan 
mengembangkan aplikasi buku digital Tsaqifa yang 
bisa dipasang pada smartphone berbasis android. 

2. Tahap Analisis Isi 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan meteri-materi 
yang akan disampaikan dan dimasukan ke dalam 
aplikasi buku digital. 

3. Tahap Spesifikasi Teknik 

Tahap analisis spesifikasi teknik adalah 
menentukan aplikasi utama untuk pembuatan aplikasi 
buku digital. Aplikasi yang digunakan adalah MIT 
App Inventor, program ini dapat digunakan untuk 
membuat dan mendesain aplikasi android yang 
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berbasis web page dan java interface (Prasetiyo, App 
Inventor untuk Pemula. 

 

b. Tahap Desain 
Tahap perancangan media yang meliputi pembuatan 

desain media secara keseluruhan, penyusunan materi dan 
user interface yang akan digunakan dalam aplikasi: 

1. Perancangan struktur menu 

Perancangan struktur menu merupakan proses 
rancangan tampilan-tampilan pada aplikasi yang akan 
dibuat. Perancangan struktur menu aplikasi ini terdiri 
dari perancangan halaman menu utama, perancangan 
halaman pengenalan huruf hijaiyah, perancangan 
pengenalan metode tsaqifa, perancangan halaman isi 
dari setiap bab, dan perancangan halaman tentang 
aplikasi. 

2. Pembuatan desain media  

Storyboard merupakan gambaran secara 
keseluruhan dari aplikasi yang akan dibuat. 
Storyboard berfungsi sebagai panduan seperti peta 
untuk memudahkan proses pembuatan media. 

c. Tahap Pengembangan 
Pengembangan sistem pada aplikasi buku digital cara 

cepat membaca Al-Quran dengan menggunakan metode 
Tsaqifa dibuat disesuaikan dengan tahapan desain 
beberapa tampilan yang dibuat desesuaikan dengan hasil 
testing UI. Hasil buku digital yang dibuat dapat dilihat 
pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1  User Interface aplikasi. 

Terdapat 4 menu utama yakni menu utama, menu 
huruf hijaiyah, menu Tasaqifa dan menu pembelajaran. 

d. Tahap Implementasi 
Tahap implementasi dilakukan dengan menyebarkan 

aplikasi buku digital kepada ahli materi, ahli media dan 
30 mahasiswa STMIK Amikom Purwokerto. Sebelum 
aplikasi digunakan, mahasiswa diminta untuk menginstal 
aplikasi tersebut pada perangkat smartphone. 

e. Tahap Evaluasi 
Setelah aplikasi diberikan kepada ahli materi, ahli 

media dan responden, lalu didapatkan saran dan pendapat 
dari ahli media, revisi dilakukan untuk membuat aplikasi 
pembelajaran menjadi lebih baik lagi. 

IV KESIMPULAN 

Berdasarkan perolehan data dari penilaian diujikan kepada 
beberapa sample mahasiswa, sekor yang didapat untuk plikasi 
buku digital cara cepat membaca Al-Quran dengan 
menggunakan metode Tsaqifa berbasis android ini 
menunjukan hasil sekor prosentase sembesar 66% yang berarti 
interpretasi menunjukan nilai baik maka media tersebut 
tergolong kualifikasi valid layak digunakan sebagai media 
belajar, dari segi penerapan pembelajaran melalui media 
digital mampu berperan dalam penguasaan materi 
pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Tsaqifa. 

Aplikasi buku digital ini masih memiliki keterbatasan yang 
perlu dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya agar 
lebih bermanfaat dalam penggunaannya. Produk buku digital 
ini hanya memuat materi yang diambil dari buku konvensional 
yang sudah ada, perlu adanya latihan atau evaluasi di akhir 
pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar pengguna atau 
perlu ditambahkan game atau antarmuka yang interaktif agar 
aplikasi lebih menarik dan memiliki hubungan timbal balik 
dengan penggnna. 
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Abstrak 

Peluang pengembangan dan penerapan hologram semakin luas, dan di berbagai bidang. Termasuk dalam penerapan untuk menampilkan 

sebuah bentuk bangunan. Pada penelitian ini, bentuk bangunan yang awalnya ditampilkan dalam bentuk gambar 2D dan maket, dikembangkan 

untuk dapat di-visualisasikan melalui 3D holographics. 3D Holographics yang digunakan berupa refleksi hologram pada media piramida yang 

dapat menampilkan bentuk animasi 3D dari objek bangunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa visualisasi pada bentuk 3D hologram 

merupakan salah satu inovasi untuk dapat memberikan pengalaman berbeda pada tampilan bentuk bangunan sebuah perusahaan.   

 
Kata kunci : 3D Holographics, Reflection, Animation, Visualisasi. 

 

Abstract 
Opportunities for the development and application of holograms are widespread in many areas. Included in the application to display a 

shape of building. In this study, the building shape which was initially shown in the form of 2D images and maket, then was developed to be 

visualized through 3D holographics. 3D Holographics used in the form of hologram reflection on pyramid media that can display 3D animation 

form of building object. The results of this study indicated that the visualization of the 3D hologram form is one of the innovations to be able to 

provide a different experience on the look of a company's building shape. 

 

Keywords: 3D Holographics, Reflection, Animation, Visualization. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Holografi adalah suatu teknik perekaman citra (secara 
optik) yang menghasilkan bayangan tiga dimensi didasarkan 
pada peristiwa interferensi yang direkam pada medium dua 
dimensi, pada medium inilah yang disebut hologram. 
Sedangkan hologram adalah produk dari teknologi holografi. 
Hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang 
koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram bertindak 
sebagai gudang informasi optik. Informasi-informasi optik itu 
kemudian akan membentuk suatu gambar, pemandangan, atau 
adegan. Istilah hologram sendiri berasal dari bahasa Yunani 
kuno “holos” yang berarti seluruh atau utuh dan “gram” yang 
berarti informasi atau rekaman (Firdausi, 2004). 

Holographic Reflection diawali dengan adanya penemuan 
The Pepper’s Ghost Illusion Technique, teknik ilusi hantu 
dalam seni panggung dengan memanfaatkan sifat pantul pada 
cermin (Greenslade, 2011). Dikenal juga sebagai istilah 
Phantasmagoria sebuah teknik ilusi yang memberikan kesan 
adanya hantu ditengah-tengah panggung pertunjukan (Jansson, 
2002). 

Hologram secara umum dibagi dua dan terus mengalami 
pengembangan yaitu hologram transmisi dan refleksi. Disebut 
hologram transmisi dikarenakan saat rekonstruksinya 

mentransmisikan cahaya rekonstruksi untuk mendapatkan 
bayangan sedangkan hologram refleksi dengan cara 
merefleksikan cahaya rekonstruksi untuk mendapatkan 
bayangannya (Firdausi, 2004). 

Proses komputer untuk menampilkan Three-Dimensional 
(3D) Hologram, terdiri atas (1) Benda atau objek 3D 
ditransformasikan menjadi model matematis; (2) Informasi 
gelombang yang dihasilkan dari objek (gelombang Fresnel) 
disimulasikan oleh komputer; (3) Hitung Amplitudo 
gelombang Fresnel yang muncul; (4) Hasil perhitungan 
amplitudo akan mendapatkan reproduksi gambar dari objek 
3D tersebut (Hou, 2011). Pembuatan hologram dibagi dalam 
tiga tahap, pertama proses perekaman, pencucian dan terakhir 
rekonstruksi hologram (Firdausi, 2004). 

Holografi adalah alat yang sangat berguna di banyak 
bidang, seperti dalam perdagangan, penelitian ilmiah, bisnis, 
pendidikan, hiburan, seni, industri, kedokteran, kesehatan dan 
sebagainya. Misalnya holografik interferometri digunakan 
oleh peneliti dan perancang industri untuk menguji dan 
merancang banyak hal, mulai dari ban atau roda dan mesin 
hingga kaki palsu dan tulang tiruan dan persendian (Rastogi, 
2013). Pada bidang medis dan kedokteran, salah satu 
pemanfaatan hologram dapat digunakan untuk menampilkan 
objek tiga dimensi holografik detak jantung, sehingga objek 
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yang dimunculkan akan terlihat efektif dengan menyenangkan, 
sensitif, menarik, dan mirip kenyataan (Thap, 2015). Salah 
satu tantangan di bidang ini adalah kurangnya perangkat 
tampilan yang tersedia secara komersial dengan biaya 
terjangkau (Green, 2016), sehingga peluang dalam penelitian 
ini adalah membuat sebuah desain piramida sebagai bentuk 
visualisasi 3D Holographic Reflection khususnya dengan 
biaya yang murah dan terjangkau.   

Peluang pengembangan dan penerapan 3D holographic 
sangat terbuka lebar, termasuk dalam penerapan di bidang 
visualisasi bentuk bangunan. Dahulu perusahaan atau instansi 
cenderung menggunakan gambar 2D atau maket untuk 
memberikan informasi tentang bentuk bangunannya. Maket 
adalah salah satu bentuk untuk memperlihatkan penyerupaan 
gedung dari sisi luar (Hidayatulloh). Hal ini merupakan bagian 
dari inovasi dalam teknologi informasi. Peningkatan inovasi 
dan kreativitas sebuah produk merupakan suatu kewajiban, hal 
ini akan sangat bermanfaat dan memberikan interaksi 
pengalaman tersendiri bagi pengguna teknologi tersebut 
(Fitriana, 2012). 

Dengan adanya peluang inovasi dan kreativitas, maka 
maket atau gambar 2D dari sebuah visualisasi bentuk 
bangunan dapat digantikan dengan penerapan 3D 
holographics. Hal ini tentu akan memberikan kemudahan dan 
menampilkan bentuk gedung menjadi sebuah animasi 3D yang 
disajikan dengan menarik berupa 3D holographics. Animasi 
3D terbukti dapat manyajikan sebuah visualisasi yang 
menarik, bahkan untuk visualisasi cerita sebuah daerah atau 
desa sekalipun (Handani, 2017). Dalam penelitian ini, kami 
menampilkan bentuk desain piramida 3D Holographic yang 
digunakan untuk menampilkan bentuk bangunan, sedangkan 
visualisasi bangunan yang ditampilkan dalam bentuk animasi 
3D. 

II.   METODOLOGI 

A. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang 
penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu : a).  studi 
pustaka, guna mencari referensi yang menunjang kegiatan 
penelitian. b). Observasi, melakukan kegiatan observasi 
terhadap kondisi gedung dan fasilitas pada STMIK Amikom 
Purwokerto. c). Dokumentasi, melakukan kegiatan 
dokumentasi terkait penelitian ini. 

B. Gambaran Pengembangan Sistem 

Tahapan dalam pengembangan 3D Holographic Reflection 
dimulai dari identifikasi masalah yang didapatkan dari 
pengguna atau pelanggan, analisis kebutuhan, pembuatan, 
testing hingga evaluasi, seperti terlihat pada Gambar 1 berikut 
ini. 

C. Rancangan Model 3D Holographic Reflection 

Perancangan 3D Holographic Reflection dilakukan dengan 
menggunakan piramida terbalik (Soenarjo, 2016). Dalam 
rancangan ini kelebihannya adalah mempunyai 4 sisi 
permukaan pantul. Kelemahannya adalah bidang layar pantul 
yang lebih terbatas dan bentuknya yang mengerucut ke bawah 
(Tahyudin, 2016). 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

 

 

Gambar 2. Rancangan Model 

Model desain piramida 3D Holographic Reflection pada 
Gambar 2, besarnya disesuaikan dengan ukuran pada layar 
smartphone yang akan digunakan. Kemudian bentuk piramida 
persegi dipotong dan dilipat. Puncaknya dipotong agar bisa 
meletakkannya di layar smartphone atau monitor. Bentuk 

piramida disusun dengan komposisi sudut ( MON = 900), 
sehingga sudut layar smartphone ke ambang piramida dapat 
berjarak 450 (Thap, 2016). Model reflections ditempatkan di 
layar smartphone, sehingga keempat gambar model dan 
animasi 3D dapat diproyeksikan ke film dan disatukan seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 3. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan 3D Holographics Reflection pada penelitian ini 
merupakan inovasi dibidang visualisasi untuk menampilkan 
bentuk maket sebuah gedung Perguruan Tinggi yaitu STMIK 
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Amikom Purwokerto. Bentuk maket atau miniature gedung 
semula terlihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 3. Desain Ukuran dan Sudut Piramida 3D Holographic Reflection 
(Thap, 2016) 

 

Gambar 4. Miniatur Gedung STMIK Amikom Purwokerto 

A. Prototype Phase 1 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan analisa 
kebutuhan dari aplikasi yang akan dikembangkan. Dari tahap 
pengumpulan data, didapatkan berupa sketsa dari bentuk 
bangunan yang akan ditampilkan. Dalam bentuk bangunan 
tersebut, setidaknya akan menampilkan empat lantai dengan 
masing-masing ruangan, seperti pada Gambar 5 berikut. 

 

 

Gambar 5. Sketsa Bangunan Ruang Gedung STMIK Amikom Purwokerto 

Pada Gambar 5 (a) merupakan sketsa bagian basement 
bangunan, yang terdiri atas bagian parkir kendaraan dan ruang 
Unit Kegiatan Mahasiswa, untuk Gambar 5 (b) merupakan 
sketsa bangunan lantai 1 yang merupakan pusat Administrasi 
dan ruang pimpinan. Untuk gambar 5 (c) merupakan sketsa 
bangunan lantai 2 yang digunakan sebagai ruang kelas, ruang 
dosen, perpustakaan dan mini bioskop serta stasiun radio. 
Gambar 5 (d) merupakan lantai 3 yang digunakan sebagai 
ruang kelas, ruang asisten dosen dan studio animasi (Ampu 
Studio). Gambar 5 (e) merupakan lantai 4 yang semuanya 
digunakan untuk ruang laboratorium beserta ruang laboran. 

Setelah didapatkan sketsa dan desain bangunan, maka 
tahapan berikutnya adalah membuat model bangunan 3D, 
seperti pada Gambar 6 berikut. 

 

Gambar 6. Model 3D Gedung STMIK Amikom Purwokerto 

Animasi 3D yang dikembangkan ditampilkan dalam 
bentuk empat sisi yaitu untuk kanan, kiri, atas dan bawah, 
seperti pada gambar 7 berikut. Empat animasi disusun 
sedemikian sehingga untuk dapat mem-visualisasikan animasi 
kamera yang mengarah ke sekitar gedung. 
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Gambar 7. Animasi 3D Gedung STMIK Amikom Purwokerto 

B. Prototype Phase2 

Pada tahap berikutnya dilakukan proses pembuatan 
piramida sebagai bentuk refleksi dari hologram. Pada 
penerapannya dibuat dua buah piramida dengan dua ukuran, 
yaitu satu ukuran untuk layar smartphone 5 inch dan ukuran 
lainnya yaitu untuk monitor LCD sebesar 15 inch. Untuk 
ukuran smartphone, piramida dibuat dengan komposisi ukuran 
tinggi 3,5 cm dan lebar 6 cm seperti pada gambar 8 (a) dan 
hasilnya seperti gambar 8 (b), menggunakan bahan mika 
plastic transparant. Sedangkan untuk piramida kedua dibuat 
dengan komposisi ukuran tinggi 15 cm dan lebar 20 cm seperti 
pada gambar 9 (a) dan hasilnya seperti pada gambar 9 (b), 
menggunakan bahan kaca. 

 

Gambar 8. Bentuk Piramida untuk ukuran smartphone 5 inch 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Bentuk Piramida untuk ukuran monitor LCD 15 inch 

Adapun hasil dari perancangan piramida dapat diterapkan 
pada media yang disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan 
untuk kebutuhan yang simple dan mobile maka bisa 
menggunakan desain dengan ukuran smartphone 5 inch, 
namun jika untuk kebutuhan yang lebih besar, maka bisa 
menggunakan piramida dengan ukuran monitor LCD 15 inch. 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Telah berhasil dibuat desain hologram untuk 
memvisualisasikan bentuk bangunan. Bentuk bangunan yang 
divisualisasikan dalam penelitian ini adalah bangunan gedung 
STMIK Amikom Purwokerto.  Beberapa hal yang belum 
dikerjakan dan dapat dilakukan untuk penelitan selanjutnya 
adalah tekait bentuk dan ukuran piramida, disarankan 
disesuaikan tidak hanya berdasarkan kebutuhan, namun perlu 
diperhatikan juga biaya pembuatan. Selain itu perlu dilakukan 
pengujian terhadap bentuk hologram piramida dengan bahan 
film transparan baik yang berwarna abu-abu atau yang jernih 
dan termasuk kaca dengan warna gelap. Sedangkan untuk 
animasi 3D yang dikembangkan tentu saja disesuaikan dengan 
informasi apa yang akan disajikan oleh pihak lembaga dalam 
visualisasi 3D Holographics Reflection. 
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Abstrak 

Insert stored procedure merupakan sebuah kumpulan statement yang tertanam didalam server yang memerintahkan untuk menyimpan data 
dan dapat mengembalikan sebuah nilai balik. Sedangkan insert command merupakan sebuah perintah yang tertanam di client yang dikirimkan 
kepada server untuk dieksekusi.Perbedaan antara insert stored procedure dengan insert command adalah letak perintahnya, insert stored 
procedure terletak pada komputer server dan insert command pada komputer client. Jika menggunakan insert stored procedure, maka komputer 
client hanya akan mengirimkan parameter nilai yang dibutuhkan, sedangkan insert command akan mengirimkan serangkaian query lengkap 
dengan segala atribut kepada server. Insert stored procedure dan insert command mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk menyimpan data ke 
dalam database, yang membedakan adalah waktu tempuh yang dihabiskan untuk menyimpan satu atau beberapa data. Artikel ini akan 
membandingkan insert stored procedure dan insert command untuk menyimpan seribu data.  

 

Kata kunci :Insert, Stored Procedure, Query, Command 

 

Abstract 

 

Insert function merupakan sebuah kumpulan statement yang tertanam didalam server yang memerintahkan  untuk menyimpan data dan 
dapat mengembalikan sebuah nilai balik. Sedangkan insert command merupakan sebuah perintah yang tertanam di client yang dikirimkan 
kepada server untuk dieksekusi. Perbedaan antara insert function dengan insert command adalah letak perintahnya, insert function terletak 
pada komputer server dan insert command pada komputer client. Jika menggunakan insert function, maka komputer client hanya akan 
mengirimkan parameter nilai yang dibutuhkan, sedangkan insert command akan mengirimkan serangkaian query lengkap dengan segala 
atribut kepada server.  

Insert function dan insert command mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk menyimpan data ke dalam database, yang membedakan 
adalah waktu tempuh yang dihabiskan untuk menyimpan satu atau beberapa data. Artikel ini akan membandingkan function dan insert 
command untuk menyimpan seribu data.Insert function memiliki kelebihan dalam kecepatan dan pembagian tugas yang diberikan oleh 
komputer server. 

 

Keywords : Insert, Function, Query, Command. 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat berbagai 
macam aplikasi untuk mempermudah kegiatan manusia juga 
semakin mengalami perkembangan dan inovasi yang beragam, 
maka usaha dalam bidang software developer juga semakin 
berkembang. Pembuatan aplikasi seringkali tidak bisa terlepas 
dari database. 

Database merupakan bagian dari program aplikasi yang 
dibuat sebagai penampung data yang dibutuhkan 
aplikasi.Sebelum membuat rangkaian database, konsep relasi 
database harus dibuat terlebih dahulu. Pemilihan software 
untuk membuat database juga harus diperhatikan. Database 
dibutuhkan pada aplikasi berbasis desktop maupun web 
dinamis. Software yang menangani database disebut aplikasi 
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DBMS (Database Management System). Contoh dari DBMS 
adalah : SQL Server, MySql, Oracle. 

 

Gambar 1. Database Management System 

Aplikasi yang memakai database umumnya aplikasi client 
server.Aplikasi client server menghubungkan server dengan 
client dalam lingkup database.Server bertugas mengirimkan 
data yang diminta oleh client dan client menerima data dari 
server. Proses pengiriman data dapat berlangsung karena 
adanya perintah DML pada database. 

 Perintah DML berfungsi mendukung operasi-operasi 
dasar untuk memanipulasi data. Operasi-operasi dasar yang 
termasuk dalam perintah DML yaitu : 

1. Insert untuk memasukan atau menambah data baru. 
2. Update untuk memperbaharui data yang ada 
3. Select untuk menampilkan data yang ingin 

ditampilkan. 
4. Delete untuk menghapus baris data. 
Salah satu perintah DML yang sering digunakan adalah 

insert. Perintah insert data dapat dilakukan dengan berbagai 
cara yaitu menggunakan fungsi, prosedur dan insert 
command. Insert stored procedure merupakan sebuah 
kumpulan statement yang tertanam didalam server yang 
memerintahkan untuk menyimpan data dan dapat 
mengembalikan sebuah nilai balik. Sedangkan insert 
command merupakan sebuah perintah yang tertanam di 
client yang dikirimkan kepada server untuk dieksekusi. 
Perbedaan antara insert stored procedure dengan insert 
command adalah letak perintahnya, insert stored procedure 
terletak pada komputer server dan insert command pada 
komputer client. Jika menggunakan insert stored procedure, 
maka komputer client hanya akan mengirimkan parameter 
nilai yang dibutuhkan, sedangkan insert command akan 
mengirimkan serangkaian query lengkap dengan segala 
atribut kepada server. Insert stored procedure dan insert 
command mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk 
menyimpan data kedalam database, yang membedakan 
adalah waktu tempuh yang dihabiskan untuk menyimpan 
satu atau beberapa data. Artikel ini akan membandingkan 

insert stored procedure dan insert command untuk 
menyimpan seribu data. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
action research. Tahapan metode penelitian Action research 
(Davison, Martinsons & Kock, 2004)  yang ada pada penelitian 
ini yaitu : 

1. Melakukan diagnosa (Diagnosing) 

Pada tahap ini, akan dilakukan identifikasi 
masalah yang ada serta menganalisis kebutuhan 
aplikasi. 

2. Melakukan rencana tindakan (action planning) 

Memasuki tahap ini, akan dilanjutkan dengan 
menyusun rencana tindakan yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah yang ada.  

3. Melakukan tindakan (action taking) 

Dalam tahap ini, rencana tindakan yang sudah 
dibuat mulai diimplementasikan yaitu implementasi 
desain layout dan koding program. 

4. Melakukan evaluasi (evaluating) 

Dalam tahap ini, testing sudah mulai dilakukan 
yaitu testing aplikasi, serta menganalisis bagaimana 
hasil dari penelitian. 

5. Melakukan pembelajaran (learning) 

Dalam tahap ini dilakukan review terhadap data 
hasil perhitungan aplikasi yang baru dibuat secara 
tahap demi tahap. 

Berikut merupakan Gambar 2. Yang menunjukan alur 
penelitian yang dilakukan 
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             Gambar 2. Alur penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perbedaan syntax program antara insert 
stored procedure dengan insert command.  

Selain bebeda dalam struktur program, perbedaan antara 
insert stored procedure dan insert command dapat dilihat 
pada Tabel 1. Di bawah ini 

 
Tabel 1. Perbandingan insert stored procedure dengan 

insert command 

Insert stored 
procedure 

Insert command 

Terletak pada 
computer server 

Terletak pada 
computer client 

Hanya 
mengirimkan 
parameter nilai yang 
dibutuhkan 

Mengirimkan 
serangkaian query lengkap 
dengan segala atribut 
kepada server 

menyimpan data 
dan dapat 
mengembalikan 
sebuah nilai balik 

Perintah insert data 
dari client yang dikirimkan 
kepada server untuk 
dieksekusi dan tidak 
mengembalikan sebuah 
nilai balik. 

 

2. Desain alur penggunaan aplikasi 
Hubungan antara fungsi aplikasi dengan user yaitu 

bagaimana user menggunakan aplikasi dapat dilihat pada 
Gambar.3 di bawah ini : 

 

 
Gambar 3. User system 

 

3. Desain layout aplikasi 
Layout dari desain interface aplikasi dapat dilihat pada 

Gambar 4. Di bawah ini 

 

Melakukan diagnose (diagnosing) : 

1. Mempelajari struktur insert stored  procedure 

dan insert command 

2. Melakukan  study literature untuk 

menganalisis tentang  metode yang akan 

digunakan dalam  penelitian 

3. mengambil 1000 data yang akan digunakan  

untuk perbandingan  insert data 

 

Membuat rencana tindakan (action planning) : 

1. Membuat desain alur aplikasi 

2. Merancang desain layout aplikasi 

perbandingan kecepatan insert data. 

Melakukan tindakan (action taking) : 

1. Implementasi desain layout aplikasi 

diterapkan dalam pembuatan interface 

aplikasi 

2. Kegiatan  koding dari mulai sub sistem 

program maupun keseluruhan. 

 

 

•  

Melakukan evaluasi (evaluating) : 

1. Testing  program 

2. Evaluasi  program yang masih terdapat 

bug/eror 

 

 

Melakukan tahap pembelajaran (learning) : 

Review data yang dihasilkan dari aplikasi 
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                 Gambar 4. Layout Aplikasi 

 

4. Hasil implementasi desain layout 
Desain layout interface aplikasi yang telah 

diimplementasikan menjadi interface aplikasi yang 
menghubungkan aplikasi dengan user dapat dilihat pada 
Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Implementasi Desain Layout 

 

5. Testing aplikasi 
Uji coba black box dapat melakukan testing interface 

perangkat lunak yang bertujuan untuk menunjukkan fungsi 
perangkat lunak tentang cara beroperasi. Metode ini 
bertujuan untuk mencari kesalahan pada fungsi yang 
salah/hilang, kesalahan pada interface, kesalahan pada 
struktur data/akses database, kesalahan performa, kesalahan 
instalasi dan tujuan akhir 

 
1) Rencana Pengujian 

Sebelum melakukan pengujian, dibuat rencana 
pengujian yang berfungsi untuk mempermudah tester 
melakukan tindakan pengujian. Rencana pengujian tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Rencana Pengujian 

Kelas Uji Butir Uji Jenis 
Pengujian 

Insert 
srored 
procedure 

Menyimpan 
1000 data dan 
menampilkan 
waktu yang 
dibutuhkan untuk 
menyimpan 

blackb
ox 

Pilih data Memilih 
1000 data yang 
akan disimpan 

blackb
ox 

Insert 
command 

Menyimpan 
1000 data dan 
menampilkan 
waktu yang 
dibutuhkan untuk 
menyimpan 

blackb
ox 

 
2) Hasil Pengujian 

Setelah membuat rencana pengujian maka pengujian 
dapat dilakukan. Hasil dari pengujian aplikasi dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

                   Tabel 3. Hasil Uji 

Kasus dan Hasil Uji 

• D
ata 
masukan 

• Ya
ng 
diharapkan 

• pe
ngamatan 

• k
esimpul
an 

1000 
data 
pengujia
n 

Klik 
tombol 
pilih data 
dan data 
terpilih 
sebanyak 
1000 data 
kemudian 
uji 
kecepatan 
insert 
stored 
procedure 
dan insert 
command 

Data 
dapat 
terpilih dan 
uji 
kecepatan 
insert 
stored data 
dan insert 
command 
berjalan 

berh
asil 

 

6. Hasil percobaan aplikasi 

Berikut merupakan 5 hasil percobaan dari perbandingan 
kecepatan insert data menggunakan stored procedure dengan 
insert data menggunakan quary command : 

1) Percobaan pertama 

percobaan pertama dilakukan untuk membandingkan 
kecepatan insert data menggunakan stored procedure dan insert 
command. Hasil menunjukkan insert data stored procedure 
menghasilkan waktu 22 detik dan insert command 
menghasilkan waktu 20 detik. 
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Gambar 6. Hasil percobaan kesatu insert  stored procedure 

 

Gambar 7. Hasil percobaan kesatu insert command 

2) Percobaan kedua 

percobaan kedua dilakukan untuk membandingkan 
kecepatan insert data menggunakan stored procedure dan insert 
command. Hasil menunjukkan insert data stored procedure 
menghasilkan waktu 26 detik dan insert command 
menghasilkan waktu 19 detik. Hasil  dapat dilihat padal 
Gambar 8. Dan Gambar 9. 

 

Gambar 8. Hasil percobaan kedua insert stored procedure 

 

Gambar 9. Hasil percobaan kedua insert command 

3) Percobaan ketiga 

percobaan ketiga dilakukan untuk membandingkan 
kecepatan insert data menggunakan stored procedure dan insert 
command. Hasil menunjukkan insert data stored procedure 
menghasilkan waktu 26 detik dan insert command 
menghasilkan waktu 19 detik. Hasil  dapat dilihat padal 
Gambar 10. Dan Gambar 11. 
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Gambar 10. Hasil percobaan ketiga insert stored procedure 

 

Gambar 11. Hasil percobaan ketiga insert command 

4) Percobaan keempat 

Percobaan keempat dilakukan untuk membandingkan 
kecepatan insert data menggunakan stored procedure dan insert 
command. Hasil menunjukkan insert data stored procedure 
menghasilkan waktu 21 detik dan insert command 
menghasilkan waktu 18 detik. Hasil  dapat dilihat padal 
Gambar 12. Dan Gambar 13. 

 

Gambar 12. Hasil percobaan keempat insert stored procedure 

 

Gambar 13. Hasil percobaan keempat insert command 

5) Percobaan kelima 

Percobaan kelima dilakukan untuk membandingkan 
kecepatan insert data menggunakan stored procedure dan insert 
command. Hasil menunjukkan insert data stored procedure 
menghasilkan waktu 21 detik dan insert command 
menghasilkan waktu 19 detik. Hasil  dapat dilihat padal 
Gambar 14. Dan Gambar 15. 
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Gambar 14. Hasil percobaan kelima insert stored procedure 

 

Gambar 15. Hasil percobaan kelima insert command 

Hasil dari 5 percobaan yang telah dilakukan menunjukan 
hasil bahwa insert data menggunakan stored procedure lebuh 
lambat dibandingkan dengan insert data menggunakan insert 
command disebabkan karena adanya pengembalian nilai balik 
oleh stored procedure sedangkan insert data menggunakan 
insert command tidak mengembalikan nilai. Rata – rata selisih 
waktu insert stored procedure dan insert command adalah 4,2 
detik. Hasil percobaan dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Hasil Percobaan kecepatan insert data 

No. Percobaan 
ke - n 

Insert 
stored 
procedure 

Insert 
command 

Selisih
(detik) 

1
. 

1 (satu) 22 
detik 

20 
detik 

2 

2
. 

2 (dua) 26 
detik 

19 
detik 

7 

3
. 

3 (tiga) 26 
detik 

19 
detik 

7 

4
. 

4 
(empat) 

21 
detik 

18 
detik 

3 

5
. 

5 (lima) 21 
detik 

19 
detik 

2 

Selisih rata-rata (detik) 4,2 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian perbandingan antara insert data 

menggunakan stored procedure dengan insert command 
adalah: 

1) Kecepatan insert data menggunakan stored 
procedure lebih lambat dibandingkan menggunakan quary 
command.  

2) Insert data menggunakan stored procedure 
memakan waktu lebih lama karena stored procedure 
memerlukan nilai balik. 

3) Rata-rata dari selisih waktu yang diperlukan 
antara insert stored procedure dengan insert command 
adalah 3 detik. 

2. Saran 
Data yang digunakan untuk penelitian selanjutanya 

diperbanyak jumlahnya agar hasil perhitungan kecepatan lebih 
teliti yaitu lebih dari 1000 data. 
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Abstrak 

 

Salah satu media penyampaian informasi di era digital yaitu YouTube. YouTube merupakan salah satu platform streaming video saat ini. 

Seiring perkembangannya, YouTube menambahkan fitur berupa live streaming. Sistem live video streaming merupakan layanan yang 

memungkinkan siapa pun untuk menyiarkan video melalui internet secara realtime. Melalui Channel Live Streaming YouTube, dapat 

dimanfaatkan oleh perguruan tinggi sebagai alternatif media promosi. Tidak terlepas bagi STMIK Amikom Purwokerto, melalui pengembangan 

konten yang disajikan secara live maka dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran serta menyampaikan program dan kegiatan kampus secara 

online. 

 

Kata kunci : YouTube, Channel Live Streaming, Media Promosi 

 

Abstract 

 

One of the information media in the digital era is a YouTube. It is the most popular streaming video platform. Along with its development, 

YouTube added features of live streaming. The live streaming video system is a service that allows anyone to broadcast video over the internet 

in real time. Through Channel Live Streaming YouTube, can be utilized by a college as an alternative promotion. Not apart for STMIK Amikom 

Purwokerto, through the development of live content, it can be used as a means of marketing and deliver programs or campus activities online. 

 

Keywords: YouTube, Channel Live Streaming, Promotion 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, banyak 
perusahaan, instansi maupun perguruan tinggi yang 
memanfaatkannya. Salah satunya melalui internet dengan 
strategi pemanfaatan sosial media untuk mengenalkan kepada 
konsumen dan publik tentang produk atau jasa layanan dari 
sebuah perusahaan. Sosial media tumbuh dan berkembang 
sebagai tren internet tercepat yang terus mendapatkan 
popularitas di masyarakat. Banyak perusahaan yang 
mengatakan bahwa sosial media merupakan tempat terbaik 
untuk mempromosikan produk mereka (Tsimonis & 
Dimitriadis, 2014). 

Mempromosikan sebuah produk tidak hanya berbicara 
soal bauran pemasaran, tetapi juga bicara soal pengaruh dari 
faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti internal 
perusahaan atau eksternal dari perusahaan tersebut (Desmipian 
& Sulthan., 2014). Hal itu bisa menyangkut pelayanan, 
perilaku, organisasi, budaya, pemerintah, identitas korporat, 
citra korporat, dan sebagainya dan dari sinilah tugas public 
relations (Kriyantono, 2008). 

Marketing dan branding merupakan dua hal yang saling 
berhubungan satu sama lain. Marketing berbicara tentang 

sebuah ide produk, tentang sistem distribusi dan rantai 
penjualan, besarnya gross margin, budget promosi dan 
beberapa profit yang memungkinkan untuk diraih oleh 
produsen. Branding mempunyai tujuan pembentukan persepsi 
yang benar di mata konsumen sehingga konsumen bisa 
mengerti apa yang ditawarkan oleh sebuah brand. Adanya 
branding akan membantu dari segi marketing dalam hal 
penampilan produk, menyesuaikan desain produk dengan 
positioning yang akan dibentuk (Keller, et.al., 2012). 
Branding dapat diartikan sebagai langkah dan rangkaian 
kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam 
rangka proses membangun dan membesarkan brand tersebut 
(Desmipian & Sulthan., 2014). Video sebagai media promosi 
merupakan sebuah media yang efektif dan efisien untuk 
mempromosikan atau mengenalkan kepada calon konsumen 
perihal produk yang dijual dan profil perusahaan sebagai 
faktor pertimbangan konsumen dalam membeli produk yang 
ditawarkan. (Haryanto & Nugroho, 2015). 

Sosial media memainkan peran penting dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat dan juga dalam bisnis, melihat 
penetrasi yang luas dari media sosial dan proyeksi jumlah 
pengguna aktif di masa depan. Dalam mendapatkan pelanggan 
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melalui internet, salah satunya dengan strategi pemanfaatan 
sosial media untuk mengenalkan kepada konsumen atau 
publik dengan brand, produk, atau jasa sebuah perusahaan 
bisnis maupun instansi lainnya (Kichatov & Mihajlovski, 
2010). 

Di era sekarang ini, persaingan dalam bisnis semakin 
ketat termasuk dalam dunia bisnis pendidikan. Diperlukan 
sebuah strategi yang tepat untuk bisa mempromosikan produk. 
Jumlah perguruan tinggi yang banyak akan menyebabkan 
terjadinya persaingan yang ketat dalam mendapatkan calon 
mahasiswa. Berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki 
perguruan tinggi akan dikerahkan semaksimal mungkin, untuk 
menghadapi persaingan tersebut, jadi sangat penting bagi 
perguruan tinggi melakukan branding untuk mengenalkan 
kampus mereka. Ditengah persaingan antar Perguruan Tinggi 
dalam merebut kepercayaan masyarakat, maka sudah 
selayaknya para pengelola Perguruan Tinggi terus berupaya 
mengkaji berbagai strategi pemasaran yang kemudian dapat 
dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. 

STMIK AMIKOM Purwokerto merupakan salah satu 
perguruan tinggi swasta yang terkenal di Purwokerto yang 
telah berdiri sejak tahun 2005. Sebagai perguruan tinggi yang 
bergerak dalam bidang teknologi informasi, STMIK 
AMIKOM Purwokerto sering mengadakan kegiatan yang 
bertujuan sebagai ajang pengenalan sekaligus promosi kepada 
masyarakat.  

Salah satu media penyampaian informasi di era digital 
yaitu YouTube. YouTube sebagai salah satu layanan dari 
Google, saat ini terus berkembang dan dapat diakses di 
berbagai media platform (Saputra, dkk., 2017), YouTube 
merupakan platform streaming video yang paling digemari 
saat ini (Ulbright, 2014), ada lebih dari 130 juta pengguna 
YouTube, 300 jam video di unggah ke YouTube setiap 
menitnya, dan 4.950.000.000 penonton setiap harinya 
(www.statisticbrain.com). 

Pada awalnya Youtube memang dirancang sebagai sosial 
media, namun seiring perkembangannya Youtube telah 
menjadi alat pemasaran yang menjanjikan, sebagai bentuk 
pemasaran YouTube menawarkan kesempatan bagi para 
pengunjung untuk mencari kegiatan khusus, menonton ulasan, 
mencari bantuan dan nasihat atau masukan tentang tujuan 
mereka. YouTube juga merupakan alat pemasaran yang 
berguna, karena memungkinkan pemilik perusahaan untuk 
membuat video promosi (Reino & Hay, 2016). Tidak hanya 
sebagai alat pemasaran, YouTube juga dapat digunakan 
sebagai sarana penyampaian pesan dalam bentuk video, 
seperti film, animasi, cerita rakyat, dan beberapa jenis video 
lainnya (Handani dan Nafianti, 2017).  

Tahun 2014 YouTube menambahkan fitur baru berupa 
live streaming. Sistem live video streaming merupakan 
layanan yang memungkinkan siapa pun untuk menyiarkan 
video melalui internet secara real-time. Layanan ini telah 
memperoleh popularitas yang cukup baik (Pires & Simon, 
2015).  

Kreator atau pembuat konten video di belahan dunia 
sedang ramai-ramainya menggunakan media sharing online 
untuk mempublikasikan tayangan program, video, maupun 

karya visual lainnya. Tidak terlepas bagi sebuah perguruan 
tinggi yang memiliki saluran khusus di YouTube dimana 
saluran ini menyediakan konten video dan program siaran 
yang mendukung perkembangan aplikasi teknologi informasi, 
kemampuan bahasa asing, komunikasi, kepemimpinan, 
kemampuan untuk berinovasi, dan kewirausahaan serta 
karakter manusia yang baik. Pemanfaatan media YouTube 
dapat di optimalisasi dalam memperoleh views, likes, dislikes, 
comment, subscribe, embedding, dan shares sebagai langkah 
untuk memperoleh Brand Awareness, Brand Engagement, dan 
Word of Mouth bagi sebuah perguruan tinggi (Pritama & 
Sfenrianto, 2016). Penggunaan konten digital (media sosial 
dan YouTube) dapat dijadikan sebagai media untuk 
mempromosikan dan mendukung media pemasaran lain 
seperti leaflet, baligho dan sebagainya, sehingga dapat 
menyajikan cerita menarik yang akan memikat pengunjung 
(Hudson & Tung, 2016).  

Memahami fitur dari YouTube merupakan hal yang 
penting dalam berbagi konten video untuk pembangunan 
berkelanjutan, menentukan target dan membangun sebuah 
jaringan promosi. Karakteristik video pada YouTube memiliki 
ragam yang berbeda-beda seperti panjang durasi, pola akses, 
hingga aktifitas dari penontonnya. Dari data statistik yang 
didapatkan, hal ini dapat diidentifikasi guna membaca 
karakteristik dari pengguna YouTube, sehingga Content 
Creator dapat menentukan tipe video yang cocok bagi 
pengguna yang akan dituju sebagai target marketnya (Cheng, 
et.al., 2013).  

Sebuah pendekatan terstruktur video blogging (vlogging/ 
VLOG) telah diujicobakan sebagai alat pedagogis untuk 
meningkatkan keterlibatan di pembelajaran kelas sarjana. Hal 
ini dibangun melalui dua tahap aktivitas yaitu pendekatan 
“risk-free” guna memberikan peningkatan partisipasi dari 
semua mahasiswa dalam kelas, serta pendekatan “soft-skills” 
guna memberikan kesempatan bagi siswa secara sukarela 
untuk memajukan kemampuan mereka melalui video 
professional dengan konten diambil dari materi pelajaran. Hal 
ini memberikan sebuah hasil berupa sarana interaktif bagi 
individu dan kelompok pada kelas (DeMara, et.al., 2016). 

Melalui Channel Live Streaming YouTube, STMIK 
AMIKOM Purwokerto dapat menggunakan media YouTube 
sebagai salah satu sarana pemasaran atau alternatif media 
pendukung promosi serta menyampaikan program dan 
kegiatan kampus secara online. 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini metode kerangka berfikir yang 
digunakan merupakan tahapan proses yaitu identifikasi 
masalah, pengumpulan data, perancangan produk, uji coba 
produk, implementasi produk dan evaluasi produk yang tertera 
seperti pada Gambar 1. 

http://www.statisticbrain.com/
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Gambar 1. Alur Kerangka Berfikir 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa Kebutuhan Sistem 

Hardware dan software dibutuhkan untuk mendukung 
proses pembuatan channel live YouTube. Hardware yang 
digunakan adalah perangkat Personal Computer (PC), Kamera 
Canon EOS 700D, Webcam sekaligus Microphone. PC 
digunakan sebagai media untuk mengatur dan menjalankan 
software. Selain itu juga digunakan untuk menyambungkan 
kamera dengan YouTube sehingga tampilan kamera dapat 
langsung ditampilkan pada konten YouTube yang sudah 
terkoneksi, Gambar 2. 

  

Gambar 2. Kebutuhan Perangkat Keras  

Software yang digunakan dalam pembuatan Channel Live 
Streaming YouTube adalah SparkoCam digunakan untuk 
menyambungkan kamera Canon EOS 700D degan PC yang 
nantinya akan menampilkan tangkapan layar kamera ke layar 
PC. Wirecast ini digunakan untuk mengotentikasikan akun 
YouTube, yang nantinya akan melakukan live streaming pada 
content channel.  

2. Analisa Content  

Analisa Content berkaitan dengan konten yang akan 
ditampilkan, dimana konten tersebut tidak melanggar 
peraturan yang telah dikeluarkan oleh YouTube. Adapun 
kebutuhan dan aturan content yang digunakan seperti pada 
Tabel 1.  

Tabel 1.  Ketentuan Content  

Ketentuan Konten YouTube Content Live 
Streaming 

Protecting Account √ √ 

Tidak Mengadung SARA √ √ 

Konten tidak berbahaya √ √ 

Monetisasi √ √ 

Menggunakan musik berlisensi  √ x 

Tidak menyebar kebencian √ √ 

Kerjasama dengan pihak ketiga √ x 

Content dewasa  x x 

Tidak mengirimkan spam √ √ 

 

3. Perancangan Sistem  

Pembuatan content live streaming diawali dengan 
penggunaan Creator Studio dan pengaturan content live 
streaming, berupa pengaturan yang dibuat untuk memberikan 
info mengenai content yang dilakukan. Adapun beberapa 
pengaturan yang dilakukan seperti info mengenai judul 
content, deskripsi mengenai konten yang disiarkan, jadwal 
streaming, kategori content, dan privasi untuk penayangan 
konten. Opsi streaming dilakukan seperti Digital Video 
Recorder (DVR) dimana penonton bisa melakukan pause dan 
rewind, pembuatan arsip saat streaming selesai serta 
pengoptimalan streaming, seperti pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Setting Stream Options 
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Gambar 4. Setting Add Cards 

Selain pengaturan pada menu stream options, perlu juga 
dilakukan pengaturan pada monetisasi video dan setting card. 
Setting card, merupakan pengaturan interaksi pengguna atau 
pemirsa terhadap konten video live streaming. Setting card 
juga diberikan guna memberikan kemudahan pemirsa yang 
mengakses video menggunakan mobile device Android atau 
iPhone dan iPad, seperti pada Gambar 4.  

4. Produksi Konten 

Tahap produksi dilakukan setelah persiapan dan 
kebutuhan sistem terlengkapi. Adapun produksi dilakukan 
menggunakan beberapa perangkat hardware. Channel live 
streaming dapat digunakan dimana saja, kapan saja selama 
kebutuhan telah terlengkapi. Adapun kebutuhan produksi dan 
skema hardware dapat digambarkan pada Gambar 5 berikut. 

 

Gambar 5. Proses Produksi Konten  

Proses produksi konten disesuaikan dengan kebutuhan 
konten yang akan disajikan. Pengambilan gambar dilakukan 
menggunakan kamera yang telah tersambung dengan 
kebutuhan hardware dan software pada tahap sebelumnya. 
Hasil konten yang telah diambil gambar langsung diproses 
melalui software pengolah (Gambar 6) dan secara otomatis 
langsung disajikan secara live di Channel YouTube (Gambar 
7).  

 

Gambar 6. Proses Pengolahan Live Konten  

 

Gambar 7. Konten Disajikan Live 

5. Pengujian 

Pengujian produk menggunakan pengujian Black Box test, 
yaitu pengujian sistem yang dilakukan dengan mengamati 
keluaran dari berbagai masukkan. Jika keluaran sistem telah 
sesuai dengan rancangan untuk variasi data, maka sistem 
tersebut dinyatakan baik (Khan, 2011). 

Tabel 2.  Hasil Pengujian 

No Langkah Pengujian Hasil yang 
diharapkan 

Hasil 

1 Menghubung-
kan Perangkat 

Menghubung-
kan PC 
dengan 
kamera dan 
Microphone 

Terhubung 
dengan 
baik 

Sesuai 

2 Menjalankan 
Aplikasi 

Membuka 
semua 
aplikasi yang 
dibutuhkan 

Semua 
aplikasi 
berjalan 
normal 

Sesuai 

3 YouTube 
Account 
Authentica-
tion 

Melakukan 
otentikasi 
melalui 
aplikasi 
Wirecast 

Akun ter-
otentikasi 

Sesuai 

4 Capturing 
Device  

Melakukan 
capturing 
device 
melalui 
aplikasi 
Wirecast 

Device 
Captured 

Sesuai 

5 Live 
Streaming 
Youtube 

Melakukan 
siaran Live 
YouTube 

Bisa dilihat 
di channel 
YouTube  

Sesuai 
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IV. KESIMPULAN 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pemanfaatan Channel Live Streaming YouTube dapat 
digunakan semaksimal mungkin sebagai alternatif media 
promosi, khususnya pada perguruan tinggi yaitu di STMIK 
Amikom Purwokerto. Adapun dari hasil pengujian, 
menunjukkan bahwa : 

a. Telah berhasil membuat Channel Live Streaming 
YouTube sebagai media alternatif dalam proses kegiatan 
promosi di STMIK Amikom Purwokerto. 

b. Channel ini digunakan sebagai promosi STMIK Amikom 
Purwokerto di kegiatan pendidikan. 

Sebagai bentuk pengembangan lanjutan, alangkah lebih 
baik jika dalam produksi konten menggunakan hardware 
dengan spesifikasi yang lebih tinggi untuk menghasilkan 
kualitas yang lebih baik. Untuk penerapannya dapat 
dioptimalkan diberbagai kebutuhan promosi. Pada penelitian 
ini belum dilakukan uji koneksi internet yang ideal untuk 
proses live streaming.  
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Abstrak 

Analytic Hierarchy Process (AHP adalah salah satu model pengambilan keputusan yang cukup sering digunakan untuk mengembangkan 

sistem pengambil keputusan. Salah satu keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya dalam melibatkan perhitungan yang bersifat kuantitatif 

dan kualitatif. Model ini telah banyak diimplementasikan pada berbagai bidang yang membutuhkan sistem pengambilan keputusan, seperti 

pemilihan pegawai, pemilihan calon penerima beasiswa, sistem voting, dan lain sebagainya. Paper ini akan menjelaskan beberapa contoh 

pemanfaatan AHP dalam bidang-bidang tersebut. Sehingga paper ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara umum mengenai 

pemanfaatan AHP dalam dunia nyata. 

Kata kunci: Analytic Hierarchy Process, pengambilan keputusan, kuantitatif, kualitatif 

 

I. PENDAHULUAN 

Analytical Hierarchy Process merupakan model penentuan 
keputusan multi kriteria yang dapat digunakan oleh pengambil 
keputusan dalam menentukan suatu pilihan [1]. 

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh model ini adalah 
kemampuannya dalam melibatkan perhitungan yang bersifat 
kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Sehingga model ini mampu 
memberikan penilaian secara komprehensif terhadap suatu 
bidang [2], 

Model ini dapat digunakan untuk mengembangkan sistem 
pendukung keputusan dalam berbagai bidang. Namun terkadang 
cukup sulit untuk menemukan benang merah pada penerapan-
penerapan tersebut. Sehingga diperluakan suatu review 
menegenai penerapan AHP pada bidang-bidang yang cukup 
potensial. Dengan demikian akan didapatkan suatu gambaran 
besar mengenai bagaimana penerapan AHP pada berbagai 
bidang. 

Pada paper ini akan dijabarkan beberapa contoh sekaligus 
ulasan mengenai penerapan AHP dalam bidang-bidang yang 
telah disebutkan sebelumnya. 

Paper ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian I 
membicarakan pendahuluan. Bagian II membicarakan konsep 
AHP. Bagian III membicarakan contoh sekaligus review 
mengenai penerapan AHP dalam beberapa bidang. Paper ini 
akan diakhiri oleh Bahgian IV yang membicarakan saran dan 
kesimpulan. 

II. ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 

Analytic Hierarchy Process merupakan model pengambilan 
keputusan yang telah diusulkan oleh T.L. Saaty pada tahun 
1980. Model ini merupakan pendekatan Multi Criteria Decision 
Making (MCDM) yang cukup banyak diaplikasikan [2],[1]. 
AHP adalah sebuah metode memecah permasalahan yang 
komplek/ rumit dalam situasi yang tidak terstruktur menjadi 
bagian-bagian komponen. Mengatur bagian atau variabel ini 

menjadi suatu bentuk susunan hierarki, kemudian memberikan 
nilai numerik untuk penilaian subjektif terhadap kepentingan 
relatif dari setiap variabel dan mensintesis penilaian untuk 
variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan 
mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut. 

AHP menggabungkan pertimbangan dan penilaian pribadi 
dengan cara yang logis dan dipengaruhi imajinasi, pengalaman, 
dan pengetahuan untuk menyusun hierarki dari suatu masalah 
yang berdasarkan logika, intuisi dan juga pengalaman untuk 
memberikan pertimbangan. AHP adalah pendekatan untuk 
penentuan keputusan yang merubah pemilihan kriteria menjadi 
struktur hirarki. AHP membantu untuk mendapatkan hasil 
evaluasi yang berupa subjektif dan objektif sekaligus. Selain itu 
model ini memastikan adanya kekonsistenan dalam penentuan 
keputusan dan hasil evaluasi yang dilakukan. 

Menurut [2] langkah langkah penerapan model AHP 
meliputi menentukan tujuan, mengidentifikasi kriteria dan 
atribut, memilih alternatif, pembentukan hirarki, merancang 
kuisioner dan survey dan membentuk matriks pairwise 
comparison menggunakan skala 9 poin yang diusulkan oleh 
Saaty. 

Secara lebih detail tahapan penggunaan metode AHP 
meliputi: 

a.  Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi 

Penyusunan hirarki yaitu dengan menentukan tujuan yang 
merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. 
Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk menilai atau 
mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada dan 
menentukan alternatif-alternatif tersebut. Setiap kriteria dapat 
memiliki subkriteria dibawahnya dan setiap kriteria dapat 
memiliki nilai intensitas masing-masing. 

b. Menentukan prioritas elemen dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
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1. Membuat perbandingan berpasangan 

Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah 
membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan 
elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Untuk 
perbandingan berpasangan digunakan bentuk matriks. Matriks 
bersifat sederhana, berkedudukan kuat yang menawarkan 
kerangka untuk memeriksa konsistensi, memperoleh informasi 
tambahan dengan membuat semua perbandingan yang mungkin 
dan menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk 
merubah pertimbangan. Untuk memulai proses perbandingan 
berpasangan, dimulai dari level paling atas hirarki untuk 
memilih kriteria, misalnya C, kemudian dari level dibawahnya 
diambil elemen-elemen yang akan dibandingkan, misal A1, A2, 
A3, A4, A5, maka susunan elemen-elemen pada sebuah matrik 
seperti Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Matrix Perbandingan Berpasangan 

C A1 A2 A3 A4 A5 

A1 1     

A2  1    

A3   1   

A4    1  

A5     1 

 

2. Mengisi matrik perbandingan berpasangan 

Untuk mengisi matrik perbandingan berpasangan yaitu 
dengan menggunakan bilangan untuk merepresentasikan 
kepentingan relatif dari satu elemen terhadap elemen lainnya 
yang dimaksud dalam bentuk skala dari 1 sampai dengan 9. 
Skala ini mendefinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai 9 untuk 
pertimbangan dalam perbandingan berpasangan elemen pada 
setiap level hirarki terhadap suatu kriteria di level yang lebih 
tinggi. Apabila suatu elemen dalam matrik dan dibandingkan 
dengan dirinya sendiri, maka diberi nilai 1. Jika i dibanding j 
mendapatkan nilai tertentu, maka j dibanding i merupakan 
kebalikkannya. Pada tabel 2 memberikan definisi dan penjelasan 
skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai tingkat 
kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya. 

Tabel 2.2 Skala kuantitatif dalam sistem pendukung 
keputusan 

Intensitas 
Kepentingan 

Definisi Penjelasan 

1 Kedua elemen 
sama pentingnya 

Dua elemen 
mempunyai pengaruh 
yang sama besar 
terhadap tujuan 

3 Elemen yang 
satu sedikit lebih 
penting dari pada 
elemen yang 
lainnya 

Pengalaman dan 
penilaian sedikit 
menyokong satu 
elemen dibandingkan 
elemen yang lainnya 

5 Elemen yang 
satu lebih penting 
dari pada elemen 
yang lainnya 

Pengalaman dan 
penilaian sangat kuat 
menyokong satu 
elemen dibandingkan 
elemen yang lainnya 

7 Satu elemen 
jelas lebih mutlak 
penting dari pada 
elemen yang 
lainnya 

Satu elemen yang 
kuat di sokong dan 
dominan terlihat 
dalam praktek 

9 Satu elemen 
mutlak penting 
dari pada elemen 
yang lainnya 

Bukti yang 
mendukung elemen 
yang satu terhadap 
elemen lain memiliki 
tingkat penegasan 
tertinggi yang 
mungkin menguatkan 

2, 4, 6, 8 Nilai-nilai 
antara 2 nilai 
pertimbangan 
yang berdekatan 

Nilai ini diberikan 
bila ada dua 
kompromi diantara 2 
pilihan 

Kebalik 

Kan 

Jika aktifitas i mendapat satu angka 
dibanding aktifitas j, maka j mempunyai 
nilai kebalikkannya dibanding dengan i 

 

3. Sintesis 

Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan 
berpasangan di sintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas 
dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. 

b) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 
bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. 

c) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap matriks dan 
membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan 
nilai rata-rata. 

d) Mengukur konsistensi, dalam pembuat keputusan, penting 
untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada, 
karena kita tidak ingin keputusan berdasarkan 
pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Karena 
dengan konsistensi yang rendah, pertimbangan akan 
tampak sebagai sesuatu yang acak dan tidak akurat. 
Konsistensi penting untuk mendapatkan hasil yang valid 
dalam dunia nyata. AHP mengukur konsistensi 
pertimbangan dengan rasio konsistensi (consistency 
ratio). Nilai Konsistensi rasio harus kurang dari 5% untuk 
matriks 3x3, 9% untuk matriks 4x4 dan 10% untuk 
matriks yang lebih besar. Jika lebih dari rasio dari batas 
tersebut maka nilai perbandingan matriks di lakukan 
kembali. Langkah-langkah menghitung nilai rasio 
konsistensi yaitu : 

i. Mengkalikan nilai pada kolom pertama dengan 
prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom 
kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan 
seterusnya. 
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ii. Menjumlahkan setiap baris. 

iii. Hasil dari penjumlahan baris dibagikan dengan 
elemen prioritas relatif yang bersangkutan. 

iv. Membagi hasil diatas dengan banyak elemen yang 
ada, hasilnya disebut eigen value (λmax). 

v. Menghitung indeks konsistensi (consistency index) 
dengan rumus (1) : 

CI = (λmax-n)/n................................................................(1) 

CI : Consistensi Index 

λmax : Eigen Value 

n : Banyak elemen 

vi. Menghitung konsistensi ratio (CR) dengan rumus: 

CR=CI/RC, Dimana : CR : Consistency Ratio 

CI : Consistency Index 

RC : Random Consistency 

Matriks random dengan skala penilaian 1 sampai 9 beserta 
kebalikkannya sebagai random consistency (RC). Berdasarkan 
perhitungan saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika 
pertimbangan memilih secara acak dari skala 1/9, 1/8, … , 1, 2, 
… , 9 akan diperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks yang 
berbeda seperti pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Nilai Rata-rata Konsistensi 

Ukuran 
Matriks 

Konsistensi Acak 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

III. PENERAPAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, model AHP 
merupan model penentuan keputusan yang cukup sering 
diimplementasikan di berbagai bidang. Berikut adalah contoh 
bidang-bidang di mana model AHP dapat diterapkan: 

1. Pengelolaan sumber daya manusia (Pemilihan pegawai, 
promosi jabatan, dll) [3]. Pada hasil penelitian [3] 
dituliskan proses seleksi tenaga kerja dilakukan pada 
CV Asis Exotica. Perkembangan CV didukung dengan 
pemilihan sumber daya yang berkualitas. Hal yang 

menjadi masalah pada CV tersebut adalah dikarenakan 
proses rekrutmen tenaga kerja yang masih dilakukan 
secara manual, sehingga seringkali pekerja yang 
diterima tidak bersesuaian dengan kualifikasi yang 
dibutuhkan pada CV tersebut. Adapun tujuan dalam 
proses AHP pada penelitian [3] guna merekrut tenaga 
kerja. Kriteria yang digunakan meliputi pendidikan, 
pengalaman kerja, umur, dan status pernikahan. Sub 
kriteria atau alternatif tiap kriteria meliputi kandidat 
pekerja 1, kandidat pekerja kedua dan kandidat pekerja 
ketiga. Berdasarkan hasil yang diperoleh perbandingan 
akurasi yang diperoleh berdasarkan perhitungan secara 
manual dan menggunakan software super decision 
diperoleh akurasi terendah sebesar 80% dan akurasi 
tertinggi sebesar 95%.  

2. Pendidikan (Pemilihan jurusan, pemilihan calon 
penerima beasiswa dll) [4],[5]. Pada penelitian [4] AHP 
digunakan untuk proses belajar mengajar pada 
pendidikan tinggi dalam penilihan alat yang digunakan 
dalam proses belajar mengajar. Pada institusi 
pendidikan tinggi telah banyak dikembangkan peralatan 
guna mendukung proses belajar mengajar dalam kelas. 
Dikarenakan semakin banyak tool-tool yang tercipta 
tersebut maka hal yang penting adalah memilih 
peralatan yang sesuai dan tepat agar proses belajar 
mengajar dapat berjalan dengan baik. Kriteria yang 
digunakan meliputi 5 faktor dengan sub kriteria meliputi 
15 sub kriteria. Adapun dalam proses AHP ini guna 
menentukan pendukung proses kegiatan belajar 
mengajar yang meliputi software u-learn system, 
blogspot, facebook and email. Berdasarkan hasil 
perhitungan menunjukan bahwa software u-learn 
system merupakan pilihan alat pendukung terbaik dalam 
proses belajar mengajar yang memiliki nilai rangking 
tertinggi sebesar 36,4%. 

 

Gambar 3.1 Desain AHP pada penelitian [4] 

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat 5 kriteria yang digunakan 
dalam perhitungan AHP pada penelitian[4]. 
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3. Penentuan rute pada kendaraan tanpa awak [6]. 
Permasalahan tentang penentuan rute kendaraan tanpa 
awak merupakan studi yang cukup populer. Berbagai 
riset tentang penentuan rute terbaik kendaraan tanpa 
awak seringkali diangkat oleh sejumlah peneliti. 
Termasuk pada penelitian [6] dengan memanfaatkan 
AHP dalam evaluasi rute kendaraan tanpa awak. 
Adapun kriteria yang digunakan sebanyak dua meliputi 
self evaluatin factor dan the difference evaluation 
factor. Adapun sub kriteria sebanyak 6. Secara detail 
rancangan AHP seperti tampak pada Gambar 3.2 
dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.2 Desan rancangan AHP pada evaluasi rute 
kendaraan tanpa awak [6] 

Hasil penelitian [6] menunjukan bahwa difference measure 
factors memberikan hasil yang lebih efektif. 

4. Industri (Penentuan faktor kunci penentu kebijakan 
industri, dll) [7]. Fokus pada penelitian [7] mengangkat 
tentang manajemen indentitas atau pada artikel [7] 
disingkat dengan IDM. IDM sendiri bisa diibaratkan 
sebagai sebuah keamanan yang diterapkan dengan 
menggunakan suatu teknologi guna mengatur informasi 
berkaitan dengan identitas pengguna dan hak akses 
masing-masing user terhadap resource-resource  yang 
dimiliki pada sebuah organisasi. Berbagai produk IDM 
banyak ditawarkan pada pasar . Permasalahan yang 
seringkali ditemui berupa pemilihan produk IDM yang 
cocok yang sesuai dengan sisten enterprise pada 
pelanggan. Adapaun kriteria yang digunakan sebanyak 
empat kriteriadan sub kriteria sebanyak 19 guna 
menentukan pemilihan 5 jenis produk IDM. Ranangan 
desai AHP seperti tampak pada Gambar  3.3 berikut. 

 

 

Gambar 3.3 Desian penentuan produk IDM 

Hasil penelitian [7] menunjukan bahwa perangkingan produk 
menggunakan Fuzzy AHP lebih memuaskan dibandingkan 
dengan perangkingan produk secara manual.  

5. Penanganan bencana (penentuan prioritas area 
penyelamatan, dll) [8]. Sekarang ini seringkali bencana 
alam terjadi antara lain gempa bumi, angin topan, banjir. 
[8] memanfaatkan AHP dalam penanganan pasca 
bencana guna menentukan daerah penyelamatan. Pada 
penelitian [8] melakukan perbaikan dari metode 
tradisional AHP. Hasil perbaikan metode AHP 
menunjukan hasil yang memiliki akurasi lebih baik serta 
secara signifikan dapat membantu dalam penanganan 
penyelamatan  dan perbaikan pasca bencana  

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjabaran pada bagian-bagian sebelumnya 
dapat disimpulkan bahwa model AHP sangat cocok untuk 
diterapkan pada bidang-bidang yang melibatkan hal-hal yang 
bersifat kuantitatif dan kualitatif. 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] A. Ishizaka and A. Labib, “Expert Systems with Applications Review 

of the main developments in the analytic hierarchy process,” Expert 

Syst. Appl., vol. 38, no. 11, pp. 14336–14345, 2011. 

[2] S. Supraja, A. A. Hierarchy, and P. Ahp, “A Comparative Study by 

AHP and TOPSIS for the Selection of All Round Excellence Award,” 

pp. 314–319, 2016. 

[3] R. E. Sari, A. Meizar, D. H. Tanjung, A. Y. Nugroho, A. S. Employee, 

O. Cv, and A. Exotica, “Decision Making With AHP For Selection 

Of Employee.” 

[4] T. R. Sahroni, “Design of Analytical Hierarchy Process ( AHP ) for 

Teaching and Learning,” 2016. 

[5] N. Ben Salah, “Fuzzy AHP for learning service selection in context- 



CITISEE 2017                                                                                                                         ISBN: 978-602-60280-1-3 

125 

 

aware ubiquitous learning systems,” pp. 171–179, 2016. 

[6] X. Li, D. Zhou, Z. Yang, J. Huang, K. Zhang, and Q. Pan, “UAV 

Route Evaluation Algorithm Based on,” no. July, pp. 915–920, 2017. 

[7] N. Noradachanon and T. Senivongse, “Decision Model for Identity 

Management Product Selection Using Fuzzy AHP,” pp. 269–275, 

2017. 

[8] Y. Hong and Z. Yongsai, “A Method for Evaluating The Rescue 

Priority Level of Power Line Post-disaster Based on,” 2017. 

 

 



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

126 

 

Implementasi Rational Unified Process Pada Sistem 

Informasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan  

 

Nurfaizah 1, Sarmini 2, Ovi Novitasari 3 
1,2,3 Sistem Informasi , STMIK Amikom Purwokerto 

Jl. Let. Jend. Pol. Soemarto (Depan SPN) Purwokerto 
1 nurfaizah@amikompurwokerto.ac.id, 2 sarmini@amikompurwokerto.ac.id, 3 ovinovita88@gmail.com 

 

Abstrak 

Rational Unifeid Process (RUP) merupakan  suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang dibuat oleh rational 

software, metode ini menggunakan use-case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perankat lunak, RUP menggunakan 

konsep object oriented, dengan aktifitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language (UML). 

Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan metode RUP dalam membangun sistem informasi Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). 

Adapun fase RUP yaitu pertama inception menghasilkan gambaran actor dan aktivitas dalam proses bisnis sistem informasi SPP, kedua 

elaboration menggabarkan desain dari analysis yang dihasilkan dari tahap sebelumnya, ketiga tahap construction merupakan tahap 

pembangunan sistem dan keempat tahap transition dalam tahap ini dilakukan proses pengujian dari sistem yang telah dibangun dengan 

menggunakan pengujian black box dan hasil uji sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.  

 

Kata kunci : RUP, UML, system 
 

Abstract 

Rational Unifeid Process (RUP) is a software development process framework created by rational software, this method uses use-case 

driven and iterative approach to software development cycle, RUP uses object-oriented concept, with activities that focus on model development 

using the Unified Model Language (UML). The purpose of this research is to implement RUP method in establishing information system of 

Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). The first phase of the RUP inception generates a description of the actor and the activity in the SPP 

information system business process, the second phase is elaboration describe the design of the analysis generated from the previous stage, the 

third phase is construction is the phase of system development and the fourth phase of RUP is transition in this phase is done testing process of 

the system has been built using black box testing and test results built system can run in accordance with the expected function 

 

Keywords: RUP, Object Oriented, system 

 

 

I.    PENDAHULUAN 

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan 
pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, 
penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk 
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, Kementiran 
Dalam Negeri (2007). 

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program percepatan 
penanggulangan kemiskinan di perdesaan secara terpadu dan 
berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat yang 
merupakan pengembangan dari Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK) yang telah berlangsung pada tahun 1998, 
UPK PNPM (2016).  

PNPM memberikan fasilitas kredit yang mudah untuk 
perkembangan UMKM dengan memfokuskan pada 
pemberdayaan perempuan yaitu program Simpan Pinjam 
kelompok Perempuan (SPP) dan bertugas meminjamkan dana 
untuk kelompok kaum perempuan, dana tersebut digunakan 

dalam upaya membuka dan mengembangkan usaha dimana 
dana tersebut harus dikembalikan ke UPK PNPM. 

Susanti (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 
sistem informasi simpan pinjam yang berbasis komputer dapat 
membantu bagian Unit Pengelola Keuangan dalam memproses 
data simpan pinjam menjadi lebih mudah, cepat dan tepat. Hal 
tersebut juga disebutkan dalam penelitian anggraini (2013), 
sistem informasi simpan pinjam pada UPK PNPM Mandiri 
dapat memberikan gambaran kepada pihak pengurus untuk 
mengaplikasikan sistem informasi simpan pinjam yang masih 
konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi untuk 
memudahkan kerja petugas administrasi/bendahara. 

Sistem informasi dalam penelitian ini dibangun dengan 
mengimplementasikan metode Ratioal Unified Process (RUP). 
Menurut Amwar (2014), RUP yang merupakan sebuah proses 
berulang untuk mengembangkan perangkat lunak, RUP sudah 
semakin banyak digunakan dalam industri pengembangan 
perangkat lunak karena sudah didasarkan pada praktek yang 
telah diuji berulang kali dengan berbagai proyek dan domain 

https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_pengembangan_perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Software&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Software&action=edit&redlink=1
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yang berbeda. Dalam penelitiannya Tasneem (2015) RUP 
merupakan metodologi yang dapat disesuaikan dengan 
pemrograman, uji transisi dan pengujian eksplorasi dan teknik 
yang dapat disesuaikan di dalamnya. 

 

II.      METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Rational 
Unified Process. RUP adalah sebuah proses pembangunan 
sistem meliputi seluruh lifecycle pembangunan perangkat 
lunak yang menyediakan suatu pendekatan untuk membantu 
tugas dan tanggung jawab suatu pembangunan organisasi. RUP 
diciptakan, dikembangkan dan dikelola oleh Rational Software 
sekarang IBM. Tujuannya adalah menghasilkan perangkat 
lunak berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengguna 
dan dapat diprediksi penjadwalan dan biaya pengembangannya 
Kruchten (2013). 

 
Gambar 1. Metode rational unified process 

Berikut langkah-langkah proses penelitian yang akan 
dilakukan: 

A. Inception 

Fase ini memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan 
(business modeling) dan mendefinisikan kebutuhan akan 
system yang akan dibuat, dilakukan dengan melalui wawancara 
dan data dokumentasi atas sistem peminjaman yang sekarang 
berjalan. 

B. Elaboration 

Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur 
sistem. Tahap ini.juga dapat mendeteksi apakah arsitektur 
system yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi 
resiko yang mungkin terjadi dan arsitektur yang dibuat. Tahap 
ini lebih pada analisis dan desain system serta implementasi 
system yang focus pada prototype dan menghasilkan Lifecycle 
Architecture Milestone. 

C. Construction 

Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-
fitur sistem dan lebih pada implementasi dan pengujian sistem 
yang pada implementasi perangkat lunak pada kode program. 
Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana 
menjadi syarat dari Initial Operational Cpability Milestone 
atau batas/tonggak kemampuan operasional awal. 

D. Transition 

Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar 
dapat dimengerti oleh user. Tahap ini menghasilkan produk 
perangkat lunak dimana menjadi syarat dari initial Operational 
Capability Milestone atau batas/tonggak kemampuan 
operasional awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pelatihan 
user, pemeliharaan dan pengujian sistem apakah sudah 
memenuhi harapan user. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Inception 

Tahap inception menggambarkan proses bisnis yang 
sekarang berjalan dan akan dijadikan acuan untuk menganalisa 
kebutuhan pembuatan sistem. Program SPP merupakan bentuk 
pinjaman tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng 
kegiatan. Berdasarkan proses bisnis diatas maka actor yang 
teridentifikasi dalam sistem informasi simpan pinjam tersebut, 
dapat diuraikan aktivitas actor dalam tabel 1 dibawah ini: 

 TABEL I. AKTIVITAS AKTOR 

No. Actor Aktivitas 

1. Admin 1. Melakukan log-in 
2. Membuka halaman utama 

3. Membuka halaman, melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus data petugas 
4. Membuka halaman, melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus data desa 

5. Membuka halaman, melakukan proses 
tambah, ubah dan hapus pekerjaan 

6. Membuka halaman,  melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus data anggota 
7. Membuka halaman, melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus data kelompok 

8. Membuka halaman, melakukan proses 
tambah, ubah dan hapus data pinjaman 

9. Membukan halaman, melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus data angsuran 

2. Kepala 

PNPM 

1. Melakukan log-in 

2. Membuka halaman utama 

3. Membuka halaman, melakukan proses 
tambah, ubah dan hapus data petugas 

4. Membuka halaman, melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus data desa 
5. Membuka halaman, melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus pekerjaan 

6. Membuka halaman,  melakukan proses 
tambah, ubah dan hapus data anggota 

7. Membuka halaman, melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus data kelompok 

8. Membuka halaman, melakukan proses 

tambah, ubah dan hapus data pinjaman 

9. Membukan halaman, melakukan proses 
tambah, ubah dan hapus data angsuran 

10. Melihat laporan data anggota 

11. Melihat laporan data pinjaman 
12. Melihat laporan data angsuran 

 

B. Elaboration 

Berdasarkan proses bisnis pada tahap inception kemudian 
dilanjutkan pada tahap elaboration dengan menggunakan 
diagram UML yaitu use case diagram, sequence diagram, 
activity diagram, dan class diagram.  



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

128 

 

 Use case 

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan 
interkasi antara pengguna sistem (actor) dengan kasus (use 
case) yang disesuaikan dengan langkah-langkah (scenario) 
yang telah ditentukan. Gambar 2 berikut merupakan 
gambar use case simpan pinjam. 

 

Gambar 2. Use case sistem simpan pinjam 

Use case pada Gambar 2 terdiri dari 2 aktor yaitu admin 
dan kepala PNPM yang terdiri dari proses melihat laporan 
angsuran, melihat laporan pinajaman, manajemen 
kelompok, manajemen petugas, manajemen desa, 
manajemen pekerjaan, manajemen anggota dan sebelum 
melakukan manajemen proses tersebut harus melalui proses 
login. 

C. Construction 

Tahap construction dilakukan dengan membangun 
sistem informasi simpan pinjam yang akan dibuat. 

 Form Data Keanggotaan 

 

Gambar 3. Form Data Anggota 

Gambar 3 merupakan form data anggota yang 
digunakan untuk menambah data anggota. Dalam form ini 
bisa dilakukan tambah data anggota, ubah data anggota dan 
hapus data anggota dan batal untuk membatalkan semua 
proses yang ada di form. 

 Form Data Transaksi Peminjaman 

 

Gambar 4. Form Data Transaksi Peminjaman 

Gambar 4 merupakan form data transaksi peminjaman 
yang digunakan untuk melakukan pengelolaan proses 
transaksi peminjaman. Tombol lihat data digunakan untuk 
melihat data yang telah tersimpan di dalam sistem, tombol 
proses digunakan untuk proses transaksi peminjaman. 

 Form Data Transaksi Angsuran 

 

Gambar 5. Form Data Transaksi Angsuran 

Gambar 5 merupakan form data transaksi angsuran 
yang  digunakan untuk proses transaksi pembayaran 
angsuran. Tombol proses digunakan untuk memproses 
setiap angsuran. 

D. Transition 

Proses transition dalam penelitian ini dilakukan melalui 
proses pengujian sistem dengan menggunakan metode black 
box.  

 TABEL II. PENGUJIAN FORM PROSES PINJAMAN 

Fungsi 
Skenario 

Pengujian 
Diharapkan Kesimpulan 

Tombol 

Proses 

Input-an 
sudah diisi 

dengan benar 

Data disimpan 
dan akan tampil 

di view data 

Berhasil 
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Input-an 

belum diisi 

Input-an kosong 
dan muncul 

pesan error 

Berhasil 

 TABEL III. PENGUJIAN FORM ANGSURAN 

Fungsi 
Skenario 

Pengujian 
Diharapkan Kesimpulan 

Tombol 
Proses 

Input-an 

sudah diisi 

dengan benar 

Data disimpan 

dan akan tampil 

di view data 

Berhasil 

 

IV. KESIMPULAN 

Metode RUP telah digunakan dalam pembuatan sistem 
informasi simpan pinjam pada PNPM Mandiri proses 
implementasi metode RUP dilakukan dengan melalui 
inception, elaboration, construction dan transition. Sistem 
melakukan uji secara fungsional dan hasilnya sistem sudah 
berjalan sesuai dengan yang rencanakan. 
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Abstrak 

Pariwisata merupakan salah satu posisi yang diandalkan pemerintahan untuk memperoleh devisa. Salah satu cara untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung dengan cara promosi, salah satu tempat pariwisata yang melakukan promosi adalah Desa 

Wisata Serang. Promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola Desa Wisata Serang selama ini masih dengan cara konvensional 

seperti penerbitan bahan cetak, baik buku panduan wisata maupun leaflet, promosi tatap muka, serta promosi melalui media 

masa. Perlu trobosan baru dalam penyampaian informasi salah satunya dengan Perancangan dan pembuatan video promosi Desa 

Wisata Serang menggunakan teknik timelapse. Dalam perancangan dan pembuatan video promosi Desa Wisata Serang 

menggunakan teknik timelapse metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, studi 

pustaka. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu Pra Produksi, Produksi, Pasca Produksi. Tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk menciptakan sebuah karya video promosi potensi Desa Wisata Serang dengan menggunakan teknik 

timelapse yang dikemas secara menarik sebagai destinasi wisata di Kabupaten Purbalingga. Hasil dari penelitian adalah video 

promosi Desa Wisata Serang menggunakan teknik timelapse. 

 
Kata Kunci : Video promosi, wisata, timelapse 

 

Abstract 

Tourism is one position that the government relies on to gain foreign exchange. One way to increase the number of visitors 

by way of promotion, one of the places that promote tourism is Desa Wisata Serang. The management of Desa Wisata Serang 

still doing promotion conventionally likes guide books as well as leaflets, face to face promotion, and mass-media promotion. It 

must need the new breakthrough in communicating of the information, like The Design and Manufacture of Desa Wisata Serang 

Promotion Videos using the timelapse technique. In the design and manufacture of Desa Wisata Serang promotion videos using 

the timelapse technique, data collection method are used in this research is observation, interviews, and literatures. System 

development method used is pre-production, production, and post-production. The purpose of this research is to create the 

potential promotion videos creation of Desa Wisata Serang using timelapse technique which packed interestingly as tourist 

attraction in Purbalingga District. The results of this research is Desa Wisata Serang promotion videos using timelapse technique. 

 

Keywords: Promotion videos, attraction, timelapse 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan salah satu 

posisi yang diandalkan pemerintahan 

untuk memperoleh devisa selain non 

migas, (Lucky Setiawan, dkk. 2016). 

Untuk meningkatkan jumlah pengunjung 

pariwisata salah satunya dengan cara 

promosi. Menurut Tjiptono (2008) 

Promosi merupakan salah satu faktor yang 

menentukan suatu program pemasaran 

untuk memberikan informasi mengenai 

adanya suatu produk. Penggunaan media 

promosi dianggap sebagai salah satu 

alternatif yang tepat guna menarik minat 

seseorang terhadap barang, jasa, atau 

apapun yang ditawarkan dari pihak 

pembuat promosi. Seiring perkembangan 

teknologi dan globalisasi, penggunaan 

media promosi berupa elektronik menjadi 

opsi yang banyak diminati oleh berbagai 

pihak. Dengan melalakukan promosi akan 

meningkatkan jumlah pengunjung atau 

wisatawan (widiyanti. 2012). 
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Melalui media promosi berupa 

video diharapkan bisa menarik wisatawan 

dan lebih mengenalkan lagi daerah wisata 

yang dipromosikan tidak terkecuali wisata 

di purbalingga. Wisata yang ada di 

Purbalingga mempunyai keindahan 

tersendiri, banyak objek wisata di 

Purbalinnga yang memiliki panorama 

yang menawan, salah satunya adalah Desa 

Wisata Serang. Desa Wisata Serang 

merupakan salah satu desa yang terletak di 

wilayah Kecamatan Karangreja, 

Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa 

Tengah. Desa Serang berbatasan langsung 

dengan Desa Kutabawa. Wilayah Desa 

Serang merupakan daerah dataran tinggi  

dengan ketinggian sekitar 650 – 1.300 m 

dpl, serta curah hujan yang cukup tinggi 

sekitar 6.240 mm dengan suhu rata-rata 

20◦c. 

Desa Serang mempunyai wilayah 

tanah yang cukup subur, hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya lahan pertanian dan 

perkebunan, dimana hampir seluruh 

wilayahnya terdapat tanaman sayuran dan 

juga terdapat tanaman buah unggulan 

yaitu stroberi. Dengan banyaknya objek 

wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga 

khususnya Desa Wisata Serang 

menjadikan persaingan untuk menarik 

para wisatawan. Memperkenalkan objek 

wisata merupakan salah satu cara agar 

para wisatawan tertarik untuk datang ke 

tempat wisata. Berikut data pengunjung 

wisata di Kabupaten Purbalingga 

khususnya Desa wisata Serang. 

 

Tabel 1 Data Pengunjung Wisatawan 

Purbalingga dan Desa Wisata Serang. 

(Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan 

Pariwisata, 2017) 

Dapat kita lihat tabel 1 wisatawan 

yang berkunjung ke objek wisata yang ada 

di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya 

selalu mengalami kenaikan, sedangkan 

sebaliknya untuk wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Wisata Serang terjadi 

penurunan pengunjung di tahun 2015 ke 

tahun 2016. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jumlah wisatawan 

yang mengunjungi objek wisata Desa 

Wisata Serang setiap tahunnya tidak 

stabil, ada kenaikan bahkan ada juga 

penurunan jumlah wisatawan setiap 

tahunnya, terutama pada tahun 2015 ke 

tahun 2016, wisatawan yang berkunjung 

ke objek wisata Desa Wisata Serang 

mengalami penurunan, padahal wisatawan 

yang berkunjung ke objek wisata yang ada 

di Kabupaten Purbalingga mengalami 

kenaikan. 

Pengembangan potensi Desa 

Wisata Serang masih terbilang belum 

No Tahun Wisatawan 

Purbalingga 

Wisatawan Desa 

Wisata Serang 

1 2014 1.319.088 3.543 

2 2015 1.343.355 6.196 

3 2016 1.359.118 5.384 
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maksimal, perlu adanya pembenahan 

sebagaimana idealnya suatu objek wisata 

pada umumnya. Padahal Desa Wisata 

Serang berpotensi sebagai destinasi wisata 

di Kabupaten Purbalingga tak kalah 

menarik dengan objek wisata yang ada di 

daerah lain. 

Promosi yang dilakukan oleh 

pihak pengelola Desa Wisata Serang 

selama ini masih dengan cara 

konvensional seperti penerbitan bahan 

cetak, baik buku panduan wisata maupun 

leaflet, promosi tatap muka, serta promosi 

melalui media masa. Pengelola Desa 

Wisata Serang memilih promosi 

menggunakan  cara konvensional 

dikarenakan belum adanya sumber daya 

manusia yang berkompeten untuk 

membuat sebuah promosi dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi. 

Manusia yang bersumber daya bagus 

sangat diperlukan bagi organisasi. Suatu 

organisasi, sumber daya yang 

disumbangkan oleh para anggotanya 

berupa keterampilan, pengetahuan dan 

kemampuan di dalam bekerja, (peter. 

1995). Pembuatan sebuah video promosi 

sangat diperlukan teknik tersendiri dalam 

penyajiannya, salah satunya dengan 

menerapkan style cinematography yang 

digabungkan dengan teknik 

timelapse,(Sonny dan Tony, 2016). 

Perkembangan sistem teknologi 

diharapkan mampu menjembatani pelaku 

bisnis pariwisata menyampaikan 

informasi kepada masyarakat tentang 

keindahan maupun fasilitas-fasilitas yang 

ada di Desa Wisata Serang dengan 

memunculkan inovasi promosi dalam 

bentuk video yang dibuat menggunakan 

teknik timelapse. Banyak sekali teknik 

yang dapat digunakan dalam proses 

pembuatan video promosi hingga dapat 

menyampaikan pesan yang terkandung 

dalam video promosi tersebut, salah 

satunya yaitu dengan teknik timelapse. 

Menurut Sutartiyanti (2015 ) Timelapse 

fotografi adalah sebuah teknik 

sinematografi dimana frekuensi waktu 

pengambilan gambar jauh lebih lama dari 

hasil videonya. Objek-objek dan waktu 

yang diambil dalam waktu beberapa menit 

ataupun bulan dapat dilihat hanya dengan 

waktu beberapa menit ataupun detik. 

Keunggulan penggunaan timelapse 

adalah dapat digunakan untuk 

mendokumentasikan kondisi dan data 

dasar untuk memperhitungkan kondisi 

masa depan. Sistem saat ini dapat 

digunakan untuk menangkap proses dan 

respon yang terjadi pada skala waktu 

mulai dari menit dan jam, untuk bulan, 

untuk tahun dan dekade. Timelapse 

photography juga digunakan dalam 

penelitian untuk mempelajari dinamika 

habitat dan ekosistem, karena Citra 

timelapse merupakan alat penting dalam 

studi perilaku tanaman. Interval waktu 

pada sebuah tanaman dapat 

mengungkapkan perilaku dari tanaman 
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parasit, pelacakan surya, dan tanggapan 

tanaman lainnya terhadap lingkungan, 

(Rudjiono, 2006).  

Dengan timelapse fotografi dapat 

diciptakan kesempatan untuk membangun 

penelitian tentang apa yang sedang 

berlangsung di penginderaan, masyarakat, 

fenologi, visualisasi, dan teknik jarak jauh 

untuk mengambil data dari selang waktu. 

Timelapse fotografi telah terbukti 

berharga bagi studi proses secara rinci 

ekstrim atas ruang di sejumlah keilmuan 

disiplin termasuk geologi, arkeologi, 

keragaman, glasiologi, dan penelitian 

ekosistem. 

Dalam proses pembuatan video 

promosi, penulis menggunakan beberapa 

perangkat lunak diantaranya adalah Adobe 

Affter Effect  dan Adobe Premier Pro. 

Menurut pradana (2015) Adobe After 

Effect merupakan program proses 

pengolah dan membuat efek berupa 

tulisan gambar yang bergerak. program ini 

dapat di manfaatkan untuk membuat video 

iklan. Sedangkan Adobe Premiere Pro 

adalah program video editing yang 

dikembangkan oleh Adobe.  Adobe 

Premiere Pro  lebih di khususkan untuk 

merangkai gambar, video dan audio. 

Berkaitan dengan permasalahan 

dalam mempromosikan objek wisata yang 

ada di Kabupaten Purbalingga sebagai 

media informasi, hal tersebut mendasari 

penulis untuk membuat penelitian tentang 

“Perancangan dan Pembuatan Video 

Promosi Desa Wisata Serang 

Menggunakan Teknik Timelapse” 

II. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Menurut Jogiyanto (2008), 

Studi pustaka yaitu metode 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara  mencari artikel-artikel, 

buku referensi dan informasi di 

internet dan dari berbagai sumber 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Metode ini dilakukan untuk 

mendapatkan data sebagai salah satu 

referensi dalam penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dimaksudkan 

untuk mendapatkan keterangan 

mengenai semua hal yang berhubungan 

dengan yang ada di objek penelitian. 

Dalam memperoleh data digunakan 

beberapa metode yaitu:  

1) Observasi 

Observasi adalah melakuakan 

pengamatan secara langsung 

kegiatan yang sedang dilakukan. 

Pada waktu melakukan observasi, 

analisis sistem dapat ikut juga 

berpartisipasi atau hanya mengamati 

saja orang-orang yang sedang 

melakukan kegiatan tertentu yang 

diobservasi (Jogiyanto, 2005). 

Peneliti melakukan observasi 

langsung ketempat penelitian untuk 

mencari data dan informasi.  
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2) Wawancara 

Menurut Jogiyanto (2005), metode 

wawancara telah sah sebagai teknik 

pengumpulan data  yang penting 

dalam proses penelitian dan banyak 

dilakukan dalam pengembangan 

sistem informasi. Wawancara 

memungkinkan analisis sistem 

sebagai pewawancara untuk 

mengumpulkan data secara tatap 

muka langsung dengan orang yang 

diwawancarai. Penelitian ini melalui 

wawancara yang dilakukan dengan 

Manager Oprasional dan beberapa 

pengelola Desa Wisata Serang. 

3) Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013), 

Dokumen merupakan cataan 

peristiwa yang sudah terjadi. 

Dokumen bisa berbentuk text, 

gambar, atau karya-karya 

monumental. Dokumen yang 

berbentuk text misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life 

histories), cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa da lain-

lain. Metode ini juga berfungsi 

sebagai pengumpulan data-data 

pendukung seperti gambar-gambar 

atau dokumen yang lainnya. 

4) kuisioner 

Menurut Sugiyono (2010), kuisioner 

atau angket merupakan teknik dalam 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi beberapa  

pertanyaan tertulis kepada pengguna 

tentang penggunaan aplikasi, user 

interface aplikasi dan manfaatnya. 

Kuisioner yang dilakukan penulis 

kepada para pengelola dan 

pengunjung Desa Wisata Serang 

untuk mengetahui apakah video ini 

layak sebagai video promosi wisata. 

 

2. Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian yaitu 

tahapan yang akan dilakukan peneliti 

untuk mempermudah dalam melakukan 

penelitian. Desain penelitian 

digambarkan pada gambar berikut: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Tahap Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahap Penelitian 

Metode Pengembangan Sistem 

Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observarsi 

2. Metode Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Studi Pustaka 

 

Identifikasi Masalah 

1. Menentukan rumusan masalah 

2. Menentukan batasan masalah 

3. Menentukan tujuan penelitian 

4. Menentukan manfaat penelitian 

 

Pra Produksi 

Produksi 

Pasca Produksi 

Testing 

(kuisioner) 

Hasil 
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a. Metode Pengumpulan Data  

Dalam metode pengumpulan data  

dilakukan beberapa kegiatan seperti 

obnservasi, wawancara dokumentasi dan 

studi pustaka yang mengambil dari buku, 

jurnal, artikel dan lainya. 

b. Identifikasi Masalah 

Tahapan ini meliputi menentukan 

rumusan, batasan, tujuan dan manfaat dari 

penelitian yang dilakukan. 

c. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem 

mengambil referensi dari suyanto 2005 

yaitu pra produksi, produksi dan pasca 

produksi. 

d. Testing 

Testing dilakukan untuk mengetahui 

apakah video yang telah dibuat sudah 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk 

mengetahui hasilnya maka dilakukan 

kusioner terhadap pengelola dan 

pengunjung desa wisata serang.  

e. Hasil 

Hasil berupa video yang nantinya 

akan diupload di youtube serta disebar 

luaskan melalui media sosial. Selain itu 

akan di berikan kepada pihak dinas 

pariwisata kabupaten purbalingga. 

 

 

 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahap Pra Produksi  

a. Analisis 

Analisis  dalam hal ini adalah 

kebutuhan tentang perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak 

(software) yang digunakan dalam 

keseluruhan proses perancangan 

video. Video iklan yang dibuat 

berdurasi 3 menit 50 detik. 

b. Naskah  

Video promosi Desa Wisata Serang 

menggunakan teknik timelapse ini, 

penulis menyampaikan informasi 

tentang potensi wisata yang ada di 

Desa Wisata Serang yang terdiri dari 

24 scene. Terdapat naskah 

dibeberapa scene yang ada. Naskah 

berisi tentang penjelasan dari scene. 

c. Storyboard 

Berikut beberapa desain storyboard 

dalam video promosi Desa Wisata 

Serang Purbalingga: 

keterangan : 5 

detik tidak ada 

narasi. 

 

5 detik, pintu 

masuk. 

 

 

20 detik, taman 

bunga. 
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    8 detik, taman labirin. 

 

 

 

     10 detik, lembah asri. 

 

 

Gambar 2. Storyboard. 

 

2. Tahap produksi 

a. Shooting 

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan 

urutan storyboard yang telah dibuat 

sebelumnya. Berikut hasilnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Beberapa scene foto. 

b. Editing  

Dalam proses pengeditan ini 

menggunakan software adobe after 

effect dan adobe premier pro. Proses 

editing scene bisa dilihat pada 

gambar berikut: 

  

 

 

 

 

Gambar 4. Judul Video 

Gambar 4 merupakan proses 

editing yang menampilkan judul video. 

Proses edit Gambar berikutnya adalah: 

 

Gambar 5. Rest Area 

Gambar 5 merupakan proses 

editing foto timelapse icon stroberi 

yang ada di rest area. Proses edit 

Gambar berikutnya adalah 

 

Gambar 6. Taman Bunga 

Gambar 6 merupakan proses 

editing foto timelapse taman bunga. 

Proses edit Gambar berikutnya adalah: 
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Gambar 7. Proses Penggabungan 

Gambar 7 merupakan proses 

editing penggabungan beberapa video 

menjadi satu tampilan. 

 

3. Tahap Pasca Produksi 

a. Rendering 

Tahap rendering juga diartikan 

sebagai proses yang membentuk 

sebuah penggabungan beberapa file 

menjadi satu format file sendiri. 

Propes rendering bisa dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 8. Proses Rendering. 

b. Burning 

proses dimana file yang telah di 

render dipindahkan kedalam media 

kaset. Prosesnya bisa dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 9. Proses Burning 

c. Testing Video 

Proses ini dilakukan dengan cara 

menyebar kuisioner kepada 

pengunjung dan pengelola desa 

wisata serang. Responden berjumlah 

30 orang. Aspek yang dinilai berupa 

tampilan, keaslian, suara, informasi 

yang berikan dan kelayakan video. 

Kuisioner mengacu pada skala likert 

dengan penilaian sangat setuju, 

setuju, tidak  setuju dan sangat tidak 

setuju. Hasil kuisioner adalah: 

Tabel 2. Hasil Kuisioner 

Responden 
Aspek 

1 2 3 4 5 

1 4 4 3 4 4 

2 3 4 3 4 4 

3 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 3 3 

5 4 4 3 4 4 

6 4 4 3 3 3 

7 4 4 4 3 4 

8 3 3 4 3 3 

9 3 4 3 3 3 

10 3 3 4 3 4 

11 4 4 4 3 3 

12 4 4 4 3 4 

13 4 4 3 4 4 

14 4 4 3 3 3 

15 4 4 3 3 4 

16 4 3 4 4 4 

17 3 4 3 3 4 

18 4 4 3 4 4 

19 3 3 3 4 4 

20 4 4 3 4 4 

21 4 4 4 4 4 

22 4 3 3 3 3 

23 4 4 3 4 3 

24 3 3 3 3 4 

25 4 3 4 4 4 

26 4 4 4 4 4 

27 4 3 4 3 4 

28 3 4 4 3 4 

29 3 4 4 4 4 

30 3 3 4 3 3 
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Hasil rata-rata tiap jawaban diatas 90 % 

video tersebut sudah bagus. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Hasil dari penelitian ini berbentuk 

video untuk mempromosikan Desa 

Wisata Serang menggunakan 

teknik timelapse. 

b. Berdasarkan pengujian terhadap 

video promosi Desa Wisata Serang 

yang dilakukan kepada 30 

responden menggunakan kuisioner 

dan dihitungan dangan skala likert 

diperoleh hasil sebesar 90 % dan 

termasuk dalam kategori sangat 

memuaskan, sehingga video 

promosi yang dibuat oleh penulis 

layak di gunakan sebagai video 

promosi. 

2. Saran 

a. Penelitian ini masih menggunakan 

2D, sehingga masih ada 

kekurangan maupun keterbatasan 

tampilan video, maka perlu 

dikembangkan lebih baik agar lebih 

maksimal dengan dikombinasikan 

objek 3D. 

b. Scene pada video berjumlah 24, 

maka scene perlu ditambah agar 

tampilan lebih menarik. 

c. Pada saat pengambilan gambar bisa 

lebih memperbanyak sudut 

pengambilan, misalnya mengambil 

gambar objek yang sama dengan 

mengambil gambar dari sudut atas 

dan bawah. 
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Abstrak 

 

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat berpengaruh di setiap bidang pekerjaan. Khususnya pada bidang administratif di sebuah 

korporasi maupun lembaga, teknologi sangat berperan untuk membantu keberlangsungan aktifitas pekerjaan. Teknologi dalam bidang 

administratif tentunya menjadikan sebuah media untuk berkomunikasi, berbagi data, dan proses pelaporan. Pada kasus di penelitian ini peneliti 

mengungkap administratif di sebuah lembaga pendidikan yaitu SMP Negeri 5 Purwokerto di daerah Banyumas. Proses administrasi yang ada di 

SMP N 5 adalah pengolahan data siswa, data guru, data nilai, data presensi, data karyawan dan dokumen – dokumen lainnya. Dari sekian 

banyak pengolahan data tersebut dilakukan secara administratif namun melalui mekanisme prosedur yang belum tersusun dengan baik. Hal 

tersebut menyebabkan dampak kehilangan data, kerusakan data, maupun kekeliruan dalam pengolahan data. Secara administratif diperlukan 

suatu model yang menjadikan prosedur pengolahan data tersebut menjadi teratur. Cloud Computing merupakan salah satu teknologi yang bisa 

dijadikan solusi, karena dari asumsi peneliti yang meyakini bahwa hampir semua perusahaan khususnya lembaga pendidikan telah 

memanfaatkan teknologi cloud computing tersebut. Maka peneliti akan memberikan sebuah solusi untuk menyusun model cloud computing 

yang mendekatkan kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada di SMP N 5 Purwokerto tersebut. 

 

Kata Kunci : Cloud, Data, Model, Administratif. 

 

Abstract 

 

The development of technology at this time is very influential in every field of work. Particularly in the administrative field of a corporation 

or a technological institution is instrumental in helping the sustainability of work activities. Technology in the administrative field, of course, 

makes a media to communicate, share data, and reporting process. In the case of this research, the researcher reveals administrative in an 

educational institution that is SMP Negeri 5 Purwokerto in Banyumas area. The administrative process in SMP N 5 is the processing of student 

data, teacher data, value data, attendance data, employee data and other documents. Of the many data processing is done administratively but 

through the mechanism of procedures that have not been well structured. It causes the impact of data loss, data corruption, or errors in data 

processing. Administratively required a model that makes the data processing procedures become regular. Cloud Computing is one technology 

that can be used as a solution, because from the researcher and sources that can be believed that almost all companies, especially educational 

institutions have utilized the cloud computing technology. So researchers will provide a solution to compile a cloud computing model that closer 

needs to be based on existing problems in SMP N 5 Purwokerto it. 

 

Keywords: Cloud, Data, Model, Administration. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Administrasi sekolah adalah suatu bentuk proses yang 
terdiri dari usaha memelihara, mengumpulkan, 
menyimpan dan mepersatukan sumber daya yang ada pada 
suatu lembaga pendidikan agar tercapai tujuan yang telah 
ditemukan terlebih dahulu. Pada sekolahan SMP Negeri 5 
Purwokerto Administrasi sekolah meliputi data-data 
sekolah, mulai dari data siswa, nilai, presensi, data 
karyawan dan guru maupun data-data dokumentasi 
kegiatan sekolah. Dalam pengadministrasian di SMP 
Negeri 5 Purwokerto proses  sudah dilakukans secara 
administratif namun melalui mekanisme yang belum 

tersusun dengan baik. Administrasi sekolah seharusnya 
bersifat praktis dan fleksibel, dapat dilaksanakan sesuai 
dengan kondisi dan situasi nyata di lingkungan sekolah. 
Administrasi sekolah berfungsi sebagai sumber informasi 
bagi peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dan 
kegiatan dalam belajar dan mengajar. 

Fungsi dari data administrasi pada SMP Negeri 5 
adalah secara umum untuk peningkatan dan evaluasi mutu 
sekolah, dalam hal ini administrasi sekolah untuk 
mengetahui secara umum kondisi siswa yang  mengikuti 
pembelajaran pada setiap tahunnya, mengetahui data 
masukan dalam merencanakan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Sekolah, Data pembuatan rapot 
siswa dan lainnya. Secara khusus fungsi dari administrasi 
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pada SMP Negeri 5 Purwokerto adalah sebagai 
penunjuang sarana dan prasarana pendidikan. 

Permasalahan yang terjadi pada SMP Negeri 5 
Purwokerto adalah dapat terjadinya kehilangan data 
karena masih menggunakan kertas sebagai media 
penyimpanan data administrasi hal tersebut menyumbang 
25% dari permasalahan yang ada. Kerusakan data juga 
menjadi potensi tertinggi mendukung 40% dari potensi 
permasalahan administratif pada SMP Negeri 5 
Purwokerto . Serta potensi kekeliruan data dan dublikasi 
data yang tidak diperlukan hingga 35% dari seluruh 
permasalahan. 

Secara administratif diperlukan suatu model yang 
menjadikan prosedur pengolahan data tersebut menjadi 
teratur. Layanan cloud computing dapat menjadi solusi 
dalam permasalahan yang terjadi pada SMP Negeri 5 
Purwokerto. Dengan memafaatkan media Cloud 
computing permasalahan metode penyusunan data yang 
belum baik dapat teratasi. 

2. Cloud 

Pemanfaatan Cloud Sebagai Media Penyimpan Data 
Terstruktur pada Opengovernment  menghasilkan 
kesimpulan berupa penggunaan cloud sebagai media 
penyimpanan data sangatlah bermanfaat untuk 
mempermudah penyimpanan serta kemudahan untuk dapat 
diakses dimanapun yang tersinkonisasikan keberbagai 
perangkat seperti PC, Notebook, Tablet dan Smartphone ` 
(Qi Han 2012)`.  

Cloud dapat diakses dimanapun dengan jaringan 
internet serta dapat disinkronisasi- kan ke berbagai device 
seperti smartphone dan media lainnya. Cloud dapat 
melakukan file sharing dengan pengguna lain tanpa harus 
bertukar alat penyimpanan seperti flashdisk.  

Teknologi cloud memberikan kemudahan pengaksesan 
data dimanapun sehingga tidak harus membawa alat 
penyimpanan data yang mempunyai resiko `(Hardiansyah 
2012)`. 

3. Layanan Cloud 

a. Software as a Service (SaaS) :  

Layanan yang menyediakan aplikasi jadi / siap pakai 
kepada End user. Ciri dari layanan ini adalah user tidak 
perlu membuat aplikasi, tidak perlu menyiapkan tempat 
dan juga infrastruktur. Contoh SaaS adalah gmail, ymail, 
facebook, twitter, dropbox. Atau yang berbayar seperti 
salesforce, office365, dsb. 

b. Platform as a Service (PaaS) :  

Layanan yang menyewakan “tempat” untuk 
menjalankan aplikasi dari user. Tempat yang dimaksud 
seperti sistem operasi, database, framework, dsb yang 
merupakan wadah untuk berjalannya aplikasi. Ciri dari 
layanan ini adalah user tidak perlu melakukan 
maintenance dan tidak perlu menyiapkan infrastruktur. 
Sehingga user dapat tetap fokus membangun aplikasinya. 
Contoh Pass adalah Windows Azure, Amazon Web 
Service, GoogleApp Engine. 

c. Infrastructure as a Service (IaaS) :  

Layanan yang menyewakan infrastruktur IT kepada 
user yang ingin membangun layanan cloud. Infrastruktur 
disini bersifat fisik, bisa berupa memory, penyimpanan, 

server, jaringan, dan sebagaainya. Hal-hal seperti 
membuat aplikasi dan konfigurasinya diserahkan kepada 
user. Cloud provider hanya menyediakan infrastruktur 
berdasarkan request dari user. Ciri layanan ini adalah jika 
user ingin mengupgrade memory atau menambah server, 
user tinggal menghubungi provider kemudian provider 
akan menyediakan sesuai dengan permintaan. Contoh IaaS 
adalah Amazon EC2, Rackspace cloud `(Domhan 2010)`. 

 

II. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan 2 
cara yaitu observasi langsung dan melalui wawancara. 
Proses perolehan masalah ini menggunakan teknik matrik 
identifikasi masalah, artinya bahwa kesesuaian antara apa 
yang di lihat saat observasi dengan apa yang di dengar 
pada saat interview harus sama. Jika tidak sama maka 
bukan diambil sebagai masalah primer melainkan masalah 
sekunder. 

Pada sesi interview peneliti menanyakan sejumlah 10 
pertanyaan kepada 2 narasumber berbeda yaitu dari staff 
tata usaha, dan kepala sekolah. Ada variabel yang 
digunakan pada saat menyusun matrik identifikasi, berikut 
ini adalah teknik matrik identifikasi yang peneliti 
gunakan: 

TABEL I. MATRIK IDENTIFIKASI MASALAH 

Narasumber (Q) Daftar Pertanyaan 

Q1 Q2 Q3 ... Q10 

1 A A A ... B 

2 A B B ... A 

Hasil Pengamatan A B C ... A 

Kesimpulan 

Variable 

A B X ... A 

Kesimpulan Utama Kesimpulan dari sampel keseluruhan yang 
di ambil (bukan yang X) 

 

Dari pemahaman tabel 1 tersebut, dimana ada 2 
narasumber dengan 1 hasil pengamatan, yang di dalamnya 
berisi 10 pertanyaan. Aturannya adalah : 

a. Jika pertanyaan dijawab oleh kedua narasumber dan 
sama dengan yang diamati, maka itu diambil sebagai 
sampel. 

b. Jika pertanyaan dijawab berbeda oleh narasumber dan 
diketahui misal hasil pengamatan sama dengan 
narasumber kedua, maka akan di ambil yang sama. 

c. Jika tidak ditemukan indikasi permasalahan karena 
tidak sesuai antara keterangan dan hasil pengamatan 
maka akan di anggap bukan sampel (X). 

 

2. Metode Pengembangan 

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan 
sistem adalah metode incremental., yang dimaksud 
dengan model incremental adalah “The incremental build 
life cycle model provides for progressive development of 
operational software, with each release providing added 
capabilities”. Incremental model merupakan metode 
dimana produk didesain, diimplementasikan, dan diuji 
secara bertahap (setiap modul akan ditambahkan bertahap) 
hingga produk selesai `(Azuma 1997)`. 



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

141 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Incremental 

 

Tahapan-tahapan dalam model incremental adalah 
sebagai berikut : 

a. Requirement 

Tahapan ini menganalisis kebutuhan, analisis 
dilakukan berdasarkan kebutuhan user yang meliputi 
member, warehousing dan operational. 

b. Design &Development 

Tahapan ini menentukan spesifikasi perangkat lunak 
berdasarkan analisis kebutuhan yang berupa media 
penyimpanan bersama (share host). 

c. Testing  

Tahapan ini merupakan perancangan arsitektur 
software sebelum masuk ke tahapan pengkodean pada 
bagian selanjutnya. Tujuan tahapan ini adalah untuk 
menghasilkan model dari analisa dan landasan dari tahap 
pengkodean.  

d. Implementation 

Code merupakan tahap pengkodean dalam pembuatan 
program yang meliputi pembuatan kode program, desain 
dan pembangunan sistem. 

 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pembahaan ini akan dibahas hanya pada tahapan 
merancang model dan mengujikan model yang telah 
dilakukan peneliti. 

1. Kerangka Pikir 

Untuk kerangka pikir sendiri penulis menyusun 
beberapa tahapan yang dilakukan dalam perancangan 
hingga tes / pengujian rancangan. Gambar 2 berikut adalah 
hasil kerangka pikir yang di renacanakan : 

 

Gambar 2, alur penelitian 

 

2. Tahapan Pengembangan 

a. Requirement 

Standar requirement yang peneliti tentukan adalah 
sebagai berikut : 

TABEL 2. REQUIREMENT HARDWARE 

Uraian Spesifikasi 

CPU 1,8GHZ 

Processor Core i5 

RAM 8GB 

Operating System 64bit 

Harddisk Storage 1 TB 

 

Diperoleh dari hasil obsevasi lapangan di SMP N 5 
Purwokerto terdapat sejumlah perangkat keras dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 

TABEL 3. SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS DI SMP N 5 

PURWOKERTO 
Uraian Spesifikasi 

CPU 1,2GHZ 

Processor Core i3 

RAM 2GB 

Operating System 64bit 

Harddisk Storage 256Gb 

 

Setelah mempertimbangkan hasil analisa dari 
requirement yang ada pada SMPN5 Purwokerto, maka 
peneliti memutuskan untuk menggunakan konsep layanan 
Infrastructure as a Service (IaaS). Dikarenakan Cloud 
provider hanya menyediakan 1 infrastruktur berdasarkan 
request dari user, maka hanya akan ada 1 provider yang itu 
adalah pusat request dari semua client yang ada di SMPN5 
Purwokerto. 

b. Design & Development 

Pada tahap Design & Development layanna sistem 
cloud yang akan digunakan adalah model IaaS. Dimana 
model IaaS merupakan Cloud Computing yang berupan 
sebuah layanan cloud dimana menggantikan manajemen 
perangkat keras. Pada penerapanya data administratif 
sekolah akan di pusatkan pada komputer server sehingga 
dapat dengna mudah untuk mengakses diarea SMP Negeri 
5 Purwokerto dengan akses private. 

 

Gambar 3. Konsep cloud computing IaaS 

Pada IaaS server hanya difungsikan sebagai penyedia 
media penyimpanan data dan memanfaatkan dari 
Processor, Memori, dan serta Storage yang terdapat pada 
Komputer Server. Sehingga pada pengguna di SMP 
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Negeri 5 Purwoker lebih mudah untuk menyimpan data 
pada komputer server. 

 

Gambar 4. Konsep secara umum pada IaaS 

 

c. Test 

Pada tahap testing pengujian dilakukan berdasarkan 
requirement yang telah ditetapkan. Pengujian 
menggunakan resource yang terdapat pada SMP Negeri 5 
Purwokerto. Tesing dilakukan pada sisi server dan client. 
Client terdapat 3 macam jenis yaitu : 

1. 10 komputer personal, procesor Core i3 1,8Ghz 

dengan RAM 2GB, sistem operasi windows 7 64 bit. 

2. 13 komputer personal, procesor Dual Core 1,8Ghz 

dengan RAM 2GB, sistme operasi windows 7 64 bit 

3. 2 komputer personal, procesor pentium 4, dengan 

RAM 1GB , sistem operasi Windows XP 32bit 

Adapun hasil dari pada pengujian Cloud computing 
yaitu : 

TABEL 4, HASIL TES PERFORMA PERANGKAT KERAS 

Komputer Performa Kecepatan 

Akses 

Keakuratan 

Client 1 (10 Pc) Sangat Baik 100Mbps Tidak terjadi 
error 

Client 2 (13 Pc) Baik 100Mbps Tidak terjadi 

error 

Client 3 (2 Pc) Cukup Baik 40Mbps Tidak terjadi 
error 

 

Hasil testing kelayakan terhadap server meliputi 
hardisk, RAM, Kecepatan akses dan kemudahan Akses : 

 

TABEL 5. HASIL TES PERFORMA AKSES 

PC Size Ram Akses Tools Waktu Akses 

Pc core 
i5 

1TB 8Gb Up to 100 
Mbps 

Browser Upto 24 Jam 

 

Hasil testing dilakukan pada laboratorium Komputer 
SMP Negeri 5 Purwokerto dengan seluruh komputer 
menyala dan mengakses secara bersamaan, PC server 
tidak mengalami down dan tetap berjalan dengna baik 
tanpa kendala dalam akses. Transfer data berjalan dengna 
lancar dan tidak terjadi bug. Dapat pula diakses oleh 
perangkat lain diluar Lab dengan jaringan yang sama. 

 

d. Implementation 

Pada penerapan sistem cloud computing pada SMP 
Negeri 5 Purwokerto mendapatkan nilai memuaskan dan 
dapat merubah mekanisme administratif menjadi suatu 
mekanisme yang dapat tersusun dengan baik. Tingkat 
keberhasilan cloud computing pada SMP Negeri 5 
Purwokerto mencapai 94,6% terhitung dari kebutuhan 
perangkat, kepuasan pengguna dan pencapaian tujuan 
pembuatan cloud computing pada SMP Negeri 5 
Purwokerto. Diperoleh dari hasil perhitungan skala likert 
sebagai berikut : 

TABEL 6. PEMBOBOTAN NILAI. 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

 

TABEL 7. PEMBOBOTAN NILAI 

Presentase Keterangan 

0%-25% Sangat Tidak Setuju 

26%-50% Tidak Setuju 

51%-75% Setuju 

76%-100% Sangat Setuju 

 

Total responden 42 guru dan 23 karyawan dengan 
hasil sebagai berikut : 

1) responden yang menjawab sangat setuju  54 sangat 
setuju 

2) responden yang menjawab setuju 8 
3) responden yang menjawab tidak setuju 3 
4) responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 

 

dengan hasil tersebut diperoleh perhitungan likert 
adalah : 

TABEL 8. PERHITUNGAN SKALA LIKERT 

Uraian 

Responden 

Memilih Bobot Nilai Total 

sangat 
setuju 54 4 216 

setuju 8 3 24 

tidak setuju 3 2 6 

sangat tidak 

setuju 0 1 0 

total 65 
 

246 

 

Rumus index Skor : 

total skor / y x 100 

246/260*100 = 94,615% 

Setelah di peroleh hasil uji user acceptance, maka di 
peroleh pula sebuah analisa hasil berdasarkan 5 pokok 
unsur yaitu : Infrasturktur, Skalabilitas, Availability, 
Resource, dan Support. 
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TABEL 9. ANALISA HASIL 

 Pra Service IaaS Post Service IaaS 

Infrastruktur Kurang optimalnya 

kerja infrastruktur 
dikarenakan seluruh 

data tidak berada pada 

1 infrastruktur 
terpusat. 

Mengakibatkan 

banyaknya data yang 
hilang, rusak ataupun 

terdublikasi. 

Fully redundant. 

Resource 
terdistribusi 

dibeberapa physical 

server dan masing-
masing customer 

mendapatkan 

dedicate resource 

Skalabilitas Ruang penyimpanan 
yang sempit dan kecil 

membuat tidak 

optimalnya data. 

Hanya dengan 
merubah 

pengaturan. Upgrade 

dan downgrade 
resource komputasi 

dapat dilakukan 

secara fleksibel (on-
the-fly) tanpa 

adanya downtime. 

Availability Ketersediaan space 

secara mendadak 
sering kali menjadi 

persoalan ketika 
kebutuhan akan space 

lebih dibutuhkan 

secara tiba-tiba. 

Kesiapan perangkat 

terhadap kebutuhan 
lebih mudah. 

Kebutuhan space 
baik dalam jumlah 

maupun kualitas 

dapat dengan mudah 
di atur. 

Resource Perlunya ada 

maintenance resource 

dan kebutuhan 
resource dukungan 

sangatlah dibutukan. 

Pengguna tidak 

perlu lagi 

memikirkan 
resource sendiri. 

Resource cukup 

berada terpusat. 

Suport Lemahnya monitoring 

dan pengawasan data 

administratif. Dapat 
menjadikan 

banyaknya data yang 

beredar tidak 
terpantau dan tidak 

dapat di data kembali. 

Hal tersebut 
mengakibatkan 

hliangnya data, 

rusaknya data dan 
kekeliruan atau 

dublikasi data. 

Monitoring dan 

pengawasan 

terhadap data 
administratif 

menjadi lebih 

mudah. Selain itu 
dapat menjaga 

keamanan dan 

kenyamanan sharing 
data. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengembangan dengan konsep 
incremental maka diperoleh kesimpulan. Bahwa dalam 
pembuatan cloud tidak memerlukan rekomendasi 
infrastruktur yang tinggi hanya dengan peralatan yang ada 
dapat dimanfaatkan sebagai media cloud computing 
dengan menggunakan layanan IaaS.  

Pemanfaatan Cloud computing memiliki efektifitas 
yang baik dalam penerapannya di SMP Negeri 5 
Purwokerto. Berdasarkan data yang diperoleh, 94,7% 
masuk kedalam presentase Nilai bobot Sangat Setuju. 
Artinya dengan menggunakan layanan IaaS dapat 
diterapkan pada lembaga yang menggunakan spesifikasi 
infrastruktur dibawah rekomendasikan pada penelitian saat 
ini.  

Peluang di era teknologi cloud computing memang 
sangat besar. Dari penelitian ini hanya sebatas aktifitas 
administrasi saja, untuk selanjutnya bisa juga di 

kembangkan untuk era big data yang sekarang sedang 
menjadi populer di kalangan sistem informasi. 
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Abstrak 

 

Dalam pemrosesan citra digital, resolusi citra berbanding lurus dengan kecepatan proses dan beban komputasi. Semakin besar resolusi citra 

maka akan semakin berat beban poses komputasinya dan akan semakin tidak efisien dan efektif. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan 

seleksi citra misalnya dengan mengambil domain yang dikomputasi. Pada penelitian ini dilakukan studi kasus pada citra digital X-ray tulang 

belakang kasus skoliosis. Pada kenyataannya, hanya bagian tulang belakang saja yang digunakan para analisator dalam ilmu kesehatan untuk 

menentukan kurva kemiringan atau Cobb’s Angle. Penelitian dilakukan untuk mengetahui metode mana yang paling efektif digunakan dalam 

menentukan lokasi tulang belakang, apakah metode pure tracking atau asumsi pemotongan. Pengujian dilakukan pada empat tapis: tapis 

minimum, maksimum, median dan rerata, dengan kernel pada rentang 9x9 hingga 249x249. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode 

asumsi pemotongan lebih baik dibandingkan metode pure tracking dengan menggunakan kernel 239x239 dengan tingkat akurasi yang 

dihasilkan adalah 73.33%.  

 

Kata Kunci : skoliosis, proyeksi histogram, tulang belakang, tapis, aumsi pemotongan, pure tracking. 

 

Abstract 

 

In a digital image processing, image resolution is proportional with the speed of  process and computational burden. If the image resolution 

is large, the computational burden will be increased. To avoid it , it needs image selection to take the domain which will be computed. The 

research was conducted by taking the scoliosis X-ray image cases. In fact, only parts of the spine are used by the analyzer in the health sciences 

to determine the slope of the curve or Cobb's Angle. Therefore, this research was conducted to determine which method is most effectively used 

in determining the location of the spine image, whether pure tracking methods or assumptions cuts. Tests carried out on four filters:  minimum 

filter, maximum filter, median filter and mean filter; with kernel in the range 9x9 to 249x249. The results showed that the assuming cutting 

method is better than pure tracking method using kernel 239x239. The results showed that the method of cutting assumption is better than the 

method of pure tracking using 239x239 kernel with the accuracy is 73.33%. 

 

Keywords: scoliosis, histogram projection, spine, filter, assumming cutting, pure tracking. 

 

I. PENDAHULUAN 

Skoliosis adalah suatu kelainan tulang belakang dimana 
mengalami pembengkokan ke arah sisi kanan atau kiri 
(Rolton, Nnadi, & Fairbank, 2014). Skoliosis kebanyakan 
ditemukan pada masa remaja atau usia pertumbuhan. Terdapat 
2-4% populasi pengidap skoliosis, dan antara 70-80% 
penyebab skoliosis tidak diketahui (Ramirez, Member, Durdle, 
Raso, & Hill, 2006). Skoliosis seringkali dapat menyebabkan 
beberapa penyakit seperti kardiovaskuler, gangguan syaraf, 
sakit kepala, sakit leher, dan lain sebagainya (Huh et al., 
2015).  

Penentuan tingkat keparahan skoliosis diukur dengan 
menggunakan perhitungan sudut Cobb (Kundu, Chakrabarti, 
& Lenka, 2012). Penentuan sudut Cobb ini membutuhkan citra 
X-ray hasil tes klinis pasien. Namun seringkali citra X-ray 

yang dihasilkan oleh alat akuisisi citra tidak hanya 
menampilkan gambar tulang belakang saja. Organ-organ yang 
berada di sekitar tulang belakang, terutama tulang rusuk 
biasanya tampak, meskipun di dalamnya tetap tulang belakang 
yang tampak paling jelas dengan intensitas yang lebih tinggi. 

Saat ini banyak dilakukannya pengolahan citra terhadap 
citra X-ray guna memudahkan analisis dokter. Citra yang 
memiliki bagian organ-organ yang tidak diinginkan akan 
menambah beban komputasi apabila dilakukan pengolahan 
citra yang terfokus pada tulang belakang dalam kasus 
skoliosis. Hal ini dikarenakan ukuran matriks citra yang sangat 
besar sehingga akan memberatkan di dalam komputasi-
komputasi berikutnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mengembangkan pengukuran sudut Cobb berbasis computer-
aidded seperti yang telah dilakukan pada penelitian 
(Chockalingam, Dangerfield, Giakas, Cochrane, & Dorgan, 
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2002) (Morissy, Goldsmith, Hall, Kehi, & Cowie, 1990) 
(Zhang, Li, Lv, & Zhang, n.d.) (Samuvel, Thomas, M.G., & J., 
2012). Pada penelitian-penelitian tersebut pengukuran sudut 
Cobb berbasis ROI (Region of Interest), sehingga sistem akan 
berjalan semi otomatis. Dalam pengembangan sistem berbasis 
fully-automatic, diperlukan penentuan area atau domain yang 
akan dikomputasi. 

Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah algoritme 
untuk menentukan lokasi tulang belakang dengan 
menggunakan histogram proyeksi seperti pada penelitian 
(Yong, Abdul, & Abu Bakar, 2003) yang akan diterapkan 
pada citra digital X-ray kasus skoliosis, sehingga nantinya 
diharapkan akan tampak jelas di dalamnya bentuk tulang 
belakang tanpa terganggu oleh organ-organ lainnya. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Histrogram Citra 

Histogram adalah grafik yang menunjukkan frekuensi 
kemunculan setiap nilai gradasi warna (T, Suhartono, & 
Nurhayati, 2009). Bila digambarkan pada koordinat kartesian 
maka sumbu X (absis) menunjukkan tingkat warna dan sumbu 
Y (ordinat) menunjukkan frekuensi kemunculan. Histogram 
citra merupakan tool yang digunakan untuk mengetahui 
sebaran tingkat keabuan suatu citra. 

Histogram citra pada Gambar 1 menampilkan grafik yang 
menggambarkan penyebaran kuantitatif nilai derajat keabuan 
(gray level) pixel di dalam sesuatu atau bagian tertentu dari 
suatu citra. 

 

Gambar 1. Citra X-ray dan bentuk histogram 

B. Metode Penentuan Lokasi Tulang Belakang (Kasus 

Skoliosis) 

1. Histogram Proyeksi 

Dasar dari histogram proyeksi adalah adanya integral 
proyeksi. Histogram proyeksi merepresentasikan sebingkai 
citra sebagai hasil penjumlahan nilai-nilai piksel baik secara 
horizontal maupun vertikal (Yong, Abdul, & Abu Bakar, 
2003). Ada dua jenis proyeksi, yaitu proyeksi horizontal yang 
dilakukan dengan melihat pada sumbu x dan proyeksi vertikal 
yang dilakukan dengan melihat pada sumbu y, namun pada 
penelitian ini menggunakan histogram proyeksi vertikal. 
Keduanya dapat didefinisikan melalui persamaan 1. 

 (i) ( , )v

i

P f i j   (1) 

dimana Pv(i) adalah proyeksi vertikal. Gambar 2 

menunjukkan contoh histogram proyeksi horizontal dan 

proyeksi vertikal dari sebuah citra digital. 

 

Gambar 1. Histogram proyeksi horisontal dan vertikal 

 
2. Tapis (filter) Citra X-ray skoliosis 

Penelitian ini menggunakan empat jenis tapis yaitu tapis 
rerata, median, minimum, dan maksimum seperti yang 
dijelaskan sebagai berikut.  

 Tapis Rerata 

Tapis rerata digunakan karena tapis ini dapat digunakan 

untuk mengurangi variasi nilai suatu pixel (intensitas) dengan 

piksel berikutnya. Tapis ini dilakukan berdasarkan persamaan 

2. 

( , )

1
( , ) ( , )

xys t S

f x y g s t
mn 

 
 

(2) 

dimana m dan n adalah ukuran dari kernel, dan Sxy  mewakili 
himpunan koordinat dalam sebuah window berukuran m x n, 
berpusat di titik (x,y). 

 Tapis Median 

Tapis median merupakan tapis yang baik untuk 

menghilangkan noise  karena mengambil nilai tengah dari 

kernel yang digunakan. Tapis median dilakukan dengan 

menggunakan persamaan 3. 

 
( , )

( , ) ( , )
xys t S

f x y median g s t


  (3) 

 



CITISEE 2017                                                                                                                         ISBN: 978-602-60280-1-3 

146 

 

• Tapis Minimum 

Tapis minimum dapat dipakai untuk menemukan titik 

paling gelap dari sebuah citra. Tapis minimum dilakukan 

dengan menggunakan persamaan 4 berikut. 

   
( , )

( , ) min ( , )
xys t S

f x y g s t


  (4) 

• Tapis Maksimum 

Tapis maksimum digunakan karena dapat dipakai untuk 

menemukan titik paling terang dari sebuah citra. Tapis 

maksimum dilakukan dengan menggunakan persamaan 5 

berikut. 

 
( , )

( , ) max ( , )
xys t S

f x y g s t


  (5) 

 

Gambar 2. Nilai Puncak dan Lokasi Pemotongan 

3. Metode Pure Tracking 

Pure tracking merupakan metode yang dikembangkan 

untuk memotong bagian tulang belakang berdasarkan 

pembacaan histogram seperti pada Gambar 3. Histogram yang 

dimaksud dalam hal ini adalah histogram proyeksi vertikal. 

Algoritme dari metode pure tracking adalah sebagai berikut. 

1) Mencari nilai puncak 

 N=nilai maksimum y pada histogram 

2) Track lembah pertama ke kanan 

 Jika nilai x pada histogram < nilai x + 1 

  Maka Crop Kanan=nilai x +1; 

3) Track lembah pertama ke kiri 

 Jika nilai x pada histogram < nilai x -1 

  Maka Crop Kiri=nilai x -1; 

 Track dilakukan dari nilai puncak. 

4. Metode Asumsi Pemotongan 

Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode pure 

tracking. Yang membedakan adalah nilai lokasi pemotongan 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai minimum lokal 

pertama ke kanan dan ke kiri di mana nilai yang terbesar akan 

digunakan sebagai lokasi pemotongan baik di bagian kanan 

maupun di bagian kiri seperti pada Gambar 3. 

 Algoritme dari metode asumsi pemotongan adalah sebagai 

berikut. 

1) Mencari nilai puncak 

N = nilai maksimum y pada histogram 

2) Track lembah pertama ke kanan 

 Jika nilai x pada histogram < nilai x + 1 

  Maka Crop Kanan = nilai x + 1; 

3) Track lembah pertama ke kiri 

 Jika nilai x pada histogram < nilai x - 1 

 Maka Crop Kiri = nilai x - 1; 

4) Membandingkan nilai kanan dan kiri 

 Jika crop kanan > crop kiri 

 Maka crop = crop kanan 

 Jika crop kanan < crop kiri 

    Maka crop = crop kiri 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perangkat lunak diujicobakan pada 25 data yang diperoleh 

dari berbagai alat akuisisi citra yang berbeda. Sebagai sampel, 

terdapat 3 buah data (data 1-data3) yang diambil langsung dari 

perangkat rontgen, 12 buah data (data4-data15) yang diperoleh 

dengan mengambil gambar dengan menggunakan kamera 

digital dengan cara citra X-ray dipasang pada alat pembaca 

rontgen sehingga memperoleh cahaya yang tetap dan merata, 

serta 10 data (data16-data25) yang diperoleh dengan 

mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital 

dengan citra tidak diletakkan pada alat pembaca rontgen. Data 

tersebut diambil secara acak dari citra X-ray kasus skoliosis 

dengan derajat kemiringan kecil sampai besar. Untuk 

pengujian sistem, digunakan parameter akurasi dan error. 

Akurasi dihitung dengan menggunakan persamaan 6, dan 

kesalahan sistem dapat dihitung menggunakan persamaan 7. 

  jumlah data benar
akurasi 100%

jumlah data keseluruhan
   

(6) 

  jumlah data salah
100%

jumlah data keseluruhan
error  

 
(7) 

                        

(a)    (b) 

Gambar 3 Gambar yang Berhasil dicrop (a) dan gambar yang gagal dicrop (b) 
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TABEL 1 HASIL PERCOBAAN TAPIS RERATA 

Ukuran 

Mask 

Pure Tracking Asumsi Pemotongan 

Akurasi 
(%) 

Error 
(%) 

Akurasi 
(%) 

Error 
(%) 

9 x 9 0 100 0 100 

19 x 19 0 100 8 92 

29 x 29 0 100 8 92 

39 x 39 0 100 12 88 

49 x 49 4 96 16 84 

59 x 59 4 96 16 84 

69 x 69 12 88 16 84 

79 x 79 8 92 16 84 

89 x 89 8 92 8 92 

99 x 99 12 88 8 92 

109 x 109 8 92 8 92 

119 x 119 8 92 12 88 

129 x 129 8 92 12 88 

139 x139 4 96 20 80 

149 x 149 4 96 8 92 

159 x 159 4 96 20 80 

169 x 169 4 96 12 88 

179 x 179 12 88 16 84 

189 x 189 8 92 20 80 

199 x 199 4 96 16 84 

209 x 209 8 92 20 80 

219 x 219 8 92 24 76 

229 x 229 8 92 16 84 

239 x 239 4 96 16 84 

249 x 249 0 100 16 84 

TABEL 2 HASIL PERCOBAAN TAPIS MEDIAN 

Ukuran 
Mask 

Metode Pure Tracking Metode Asumsi 

Pemotongan 

Akurasi 
(%) 

Error 
(%) 

Akurasi 
(%) 

Error 
(%) 

9 x 9 0 100 0 100 

19 x 19 0 100 4 96 

29 x 29 0 100 8 92 

39 x 39 0 100 4 96 

49 x 49 0 100 8 92 

59 x 59 0 100 8 92 

69 x 69 4 96 12 88 

79 x 79 4 96 16 84 

89 x 89 12 88 16 84 

99 x 99 8 92 20 80 

109 x 109 16 84 16 84 

119 x 119 12 88 20 80 

129 x 129 8 92 20 80 

139 x139 8 92 20 80 

149 x 149 4 96 20 80 

159 x 159 8 92 16 84 

169 x 169 4 96 16 84 

179 x 179 8 96 20 80 

189 x 189 16 84 16 84 

199 x 199 8 92 12 88 

209 x 209 4 96 16 84 

219 x 219 12 88 16 84 

229 x 229 12 88 12 88 

239 x 239 12 88 40 60 

249 x 249 8 92 16 84 

 
Data berhasil adalah data dengan kondisi tulang belakang 

terpotong dengan sempurna, sedangkan data salah adalah data 

dengan kondisi tulang belakang terpotong sebagian atau 

bagian tulang belakangnya tidak tampak secara utuh. Akurasi 

dan error dihitung per-mask dari setiap tapis untuk setiap 

metode. 
TABEL 3 HASIL PERCOBAAN TAPIS MAKSIMUM 

Ukuran 

Mask 

Metode Pure 

Tracking 

Metode Asumsi 

Pemotongan 

Akurasi 
(%) 

Error 
(%) 

Akurasi 
(%) 

Error (%) 

9 x 9 0 100 0 100 

19 x 19 0 100 0 100 

29 x 29 0 100 0 100 

39 x 39 0 100 0 100 

49 x 49 0 100 0 100 

59 x 59 0 100 0 100 

69 x 69 0 100 0 100 

79 x 79 0 100 0 100 

89 x 89 0 100 0 100 

99 x 99 0 100 0 100 

109 x 109 0 100 0 100 

119 x 119 0 100 0 100 

129 x 129 0 100 0 100 

139 x139 0 100 0 100 

149 x 149 0 100 0 100 

159 x 159 0 100 0 100 

169 x 169 0 100 0 100 

179 x 179 0 100 0 100 

189 x 189 0 100 0 100 

199 x 199 0 100 0 100 

209 x 209 0 100 0 100 

219 x 219 0 100 0 100 

229 x 229 0 100 0 100 

239 x 239 0 100 0 100 

249 x 249 0 100 0 100 

TABEL 3 HASIL PERCOBAAN TAPIS MINIMUM 

Ukuran Mask 

Metode Pure 

Tracking 

Metode Asumsi 

Pemotongan 

Akurasi 
(%) 

Error 
(%) 

Akurasi 
(%) 

Error (%) 

9 x 9 0 100 0 100 

19 x 19 0 100 0 100 

29 x 29 0 100 0 100 

39 x 39 0 100 0 100 

49 x 49 0 100 0 100 

59 x 59 0 100 0 100 

69 x 69 0 100 0 100 

79 x 79 0 100 0 100 

89 x 89 0 100 0 100 

99 x 99 0 100 0 100 

109 x 109 0 100 0 100 

119 x 119 0 100 0 100 

129 x 129 0 100 0 100 

139 x139 0 100 0 100 

149 x 149 0 100 0 100 

159 x 159 0 100 0 100 

169 x 169 0 100 0 100 

179 x 179 0 100 0 100 

189 x 189 0 100 0 100 

199 x 199 0 100 0 100 

209 x 209 0 100 0 100 

219 x 219 0 100 0 100 

229 x 229 0 100 0 100 

239 x 239 0 100 0 100 

249 x 249 0 100 0 100 

Hasil perhitungan untuk setiap tapis dari setiap data untuk 

metode pure tracking dan metode asumsi pemotongan dapat 

dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4. 
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Dari Tabel 1 hasil tapis rerata, diperoleh hasil akurasi rata-

rata tertinggi terdapat pada metode asumsi pemotongan 

dengan menggunakan kombinasi kernel 219x219, yaitu 

sebesar 24%.  

Dari Tabel 2 hasil percobaan median filter, dapat dilihat 

bahwa akurasi rata-rata tertinggi yang diperoleh dari 

percobaan ini terdapat pada metode asumsi pemotongan 

dengan kombinasi kernel 239x239. Akurasi yang diperoleh 

yaitu sebesar 40% dengan error 60%. Nilai ini lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan kombinasi mask yang lain dengan 

kedua metode dan setiap tapis yang digunakan.  

Dari tabel percobaan di atas dapat dilihat bahwa percobaan 

yang paling tinggi tingkat keberhasilannya adalah percobaan 

dengan menggunakan median filter metode asumsi 

pemotongan dengan mask 239x239. Akan tetapi, tingkat 

akurasinya masih sangat rendah yaitu sebesar 40%. Hal ini 

dikarenakan bentuk histogram yang kurang baik. Pada 

histogram dengan tapis minimum dan maksimum yang dapat 

dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4, masih banyak terdapat noise 

sehingga akan membuat proses tracking berhenti sehingga 

citra keluaran tidak seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi 

untuk seluruh mask dengan setiap metode dan setiap data pada 

penggunaan tapis maksimum dan tapis minimum, sehingga 

tingkat akurasinya 0% atau gagal.  

Berdasarkan hasil percobaan, tapis minimum dan tapis 

maksimum kurang baik jika digunakan untuk menentukan 

lokasi tulang belakang dengan metode histogram. 

Pada tapis rerata dan tapis median, tidak seluruhnya gagal. 

Meskipun dalam beberapa percobaan dapat dikatakan berhasil, 

akan tetapi tingkat akurasi masih tergolong rendah. Bila 

ditinjau dari hasil data terbaik, data 1-3 berhasil dipotong 

hampir di seluruh mask. Tingkat keberhasilan untuk data ini 

mencapai 68% untuk data 1, 60% untuk data 2 dan 86% untuk 

data 3 dengan akurasi rerata adalah 71.33%. Hal ini 

menunjukkan bahwa data yang berasal langsung dari alat 

rontgen lebih bagus jika digunakan sebagai masukan dalam 

perangkat lunak ini. 

IV. KESIMPULAN 

Tingkat keberhasilan global penentuan lokasi tulang 

belakang pada kasus skoliosis dengan menggunakan 

histogram adalah 40% dengan menggunakan metode asumsi 

pemotongan dan tapis median. Akurasi jika dilihat dari jenis 

datanya, dengan menggunakan data yang bersumber langsung 

dari mesin rontgen akan menghasilkan akurasi lebih tinggi 

yaitu 71.33%. 

Berdasarkan percobaan, tapis yang paling baik digunakan 

dalam kasus penentuan lokasi tulang belakang dengan 

menggunakan histogram adalah tapis median dengan 

kombinasi mask kernel 239x239 menggunakan metode asumsi 

pemotongan.  

Tingkat akurasi pemotongan masih rendah sehingga perlu 

adanya penyempurnaan metode yang tepat dalam menentukan 

lokasi tulang belakang. Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya menggunakan data yang langsung dihasilkan dari 

alat akuisisi rontgen, sehingga proses pemotongan dapat 

memiliki tingkat akurasi yang relatif lebih baik. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih diberikan kepada Masyarakat 

Skoliosis Indonesia (MSI) cabang Jawa Tengah beserta atas 

dukungan data penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Chockalingam, N., Dangerfield, P. H., Giakas, G., Cochrane, T., & Dorgan, J. 
C. (2002). Computer-assisted Cobb measurement of scoliosis. 

European Spine Journal : Official Publication of the European Spine 

Society, the European Spinal Deformity Society, and the European 
Section of the Cervical Spine Research Society, 11(4), 353–7. 

https://doi.org/10.1007/s00586-002-0386-x 

Huh, S., Eun, L. Y., Kim, N. K., Jung, J. W., Choi, J. Y., & Kim, H. S. (2015). 
Cardiopulmonary function and scoliosis severity in idiopathic scoliosis 

children. Korean Journal of Pediatrics, 58(6), 218–223. 

https://doi.org/10.3345/kjp.2015.58.6.218 

Kundu, R., Chakrabarti, A., & Lenka, P. K. (2012). Cobb Angle Measurement 

of Scoliosis with Reduced Variability. In MedImage (pp. 1–6). 

Bombay. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1211.5355 

Morissy, R., Goldsmith, G., Hall, E., Kehi, D., & Cowie, G. (1990). 

Measurement of the Cobb angle on radiographs of patients who have 

scoliosis. Evaluation of intrinsic error. Bone Joint Surg AM, 72, 320–
327. 

Ramirez, L., Member, S., Durdle, N. G., Raso, V. J., & Hill, D. L. (2006). A 

Support Vector Machines Classifier to Assess the Severity of 
Idiopathic Scoliosis From Surface Topography. IEEE 

TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN 

BIOMEDICINE, 10(1), 84–91. 

Rolton, D., Nnadi, C., & Fairbank, J. (2014). Scoliosis: a review. Paediatrics 

and Child Health, 24(5), 197–203. 

https://doi.org/10.1016/j.paed.2013.09.014 

Samuvel, B., Thomas, V., M.G., M., & J., R. K. (2012). A Mask Based 

Segmentation Algorithm for Automatic Measurement of Cobb Angle 

from Scoliosis X-Ray Image. 2012 International Conference on 
Advances in Computing and Communications, 110–113. 

https://doi.org/10.1109/ICACC.2012.24 

T, E. M., Suhartono, V., & Nurhayati, O. D. (2009). Teori Pengolahan Citra 
Digital. Yogyakarta: Andi Publisher. 

Yong, Y. P., Abdul, S., & Abu Bakar, R. (2003). Integration of projection 

histograms and linear prediction for object tracking, 39(D), 57–68. 

Zhang, J., Li, H., Lv, L., & Zhang, Y. (n.d.). Computer-Aided Cobb 

Measurement Based on Automatic Detection of Vertebral Slopes 

Using Deep Neural Network, 1–11. 

 

 



CITISEE 2017                                                                                                                         ISBN: 978-602-60280-1-3 

149 

 

Pengelompokan Pengguna Internet Menggunakan 

Metode K-Means pada Data Log Akses Server 

 
Adam Prayogo Kuncoro1,  Dwi Prasetyo Hutomo2 , Muhammad Zulfadhilah3  

1,2 Program Studi Sistem Informasi – STMIK Amikom Purwokerto 
3 Program Studi Informatika – STIKES SARIMULIA Banjarmasin 

Jl. Letjen Pol Sumarto Watumas Purwanegara Purwokerto, Banyumas  

Telp : (0281) 623321, Fax : (0281) 623196, Email : amikom@amikompurwokerto.ac.id 

adam@amikompurwokerto.ac.id1, dwi.hutomo@amikompurwokerto.ac.id2, muhammadfadhilah@stikessarimulia.acid3 

 
Abstrak 

 

Internet telah menjadi kebutuhan di masyarakat saat ini, informasi apapun dapat diakses di internet melalui browser. Namun, aktivitas ini 

bisa berdampak pada pengguna, salah satunya perubahan perilaku. Penelitian ini berfokus pada aktivitas pengguna internet berdasarkan jaringan 

data log pada institusi pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dari pengamatan satu minggu dari salah satu universitas 

di Yogyakarta. Data log aktivitas jaringan adalah salah satu jenis data yang besar, sehingga diperlukan penggunaan data mining dengan 

algoritme K-Means sebagai solusi untuk mengetahui perilaku pengguna internet. Algoritme K-Means digunakan untuk clustering berdasarkan 

jumlah pengunjung. Jumlah cluster pengunjung dibagi menjadi tiga, yaitu rendah dengan 1479 jumlah data, sedang dengan 126 jumlah data, dan 

tinggi dengan 33 jumlah data. Kategorisasi juga dilakukan oleh waktu akses dan didasarkan pada isi website yang ada dalam data. Hasil 

penelitian ini adalah kelompok website yang sering dikunjungi dengan urutan: mesin pencari, media sosial, berita, dan informasi. Studi ini juga 

mengungkapkan bahwa cyber-profiling yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan aktivitas sehari-hari. 

 

Kata Kunci : Klasifikasi, Jaringan, K-Means, Log. 

 

Abstract 

 

The Internet has become a necessity in today's society, any information is accessible on the internet via web browser. However, these 

activities could have an impact on users, one of which changes in behavior. This study focuses on the activities of Internet users based on the log 

data network at an educational institution. The data used in this study resulted from one-week observation from one of the universities in 

Yogyakarta. Data log network activity is one type of big data, so it is needed to use of data mining with K-Means algorithm as a solution to 

determine the behavior of Internet users. The K-Means algorithm used for clustering based on the number of visitors. Cluster number of visitors 

divided into three, namely low with 1479 amount of data, medium with 126 amount of data, and high with 33 amount of data. Categorization 

also performed by the access time and is based on website content that exists in the data. It is to compare the results by the K-Means clustering 

algorithm. The results of the educational institution show that each of these clusters produces websites that are frequented by the sequence: 

website search, social media, news, and information. This study also revealed that the cyber-profiling had been done strongly influenced by 

environmental factors and daily activities. 

 

Keywords: Classification, Network, K-Means, Log. 

 

I. PENDAHULUAN 

Yang terpenting dalam pengelolaan jaringan adalah 

mengetahui karakteristik pengguna jaringan, analisis lalu 

lintas dapat membantu administrator membuat kebijakan dan 

melindungi keamanan jaringan (Deliang, 2016). Survei APJI 

yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan urutan aktivitas 

pengguna internet di Indonesia yaitu: pengguna media sosial, 

pencarian informasi, chatting, berita, video, dan email. Hasil 

ini menunjukkan bahwa pencarian berita dan email tidak 

termasuk dalam aktivitas populer (APJII, 2015). 

Pada era digital ini, penggunaan media sosial 

menghasilkan lebih banyak informasi dari pada sebelumnya. 

Ini menunjukkan bahwa data yang besar membutuhkan 

teknologi data mining untuk mengatasi tantangan ini (Gole, 

2015). Algoritme clustering adalah salah satu algoritme yang  

efektif untuk menganalisis data besar dan menggambarkan 

atribut yang ada (Dong, 2015). Secara umum, perilaku 

pengguna ponsel sering menjelajah internet. Dan penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas 

menjelajah internet dengan aktivitas sehari-hari (Gao, 2015). 

Studi pembuatan cyber-profiling adalah eksplorasi data untuk 

mengetahui karakteristik aktivitas pengguna saat 

menggunakan komputer / internet. 

Salah satu algoritme yang bisa digunakan dalam 

membantu cyber-profiling adalah algoritme K-Means. 

Algoritme ini akan melakukan pengkategorian pengguna 

internet berdasarkan jumlah kunjungan ke sebuah website. Ini 

akan menunjukkan apa yang sering diakses oleh pengguna 

sehingga mereka akan mengetahui perilaku aktivitas 

penggunanya di internet. Profiling adalah proses pengumpulan 

data individu atau kelompok yang bisa menghasilkan sesuatu 
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yang menarik, mengejutkan dan signifikan (Irvine, 2010). 

Cyber-profiling telah membawa langkah bagus untuk ilmu 

komputer forensik. Hal ini didasarkan pada pengalaman yang 

telah dilakukan (Berg, 2013). 

Dalam mengakses internet, lokasi akan memberikan 

informasi penting untuk menentukan perilaku seseorang 

(Zhou, 2016). Penggunaan layanan internet di kampus yang 

bisa membatu kegiatan edukasi terkadang juga digunakan 

untuk kegiatan kriminal atau ilegal. Jadi untuk mencari tahu 

apa yang bisa diakses oleh pengguna internet di institusi 

pendidikan, diperlukan pembuatan cyber profiling. 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Deliang, 2016) 

disebutkan bahwa cyber-profiling dapat membantu 

administrator dalam menentukan kebijakan dan kebutuhan 

perbaikan informasi pengguna. Perusahaan perlu 

mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk 

mengidentifikasi karakteristik target pelanggannya (Liao, 

2015). Studi lain yang dilakukan oleh (Yu, 2013) menyatakan 

bahwa kesimpulan dari cyber-profiling harus menggunakan 

metode deduktif. Hal ini karena jika mereka hanya membuat 

kesimpulan dengan metode induktif sangat tidak dapat 

diandalkan, dan dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam 

analisis. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gao, 2015) 

disebutkan bahwa ada korelasi penggunaan internet dengan 

aktivitas sehari-hari. Sebuah survei menunjukkan bahwa pada 

tahun 2014 ada 88 juta pengguna internet di Indonesia. Hasil 

ini menyatakan ada tiga alasan utama orang mengakses 

internet, yaitu komunikasi, sumber informasi dan sehari-hari 

dan mengikuti perkembangan informasi terbaru. Berdasarkan 

tiga alasan utama ada empat aktivitas utama penggunaan 

internet, yaitu media sosial, mencari informasi, chatting dan 

mencari berita terbaru. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Cheng, 2015) 

menyatakan bahwa untuk mengendalikan kebijakan dan 

padatnya jaringan, operator didorong untuk merancang 

mekanisme yang sesuai dalam penyediaan sumber daya bagi 

konsumen berdasarkan berbagai kategori aplikasi yang 

digunakan. Selain itu, sebuah studi yang dilakukan oleh 

(Irvine, 2010) juga menyebutkan bahwa kesadaran akan 

tindakan profiling bisa memberi peringatan kepada pengguna 

remaja dalam berbagi informasi pribadi saat mengakses 

internet. 

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh (Shekhawat, 

2014) disebutkan bahwa ada sembilan kategori perilaku 

pengguna internet, yaitu NetTerrorist, NetStreiver, 

NetAvoider, NetPublisher, Networker, NetCrawler, 

NetAdvocate, NetJungki dan NetRookie. 

A. Data Mining 

Data mining adalah proses menganalisis data dari 

perspektif yang berbeda dan meringkasnya menjadi informasi 

yang berguna. Informasi tersebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan, memotong biaya atau keduanya, 

berbagai algoritme data mining seperti klasifikasi, clustering, 

asosiasi yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari 

potensi data (Gole, 2015). Data mining memiliki tahapan 

seperti pada Gambar 1 (Gole, 2015). Data mining melibatkan 

empat tugas, yaitu Clustering, Classification, Regression dan 

Association (Kumar, 2011). Data mining dapat mendeteksi 

pengetahuan yang berguna dari kumpulan data yang besar, 

seperti pengenalan pola, aturan dan tren (Gole, 2015). 

 

Gambar 1. Proses data mining 

B. K-Means 

Clustering adalah teknik mengelompokkan sejumlah objek 

dalam kelompok yang sama (disebut cluster) yang lebih mirip 

satu sama lain daripada kelompok lain (cluster). Ini adalah 

tugas utama dalam mengeksplorasi data mining, dan teknik 

umum untuk analisis data statistik. Clustering juga digunakan 

di berbagai bidang, termasuk pembelajaran mesin, pengenalan 

pola, analisis citra, pencarian informasi, dan bio-informatika 

(Luan, 2015). 

Teori utama algoritme K-Means adalah deskripsi titik 

pusat K untuk setiap cluster. Pemilihan pusat-pusat tersebut 

harus sesuai dengan kebutuhan mereka, karena pemilihan 

tersebut mempengaruhi titik pusat dari hasil yang diperoleh 

(Azar, 2016). 

Metode algoritme K-means sebagai berikut (Riadi, 2016): 

1) Inisialisasi: tentukan nilai K sesuai jumlah cluster yang 

diinginkan. 

2) Pilih data K dari dataset sebagai centroid. 

3) Alokasikan semua data ke centroid terdekat dengan metrik 

jarak yang telah ditentukan. 

4) Hitung ulang centroid berdasarkan data yang mengikuti 

setiap cluster. 

5) Ulangi langkah 3 dan 4 sampai kondisi konvergensi 

tercapai (tidak ada data yang dipindahkan). 

Algoritme K-Means adalah salah satu algoritme clustering 

yang populer; Ini juga merupakan algoritme tanpa pengawasan 

yang digunakan dalam pengelompokan. Algoritme ini memilih 

centroid dan membandingkannya dengan titik data 

berdasarkan kemiripan karakteristik pada setiap titik, sehingga 

pembentukan cluster berdasarkan jarak titik data ke centroid 

(Rahmani, 2014). 
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C. Log 

Menurut definisi, log adalah catatan kegiatan sehari-hari. 

Sedangkan di dunia komputer log adalah file yang mencatat 

aktivitas komputer. Dalam kegiatan forensik digital, log 

digunakan sebagai pendukung dalam proses investigasi (Riadi, 

2016). 

D. Cyber-Profiling 

Penggunaan data sangat mendasar untuk melihat 

karakteristik hubungan pengguna dengan perangkat dan 

aplikasi seluler serta jenis akses (Cheng, 2015). Profiling 

adalah informasi individu atau kelompok yang terakumulasi, 

disimpan dan digunakan untuk berbagai keperluan. Salah 

satunya adalah untuk mengetahui kegunaan kegiatan 

pembuatan profil pengguna internet (Berg, 2013). 

Ada dua jenis profil, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif 

profil berdasarkan bukti forensik di tempat kejadian dan 

korban. Sementara profil induktif adalah analisa psikologis 

mengenai perilaku kriminal yang diperoleh dari tes dan kasus 

yang telah diselesaikan (Atkins, 2015). 

Profil di Internet harus dilakukan dengan menggunakan 

metode induktif dan deduktif. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah kesalahpahaman tentang perilaku pengguna 

internet, karena tingkah laku di Internet terkadang berbeda 

dengan tingkah laku di dunia nyata (Yu, 2013). 

Cyber-profiling adalah hasil dari kesimpulan dari minat, 

karakteristik, perilaku, niat dan preferensi aktivitas pengguna 

saat ini di Internet (Mayo, 2013). Profil pengguna internet 

dibuat untuk menjelaskan latar belakang pengetahuan 

pengguna (Shobana, 2014). 

E. Metode Riset 

Data aktivitas log internet yang diperoleh dari sebuah 

gateway tidak hanya berisi apa yang diakses oleh pengguna, 

namun paket data lain pada aktivitas lalu lintas jaringan juga 

tercatat. Oleh karena itu, diperlukan proses pembersihan data 

yang disebut pre-processing. 

Langkah-langkah algoritme K-Means: 

1) Tentukan K sebagai jumlah cluster yang terbentuk. 

2) Menghasilkan K centroid (titik pusat cluster) dimulai 

secara acak. 

3) Hitung jarak setiap objek ke masing-masing centroid setiap 

cluster. 

4) Alokasikan setiap objek ke centroid terdekat. 

5) Iterasi, kemudian tentukan posisi centroid baru. 

6) Ulangi langkah 3 jika centroid baru tidak sama. 
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Gambar 2. Aliran algoritme K-Means 

Data yang diperoleh dari gateway sebanyak 320.773 buah,  

data ini masih perlu diproses sebelum proses pengelompokan. 

Salah satu langkah sebelum pengelompokan adalah pre-

processing. Tahap ini adalah melakukan pembersihan data 

yang tidak diperlukan dalam proses penelitian. Hasil pre-

processing menunjukkan bahwa data akan digunakan 

sebanyak 1.638 catatan. Tahap selanjutnya setelah pre-

processing menyelesaikan proses pengelompokan algoritme 

menggunakan K-Means. Algoritme K-Means dilakukan 

dengan menggunakan SPSS dan RapidMiner. Data hasil 

clustering dengan algoritme K-Means akan dianalisis untuk 

membantu proses cyber-profiling. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kategori Data 

Kategori data ini akan di-cluster berdasarkan banyaknya 

kunjungan ke situs web. Clustering dilakukan dengan 

menggunakan algoritme K-Means di SPSS dan Rapid Miner. 

SPSS dan Rapid Miner digunakan untuk menentukan hasil 

cluster yang didapat apakah itu tepat untuk melanjutkan tahap 

analisis  dari  cyber-profiling ini.  

Implementasi algoritme K-Means dilakukan oleh Aplikasi 

SPSS dan Rapid Miner menghasilkan tiga cluster, yaitu 

rendah, sedang dan tinggi. Cluster pertama adalah cluster 

dengan tingkat lalu lintas yang rendah memiliki total anggota 

1.479 situs web, cluster kedua adalah cluster dengan tingkat 

lalu lintas sedang memiliki total anggota 126 situs web, dan 

yang terakhir cluster dengan tingkat lalu lintas yang tinggi 

memiliki anggota 33 situs web.  

Inisialisasi pusat cluster awal dalam clustering. Proses 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Inisialisasi awal pusat cluster 

 Inisialisasi Pusat Cluster 

1 2 3 

Jumlah pengakses 1 37 71 

 

Inisialisasi nilai awal data dalam cluster berdasarkan nilai 

tertinggi, rata-rata dan nilai terkecil. Di dalam Studi ada 

delapan iterasi yang dihasilkan untuk mendapatkan hasil yang 

tepat. Inisialisasi ini dilakukan dengan aplikasi SPSS dan 

Rapid Miner. 

Proses iterasi dalam proses pengelompokan dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekap proses iterasi 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dibutuhkan 8 (delapan) 

iterasi untuk mendapatkan cluster yang tepat Aplikasi SPSS 

menyatakan bahwa minimum jarak antara pusat awal adalah 

34. Hasil dari proses iterasi dalam menentukan pusat 

pengelompokan awal dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil akhir pusat cluster 

 Inisialisasi Pusat 

Cluster 

1 2 3 

Jumlah pengakses 1 37 71 

 

Hasil clustering yang telah dilakukan dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Hasil clustering data 

Hasil clustering akan dijelaskan sebagai berikut: 

• Cluster 1: cluster ini adalah cluster dengan jumlah anggota 

tertinggi, yaitu 1479 website. Cluster pertama adalah cluster 

dengan tingkat lalu lintas pengguna sedikit, mulai dari 1-10 

kunjungan per website. Cluster ini sebagian besar beranggota 

sebuah iklan website. 

• Cluster 2: situs web yang termasuk dalam cluster ini 

sebanyak 126 buah, website yang masuk cluster ini karena 

memiliki nilai lebih tinggi dari pada nilai rata-rata yang 

dihasilkan dalam proses pengelompokan berkisar pada 11-13 

kunjungan per situs web cluster ini berisi lebih banyak 

informasi dan situs berita. 

• Cluster 3: cluster ini memiliki anggota paling sedikit, yang 

hanya 33 situs web. Namun, cluster ini memiliki tingkat lalu 

lintas tertinggi dibanding cluster lainnya. Nilai dalam 

kelompok ini adalah 34-64 kunjungan per situs web. Cluster 

ini berisi lebih banyak mesin pencari dan situs media sosial. 

2. Hasil Analisa 

Dalam penelitian ini, data log jaringan diperoleh dari 

gateway sebauh institusi pendidikan. Pengkategorian data 

dibagi menjadi tiga kategori: rendah, sedang dan tinggi. Proses 

pengkategorian dilakukan dengan menggunakan algoritme K-

Means yang diimplementasikan menggunakan SPSS dan 

Rapid Miner. Hasil pengelompokan yang diperoleh dari 

implementasi algoritme K-Means menunjukkan bahwa 

penggunaan internet untuk institusi pendidikan untuk 

mengakses mesin pencari, situs informasi dan situs media 

sosial. Penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil survei yang 

dilakukan (APJII, 2015) yang menyatakan bahwa penggunaan 

internet ada dalam urutan ini: jaringan (social media), 

pencarian informasi, chatting (messaging), pencarian berita, 

video dan email. 

 

 

Iterasi 
Perubahan di pusat cluster 
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IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan Analisis data lalu lintas jaringan dengan 

menggunakan algoritme K-Means untuk proses profiling 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan penelitian, 

karena memiliki tingkat akurasi yang baik. Algoritme K-

Means menghasilkan tiga kategori lalu lintas ke situs web, 

yaitu tinggi, sedang dan rendah. Hasilnya juga sama dengan 

hasil berdasarkan kategorisasi waktu akses data dan 

berdasarkan isi konten website. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa situs-situs 

yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dalam bereksperimen 

adalah mencari situs web, informasi dan media sosial. Hasil 

dari cyber-profiling dalam penelitian ini adalah pengguna 

internet masuk karakter Networker dan NetJungki, 

berdasarkan karakteristik ini menunjukkan bahwa cyber-

profiling telah dilakukan sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dan aktivitas sehari-hari. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan data sumber dalam 

proses pembuatan profil. Untuk mendapatkan hasil maksimal 

dalam proses pembuatan profil, data yang didapat harus berisi 

tentang aktivitas pada komputer yang telah digunakan. Dalam 

penelitian selanjutnya, proses pembuatan profil cyber harus 

menggunakan data yang diperoleh dari aktivitas komputer 

yang telah digunakan dan juga data dari pengguna komputer. 

Diharapkan untuk mendapatkan hasil analisis profil yang lebih 

baik. 
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Abstrak 

Penelitian ini menerapkan ilmu komputer dibidang kedokteran terutama untuk masalah penyakit dengan gejala demam di Klinik Armina 
Gandrungmangu, Cilacap dengan menggunakan konsep sistem pakar. Pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan ilmu komputer yang berkaitan 
dengan kesehatan, khususya dokter di klinik Armina saat ini masih sangat terbatas. Pihak klinik belum bisa mempekerjakan banyak ahli karena 
keterbatasan biaya, hanya ada satu dokter umum yang menyebabkan lamanya hasil dari diagnosa pasien. Menurut data yang ada di Klinik 
Armina jumlah pasien yang menjalani perawatan setiap bulannya berkisar 75-80 orang.  Sehingga pekerjaan dokter menjadi berkali lipat dari 
yang seharusnya agar dapat melayani seluruh penduduk yang mengalami permasalahan degan kesehatan. Keluaran dari penelitian ini adalah 
aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit dengan gejala demam menggunakan metode forward chaining. Metode pengembangan 
sistem yang diguanakan yaitu ESDLC (Expert System Development Life Cycle). Tujuan dibuatnya sistem pakar ini yaitu untuk membantu 
dokter mendiagnosa penyakit pasien. 

Kata Kunci: Sistem Pakar, Gejala Demam, Forward Chaining 
 

 

Abstract 

The research applying computer science in the medicine, especially for problem solving with symptoms of fever in Armina Gandrungmangu 
Cilacap using expert system concept. Implementation of activities by applying computer science related to health, especially doctors at this time 
is still limited. The Clinic have not been able to hire many experts because of limited costs, there is only one general practitioner that causes the 
length of the patient diagnosis. Based on existing data in the Armina Clinic, the number of patiens undergoing treatment each monthrang from 
75 to 80 people. Doctor’s work becomes more than doubled in order to serve the entire population with health problems. The output of this 
study is the application of expert systems to diagnose diseases with symptoms of fever using forward chaining method. System development 
method used is ESDLC (Expert System Development Life Cycle). The purpose of this expert system is to help doctors the disease. 

Keywords: Expert System, Symptoms of Fever, Forward Chaining 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan 
informasi, juga berdampak positif pada bidang kedokteran saat 
ini. Pemanfaatan teknologi pada bidang kesehatan digunakan 
untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik. 
Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, 
khususnya dokter saat ini masih sangat terbatas. Sistem pakar 
yang merupakan salah satu cabang ilmu komputer juga dapat 
diterapkan di bidang kedokteran. Demam atau seringkali 
dikenal dengan istilah panas badan merupakan gejala yang 
umumnya muncul ketika seseorang merasa kurang enak 
badan. Bahkan hampir semua penyakit yang disebabkan oleh 
virus atau bakteri umumnya ditandai dengan gejala demam. 
Demam adalah meningkatnya suhu tubuh dalam merespon 
infeksi, luka, atau peradangan. (Utaminingsih, 2010) Gejala 
demam yang timbul begitu mirip antara satu penyakit dengan 
penyakit lainnya sehingga diperlukan adanya diagnosis yang 

akurat serta dukugan pemeriksaan laboratorium untuk 
memutuskan jenis penyakit yang diderita pasien. 

Penelitian ini menerapkan ilmu komputer dibidang 
kedokteran terutama untuk masalah penyakit dengan gejala 
utama demam di Klinik Armina menggunakan konsep sistem 
pakar. Menurut Martin dan Oxman (1988) dalam Kursini 
(2011), menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sistem 
komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik 
penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya 
dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara di Klinik Armina yang 
dilakukan oleh salah satu petugas medis bahwa di Klinik 
Armina belum bisa mempekerjakan banyak tenaga ahli karena 
keterbatasan biaya, sehingga menyebabkan lamanya 
pelayanan oleh dokter dalam mendiagnosa penyakit yang 
diderita pasien. Dari permasalahan tersebuat penulis membuat 

mailto:myzidan_11@yahoo.co.id
mailto:meyfitiadara@gmail.com
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aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit dengan 
gejala demam dengan tujuan untuk membantu petugas klinik 
mendiagnosa pasien dengan cepat dan tepat. 

Metode penelusuran yang digunakan adalah forward 
chaining, yaitu suatu strategi pengambilan keputusan yang 
dimulai dari bagian sebelah kiri (IF lebih dahulu). (Tyas, 
2013). Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih 
dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Fakta – fakta yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah gejala-gejala yang 
dialami pasien, sedangkan kesimpulannya adalah diagnosa 
penyakit. Penulis menggunakan metode forward chaining 
karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan 
baru konklusi diperoleh. (Ivonidiego, 2010). Informasi 
mengenai gejala penyakit yang disebabkan oleh demam sudah 
lengkap, kemudian diambil kesimpulan penyakit apa yang 
diderita yang disebabkan oleh gejala demam tersebut. Dengan 
adanya aplikasi ini bukan berarti menghilangkan ataupun 
menggantikan peran atau kedudukan dari seorang 
pakar/ahli/dokter di klinik tersebut, setidaknya dapat 
memasyarakatkan pengetahuan para pakar melalui sistem ini, 
selanjutnya peran dokter/pakar/ahli juga masih menentukan 
dan masih diperlukan untuk membenarkan serta memastikan 
penyakit apa yang diderita pasien dengan gejala demam. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Berisi tentang bahan, peralatan metode yang digunakan 
dalam penelitian. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis, dalam 
penyusunan penelitian yaitu: 

a. Observasi  

Yakub (2012), memaparkan metode observasi atau 
pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
atau fakta yang cukup efektif untuk mempelajari sistem baru. 
Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang 
sedang berjalan. Pada waktu melakukan observasi, analisis 
sistem ikut berpartisipasi atau mengamati orang-orang yang 
sedang melakukan suatu kegiatan. 

 
b. Wawancara  

Menurut Yakub (2012), metode wawancara merupakan 
suatu teknik pengumpulan data secara langsung, saling 
bertukar pikiran dan informasi mengenai permasalahan yang 
ditentukan. Wawancara merupakan teknik yang paling 
produktif dalam pengumpulan data. 

c. Studi Pustaka 

Menurut Yakub (2012), metode studi pustaka dilakukan 
untuk mencari landasan teori dari berbegai literatur yang 
berkaitan dengan masalah penelitian. 

d. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2013), dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 
gambar, atau karya-karyaa monumental dari seseorang. 

2. Konsep Penelitian 

Sistem ini mengadopsi pengetahuan dari para ahli/pakar 
kedokteran yang  diterapkan ke komputer dan dirancang untuk 
memodelkan kemampuan meyelesaikan masalah khususnya 
dalam mendiagnosis penyakit dengan gejala demam layaknya 
seorang pakar.  

Sistem ini menggunakan program komputer dengan 
memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi 
yang ada dalam basis pengetahuan dan basis aturan untuk 
memformulasikan kesimpulan dari aturan tertentu, dimana 
pelacakan dimulai dari informasi masukan pengguna dan 
selanjutnya mencoba untuk menggambarkan kesimpulan 
untuk menentukan jenis penyakit dengan meneliti 
(memeriksa) dari gejala-gejala yang dimasukan oleh 
pengguna. 

3. Metode Pengembangan Sistem 

Pada saat implementasi pengembangan sistem pakar 
metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode 
pembuatan sistem yang lainnya. Disini referensi yang akan 
digunakan pendekatan konvensional dengan metode Expert 
System Develompent Life Cycle (ESDLC). Berikut tahapan 
yang harus dilakukan: 

 
Gambar 1.  Model Expert System Develompent Life Cycle (ESDLC) 

 

a. Penilaian (Assessment) 

Tahapan ini merupakan tahap pertama dari pengembangan 
sistem pakar yang mana nantinya menentukan layak atau 
tidaknya sebuah sistem dibuat. Fitur-fitur yang dibutuhkan 
tentunya referensi berupa jurnal mengenai sistem pakar , 
informasi tentang berbagai penyakit yang disebabkan oleh 
gejala demam dan gejala-gejala demam dan gejala-gejala lain 
yang mengikuti demam dari pakar secara langsung sehingga 
dapat mengetahui dalam berbentuk data yang di dapat, serta 
metode yang digunakan yaitu metode forward chaining 
berdasarkan data yang didapat. 

b. Akuisi Pengetahuan 

Tahapan ini berfungsi untuk mendapatkan pengetahuan 
permasalahan yang akan dibahas atau di analisa kebutuhan apa 
saja yang diperlukan dalam membangun sistem pakar yang 
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mana meliputi studi dengan melakukan pertemuan secara 
langsung dengan dokter yang ada di klinik Armina 
Gandrungmangu, dan dokter lain untuk memperoleh second 
opinion mengenai gejala demam dan penyakit yang 
disebabkan oleh gejala demam. Tahapan ini juga menjadi 
acuan pada saat mendesain sistem pakar yang akan dibuat 
nantinya. 

c. Desain  

Setelah melakukan tahapan akuisisi pengetahuan maka 
dibuatlah perancangan sistem yang mana sebagai awal 
pembuatan sistem pakar yang akan dibuat kedepannya. Pada 
perancangan ini juga melibatkan pakar sesuai dengan 
kebutuhan yang telah di analisa secara bersamaan. 
Perancangan pertama yaitu perancangan basis data selanjutnya 
perancangan struktur menu dilanjutkan dengan perancangan 
antarmuka (interface). 

d. Pengujian 

Pengujian merupakan fokus pada perangkat lunak secara 
logic dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian 
sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan 
(error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai yang 
diinginkan (Rosa dan Shalahuddin, 2016).  

e. Dokumentasi  

Pada tahapan ini dijelaskan bagaimana sistem dioperasikan 
sebagai contoh pasien konsultasi langsung dan kemudian 
admin menginputkan gejala apa saja yang dirasakan. 
Selanjutnya cara instalasi serta kebutuhan maupun bantuan 
yang diperlukan bagi pengguna. 

f. Pemeliharaan  

Tahapan ini digunakan dalam lingkungan kerja. 
Pemeliharaan disini maksudnya sistem dapat terus 
dikembangkan dan diperbaharui. Dengan adanya 
pemeliharaan tentunya dapat membuat sistem yang digunakan 
dapat lebih baik kedepannya. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penilaian (Assesment) 

Penilaian kelayakan dilakukan dua hal yaitu kelayakan 
teknik dan kelayakan operasi.  Kelayakan tehnik dilakukan 
dengan melihat ketersediaan teknologi dan ahli. Sistem pakar 
ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman .net dengan 
visual studio sebagai software dalam pembuatannya. 
Ketersediaan ahli dalam hal ini adalah narasumber dalam 
penelitian ini yaitu seorang dokter yang merupakan kepala 
klinik Armina Gandrungmangu. Penilaian kelayakan operasi 
dilakukan untuk mengukur apakah sistem pakar nantinya 
dapat dioperasikan dengan baik atau tidak oleh user maupun 
pakar. 

 
2. Akuisisi Pengetahuan 

a.  Kaidan Aturan Produksi Metode Forward Chaining 

Analisis inferensi forward chaining dapat berbentuk 
sebuah rule. Rule tersebut menjelaskan penyakit berdasarkan 

gejalanya. Rule terdiri atas informasi masukan yang berupa 
gejala (if), lanjutan gejala-gejala (and) dan konklusi yang 
berupa diagnosis penyakit dengan gejala demam (then).  Maka 
kaidah produksi penyakit dengan metode forward chaining 
terdapat 5 (lima) rule seperti pada tabel 1. 

  TABEL 1. KAIDAH ATURAN PRODUKSI METODE FORWARD 

CHAINING 

Rule 1 Rule 2 Rule 3 

IF G1 = ‘y’ 

AND G2 = ‘y’ 

AND G3 = ’y’ 

AND G4 = ‘y’ 

AND G5 = ‘y’ 

AND G6 = ‘y’ 

AND G7 = ’y’ 

AND G8 = ‘y’ 

AND G9 = ‘y’ 

THEN P1 

IF G1 = ‘y’ 

AND G2 = ‘y’ 

AND G10 = ‘y’ 

AND G11 = ‘y’ 

AND G12 = ‘y’ 

AND G13 = ‘y’ 

AND G14 = ‘y’ 

AND G15 = ‘y’ 

AND G16 = ‘y’ 

THEN P2 

IF G1 = ‘y’ 

AND G2 = ‘y’ 

AND G10 = ‘y’ 

AND G17 = ‘y’ 

AND G18 = ‘y’ 

AND G19 = ‘y’ 

AND G20 = ‘y’ 

THEN P3 

Rule 4 Rule 5  

IF G1 = ‘y’ 

AND G21 = ‘y’ 

AND G22 = ‘y’ 

AND G23 = ‘y’ 

AND G24 = ‘y’ 

AND G25 = ‘y’ 

THEN P4 

IF G1 = ‘y’ 

AND G26 = ‘y’ 

AND G27 = ‘y’ 

AND G28 = ‘y’ 

AND G29 = ‘y’ 

AND G30 = ‘y’ 

AND G31 = ‘y’ 

AND G32 = ‘y’ 

AND G33 = ‘y’ 

THEN P5 

 

 

b. Pohon Keputusan 

Metode pencarian yang digunakan dalam membangun 
sistem pakar untuk mendiagosa penyakit dengan gejala 
demam adalah metode Depth First Search. Proses pencarian 
dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian 
ke node-node yang berada pada satu level. Pencarian dimulai 
dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses diulangi 
hingga di temukan kesimpulan. Metode pencarian ditunjukkan 
pada gambar berikut : 
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Gambar 2.  Pohon Keputusan 
 

Keterangan mengenai gejala dan penyakit yang ada pada 
pohon keputusan terdapat pada tabel 2 dan tabel 3 berikut ini: 

TABEL 2. PENYAKIT DENGAN GEJALA DEMAM 

• No • Kode Penyakit 

• 1 P01 • Tipes 

• 2 P02 • DBD (Demam Berdarah Dengue) 

• 3 P03 • Demam Febris 

• 4 P04 • GEA (Diare) 

• 5 P05 • Kolik Renal (batu saluran kemih) 

TABEL 3. GEJALA PENYAKIT 

• No Kode Gejala 

1 G01 • Demam 

2 G02 • Sakit kepala 

3 G03 • Nyeri otot 

4 G04 • Sakit perut 

• 5 G05 • Tidak nafsu makan 

• 6 G06 • Sembelit atau diare 

• 7 G07 • Ruam berupa bintik merah muda 

kecil 

• 8 G08 • Pegal-pegal 

• 9 G09 • Lemas  

• 10 G10 • Menggigil 

• 11 G11 • Nyeri di belakang bola mata 

• 12 G12 • Sakit pinggang 

• 13 G13 • Nyeri pada kaki dan sendi 

• 14 G14 • R
Ruam kemerahan pada kulit 

• 15 G15 • Ruam yang berupa bintik-bintik 

pendarahan dibawah kulit 

(ptieke)yang berwarna merah 
kehitaman 

• 16 G16 • Terjadi gratritis dengan kombinasi 

saakit perut dan diare, mual, muntah 

• 17 G17 • Berkeringat 

• 18 G18 • Gelisah 

• 19 G19 • Nadi dan nafas cepat 

• 20 G20 • Kejang 

• 21 G21 Buang air besar encer dan sering 

• 22 G22 Kram perut 

• 23 G23 Nyeri perut 

• 24 G24 Darah dalam tinja 

• 25 G25 Kembung 

• 26 G26 Nyeri atau perih saat buang air kecil 

• 27 G27 Rasa ingin selaubuang air kecil dan  

tidak bisaa ditahan 

• 28 G28 Nyeri perutbagian bawah 

• 29 G29 Seperti ada tekanan dari panggul 

• 30 G30 Bau urine menyengat 

• 31 G31 Warna rune keruh bahkan dapat 

bercampur darah 

• 32 G32 Badan terasa lelah dan nyeri 

• 33 G33 Perasaa bahwa urine tidak 
sepenuhnya keluar setelah selesai 

kencing 

 
Pada gambar 2 merupakan pembentukan pohon keputusan 

forward chaining pada sistem pakar untuk mendiagnosa 
penyakit dengan gejala demam ini terdiri dari 5 penyakit dan 
33 gejala. Proses pencarian Depth First Search. 

c. Metode Pencarian Depth First Search 

Pada proses pencarian pada pohon keputusan forward 
chaining, untuk menentukan status hasil diagnosa maka 
dihitung dengan rumus proporsi yaitu menentukan 
kemungkinan dengan frekuensi relatif. Rumus proporsi pada 
sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit dengan gejala 
demam yaitu: 

 P =  x 100% 

Keterangan :  
P = proporsi 
n(A) = banyaknya gejala terpenuhi pada penyakit A 
n(S) = banyaknya gejala yang dimiliki pada penyakit A 
 

Setelah diketahui nilai proporsinya maka akan ditemukan 
status hasil diagnosa dengan aturan sebagai berikut: 
1. Nilai Proporsi antara 100% - 75% maka status hasil 

diagnosa adalah ‘terjangkit’ 
2. Nilai Proporsi <75% maka status diagnosa adalah 

‘kemungkinan menderita’ 
3. Penyakit akan diarahkan pada nilai proporsi terbesar, nilai 

yang paling mendekati 100% 
 

3. Perancangan Sistem (Design System) 

Setelah tahap analisis selesai, maka tahap selanjutnya 
dilakukan perancangan sistem untuk menggambarkan sistem 
yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pada 
setiap analisis. Adapun yang dilakukan dalam perancangan 
sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Perancangan Aliran Data 

Diagram Konteks (Context Diagram) 

 
 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Context atau Level 0 
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Pada gambar 3 adalah gambar diagram context, terdapat 
dua pengguna yaitu admin dan data pasien. Admin dapat 
melakukan input data data user, data gejala, data penyakit, dan 
data diagnosa. Sedangkan untuk data pasien dapat melakukan 
diagnosis dan melihat hasil diagnosis. 

b. Perancangan Basis Data  

Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram 
yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang 
diperlihatkan hubungan  satu relasi antar entity atau objek 
yang terlihat serta atributnya. Diagram E-R-D dari aplikasi 
sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit dengan gejala 
demam dapat dilihat pada gambar 4 seperti dibawah ini: 

 
               

Gambar 4. Diagram E-R-D 

 
Pada gambar 4 adalah gambar Entity Relationship 

Diagram (ERD) antar tabel yang membentuk sistem pakar 
diagnosa penyakit dengan gejala demam, ada empat tabel yang 
saling berkaitan yaitu tb_gejala, tb_penyakit, tb_diagnosa, dan 
tb_user. 

 
c. Perancangan Antar Muka (Design Interface) 

Berikut ini merupakan perancangan antarmuka (interface) 
pada aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 
dengan gejala demam yang akan dibangun: 

 
Gambar 5. Rancangan Form Utama 

 

Pada gambar 5 adalah rancangan form utama sistem pakar 
diagnosa penyakit dengan gejala demam. Terdapat button 

Informasi, Data Gejala, Rincian Gejala, Bantuan, Input 
Penyakit, Rekap diagnosa, Diagnosa baru, dan Riwayat 
diagnosa. 
 
Perancangan Form Tambah Data Pengguna 

 
Gambar 6. Rancangan Form Tambah Pengguna 

 

Pada gambar 6 adalah rancangan form tambah pengguna 
pada sistem pakar diagnosa penyakit dengan gejala demam. 

 

 
Gambar 7. Rancangan Form Proses Diagnosa 

 

Pada gambar 7 adalah rancangan form proses diagnosa 
pada sistem pakar diagnosa penyakit dengan gejala 
demam. 

 
4. Tampilan Program 

Pada tahap pengkodean Seperti dibawah source code 
menampilkan form utama seperti yang tampak pada gambar 8 
dibawah ini.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 8. Tampilan Form Utama 
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Pada gambar 8 merupakan tampilan form login untuk 
admin dimana admin dapat melakukan semua proses yang ada 
pada sistem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Tampilan Form Tambah Data Pengguna 

Pada gambar 9 tampilan form tambah pasien admin 
mendaftarkan pasien baru yang belum terdaftar dengan 
mengisi biodata yang ada di sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan Form Proses Diagnosa 

Pada gambar 10 adalah tampilan form proses diagnosa 
penyakit dimana admin melakukan pilih gejala sesaui dengan 
apa yang dialami pasien dan kemudian proses. 
 

 

 

 
 

Gambar 11. Tampilan Form Data Hasil Diagnosa 
 

Pada gambar 11 adalah tampilan form data hasil diagnosa 
penyakit pada sistem pakar diagnosa penyakit denga gejala 
demam berupa keterangan dan solusi penanganan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Tampilan Laporan Riwayat Diagnosa 
 

Pada gambar 12 adalah tampilan form riwayat diagnosa 
dimana admin dapat melihat riwayat diagnosa pasien yang 

sudah terdaftar sesuai dengan tanggal pasien tersebut 
konsultasi. 

 
5. Pengujian  

Berikut hasil pengujian dengan menggunakan Black Box: 

a. Pengujian Login 

TABEL 4. PENGUJIAN LOGIN 

 
Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa semua butir yang diujikan 

sesuai dengan harapan 
 

b. Pengujian olah Data Gejala 

TABEL 5. PENGUJIAN DATA GEJALA 

 

 
Pada tabel 5 ditunjukkan bahwa semua butir yang diujikan 

sesuai dengan harapan. 
 
 
 

• No Butir Uji 
Hasil yang 

diharapkan 
Implementasi  Hasil 

• 1 Tambah 
data 

gejala 

Dapat menambah 
data gejala 

•  
 

Sesuai  

• 2 Ubah 

data 

gejala 

Dapat mengubah 

data gejala 

•  
 

Sesuai 

• 3 Hapus 

data 

gejala 

Dapat menghapus 

data gejala 

•  

Sesuai  

• No  • Butir Uji 
• Hasil yang 

diharapkan 
Implementasi  Hasil 

• 1 • Username 

dan 
password 

salah 

Muncul 

peringatan 

•  
 

sesuai 

• 2 • Username 

benar dan 

password 
salah 

Muncul 

peringatan 

•  
 

sesuai 

• 3 • Username 

dan 

password 
benar 

Muncul 

peringatan 

•  

• sesuai  
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c. Pengujian Data Penyakit 

TABEL 6. PENGUJIAN DATA PENYAKIT 

 

 
Pada tabel 6 ditunjukkan bahwa semua butir yang diujikan 

sesuai dengan harapan 
 

d. Pengujian Olah data User 

TABEL 7. PENGUJIAN OLAH DATA USER 

• No  • Butir Uji 
• Hasil yang 

diharapkan 
Implementasi  Hasil 

• 1 • Tambah 

data user 

Dapat 

menambah 
data user 

 
 

Sesuai  

• 2 • Ubah 

data user 

Dapat 

mengubah 

data user 

•  
•  

Sesuai  

• 3 • Hapus 
data user 

Dapat 
menghapus 

data user 

 
 

Sesuai 

 
Pada tabel 7 ditunjukkan bahwa semua butir yang diujikan 

sesuai dengan harapan. 
 

e. Pengujian Olah Data Laporan 

Tabel 8. Pengujian Olah Data Laporan 

 
Pada tabel 8 ditunjukkan bahwa butir yang diujikan sesuai 

harapan. 
 

6. Dokumentasi 

Pada tahap ini, dijelaskan bagaimana sisitem dioperasikan., 
sebagai contoh jika ada pasien yang datang ke klinik maka 
yang dapat dilakukan oleh petugas/admin adalah sebagaii 
berikut:  

1. Melakukan cek rekam medis 
2. Menggunakan sistem diagnose 
3. Melakukan cek fisik, oleh dokter 
4. Memberikan obat 

 
7.  Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan dengan maksud agar sistem dapat 
terus dikembangkan dan diperbaharui. Dengan adanya 
pemeliharaan tentunya dapat membuat sistem yang digunakan 
dapat lebih baik kedepannya 

IV. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
sistem pakar diagnosa penyakit dengan gejala demam, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun 

sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit dengan 
gejala demam dengan menggunakan metode inferensi 
forward chaining. 

2. Gejala yang berkaitan dengan diagnosa penyakit dengan 
gejala demam dalam penelitian ini telah berhasil 
direpresentasikan kedalam aturan (rule) atau kaidah 
produksi agar dapat dimengerti oleh sistem komputer. 

3. Berdasarkan hasil pengujian blackbox dapat disimpulkan 
bahwa semua fungsi pada sistem pakar ini berhasil berjalan 
dengan baik. 
 

B. Saran  

Pada pengembangan sistem pakar ini peneliti memberikan 
saran diantaranya sebagai berikut:  

1. Penyelesaian permasalahan sistem pakar ini hanya 
menggunakan penelusuran kedepan (forward chaining) 
saja. Oleh karena itu, dapat di kembangkan dengan 
membandingkan dengan metode yang lain seperti 
Certainty Factor atau Teori Dempster Shafer.  

2. Diharapkan penelitian yang akan datang 
mengembangkannya dengan gejala penyakit yang lain 

• No  • Butir Uji • Hasil yang 

diharapkan 

Implementasi  • Hasil 

• 1 • Tambah 
data 

penyakit 

Dapat 
menambah 

data penyakit 

 
 

• Sesuai  

• 2 • Ubah 

data 

penyakit 

Dapat 

mengubah 

data penyakit 

 
 

• Sesuai 

• 3 • Hapus 

data 

penyakit 

Dapat 

menghapus 

data penyakit 

 

• Sesuai  

No Butir Uji 
Hasil yang 
diharapkan 

Implementasi  Hasil 

• 1 

Memunculk

an hasil 
laporan 

Dapat 

memunculkan 
hasil laporan 

 

Sesuai 

harapan 
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Abstrak 

Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang mengancam kesehatan yang serius, dapat mengakibatkan 

kematian dan Word Health Organazitation (WHO) memperkirakan setiap 10 detik ada satu orang pasien diabetes yang meninggal 

karena penyakit ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, tahap pre-

processing, metode klasifikasi, validasi dan evaluasi serta penarikan kesimpulan. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah CART dan Naïve Bayes dengan menggunakan dataset diambil dari repository database UCI Indian Pima yang terdiri dari 

data klinis pasien yang terdeteksi positif dan negatif penyakit diabetes mellitus. Adapun metode validasi dan evaluasi yang 

digunakan yaitu 10-cross validation dan confusion matrix untuk penilaian precision, recall dan F-measure. Hasil perhitungan 

yang telah dilakukan, didapatkan hasil akurasi pada algoritma CART sebesar 76.9337% dengan precision 0.764%, recall 0.769% 

dan F-Measure 0.765%. Sedangkan dataset diabetes yang diuji dengan algoritma Naïve Bayes mendapatkan nilai akurasi sebesar 

73.7569% dengan precision 0.732% , recall 0.738% , dan F- Measure 0.734%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

mendiagnosa penyakit diabetes mellitus disarankan menggunakan algoritma CART. 

 

Kata Kunci : Kinerja, Diagnosis, Algoritma 

 

 

Abstract 

 

Diabetes Mellitus is a disease that treatern serious health, can lead to death and Organization World Health Organization 

(WHO) estimates that every 10 seconds one person died because of this diseases. The methods used in this research were problem 

identification, data collection, pre-processing phase, method of classification, validation and evalution as well as the withdrawal 

conclusion. The algorithms used in this study were CART and Naive Bayes using a dataset retrieved from tthe database 

repository UCI Pima Indians which consists of clinical data of patients wete detected positive and negative diabetes mellitus. The 

validation and evaluation methods used were 10-cross validation and confusion for matrix assesment of precision, recall and F-

Measure. The results of calculations have been done. The result accuracy on CART algorihtm was 76.9337% with 0764% 

precision, 0769% recall and 0765% F-Measure. Diabetes datasets in the test with the Naive Bayes algorithm to get the value of 

73.7569% accuracy with precision 0732%, 0738% recall, and 0734% F-Measure. From these results it can be concluded that in 

order to diagnose diabetes, it is advised to use an algorithm mellitus CART. 

 

Keyword : Performance, Diagnosis, Algorithm  

  

 

I. PENDAHULUAN 

Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit 

yang mengancam kesehatan yang serius dan dapat 

mengakibatkan kematian baik di Indonesia maupun di Dunia. 

Menurut survei yang dilakukan WHO tahun 2005, Indonesia 

sebagai Negara lower-middle income menempati urutan ke 4 

dengan jumlah penderita diabetes mellitus terbesar di dunia 

setelah India, China, dan Amerika Serikat [1]. Berdasarkan 

Profil Kesahatan Indonesia tahun 2008, diabetes mellitus 

merupakan penyebab peringkat enam untuk semua umur di 

Indonesia dengan proporsi kematian 5,7 % dibawah stroke, 

TB, Hipertensi, cedera dan perinatal. 

Terdapat dua type diabetes mellitus, yaitu diabetes tipe 1 

yang merupakan diabetes yang tergantung pada insulin, 

dimana pankreas menghasilkan sedikit insulin atau sama 

sekali tidak menghasilkan insulin. Sedangkan pada diabetes 
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mellitus tipe 2, pankreas tetap menghasilkan insulin tetapi 

kadang kadarnya lebih tinggi dari norma kejadian ini akan 

menyebabkan tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya, 

sehingga kekurangan insulin relative. Tanda dan gejala umum 

biasanya dialami penderita diabetes mellitus [2] : 

a. Rasa haus berlebihan (Polidipsi) 

b. Sering kencing (Poliuri) terutama pada malam hari 

c. Sering merasa lapar (Poliphagi) 

d. Berat badan turun dengan cepat 

e. Kesemutan pada tangan dan kaki 

f. Penglihatan jadi kabur 

g. Luka sulit sembuh 

h. Impotensi 

i. Penyakit kulit akibat jamur lipatan kulit 

j. Pada ibu – ibu sering melahirkan bayi besar dengan 

berat badan >= 4 kg.   

 

Hal ini diperkuat oleh Badan Kesehatan Dunia, World 

Health Organizatation memperkirakan , setiap 10 detik ada 

satu orang pasien diabetes yang meninggal karena penyakit itu 

dan memperkirakan bahwa 177 juta penduduk mengidap 

penyakit diabetes mellitus. Banyak algoritma telah digunakan 

dalam mendiagnosa penyakit diabetes mellitus diantaranya 

dengan menggunakan algoritma Optimasi Koloni Semut , dan  

algoritma C4.5 berbasis Particle Swarm Optimatization. 

Peneliti lain menggunakan algoritma  Decision  Tree J48 dan 

ID3 dan hasil akurasi dari algoritma Decision Tree J48 lebih 

unggul dibandingkan dengan algoritma ID3. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Dody Lesmana 

menggunakan algoritma Decision Tree J48 dan ID3 dalam 

pengklasifikasian diagnosis penyakit diabetes mellitus, dan 

membandingkan dua algoritma dengan beberapa parameter 

Pregnant, Plasma-glucose, Diastolic Blood-Pressure, Trisepts 

Skin Fold Thickness, Insulin, Body Mass Index, Diabetes 

Pedigree Function,Age, Class Variable. Dari perbandingan 

kedua algoritma tersebut algoritma J48 memiliki tingkat 

akurasi yang lebih baik sebesar 74.72% dibandingkan dengan 

algoritma ID3 dengan akurasi 72.64%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Farid Nurhidayat, 

penentuan besar akurasi metode klasifikasi menggunakan 

algoritma C4.5 berbasis particle swarm optimatization pada 

prediksi penyakit diabetes mellitus. Adapun tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk mendapatkan rule dalam 

memprediksi penyakit diabetes mellitus. Hasil dari penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa algoritma C4.5 berbasis particle 

swarm optimization memiliki akurasi  dan nilai AUCR lebih 

tinggi daripada algoritma C4.5 dengan selisih nilai accuracy 

3.28% dan nilai AUC 0.12%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Triajianto, Purwananto, 

Soelaiman, implementasi sistem klasifikasi fuzzy berbasis 

koloni semut untuk mendiagnosa penyakit diabetes. Tujuan 

penelitian ini ialah untuk memprediksi penyakit diabetes 

dengan sistem pakar. Metode yang digunakan adalah 

klasifikasi fuzzy dengan performa terbaik yang dihasilkan oleh 

model adalah akurasi sebesar 78.55%.   

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan terhadap 

beberapa paper utama, belum ada penelitian yang 

menggunakan algoritma CART perbandingan dengan 

algoritma Naïve Bayes yang digunakan untuk mendiagnosa 

penyakit diabetes mellitus. Kedua algoritma ini diuji dengan 

software Weka. 

II. METODE PENELITIAN 

Adapun konsep penelitian bisa dilihat pada gambar 1  

dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Model Konsep penelitian 

Keterangan : 

A. Identifikasi Masalah 

Proses mengidentifikasi masalah dalam penelitian 

dengan upaya mengetahui permasalahan yang berkaitan 

dengan poin – poin mendiagnosa penyakit diabetes 

mellitus. 

B. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

dengan mengambil dataset UCI repository Indian Pima 

C. Tahap Pre-Processing 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses seleksi data 

dengan tujuan mendapatkan data yang valid. 

D. Penggunaan Metode Klasifikasi 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

algoritma CART dan Naïve Bayes. 

E. Validasi dan Evaluasi 

Dalam tahap ini dilakukan validasi dan pengukuran 

keakuratan hasil yang dicapai oleh algoritma 

menggunakan aplikasi Weka. 

F. Penarikan Kesimpulan 

Dalam tahap ini adalah menyimpulkan hasil yang 

diperoleh dari algoritma CART dan Naive Bayes yang 

memberikan akurasi terbaik untuk mendiagnosa penyakit 

diabetes mellitus 

Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Data 

Validasi dan Evaluasi 

Tahap Pre-Processing 

Penggunaan Metode Klasifikasi 

Penarikan Kesimpulan 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan metodologi diatas, maka dapat dilihat 

beberapa hasil sebagai berikut: 

A. Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi literature 

yang terkait dengan penelitian dan mendapatkan algoritma 

yang sesuai untuk penelitian ini yaitu CART dan Naive Bayes. 

 

B. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan yaitu mengambil dari repository 

Indian Pima Diabetes yang terdiri dari 768 data klinis yang 

semuanya berasal dari kelamin wanita dengan umur sekurang-

kurangnya 21 tahun. 

 

C. Tahap Pre-processing 

 Setelah melakukan analisis terhadap dataset Indian Pima , 

diketahui bahwa tidak semua atribut memilki nilai yang 

lengkap, dimana kelengkapan nilai atribut sangat 

mempengaruhi klasifikasi. Atribut yang memiliki jumlah data 

tidak lengkap yaitu pregnant sebanyak 111, atribut glucose 

sebanyak 5, atribut DBP sebanyak 35, atribut TSFT sebanyak 

227, atribut INS sebanyak 374 dan atribut BMI sebanyak 11. 

Sedangkan pada atribut age dan class memiliki nilai yang 

lengkap. Untuk menangani missing value dilakukan : 

a. Nilai nol pada atribut pregnant dapat diasumsikan bahwa 

nilai tersebut menyatakan pasien belum pernah 

melahirkan, sehingga hal ini dimungkinkan sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya. 

b. Data dengan nilai nol pada atribut glucose, DBP dan 

BMI dapat dihilangkan karena jumlahnya tidak terlalu 

banyak sehingga tidak begitu mempengaruhi hasil 

klasifikasi. 

c. Karena atribut TSFT dan INS memiliki jumlah nilai 

yang tidak ada sangat besar, maka kedua atribut ini 

tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat dipakai dalam 

pengklasifikasian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

atribut TSFT dan INS tidak digunakan. 

Setelah proses penanganan nilai yang tidak lengkap 

(misssing value) dilakukan dengan aturan diatas, maka 

didapatkan 724 data (249 class positif dan 475 class 

negatif) dari 768 data asli dan siap diolah lebih lanjut 

dengan atribut pregnant, glucose, DBP, BMI, Age dan 

class. 

 

D. Proses Metode Klasifikasi 

Dari hasil perhitungan dan uji coba menggunaka aplikasi 

weka dengan algoritma CART menghasilkan akurasi sebesar 

76.9337%. Nilai akurasi tersebut didapatkan dari hasil 

perhitungan dari precision, recall, dan F-Measure. Hasil 

perhitungan nilai akurasi berdasarkan confusion matrix 

disajikan pada tabel 1 sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 1. Nilai akurasi berdasarkan confusion matrix 

Class Precision Recall F-Measure 

Tested_negative 0.804 0.857 0.83 

Tested_positive 0.688 0.602 0.642 

Weighted Avg 0.764 0.769 0.765 

 

     Sedangkan apabila pengklasifikasian menggunakan 

algoritma Naive Bayes menggunakan aplikasi weka 

menghasilkan precision, recall dan F-Measure. Hasil 

perhitungan nilai akurasi berdasarkan confusion matrix 

disajikan pada tabel 2 sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Nilai akurasi berdasarkan confusion matrix 

Class Precision Recall F-Measure 

Tested_negative 0.804 0.857 0.83 

Tested_positive 0.688 0.602 0.642 

Weighted Avg 0.764 0.769 0.765 

 

      Berikut perbedaan hasil akurasi yang diperoleh 

menggunakan algoritma CART dan Naive Bayes pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Perbandingan Hasil akurasi CART dan Naive Bayes 

Algoritma Hasil 

Akurasi 

Precision Recal

l 

F-

Meas

ure 

Waktu 

CART 76.9337

% 

0.764 0.769 0.765 0.16 

second 

Naive Bayes 73.7569

% 

0.732 0.738 0.734 0.04 

second 

 

     Perbedaan akurasi yang diperoleh dengan menggunakan 

algoritma CART dan Naive Bayes sebesar 3.1768%. Waktu 

yang digunakan saat running dataset pada aplikasi Weka juga 

berbeda antara algoritma CART dan Naive Bayes yaitu selisih 

0.12 second.  Dalam algoritma CART terdapat suatu 

perbedaan yaitu secara rekursif membagi record pada data 

latihan ke dalam subset-subset yang memiliki nilai atribut 

target (kelas) yang sama, hal ini menyebabkan waktu 

kompilasi sistem menjadi lama.  

 

E. Validasi dan Evaluasi  

Tabel 4 dan 5 merupakan tabel hasil confusion matrix dari 

pengujian dataset menggunakan algoritma CART dan Naive 

Bayes dengna 10-fold cross validation. 

Tabel 4. Confusion matrix CART 

 Positif Diabetes Negative Diabetes 

Positif Diabetes 407 68 

Negative Diabetes 99 150 

724 506 218 
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Tabel 5. Confusion matrix Naive Bayes 

 Positif Diabetes Negative Diabetes 

Positif Diabetes 394 81 

Negative Diabetes 109 140 

724 503 221 

 

Dari tabel 4 terlihat bahwa jumlah data hasil bentukan rule 

yang terkena penyakit diabetes mellitus yang sama dengan 

data testing yang juga terkena diabetes sebanyak 407. 

Kemudian, jumlah data hasil bentukan rule yang tidak terkena 

penyakit diabetes mellitus dengan data testing yang terkena 

diabetes sebanyak 68. Selanjutnya, jumlah data hasil bentukan 

rule yang terkena diabetes dan data testing yang tidak terkena 

diabetes sebanyak 99. Terakhir, jumlah data hasil bentukan 

rule yang tidak terkena diabetes yang sama dengan data 

testing yang juga tidak terkena diabetes sebanyak 150.  

Sedangkan dari tabel 5 6 terlihat bahwa jumlah data hasil 

bentukan rule yang terkena penyakit diabetes mellitus yang 

sama dengan data testing yang juga terkena diabetes sebanyak 

394. Kemudian, jumlah data hasil bentukan rule yang tidak 

terkena penyakit diabetes mellitus dengan data testing yang 

terkena diabetes sebanyak 81. Selanjutnya, jumlah data hasil 

bentukan rule yang terkena diabetes dan data testing yang 

tidak terkena diabetes sebanyak 109. Terakhir, jumlah data 

hasil bentukan rule yang tidak terkena diabetes yang sama 

dengan data testing yang juga tidak terkena diabetes sebanyak 

140. 

 

F. Penarikan Kesimpulan 

Dari perhitungan yang telah dilakukan pada kedua 

algoritma, didapatkan hasil akurasi dari masing – masing 

algoritma yaitu 76.9337% dengan nilai precision 0.764%, 

Recall 0.769% dan F-Measure 0.765% pada algoritma CART 

dan 73.7569% pada algoritma Naïve Bayes dengan nilai 

precision 0.732%, Recall 0.738% dan F-Measure 0.734%. 

Berikut merupakan grafik hasil akurasi dari perhitungan pada 

algoritma CART dan Naïve Bayes pada gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Perbandingan Hasil Akurasi CART dan Naive 

Bayes 

Dengan demikian setelah melihat hasl perhitungan diatas, 

untuk menentukan diagnosa penyakit mellitus lebih baik 

menggunakan algoritma CART karena tingkat akurasinya 

lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma naïve bayes. 

  

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 Algoritma CART memiliki tingkat akurasi lebih baik 

daripada algoritma Naive Bayes dengan selisih akurasi 

3.1768%.  

 Dalam penerapan algoritma CART mempunyai sifat 

rekursif yaitu membagi record pada data latihan ke dalam 

subset-subset yang memiliki nilai atribut target (kelas) 

yang sama. 

  Saran untuk penelitian selanjutnya dilakukannya 

penanganan nilai yang hilang (missing value) pada setiap 

atribut. 

 Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya 

menggunakan algoritma yang lain dengan melihat tingkat 

akurasi yang lebih tinggi. 
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Abstrak 

Kebutuhan untuk mengakses informasi dimana saja dan kapan saja, merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat kerap membawa 

smartphone.     Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah sulitnya untuk mengetahui informasi yang ada berdasarkan kota atau lokasi 

yang ditempati secara real-time. Seperti membagikan informasi event, berita, informasi lalu lintas atau special promo iklan ke pengguna 

berdasarkan lokasi yang sama.  Sehingga masyarakat kerap ketinggalan informasi penting yang ada di sekitarnya. Selain itu adapula masyarakat 

yang mempunyai informasi akan suatu kejadian dan ingin membagikannya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, akan tetapi hal itu sulit 

untuk dilakukan, karena belum adanya wadah khusus terpusat yang berbasis mobile yang dapat menjadi platform masyarakat untuk saling 

berbagi informasi kepada orang-orang di sekitar secara mudah dan real-time. Aplikasi ini nantinya dapat dipasang pada smartphone dengan 

sistem operasi Android versi 4.0.3 dan versi setelahnya. Metode pengembangan sistem menggunakan Rapid Application Development (RAD). 

Sistem dibangun dengan Bahasa pemrograman Java dengan Android studio sebagai Integrated Development Environment (IDE) dan MySQL 

sebagai Database Management System. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini masyarakat akan lebih mudah dalam mengetahui informasi 

kejadian yang terjadi di sekitarnya secara real-time. Serta kemudahan dalam menyebarkan informasi yang dapat dijangkau dengan mudah oleh 

orang-orang yang berada di sekitarnya.  

 

Kata kunci : Smartphone, Android, informasi 
 

Abstract 

Access of the required information anywhere and anytime, is one of the reasons why some people often bring a 

smartphone. But that has been a problem now is the difficulty of to aware of information that is based on city or location 

occupied in real-time. Like sharing event information, news, traffic information or special promo ads to users based on the 

same location. As a result the community often miss important information around them.  In addition there are people who 

have information about an event and want to share it with the people around it. It is difficult to do because there is no special 

reception center mobile-based that can be a community platform for sharing information to people around easily and real-

time. The Application will be mounted on a smartphone with an operating system android version 4.0.3 and later. The system 

using Rapid Application Development (RAD). System built with Java programming language with android studio as integrated 

development environment and MySQL as a Database Management System. The application is expected. The community will be 

easier in knowing the information about the events that occurred around him in real-time. As well as ease in spreading 

information that can be easily reached by the people who are around it. 
 

Keywords: Smartphone, Android, information 

 

I. PENDAHULUAN 

Mengetahui informasi terkini di kota yang sedang ditempati 
secara real-time masih menjadi hal yang sulit dilakukan. Hal 
tersebut dikarenakan belum adanya sebuah wadah yang dapat 
menjadi media untuk memudahkan masyarakat dalam berbagi 
informasi ke sesama masyarakat yang berada di sekitarnya. 
Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membangun        
sebuah        wadah        yang memungkinkan  masyarakat  
dapat  saling berbagi informasi yang terjadi di sektiarnya 
dengan mudah. Dikarenakan smartphone telah menjadi bagian 
dari keseharian masyarakat maka penulis berencana 
memanfaatkan smartphone sebagai media untuk penyebaran 
dan penerimaan informasi lokal. Hal ini dapat dicapai dengan 

adanya sebuah aplikasi mobile yang dapat memfasilitasi hal 
tersebut. Oleh karena   itu   dalam   hal   ini   penulis   ingin 
mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang nantinya dapat 
dipasang pada smartphone masyarakat.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
sebuah platfrom sehingga masyarakat dapat saling menerima 
dan berbagi informasi yang bersifat lokal kepada masyarakat 
sekitar. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 
memudahkan masyarakat dalam berbagi dan menerima 
informasi yang bersifat lokal. 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah aplikasi yang akan 
penulis kembangkan hanya untuk smartphone dengan sistem 
operasi Android. Secara keseluruhan sistem dibagi menjadi dua 

mailto:afen@mikroskil.ac.id
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buah sub-sistem, yaitu sub-sistem untuk end-user yang berupa 
aplikasi Android dan yang kedua adalah sub-sistem untuk 
admin yang berupa sebuah website untuk manajemen 
pengguna. 

Pengembangan aplikasi ini menggunakan pendekatan 
berorientasi objek yaitu Rapid Application Development 
(RAD). RAD merupakan salah satu pendekatan pengambangan 
suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat. 
Untuk pengembangan suatu sistem informasi yang normal 
membutuhkan waktu minimal 180 hari, akan tetapi dengan 
menggunakan pendekatan RAD suatu sistem dapat 
diselesaikan hanya dalam waktu 30-90 hari. (Kenneth E. 
Kendall & Julie E. Kendall, 2010). 

Teknik pengembangan system menggunakan  Unified  
Modelling  Language (UML) untuk visualisasi, merancang 
dan mendokumentasikan sistem piranti lunak dan use case 
diagram. Diagram Use Case merupakan salah satu diagram 
untuk memodelkan aspek perilaku sistem. Masing- masing 
diagram use case menunjukkan sekumpulan use case, actor 
dan hubungannya. Diagram use case adalah penting untuk 
memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan 
mendokumentasikan  kebutuhan  perilaku sistem. Diagram-
diagram use case merupakan pusat pemodelan perilaku sistem, 
subsistem, dan kelas. 

Diagram use case melibatkan: 

1 .  Sistem yaitu sesuatu yang hendak di bangun 

2. Aktor,    sesuatu    atau    seseorang    yang berkomunikasi 
dengan sistem, yaitu siapa atau apa yang menggunakan 
sistem 

3. Use    case    adalah    fungsionalitas    yang dipersepsi oleh 
actor. Menspesifikasikan perilaku sistem atau bagian sistem 
dan merupakan deskripsi sekumpulan sekuen aksi termasuk 
varian-varian yang dilakukan sistem untuk memproduksi 
hasil atau nilai ke actor.    Pengembang    sistem    
dapat menggunakan use case untuk menangkap perilaku  
sistem  yang ingin  dikembangkan tanpa perlu     
menspesifikasikan     cara implementasi perilaku itu. 

4. Relasi adalah relasi antara actor dengan use case. 
Keterhubungan antar use case dengan use case lain berupa 
generalisasi antara use case, yaitu: 

a. Include,  perilaku  use  case  merupakan bagian dari 
use case yang lain. 

b. Extend,   perilaku   use   case   memperluas perilaku 
use case yang lain (Adi Nugroho, 2010) 

II.      METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan mengacu pada 
pendekatan RAD, yang merupakan suatu pendekatan 
berorientasi objek terhadap pengembangan system serta 
metode pengembangan  perangkat-perangkat  lunak yang 
fasenya sebagai berikut: 

A. Rencana kegiatan 

Melakukan analisis pada aplikasi yang sejenis dan 
memutuskan fungsi-fungsi apa saja yang harus dimiliki pada 
sistem usulan dengan pemodelan menggunakan Use Case. 

B. Proses desain 

Merancang menu user interface dari aplikasi yang akan 
dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah 
ditentukan pada fase rencana kebutuhan. 

C. Kontruksi (Contruction) 

Pada tahap ini membangun sistem berdasarkan prototype-
prototype yang telah diselesaikan pada proses desain. 

Bahasa  pemrograman  yang  digunakan dalam tahap 
pengembangan menggunakan bahasa pemrograman Java 
dengan Android tudio sebagai Integrated Development 
Environment (IDE) dan MySQL sebagai Database 
Management System (DBMS). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Rencana kebutuhan 

 

Gambar 1. Diagram use case 

Pada Use case log in pengguna masuk ke aplikasi. Proses 
ini digunakan untuk melakukan autentikasi bahwa pengguna 
mempunyai hak akses menggunakan aplikasi. Use case 
register, proses digunakan untuk melakukan pendaftaran calon 
pengguna agar dapat menggunakan aplikasi. View Profile 
adalah proses untuk mengetahui informasi profile yang 
dimiliki seperti melihat jumlah followers, jumlah upvote, 
jumlah post dan informasi seputar pengguna lainnya. Edit 
Profile proses yang digunakan untuk melakukan perubahan 
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pada profile pengguna. Use case create new post digunakan 
untuk membuat postingan baru pada aplikasi.  

Use Case Change Map View digunakan untuk mengubah 
tampilan map. Use case view nearby post digunakan untuk 
melihat postingan yang dibuat oleh pengguna  lain  di  sekitar  
pengguna.  Use case view following pos digunakan untuk 
melihat postingan yang dibuat oleh pengguna lain yang telah di 
follow saja. Use case view trending post digunakan untuk 
melakukan filter map, sehingga map akan menampilkan 
postingan yang sedang tren. Use case follow other user   
digunakan untuk mendapatkan postingan pengguna lainnya 
pada tabs kategori khusus sehingga postingan tersebut mudah 
dibedakan. Use case report spam to admin digunakan untuk 
melaporkan postingan yang bermasalah kepada admin. use 
case Upvote dan downvote post      digunakan untuk 
memberikan respon positif dan respon negative terhadap 
sebuah postingan. Use case monitor user post digunakan untuk 
memantau postingan yang dilakukan oleh pengguna. Use case 
block user digunakan untuk melakukan blok pada pengguna 
sehingga pengguna tersebut tidak dapat menggunakan aplikasi. 

B. Proses Desain 

 
Gambar 2. Desain database aplikasi 

Rancangan  database  menggunakan  MySQL sebagai 
DBMS. Spesifikasi tabel terdiri dari 7 (tujuh) struktur tabel. 
Yaitu tabel user, tabel downvote, tabel admin, tabel upvote, 
tabel follow, tabel post dan tabel report. Tipe data dan ukuran 
masing masing tabel disesuaikan dengan keperluan. 

C. Kontruksi 

1. Tampilan aplikasi android 

 

Gambar 3. Tampilan aplikasi di Android 

Pada saat pengguna berhasil log in, maka pengguna akan 
melihat tampilan interface dashboard dengan category tabs 
“Nearby Post” dalam keadaan aktif. Dashboard adalah 
tampilan utama dari aplikasi, dashboard memiliki tiga bagian, 
yaitu : 

a. Toolbar 

Toolbar berada pada bagian atas, pada toolbar pengguna 
dapat mengakses menu seperti membuat postingan baru, 
mengakses profile, merubah tampilan map serta melakukan 
refresh data. 

b. Category Tabs 

Category Tabs merupakan menu untuk melakukan filter 
informasi berdasarkan kategori. Disaat pengguna memilih 
kategori tertentu, maka informasi yang ditampilkan akan 
menyesuaikan dengan kategori yang dipilih. Misalnya jika 
pengguna     ingin melihat informasi mengenai traffic saja, 
maka pengguna dapat mengaktifkan category tabs traffic 
sehingga aplikasi menyembunyikan informasi lainnya yang 
bukan kategori traffic dan hanya menampilkan informasi 
traffic saja. Adapun lebih lengkapnya kategori yang tersedia 
adalah sebagai berikut: Nearby Post, News, Traffic, Event, 
Promo, Trending, Following. 

c. Map 

Map berfungsi untuk melihat postingan yang berada di 
sekitar lokasi pengguna. Setiap postingan ditandai dengan 
marker, dan setiap marker mempunyai kategorinya masing-
masing yang ditandakan dengan icon yang berbeda pada tiap-
tiap kategori, lebih detailnya adalah sebagai berikut: 

 TABEL I. KETERANGAN MARKER 

 

Marker   dengan   icon   ini menandakan  bahwa  
postingan tersebut berkategori “News” 

 

Marker   dengan   icon   inimenandakan  bahwa  
postingan tersebut berkategori “Traffic” 

 

Marker   dengan   icon   ini menandakan  bahwa  
postingan tersebut berkategori “Event” 

 

Marker dengan icon ini menandakan bahwa postingan 
tersebut berkategori “Promo” 

 

Aplikasi akan secara otomatis mendeteksi lokasi pengguna 
pada saat pengguna menjalankan aplikasi. Dalam contoh 
gambar di atas, pengguna sedang berada di kota Medan, 
sehingga map yang ditampilkan juga map kota medan. Titik 
biru yang berbentuk lingkaran kecil merupakan posisi 
pengguna berada pada saat itu. 

Pada interface ini pengguna dapat melakukan zoom in dan 
zoom out pada map. Jika marker pada map di tap, maka marker 
akan memunculkan info window yang berisi judul post, waktu 
post, serta username pengguna yang melakukan post. Dalam 
contoh gambar di atas pengguna melakukan tap pada sebuah 
marker, lalu marker tersebut menampilkan info window dengan 
judul “Pameran Pendidikan UK” yang di post oleh pengguna 
dengan username riskaviyanti pada pukul 09:01 WIB. Jika   
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pengguna   melakukan   tap   pada   info window tersebut, 
maka pengguna akan diarahkan ke interface detail post untuk 
membaca informasi tersebut secara lebih detail. 

 

Gambar 4. Tampilan interface view profile 

Gambar tampilan interface profile ini terbagi dua bagian, 
bagian pertama yaitu bagian informasi pengguna. Antara lain 
terdiri dari: 

a. Avatar 

Avatar terletak pada bagian paling atas, berupa gambar 
yang merepresentasikan pengguna. 

b. Username 

Username terletak pada di bawah tombol “Edit Profile”, 
username adalah sebuah identitas unik dari pengguna dan 
setiap pengguna mempunyai username yang berbeda. 

c. Level 

Level terletak tepat di bagian bawah username. Level 
berfungsi sebagai indikator kontribusi pengguna dan 
ditentukan oleh banyaknya upvote yang dimiliki pengguna. 

d. About 

About merupakan deskripsi singkat mengenai pengguna. 

e. Post 

Post merupakan jumlah dari keseluruhan postingan yang 
telah dibuat pengguna. 

f. Upvote 

Upvote merupakan jumal dari keseluruhan upvote yang 
diterima pengguna dari postingan yang ia miliki. Misalnya jika 
pengguna mempunyai postingan A dan Postingan B. Jika 
postingan A mempunyai upvote 5 dan postingan B mempunyai 
upvote 7 maka nilai upvote pada interface pengguna adalah 12. 

g. Followers 

Followers adalah jumlah dari keseluruhan followers yang 
pengguna miliki. 

Sedangkan bagian kedua yaitu berupa map kecil,   map ini 
akan menampilkan postingan yang dibuat oleh pengguna yang 
bersangkutan beserta  lokasi  dimana  postingan  itu  dibuat. 
Pada interface ini user juga dapat melakukan edit profile, yaitu 

dengan cara melakukan tap pada tombol edit profile  yang 
nantinya user akan diarahkan menuju interface edit profile. 

 

Gambar 5. Tampilan interface detail post 

Gambar interface detail post ini pengguna dapat melihat 
detail dari sebuah informasi yang disebarkan oleh pengguna. 
Pada bagian atas terdapat foto yang berkaitan dengna 
informasi yang dibagikan, dibagian tengah terdapat informasi 
mengenai pengguna yang melakukan posting informasi 
tersebut seperti, avatar, username pengguna yang melakukan 
posting, judul postingan, serta waktu diposting. Disaat 
pengguna melakukan tap pada avatar, maka pengguna akan 
diarahkan pada profile pengguna yang melakukan postingan 
tersebut. Pada bagian   kanan   atas   terdapat   tombol “Report 
Post”, tombol ini berfungsi untuk melaporkan postingan yang 
bermasalah. Contohnya jika pengguna     mendapatkan 
postingan berbau spam, gambar porno, atau postingan yang 
bermasalah lainnya, maka pengguna dapat melaporkan hal 
tersebut ke admin, sehingga postingan tersebut nanti akan 
ditinjau oleh admin. Pada bagian bawah terdapat map yang 
menunjukkan lokasi dimana informasi tersebut diambil. 
Aplikasi ini juga sudah  terintegrasi  dengan  google  map, 
sehingga pengguna dapat menggunakan fitur tambahan google 
map yaitu “Get Direction”, sehingga pengguna dapat dipandu 
untuk menuju ke lokasi tersebut dengan adanya fitur tambahan 
ini.  

Dibawah   map,   terdapat   dua   buah tombol yaitu tombol 
upvote dan tombol downvote. Jika pengguna menyukai 
postingan tersebut maka pengguna dapat melakukan upvote 
dengan cara melakukan tap pada tombol upvote, semakin 
banyak  upvote pada sebuah postingan  maka  akan  semakin  
besar kesempatan postingan tersebut menjadi trending post. 

2. Tampilan Website 

 
Gambar 6. Tampilan halaman report box admin 
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Gambar report box di atas ketika mendapatkan laporan  
dari  user.  Pada  bagian  atas  terdapat pesan peringatan 
kepada admin bahwa terdapat laporan dari user yang belum 
diproses. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di awal 
hingga fase pengembangan aplikasi, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 

A. Aplikasi   berbagi   informasi   kota   pada platform 
Android memudahkan masyarakat dalam  menyebarkan  
informasi  kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. 

B. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi 
kejadian yang terjadi di sekitarnya secara real-time. 

Untuk      pengembangan      lanjutan      dapat disarankan 
seperti: 

A. Menambahkan     fitur     bookmark     post sehingga 
memungkinkan pengguna untuk mengakses kembali 
informasi yang disebarkan oleh pengguna lain dilain waktu 
dengan mudah cepat. 

B. Menambahkan   fitur   mengunggah   video, sehingga 
informasi yang disebarkan menjadi lebih jelas dan nyata. 
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Abstrak 

Teknologi internet dewasa ini telah banyak digunakan dalam berbagai kepentingan. Semenjak internet mudah diakses melalui modem dan 

telepon genggam, maka internet bukan lagi menjadi hal yang asing. Hal ini melatar belakangi Sekolah Tinggi Teknologi Bandung untuk 

mengembangkan aplikasi berbasis web manajemen soal ujian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kualitas soal ujian, soal tersebut 

dianalisis berdasarkan validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah prototype model. Metode perancangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Unified Modelling 

Language dan perancangan basis data menggunakan class diagram. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor 

(PHP) dan database MYSQL sebagai penyimpanan data. Hasil dari penelitian ini adlaah aplikasi “manajemen soal ujian”.  

  

Kata Kunci : Soal Ujian, Manajemen Soal, Aplikasi  Web 

 

 

Abstract 

 

Nowadays, internet technology has been widely used in a variety of interests. Since internet is easily accessible via modem and mobile 

phones, the internet is no longer a strange. Accordingly STT-Bandung to developed web-based applications exam question management.The 

purpose of this research is to find out about the quality of even exam question, Test  was analyzed based on Validity, Reliability, Discriminatory 

Power and Difficulty Index. The Software development methodology that used to this research is Prototype Model. Software engineering 

method that used to this research is Unified Modelling Language, while database desain that used to is Class Diagram. Programming Language 

that used to develop this software is Hypertext Preprocessor (PHP) and MySQL database as database engine. The result of this research is 

“manajemen soal ujian” web application  

 

Keywords: Examination, Management test, web-based applications, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Aplikasi yang akan dibuat ini digunakan untuk membantu 

dosen dalam memberikan informasi soal ujian. Infromasi yang 

dimaksud adalah membuat soal ujian. Sistem yang masih 

berjalan saat ini masih secara manual, sehingga dosen harus 

datang ke kampus untuk memberikan soal pada bagian 

akademik. Input  soal ujian di Sekolah Tinggi Teknologi 

Bandung (STTB) kini ada alternatif baru dalam penyampaian 

informasi terhadap bagian akademik. Cara tersebut bisa 

menghemat waktu dosen yag akan menyampaikan informasi, 

mudah dalam akses kegunaan, sehingga bagian akademik bisa 

merespon dan menerima informasi. Berdasarkan hal itulah, 

adasatu alternatif baru untuk penyampaian informasi soal ujian 

dosen, yaitu dengan aplikasi berbasis web menggunakan 

framework codeignier serta dirancang secara responsive, yang 

diharapkan dapat membantu dosen atau dosen koordinator 

untuk membuat soal ujian yang baik dan manajemen soal ujian 

secara efektif dan efisien. 

II. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengena analisis dan 
perancangan sistem. 

A. Analisis Sistem 
Dalam proses pembuatan soal ujian yang ada di sekolah 

Tinggi Teknologi Bandung terdapat beberapa masalah yang 
biasa terjadi, seperti dosen harus menginput soal ujian di 
Microsoft Word atau Excel atau dosen yang bersangkutan 
langsung mengirim soal pada bagian akademik melalui email 
atau dosesn langsung datang ke kampus, tidak adanya standar 
pengawasan dalam soal ujian, sering kali adanya 
ketidaksesuaian kualitas bobot soal yang dibuat oleh dosen 
kepada mahasiswa. Adapula perbedaan format pada lembar 
soal ujian pada setiap dosen.  

Untuk mengetahui kemampuan perangkat keras dalam 
menjalankan aplikasi manajemen soal ujian, dibutuhkan 
analisis perangkat keras seperti yang terlihat pada Tabel I 
Analisis Perangkat Keras.  
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TABEL I. ANALISIS PERANGKAT KERAS 

Nama Komponen Spesifikasi 

Processor  Optimal menggunakan kecepatan 

2.4Ghz.  

Ram  Optimal menggunakan RAM 2Gb.  

Harddisk  Optimal menggunakan  Hard Disk 

500 GB.  

VGA  Optimal menggunakan VGA 1Gb.  

Peralatan penunjang  Monitor dengan ukuran 14”, 

keyboard, mouse, printer. 

 

Selain itu, untuk pembangunan sistem yang diusulkan, 
perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut, Tabel II. 

TABEL II. ANALISIS PERANGKAT LUNAK 

Perangkat Keterangan 

Bahasa Pemrograman   PHP  

Aplication Builder  Framewrk CodeIgniter 3.0.4  

Database  MYSQL  

Sistem Operasi  Windows 7. 64 bit  

Database Management XAMPP 

 

Keahlian yang harus dimiliki pengguna dalam 
mengoperasikan sistem yang dibuat diantaranya: a. 
Mempunyai kemampuan dasar dibidang komputer. b. 
Mengerti dasar-dasar internet. c. Terbiasa menggunakan 
browser seperti Google Chrome  atau Mozilla Firefox.  

 

B. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem aplikasi manajemen soal ujian di STT 
Bandung adalah sebagai berikut :  

1. Use Case Diagram  

Diagram use case aplikasi manajemen soal ujian di STT 
Bandung adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Use Case Diagram 

 
2. Class Diagram  

Class diagram menjelaskan hubungan antar class dalam 
sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar 
class-class tersebut saling berkolaborasi untuk mencapai 
sebuah tujuan. Adapun class diagram sistem ini dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2. Class Diagram 

 
Dalam membuat suatu sistem dibutuhkan suatu 

perancangan sistem, sehingga dapat dilihat kelebihan maupun 
kekurangan dari sistem yang akan dibuat. Perancangan sistem 
dapat juga membantu dalam membuat atau memperbaiki 
sistem yang akan ditetapkan kepada dosen, dosen koordinator, 
akademik dan kaprodi sebagai pengguna system. 

1) Antarmuka Login  

 

Gambar 3. Antarmuka Login  

  
2) Antarmuka Input Soal Dosen  

 

Gambar 4. Antarmuka Input Soal Dosen  
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3) Antarmuka List soal dan Pencarian Soal Dosen  

 

Gambar 5. Antarmuka List Soal Dan Pencarian Soal Dosen  

4) Antarmuka Status Soal Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Antarmuka Status Soal Dosen 

5) Antarmuka View Soal Dosen  

 

Gambar 7. Antarmuka View Soal Dosen 

6) Antarmuka Halaman Profil Dosen  

  

Gambar 8. Antarmuka Profil Dosen  

7) Antarmuka Halaman Edit Profil Dosen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Antarmuka Halaman Edit Profil Dosen  

8) Antarmuka Halaman Edit Password Dosen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Antarmuka Halaman Edit Password Dosen  

9) Antarmuka Halaman Utama Dosen koordinator  

  

Gambar 11. Antarmuka Halaman Utama Dosen Koordinator 

 

10) Antarmuka Halaman Verifikasi Soal Dosen Koordinator  
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Gambar 12. Antarmuka Halaman Verifikasi Soal Dosen Koordinator  

11) Antarmuka Halaman Edit Password Dosen Kordinator  

 

Gambar 13. Antarmuka Halaman Edit Password Dosen Koordinator  

  

12) Antarmuka Halaman Utama Akademik  

 

Gambar 14. Antarmuka Halaman Utama Akademik  

13) Antarmuka Halaman Input Tanggal dan Ruangan 
Akademik  

 

Gambar 15. Antarmuka Halaman Input Tanggal dan Ruangan Akademik  

  

14) Antarmuka Halaman List Soal Akademik  

 

Gambar 16. Antarmuka Halaman List Soal Akademik  

15) Antarmuka Halaman Print  

 
Gambar 17. Antarmuka Halaman Print 

 
16) Antarmuka Input Batas Waktu Pengumpulan Soal  

 
Gambar 18. Antarmuka Halaman Input Batas Waktu Pengumpulan Soal  

  
17) Antarmuka Halaman Edit Password Akademik  

 
 

Gambar 19. Antarmuka Edit Password Akademik  

  
18) Antarmuka Halaman Utama Kaprodi  
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Gambar 20. Antarmuka Halaman Utama Kaprodi  

19) Antarmuka Halaman List Dose Kaprodi  

 

Gambar 21. Antarmuka Halaman List Dose Kaprodi  

  

20) Antarmuka Halaman View Soal Ujian  

  

Gambar 22. Antarmuka Halaman View Soal Ujian  

  

21) Antarmuka Halaman Edit Password Kaprodi  

  

Gambar 23. Antarmuka Halaman Edit Password Kaprodi 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran dari penelitian yang dikembangkan 
sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  penelitian  dan  perekayasaan yang telah 
dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi web manajemen soal ujian yang telah dibuat 
menggunakan Framework Codeigniter dan bahasa 
pemograman PHP dan MYSQL ini dapat mengelola distribusi 
soal ujian. 

2. Aplikasi web manajemen soal ujian yang telah dibuat 
menggunakan Framework Codeigniter dan bahasa 
pemograman PHP dan MYSQL mampu berjalan dan 
menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat 
(responsive). 

 

B. Saran 

Berdasarkan  penelitian  dan  perekayasaan yang telah 
dilakukan, dapat disarankan: 

1. Memperkuat sistem keamanan data pada sistem, karena 
pada umumnya soal bersifat sangat rahasia, sehingga data-data 
soal ujian tidak boleh bocor. 

2. Pengembangan   aplikasi   yang  berbasis mobile, 
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sedang 
berkembang saat ini. 
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Abstrak 

 

Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu di rancang dan diterapkan sistem yang dapat mempermudah 

pelayanan. Penerapan E-Business merupakan salah satu cara yang dilakukan Perguruan Tinggi Swasta XYZ untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas. E-Business berbasis Customer Relationship Management merupakan perangkat yang disediakan untuk melayani mahasiswa. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan E-Business berbasis Customer Relationship Management (CRM) tersebut. Metode yang 

digunakan adalah menguji validitas, relaibilitas dan mencari korelasi antara atribut dalam E-business. Variabel-variabel tersebut adalah 

pendaftaran, pembayaran dan pelayanan. E-Business berbasis Customer Relationship Management (CRM) ini memberikan informasi yang 

diperlukan oleh calon mahasiswa dan mahasiwa untuk memberikan kemudahan. Dari analisa yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner 

kepada mahasiswa yang sudah memanfaatkan E-Business ini. Dan kemudian diolah mengunakan SPSS, didapat hasilnya adalag 0.653, artinya 

variabel-variabel yang ada dalam kuisioner sudah valid dan tidak perlu dilakukan penyebaran kuisioner kembali. Untuk hubungan- hubungan 

antara pendaftaran, pembayaran dan pelayanan yang dilakukan, ini menggambarkan bahwa variabel- variabel yang ada dalam E-Business 

mempunyai pengaruh terhadap loyalitas mahasiswa dan membantu mempermudah kegiatan Perguruan Tinggi. 

 

Kata Kunci : E-Business, Customer Relationship Management 

 

 

Abstract 

 

Quality of service is very important, so it needs to be designed and implemented system that can facilitate service. Implementation of E-

Business is one way that XYZ Private University does to provide quality services. E-Business-based Customer Relationship Management is a 

tool that is provided to serve students. This research was conducted to analyze the implementation of E-Business based on Customer 

Relationship Management (CRM). The method used is to test the validity, relaibility and search for correlation between attributes in E-business. 

These variables are registration, payment and service. E-Business-based Customer Relationship Management (CRM) provides the information 

required by prospective students and students to provide convenience. From the analysis conducted through the distribution of questionnaires to 

students who already use this E-Business. And then processed using SPSS, got the result adalag 0.653, it means that the variables that exist in 

the questionnaire is valid and no need to spread the questionnaire again.For the relationships between registration, payments and services 

performed, this illustrates that the variables that exist in E-Business have an influence on student loyalty and help facilitate the activities of 

Higher Education. 

 

Keywords: E-Business, Customer Relationship Management 

 

I. PENDAHULUAN 

Dunia teknologi informasi berkembang sangat pesat dan 
didukung oleh perkembangan internet. Dua elemen ini 
menjadi saling sinergi di dunia modern seperti sekarang ini. 
Seiring dengan perkembangan internet telah timbul suatu cara 
baru perusahaan ataupun pelaku usaha dalam melakukan 
bisnisnya yaitu transaksi dengan internet atau yang dikenal 
dengan E-Business. E-businesss yang dimaksud lebih luas lagi 
dari e-commerce karena di dalam e-business tidak hanya 
pembelian dan penjualan akan tetapi terdapat juga layanan 

pelanggan, koloborasi dengan mitra bisnis untuk mengelola 
transaksi dalam organisasi. 

 

Perguruan Tinggi Swasta X, merupakan perguruan tinggi 
swasta yang harus bekerja keras dalam memperoleh 
mahasiswa. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah 
Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai program studi 
yang sama. 

Berbagai cara untuk menarik calon mahasiswa dilakukan 
termasuk melalui E-business sehingga perolehan dari tahun ke 
tahun semakin meningkat. 
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E-business ini meliputi kegiatan promosi, pendaftaran, 
pelayanan dan pembayaran melalui elektronik. Ini ternyata 
memudahkan para calon mahasiswa untuk mendaftar. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem E-business 
yang sudah ada menggunakan Customer Relationship 
Management. CRM merupakan strategi untuk menjalin 
hubungan dengan konsumen yaitu mahasiswa dan 
memberikan pelayanan yang memuaskan untuk menciptakan 
loyalitas mahasiswa. 

Ada 3 tahapan CRM menurut Kalakota dan Robinson : 

1. Mendapatkan pelanggan baru; pelanggan baru didapatkan 
dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, 
inovasi baru dan pelayanan yang menarik. 

2. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah 
ada; perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan 
pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik 
terhadap pelanggannya. 

3. Mempertahankan pelanggan; usaha untuk mendapatkan 
loyalitas pelanggan. 

 
Gambar 1. Model CRM Menurut Kalakota dan Robinson : 2001 

Manfaat Customer Relationship Management Menurut 
Tunggal (2008:10) menyatakan manfaat CRM (Customer 
Relationship Management) adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong Loyalitas Pelanggan Dengan menerapkan 
CRM perusahaan dapat menggunakan informasi mengenai 
pelanggan secara maksimal. Informasi tersebut dapat 
digunakan untuk berbagai hal seperti peningkatan 
pelayanan untuk peningkatan kepuasan pelanggan. 
Peningkatan kepuasan juga akan berdampak kepada 
loyalitas konsumen. Sehingga perusahaan berfokus kepada 
konsumen. 

2. Mengurangi Biaya Dengan menerapkan CRM dapat 
mengurangi biaya–biaya yang tidak diperukan.Perusahaan 
dapat menganalisa kebutuhan konsumen berdasarkan data 
yang ada, sehingga perusahaan dapat lebih berfokus 
terhadap kebutuhan konsumen dan menghemat biaya dan 
waktu. 

 

3. Meningkatkan Efisiensi Operasional Otomasi penjualan 
dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya 
kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. 
Pengguna teknologi web dan call center misalnya, akan 
mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses 
adminitrasi yang mungkin timbul.  

4. Peningkatan Time To Market Aplikasi CRM 
memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan 
lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik, 
adanya data trend pembeli oleh pelanggan, sampai 
integrasi dengan aplikasi ERP untuk keperluan 
perencanaan yang lebih baik. Dengan kemampuan 
penjualan di web, maka hambatan waktu,geografis, sampai 
ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk 
mempercepat penjualan produk tersebut. 

5. Peningkatan Pendapatan Aplikasi CRM menyediakan 
informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan 
perusahaan.Dengan aplikasi CRM, perusahaan dapat 
melakukan penjualan dan pelayanan melalui website, 
sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu 
menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan 
dan pelayanan tersebut. 

E-business yang digunakan di Perguruan Tinggi Swasta 
XYZ ini adalah transaksi menggunakan online, dari mulai 
pendaftaran, pembayaran, pelayanan. Untuk pendaftaran 
sudah digunakan aplikasi yang mudah sehingga calon 
mahasiwa tidak harus datang ke tempat. Mereka cukup 
mengisi formulir isian secara online sampai akhirnya 
mendapat jadwal untuk tes. 

Begitu juga untuk pembayaran, dengan tujuan untuk 
mempermudah cara pembayaran, maka pembayaran ini bisa 
dilakukan dari mana saja, calon mahasiwa dan mahasiwa yang 
aktif tinggal melaporkan saja karena masing-masing sudah 
diberikan virtual account. 

Untuk pelayanan yang berkaitan dengan akademik, semua 
di informasikan lewat web. Jadi semua calon mahasiswa dan 
mahasiswa aktif bisa mencari informasi dengan 
mudah.Pelayanan ini mulai dari pengumuma-pengumuman 
kegiatan, nilai, dan informasi yang berkaitan dengan mereka. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh E-
Business yang diterapkan di Perguruan Tinggi Swasta XYZ 
ini terhadap loyalitas mahasiswa. 

II.  METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif. Data yang dikumpulkan melalui studi 
pustaka adalah data primer dan sekunder.Data dikumpulkan 
melalui kuisioner kepada mahasiswa. 

Jumlah populasi yang akan diteliti adalah sebanyak 1899 
populasi, ini merupakan jumlah mahasiswa yang ada sampai 
dengan 2017. Tabel datanya bisa dilihat sebagai berikut : 
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Jumlah unit sampel penelitian ditetapkan melalui rumus yang 
dikembangkan Solvin, yaitu: 

 

N  : Jumlah populasi 

D : tingkat ketidakpercayaan yang diinginkan 

Maka perhitungan sampel dengan tingkat kepercayaan 
yang diinginkan sebesar 10% adalah sebagai berikut : 

 

Dengan cara pengambilan sampel secara acak atau random 
sampling, maka diperoleh sampel minimal sebanyak 94.99 
orang mahasiswa. Dalam penelitian ini kuisiner diberikan 
kepada 95 orang mahasiswa yang sudah memanfaattkan E-
Business di Perguruan Tinggi Ini. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 22.0,dengan 
menguji validitas dan reliabilitas, didapat bahwa alpha 
Cronbach nya adalah sebesar 0,653 artinya bahwa variabel 
yang diujikan sudah vaild. 
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IV. KESIMPULAN 

Dan penggunaan E- business di Perguruan Tinggi Swasta 
XYZ ini sudah baik, artinya Aplikasi E-Business yang 
diterapkan sudah memberikan kemudahan bagi mahasiswa 
terkait pendaftaran, pembayaran dan pelayanan. Mahasiswa 
sudah merasa puas dengan layanan.Untuk Penelitian 
selanjutnya diharapkan menggunakan metode yang terbaru. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis menggunakan SPP, 
dapat ditarik kesimpulan: 

1. E-Business berbasis CRM yang diterapkan sudah 
mengakomodir keperluan mahasiswa. Sehingga dapat 
memberikan kemudahan terkait informasi yang di 
perlukan. 

2. Aplikasi E-Business ini dapat meningkatkan loyalitas 
mahasiswa karena mahasiswa merasa puas dengan 
penerapan E-Business berbasis CRM. 

DAFTAR PUSTAKA 
Battle, Francis, 2004 Customer Relatiosip Management Concept and Tools, 

Bayu Media Publishing Malang. 

Puji Sutarsih, Analisa Penerapan E-CRM pada PT XYZ untuk meningkatkan 
Kualitas. 

Kalakota. R. Robinson.M, 2002 E- Business Roadmap For Success. Addison 
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Abstrak 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Banyumas Sektor Kembaran mempunyai tugas seperti kepolisian Indonesia lainnya, salah satunya 

adalah membuat surat kehilangan (model-C) dan laporan polisi (model-B). Proses pembuatan surat dan laporan sering kali mengalami 

permasalahan seperti sulitnya pencarian data yang sudah lama. Pembuatan surat dilakukan dengan mengubah data lama, terkadang data yang 

lama tidak dipertahankan, waktu pembuatan memakan waktu cukup lama, dan penyimpanan data yang kurang aman. Sehingga dikembangkan 

suatu aplikasi yang mengelola surat kehilangan dan laporan polisi yaitu E-SKLP (Elektronik Surat Kehilangan dan Laporan Polisi).Aplikasi E-

SKLP dibangun dengan framework .NET menggunakan bahasa pemrograman C#, karena memiliki fitur pendukung dalam pembuatan aplikasi 

yang lebih lengkap, modern, dan mudah digunakan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Bussines Requitment dan Bussines 

Rule dan metode yang dipakai pembuatan E-SKLP menggunakan metode wawancara dan observasi. Maka dapat dihasilkan tambah data baru 

tanpa mengubah data lama, pencarian data lama yang lebih cepat dan efisien, tidak perlu mengatur format surat karena data akan otomatis 

menyesuaikan halaman, dan penyimpanan data yang lebih aman. dengan terbangunnya E-SKLP (Elektronik Surat Kehilangan dan Laporan 

Polisi) yang berguna untuk mengurus keperluan pengaduan dari masyarakat meliputi pembuatan surat kehilangan (model C) dan laporan polisi 

(model B), dimana petugas kepolisian dapat menambah data baru tanpa mengubah data lama, pencarian data lama yang lebih cepat dan efisien, 

tidak perlu mengatur format surat karena data akan otomatis menyesuaikan halaman, dan penyimpanan data yang lebih aman, dengan demikian 

proses kerjan kepolisian dapat menjadi lebih maksimal. 

 
Kata kunci : bahasa C#, Surat Kehilangan dan Laporan Polisi. 
 

 

Abstract 

 

Central Java regional police Resort has a twin Sector Banyumas tasks like other Indonesia police, one of whom is making letters lost (C-

models) and police report (model-B). The process of making the letter and reports often experience problems such as the difficulty of the search 

data is already old. The making of letters is done by changing the old data, the old data is sometimes not grasped, creation time takes quite a 

long time, and less secure data storage. So it developed an application that manages mail lost and police reports, namely E-SKLP (Electronic 

Mail Lost and police reports). The application of E-SKLP .NET framework built by using the C # programming language, because it has a 

supporting feature in making applications that are more complete, modern and easy to use. System development method used is Bussines 

Requitment and Business Rule and method of manufacture used E-SKLP method using interviews and observations. Then add the new data can 

be generated without changing the old data, the old data searching faster and more efficient, no need to set the mail format because the data 

will automatically adjust pages, and a more secure data storage. with E-harmonious SKLP (Electronic Mail Lost and police reports) that are 

useful to take care of complaints from the public purposes include the making of letters lost (model C) and police report (model B), where police 

officers can add new data without changing the old data, the old data searching faster and more efficient, no need to set the mail format because 

the data will automatically adjust pages, and a more secure data storage, thus the process of police work can be more maximum. 

 

Keywords: C # language, Lost Letters and Police Reports. 
 

 
I. PENDAHULUAN 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Banyumas Sektor 

Kembaran adalah kepolisian yang terletak di daerah 

kecamatan Kembaran tepatnya di Purwokerto kabupaten 

Banyumas. Kepolisian memiliki tugas yaitu mengayomi 

masyarakat, menangani permasalahan yang terjadi di 
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masyarakat ataupun menangani tindak pelanggaran yang 

melanggar hukum. Seperti pembuatan surat kehilangan 

(model-C) dan laporan polisi (model-B) adalah salah satu dari 

tugas kepolisian untuk melayani masyarakat.  

Surat kehilangan (model-C) adalah sebuah surat 

keterangan yang menerangkan bahwa seseorang telah 

melaporkan adanya sebuah kasus kehilangan suatu barang 

mulai dari ATM, kendaraan, surat-surat berharga, KTP, SIM, 

dan lain sebagainya. Sedangkan laporan polisi itu sendiri 

adalah laporan yang dibuat oleh petugas kepolisian atas 

pengaduan tindak pidana yang dilaporkan seseorang. 

Melihat tugas kepolisian di atas, pembuatan surat 

kehilangan (model C) dan laporan polisi (model B) seringkali 

mengalami kesulitan dalam pengolahannya. Seperti, sulitnya 

pencarian data lama, pembuatan data baru yang susah 

sehingga sering menggunakan data lama yang kemudian diedit 

untuk dijadikan data baru, waktu pembuatan yang memakan 

banyak waktu sehingga kurang efisien, dan penyimpanan data 

yang kurang aman, sehingga kepolisian membutuhkan sebuah 

aplikasi kusus untuk pembuatan surat kehilangan (model C) 

dan laporan polisi (model B) yang berguna untuk 

mempermudah dalam pembuatannya. 

Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan membantu 

kepolisian untuk mempermudah dalam pengolahan surat 

kehilangan (model C) dan laporan polisi (model B) sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. 

II. METODE PENELITIAN 

1. Penelitian yang sejenis. 

a.  (Irawan, 2015) dalam penelitian yang berjudul “ 

Perancangan Aplikasi Pengelolaan Laporan Kepolisian 

Studi Kasus Polsek Gatak ” menjelaskan bahwa Aplikasi 

pengelolaan laporan kepolisian ini membantu petugas SPK 

dalam mengelola data laporan kepolisian, pencatatan 

laporan, pencarian data, serta dapat menyeragamkan 

format laporan kepolisian. Aplikasi memberikan 

kemudahan kepada Kapolsek untuk melakukan 

pemantauan laporan kepolisian sehingga dapat membantu 

untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan 

untuk peningkatan pelayanan masyarakat. 

 (Shofiyah, 2011) dalam penelitian yang berjudul “ 

Pembuatan Aplikasi Pengarsipan Laporan Kepolisian 

Polresta Surakarta” menjelaskan bahwa dengan aplikasi 

pengasipan laporan kepolisian yang baru lebih efektif dan 

efisien sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan 

dalam melakukan pencatatan laporan kepolisian, dan 

mempermudah dalam pencarian data laporan kepolisian. 

2. Analisis Masalah 

Analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan 

kebutuhan data, kemudian dianalisa untuk dijadikan 

metode dalam pengembangan sistem. 

Adapun aspek-aspek yang telah dianalisis adalah: 

1) Bussines Requitment atau kebutuhan bisnis dalam aspek 

ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan 

sebelumnya yang nantinya akan diperlukan dalam 

database seperti: 

a. Data Surat Kehilangan (model C) 

b. Data Laporan Polisi (model B) 

2) Bussines Rule atau aturan bisnis berisi tentang rangkaian 

atau alur proses tugas pembuatan surat kehilangan dan 

laporan polsi. Untuk alur mekanisme pembuatan surat 

kehilangan dan laporan polisi dapat dilihat pada bagan 

dibawah ini: 

a. Bagan Alur Pembuatan Surat Kehilangan 

 

 

b. Bagan Alur Pembuatan Laporan Polisi 

 

  

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam Penelitian ini 

menggunakan metode waterfall sering juga disebut  model 

sekuensial linier (sequential linear) atau alur hidup 

klasik(classic life cycle). Model  waterfall  menyediakan 

pendekatan alur hidup 6 perangkat lunak secara  sequensial  
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atau terurut dimulai dari analisis,  desain, pengkodean, 

pengujian dan tahap pendukung (support)  (Rosa, 2011). 

a. Analisis 

Analisis dilakukan untuk mengetahui data-data yang 

dibutuhkan dan diproses dalam kegiatan pencatatan data 

kehilangan dan laporan polisi. Selain itu melakukan 

analisis proses berjalannya sistem yang dipakai. Setelah 

mengetahui data-data yang diperlukan dan proses kerja 

yang berjalan, kemudian dilakukan pengumpulan data-

data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1) Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan dan 

sistem yang dipakai di Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

Resor Banyumas Sektor Kembaran agar dapat mengetahui 

kelemahan dan kekurangan sistem yang sedang dipakai 

dan supaya dapat mengatasi solusi masalah tersebut. Dari 

hasil observasi dapat diketahui sistem yang digunakan 

dalam pembuatan Surat Kehilangan (model C) dan 

Laporan Polisi (model B) masih menggunakan sistem yang 

manual yaitu menggunakan microsoft word dan 

pembuatannya hanya mengedit data yang lama bila ingin 

membuat data laporan baru. 

2) Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mengajukan pertanyaan 

kepada petugas kepolisian untuk mengetahui apa yang 

dibutuhkan dalam proses penyuratan, proses penyimpanan, 

dan seberapa efisien waktu yang diperlukan saat proses. 

3) Studi Dukumen 

Selain wawancara dan observasi, pengumpulan data 

juga dilakukan dengan meminta data-data yang diperlukan 

untuk pembuatan E-SKLP, dalam perancangan aplikasi ini 

data-data yang diperlukan adalah dokumen surat 

kehilangan barang (model C) dan Laporan Polisi (model 

B) yang ada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor 

Banyumas Sektor Kembaran. 

b. Desain  

Setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara, dan 

studi dokumen lalu dianalisa apa saja yang dibutuhkan dalam 

pembuatan aplikasi. Kemudian dirancang menggunakan 

usecase diagram untuk mengetahui apa saja yang dilakukan 

petugas/admin dalam menjalankan sistem, dan activity 

diagram untuk mengetahui proses kerja aplikasi 

c. Pengkodean  

Tahap ini merupakan pembangunan E-SKLP yang akan 

dibuat berdasarkan perancangan database dan desain pada 

tahap sebelumnya. Bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah bahasa pemrograman C# sedangkan databasenya 

menggunakan Microsoft SQL Server 2005 dengan laporan 

menggunakan XtraReport bawaan dari microsoft visual studio 

(Djuandi, 2006). 

 

d. Pengujian  

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengujian program 

yaitu dengan menjalankan progam E-SKLP,  supaya nantinya 

program E-SKLP bisa berfungsi dan berjalan dengan baik 

tanpa ada error. Pengujian dalam Penelitian ini dilaksanakan 

atau yang menggunakan hanya petugas kepolisian saja, 

sedangkan untuk metode pengujian yang digunakan adalah 

menggunakan pengujian black box. Pengertian Black Box 

Testing itu sendiri (Hanif, 2007), Black Box Testing terfokus 

pada apakah unit program memenuhi kebutuhan (requirement) 

yang disebutkan dalam spesifikasi. Pada black box testing, 

cara pengujiannya hanya dilakukan dengan menjalankan atau 

mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil 

dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. 

kemudian dengan uji cobadiharapkan program E-SKLP dapat  

berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

dapat menjalankan aplikasi ini dibutuhkan hardware dan 

software pendukung sebagai berikut (Hartanto, 2008) 

1. Komputer  

2. Sistem Operasi (Windows) 

3. Microsoft SQL Server 2005 

4. Microsoft Visual Studio 2010 

Pada tahap ini merupakan untuk merealisasikan yang baru 

dibuat siap untuk di implementasikan. 

e. Tahapan Pendukung atau Pemeliharaan. 

Pada tahapan ini tidak kemungkinan E-SKLP akan 

mengalami kendala maka dibutuhkan pemeliharaan untuk 

mengatasi apabila terjadi permasalahan. Permasalahan disini 

adalah permasalahan yang belum ditemukan saat pengujian. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan Pembahasan pada penelitian ini adalah : 

Gambar 4.  Use Case Diagram utama 
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A. Hasil desain  Sistem. 

Pada tahap ini adalah melakukan rancangan sistem pada E-

SKLP pada kepolisian daerah Jawa Tengah Resor Banyumas 

Sektor Kembaran memuat desain program dan fitur-fitur apa 

yang akan dibuat, pada tahap ini perancangan sistem 

menggunakan Use Case diagram dan Activity Diagram untuk 

mengetahui peran apa yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Use Case Diagram 

 

Gambar 5. Use Case Diagram Mencetak Data 

 

 

Gambar 6. Use Case Diagram Kategori Pilihan 

B. Hasil Implementasi. 

Adapun Hasil Implementasi dapat dilihat pada gambar-

gambar berikut ini: 

1. Menu Login 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Form Login 

 

Gambar 7. Form Login 

 

2. Menu Utama 

 

Gambar 8. Menu Utama Surat Kehilangan 

C. Hasil Pengujian 

1. Form Login 

Form login merupakan tampilan utama saat pertama yang 

digunakan untuk  membuka program E-SKLP. Proses kerja 

dari form ini adalah admin harus mengisi nama pengguna dan 

kata sandi, kemudian setelah terisi dengan benar klik tombol 

masuk, dan apabila nama pengguna atau kata sandi tidak 

sesuai maka tidak akan bisa masuk aplikasi. Kemudian bila 

ingin membatalkan masuk ke program  E-SKLP klik tombol 

batal saja seperti pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Tampilan Form Login 

Masuk Batal 

Nama Pengguna 

Kata Sandi 
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Kode program dari form halaman login untuk masuk 

program E-SKLP diatas dapat dilihat pada lampiran nomor 

1. 

2. Form Halaman Utama 

Form halaman utama adalah halaman yang tampil setelah 

berhasil login pada form  login. Pada halaman utama ini berisi 

tentang master surat kehilangan, master laporan polisi, data 

instansi dan petugas, master kategori pilihan, profil aplikasi, 

dan administrator. Pada master surat kehilangan digunakan 

untuk mengelola data laporan masyarakat mengenai 

kehilangan barang atau surat yang ingin diurus kembali, 

master laporan polisi yang digunakan untuk mengelola data 

pengaduan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat ke 

kepolisian, data petugas dan instansi berisi dua data pada form 

ini digunakan untuk mengelola data petugas yang bertugas 

pada kepolisian yang mengurus kasus dan instansi yang 

digunakan untuk mengelola instansi, master kategori pilihan 

yaitu digunakan untuk mengelola kategori yang dilookup, 

profil aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi 

aplikasi dan yang terakhir administrator yang digunakan 

untuk mengelola hak akses program E-SKLP seperti pada 

gambar 10. 

 

Gambar 10. Tampilan Form Halaman Utama 

3. Form Master Surat Kehilangan (model C) 

Tampilan form master surat kehilangan (model C) 

digunakan untuk mengolah data kasus kehilangan barang atau 

surat, kemudian diurus untuk mendapatkan barang atau surat 

yang hilang kembali dengan meminta surat kehilangan (model 

C) ini, pada form ini tedapat beberapa tombol, pertama tombol 

bersihkan yang digunakan untuk membersihkan teks yang 

berada pada textbox maupun combo box sebelum input data 

baru, tombol Tambah yaitu digunakan untuk menyimpan data 

baru yang telah diinputkan, tombol simpan edit yang 

digunakan untuk menyimpan data yang telah diubah dari data 

yang sebelumnya ada dengan memilih data yang berada di 

tabel, tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data 

dengan memilih data pada tabel terlebih dahulu kemudian 

hapus, dan tombol cetak yang digunakan untuk mencetak data 

surat kehilangan pada kepolisian daerah Jawa Tengah Resor 

Banyumas Sektor Kembaran setelah selesai mengelola data 

dengan pasti seperti pada gambar 11. 

 

Gambar 11. Tampilan Form Master Surat Kehilangan 

4. Form Hasil Cetak Surat Kehilangan 

Berisikan tentang hasil cetak dari surat kehilangan, yaitu 

setelah menginput data selesai dan tersimpan ke database data 

dapat dicetak dengan cara klik tombol cetak pada form master 

surat kehilangan, dimana tombol submit yang berada pada kiri 

atas diklik untuk memunculkan data yang ingin dicetak, 

setelah data hasil cetakan sudah muncul pada form dapat 

dicetak melalui printer dengan klik icon printer. 

IV. KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah dengan 

terbangunnya E-SKLP (Elektronik Surat Kehilangan dan 

Laporan Polisi) yang berguna untuk mengurus keperluan 

pengaduan dari masyarakat meliputi pembuatan surat 

kehilangan (model C) dan laporan polisi (model B), dimana 

petugas kepolisian dapat menambah data baru tanpa 

mengubah data lama, pencarian data lama yang lebih cepat 

dan efisien, tidak perlu mengatur format surat karena data 

akan otomatis menyesuaikan halaman, dan penyimpanan data 

yang lebih aman, dengan demikian proses kerjan kepolisian 

dapat menjadi lebih maksimal. 

B. SARAN 

Saran yang digunakan dalam pembuatan E-SKLP 

(Elektronik Surat Kehilangan dan Laporan Polisi) di 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Banyumas Sektor 

Kembaran adalah: 

1. Migrasi  E-SKLP berbasis online supaya petugas bisa 

membuat laporan secara online dimanapun. 
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2. Pengembangan  aplikasi ini menjadi berbasis mobile 

android supaya bisa membuat laporan di smartphone 

kemudian data akan tersimpan di database lalu tinggal 

datang untuk mencetak di server atau di kepolisian.   
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Abstrak 

Model UTAUT dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam memahami tingkat penerimaan teknologi didalam sebuah organisasi. Penelitian ini, 

dikembangkan dengan mengadopsi model UTAUT untuk melihat perilaku pengguna terkait dengan penerimaan teknologi baru. Empat konstruk 

dari UTAUT digunakan sebagai determinan yang mempengaruhi minat keperilakuan (behavioral intention) dan perilaku menggunakan (use 

behavior), diantaranya yaitu: performance expectancy, effort expectancy, social influence dan facilitating conditions. Populasi dalam penelitian 

ini adalah pengguna sistem NOSS-F yang ada di PT. XYZ. Penerapan sistem NOSS-F di PT. XYZ selama ini tidak diikuti dengan analisis 

terhadap sejauh mana penerimaan pengguna akhir dalam mendukung keberlanjutan sistem yang dimplementasikan. Data dikumpulkan melalui 

penyebaran kuesioner kepada 65 responden dan hanya 41 data responden yang dapat diolah atau memenuhi persyaratan dalam pengolahan data. 

Data diolah dan dianalisis dengan teknik analisis jalur dan regresi variabel moderasi dengan metode residual menggunakan tool software SPSS 

Versi 20 sebagai alat pengujian. Berdasarkan 9 (sembilan) hipotesis yang diajukan 7 (tujuh) diantaranya ditolak dan hanya ada 2 (dua) yang 

diterima atau terbukti memiliki pengaruh positif signifikan yaitu hubungan antara social influence terhadap behavioral intention dan hubungan 

antara behavioral intention terhadap use behavior. 

Kata kunci: UTAUT, performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, behavioral intention, use behavior. 

Abstract 

UTAUT model can be used as a benchmark in understanding the level of acceptance of the technology within an organization. Therefore, 

this study was developed by adopting the UTAUT model to look at user behavior of related to acceptance of new technologies. Four constructs 

of UTAUT used as behavioral determinants that influence interest (behavioral intention) and behavior using (use behavior), such as: 

performance expectancy, effort expectancy, social influence and facilitating conditions. The population of NOSS-F Systems for this study at PT. 

XYZ. Implementation of NOSS-F System at PT. XYZ has not been followed by an analysis of the extent to which end user acceptance in support 

of the sustainability of implemented system. Data were collected by distributing questionnaires to 65 respondents and only 41 respondent data 

that can be processed or meet the requirements of data processing. The data is processed and analyzed by using path analysis and regression of 

moderation with residual method using SPSS version 20 software tools in testing. Based of 9 hypothesis, 7 hypothesis of them refused and only 2 

(two) were accepted or proven to have a significant positive effect on the relationship between social influence on behavioral intention and the 

relationship between behavior intention to use behavior. 

Keywords: UTAUT, performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, behavioral intention, use behavior. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Sistem NOSS-F (New Operation Support System-

Fulfillment) yang dikembangkan oleh IBM, masih tergolong 

baru penerapannya di PT. XYZ. Penerapan sistem NOSS-F di 

PT. XYZ selama ini tidak diikuti dengan analisis terhadap 

sejauh mana penerimaan pengguna akhir dalam mendukung 

keberlanjutan sistem yang diimplementasikan. Sehingga 

penting dilakukannya analisis mengenai penerimaan pengguna 

akhir terhadap sistem NOSS-F, mengingat manusia juga 

merupakan bagian dari sumber daya organisasi yang 

berinteraksi langsung dengan sistem. Melalui interaksi 

keduanya ini dapat menimbulkan masalah keperilakuan yang 

berbentuk penolakan, hal ini bisa jadi merupakan sumber 

potensi kegagalan dalam penerapan sistem yang 

diimplementasikan. 

 UTAUT merupakan sebuah model yang dirancang guna 

menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi. 

Model ini dikembangkan berdasarkan teori penerimaan yang 

sudah ada sebelumnya diantaranya : Teori tindakan beralasan 

(Theory of reasoned action), Model penerimaan Teknologi 

(Technology Acceptance Model), Model Motivasional 

(Motivational Model), Teori perilaku rencanaan (Theory of 

planned behavior), Model gabungan TAM dan TPB (a model 

combining the technology acceptance model and the theory of 

planned behavior), Model Pemanfaatan PC (Model of PC 

utilization), Teori Difusi Inovasi (Innovation diffusion theory), 

Teori kognitif sosial (Social cognity theory) Pada Model 
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UTAUT di peroleh hasil yang menunjukan bahwa Minat 

keperilakuan (behavioral intention) dan perilaku untuk 

menggunakan suatu teknologi (use behavior) dipengaruhi oleh 

Ekspektansi kinerja (performance expetancy), Ekspektansi 

Usaha (effort expectancy), Pengaruh sosial (social influence) 

dan Kondisi-kondisi yang memfasilitasi (facilitating 

conditions) berpengaruh terhadap Perilaku menggunakan (Use 

behavior). Dalam pemodelan ini terdapat 4 (empat) variabel 

moderasi diantaranya : jenis kelamin (gender) memoderasi 

Ekspektansi kinerja (Performance Expectancy), Ekspektansi 

Usaha (Effort Expectancy), dan Pengaruh  Sosial (Social 

Influence) terhadap Minat keperilakuan (behavioral intention). 

Usia (age) memoderasi Ekspektansi kierja (Performance 

Expectancy), Ekspekntansi Usaha (Effort Expectancy), dan 

Pengaruh  Sosial (Social Influence) terhadap Minat 

keperilakuan (behavioral intention) dan Kondisi-kondisi yang 

memfasilitasi (facilitating conditions) terhadap perilaku 

menggunakan (use behavior). Pengalaman (experience) 

memoderasi  Ekspektansi Usaha (Effort Expectancy), dan 

Pengaruh  Sosial (Social Influence) terhadap Minat 

keperilakuan (behavioral intention) dan Kondisi-kondisi yang 

memfasilitasi (facilitating conditions) terhadap perilaku 

menggunakan (use behavior). Kesukarelaan penggunaan 

(voluntariness of use) memoderasi pengaruh sosial(Social 

Influence) terhadap Minat keperilakuan (behavioral intention) 

(Venkatesh et, al, 2003).   

Pada penelitian Kamal Ghalandari (2012) menyatakan 

bahwa ekspektansi kinerja (performance expectancy), 

ekspektansi usaha (effort expectancy), dan pengaruh sosial 

(social influence) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Minat keperilakuan (behavioral intention). Dan moderating 

age dan gender dapat memoderasi hubungan ekspektansi 

kinerja (performance expetancy), ekspektansi usaha (effort 

expectancy) dan  pengaruh sosial (social influence) terhadap 

minat keperilakuan (behavioral intention). Serta moderating 

age dapat memoderasi hubungan kondisi pemfasilitasi 

(facilitating condition) terhadap perilaku penggunaan (use 

behavior). Berbeda halnya dengan hasil penelitian Sevil Orhan 

et, al. (2016) yang mana gender tidak dapat memoderasi 

hubungan antara ekspektansi kinerja dan pengaruh sosial  

terhadap minat keperilakuan, namun  pada moderating age 

dapat  memoderasi hubungan  ekspektansi kinerja ,ekspektansi 

usaha terhadap minat keperilakuan dan dapat juga  

memoderasi hubungan kondisi pemfasilitasi (facilitating 

condition) terhadap use behavior. Tapi dalam hal ini terkecuali 

pada pengaruh sosial (social influence) , age tidak dapat 

memoderasi hubungannya terhadap behavioral intention. Dan 

pada variabel minat keperilakuan (behavioral intention) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku menggunakan 

(use behavior) . 

Penelitian lainnya menemukan adanya persamaan dan 

perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan kedua hasil 

penelitian diatas. Dimana dalam penelitiannya Lu Hsin Ke et, 

al (2013) menemukan hasil bahwa ekspektansi kinerja 

(performance expectancy), pengaruh  sosial (social influence) 

berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan 

(behavioral intention)  dan kondisi-kondisi pemfasilitasi 

(facilitating condition) berpengaruh signifikan terhadap use 

behavior, tetapi ekspektansi usaha (effort expectancy) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap  minat keperilakuan 

(behavioral intention)  merupakan   hasil yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kamal Ghalandari (2012), 

terkecuali pada variabel ekspektansi usaha (effort expectancy). 

Sementara untuk peran variabel  moderating pada ekspektansi 

kinerja (performance expectancy) tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuan (behavioral intention) 

jika dimoderasi oleh gender dan age. Sama halnya dengan 

ekspektansi usaha (effort expectancy) tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuan (behavioral intention) 

jika dimoderasi oleh gender , age dan experience. Dan pada 

kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating condition) juga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap use behavior  jika dimoderasi 

oleh age dan experience. Tetapi berbeda hasilnya pada 

pengaruh  sosial (social influence) ditemukan berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuan (behavioral intention)  

jika dimoderasi oleh gender , age, dan experience . 

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh  Kamal 

Ghalandari (2012) , Sevil Orhan et, al. (2016 ) , dan Lu Hsin 

Ke et, al (2013) tentu menimbulkan kontradiksi  pada  ketiga  

hasil penelitian yang dimoderasi oleh age ,gender, experience  

dan juga beberapa hasil yang tidak mengkonfirmasi model 

UTAUT . Adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian 

tersebut, sehingga pada penelitian ini ingin membuktikan hasil 

yang diperoleh bila dimoderasi oleh age , gender dan 

experience .     

 

II. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan survei melalui penyebaran 

kuisioner pada sampel dari populasi yang telah ditentukan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna 

sistem NOSS-F pada Divisi Engineering and Deployment 

PT.XYZ. Penentuan sampel pada penelitian ini tidak melebihi 

100 user, sehingga populasi seutuhnya dijadikan sampel. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 65 responden, dan 

hanya 41 data responden yang dapat diolah atau memenuhi 

persyaratan dalam pengolahan data. Maka metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh 

(sensus) yaitu teknik penentuan sampel bila mana semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil (Sugiyono,2001).   

2. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan Uji Partial  (uji t). Dalam model penelitian ini 

terdapat tiga variabel moderator yang mempengaruhi 

hubungan antara variabel independen terhadap dependen yaitu 

Age, Gender dan Experience. Masing-masing variabel 

moderasi ini akan di uji dengan menggunakan metode 

Residual. Dan metode analisis yang digunakan untuk menguji 
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hubungan variabel bebas dan variabel terikat digunakan 

analisis jalur (path analysis).  

3. Model Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana tingkat 

penerimaan sebuah sistem informasi dengan melibatkan empat 

variabel independen (Performance expectancy, Effort 

exectancy, Social influence, facilitating conditions), satu 

variabel intervening (Behavioral intention) dan  satu variabel 

dependen ( Use behavior) disertai dengan tiga variabel 

moderasi (age, gender dan experience).  Adapun alasan 

peneliti tidak mengikutsertakan dua voluntariness sebagai 

variabel moderasi dikarenakan menyesuaikan kembali dengan 

penggunaan sistem yang bersifat mandatory (Venkatesh et, al, 

2003). Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat digambarkan 

kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut: 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis pada Gambar 1 

maka diusulkan hipotesis sebagai berikut : 

a. H1 :Ekspektansi kinerja (performance expectancy) (PE) 

berpengaruh positif    dan  signifikan terhadap minat 

keperilakuan (behavioral intention) (BI). 

b. H2 : Ekspentansi usaha (effort expectancy) (EE) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

keprilakuan (behavioral intention)(BI). 

c. H3 : Pengaruh sosial (social influence) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  minat  keperilakuan 

(behavioral intention). 

d. H4 : Gender dan Age Memoderasi Pengaruh Ekspektansi 

Kinerja (Performance Expectancy) Terhadap Minat 

Keperilakuan (Behavioral Intention) 

e. H5 : Gender , age , dan experience  memoderasi 

pengaruh ekspektansi usaha (effort expectancy) terhadap 

minat keperilakuan (behavioral intention) 

f. H6 : Gender , age , dan experience  memoderasi 

pengaruh pengaruh sosial (social influence) terhadap  

minat        keperilakuan (behavioral intention) . 

g. H7a : Kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating 

conditions) berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

perilaku menggunakan (use behavior). 

h. H7b : Age  dan experience memoderasi pengaruh 

kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions) 

terhadap   perilaku menggunakan (use behavior). 

i. H8 : Minat keperilakuan (behavioral intention) akan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

menggunakan (use behavior) dalam menggunakan sistem 

NOSS-F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka / Model Konseptual Penelitian 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hipotesis dari penelitian ini akan diuji secara parsial 

dengan uji statistik t yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen yaitu performance expectancy, 

effort expectancy, dan social influence secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen, yaitu behavioral intention. 

Nilai t-tabel dalam penelitian ini adalah 2,030 dimana df = n- 

k = 35 dengan taraf nyata 5% untuk uji dua arah (α/2 = 

0,005/2 = 0,0025). Hasil uji T ditampilkan pada tabel 1 dan 

Tabel 2. 

TABEL 1. HASIL UJI T 

 

Berdasarkan pada Tabel 1. Hasil Uji Signifikansi partial, 

nilai t-statistik yang dihasilkan performance expectancy adalah 

sebesar 0.970 dengan signifikansi 0.169 (0.338/2) dan 

dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2.030 (tingkat 

signifikansi 0.5), maka t-statistik < t-tabel, sehingga hipotesis 

H1a ditolak dan Hipotesis H10 diterima, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa performance expectancy tidak 

berpengaruh positif dan signifkan terhadap behavioral 

intention.  

Hasil Uji Signifikansi partial, nilai t-statistik yang 

dihasilkan effort expectancy adalah sebesar 1.797 dengan 

signifikansi 0.04 (0.080/2) dan dibandingkan dengan t-tabel 

sebesar 2.030 (tingkat signifikansi 0.5), maka t-statistik < t-
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tabel sehingga hipotesis H2a ditolak dan Hipotesis H20 

diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa effort 

expectancy tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

behavioral intention.  

Hasil Uji Signifikansi partial, nilai t-statistik yang 

dihasilkan social influence adalah sebesar 2.328 dengan 

signifikansi 0.0125 (0.025/2) dan dibandingkan dengan t-tabel 

sebesar 2.030 (tingkat signifikansi 0.5), maka t-statistik > t-

tabel sehingga hipotesis H3a diterima dan Hipotesis H30 

ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa social 

influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

behavioral intention. 

TABEL 2. HASIL UJI T 

Berdasarkan pada Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi partial, 

nilai t-statistik yang dihasilkan facilitating condition adalah 

sebesar 0.603 dengan signifikansi 0.275 (0.550/2) dan 

dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2.030 (tingkat 

signifikansi 0.5), maka t-statistik < t-tabel sehingga hipotesis 

H7a ditolak dan Hipotesis H70 diterima , dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa facilitating condition tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap use behavior. 

Hasil Uji Signifikansi partial pada behavioral intention adalah 

sebesar 2.135 dengan signifikansi 0.019 (0.039/2) dan 

dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2.030 (tingkat 

signifikansi 0.5), maka t-statistik > t-tabel sehingga hipotesis 

Ha diterima dan Hipotesis H0 ditolak, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa behavioral intention berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap use behavior. 

Untuk pengujian variabel moderating terdapat tiga variabel 

moderator yang mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen terhadap dependen yaitu Age, Gender dan 

Experience. menggunakan metode Residual. 

Berdasarkan pada Tabel 3. Rekapitulasi hasil uji variabel 

moderasi, nilai t-statistik untuk variabel moderasi age pada 

hubungan Kondisi-kondisi pemfasiliatasi (Facilitating 

Condition)  terhadap Perilaku menggunakan sistem (Use 

Behavior) sebesar -0.364 dengan signifikansi 0.717 (lebih 

besar dari 0.05), dan variabel moderasi experience pada 

hubungan Kondisi-kondisi pemfasiliatasi (Facilitating 

Condition) terhadap Perilaku menggunakan sistem (Use 

Behavior) adalah sebesar 1.968 dengan nilai signifikansi 0.097 

(lebih kecil 0.05) berdasarkan hal ini hipotesis Ha ditolak dan 

H0 diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa age, 

experience tidak memoderasi hubungan facilitating condition 

terhadap use behavior. 

TABEL 3. HASIL REGRESI DENGAN METODE RESIDUAL 

Analisis jalur bertujuan untuk mengetahui hubungan 

variabel eksogen dengan variabel endogen melalui perantara 

variabel eksogen lain (Sarwono,2006). Dalam hal ini dapat 

diartikan hubungan antar dua variabel dapat terjadi secara 

langsung maupun tidak langsung melalui variabel ketiga. 

Hasil estimasi paramater model ditampilkan pada Tabel 4. 

TABEL 4. ESTIMASI PARAMETER MODEL 

Indirect Effect dan Total Effect: 

a. Pengaruh tidak langsung / indirect effect, X1 ke Y2 

melalui Y1 = βY1X1  x βY2Y1 = (0.186) x (0,084) = 

0,015. Dengan demikian pengaruh totalnya = βY2X1 + 

IE= 0,268 + 0,015 = 0,283. 

b. Pengaruh tidak langsung / indirect effect, X2 ke Y2 

melalui Y1 = βY1X2  x βY2Y1 = (0.219) x (0.084) = 
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0,018. Dengan demikian pengaruh totalnya = βY2X2 + 

IE= 0,403 + 0,018 = 0,421 

c. Pengaruh tidak langsung / indirect effect, X3 ke Y2 

melalui Y1 = βY1X3  x βY2Y1 = (0.452) x (0.084) = 

0,035. Dengan demikian pengaruh totalnya = βY2X2 + 

IE= -0,011 + 0.035= 0,024 

d. Pengaruh total dari ekspektansi kinerja terhadap perilaku 

menggunakan X3 → Y2 = -0,011 

e. Pengaruh total dari pengaruh sosial terhadap perilaku 

menggunakan Y1 → Y2 = 0,084 

Gambar 2. Koefisien Jalur 

Dari Gambar 2  bahwa hasil Analisis Jalur adalah sbb : 

a. Pengaruh variabel ekspektansi kinerja terhadap perilaku 

menggunakan secara langsung sebesar 0,268 

b. Pengaruh variabel pengaruh sosial terhadap perilaku 

menggunakan secara langsung sebesar -0,011 

c. Pengaruh variabel minat keperilakuan terhadap perilaku 

menggunakan secara langsung sebesar 0,084 

d. Pengaruh variabel ekspektansi kinerja, ekspektansi 

usaha, pengaruh sosial dan minat keperilakuan terhadap 

perilaku menggunakan secara gabungan sebesar 0,340 

e. Pengaruh variabel-variabel lain di luar model terhadap 

perilaku menggunakan sebesar 0,812 

f. Pengaruh variabel ekspektansi kinerja terhadap minat 

keperilakuan sebesar 0,186 

g. Pengaruh variabel ekspektansi usaha terhadap minat 

keperilakuan sebesar 0,219 

h. Pengaruh variabel pengaruh sosial terhadap minat 

keperilakuan sebesar 0,452 

i. Pengaruh variabel ekspektansi kinerja, ekspektansi 

usaha, pengaruh sosial terhadap minat keperilakuan 

secara gabungan sebesar 0,340 

j. Pengaruh  variabel-variabel lain di luar model terhadap 

minat keperilakuan sebesar 0,707 

Berikutnya merupakan hasil koefisien determinasi dari 

ekspektansi kinerja, ekspektansi usaha, pengaruh sosial 

terhadap minat keperilakuan dan kondisi pemfasilitasi, minat 

keperilakuan terhadap perilaku menggunakan. 

TABEL 5. UJI KOEFISIEN DETERMINAN 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,706a ,499 ,458 1,517 

a. Predictors: (Constant), SI, EE, PE 

Dari tabel 5. Dapat dilihat bahwa pengaruh ekspektansi 

kinerja, ekspektansi usaha dan pengaruh sosial terhadap minat 

keperilakuan secara gabungan adalah 45,8% sedangkan 

sisanya sebesar 54,2 % (100 % - 45,8 %) dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

TABEL 6. UJI KOEFISIEN DETERMINAN 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,407a ,166 ,122 2,600 

a. Predictors: (Constant), SI, EE, PE 

Dan dari Tabel 6, pengaruh kondisi pemfasilitasi, minat 

keperilakuan terhadap perilaku menggunakan secara gabungan 

adalah  12,2 % sedangkan sisanya sebesar 87,8 % (100 % - 

16,6 %) dipengaruhi oleh faktor lain. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa variabel yang terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan adalah variabel Pengaruh sosial (social influence) 

terhadap minat keprilakuan (behavioral intention) dan variable 

minat keprilakuan (behavioral intention) terhadap perilaku 

menggunakan sistem (Use Behavior), dan tiga variabel 

independen lainnya tidak terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan. Sedangkan untuk ketiga variabel (gender, age,  

experience) dalam penelitian ini ditemukan tidak terbukti 

memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Hal ini disebabkan jumlah sampel dalam penelitian ini yang 

relatif kecil. Peneliti mencoba untuk menambahkan jumlah 

sampel dari 41 menjadi 100 responden dan diperoleh hasil 

dimana Age terbukti memoderasi hubungan antar independen 

terhadap dependen yaitu hubungan antara ekpektansi kinerja 

(Performance Expectancy) terhadap minat keperilakuan 
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(behavioral intention), ekspektansi usaha (effort expectancy) 

terhadap minat keperilakuan (behavioral intention), pengaruh 

sosial (social influence) terhadap minat keperilakuan 

(behavioral intention) dan minat keperilakuan keperilakuan 

(behavioral intention) terhadap perilaku menggunakan (Use 

Behavior). Gender terbukti memoderasi hubungan antar 

ekspektansi kinerja (Performance Expectancy) terhadap minat 

keperilakuan (behavioral intention) dan Experience terbukti 

memoderasi hubungan antar ekspektansi usaha (effort 

expectancy) terhadap minat keperilakuan (behavioral intention) 

dan pengaruh social (social influence) terhadap minat 

keperilakuan (behavioral intention).  

IV. KESIMPULAN 

Tingkat penerimaan Sistem NOSS-F pada PT. XYZ pada 

Divisi Engineering and Deployement dipengaruhi oleh 

pengaruh sosial (social influence) dan minat keperilakuan 

(behavioral intention) dimana pengguna percaya bahwa 

lingkungan sosial menjadi faktor terbesar bagi pengguna untuk 

menggunakan sistem dan mendorong mereka untuk 

menggunakan sistem dalam jangka waktu yang panjang. 
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Abstrak 

Saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya digunakan sebagai tools, tetapi juga berperan sebagai IT enabledservice 

serta menjadi peran strategis bagi suatu organisasi. Agar TIK dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu organisasi mencapai 

tujuannya maka diperlukan tata kelola TIK yang baik. Hal tersebut diatur dalam PP No. 82 Th. 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. IT Telkom Purwokerto merupakan organisasi yang bergerak di sektor pendidikan yang berfokus pada bidang Telematika. 

Oleh karena itu proses tata kelola TIK perlu diatur agar dapat dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Pengaturan proses audit dilakukan untuk 

mengukur tingkat kapabilitas SI/TI yang telah diterapkan di IT Telkom Purwokerto dalam membantu bisnis prosesnya. COBIT 5 merupakan 

standar yang dapat digunakan untuk mengaudit sejauh mana tingkat kapabilitas SI/TI yang diterapkan dalam suatu organisasi. Hal tersebut 

karena metode COBIT 5 selaras dengan regulasi dan standar ISO 9001:2015 yang digunakan IT Telkom Purwokerto dalam mengontrol sistem 

manajemen mutu Institusi. Hasil pemetaan COBIT 5 dengan PP No. 82 Th. 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan 

standar  ISO 9001:2015, diperoleh domain untuk mengukur tingkat kapabilitas SI/TI di IT Telkom Purwokerto. Domain-domain tersebut 

menjadi kerangka dasar penyusunan kuesioner untuk mngukur tingkat kapabilitas SI/TI. Hasil penelitian ini berupa alat ukur untuk tingkat 

kapabilitas SI/TI Perguruan Tinggi berupa kuesioner. Domain kuesioner tersusun dari domain EDM (Evaluate, Direct,Monitor), APO (Align, 

Plan, Organize), BAI (Build, Acquire, Implement), DSS (Deliver, Service, Support), dan MEA (Monitor, Evaluate, Assess).  

 

Kata kunci : tata kelola ti, COBIT 5, Process Asessment Model. 

 

Abstract 

Currently, Information and Communication Technology (ICT) is not only used as a tool, but also serves as an IT enabled service and 

becomes a strategic role for an organization. In order for ICT to be utilized optimally to help the organization achieve its goals, good ICT 

governance is required. It is regulated in PP no. 82 Th. 2012 on the Implementation of Electronic Transactions and Systems. IT Telkom 

Purwokrto is an organization engaged in the education sector that focuses on the field of Telematics. Therefore, the process of ICT governance 

needs to be regulated in order to be utilized properly and maximally. To set it required audit process to measure how far the level of capabilities 

SI / IT that has been applied in IT Telkom Purwokerto in helping business process. COBIT 5 is a standard that can be used to audit the extent of 

the level of SI / IT capabilities applied within an organization. This is because the method of COBIT 5 is in line with the regulations and ISO 

9001: 2015 standards used by IT Telkom Purwokerto in controlling the quality management system of the Institution. From the results of 

COBIT 5 mapping with PP. 82 Th. 2012 on Electronic Systems and Transactions and ISO 9001: 2015 standards, selected domains of EDM 

(Evaluate, Direct, Monitor), APO (Align, Plan, Organize), BAI (Deliver, Acquire, Implement), DSS (Deliver, Service , Support), and MEA 

(Monitor, Evaluate, Assess). These domains will be used as tools in the form of questionnaires taken from the COBIT 5 Process Assessment 

Model (PAM) tool in measuring the level of capability. 

 

Keywords: ICT Governance, COBIT 5, Process Assessment Model 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah banyak 
diterapkan di berbagai bidang. Selain sebagai tools, TIK 
berperan dalam meningkatkan layanan bisnis baik internal 
maupun eksternal suatu organisasi. Itulah mengapa TIK 
disebut juga sebagai IT enabledservice. (IT Info, 2015) 

Pentingnya adanya tata kelola SI/TI yang baik perlu 
diterapkan secara tepat, sehingga mampu mendukung bisnis 
organisasi dalam mencapai tujuannya. Adanya tata kelola 
SI/TI dapat menunjang keunggulan kompetitif organisasi 
dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan 
produktivitas/kinerja organisasi (Herdin & Hairi, 2014). 

Tujuan suatu organisasi dapat tercapai jika tata kelola SI/TI 
diimplementasikan selaras dengan tujuan dan kebutuhan 
organisasi. 

Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) merupakan 
salah satu organisasi yang bergerak di sektor pendidikan. ITTP 
merupakan perguruan tinggi yang berfokus di bidang 
Telematika. Sehingga peran TIK dalam ITTP menjadi hal 
yang utama untuk  menjalankan bisnis proses dan kegiatan 
akademik yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kampus 
ITTP bahwa Unit SISFO yang menangani SI/TI organisasi 
belum memiliki standar dalam mengukur atau mengaudit 
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SI/TI yang berjalan di kampus. Sehingga, sampai saat ini baik 
Manajemen maupun Unit SISFO belum mengetahui sampai 
sejauh mana SI/TI yang diterapkan mampu mendukung 
jalannya proses bisnis IT Telkom Purwokerto. 

Penelitian ini dilakukan untuk merancang sebuah alat ukur 
yang digunakan untuk mengetahui tingkat kapabilitas SI/TI 
yang ada di ITTP. Penyusunan alat ukur ini dilakukan 
menggunakan metode COBIT 5 yang nantinya akan dipetakan 
sesuai dengan standar ISO 9001:2015 yang mengatur tentang 
manajemen organisasi. 

Penggunaan metode COBIT 5 digunakan karena 
kebutuhan tata kelola TI dijabarkan lebih detail dalam hal 
operasionalnya dan lebih lengkap dibanding metode lainnya. 
Selain itu terdapat kerangka layanan untuk mengukur tingkat 
kapabilitas penerapan SI/TI yang telah diterapkan di 
organisasi. Target penggunaan COBIT 5 mencakup organisasi 
privat, non-rivat, praktisi dan konsultan.(ITGI, 2011)  

Penerapan metode COBIT 5 terkait analisis tata kelola TI 
sudah pernah dilakukan oleh Rio Kurnia Candra, Imerla 
Atastina, dan Yanuar Firdaus pada tahun 2015 dalam jurnal e-
Proceeding of Engineering : Vol.2, No.1 April 2015, dengan 
judul Audit Teknologi Informasi menggunakan Framework 
COBIT 5 Pada Domain DSS (Delivery, Service and Support) 
(Studi Kasus : iGracias Telkom University). Hasil penelitian 
tersebut berupa tingkat kapabilitas dari Sistem iGracias secara 
keseluruhan berada di level 3 serta rekomendasi perbaikannya. 
(Candra, Atastina, & Firdaus, 2015) 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Guido Waluyan dan 
Augie David Manuputty di tahun 2016 dalam jurnal 
TEKNOSI, Vol. 02, No. 03, Desember 2016,dengan judul 
“Evaluasi Kinerja Tata Kelola TI terhdap Penerapan Sistem 
Informasi dan Starlick Framework COBIT 5 (Studi Kasus : 
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Semarang)”. Hasil 
penelitian yang diperoleh adalah evaluasi kinerja Tata Kelola 
TI di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Semarang masih 
berada pada tingkat kapabilitas manage process kategori 
fullachieve. Selain itu diberikan rekomendasi secara umum 
untuk memenuhi target perusahaan dalam mencapai tingkat 
kapabilitas di level 3. (Waluyana & Manupputy, 2016) 

Selanjutnya penelitian dari Rahmi Eka Putri pada tahun 
2015 yang berjudul Model Penilaian Kapabilitas Proses 
Optimasi Resiko TI Berdasarkan COBIT 5. Krena berkaitan 
dengan proses optimasi TI maka domain yang digunakan 
EDM03. Hasil penelitian ini berupa model penilaian 
kapabilitas proses optimasi resiko TI. 

Penelitian lainnya dari Herdin dan M. Imam Akbar Hairi 
di tahun 2014 dalam Jurnal Ilmiah Informatika Global Vol. 5 
tanggal 1 Desember 2014, yang berjudul Hubungan antara 
Perencanaan Strategis S1/TI dengan Kinerja Organisasi di 
Tingkat Universitas. Hasil yang diperoleh dalam penelitian 
tersebut adalah kualitas SDM, tingkat kelengkapan 
dipengaruhi oleh faktor pemanfaatan dan pemahaman SI/TI. 
Selain itu hubungan perencanaan strategis SI/TI terhadap 
kinerja di tingkat universitas mempunyai koreksi positif 
sehingga semakin baik perencanaan SI/TI -nya maka akan 
meningkatkan kinerja di tingkat universitas. (Herdin & Hairi, 
2014). 

Penelitian mengenai COBIT 5 dan ISO 9001:2015 
sebelumnya sudah dilakukan oleh Pascal Burgy di tahun 2016. 
Dalam thesis nya yang berjudul Measure Process Maturity for 
Quality Management Systems - COBIT 5 PAM for ISO 
9001:2015 Maturity Measurement. Hasil yang diperoleh 
kelayakan pemetaan antara COBIT 5 dengan ISO 9001:2015 
disetujui. Namun, cakupan non-penjualan dalam COBIT 5 
dibatasi dan hal tersebut dapat menjadi penelitian yang 
prospektif. (Burgy, 2016) 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahap 
berikut ini : 

a. Studi Literatur 

b. Pengumpulan Data 

c. Analisis 

1. Studi Literatur 

Dalam tahap ini dilakukan pengkajian teori-teori 
yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya tata 
kelola TI, manajemen, regulasi yang mengatur tata 
kelola TI, serta metode-metode yang digunakan 
untuk mengukur tingkat kapabilitas.  

2. Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data terdapat dua 
sumber data yang dianalisis, yaitu data primer dan 
sekunder. 

a. Data Primer merupakan data yang 
diperoleh langsung dari lapangan dengan 
melalui wawancara, dan observasi. 

b. Data Sekunder merupakan data yang 
dieroleh dari tinjauan pustaka yang  
berhubungan dengan penelitian. Data 
sekunder dapat diperoleh dari dokumen 
cetak maupun penelusuran mengunakan 
komputer. (Indrianto & Supomo, 2002) 

3. Analisis dan Hasil Penelitian 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya adalah 
menyesuaikan domain COBIT 5 (EDM, APO, BAI, 
DSS, dan MEA) (ISACA, 2011) dengan standar 
ISO/IEC 9001:2015 (MAGNA, 2016). Domain 
COBIT 5 yang terpilih secara relevan digunakan 
sebagai acuan untuk membuat alat ukur tingkat 
kapabilitas SI/TI berupa kuesioner. 

Untuk pertanyaan angket dari setiap parameternya 
menggunakan tools dari metode Process Assessment 
Model (PAM). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Peraturan Pemerintah No 82 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 16 
ayat (1) “Penyelenggaraan transaksi elektronik untuk 
Pelayanan Publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan 
akuntable”.  
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Penyelenggaraan tata kelola yang baik dan akuntabel 
dijelaskan pada ayat selanjutnya setidaknya memiliki syarat 
paling sedikit ada 5 yaitu : 

1. Tersedianya prosedur atau petunjuk dalam 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang 
didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan 
bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti 
oleh pihak yang terkait dengan 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. 

2. Adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk 
menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur 
pedoman pelaksanaan. 

3. Adanya kelembagaan dan kelengkapan personel 
pendukung bagi pengoperasian Sistem 
Elektronik sebagaimana mestinya. 

4. Adanya penerapan manajemen kinerja pada 
Sistem Elektronik yang diselenggarakannya 
untuk memastikan Sistem Elektronik beroperasi 
sebagaimana mestinya. 

5. Adanya rencana menjaga keberlangsungan 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang 
dikelolanya. (Djaman, 2012). 

Dari persyaratan diatas, metode COBIT 5 merupakan 
metode yang sesuai untuk mengukur tingkat kapabilitas SI/TI. 
Syarat – syarat yang ada pada metode COBIT 5 yaitu: 

1. Syarat pertama ada pada domain APO (Align, 
Plan, Organise). 

2. Syarat kedua terdapat pada domain BAI 
(Build, Acquire, Imlement).  

3. Syarat ketiga terdapat pada domain DSS 
(Delivery, Service, Support).  

4. Syarat keempat terdapat pada MEA (Monitor, 
Evaluate, Assess).  

5. Syarat kelima terdapat pada domain DSS 
(Delivery, Support, Service). 

Selain itu, beberapa permasalahan yang terjadi di IT 
Telkom Purwokerto memerlukan adanya dukungan Tata 
Kelola SI/TI yang baik. Permasalahan – permasalahan SI/ TI 
yang ada di IT Telkom Purwokerto akan di observasi 
menggunakan metode COBIT 5. 

Misalnya untuk masalah pengelolaan infrastruktur dan 
layanan telah dibahas di parameter domain BAI9 Manage 
Assets serta seluruh domain DSS (Delivery, Service, Support).  
Permasalahan yang berhubungan dengan bagian SOP, SDM 
dan Keamanan Sistem Informasi terdapat dalam domain APO 
(Align, Plan, Organize). 

Proses peningkatan kualitas manajemen organisasi di IT 
Telkom Purwokerto dilakukan dengan mengubah standar ISO 
yang di acu. Standar ISO yang di acu sebelumnya adalah 
ISO/IEC 9001:2008 dan saat ini mengacu pada ISO 
9001:2015. (MAGNA, 2016).  

Pemetaan standard COBIT 5 dengan ISO 9001:2015 
menggunakan proses indikator. Indikator dan praktik spesifik 
perlu dikembangkan sepanjang model proses ISO 9001: 2015 
yang mendorong potensi kemiripan ke tingkat yang lebih 
rendah. Namun, granularity pemetaan cukup tinggi karena 
pemetaan pada tingkat yang rendah menghasilkan lebih 
banyak titik kontak. 

 

Gambar 2.1. Perbedaan tingkat pemetaan 

Dalam standard ISO 9001:2015, indikator prosesnya 
digambarkan dalam siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). 
Masing masing indikator dipetakan kedalam indikator proses 
COBIT 5. (Burgy, 2016). 

Tabel 1 Pemetaan Metode COBIT 5 kedalam standar 
ISO/IEC 9001:2015 

Siklus 
Langkah Pendekatan 

Proses 
Proses 

COBIT 5 

Plan 
Mendefinisikan konteks 
organisasi 

EDM 

 Menentukan ruang lingkup, 
tujuan dan kebijakan 
organisasi 

EDM 

 Tentukan proses-proses 
dalam organisasi 

APO 

 Menentukan urutan proses APO 

 Definisikan orang atau 
kirimkan yang mengambil 
kepemilikan proses dan 
akuntabilitas 

APO 

 Definisikan kebutuhan atas 
informasi terdokumentasi 

APO 

 Tentukan interface, risiko, 
dam kegiatan dalam proses 

APO 

 Definisikan persyaratan 
pemantauan dan pengukuran 

APO 

Do Melaksanakan 
(mengimplementasikan 
tindakan yang diperlukan 
untuk mencapai kegiatan 
yang direncanakan) 

BAI, DSS 

 Menentukan sumber daya BAI 
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yang dibutuhkan 

Check  Verifikasi proses-proses 
terhadap tujuan yang 
direncanakan 

MEA 

Act Perbaikan ( mengubah 
proses untuk memastikan 
bahwa mereka terus 
memberikan output 
dimaksudkan 

MEA 

 

Setelah dipetakan, ternyata seluruh domain COBIT 5 
memiliki keselarasan dengan standar ISO/IEC 9001 : 2015. 
Oleh karena itu kuesioner dapat dirancang sebagai tools untuk 
mengukur sejauh mana tingkat kapabilitas SI/TI organisasi. 
Berikut ini adalah kuesioner COBIT 5 menggunkan Process 
Assessment Model. 

 

Gambar 1. Kuesioner Level 1 Domain EDM1 

 

Gambar 2. Kuesioner Level 1 Domain EDM2 

 

Gambar 3. Kuesioner Level 1 Domain EDM3 

 

Gambar 4. Kuesioner Level 1 Domain EDM4 

 

Gambar 5. Kuesioner Level 1 Domain EDM5 

 

Gambar 6. Kuesioner Level 1 Domain APO1 

 

Gambar 7. Kuesioner Level 1 Domain APO2 

 

Gambar 8. Kuesioner Level 1 Domain APO3 

 

Gambar 9. Kuesioner Level 1 Domain APO4 

 

Gambar 10. Kuesioner Level 1 Domain APO5 
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Gambar 11. Kuesioner Level 1 Domain APO6 

 

Gambar 11. Kuesioner Level 1 Domain APO7 

 

Gambar 12. Kuesioner Level 1 Domain APO8 

 

Gambar 13. Kuesioner Level 1 Domain APO9 

 

Gambar 14. Kuesioner Level 1 Domain APO10 

 

Gambar 15. Kuesioner Level 1 Domain APO11 

 

Gambar 16. Kuesioner Level 1 Domain APO12 

 

Gambar 17. Kuesioner Level 1 Domain APO13 

 

Gambar 18. Kuesioner Level 1 Domain BAI1 

 

Gambar 19. Kuesioner Level 1 Domain BAI2 

 

Gambar 20. Kuesioner Level 1 Domain BAI3 

 

Gambar 21. Kuesioner Level 1 Domain BAI4 

 

Gambar 22. Kuesioner Level 1 Domain BAI5 
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Gambar 23. Kuesioner Level 1 Domain BAI6 

 

Gambar 24. Kuesioner Level 1 Domain BAI7 

 

Gambar 25. Kuesioner Level 1 Domain BAI8 

 

Gambar 26. Kuesioner Level 1 Domain BAI9 

 

Gambar 27. Kuesioner Level 1 Domain BAI10 

 

Gambar 28. Kuesioner Level 1 Domain DSS1 

 

Gambar 29. Kuesioner Level 1 Domain DSS2 

 

Gambar 30. Kuesioner Level 1 Domain DSS3 

 

Gambar 31. Kuesioner Level 1 Domain DSS4 

 

Gambar 32. Kuesioner Level 1 Domain DSS5 

 

Gambar 33. Kuesioner Level 1 Domain DSS6 

 

Gambar 34. Kuesioner Level 1 Domain MEA1 

 

Gambar 35. Kuesioner Level 1 Domain MEA2 

 

Gambar 36. Kuesioner Level 1 Domain MEA3 
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Gambar 37. Kuesioner Level 2 sampai Level 5 seluruh Domain 

 

Untuk menentukan dimana level kapabilitas suatu 
organisasi berada dalam COBIT 5 Process Assessment Model 
(PAM) menggunakan skala N/P/L/F yang mengacu pada 
standar ISO/IEC 15504. Skala N untuk Not Achieved, P untuk 
Partial Achieved, L untuk Largely Achieved dan F untuk Fully 
Achieved. Berikut ini adalah tabel skala penilaiannya. (Fauzi, 
Hariyanti, & Zaman, 2015) 

Tabel 2. Skala Penilaian dalam Menentukan Tingkat 
Kapabilitas 

 

Sedangkan untuk menentukan sejauh mana tingkat 
kapabilitas menggunakan tingkatan dari 0 – 5. Dibawah ini 
merupakan tabel persyaratan yang harus dipenuhi organisasi 
dalam mencapai tingkat kapabilitas setiap level-nya. 

Tabel 3. Proses Atribut dan Peringkat yang Diperlukan 

 

Suatu proses dapat dinyatakan telah meraih suatu level 
kapabilitas apabila meraih kategoro Largely achieved (L) atau 
Fully achieved (F). Penilaian dilihat dari level terbawah, 
misalnya dari level 0 atau 1. Untuk mencapai tingkat 
kapabilitas level 1, maka level 0 harus meraih kategori Fully 
achieved (F) dan level 1 meraih kategori Largely (L) atau 
Fully achieved (F). Begitupun untuk mencapai tingkat 
selanjutnya, maka syarat di level sebelumnya, seluruh atribut 
harus meraih kategori Fully achieved (F). (Putri, 2016) 

IV.  KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa metode COBIT 5 dapat diterapkan 
kedalam standar – standar lain serta regulasi pemerintahan 
dalam menata kelola SI/TI suatu orgnanisasi. Sehingga 
organisasi mampu mengukur sejauh mana tingkat kapabilitas 
SI/TI yang diterapkan mampu mendukung organisasi 
mencapai tujuannya. 
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Abstrak  

Sebuah perusahaan memiliki beragam jenis dokumen, baik dokumen masuk maupun dokumen keluar. Dokumen perusahaan sering menjadi 
landasan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Dokumen tersebut perlu dipelihara dengan baik agar saat dibutuhkan, dokumen tersebut dapat 
digunakan sebagai acuan dalam mengambil tindakan berikutnya. Pengelolaan dokumen menjadi hal penting bagi STMIK MIKROSKIL. Dokumen 
yang masuk bisa bersumber dari berbagai instansi. Jenis dokumen yang masuk juga beragam, bisa berupa surat pemberitahuan, surat undangan, 
surat penawaran, dan sebagainya. STMIK Mikroskil juga menerbitkan surat untuk kebutuhan internal - surat pengumuman, surat keputusan, surat 
undangan – maupun eksternal. Dokumen masuk dan keluar perlu diarsip dan dikelola dengan baik agar memudahkan pencarian dikemudian hari. 
Pada penelitian ini akan dilakukan perancangan aplikasi manajemen dokumen untuk membantu STMIK Mikroskil khususnya Bagian Administrasi 
Umum dan Keuangan (BAUK) mengarsip dan mengelola dokumen masuk, dokumen keluar hingga dokumen perjanjian sehingga mempermudah 
dalam pendistribusian dan pencarian dokumen saat diperlukan.  

Kata kunci : arsip, manajemen, dokumen  

 

Abstract  

A company has various document type, either incoming documents or outgoing documents. Company document is usually used as a base for 
running a company. These documents need to be well maintained so when needed, it can be used as a reference for making the next step. Document 
management is an importance thing for STMIK MIKROSKIL. Incoming documents can come from various organizations. The document type also 
vary, e.g. announce letter, invitation letter, quotation letter, etc. STMIK Mikroskil also publish document for internal used – announce letter, 
decree, invitation letter – or external used. Incoming and outgoing document need to be well maintained for facilitating future searches. This 
research will design document management system that help STMIK Mikroskil especially General Affair and Finance Department (BAUK) to 
record and maintain incoming documents, outgoing documents and agreement letter for facilitating document distribution and document search 
when needed.  

Keywords: archive, management, document  

 

 I.  PENDAHULUAN  

Dokumen sebuah perusahaan sangatlah bervariasi, baik dari 
segi pengirim, penerima, maupun jenis dokumennya. Butuh 
upaya cukup besar dalam mengelola dokumen tersebut dimulai 
dari menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan mencari 
kembali dokumen tersebut.  

 Document Management System (DMS) merupakan sebuah 
aplikasi pengelolaan dokumen yang akan mampu membantu 
penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian, dan pencarian 
kembali dokumen perusahaan.  

Pada pengelolaan dokumen konvensional, penyimpanan 
dokumen selalu terkendala pada ruang penyimpanan, pencarian 
dokumen disaat dibutuhkan, mendistribusikan dokumen ke 
pihak-pihk terkait. Jika dokumen didistribusikan ke banyak 
pihak, maka biaya penggandaan dokumen akan menjadi biaya 
operasional yang harus ditanggung perusahaan.  

Document Management System (DMS) yang dikembangkan 
mencakup fitur : 1) Pemindaian dokumen, 2) pengelolaan 
dokumen masuk, 3) pengelolaan dokumen keluar, 4) Pencarian 
dokumen, 5) Distribusi dokumen, 6) Pengelompokkan 
dokumen, 7) Pengingat dokumen Kontrak.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi 
manajemen dokumen yang mampu mengelola dokumen masuk, 
dokumen keluar, dan dokumen kontrak STMIK Mikroskil. 
Sebagai sebuah perguruan tinggi, dokumen-dokumen yang 
dikelola STMIK Mikroskil sangat beragam, termasuk dokumen 
akreditasi dan kontrak yang harus dikelola masa berakhirnya 
dokumen tersebut untuk menjaga kelancaran operasional. 

Setelah aplikasi ini digunakan oleh STMIK Mikroskil, maka 
akan mendapatkan manfaat sebagai berikut : 1) Pencarian 
dokumen menjadi lebih singkat, 2) Distribusi dokumen menjadi 
lebih ekonomis, 3) Lebih mudah mengelola kontrak yang akan 
jatuh tempo, 4) Meningkatkan efisiensi penyimpanan dokumen,   
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Dokumen Masuk/Surat Masuk merupakan surat-surat yang 
diterima oleh suatu organisasi/perusahaan yang berasal dari 
seseorang atau dari suatu organisasi. Dokumen masuk dibagi 
atas beberapa jenis, diantaranya : 1) Dokumen dari luar 
perusahaan, 2) Dokumen berupa Surat Keterangan, 3) 
Dokumen lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, yaitu 
: undangan, surat yang tidak termasuk dari surat yang berasal 
dari perusahaan & tidak termasuk dari surat keterangan. Surat 
Keterangan dibedakan atas beberapa bagian, diantaranya : 1) 
Surat Keterangan Aktif Kerja, 2) Surat Keterangan Berhenti 
Kerja, 3) Surat Keterangan Cuti, 4) Surat Keterangan 
Pendunduran Diri, dsb. (Sugiarto & Wahyono, 2014)  

Dokumen Keluar/Surat Keluar merupakan surat-surat yang 
ditujukan ke perusahaan/instasi yang berasal dari internal 
perusahaan. Dokumen keluar dibagi atas beberapa jenis, 
diantaranya : 1) Dokumen yang ditujukan untuk perusahaan, 2) 
Dokumen berupa Surat Keterangan, 3) Dokumen lain yang 
tidak termasuk dalam kategori di atas, yaitu : undangan, surat 
yang tidak termasuk dari surat yang dikirim kepada perusahaan 
& tidak termasuk dari surat keterangan. Surat Keterangan dapat 
berupa : 1) Surat Keterangan Aktif Kerja, 2) Surat Keterangan 
Berhenti Kerja, 3) Surat Keterangan Cuti, 4) Surat Keterangan 
Pengunduran Diri, dsb. (Sugiarto & Wahyono, 2014)  

Perkembangan teknologi dan Informasi telah membawa 
kemudahan dalam aktivitas, termasuk aktivitas perkantoran. 
Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi dalam 
pelayanan kantor merupakan suatu potensi yang dapat 
digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif (competitive 
advantage) organisasi.  

Arsip elektronik merupakan Informasi yang direkam dan 
disimpan dalam media elektronik dengan wujud digital. Arsip 
elektronik memiliki daur hidup mulai dari penciptaan, 
penyimpanan dan penemuan kembali, pengolahan (manipulasi), 
pendistribusian, dan penyusutan. Daur hidup arsip elektronik 
pada dasarnya sama dengan pengelolaan arsip secara 
konvensional. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam 
pengelolaan arsip elektronik adalah kecepatan dan ketepatan 
dalam penemuan kembali arsip atau Informasi. Menurut The 
Georgian Archives, arsip atau dokumen elektronis dapat berasal 
dari berbagai bentuk, yaitu semua dokumen, kertas, surat, peta, 
buku (kecuali yang dikelola oleh perpustakaan), microfilm, 
magnetic tape, atau bahan lain tanpa menghiraukan bentuk fisik 
atau karakteristik, dibuat dan diterima menurut undang-undang. 
Sedangkan menurut International Standard Organization 
(ISO), arsip adalah Informasi yang disimpan dalam berbagai 
bentuk, termasuk data dalam komputer, dibuat atau diterima 
serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi 
bisnis, dan menyimpannya sebagai bukti aktivitas (ISO/DIS 
15489)(Munir, 2007).  

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
mendefenisikan informasi elektronik sebagai satau atau 
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 
interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy 
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Indonesia, 
2008).  

Rolt mengungkapkan bahwa EDM (Electronic Document 
Management) adalah pengelolaan berbagai jenis dokumen 
dalam organisasi yang menggunakan program komputer dan 
penyimpanan. Sebuah sistem EDM memungkinkan suatu 
organisasi dan pengguna untuk membuat dokumen, memindai 
hard copy dalam bentuk elektronik dan menyimpan, mengubah, 
mencetak, proses, dan juga mengelola dokumen (Júlio da Silva 
Dias e Carlso Roberto De, 2007).  

II.  METODE PENELITIAN  

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut :  

1. Analisis Sistem  
Pada tahapan ini, dilakukan analisis terhadap data 

yang telah dikumpulkan melalui wawancara untuk 
kemudian diberikan solusi atas masalah yang dihadapi 
untuk digunakan pada perancangan sistem. Analisis 
mencakup analisis tentang input dan output  

2. Perancangan Sistem  
Hasil analisis yang telah dilakukan kemudian 

dilakukan perancangan sistem untuk masalah yang 
dihadapi. Perancangan sistem menggunakan Data Flow 
Diagram (DFD).  

 III.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Analisis  

Dari hasil pengamatan terhadap proses pengelolaan 
dokumen diketahui prosedur penanganan dokumen 
masuk, dokumen keluar, dan dokumen kontrak/perjanjian 
yang diterapkan di Bagian Administrasi Umum dan 
Keuangan (BAUK) STMIK Mikroskil. Prosedur 
pengelolaan dokumen masuk adalah sebagai berikut :  

a. Dokumen masuk dipindai terlebih dahulu.  
b. Melakukan disposisi dokumen masuk.  
c. Melakukan pengarsipan terhadap dokumen 

masuk  
d. Membuat  daftar  dokumen masuk  

Prosedur pengelolaan dokumen keluar adalah sebagai 
berikut :  

a. Dokumen keluar yang telah ditandatangani 
dipindai terlebih dahulu sebelum dikirim ke 
penerima.  

b. Membuat tanda terima dokumen untuk 
penerima  

c. Melakukan pengarsipan terhadap dokumen 
keluar.  

d. Membuat  daftar  dokumen keluar.  

Prosedur pengelolaan dokumen kontrak/perjanjian 
adalah sebagai berikut :  

a. Dokumen perjanjian dipindai terlebih dahulu.   
b. Melakukan pengarsipan terhadap dokumen 

kontrak/perjanjian.  
c. Mencatat  masa  berlaku 

kontrak/perjanjian.  
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d. Membuat  daftar  dokumen 
kontrak/perjanjian.  

2. Rancangan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dihasilkan 
rancangan sebagai berikut :   

a. Rancangan Input  
i. Input dokumen masuk  

ii. Input dokumen keluar  
iii. Input dokumen kontrak/ perjanjian   
iv. Input  data  penerima/tujuan 

dokumen  
v. Input data perihal dokumen  

vi. Input format kode surat  
b. Rancangan Output  

i. Daftar dokumen masuk  
ii. Daftar dokumen keluar  

 
 

iii. Daftar  dokumen kontrak/ 
perjanjian  

iv. Tanda terima dokumen  

c. Rancangan Proses  

i. Proses  pengelolaan  dokumen masuk  

ii. Proses  pengelolaan  dokumen keluar  

iii. Proses  pengelolaan  dokumen kontrak 
/perjanjian  

iv. Proses Disposisi dokumen Masuk  

Gambar 1 menunjukkan konteks diagram sistem Informasi 
manajemen yang dirancang. Sistem informasi melibatkan 2 
entitas yaitu subjek dan BAUK.  Gambar 2 menunjukkan DFD 
level 0 sistem Informasi manajemen dokumen yang terdiri dari 
3 buah proses yaitu : 1) Input data master, 2) Pengelolaan 
dokumen, dan 3) Cetak laporan. Gambar 3 menunjukkan DFD 
level 1 untuk proses 2.0, dan Gambar 4 menunjukkan DPD 
Level 1 untuk proses 3.0.   

Sistem informasi manajemen dokumen akan berjalan 
dengan lebih baik jika dilengkapi dengan alat pemindai. Untuk  

 

 

 

melakukan pemindaian langsung dengan aplikasi, dibutuhkan 
perangkat lunak tambahan berupa third-party applications 
seperti :  

 

 

TwainLib.dll,  pdf.dll,  dan Adobe  Acrobat Browse 
Control Type Library 1.0.  

Dengan adanya sistem manajemen dokumen ini, STMIK-
STIE Mikroskil akan memperoleh kemudahan sebagai berikut :   



CITISEE 2017                                                                                                                ISBN: 978-602-60280-1-3  

206 

 

1. Mempermudah user dalam pencarian dokumen.  

2. Mempermudah user dalam melindungi dokumen dari 
kerusakan atau  kehilangan dokumen.  

3. Mengefisiensikan biaya perawatan dan penyimpanan 
dokumen.  

4. Mempermudah mengingat dokumen Kontrak/perjanjian 
yang akan jatuh.  

 

IV. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil rancangan ini dapat digunakan sebagai cetak biru 
pengembangan sistem informasi manajemen dokumen agar 
dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk 
mengefisiensikan biaya pengelolaan dokumen.  

2. Rancangan sistem informasi telah mendukung 
penyimpanan dan penemuan kembali dan pendistribusian 
dokumen.  

3. Rancangan sistem informasi yang dirancang mampu 
mengingatkan dokumen kontrak / perjanjian yang akan 
jatuh tempo.  

4. Rancangan sistem informasi juga mendukung 
pendistribusian dokumen sehingga dapat mengefisiensikan 
waktu.  

5. Rancangan sistem informasi belum mendukung manipulasi 
dokumen.  

6. Rancangan sistem informasi belum mendukung penyusutan 
dokumen 
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Abstrak 

 

Dewasa ini, eksplorasi internet untuk komunikasi pemasaran tidak hanya dilakukan  perusahaan-perusahaan yang berorientasi profit 

semata, melainkan lembaga-lembaga non profit seperti perguruan tinggi juga telah memanfaatkannya. Apalagi, segmen pasar perguruan tinggi 

adalah para siswa SMA/ SMK yang notabene adalah generasi internet. Oleh karena itu, pelbagai perguruan tinggi telah berusaha untuk 

membangun situs web, selain untuk menunjukkan eksistensinya dan sarana untuk membagikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, mereka 

juga berusaha memanfaatkannya sebagai sarana pemasaran. Situs web telah dipercaya dapat menunjang pemasaran, maka pengelola perguruan 

tinggi terus berusaha untuk menciptakan, membenahi dan melengkapinya dengan harapan situs itu semakin berkontribusi terhadap usaha untuk 

memperoleh mahasiswa baru. Kepercayaan terhadap situs web sebagai sarana pemasaran yang handal perlu dikaji, agar kepercayaan itu bukan 

sekedar mitos (baca: tanpa dasar). Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengukur efektivitas situs web dalam menunjang pemasaran 

perguruan tinggi. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke sejumlah SMA sederajat. Dari hasil analisis Regresi Berganda, di 

dapatkan hasil bahwa minat lulusan SMA untuk memasuki perguruan tinggi hanya dipengaruhi keberadaan kelompok referensi, sedangkan situs 

web dan jejaring sosial tidak berpengaruh secara signifikan. 

 

Kata kunci : Web Pemasaran, Pemasaran Internet, Web Perguruan Tinggi. 

 

Abstract 

 

Nowadays, internet exploration for marketing communications is not only done by profit-oriented companies only, but non-profit 

institutions like colleges have also utilized it. Moreover, the segment of the college market is high school students which in fact is heavy internet 

users. Therefore, various universities have tried to build websites, in addition to showing their existence and the means to share knowledge to 

the community, they also try to use it as a promotion tool. The website has been trusted to support marketing, so college managers continue to 

strive to create, fix and equip it with the hope that the site is increasingly contributing to the effort to acquire new students. Trust of the website 

as a reliable marketing tool needs to be researched, so that trust is not just a myth. Therefore, research purpose is to measure the effectiveness 

of the website in supporting the marketing of universities. The study was conducted by survey using questionnaire to a number of high school 

students. Result showed that interest of high school graduates to enter the college only influenced by the existence of reference groups, while the 

website and social networking has no significant effect. 

 

Keywords: web marketing, internet marketing, university’s web   

 

I. PENDAHULUAN 

Internet merupakan sebuah koleksi global dari ribuan 

jaringan komputer yang dikelola secara bebas. Pada mulanya, 

internet hanya digunakan untuk kepentingan militer Amerika 

Serikat, tetapi dalam perjalanan waktu, Internet telah 

dieksplorasi untuk berbagai kepentingan, seperti ekonomi 

(Turban, 2015), komunikasi pemasaran (Wibowo, 2012), dan 

sarana pergaulan (Tapscott, 2009; Budhyati, 2012). 

Eksplorasi internet untuk komunikasi pemasaran tidak 

hanya dilakukan perusahaan-perusahaan yang berorientasi 

profit semata, melainkan lembaga-lembaga non profit seperti 

perguruan tinggi juga telah memanfaatkannya. Apalagi, 

segmen pasar perguruan tinggi untuk program pendidikan 

jenjang S1 adalah para siswa SMA/ SMK yang notabene 

adalah generasi internet. Oleh karena itu, pelbagai perguruan 

tinggi telah berusaha untuk membangun situs web, selain 

untuk menunjukkan eksistensinya dan sarana untuk 

membagikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, mereka 

juga berusaha memanfaatkannya sebagai sarana pemasaran. 

Secara konvensional, kegiatan pemasaran perguruan tinggi 

bertumpu pada kegiatan pameran pendidikan, open house dan 

presentasi; media outdoor, seperti billboard, spanduk dan 

umbul-umbul; media indoor, seperti poster, leaflet, brosur, 

katalog dan kalender; merchandise, seperti kaos, mug, pena; 

serta iklan di media cetak, radio atau televisi dan lain 

sebagainya. Namun, sejak internet populer digunakan kalangan 

kaum muda, maka perguruan tinggi telah menggunakan situs 

web sebagai sarana pemasarannya. 

Penggunaan situs web itu ternyata menyita perhatian 

perguruan tinggi. Apalagi, ada lembaga yang secara khusus 

mengamati dan membuat peringkat situs-situs perguruan tinggi 

itu, seperti Cindoc-CSIC yang berkedudukan di Madrid 
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Spanyol. Situs peringkat Cindoc tersebut dikenal dengan nama 

Webometrics. 

Lembaga pemeringkat itu secara otomatis akan 

memeringkat semua situs perguruan tinggi. Meskipun kriteria 

pemeringkatan itu tidak secara langsung terkait dengan mutu 

dan akreditasi perguruan tinggi, tetapi hasil pemeringkatan itu 

diduga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan calon 

mahasiswa, sehingga berbagai perguruan tinggi berjuang keras 

untuk merebut peringkat teratas dalam peringkat Cindoc itu. 

Oleh karena situs web telah dipercaya dapat menunjang 

pemasaran, maka pengelola perguruan tinggi terus berusaha 

untuk menciptakan, membenahi dan melengkapinya dengan 

harapan situs itu semakin berkontribusi terhadap usaha untuk 

memperoleh mahasiswa baru. Namun, sejauh ini, perguruan 

tinggi masih meraba-raba aspek-aspek yang mempengaruhi 

pemasaran melalui internet tersebut, sehingga perguruan tinggi 

juga belum dapat efektif menggunakan situs web-nya untuk 

mendapatkan mahasiswa baru. 

Kepercayaan terhadap situs web sebagai sarana pemasaran 

yang handal perlu dikaji, agar kepercayaan itu bukan sekedar 

mitos (baca: tanpa dasar). Oleh karena itu, diperlukan 

penelitian untuk mengukur efektivitas situs web dalam 

menunjang pemasaran perguruan tinggi khususnya untuk 

program pendidikan jenjang S1, agar pengelola perguruan 

tinggi dapat menentukan kebijakan pemasaran dengan tepat. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

1. Karakteristik generasi internet 

Tapscott telah menggolongkan orang muda berusia antara 

16-29 tahun sebagai generasi internet. Mereka merupakan 

generasi yang dekat bahkan lekat dengan teknologi internet. 

Sehari-hari, mereka terkoneksi satu dengan yang lain melalui 

teknologi tersebut (Schmidt, 2014). 

Menurut Tapscott, mereka memiliki pola baru dalam 

belajar, bermain, berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 

Beragam aplikasi telah memindahkan hidup sosial mereka 

menuju situs web yang seakan menyediakan segala 

kebutuhannya. 

Mereka sudah terbiasa mengandalkan mesin pencari 

(search engine) untuk mendapatkan beragam informasi yang 

terkait dengan bahan ajar, maupun informasi lainnya. Di 

dorong rasa ingin tahu dan keberanian untuk mencoba, maka 

mereka pun menjadi cepat untuk beradaptasi dengan pelbagai 

aplikasi yang ditemukannya dalam lingkungan internet. 

Internet seakan telah menjadi standar komunikasi dan 

penyajian informasi bagi mereka. Bahkan mereka telah 

menjadikan internet sebagai Barometer keberadaan dan 

reputasi lembaga. Secara otomatis, lembaga yang belum 

memiliki situs web akan dianggap kurang kredibel. 

 

2. Komunikasi pemasaran di era internet 

Kehadiran teknologi internet telah membawa perubahan 

yang besar dalam diri kaum muda. Di mana, mereka semakin 

terbiasa berkomunikasi dan mendapatkan informasi melalui 

situs-situs web. Kondisi itu telah berpengaruh, bahkan 

mengubah pola komunikasi pemasaran (Prisgunanto, 2014). 

Inilah tantangan bagi para pemasar dalam era internet. 

Mereka harus membiasakan diri menggunakan teknologi itu, 

agar mereka dapat berkomunikasi dengan generasi muda. Para 

pemasar harus merancang dan membangun situs web sebagai 

sarana komunikasi dengan generasi internet. 

 

Adapun, komponen utama dalam komunikasi berbasis 

internet adalah visual dan teks. Keduanya akan sangat 

berpengaruh dalam membentuk persepsi pembaca atau 

pengakses situs (Diamond, 2013). Pandangan itu diperkuat 

John Medina yang mengungkapkan bahwa informasi lisan 

hanya diingat sekitar 10%, sedangkan informasi yang disajikan 

secara visual akan diingat 65% oleh pemirsanya. 

 

Penelitian dari Gunawan (2014) tentang efektivitas web 

dalam kegiatan pemasaran tiket travel pada PT Golden Rama 

Express menunjukkan bahwa bagi jenis usaha jasa yang 

memerlukan pencitraan dan tampilan yang bersifat persuasif, 

peran web terbukti signifikan untuk mendorong pembelian. 

Untuk itu diperlukan upaya memperbaiki konten situs web 

berdasarkan sudut pandang pelanggan, menerapkan sistem 

personalisasi di situs web, serta menggiring pelanggan 

berkunjung ke situs web secara sistematis. Hal senada juga 

dikemukakan Oetomo dan Santoso (2015) dalam penelitian 

terhadap pengaruh antar muka situs pada keputusan konsumen 

untuk membeli ponsel. Dengan menggunakan eksperimen 

pada tiga merek ponsel: Nokia, Samsung, dan Motorola, 

didapatkan kesimpulan bahwa konsumen akan bereaksi 

berbeda dalam hal ketertarikan, perhatian, dan minat untuk 

membeli saat ditampilkan tiga tampilan situs yang berbeda. 

Demikian pula penelitian dari Murni (2016) yang menemukan 

salah satu hal penting, yaitu adanya upaya meningkatkan 

kualitas tampilan situs web perusahaan yang dapat mendorong 

konsumen berkunjung dan berminat mengeksplorasi lebih 

jauh. Riset dari Hasan dan Hatibie (2014) pada bidang 

pariwisata menunjukkan bahwa e-marketing (facebook 

marketing, email marketing, weblog marketing, dan blacberry 

massenger marketing), baik secara simultan maupun secara 

parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Saronde. 

Secara rinci, tingkat efektifitas pengaruh penggunaan e-

marketing terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ke 

Pulau Saronde sebesar 60.7%. 

 

3.  AIDA 

AIDA merupakan konsep dasar dalam pengembangan 

komunikasi pemasaran (Rofig, 2012). AIDA merupakan 

singkatan dari Attention, Interest, Desire dan Action. Konsep 

itu menggambarkan hirarki respon dari khalayak sasaran 

(Sihombing, 2012). 

Djatnika (2007) mengungkapkan bahwa proses respon itu 

diawali dengan tahap seseorang menaruh perhatian (Attention) 

terhadap barang atau jasa. Jika berkesan, maka ia akan 

melangkah ke tahap ketertarikan (Interest) untuk mengetahui 

lebih jauh tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut. Jika 

intensitas ketertarikannya kuat, maka ia berlanjut ke tahap 

berhasrat/berminat (Desire) karena barang atau jasa yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jika 

hasrat dan minatnya begitu kuat baik karena dorongan dari 

dalam atau rangsangan persuasif dari luar, maka orang itu akan 

mengambil keputusan membeli (Action to buy) barang atau 

jasa yang di tawarkan. 
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III. METODE PENELITIAN 

1. Model Penelitian 

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Model Penelitian 

 

Gambar 1 menunjukkan model bahwa minat kuliah di 

perguruan tinggi (khususnya program pendidikan jenjang S1) 

dipengaruhi oleh komponen situs web, jejaring sosial internet 

dan kelompok referensi. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode survei lewat 

kuesioner (Jogiyanto, 2008; Guritno, 2011) dengan proses 

sebagai berikut: 

a. Peneliti mengambil sejumlah sampel awal, sekitar 20 

orang, untuk pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner 

yang akan digunakan dalam penelitian sesungguhnya. 

Dalam uji ini, ada kemungkinan sejumlah item pertanyaan 

gugur dan dikeluarkan dari kuesioner. 

b. Setelah uji dilakukan dan item-item dalam kuesioner lolos 

uji, proses selanjutnya adalah melakukan pembagian 

kuesioner kepada minimal 300 orang responden. Rencana 

responden berasal dari sejumlah sekolah baik yang berada 

di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

maupun di luar DIY. 

c. Kuesioner terdiri dari dua bagian: 

o Bagian pertama adalah kuesioner untuk menggali 

informasi tentang profil demografi mereka. 

o Bagian kedua adalah kuesioner untuk menggali opini 

responden terkait dengan faktor-faktor pengukuran 

efektivitas situs web. 

d. Setelah kuesioner terkumpul, dilakukan pengolahan 

pendahuluan, untuk memastikan berapa data yang hilang 

(missing), isian yang dianggap tidak benar dan lain-lain. 

e. Pengolahan data dengan metode Analisis Korelasi dan 

Regresi.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Responden 

Dalam penelitian ini, disebarkan 300 kuesioner ke 

sejumlah SMA/ SMK sederajat, antara lain: SMA BOPKRI 1 

Yogyakarta, SMK Nusaputra di Semarang, SMA Vanlith dan 

SMA Bentara Wacana di Muntilan, SMA Immanuel dan SMA 

Petrus di Pontianak, SMA Yos Sudarso, SMA Maitreyawira, 

SMA Harapan Utama dan SMA Kartini di Batam. 

Namun dari kuesioner yang disebarkan itu, kuesioner yang 

diterima kembali oleh peneliti dan dinilai layak untuk diproses 

hanya sebanyak 194 buah. Berikut Profile berdasarkan gender 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Profile berdasarkan gender 

Gender  Freqenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percen

t 

Cum 

Percen

t 

Valid Pria 145 74.7 75.1 75.1 

 Wanita 48 24.7 24.9 100.0 

 Total 193 99.5 100.0  

Missin

g 

System 1 5   

Total  194 100.0   

 

Pada Tabel 1, dari 194 buah, responden laki-laki berjumlah 

145 orang, wanita 48 orang dan seorang tidak mengisi pilihan 

jenis kelamin. 

 

Tabel 2. Profil berdasarkan asal daerah 

 Asal 

Daerah 

Freq Percent Valid 

Percent 

Cum 

Percent 

Valid Jateng 152 78.4 78.4 78.4 

 DKI 7 3.6 3.6 82.0 

 DIY 7 3.6 3.6 85.6 

 Jabar 6 3.1 3.1 88.7 

 Lampung 4 2.1 2.1 90.7 

 Jatim 4 2.1 2.1 92.8 

 Kep.Riau 3 1.5 1.5 94.3 

 Banten 2 1.0 1.0 95.4 

 Sulteng 2 1.0 1.0 96.4 

 Sumbar 1 .5 .5 96.9 

 Babel 1 .5 .5 97.4 

 Sumsel 1 .5 .5 97.9 

 NTT 1 .5 .5 98.5 

 Papua 1 .5 .5 99.0 

 Kalsel 1 .5 .5 99.5 

 Kalbar 1 .5 .5 100.0 

 Total 194 100.0 100.0  

 

194 responden yang kuesionernya diproses berasal dari 

sejumlah daerah di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, 

DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, 

Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, 

Bangka Belitung, Sumatera Selatan, NTT, Papua, Kalimatan 

Selatan dan Kalimantan Barat. Adapun prosentase asal wilayah 

responden dapat dilihat pada Tabel 2. 

Sementara itu dari Tabel 3, bila dilihat dari tingkat 

pengeluaran per bulannya, diperoleh data, sebagai berikut: 68 

orang responden pengeluaran per bulannya lebih besar dari 

Rp.1.500.000, 49 orang pengeluaran per bulannya antara 

Rp.1.000.000 hingga Rp.1.500.000, 36 orang pengeluaran per 

bulannya antara Rp. 500.000 hingga Rp.1.000.000, 30 orang 

pengeluaran per bulannya kurang dari Rp.500.000, sedangkan 

11 orang tidak memberikan data pengeluaran per bulannya. 

berikut Tingkat pengeluaran per bulan dapat dilihat pada Tabel 

3. 
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Tabel 3.  Tingkat pengeluaran per bulan 

Tingk

at 

Pengeluaran Freq Perce

nt 

Valid 

Perce

nt 

Cum 

Perce

nt 

Valid >Rp.1.500.00

0/bln 

68 35.1 37.2 37.2 

 >Rp.1.000.00

0/bln-

<Rp.1.500.00

0/bln 

49 25.3 26.8 63.9 

 >Rp.   

500.000/bln- 

<Rp.1.000.00

0/bln 

36 18.6 19.7 83.6 

 <Rp.  

500.000/bln 

30 15.5 16.4 100.0 

 Total 183 94.3 100.0  

Missi

ng 

System 11 5.7   

Total  194 100.0   

 

Sementara itu, bila dilihat dari media sosial yang 

digunakan oleh para siswa SMA/ SMK (Tabel 4), maka WA 

dan Facebook menjadi media sosial yang paling banyak 

digunakan (tertinggi). Namun, responden juga memiliki 

pilihan media sosial lain yang digunakannya. Kemungkinan 

media lain yang banyak digunakan, antara lain Instagram, 

Youtube, Line, BlackBerry Messanger (BBM) dan lain 

sebagainya. 

 

Tabel 4. Media sosial yang digunakan responden 

  Responses  Percent 

Media Sosial N Percent Of Cases 

$Media_ FaceBook 71 16.9% 37.0% 

Sosial’ WA 115 27.4% 59.9% 

 Twitter 12 2.9% 6.3% 

 Email 33 7.9% 17.2% 

 Blog 5 1.2% 2.6% 

 Web 12 2.9% 6.3% 

 Lainnya 171 40.8% 89.1% 

Total  419 100.0% 218.2% 

 

2. Analisis 

Selanjutnya, Tabel 5 menunjukkan hanya sekitar 11,3% 

responden yang minat masuk ke Perguruan Tinggi dipengaruhi 

situs web, kelompok referensi, dan jejaring sosial. Sementara 

itu, sebagian besar responden (88,7%) ditentukan oleh sebab-

sebab lainnya, kemungkinan sebab lain itu seperti keinginan 

diri sendiri, minat pada bidang ilmu, dan  lain sebagainya. 

 

Tabel 5. Hasil analisis regresi 

Model 

Summary 

R R Square Adjusted 

R Square 

Std.Error of 

the 

Estimate 

1 .358a .128 .113 2.99093 

 

Pada Tabel 6 tampak bahwa secara bersama-sama, 

variabel-variabel independen (situs web, kelompok referensi, 

dan jejaring sosial) berpengaruh secara signifikan pada 

terbentuknya minat masuk lulusan SMA/ SMK ke Perguruan 

Tinggi. 

Namun, dari hasil uji t (Tabel 7) menunjukkan hanya 

variabel independen Kelompok Referensi yang berpengaruh 

secara positif dan signifikan pada minat lulusan SMA/ SMK 

untuk memasuki Perguruan Tinggi. Sedangkan variabel situs 

web dan Jejaring Sosial tidak berpengaruh positif secara 

signifikan. 

 

Tabel 6. Anova 

Mode

l 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Squar

e 

F Sig

. 

1 Regress

ion 

Residu

al 

Total 

233.983 

1592.325 

1826.308 

3 

17

8 

18

1 

77.99

4 

8.946 

8..71

9 

.00

0b 

 

Hal itu menunjukkan bahwa perhatian (Attention), 

ketertarikan (Interest), minat (Desire) dan tindakan (Action) 

masuk suatu perguruan tinggi lebih dipengaruhi kelompok 

referensi yang dianut lulusan SMA/ SMK, seperti teman, orang 

tua, saudara, guru sekolah, alumni perguruan tinggi, rohaniwan 

dan lainnya. Walaupun, para lulusan SMA/ SMK itu tergolong 

generasi internet yang telah memanfaatkan situs web dan 

jejaring sosial untuk mendapatkan informasi atau bergaul, 

tetapi keduanya ternyata belum atau kurang bahkan tidak 

berpengaruh pada lulusan SMA/ SMK dalam menentukan 

pilihan untuk memasuki perguruan tinggi. 

Kurang berpengaruhnya web kemungkinan disebabkan 

sajian situs web perguruan tinggi masih sederhana, informasi 

yang tersaji belum dapat menjawab segala pertanyaan atau 

keraguan yang muncul dalam benak calon mahasiswa, atau 

banyak ditengarai situs web yang lebih menonjolkan unsur 

promosi dari pada menunjukkan dinamika kegiatan dari civitas 

perguruan tinggi. 

Sementara itu, kurangnya pengaruh jejaring sosial dalam 

penentuan pilihan perguruan tinggi dapat disebabkan oleh 

fungsi jejaring sosial yang cenderung hanya digunakan untuk 

sarana komunikasi gaul dan menunjukkan eksistensi diri. 

Tabel 7. Uji T 

   

Unstandardiz

ed 

Coeffiicients 

 

 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

  

 Model B Std. 

Erro

r 

Beta t Si

g 

1 (Constant) 

Situs_Web 

7.105 

.076 

1.19

3 

.062 

 

.094 

5.9

55 

1.2

27 

.00

0 

.22

1 

 Jejaring_Sosial 

Kelompok_Ref

erensi 

.071 

.216 

.073 

.050 

.075 

.308 

.97

7 

4.3

50 

.33

0 

.00

0 

 

V. KESIMPULAN 

Dari analisis Regresi Berganda didapatkan hasil bahwa 

minat lulusan SMA/SMK untuk memasuki Perguruan Tinggi 

hanya dipengaruhi keberadaan Kelompok Referensi yang 

ditunjukkan dengan signifikansi = 0.000 (Tabel 7: sig. kurang 
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dari 0.05).  Sedangkan variabel situs web dan jejaring sosial 

tidak berpengaruh positif secara signifikan yang ditunjukkan 

dengan nilai signifikansinya 0.221 untuk situs web dan 0.330 

untuk jejaring sosial. 

Dari penelitian ini tampak bahwa kepercayaan terhadap 

situs web sebagai sarana pemasaran yang handal tidak terbukti. 

Meski para siswa SMA/ SMK tergolong generasi internet, 

tetapi dalam menentukan pilihan perguruan tinggi, mereka 

masih lebih dipengaruhi kelompok referensi dari pada situs 

web dan jejaring sosial. Hal itu menunjukkan bahwa situs web 

belum efektif dalam menunjang pemasaran perguruan tinggi. 
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Abstrak 

Kantor Pos Kabupaten X telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi khususnya pada penggunaan Fund Distribution di bawah 

pengawasan Manajemen Keuangan dan Manjemen Pelayanan sebagai daya dukung perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Namun 

ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja user menjadi terhambat. Hambatan tersebut antara lain sumber daya manusia yang tidak memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai teknologi informasi dan belum adanya pelatihan khusus untuk menunjang peningkatan pengetahuan dibidang 

teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan solusi terhadap peningkatan kinerja pada ruang lingkup penggunaan 

Fund Distribution yang berada di bawah pengawasan manajemen pelayanan dan keuangan berdasarkan standar kerangka kerja COBIT 4.1. 

Metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif. Tingkat kematangan yang dihasilkan berada pada level 3  yakni  Define Process. 

Kesimpulan yang diperoleh yaitu karyawan di Kantor Pos Kabupaten X telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dengan baik namun 

ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Adanya rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi risiko bisnis perusahaan. Saran 

yang diberikan yaitu agar perusahaan dapat menerapkan rekomendasi yang diberikan. Selain itu penelitian selanjutnya dapat meneliti objek lain 

seperti tata kelola dan tingkat keamanan dari teknologi informasi yang digunakan menggunakan standar internasional yang lain. 

 

Kata kunci : Kantor Pos, COBIT 4.1, Tingkat Kematangan, Rekomendasi 

 

Abstract 

 

District X post office has been using the information technology to support its operational activities and business processes, and Fun 

Distribution is also implemented for further assistance under the monitoring of Service and Financial Management. But there found some issues 

regarding user performance hence made it delayed. Some of them are the lack of skills and knowledge from human resources about information 

technology, also there has yet to be held a special course to improve their capability. This research is conducted with aims to find better 

solutions to improve user performance in the field of Fund Distribution under the supervision of Service and Financial Management based on 

Cobit 4.1 framework, with quantitative method as research methodology. Maturity level is found to be in level 3: Define process. In conclusion, 

district X post office staffs has been using information technology appropriately but there's some things that needs to be improved. A 

recommendation is issued to prevent business risks in the organization, also a further research using other frameworks is higly recommended. 

 

Keywords: Post Office, COBIT 4.1, Maturity Level, Recommendation 

 

I. PENDAHULUAN 

PT POS Indonesia adalah salah satu badan usaha bisnis 

yang berbentuk Perseroan Terbatas. Jangkauan wilayah bisnis 

PT POS Indonesia ada diseluruh Indonesia mulai dari Sabang 

sampai Merauke, salah satunya Kantor Pos Kabupaten X. 

Kantor Pos Kabupaten X dengan jenis kantor sebagai kantor 

pemeriksa yang masuk dalam kantor regional VI Semarang  

(Posindonesia, 2016). Kantor Pos Kabupaten X memiliki 

beberapa fungsional manajemen di antaranya, manajemen 

akuntansi, manajemen, keuangan, manajemen transportasi 

antaran, manajemen SDM, manajemen pelayanan, dan 

manajemen PPLA (Pengawas Layanan Luar dan Agen Pos). 

PT POS Indonesia pada mulanya bergerak dibidang jasa 

logistik, namun akibat perkembangan teknologi fokus bisnis 

PT POS Indonesia bertambah pada bidang jasa pembayaran 

online, jasa pembayaran dana pensiun, maupun jasa 

pembayaran lain yang bekerjasama dengan pemerintah pusat 

dalam penyaluran dana sosial seperti BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah), BSM (Bantuan Siswa Miskin), BLT 

(Bantuan Langsung Tunai), dan yang terbaru PKH (Program 

Keluarga Harapan)   serta PSKS (Program Sosial Keluarga 

Sejahtera). Pengelolaan dana-dana tersebut dibayarkan melalui 

PT POS Indonesia didukung berupa aplikasi yang bernama 

Fund Distribution. 

Aplikasi Fund Distribution merupakan aplikasi yang 

penting demi kelangsungan proses bisnis kegiatan pos, karena 

melalui menu panjar uang para petugas loket baru dapat 

menjalankan proses bisnis tersebut di loket masing-masing 

maupun di loket setiap kantor pos kecamatan. Oleh karena itu 

apabila terhadap hambatan dari faktor internal maupun 

eksternal pada ruang lingkup penggunaan aplikasi Fund 

Distribution maka kelangsungan proses bisnis pos dapat 

terganggu.  
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu 

petugas loket dan manager keuangan Kantor Pos Kabupaten 

X, teknologi informasi yang ada saat ini sudah memenuhi 

kebutuhan bisnis perusahaan, salah satunya melalui aplikasi 

ini dapat diketahui jumlah uang masuk dan uang keluar dalam 

satu hari kerja. Namun pengetahuan teknologi informasi oleh 

sebagian karyawan dan belum adanya pelatihan khusus pada 

penggunaan aplikasi tersebut menghambat aktivitas bisnis 

perusahaan. Selain itu hal ini belum dapat menjamin bahwa 

perusahaan telah menerapkan tata kelola teknologi informasi 

khususnya pada aplikasi Fund Distribution yang ideal karena 

selama ini belum diukur secara khusus sesuai standar yang 

berlaku. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh  Pradana (2014) 

mengevaluasi kinerja sistem informasi (Integrated Postal 

Operations System) I-POS 4.0.3 menggunakan framework 

COBIT 4.1. Penelitian lain dilakukan oleh Suyono, Indianiati, 

Rizki, Hamidah, & Jannah (2016) mengangkat tema analisis 

aplikasi (Integrated Postal Operations System) I-POS 

menggunakan metode PIECES. Dari kedua penelitian tersebut 

sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang mengangkat 

tema evaluasi penggunaan aplikasi Fund Distribution 

menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1. 

Maka dalam penelitian ini menerapkan sebuah best 

practice yaitu COBIT ( Control Objective for Information and 

Related Technology) 4.1 untuk mengevaluasi aplikasi Fund 

Distribution dan memperoleh tingkat kematangannya karena 

COBIT memiliki beberapa fungsi salah satunya sebagai 

penilaian benchmark untuk kendali sistem informasi atau 

teknologi informasi (Wardani, 2014). Selain itu, COBIT 

merupakan sebuah kerangka kerja teknologi informasi yang 

dipublikasikan oleh ISACA (Information System Audit and 

Control Association) dan digunakan karena memiliki tingkat 

kompleksitas yang tinggi dan cakupan yang luas (Monica, 

Santoso, & Yulia, 2015). COBIT juga dianggap kerangka 

kerja yang paling lengkap dan menyeluruh dan dapat 

dikembangkan berdasarkan prosedur atau kebijakan internal 

perusahaan  (Surbakti, 2014). 

COBIT 4.1 dipilih sebagai kerangka kerja yang digunakan 

dibanding COBIT 5 karena kerangka kerja tersebut berfokus 

pada tata kelola (IT Governance) dan kepatuhan 

(Compliance), sedangkan COBIT 5 berfokus  pada tata kelola 

(IT Governance) dan manajemen (management) (Haviluddin, 

Setyadi, Widagdo, & Taruk, 2016). Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu mengevaluasi penggunaan 

aplikasi Fund Distribution yang penggunaannya berpengaruh 

terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh sektor lain selain 

pengelola keuangan di Kantor Pos Kabupaten X.   

Kerangka kerja COBIT 4.1 terdiri atas 4 domain, yaitu PO 

(Plan and Organise), AI (Acquire and Implement), DS 

(Deliver and Support), dan ME (Monitor and Evaluate)  

(Institute, 2007). Dalam penelitian ini akan digunakan 

domain-domain yang dihasilkan melalui pemetaan dari IT 

Goals ke IT Process. Pada penelitian ini domain yang 

digunakan antara lain PO1, PO4, PO5, PO6, PO7, PO9, DS5, 

DS10, DS12, AI5, ME1, dan ME4. 

Adanya model kematangan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat 

kematangan kebutuhan suatu perusahaan. Metode penilaian 

yang dimiliki COBIT ini adalah dari skala 0-5 (Sukarsa, 

2012). 

Penelitian ini tentunya memiliki batasan yakni 

menganalisis tingkat kematangan menggunakan framework 

COBIT 4.1 dan bertujuan untuk mendapatkan solusi terhadap 

peningkatan kinerja pada ruang lingkup penggunaan Fund 

Distribution di Kantor Pos Kabupaten X.  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif. 

Metode kuantitatif dipilih karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 

2015). Alur penelitian tersebut sebagai berikut: 

 

Identifikasi Masalah

Studi Dokumentasi

Wawancara

Identifikasi Control 

Objectives

Penyusunan Kuisioner

Pengukuran tingkat 

kematangan

Analisa GAP

Penyusunan 

Rekomendasi

 
Gambar 1. Alur Penelitian 

Keterangan : 

1. Identifikasi Masalah 

Informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

untuk mendapatkan masalah-masalah yang timbul di 

dalam perusahaan. 

2. Studi Dokumentasi 

Peneliti mempelajari dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari tempat penelitian sebagai data pendukung 

dalam melakukan penelitian. Studi dokumentasi pada 

penelitian ini menggunakan e-book COBIT 4.1, jurnal-

jurnal, dan materi umum tentang kantor pos dan aplikasi 

Fund Distribution. 
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3. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada beberapa responden 

antara lain kepala Kantor Pos Kabupaten X, manajer 

keuangan, manajer pelayanan, manajer Sumber Daya 

Manusia dan Sarana, IT Support (Information 

Technology), dan beberapa petugas loket.untuk 

mengetahui kondisi perusahaan mengenai pada 

penggunaan aplikasi Fund Distribution.  

4. Identifikasi Control Objectives 

Identifikasi control objectives dapat dilakukan 

dengan melihat IT Processes apa saja yang ditemukan 

dari hasil pemetaan proses sebelumnya merujuk pada 

panduan Enabling Process COBIT 4.1 tentang e-book 

Linking Business Goals to IT Goals. 

5. Kuisioner 

Penyusunan dan pelaksanaan kuisioner dilakukan 

setelah mengetahui detail control objectives sesuai 

dengan IT Processes yang ditemukan. Terdapat 7 

responden yang berasal dari tingkatan yang berbeda 

untuk mengisi kuisioner tersebut. Daftar responden dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Daftar responden 

• No • Nama • Jabatan 

• 1 • Responden 1 • Manajer 

SDM dan 

Sarana 

• 2 • Responden 2 • Manager 

Keuangan 

• 3 • Responden 3 • Manager 

Pelayanan 

• 4 • Responden 4 • Admin IT  

• 5 • Responden 5 • Petugas loket 

pensiun dan 

dana social 

• 6 • Responden 6 • Kepala KPC 

X 

• 7 • Responden 7 • Kepala KPC 

X 

 

6. Pengukuran tingkat kematangan 

Index Maturity (IM) untuk setiap proses 

teknologi informasi dihitung menggunakan rumus: 

 

 (1) 

(Sumber : IT Governance Institute, 2007) 

 

7. Analisis GAP 

Analisis GAP dilakukan dengan menganalisa 

kesenjangan tingkat kematangan yang diperoleh dengan 

tingkat kematangan yang diharapkan dengan rumus 

 

 (2) 

 

8. Penyusunan Rekomendasi 

Rekomendasi yang diberikan berupa saran kepada 

manajemen Kantor Pos Kabupaten X khususnya pada 

penggunaan  Fund Distribution agar dapat memperbaiki 

dan meningkatkan pengelolaan teknologi informasi di 

perusahaan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi teknologi informasi yang digunakan di 

lingkungan Kantor Pos Kabupaten X dilakukan dengan 

beberapa tahap yaitu pemetaan tujuan bisnis berdasarkan hasil 

wawancara yang diperoleh mengacu pada 4 perspektif pada 

Balance Scorecard hingga mendapat hasil kematangan pada 

masing-masing IT Process. 

Dari hasil pemetaan berdasarkan Linking table yang 

ada pada e-book COBIT 4.1. dihasilkan beberapa IT goals 

pada poin ke 2, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 24. Kemudian 

berdasarkan IT goals yang telah dipetakan maka dapat 

diperoleh IT Processes sesuai pada masing-masing poin IT 

goals. IT Processes yang diperoleh antara lain PO1, PO4, 

PO5, PO6, PO7, PO9, DS5, DS10, DS12, AI5, ME1, dan 

ME4. 

Perhitungan tingkat kematangan untuk setiap IT 

process dapat dihitung menggunakan rumus Indeks Maturity. 

Pada domain PO1 terdapat 6 IT Processes yang masing-

masing memiliki nilai. Indeks Maturitynya dapat dihitung 

sebagai berikut 

 

 

 
Hasil perhitungan Index Maturity dapat dilihat pada 

tabel 2.  

Tabel 2. Hasil IM domain PO1 

Pernyataan PO1 (Define a Strategic 

Plan) 
Nilai 

PO1.1 IT Value Mnagement 2 

PO1.2 Business-IT Alignment 3 

PO1.3 Assesment of Current Capability 

and Performance 
3 

PO1.4 IT Strategic Plan 4 

PO1.5 IT Tactical Plans 4 

PO1.6 IT Portfolio Management 2 

Rata-rata IT Process 3 

 

Perhitungan Index Maturity juga dilakukan ke semua 

domain. Hasil perhitungan IM IT Processes semua domain dan 

Maturity Level dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Maturity Level 

IT Process 
Rata-

Rata 
Level 

PO1 

(Define a Strategic Plan) 
3 Define 

PO4 

(IT Processes, Organisation 

and Relationships) 

2.6 Define 

PO5 

(Manage IT Invesment) 
3.4 Define 

PO6 

(Communicate Management 

Aims and Direction) 

2.2 
Repeatable 

but Intuitive 
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IT Process 
Rata-

Rata 
Level 

PO7 

(Manage IT Human 

Resources) 

4 

Managed 

and 

Measureable 

PO9 

(Assess and Manage IT 

Risks) 

2.6 Define 

AI5 

(Procure IT Resource) 
2.8 Define 

DS5 

(Ensure System Security) 
3.6 

Managed 

and 

Measureable 

DS10 

(Manage Problems) 
4.15 

Managed 

and 

Measureable 

DS12 

(Manage the Physical 

Environment) 

3.2 Define 

ME1 

(Monitoring and Evaluate 

IT Perfomance) 

3.3 Define 

ME4 

(Provide IT Governance) 
2.9 Define 

Maturity Level 3.1 Define 

 

Hasil perhitungan index maturity untuk tingkat 

kematangan penggunaan aplikasi Fund Distribution saat ini di 

Kantor Pos Kabupaten X sebesar 3.1. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengelolaan teknologi informasi berada pada level 

Define Process, yang berarti proses pelaksanaan bisnis 

menggunakan teknologi infromasi sudah di standarisasi dari 

pusat ke daerah, terdokumentasi, dan dikomunikasikan ke 

semua bidang-bidang yang ada di lingkungan Kantor Pos 

Kabupaten X. Namun kondisi saat ini, belum adanya otonomi 

kebijakan teknologi informasi secara pasti menyebabkan 

risiko-risiko yang muncul belum dapat ditangani secara 

maksimal, seperti adanya serangan malware atau faktor fisik 

dan lingkungan seperti jaringan yang kadangkala tidak 

mendukung dan menjadi penghambat aktivitas bisnis 

perusahaan. 

Analisis kesenjangan tingkat kematangan aplikasi Fund 

Distribution di Kantor Pos Kabupaten X diperoleh dari selisih 

level tingkat kematangan yang diharapkan dengan level 

tingkat kematangan yang diperoleh. Hasil tingkat kematangan 

yang diperoleh saat ini adalah 3,1 yang berada pada level 3. 

Tingkat kematangan yang diharapkan pada level 4 diharapkan 

dapat memberikan kemudahan bagi pengelolaan teknologi 

informasi oleh IT support. Tingkat kesenjangan dapat dihitung 

sebagai berikut:  

 

 

 
Hasil perhitungan tingkat kesenjangan dilihat pada 

Tabel 4.  

Tabel 4. Hasil tingkat kesenjangan 

Tingkat Kematangan 
• Tingkat kesenjangan 

• Saat ini Harapan 

3,1 4 0,9 

Pada tabel 4 kesenjangan antara tingkat kematangan saat 

ini dengan yang diharapkan pada semua domain yang 

dianalisis menunjukkan rata-rata angka 0,9. Meskipun besaran 

gap tidak terlalu jauh tetapi dibutuhkan penyesuaian pada 

masing-masing IT Process terutama pada domain PO6 

(Communicate Management Aims and Direction) karena nilai 

0,9 adalah nilai kesenjangan secara keseluruhan. Maka dari itu 

rekomendasi akan diberikan secara umum namun tetap 

berfokus pada domain-domain yang memiliki nilai gap atau 

kesenjangan yang cukup jauh dibandingkan proses lain. 

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain 

1. Membuat kebijakan pengelolaan teknologi informasi 

yang masuk ke dalam kerangka tata kelola teknologi 

informasi yang mengacu standar internasional agar 

kendala-kendala pengembangan dan pemeliharaan aset 

maupun penanganan resiko-resiko IT dapat diatasi 

dengan tepat. 

2. Meningkatkan pengetahuan IT support tentang 

penyelesaian resiko-resiko IT yang mungkin dapat 

menggangu kegiatan bisnis Kantor Pos Kabupaten X 

agar dapat ditangani secara tepat sesuai dengan taksiran-

taksiran resiko-resiko tersebut. 

3. Manajemen sarana perlu melibatkan IT support dalam 

menentukan sarana-sarana yang menunjang lancarnya 

fungsi teknologi informasi seperti pengadaan ruang 

server lokal, pengadaan hardware dan software sesuai 

kondisi lapangan yang seringkali disebabkan oleh faktor 

eksternal seperti lingkungan dan cuaca. 

4. Manajemen perlu menerapkan tata kelola teknologi 

informasi yang mengacu pada standar internasional agar 

dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara 

terstruktur. 

IV KESIMPULAN 

Hasil analisa diperoleh tingkat kematangan tata kelola 

teknologi informasi sebesar 3,1 yang berada pada level 3 

(Define Process) meskipun terdapat satu domain berada pada 

level 2. Rekomendasi yang dihasilkan disesuaikan dengan 

temuan-temuan yang ada dilapangan dan diselaraskan dengan 

hasil kuisioner. Diharapkan Kantor Pos Kabupaten X dapat 

mengimplementasikan hal-hal yang direkomendasikan sebagai 

strategi perbaikan agar pemanfaatan penggunaan teknologi 

informasi dapat meningkat. Saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya adalah mengevaluasi tata kelola 

keseluruhan teknologi informasi yang digunakan atau 

mengevaluasi tingkat keamanan dari masing-masing teknologi 

informasi yang digunakan oleh Kantor Pos Kabupaten X 

menggunakan standar internasional yang lain seperti ISO, 

IT/IL atau COSO. 
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Abstrak 

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi atau yang lebih dikenal masyarakat dengan STIKOM PGRI Banyuwangi merupakan 
salah satu Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang memiliki kegiatan non akademik dibawah naungan Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM). Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melaporkan kegiatannya kepada BEM dan diteruskan kepada Kepala Bagian 
(Kabag) Kemahasiswaan dimana proses pengolahan data point non akademik masih bersifat manual dengan menggunakan tools pengolah 
angka, sehingga menyulitkan dalam proses pembuatan Laporan Point Non Akademik. Oleh karena itu, diperlukan sistem untuk mengelola Point 
Non Akademik dimana BEM dapat menginputkan kegiatan mahasiswa dengan melampirkan bukti kegiatannya. Kabag Kemahasiswaan dapat 
menginputkan point non akademik, mendapatkan notifikasi permohonan pengajuan point non akademik dari BEM serta dapat memberikan 
persetujuan terhadap kegiatan tersebut, jika kegiatan mahasiswa disetujui maka akan tampil pada Sistem Informasi Mahasiswa (SIM). Hasil 
yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat merancang Sistem Informasi Point Non Akademik (E-Point) pada STIKOM PGRI 
Banyuwangi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Point Kemahasiswaan, sehingga dapat mempermudah Kabag 
Kemahasiswan dalam perekapan data point non akademik kegiatan mahasiswa. 

Kata kunci : E-Point, BEM, UKM, STIKOM PGRI Banyuwangi, SIM 

 

Abstract 

STIKOM PGRI Banyuwangi is one of the Universities that have non-academic activities under the auspices of Student Executive Board 

(BEM). Student Activity Unit (SME) reported its activities to BEM and forwarded to Head of Department (Head of Student Affairs) where the 

process of non-academic point data processing is still manual by using numerical processing tools, making it difficult in the process of making 

Non-Academic Point Report. Therefore, a system is needed to manage Non-Academic Point where BEM can input student activities by attaching 

evidence of their activities. Head of Student Affairs can input non-academic point, get notification of application request of non academic point 

from BEM and can give approval to the activity, if student activity is approved it will appear on Student Information System. The expected result 

in this research is to design the E-Point on STIKOM PGRI Banyuwangi in accordance with Standard Operational Procedure Student Point. 

 

Keywords: E-Point, BEM, UKM, STIKOM PGRI Banyuwangi, SIM 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Pemberian point kegiatan non-akademik di STIKOM Bali 
dilakukan dengan menggunakan point Satuan Kredit Kegiatan 
Mahasiswa (SKKM) adalah suatu pengakuan dan penilaian 
terhadap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa STIKOM Bali 
dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Pengakuan 
dan penilaian kegiatan yang diikuti dinyatakan dalam bentuk 
SKKM (Santiari, 2016). Syarat non akademik yang diamati 
meliputi bukti kelulusan pada acara orientasi bersama, jumlah 
poin keaktifan kegiatan peserta didik yang dikumpulkan, serta 
beberapa persyaratan lain yang dapat secara dinamis diubah, 
ditambah, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan pada masa 
tersebut (Soesanto, 2017). 

Penelitian yang mengusung tema tentang 
konstruksi sosial siswa terhadap prestasi non akademik lebih 
lanjut dengan dimana salah satunya kekurangannya adalah 
variasi perspektif teori dalam mengungkapkan fenomena siswa 

berprestasi non akademik. Diharapkan pada peneliti 
selanjutnya akan mengkaji mengenai fenomena siswa 
berprestasi non akademik dengan perspektif teori yang lebih 
bervariasi (Kartika, 2016). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa prestasi akademik mahasiswa berada pada kualifikasi 
amat baik, dengan perolehan SKS di atas standar minimal. 
Prestasi non akademik mahasiswa berada pada kualifikasi baik, 
dengan perolehan skor SKK di atas standar minimal (Murdan, 
2014). Secara akademik perlu ditingkatkan kemampuan para 
mahasiswa dalam hal membaca referensi, koherensi dan kohesi 
dalam menulis, grammar, format, riset. Perlu dibuat jadwal 
konsultasi di awal untuk disepakati mahasiswa dan dosen. 
Dosen perlu memiliki nomor telepon mahasiswa untuk 
dihubungi kalau lama tidak berkonsultasi. Perlu penugasan 
kepada mahasiswa untuk mencari minimal 50 referensi yang 
berhubungan dengan topik thesis, membaca dan meringkasnya. 
Secara non akademik mahasiswa perlu mentaati jadwal 
konsultasi yang sudah disepakati dengan dosen (Rukmini, 
2015). 
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Penelitian ini meliputi bagaimana keaktifan siswa dalam 
ekstrakurikuler akademik dan non akademik, bagaimana 
prestasi belajar siswa, dan adakah hubungan keaktifan siswa 
dalam ekstrakurikuler akademik dan non akademik terhadap 
prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojokerto. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif (Nafi’ah, 2014). 
Pada data prestasi belajar akademik diperoleh Signifikasi dari 
tabel Levene’s Test for Equality of Variances sebesar 0,241 
lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 maka data dinyatakan 
homogen. Sedangkan data prestasi non-akademik diperoleh 
Signifikasi dari table Levene’s Test for Equality of Variances 
sebesar 0,347 lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 maka data 
juga dinyatakan homogen (Utomo, 2015). 

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi atau 
yang lebih dikenal masyarakat dengan STIKOM PGRI 
Banyuwangi merupakan salah satu Perguruan Tinggi di 
Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang memiliki 
kegiatan non akademik dibawah naungan BEM (Badan 
Eksekutif Mahasiswa). UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) 
melaporkan kegiatannya kepada BEM dan diteruskan kepada 
Kepala Bagian (Kabag) Kemahasiswaan. Berdasarkan 
ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Point 
Kemahasiswaan, sebagai berikut: 

1. Mahasiswa diwajibkan mempunyai point kemahasiswaan 

minimal 60 point sebagai salah satu syarat kelululusan. 

2. Point Kemahasiswaan setiap mahasiswa terekam dalam 

dokumen transkip kemahasiswaan. 

3. Rekapitulasi Point kemahasiswaan dilakukan setiap akhir 

semester. 

4. Mahasiswa diberikan kesempatan mengajukan point 

kemahasiswaan paling lambat 30 hari sebelum 

rekapitulasi dilaksanakan. 

5. Pengajuan point kemahasiswaan harus disertai alat bukti 

meliputi SK pengangkatan kepengurusan, SK 

pengangkatan kepanitiaan, alat bukti untuk penelitian, 

pengabdian dan pengembangan serta alat bukti untuk 

peserta pertemuan ilmiah. 

6. Mahasiswa bisa melihat total point kemahasiswaan yang 

telah terkumpul melalui SIM kemahasiswaan atau 

meminta print out kepada petugas. 
Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah mahasiswa 

aktif yang mengikuti kegiatan non akademik pencatatan point 
bersifat manual, sehingga menyulitkan pembuatan Laporan 
Point Non Akademik oleh Kabag Kemahasiswaan. Rumusan 
masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara merancang 
Sistem Infomasi Point Non Akademik (E-Point) pada 
STIKOM PGRI Banyuwangi?. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk merancang Sistem Infomasi Point Non Akademik 
(E-Point) pada STIKOM PGRI Banyuwangi. Maanfaat dari 
penelitian ini adalah dapat memudahkan mahasiswa dalam 
melihat Point Non Akademik pada Sistem Informasi 
Akademik 

II. METODE PENELITIAN 

Perancangan Sistem Informasi Point Non Akademik (E-
Point) pada STIKOM PGRI Banyuwangi menggunakan 
pendekatan kualitatif dan metode studi kasus meliputi 

pemilihan topik atau kasus, penguasaan teknik pengumpulan 
data yang relevan, pemilihan informan kunci, pengenalan data 
dan analisis data dan menjaga objektivitas (Rully, 2014), 
dalam penelitian ini dirancang dan dibangun secara bertahap, 
pada setiap tahap pengembangan dilakukan percobaan untuk 
melihat apakah sistem sudah bekerja sesuai dengan yang 
diinginkan. 

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dengan 
menggunakan metode waterfall yang merupakan salah satu 
Software Development Life Cycle untuk pengembangan sistem 
(Bassil, 2012) yang dijelaskan dalam bentuk alur penelitian 
pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian E-Point 

 
Adapun penjelasan dari gambar 1 tentang tahapan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Analisis  
Analisis terdiri dari pengumpulan data kegiatan 

mahasiswa, point non akademik dan lainnya yang 
mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian dengan 
cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Identifikasi 
masalah tentang pelaporan data kegiatan non akademik. 

2. Desain  
Desain E-Point Unified Modelling Language (UML) 

yang terdiri dari Use Case Diagram, relasi antar tabel 
serta desain antamuka (user interface) E-Point. 
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3. Implementasi 
Pada tahap ini dilakukan menjelaskan tentang 

implementasi dari Sistem Informasi Point Non Akademik 
(E-Point). 

4. Pengujian 
Pada tahap ini dilakukan pengujian secara fungsional 

pada sistem E-Point. 

5. Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah performa 

sistem E-Point sudah sesuai dengan yang diharapkan, 
apabila belum sesuai akan dilakukan penyesuaian 
secukupnya.  

6. Penyesuaian 
Tahap ini dilakukan apabila pada tahap evaluasi, 

performa sistem kurang memadai dan dibutuhkan 
perbaikan. Tahap ini melakukan penyesuaian dan 
perbaikan pada sistem E-Point sesuai dengan kebutuhan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data mahasiswa, kegiatan mahasiswa dan point 
non akademik dimana identifikasi masalahnya adalah proses 
penginputan datanya masih manual, sehingga diperlukan 
Sistem Informasi Point Non Akademik (E-Point) pada 
STIKOM PGRI Banyuwangi dimana desain Use Case 
Diagramnya dijelaskan pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Use Case Diagram E-Point 

 
Penjelasan dari gambar 2 tentang Use Case Diagram E-

Point adalah sebagai berikut: 

1. BEM menginputkan data mahasiswa, kegiatan mahasiswa 

serta melampirkan bukti kegiatannya. Notifikasi terhadap 

kegiatan mahasiswa yang tidak disetujui Kabag 

Kemahasiswaan dimana terdapat keterangan yang harus 

dipenuhi terutama bukti pendukung berupa file lampiran. 

2. Kabag Kemahasiswa dapat mengelola data point non 

akademik dan mengkonfirmasi kegiatan mahasiswa 

(setuju atau tidak) serta dapat melihat rekapitulasi E-

Point. 

3. Mahasiswa dapat melihat E-Point pada Sistem Informasi 

Mahasiswa (SIM). 
BEM memasukkan data mahasiswa berupa NIM, nama, 

tahun ajaran, semester, kategori, keterangan, point otomatis 

tampil sesuai dengan keterangan dan lampiram berkas 
pendukung kegiatan mahasiswa yang dijelaskan pada gambar 
3. 

 

Gambar 3. Input Kegiatan Mahasiswa 

 
Kabag Kemahasiswaan dapat mengelola data point non 

akademik dengan memasukkan id data poin, kegiatan 
mahasiswa, kategori, keterangan dan jumlah point untuk 
kegiatan tersebut yang dijelaskan pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Kelola Data Point Non Akademik 

 
Rekapitulasi data Point Non Akademik (E-Point) berisi 

NIM, nama, point dan dapat melihat detail dari kegiatan 
mahasiswa yang sudah disetujui Kabag Kemahasiswaan yang 
dijelaskan pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Rekapitulasi E-Point 

 
Pengujian terhadap E-Point dilakukan dimana 

menghasilkan informasi yang dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1. Pengujian E-Point 

No Fitur Layanan dan Keterangan 

1 Input data kegiatan mahasiswa oleh BEM dimana 

akan menampilkan formulir Point Non 

Akademik dengan lampiran bukti pendukung 

kegiatan mahasiswa berupa softcopy. 

2 Kelola data Point Non Akademik (E-Point) oleh 

Kabag Kemahasiswaan dimana data E-Point 
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No Fitur Layanan dan Keterangan 

dapat dimanipulasi (tambah, diubah, hapus dan 

tampil). 

3 Persetujuan Kegiatan Mahasiswa oleh Kabag 

Kemahasiswaan dengan konfirmasi (setuju atau 

tidak) dengan kegiatan mahasiswa yang 

diinputkan BEM. 

4 Rekapitulasi E-Point dapat merekap data E-Point 

kegiatan mahasiswa. 

5 Pengecekan E-Point pada Sistem Informasi 

Mahasiswa (SIM) dimana mahasiswa dapat 

melakukan pengecekan E-Point pada SIM 

dengan login terlebih dahulu. 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Perancangan Sistem Informasi Point Non Akademik (E-

Point) pada STIKOM PGRI Banyuwangi disesuaikan 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang 

Point Kemahasiswaan, sehingga dapat mempermudah 

Kabag Kemahasiswan dalam perekapan data point non 

akademik kegiatan mahasiswa. 

2. Pengujian terhadap fitur layanan E-Point dilakukan untuk 

menghasilkan tampilan sesuai dengan SOP. 

3. Lampiran file bukti pendukung kegiatan mahasiswa 

merupakan penentu dari Kabag Kemahasiswaan dalam 

menentukan persetujuan terhadap kegiatan mahasiswa 

yang diinputkan BEM. 
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Abstrak 

Pemasaran merupakan salah satu bagian penting dalam suatu perusahaan industri dan dagang. Pemasaran sudah menjadi kebutuhan 

perusahaan guna mencapai keunggulan bersaing dan memperoleh profit maksimal. Distribusi produk merupakan bagian dari pemasaran.  

Perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini memudahkan perusahaan dalam meningkatkan target distribusinya. Perang strategi sistem 

informasi pun dilakukan beberapa perusahaan untuk meningkatkan pasar mereka. Perusahaan “A” pun juga telah menerapkan strategi sistem 

informasi untuk meningkatkan keunggulan bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu sistem informasi yang akan dikembangkan yaitu sistem 

informasi pendistribusian produk. Model arsitektur enterprise sistem informasi pendistribusian produk mengacu pada kerangka kerja Zachman. 

Sistem informasi yang mengacu pada kerangka kerja Zachman dirancang berdasarkan perspektif executive, business, architect, engineer, 

technician dan enterprise. Sistem informasi pendistribusian produk yang dirancang merupakan sistem informasi terintegrasi dengan melibatkan 

empat bauran pemasaran. Sistem informasi ini juga dirancang dengan melibatkan beberapa divisi pada perusahaan “A” antara lain divisi 

administrasi keuangan, divisi marketing dan divisi produksi. Hasil dari penelitian ini yaitu sebuah model enterprise sistem informasi 

pendistribusian produk yang akan menjadi sistem informasi strategis perusahaan “A” untuk memenangkan persaingan di pasar. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Pendistribusian Produk, Kerangka Kerja Zachman, Arsitektur Enterprise 

 

 

Abstract 
Marketing is an important part of an industrial and commercial company. Marketing has become the company's need to achieve 

competitive advantage and gain maximum profit. Product distribution is part of marketing. The development of technology and information 

systems currently facilitate the company in increasing its distribution targets. The war of information system strategy was done by several 

companies to improve their market. Company "A" also has implemented information system strategy to increase the advantage of competing 

with other companies. One of the information systems that will be developed is the information system of product distribution. Enterprise 

architecture model of product distribution information system refers to the Zachman framework. Information systems that refer to the Zachman 

framework are designed based on the perspectives of executives, business, architect, engineer, technician and enterprise. Distribution 

Information system designed product is an integrated information system involving four marketing mix. This information system is also 

designed by involving several divisions in company "A" including financial administration division, marketing division and production division. 

The result of this research is an enterprise information system model of product distribution that will become the company's strategic 

information system "A" to win the competition in the market. 

 

Keywords: Product Distribution Information System, Zachman Framework, Enterprise Architecture 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 
Distribusi produk merupakan hal yang penting dalam 

perusahaan. Setiap perusahaan pasti berusaha keras agar 
pendistribusian produknya berjalan maksimal. Distribusi 
produk berkaitan erat dengan penjualan produk. Jumlah 
penjualan produk sendiri mempengaruhi penghasilan 
perusahaan. Semakin tinggi angka penjualan produk maka 
akan semakin tinggi pula penghasilan perusahaan.  

Menurut Laudon (2015), setelah perusahaan meraih satu 
atau lebih dari tujuan bisnisnya khususnya dalam keunggulan 
operasional, hubungan dengan pelanggan dan peningkatan 

kualitas pengambilan keputusan, perusahaan dianggap telah 
mencapai keunggulan kompetitif. Melakukan sesuatu yang 
lebih baik dari pesaing yang tidak bisa diikuti oleh pesaing 
itulah keunggulan kompetitif. Salah satu cara mencapainya 
dengan menggunakan sistem informasi untuk meraih 
tujuannya. Seperti juga menurut Jogiyanto (2005) salah satu 
cara yang efektif untuk mengimplementasikan dan 
mengeksekusi strategi-strategi adalah dengan menggunakan 
sistem teknologi informasi. 

Pada pendistribusian produk perusahaan akan lebih 
maksimal dengan penerapan sistem informasi dan teknologi 
informasi. Sistem informasi di era digital ini sangat 
berpengaruh pada proses bisnis suatu perusahaan. Sistem 
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informasi bisa digunakan sebagai operasional dan strategis. 
Sebuah perencanaan strategis diperlukan guna menjadikan 
sistem informasi yang bersifat operasional menjadi senjata 
strategi perusahaan untuk memenangkan persaingan.  

Perusahaan “A” merupakan perusahaan makanan dengan 
produk cokelat di kota Yogyakarta. Perusahaan “A” tentu 
membutuhkan sistem informasi pendistribusian produk untuk 
operasionalnya. Sistem pendistribusian produk tersebut 
mendukung operasional untuk memonitoring produk dengan 
melibatkan divisi marketing, keuangan dan produksi. Sistem 
pendistribusian produk yang bersifat operasional dapat 
dijadikan sebagai senjata strategis. Dengan senjata strategis 
tersebut maka perusahaan “A” berpeluang besar dalam 
memenangkan persaingan dengan perusahaan lain.  

Pemodelan arsitektur enterprise sangat diperlukan dalam 
perencanaan strategis sistem informasi pendistribusian produk 
Perusahaan “A”. Beberapa penelitian sebelumnya telah 
dilakukan dan membuktikan bahwa dengan adanya 
perencanaan strategis sistem informasi akan sangat 
berpengaruh pada rancangan sistem informasi yang menjadi 
senjata strategi.  

Penelitian yang telah dilakukan Ali Tarmuji dan Hastiany 
pada tahun 2013 menghasilkan sebuah model yang berisi 
dokumen perencanaan pengembangan sistem informasi yang 
meliputi informasi, pelayanan, data, aplikasi dan teknologi. 
Penelitian yang berjudul Pembuatan Enterprise Architecture 
Dengan Menggunakan Kerangka Kerja Zachman tersebut 
menyajikan hasil uji kelayakan yang dihasilkan dari kuesioner 
menyatakan perencanaan sistem yang dibangun layak 
diterapkan pada pimpinan pusat muhammadiyah. Kerangka 
kerja yang digunakan untuk pemodelan arsitektur enterprise 
tersebut yaitu Kerangka Kerja Zachman.  

Penelitian yang dilakukan oleh Falahah dan Dewi Rosmala 
yang berjudul Penerapan Framework Zachman Pada 
Arsitektur Pengelolaan Data Operasional menghasilkan 
pemodelan arsitektur data dengan menggunakan pendekatan 
Framework Zachman dapat memberikan masukan yang 
signifikan bagi para manajemen untuk penyiapan integrasi 
data di masa mendatang. Pemodelan arsitektur pengelolaan 
data tersebut menggunakan framework Zachman yang 
difokuskan untuk sudut pandang data skala enterprise dan 
diterapkan pada pengelolaan data operasional.  

Pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan 
kerangka kerja Zachman dalam pembuatan arsitektur 
enterprise nya. Penelitian ini akan menggunakan enam 
perspektif sesuai kerangka kerja Zachman. Perspektif tersebut 
antara lain dilihat dari Perencana, Pemilik, Arsitek, Builder, 
Subkontraktor dan Pengguna.  

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini maka 
dapat ditarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana membuat 
Model Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Pendistribusian 
Produk Pada Perusahaan “A””. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan sebuah 
model arsitektur enterprise sistem informasi pendistribusian 
produk yang dapat mempermudah proses operasional bisnis 
perusahaan dan dapat meningkatkan keunggulan bersaing 
dengan perusahaan lain.  

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa cara 
pengambilan data. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara 
dilakukan pada direktur dan manajer divisi guna memperoleh 
data strategi perusahaan, strategi sistem informasi dan alur 
bisnis. Observasi dilakukan di perusahaan “A” yang 
merupakan perusahaan makanan untuk memperoleh data 
proses bisnis yang dilakukan pada perusahaan. Dokumentasi 
dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung penelitian.  

Berikut pada gambar 1 merupakan alur penelitian yang 
dilakukan. 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

 

Gambar 1 menunjukkan alur penelitian yang dilakukan. 
Penelitian dimulai dengan menetapkan rumusan masalah. 
Setelah adanya rumusan masalah dilakukan pengambilan data 
yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-
data terkumpul akan dianalisis dan diolah sehingga 
menghasilkan informasi sebagai acuan perancangan sistem 
informasi. Kerangka kerja yang digunakan dalam merancang 
sistem informasi pendistribusian produk yaitu Zachman 
Framework. Perencanaan dengan kerangka kerja Zachman 
melibatkan 6 perspektif, yaitu Executive, Business, 
Architecture, Engineer, Technician dan enterprise. 

Kerangka kerja Zachman didesain untuk memasukkan 
representasi arsitektur sistem informasi untuk semua pihak 
yang terlibat dalam kegiatan pengembangan, pengelolaan, 
perawatan dan penggunaan dari sistem informasi suatu 
organisasi. Setiap perspektif memberikan cara pandang yang 
unik dan bernilai pada arsitektur enterprise. (Surendro,2009) 
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Gambar 2. Kerangka Kerja Zachman (Surendro, 2009) 

Gambar 2 menunjukkan matriks kerangka kerja Zachman. 
Pada matriks dapat dilihat bahwa kerangka kerja Zachman 
memiliki 6 perspektif. Perspektif-perspektif tersebut 
merupakan sesuatu yang berurutan, dimana terdapat sebuah 
urutan kronologis yang jelas dari perencana ke pemilik ke 
arsitek ke pembangun ke subkontraktor lalu ke pengguna. 
Tetapi perspektif selanjutnya bukan merupakan langkah 
perbaikan dari detail arsitektur sistem informasi. Setiap 
perspektif memberikan syarat dan batasan pada arsitektur 
sistem informasi. Setiap perspektif merupakan sebuah 
representasi lengkap sistem informasi dari pandangan tertentu. 
Perspektif-perspektif ini secara bersama-sama akan 
memberikan sebuah deskripsi lengkap dari arsitektur 
enterprise.  

Menurut Christianti dan Imbar (2007), Kerangka Kerja 
Zachman menggambarkan arsitektur organisasi secara umum 
dan menguraikannya sebagai enterprise system yang 
kompleks. Dalam dunia bisnis, organisasi akan dituntut untuk 
melakukan manajemen terhadap perubahan. Tujuan dari 
manajemen perubahan berhubungan dengan keunggulan 
bersaing antara organisasi dengan para pesaingnya.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Kerangka Kerja Zachman menghasilkan model 
arsitektur enterprise sistem informasi pendistribusian produk 
yang akan diimplementasikan di Perusahaan “A”.  

1. Perspektif Executive 

Perspektif Executive diperoleh dari sudut pandang 
Perencana/Planner. Planner akan berurusan dengan gambaran 
umum sistem informasi dan memposisikan sistem informasi 
dalam konteks lingkungan internal dan eksternal bisnis 
perusahaan. Dalam hal ini akan digunakan analisis SWOT 
untuk mendapatkan strategi dari sisi Planner. Tabel 1 
menunjukkan analisis SWOT Perusahaan “A”. 

 

 

TABEL I. ANALISIS SWOT 

Internal Perusahaan 

Strength/ Kekuatan Weakness/ Kelemahan 

1. Harga produk relatif 

murah/terjangkau. 

2. Memperhatikan quality 

control untuk menjaga 

kualitas produk 

3. Memiliki web resmi 

tersendiri  

4. diferensiasi dan inovasi 

produk yang terus 

dikembangkan 

5. Proses produksi cepat 

6. Ada kartu discount pada 

event-event tertentu 

7. Adanya agen/reseller 

memungkinkan cakupan 

pasar makin luas. 

1. Manajemen kurang 

fokus dalam mengelola 

bisnis. 

2. Kemasan produk masih 

standar.  

3. Seringnya 

keterlambatan 

pemasokan produk. 

4. Kurangnya promosi 

5. Merk belum dikenal 

secara umum (masih 

lokal) 

6. Sistem Informasi cepat 

berganti tren.  

•  

Eksternal Perusahaan 

• Opportunity/ Peluang Threat/ Ancaman 

1. Sudah memiliki 

beberapa channel 

(marketer/distributor) 

untuk pemasarannya. 

2. Produk-produk yang 

ditawarkan adalah 

produk-produk home 

industry dan ramah 

lingkungan. 

Penggalakan penghijuan 

sekarang ini telah 

membuat orang-orang 

sebisa mungkin 

menggunakan produk 

ramah lingkungan. Dan 

itulah peluang menjual 

produk-produk sehat 

yang ramah lingkungan. 

3. Produk coklat saat ini 

sedang trend/banyak 

yang suka. 

4. masyarakat 

membutuhkan produk 

yang original dan 

berkualitas. 

5. Penggunaan gadget 

canggih (smartphone, 

tablet, ipad, iphone, wifi 

di beberapa lokasi) 

memungkinkan calon 

pembeli untuk memesan 

secara online. 

1. Hubungan dengan 

marketer  tidak semua 

dekat sehingga 

komunikasi agak 

terhambat. 

2. Banyak kompetitor / 

pengusaha coklat 

serupa.  

3. Banyak ragam 

makanan yang berlapis 

coklat. 

4. harga bahan baku terus 

naik.  

5. Perusahaan lain yang 

serupa sudah 

memanfaatkan 

teknologi informasi 

dalam  proses 

bisnisnya.  

 

 

TABEL I merupakan hasil dari analisis SWOT. Dari 
analisis SWOT tersebut kemudian akan diperoleh matriks 
analisis SWOT. Matriks SWOT menghasilkan strategi-strategi 
bisnis perusahaan dalam meningkatkan keunggulan bersaing.  
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2. Perspektif Business 

Sudut pandang business ini menggambarkan kondisi bisnis 
yang sebenarnya dalam terminologi bisnis, yang antara lain 
meliputi struktur, fungsi dan organisasi dalam perusahaan. 
Sudut pandang ini juga menjelaskan mengenai proses bisnis 
yang ada dalam perusahaan.  

Pada perusahaan “A” pihak yang terlibat langsung dalam 
pendistribusian produk antara lain divisi marketing sebagai 
pelaku utama distribusi produk, divisi produksi dan keuangan.  

 

Gambar 3. Bagan Fungsi Proses Bisnis 

 

Gambar 3 menunjukkan divisi-divisi yang terlibat dalam 
proses bisnis distribusi produk. Divisi produksi, marketing dan 
keuangan (administrasi) sangat berpengaruh pada arus 
distribusi produk.  

Empat bauran pemasaran yang meliputi price, product, 
place dan promotion menjadi tugas dari tiga divisi tersebut. 
Meskipun distribusi produk sendiri termasuk dalam bagian 
pemasaran, tetapi pada Perusahaan “A” divisi produksi dan 
keuangan juga terlibat dalam pendistribusian.  

Price dan Product sendiri menjadi tanggung jawab divisi 
Produksi. Khusus untuk Price divisi produksi bekerja sama 
dengan divisi keuangan. Divisi produksi dan divisi keuangan 
dalam menentukan price produk perlu adanya riset pasar. 
Riset pasar ini mengacu pada hasil laporan dari divisi 
marketing dan juga analisis pasar. Untuk product sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab divisi produksi. Divisi produksi 
berhak sepenuhnya dalam penentuan produk. 

Place dan promotion menjadi tanggung jawab divisi 
marketing. Place merupakan tempat dan sasaran distibusi 
produk. Place disini bisa toko atau sasaran langsung pada 
konsumen. Dalam membidik sasaran konsumen, perlu adanya 
promotion. Promosi ini dilakukan dengan banyak cara 
diantaranya iklan, brosur, media sosial, dan sponsorship. 
Divisi marketing juga memiliki bagian pelayanan konsumen 
atau customer service untuk melayani konsumen yang akan 
memesan produk secara langsung.  

3. Perspektif Architect  

Sudut pandang ini menjelaskan sistem informasi dan dari 
perspekif kebutuhan. Kebutuhan disesuaikan terhadap kondisi 
bisnis dan teknologi. Situasi bisnis yang digambarkan lebih 
ditekankan pada terminologi informasinya.  

Pada penelitian ini perspektif architecture ditampilkan 
dalam bentuk arsitektur data. Arsitektur data bertujuan 
mendefinisikan entitas bisnis yang diperlukan dalam 

mendukung fungsi bisnis pada Perusahaan “A”  dalam hal ini 
fokus pada bidang distribusi produk.  

Gambar 4 berikut menunjukkan daftar entitas bisnis dalam 
distribusi produk Perusahaan “A”.  

 

Gambar 4. Daftar Entitas 

 

Gambar 4 menggambarkan bagan daftar entitas yang 
diperlukan dalam sistem informasi pendistribusian produk. 
Daftar entitas terdiri dari entitas bisnis dan entitas data. 
Terdapat tiga entitas bisnis yaitu entitas produksi, entitas 
marketing dan entitas keuangan. Entitas bisnis tersebut 
diperoleh dari aktivitas utama hasil analisis value chain yang 
fokus pada bagian pendistribusian produk.  

Setiap entitas bisnis memiliki beberapa entitas data. Entitas 
data merupakan data-data yang diperlukan dalam pembuatan 
sistem informasi pendistribusian produk. Entitas data tersebut 
kemudian dikembangkan dalam hubungan antar entitas atau 
entity relationship diagram dan matriks fungsi entitas. Entity 
relationship diagram dan matriks fungsi entitas tersebut 
digunakan dalam dasar pembuatan database dan fungsi atau 
fitur yang dibutuhkan dalam sistem informasi pendistribusian 
produk.  

 

4. Perspektif Engineer 

Pada perspektif Engineer ini pengembang/builder 
mengelola proses untuk pembuatan komponen-komponen 
sistem informasi, hal ini membutuhkan pemahaman yang 
cermat dari spesifikasi arsitek untuk sistem. Gambar 5 berikut 
menggambar Diagram Konteks sistem informasi 
pendistribusian produk.  

•entitas produk

•entitas  kategori produk

•entitas harga produk

•entitas harga produk

•entitas  proses produksi

•entitas hasil produksi

•entitas laporan produksi

entitas 
produksi

•entitas layanan konsumen

•entitas promosi

•entitas lokasi distribusi

•entitas order 

•entitas bauran distribusi

•entitas  laporan stok

•entitas laporan retur

•entitas laporan distribusi

•laporan penjualan

entitas 
marketing

•entitas laporan tagihan

•laporan arus penjualan

•laporan poin 

entitas 
keuangan



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

225 

 

 

Gambar 5. Diagram Konteks 

Diagram Konteks pada gambar 5 menunjukkan Admin 
(Divisi IT), divisi marketing , divisi produksi dan keuangan 
berkaitan secara langsung dengan sistem informasi 
pendistribusian produk.  

Admin mengatur hak akses di tiap-tiap divisi. Selain itu 
admin juga mengontrol aktivitas-aktivitas yang terjadi di 
dalam sistem informasi pendistribusian produk.  

Divisi Produksi menginputkan data produk-produk yang 
siap untuk didistribusikan. Data produk lengkap dengan kode 
produksi, tanggal expired, harga, variasi dan jumlah tersedia.  

Bagian marketing yang terdiri dari beberapa orang masing-
masing memiliki hak login sistem akan input data produk yang 
diambil dari bagian produksi untuk didistribusikan. Setiap tim 
marketing yang sudah drop produk di sasaran distribusi maka 
akan menambahkan data ke sistem. Sistem akan memberikan 
notifikasi jika sudah mendekati tanggal produk harus dipasok 
atau retur dari tempat pendistribusian. 

Divisi keuangan akan menerima laporan aktivitas tim 
marketing untuk perhitungan poin yang diperoleh tim tersebut. 
Poin distribusi tersebut berkaitan dengan bonus fee atau honor 
yang diterima para marketer.  

 

5. Perspektif Technician 

Sudut pandang ini menjelaskan bagaimana teknologi dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk 
menyelesaikan permasalahan bisnis.  

Sistem informasi yang akan dibangun ini berbasis web dan 
mobile. Gambar 6 menunjukkan desain teknologi sistem 
informasi pendistribusian produk.  

 

Gambar 6. Desain Teknologi 

Berdasarkan gambar 6 perangkat dari tiga divisi yang telah 
dipasang sistem informasi pendistribusian produk akan 
terhubung dengan server. Server ini digunakan untuk 
menyimpan data yang akan menghubungkan ketiga divisi 
tersebut. Pada divisi produksi dan keuangan tersedia sistem 
informasi berbasis web yang dapat dioperasikan melalui 
komputer atau laptop dengan menggunakan teknologi 
jaringan. Sedangkan divisi marketing tersedia aplikasi berbasis 
web dan mobile.  

Sistem informasi berbasis web memudahkan divisi 
marketing, produksi dan keuangan dalam membuat laporan 
yang berkaitan dengan tugas divisi. Aplikasi berbasis mobile 
dirancang khusus divisi marketing yang memungkinkan para 
marketernya lebih sering diluar kantor. Aplikasi mobile 
tersebut memungkinkan para marketer untuk segera 
melaporkan data pendistribusian produk yang berupa lokasi 
distribusi, stok maupun retur. Dengan adanya aplikasi mobile 
tersebut laporan distribusi produk yang real time bisa 
langsung dilihat oleh bagian keuangan maupun produksi.  

6. Perspektif Enterprise 

Sudut pandang merupakan antarmuka dan fungsionalitas 
dari produk akhir dalam hal ini sistem informasi 
pendistribusian produk. Ketika sistem informasi telah selesai 
dapat dibandingkan dengan tujuan semuala dan kebutuhan-
kebutuhan yang telah ditetapkan.  

Tabel 2 menunjukkan detail aplikasi yang akan 
dikembangkan dan diterapkan pada Perusahaan “A”.  

TABEL II. DETAIL APLIKASI 

NamaAplikasi Sistem Informasi Pendistribusian Produk 
Pengelola Divisi IT 
Pemakai Divisi  Marketing 

Divisi Keuangan 

Divisi Produksi 
Fitur Aplikasi pendistribusian produk 

dibangun berbasis web dan mobile. 

Aplikasi ini memudahkan pengguna 

dalam melaporkan, memonitoring dan 

analisis distrbusi produk.  
Spesifikasi 1. Data produk dari divisi produksi 

meliputi detail produksi dan stok produk 

dari dapur produksi. 

2. Data sebaran lokasi distribusi 

3. Data customer 

4. Data distribusi produk meliputi detail 

distribusi, monitoring distribusi, retur 

dan laporan tagihan.  

5.  Laporan poin distribusi 
Rencana 

implementasi 
Januari 2018 

Waktu 

penggunaan 
24 jam X 7 hari  

 

Tabel 2 menjelaskan secara ringkas spesifikasi dari sistem 
informasi pendistribusian produk yang akan 
diimplementasikan. Waktu penggunaan sistem informasi 
pendistribusian produk tidak terikat waktu atau dalam artian 
aplikasi dapat diakases full time 24 jam.  
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IV. KESIMPULAN 

 
Pada paper penelitian ini telah dihasilkan sebuah model 

arsitektur enterprise sistem informasi pendistribusian produk 
yang akan diimplementasikan pada perusahaan “A” di 
Yogyakarta. Penerapan kerangka kerja Zachman 
menggunakan enam perspektif sehingga dalam pembuatan 
model arsitektur enterprise lebih detail dan tepat pada tujuan 
dari pembuatan sistem informasi distribusi produk. Model 
sistem informasi yang akan diimplementasikan berbasis web 
dan mobile yang bertujuan memudahkan dalam pelaporan dan 
monitoring proses distribusi produk.  
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Abstrak 

PT. Radio XXX merupakan salah satu media penyiaran radio swasta di Kartasura, Sukoharjo dengan gelombang frekuensi 97,6 FM cakupan 

area eks-Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Salah satu sumber pemasukan terbesar Radio XXX adalah iklan, yaitu semua bentuk 

aktivitas untuk memperkenalkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non personal mengenai suatu produk, merk, perusahaan, atau 

toko. Salah satu sistem penjualan yang diterapkan yaitu penjualan kredit. Oleh karena itu diperlukan satu sistem yang terkomputerisasi untuk 

membantu Radio XXX dalam melakuakan pencatatan dan pengecekan data penjualan iklan masih berbasis kertas dimana beresiko rusak atau 

hilangnya bukti penjualan iklan tersebut maka perlu kiranya dibuat sebuah sistem penjualan iklan untuk membantu proses pencatatan dan 

pengecekan data penjualan iklan agar hasilnya akurat. Hasil dari studi ini, sistem penjualan iklan berbasis web menggunakan Framework 

CodeIgniter ini selain membantu proses pencatatan dan pengecekan data penjualan iklan juga bermanfaat dalam membantu pimpinan dalam 

proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah penjualan iklan radio. 

 

Kata Kunci : Iklan, Penjualan Kredit, Radio, Sistem Penjualan Iklan 

 

 

Abstract 
PT. Radio XXX is one of the broadcasting media of private radio in Kartasura, Sukoharjo with frequency wave of 97,6 FM coverage of 

Surakarta residency area, covering Surakarta City, Sukoharjo Regency, Wonogiri Regency, Karanganyar Regency, Sragen Regency, Boyolali 

Regency and Klaten Regency. One of Radio XXX's biggest revenue sources is advertising, which is all forms of activity to introduce and 

promote non-personal ideas, goods or services about a product, brand, company, or store. One of the sales system applied is credit sales. 

Therefore it is necessary to have a computerized system to help Radio XXX in recording and checking sales data still paper-based advertising 

where the risk of damage or loss of proof of advertising sales it is necessary to create an ad sales system to assist the process of recording and 

checking sales data advertising so that the results are accurate. The results of this study, web-based ad sales system using this CodeIgniter 

Framework in addition to assisting the process of recording and checking sales data advertising is also useful in helping leaders in the decision-

making process related to the problem of radio advertising sales. 

 

Keywords: Advertising, Credit Sales, Radio, Advertising Sales System 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja sebuah 
perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa maupun 
manufaktur. Penerapan komputerisasi akan lebih  menghemat 
waktu, tidak menyita tenaga serta  menghasilkan data yang 
akurat. Penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan 
jasa beragam, salah satunya dimanfaatkan untuk pengolahan 
data penjualan secara kredit. Pengolahan data yang akurat 
memberikan pengaruh besar bagi perkembangan dan 
kelangsungan hidup perusahaan.  

PT. Radio XXX merupakan salah satu media penyiaran 
radio swasta di Kartasura, Sukoharjo dengan gelombang 
frekuensi 97,6 FM cakupan area eks-Karesidenan Surakarta, 
meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 
Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, 

Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Salah satu 
sumber pemasukan Radio XXX adalah iklan, yaitu semua 
bentuk aktivitas untuk memperkenalkan dan mempromosikan 
ide, barang, atau jasa secara non personal mengenai suatu 
produk, merk, perusahaan, atau toko. Salah satu sistem 
penjualan yang diterapkan yaitu penjualan kredit. 

Sistem akuntansi penjualan kredit menurut Mulyadi (2001) 
yaitu penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan 
cara mengirimkan barang/ jasa sesuai dengan order yang 
diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu 
perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Jadi 
dalam sistem akuntansi penjualan terdapat unsur-unsur yang 
mendukung dan kesemua unsur tersebut diorganisasi 
sedemikian rupa dalam sebuah sistem akuntansi yang disebut 
sistem akuntansi penjualan kredit. 

Pada Radio XXX proses beriklan dimulai dari adanya 
kesepakatan antara klien dengan marketing. Setelah klien 
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setuju dengan harga & persyaratan yang lain maka marketing 
akan menyerahkan data klien kepada manajer marketing, 
selanjutnya manajer marketing & pihak klien melakukan 
penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) 
sebagai perjanjian pendahuluan. Manajer marketing membuat 
konfirmasi penjualan yang  diserahkan kepada Traffic, 
kemudian konfirmasi penjualan diolah untuk membuat draf 
script iklan dan menentukan jadwal siar. Sebelum iklan masuk 
ke bagian produksi, bagian keuangan membuat faktur 
penjualan kredit untuk diserahkan kepada bagian akuntan yang 
kemudian digunakan untuk pencatatan piutang. 

Selama ini pengolahan data  penjualan iklan di radio 
Gesma  FM belum terorganisir dalam komputer. Komputer 
digunakan untuk penulisan surat perjanjian, maupun dokumen 
yang lain. Data penjualan iklan ditulis manual oleh karyawan 
menggunakan buku dan bolpoint serta bantuan alat hitung. Hal 
ini dilakukan di Radio XXX karena dinilai lebih hemat. 
Namun kemungkinan media tulis rusak dan hilangnya data 
juga lebih besar karena ditulis pada media berbahan kertas 
yang rentan terhadap air dan api. Jika media tulis rusak maka 
akan menghambat penyajian data maupun pengecekan. 
Pencatatan dengan cara tulis tangan ini juga rawan terjadi 
kesalahan, baik salah dalam penulisan, penanggalan, maupun 
jumlah perhitungan yang menyebabkan data tidak akurat. 

Oleh karena itu diperlukan satu sistem yang 
terkomputerisasi untuk membantu Radio XXX dalam 
melakukan pencatatan dan pengecekan data penjualan iklan 
secara kredit. Dengan demikian dapat membantu proses 
pencatatan dan pengecekan data penjualan iklan menjadi 
akurat. Sistem yang dibuat nantinya berupa sistem informasi 
berbasis web dengan pertimbangan walaupun pada tahapan 
awal hanya akan melibatkan pengguna internal yang terlibat 
dalam penjualan iklan, namun ke depannya akan 
dikembangkan dengan melibatkan pengguna ekternal (klien, 
Bank). Ruang lingkup studi ini mencakup masalah penjualan 
iklan secara kredit di Radio XXX.  

Menurut Agustina (2012) penerapan sistem informasi 
akuntansi dapat mempermudah kinerja perusahaan. Studi 
Daud dan Windana (2012) untuk perusahaan yang memiliki 
omset cukup besar setiap bulan, sistem yang masih manual 
tidak dapat lagi mendukung kegiatan penjualan dan 
penerimaan kas pada perusahaan. Sedangkan menurut 
Widiastuti (2015) perusahaan sudah mulai beralih pada 
pemakaian sistem informasi akuntansi yang berbasis 
komputer, karena dianggap lebih cepat, tepat, dan akurat 
dalam menyajikan suatu informasi berupa laporan keuangan 
yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga 
dengan demikian perusahaan menjadi lebih sangat efektif dan 
efisien dalam rangka mencapai tujuannya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Studi ini dalam pengumpulan datanya menggunakan 
metode metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. 
Observasi dilakukan di Radio XXX dan wawancara dilakukan 
kepada Station Manager. Sedangkan studi Pustaka dilakukan 
dengan mencari sumber pustaka yang berhubungan dengan 

sistem akuntansi penjualan jasa, penjualan kredit maupun 
pengembangan sistem informasi.   

Metode pengembangan sistem yang dipakai dalam studi ini 
yaitu system development life cycle (SDLC). Tahapan 
utamanya dapat terdiri dari tahapan perencanaan sistem 
(systems planning), analisis sistem (systems analysis), desain 
sistem (system design), seleksi sistem (system selection), 
implementasi sistem (systems implementation) dan perawatan 
sistem (systems maintenance) (Hartono, 2002). Adapun 
perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain Ubuntu 16 LTS, LAMP (Linux, Apache, MySQL dan 
Perl/PHP/Phyton), HTML, CSS, Javascript, jQuery, Boostrap, 
Codeigniter, dan Atom. 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Diagram Arus Data 

Diagram Alir Data merupakan suatu bagan untuk mewakili 
arus atau aliran data dalam suatu sistem. DAD ini kemudian 
dapat digunakan untuk mempermudah perancangan sistem. 
Adapun DAD Level 0 dari sistem ini adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Diagram Arus Data Level 0 

 

2. Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data Sistem Penjualan Iklan pada Radio 
XXX disusun berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
sesuai kebutuhan pengguna dalam hal ini pihak Radio XXX. 
Perancangan tabel yang diterapkan dalam pembuatan Sistem 
Penjualan Iklan pada Radio XXX sebagai berikut: 
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Gambar 2. Relasi Tabel 

 

3. Antar Muka Aplikasi 

a. Form Login 

Pada tampilan form login terdiri dari nama pengguna dan 
kata sandi yang harus diisi untuk melanjutkan ke halaman 
masing-masing pengguna. Jika nama pengguna dan kata sandi 
yang dimasukkan sesuai, maka pengguna. 

 

Gambar 3. Form Login 

b. Input Data Klien 

Input data klien terdapat pada  halaman yang dapat diakses 
oleh marketing. Berikut tampilan halaman Input data klien. 

 

 

Gambar 4. Tampilan Input Data Klien 

 

Marketing memasukkan data klien ketika sudah ada 
kesepakatan dan negosiasi dengan klien yang mengajukan 
penawaran untuk beriklan. Pada tahap negosiasi biasanya akan 
menghasilkan data order. Jika sudah sepakat maka marketing 
akan memasukkan data order. 

c. Input Data Order 

Tampilan input data order dapat diakses oleh marketing 
setelah sepakat dengan klien. Sebelum input order langkah 
yang dilakukan adalah memilih jenis iklan sesuai order. 
Berikut tampilan pilihan iklan: 

 

Gambar 5. Tampilan Pilihan Jenis Iklan 

 

Setelah marketing memilih jenis iklan, maka selanjutnya 
marketing memasukkan data order. Jika selesai input order 
dan marketing klik tombol simpan, maka daftar order nantinya 
akan masuk ke halaman manager marketing dan menunggu 
konfirmasi apakah order disetujui, revisi atau ditolak. 

 Data order yang terdapat pada halaman marketing 
memiliki status sesuai yang dikonfirmasi oleh manager 
marketing. Tampilan data order yang disetujui sebagai 
berikut:  
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Gambar 6. Tampilan Data Order yang Disetujui Manager Marketing 

 

Jika order sudah disetujui maka marketing akan 
menghubungi pihak klien untuk selanjutnya bertemu dengan 
manager markeing dan menandatangani surat perjanjian. 
Setelah penandatanganan surat perjanjian selanjutnya  klien 
harus membayar DP sebesar 20% dari total harga yang sudah 
disepakati. Pembayaran akan dilayani oleh pihak keuangan. 

Transaksi pertama dilakukan oleh klien setelah 
menandatangani surat perjanjian. Klien membayarkan DP 
sesuai persentase yang sudah disepakati, untuk sisa 
pembayaran bisa dilunasi pada tanggal jatuh tempo sesuai 
yang tertera pada nota.  

 

d. Pengolahan Data Iklan 

Klien yang sudah melakukan pembayaran  DP maka data 
akan masuk ke bagian traffic. Pada tahap ini traffic akan 
menyerahkan bahan iklan ke bagian produksi untuk diolah 
menjadi iklan audio maupun script addlips jika tidak 
berbentuk audio. Setelah iklan diolah dan sudah melakukan 
konfirmasi persetujuan pada klien maka traffic akan membuat 
jadwal siar. Setelah jadwal dibuat selanjutnya iklan akan 
disiarkan oleh penyiar. Tampilan jadwal yang sudah disimpan 
sebagai berikut : 

 

 

Gambar 7.  Tampilan Jadwal Siar Per Order 

 

 

e. Transaksi Pelunasan 

Transaksi pelunasan dilakukan oleh klien ketika iklan telah 
diputar dan masuk tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo 
biasanya tepat pada H-1 iklan terakhir diputar. Pada saat 
pelunasan klien juga konfirmasi apakah iklan diperpanjang/ 
tidak. 

f. Laporan  

Pada halaman Direktur, Direktur dapat melihat daftar 
klien, laporan penjualan iklan, dan laporan kas masuk yang 
diperoleh dari halaman keuangan. Berikut tampilan laporan  
penjualan dan laporan kas masuk: 

 

Gambar 8. Tampilan Laporan Penjualan 

 

 

Gambar 9. Tampilan Laporan Kas Masuk 

 

Dari Laporan Penjualan ini dapat diperoleh informasi 
pemasukan yang didapat dari penjualan PT. Radio XXX. 
Harapannya informasi bisa dijadikan bahan pertimbangan 
Direktur dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan 
pemasukan perusahan dari iklan. Sebagai contoh jika 
pemasukan dari iklan kurang besar maka direktur bisa 
membuatkan kebijakan penurunan harga iklan.  
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IV. KESIMPULAN 

 
Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah sistem 

penjualan iklan berbasis web menggunakan Framework 
CodeIgniter ini selain mampu membantu proses pencatatan 
dan pengecekan data penjualan iklan juga bermanfaat dalam 
membantu pimpinan dalam proses pengambilan keputusan 
yang berhubungan dengan masalah penjualan iklan radio. 
Saran untuk pengembangan sistem ke depannya adalah perlu 
penambahan fasilitas untuk pembayaran online untuk 
meningkatkan otomatisasi sistem ini. 
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ABSTRAK 

Puskesmas Bobotsari merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Purbalingga yang saat ini sudah menerapkan Sistem Informasi 
Manajemen Puskesmas (SIMPUS) sejak Tahun 2015. Penelitian bertujuan mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap SIMPUS pada 
Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) Puskesmas Bobotsari, menggunakan model penerimaan tekhnologi atau Technology Acceptance 
Model (TAM). Sumber data berasal dari penyebaran kuesioner tertutup yang berisi 42 pernyataan menggunakan skala likert. Data yang 
diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak SPSS v22. Faktor eksternal Self Efficacy mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Perceived Usefulness (Kegunaan) sebesar 66%, Perceived  Ease of Use (kemudahan penggunaan) sebesar 62,7%, Attitude towards using (sikap 
terhadap penggunaan teknologi) dalam penggunaan SIMPUS sebesar 62,5%, Behavioral intention by use (Intensi) sebesar 83,6%, Actual 
technology use (Penggunaan teknologi sesungguhnya) sebesar 82,3%. Faktor eksternal Complexity mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Perceived  Ease of Use (kemudahan penggunaan) sebesar 62,7%, Attitude towards using (sikap terhadap penggunaan teknologi) dalam 
penggunaan SIMPUS sebesar 62,5%, Behavioral intention by use (Intensi) sebesar 83,6%, Actual technology use (Penggunaan teknologi 
sesungguhnya) sebesar 82,3%. Kesimpulan dari penelitian adalah lebih ditingkatkannya penggunaan teknologi untuk menunjang proses kerja. 

 

Kata kunci : SIMPUS, Tingkat Peneirmaan Pengguna, TAM 

 

ABSTRACT 

Puskesmas Bobotsari is one of the Puskesmas in Purbalingga Regency which has been implementing Puskesmas Management Information 
System (SIMPUS) since 2015. The purpose of this research is to know the level of user acceptance to SIMPUS in Technical Unit of District 
Health Unit of Bobotsari Public Health Center using technology acceptance model or Technology Acceptance Model (TAM). The source data 
comes from the dispersed questionnaire which contains 42 statements using the Likert Scale. The data obtained is then processed using SPSS 
v22 software. External Effects Self Efficacy has a significant influence on Perceived Usefulness (66%), Perceived Ease of Use (Ease of Use) of 
62.7%, Attitude towards using (attitude toward the use of technology) in the use of SIMPUS of 62.5%, Behavioral intention by use (Intensive) of 
83.6%, Actual technology use (Utilization of real technology) of 82.3%. External factors Complexity has a significant influence on Perceived 
Ease of Use (ease of use) of 62.7%, Attitude towards using (attitude toward the use of technology) in the use of SIMPUS of 62.5%, Behavioral 
intention by use (Intension) of 83.6 %, Actual technology use (82.3%). The conclusion of the research is a more improved use of technology to 
support the work process. 

 

Keywords: SIMPUS, User Delivery Level, TAM 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan layanan kesehatan masyarakat melalui 
puskesmas merupakan kegiatan yang membutuhkan proses 
pencatatan dan pengolahan data yang cukup kompleks. 
Dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat menangani 
berbagai macam kegiatan operasional puskesmas mulai dari 
pengolahan data registrasi pasien, data rekam medis, farmasi, 
keuangan, hingga berbagai laporan bulanan, tribulan, dan 
tahunan. Oleh karena itu, dinas kesehatan kabupaten atau kota 
berinovasi mengembangan pengolahan data secara manual 

menjadi pengolahan secara tersistem komputer atau bisa 
disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas 
(SIMPUS), dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan 
pelayanan pada instansi kesehatan khususnya puskesmas yang 
sebagian besar wilayah kerjanya mencakup berbagai desa.  

Puskesmas Bobotsari merupakan salah satu puskesmas di 
Kabupaten Purbalingga yang saat ini sudah menerapkan 
SIMPUS sejak tahun 2015.  Puskesmas Bobotsari memiliki 
beberapa sub bagian kerja yaitu Bagian Pendaftaran, Bagian 
Pelayanan, Bagian Perbaikan Gizi Masyarakat, Bagian 
Pemeriksaan Dokter Umum, Bagian Pemeriksaan Dokter 

mailto:mawp@amikompurwokerto.ac.id
mailto:tyas_pratama89@yahoo.com
mailto:seandi06@gmail.com
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Mata, Bagian Pemeriksaan Dokter Gigi, Bagian Kesehatan Ibu 
dan Anak (KIA), Bagian Kesehatan Lingkungan (KESLING), 
Bagian Pelayanan Obat, Bagian Laboratorium, Bagian IGD, 
Bagian Rawat Jalan, Bagian Rawat Inap, Bagian IT, Bagian 
Kebersihan. Dari beberapa sub bagian tersebut mempunyai 
tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang ada di 
puskesmas.  

Keberhasilan penerapan suatu program tentunya tidak lepas 
dari peran seluruh stakeholder dalam program tersebut. Dalam 
hal ini penerapan SIMPUS tidak lepas dari seluruh pegawai 
puskesmas. Oleh karena itu, tingkat pemahaman yang benar-
benar baik pada pegawai puskesmas mempengaruhi 
keberhasilan dalam pelaksanaan SIMPUS. 

Menurut Arikunto (2016), evaluasi adalah sebagai sebuah 
proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan 
yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. 
Dengan adanya evaluasi baik yang dilakukan oleh internal 
ataupun eksternal dari suatu kebijakan program kerja, 
diharapkan kebijakan-kebijakan kedepan akan lebih baik dan 
tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Maka dari 
itu, evaluasi memang penting dilakukan untuk mengetahui 
tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu 
kebijakan mencapai tujuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2014), bertujuan 
analisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat 
nasabah untuk menggunakan internet banking. Dalam 
penelitian tersebut menggunakan Metode TAM dan 
menghasilkan kesimpulan persepsi kegunaan, persepsi 
kemudahan, ppersepsi keamanan dan sikap para nasabah 
memiliki hubungan  secara signifikan menggunakan internet 
banking. 

Kelebihan dari model TAM adalah merupakan model 
parsimoni yaitu model yang sedehana tetapi valid. TAM 
diperkenalkan oleh Davis (1989) dan dikembangkan untuk 
menjelaskan perilaku pengguna komputer berdasarkan 
kepercayaan, sikap, keinginan, dan hubungan perilaku 
pengguna. Tujuan dari model ini adalah untuk menjelaskan 
faktor-faktor utama dari perilaku pengguna terhadap 
penerimaan teknologi. Variabel kemudahan penggunaan 
(perceived ease of use) dan kemanfaatan (perceived 
usefulness) merupakan variabel utama dalam penggunaan 
sistem informasi. 

Faktor eksternal yang pertama adalah self efficacy. Menurut 
Bandura (dalam Jogiyanto, 2008) self efficacy yaitu suatu 
kepercayaan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk 
melakukan perilaku tertentu. Faktor eksternal yang kedua 
adalah kerumitan (complexity). Kerumitan adalah salah satu 
faktor utama yang mempengaruhi penggunaan dari suatu 
teknologi baru. 

 

II. METODE PENELITIAN 

1. Penerimaan Pengguna 
User acceptance dapat diartikan sebagai keinginan 

sebuah individu atau organisasi user dalam memanfaatkan 
sebuah IS/IT yang didesain untuk membantu pekerjaan 
sehari-hari (Dillon, 2001). Penerimaan pengguna juga 
dengan adanya kesesuaian antara harapan seseorang 
dengan hasil yang diperoleh (Gupta dkk, 2007). Sedangkan 
menurut Guimares, Staples dan  McKeen (2003) user dapat 

menerima sistem dalam penggunaannya yang mampu 
digunakan sebagai suatu ukuran efektivitas sistem 
informasi.  

2. Evaluasi 
Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation 

yang berarti penilaian atau penaksiran. Worthen dan 
Sanders (Sundari, 2008) menyatakan bahwa Evaluation is 
the determination of the worth of a thing. It includes 
obtaining information for use in judging the worth of a 
program, product, procedure, or Jurnal objective, or the 
potential utility of alternatives approaches designed to 
attain specified objectives.  

3. SIMPUS 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2007), 

SIMPUS adalah aplikasi berbasis dekstop yang dirancang 
khusus untuk mempermudah proses pelayanan kepada 
masyarakat serta untuk mencapai kevalidan data sehingga 
terwujud data yang akurat dan proses penulisan pelaporan 
terlaksana secara efektif dan efisien yang terdiri dari 
beberapa menu pelayanan. 

4. Technology Acceptance Model 
a. Konsep TAM 

Technology Acceptance Model atau Model 
Penerimaan Teknologi merupakan suatu model 
penerimaan teknologi informasi yang akan 
digunakan oleh pemakai. TAM pertama 
dikembangkan oleh Davis (1989) berdasarkan 
model Theory of Reasoned Action (TRA). 

Penerimaan pengguna dalam penggunaan 
sistem informasi dipengaruhi oleh dua variabel, 
yaitu kegunaan (perceived usefulness) dan 
kemudahan penggunaan (perceived ease of use). 
Pengguna teknologi akan mempunyai niat 
menggunakan teknologi (niat perilaku) jika 
merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah 
digunakan (Jogiyanto, 2011). 

b. Variabel-Variabel TAM 
Variabel model Technology Acceptance 

Model (TAM) ditunjukkan pada Gambar 1 
Technology Acceptance Model berikut: 

 

Gambar 1. Technology Acceptance Model (Davis, 1989) 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka masing-masing 
hubungan antar variabel akan membentuk hipotesis penelitian. 

1. Hipotesis 
Tabel 1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis 

H1 
Self Efficacy (Persepsi Diri Sendiri) 

dan Complexity (Kerumitan) bersama-
sama terhadap Perceived  Ease of Use 
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(Kemudahan Penggunaan). 

H2 

Self Efficacy (Persepsi Diri Sendiri) 
dan Complexity (Kerumitan) bersama-
sama terhadap Perceived Usefulness 
(Kegunaan). 

H3 

Self Efficacy (Persepsi Diri Sendiri), 
Complexity (Kerumitan) dan Perceived  
Ease of Use (Kemudahan Penggunaan) 
bersama-sama terhadap Perceived 
Usefulness (Kegunaan). 

H4 

Perceived Usefulness (Kegunaan) dan 
Perceived  Ease of Use (Kemudahan 
Penggunaan) bersama-sama terhadap 
Attitude Towards Using (Sikap 
Penggunaan Teknologi). 

H5 

Perceived Usefulness (Kegunaan) dan 
Attitude Towards Technology Use (Sikap 
Penggunaan Teknologi) bersama-sama 
terhadap Behavioral Intention By Use 
(Niat Perilaku). 

H6 

Behavioral Intention  By Use (Niat 
Perilaku) bersama-sama terhadap Actual 
Technology Use (Penggunaan Teknologi 
Sesungguhnya). 

 

 
Gambar 2. Hipotesis Penelitian 

 

2. Analisa Data  

a. Uji Validitas 
Untuk analisa data hasil dan perhitungan untuk 

mengetahui validitas instrumen dengan menggunakan 
rumus Uji Korelasi Pearson Product Moment pada 
SPSS 22.0, diperoleh data sebagai berikut: 

 
Tabel 2 Uji Validitas Variabel Self Efficacy 

Variabel No. Instrumen 
Nilai Korelasi 
(rhitung) 

Self 
Efficacy 

(X1) 

Butir 1 0,631 

Butir 2 0,578 

Butir 3 0,503 

Butir 4 0,616 

Butir 5 0,668 

Butir 6 0,491 

Butir 7 0,593 

 

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Complexity 

Variabel No. Instrumen 
Nilai Korelasi 
(rhitung) 

Complexity 

(X2) 

Butir 8 0,515 

Butir 9 0,698 

Butir 10 0,547 

Butir 11 0,760 

Butir 12 0,729 

Butir 13 0,600 

Butir 14 0,534 

Butir 15 0,789 

 
Tabel 4 Uji Validitas Variabel Perceived Usefulness 

Variabel No. Instrumen 
Nilai Korelasi 

(rhitung) 

Perceived 
Usefulness 

(X3) 

Butir 16 0,625 

Butir 17 0,732 

Butir 18 0,732 

Butir 19 0,732 

Butir 20 0,650 

Butir 21 0,650 

 
Tabel 5 Uji Validitas Variabel Perceived Ease Of Use 

Variabel No. Instrumen 
Nilai Korelasi 

(rhitung) 

Perceived 
Ease Of Use 

(X4) 

Butir 22 0,692 

Butir 23 0,774 

Butir 24 0,659 

Butir 25 0,745 

Butir 26 0,526 

Butir 27 0,797 

 
Tabel 6 Uji Validitas Variabel Attitude Towards 

Technology Use 

Variabel No. Instrumen 
Nilai Korelasi 

(rhitung) 

Attitude 
Towards 

Technology 
Use 

(X5) 

Butir 28 0,368 

Butir 29 0,721 

Butir 30 0,845 

Butir 31 0,735 

Butir 32 0,771 
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Tabel 7 Uji Validitas Variabel Behavioral Intention By Use 

Variabel No. Instrumen 
Nilai Korelasi 

(rhitung) 

Behavioral 
Intention By 

Use 

(X6) 

Butir 33 0,400 

Butir 34 0,796 

Butir 35 0,728 

Butir 36 0,775 

Butir 37 0,804 

Tabel 8 Uji Validitas Variabel Actual Technology Use 

Variabel No. Instrumen 
Nilai Korelasi 

(rhitung) 

Actual 
Technology 

Use 

(Y) 

Butir 38 0,688 

Butir 39 0,594 

Butir 40 0,654 

Butir 41 0,477 

Butir 42 0,559 

 
Berdasarkan hasil yang tertera tabel diatas dengan nilai 

rtabel pada signifikansi 0,05 untuk n = 30 yaitu 0,3610, dapat 
disimpulkan bahwa semua uji validitas dinyatakan valid. 

b. Uji Reabilitas 
Reliabilitas diperlukan untuk pengujian validitas dan lebih 

mudah untuk dicapai daripada validitas. Berikut uji reabilitas 
disetiap variabel: 

Tabel 9 Self Efficacy 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,664 7 

 

Tabel 9 Complexity 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,791 8 

 
Tabel 10 Perceived Usefulness 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,761 6 

Tabel 10 Perceived Ease of Use 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,786 6 

Tabel 11 Attitude Towards Using Technology 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,721 5 

Tabel 12 Behavioral Intention By Use 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,724 5 

Tabel 13 Actual Technology Use 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,647 5 

 
c. Rsquare 

Koefisien pada analisis korelasi ganda menunjukkan 
seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel 
independen secara serentak terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 15 Rsquare 

Variabel 
Rsquare 

Independen Dependen 

Self Efficacy (X1) Perceived  
Ease of Use 

(X4) 
0,627 

Complexity (X2) 

Self Efficacy (X1) Perceived  
Ease of Use 

(X4) 
0,689 

Complexity (X2) 

Self Efficacy (X1) 

Perceived 
Usefulness (X3) 

0,660 
Complexity (X2) 

Perceived  Ease 
of Use (X4) 

Perceived 
Usefulness (X3) Attitude 

Towards Using 
(X5) 

0,625 
Perceived  Ease 
Of Use(X4) 

Perceived 
Usefulness (X3) Behavioral 

Intention  By 
Use (X6) 

0,836 
Attitude Towards 

Using(X5) 

Behavioral 
Intention  By Use 

(X6) 

Actual 
Technology Use 

(Y) 
0,823 
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Berdasarkan pada Tabel 4.15 Rsquare, Nilai Rsquare 
Variabel X1, X2 terhadap X4, Variabel X1, X2, X4 terhadap 
X3, dan Variabel X3, X4 terhadap X5 antara 0,600 – 0799 
masuk kategori Kuat. Sedangkan Nilai Rsquare Variabel X3, 
X5 terhadap X6, dan Variabel X6 terhadap Y antara 0,800 – 
1,000 masuk kategori Sangat Kuat. 

 
d. Uji F-Test 

Uji F-Test digunakan untuk membandingkan f-hitung 
dengan f-tabel. Kategori pengujian adalah H0 diterima apabila 
f-hitung < f-tabel dan H0 ditolak f-hitung > f-tabel. Peneliti 
menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 dengan df = n-k-
1 atau 30-3-1=96 dan diperoleh nilai f-tabel 2.758710. 

 
Tabel 16 Uji-F  

Variabel 

Ftabel Fhitung Independe
n 

Depende
n 

Self 
Efficacy (X1) Perceive

d  Ease of 
Use (X4) 

2.7587
10 

22,707 
Complexity 

(X2) 

Self 
Efficacy (X1) Perceive

d  Ease of 
Use (X4) 

2.7587
10 

23,547 
Complexity 

(X2) 

Self 
Efficacy (X1) 

Perceive
d Usefulness 

(X3) 

2.7587
10 

16,846 
Complexity 

(X2) 

Perceived  
Ease of Use 

(X4) 

Perceived 
Usefulness 

(X3) Attitude 
Towards 

Using (X5) 

2.7587
10 

22,459 
Perceived  

Ease Of Use 
(X4) 

Perceived 
Usefulness 

(X3) Behavior
al Intention  
By Use (X6) 

2.7587
10 

68,914 
Attitude 

Towards 
Using (X5) 

Behavioral 
Intention  By 

Use (X6) 

Actual 
Technology 

Use (Y) 

2.7587
10 

129,995 

 
 
 

1. Hipotesa Variabel X1 dan X2 

H0= Apabila tidak ada pengaruh secara signifikan 
antara Self Efficacy dan Complexity bersama-sama 
terhadap Perceived  Ease of Use. 

H1= Apabila ada pengaruh secara signifikan antara 
Self Efficacy dan Complexity bersama-sama terhadap 
Perceived  Ease of Use. 

Dari hasil Tabel 16 Uji-F, Variabel X1 dan X2, f-hitung > 
f-tabel atau 22,707 > 2.758710, maka H0 ditolak. 
Kesimpulannya adalah Self Efficacy dan Complexity 
berpengaruh signifikan terhadap Perceived  Ease of Use. 

2. Hipotesa Variabel X1 dan X2 

H0= Apabila tidak ada pengaruh secara signifikan 
antara Self Efficacy, Complexity dan Perceived  Ease of 
Use bersama-sama terhadap Perceived Usefulness. 

H1= Apabila ada pengaruh secara signifikan antara 
Self Efficacy dan Complexity dan Perceived  Ease of 
Use bersama-sama terhadap Perceived Usefulness. 

Dari hasil Tabel 16 Uji-F, Variabel X1, X2 dan X4, f-
hitung > f-tabel atau 16,846 > 2.758710, maka H0 ditolak. 
Kesimpulannya adalah Self Efficacy dan Complexity dan 
Perceived  Ease of Use berpengaruh signifikan terhadap 
Perceived Usefulness. 

3. Hipotesa Variabel X3 dan X4 

H0= Apabila tidak ada pengaruh secara signifikan 
antara Perceived Usefulness dan Perceived  Ease of Use 
bersama-sama terhadap Attitude towards using. 

H1= Apabila ada pengaruh secara signifikan antara 
Perceived Usefulness dan Perceived  Ease of Use 
bersama-sama terhadap Attitude towards using. 

Dari hasil Tabel 16 Uji-F, Variabel X1 dan X2, f-hitung > 
f-tabel atau 22,459 > 2.758710, maka H0 ditolak. 
Kesimpulannya adalah Perceived Usefulness dan Perceived  
Ease of Use berpengaruh signifikan terhadap Attitude towards 
using. 

4. Hipotesa Variabel X1 dan X2 

H0= Apabila tidak ada pengaruh secara signifikan 
antara Perceived Usefulness dan Attitude towards using 
bersama-sama terhadap Behavioral Intention  By Use. 

H1= Apabila ada pengaruh secara signifikan antara 
Perceived Usefulness dan Attitude towards using 
bersama-sama terhadap Behavioral Intention  By Use. 

Dari hasil Tabel 16 Uji-F, Variabel X3 dan X5, f-hitung > 
f-tabel atau 68,914 > 2.758710, maka H0 ditolak. 
Kesimpulannya adalah Perceived Usefulness dan Attitude 
towards using berpengaruh signifikan terhadap Behavioral 
Intention  By Use. 

5. Hipotesa Variabel X1 dan X2 

H0= Apabila tidak ada pengaruh secara signifikan 
antara Behavioral Intention  By Use bersama-sama 
terhadap Actual Technology Use. 

H1= Apabila ada pengaruh secara signifikan antara 
Behavioral Intention  By Use bersama-sama terhadap 
Actual Technology Use. 

Dari hasil Tabel 16 Uji-F, Variabel X5, f-hitung > f-tabel 
atau 129,995 > 2.758710, maka H0 ditolak. Kesimpulannya 
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adalah Behavioral Intention  By Use berpengaruh signifikan 
terhadap Actual Technology Use. 

 
IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan  Tingkat Penerimaan SIMPUS Terhadap 
Pengguna dengan variabel Self Efficacy - Complexity terhadap 
Perceived  Ease of Use. Self Efficacy - Complexity terhadap 
Perceived Usefulness. Self Efficacy - Complexity - Perceived  
Ease of Use terhadap Perceived Usefulness. Perceived 
Usefulness - Perceived  Ease of Use terhadap Attitude towards 
using. Perceived Usefulness - Attitude towards using terhadap 
Behavioral Intention  By Use. Behavioral Intention  By Use 
terhadap Actual Technology Use menyatakan bahwa Uji 
Validitas dan Uji Reabilitas memberikan hasil pernyataan yang 
Valid dan reliabel dalam Kategori Baik. 

Nilai Rsquare Variabel X1, X2 terhadap X4, Variabel X1, 
X2, X4 terhadap X3, dan Variabel X3, X4 terhadap X5 masuk 
Kategori Kuat. Sedangkan Variabel X3, X5 terhadap X6, dan 
Variabel X6 terhadap Y masuk Kategori Sangat Kuat. 

Hasil Uji-F, untuk Variabel Self Efficacy dan Complexity 
dan Perceived  Ease of Use terhadap Perceived Usefulness 
memiliki nilai paling rendah, sedangkan Variabel Behavioral 
Intention  By Use bersama-sama terhadap Actual Technology 
Use memiliki nilai paling tinggi. 
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Abstrak 

Sistem skripsi online STMIK Amikom Purwokerto masih memliki banyak masalah, salah satunya yang terjadi adalah penerapan sistem 
skripsi online saat ini masih mengalami masalah misalnya ketika mahasiswa sudah menginputkan judul proposal skripsi di sistem mahasiswa 
juga harus menyetorkan proposal skripsi ke pihak Bagian Administrasi Akademik (BAA). Hal ini membuat fungsi dari sistem tersebut kurang 
bekerja secara optimal. Permasalahan diatas menunjukan perlunya pengembangan lebih lanjut pada sistem Skripsi online. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui tingkat penerimaan user terhadap sistem Skripsi online. Dengan metode Technology Acceptance Model (TAM), dan 
analisis regresi linier berganda dengan sampel dari mahasiswa. Hasil dari penelitian ini adalah variabel persepsi kebermanfaatan memiliki nilai 
t-hitung (5.204) < t-tabel (1.290) dan H1 diterima, variabel persepsi kemudahan penggunaan memiliki nilai t-hitung (4.838) < t-tabel (1.290) 
dan H1 diterima, variabel sikap terhadap penggunaan memiliki nilai t-hitung (4.564) < t-tabel (1.290) dan H1 diterima dan hasil uji f-test 
memiliki nilai f-hitung (90.965) > f-tabel (2.14) atau nilai sig (0.000) < α (0.10) dan H1 diterima maka dapat disimpulkan reliable.. 

 

Kata kunci : Penerimaan User, Skripsi Online, TAM, Regresi liner berganda. 

 

I. PENDAHULUAN 

Sistem Informasi (SI) merupakan salah satu asset yang 
wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Hal ini 
disebabkan karena SI sangat dibutuhkan guna menunjang 
kinerja perusaha. SI dalam perusahaan, dibutuhkan suatu tolak 
ukur keberhasilan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah 
hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam rangka menutup 
kemungkinan buruk tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan 
perusahaan untuk mengevaluasi sistem informasi yang tengah 
berjalan, demi menciptakan suatu iklim yang baik dalam 
kinerja perusahaan (Lapihu, 2014). 

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sarana 
pemunjang atau pendorong dalam mencapai tujuan organisasi. 
Pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara 
efektif jika anggota dalam organisasi memiliki kemampuan 
dan keahlian dalam menggunakan teknologi tersebut dengan 
baik (Mulyani dkk, 2015). Untuk itu, perlu dilakukan usaha-
usaha untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh 
terhadap penerimaan sistem Skripsi Online STMIK Amikom 
Purwokerto 

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan 
sebelumnya bahwa sistem skirpsi online masih terdapat 
beberapa permasalahan yang timbul, seperti contohnya ketika 
mahasiswa sudah menginputkan judul proposal skripsi ke 
sistem, seharusnya didalam sistem tersebut juga terdapat 
form/menu untuk menginputkan soft copy proposal skripsi. 
Tetapi pada kenyataanya mahasiswa harus menginputkan 

hanya judul saja kedalam sistem tersebut, dan mahasiswa 
menyetorkan proposal skripsi berupa hard copy ke bagian 
Bagian Administrasi Akademik (BAA).  

Hal tersebut membuat fungsi sistem skripsi online kurang 
bekerja secara optimal dan bagi mahasiswa membuat waktu 
menjadi kurang efektif karena harus bekerja dua kali. Dari 
permasalahan tersebut  menunjukan perlunya pengembangan 
lebih lanjut pada sistem Skripsi online yang digunakan pada 
STMIK Amikom Purwokerto. Identifikasi tingkat penerimaan 
pengguna terhadap sistem dan bagaimana hasil analisis 
terhadap penerapan sistem yang dijalankan pada saat ini 
diperlukan untuk membuat pengembangan yang akan 
dilakukan lebih tepat.  

Analisis nantinya akan berusaha mengetahui faktor-faktor 
yang mendukung keberhasilan penerapan sistem Skripsi 
Online, sehingga kegunaan dan keberlanjutan sistem ini dapat 
dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung 
pelayanan terhadap mahasiswa STMIK Amikom Purwokerto. 

Permasalahan itulah yang kemudian memunculkan 
pemikiran tentang bagaimana mengembangkan sistem Skripsi 
Online lebih lanjut secara tepat pada STMIK Amikom 
Purwokerto dan mengidentifikasi tingkat penerimaan 
pengguna terhadap sistem dan menganalisis penerapan sistem 
yang berjalan saat ini. Analisis yang dilakukan pengacu pada 
metode TAM. 
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II. METODE PENELITIAN 

1. Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan adaptasi 
dari Theory of Reasonede Action Model (TRA) yang secara 
khusus telah disesuaikan dengan model penerimaan sistem 
informasi oleh pengguna atau user. TAM memiliki dua sisi 
yaitu sisi pertama atau yang biasa disebut believes yang terdiri 
atas precieved usefulness dan precieved easy-of use dan sisi 
yang edua terdiri dari attitude, bihavior intention to use dan 
usage behavior (Davis, 1989). 

TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan 
penerimaan (acceptance) pengguna terhadap suatu teknologi 
atau sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis 
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM 
menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan 
manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunanya) 
dan perilaku, tujutan atau keperluan, dan penggunaan aktual 
dari pengguna atau user suatu teknologi atau sistem informasi 
(Davis, 1989). 

 

Gambar 1. Technology Acceptance Model 

(Davis, 1989) 

 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan regrasi linier berganda. 
Menurut Sugiyono (2012) Regresi Linier Berganda digunakan 
oleh peneliti bila penelitian bermaksud meramalkan 
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila 
dua variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 
(naik turunnya nilai). 

Menurut Sugiyono (2012) Dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, yaitu 
menentukan pengaruh signifikan antara variabel dependen (Y) 

dengan variabel independen ( , , , dan X4) dengan 

bentuk model yang digunakan adalah  

(1) 

Dimana Y adalah kepuasan penggunaan pada sistem 
Skripsi Online, “a” adalah konstanta,  “β” adalah koefisien 

regresi,  adalah persepsi kebermanfaatan,  adalah 

persepsi kemudahan penggunaan,  adalah sikap terhadap 

penggunaan teknologi dan X4 adalah minat perilaku 
menggunakan teknologi. 

3. Kerangka Pikir  

 

Gambar 2. Kerangka pikir penerimaan user sistem skripsi online 

 

Kerangka pikir dalam penelitian adalah pengaruh user 
acceptance terhadap sistem skripsi online. Peneliti melakukan 
penelitian diawali meninjau langsung objek penelitian dengan 
cara pengamatan dan wawancara pada mahasiswa STMIK 
Amikom Purwokerto. Selanjutnya merumuskan masalah yang 
terjadi kemudian mengidentifikasi variabel apa saja yang 
berhubungan dengan user acceptance. 

 Setelah diketahui variabel apa saja yang berhubungan, 
peneliti mengambil kesimpulan bahwa metode yang akan 
digunakan dalam penelitian adalah mengadopsi model TAM 
yang sudah disesuaikan dengan keadaan objek penelitian. 
Tahap selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan kuisioner kepada responden berisi pernyataan 
yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu persepsi 
kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, sikap terhadap 
penggunaan, dan penerimaan user terhadap penerapan sistem 
skripsi online.  

Selanjutnya analisis data menggunakan program statistik 
untuk memasukan data penelitian, mengolah dan mendapatkan 
hasil penelitian yang akan mengacu pembahasan pada variabel 
penerimaan user. Tahap selanjutnya adalah membuat 
kesimpulan dan saran untuk tahap akhir dari penelitian ini, 
kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 2 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini dibuat hipitesa yang seperti dapat 
dilihat pada Gambar 3. Hipotesis 1 menunjukan bahwa 

Variabel  ada hubungan Variabel , Hipotesis 2 Variabel 

 ada hubungan Variabel , Hipotesis 3 Variabel  ada 

hubungan Variabel , dan Hipotesis 4 variabel , ,  

bersama-sama ada hubungan dengan Variabel  
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Gambar 3. Model Hipotesis Penelitian 

H1: Ada hubungan antara persepsi kebermanfaatan  

penerimaan User Sistem Skripsi online.  

H2: Ada hubungan antara persepsi kemudahan 

penggunaan, dengan penerimaan User Sistem Skripsi online.  

H3: Ada hubungan antara sikap terhadap penggunaan, 

dengan penerimaan User Sistem Skripsi online. 

H4: Ada  hubungan   antara    intensitas perilaku 

penggunaan dengan penerimaan User Sistem Skripsi online.  

H5: Ada hubungan antara persepsi kebermanfaatan, 

persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, 

intensitas perilaku penggunaan dengan penerimaan User 

Sistem Skripsi online. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui suatu alat 

mampu mengukur suatu yang seharusnya diukur, instrument 

yang valid berarti instrument dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Berikut ini hasil dari 

pengujian validitas  

1) Presepsi Kebermanfaatan (Perceived Usefulness) 

Tabel 1 Uji Validitas Perceived Usefulness 

Variabel No. Instrumen r – hitung 
r – tabel 

(α = 0,1) 
Keterangan 

 

PU1 0.679 0.163 Valid 

PU2 0.787 0.163 Valid 

PU3 0.833 0.163 Valid 

PU4 0.726 0.163 Valid 

PU5 0.809 0.163 Valid 

PU6 0.764 0.163 Valid 

PU7 0.658 0.163 Valid 

PU8 0.767 0.163 Valid 

2)  Presepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease 

of Use) 

 

Tabel 2. Uji Validitas Perceived Ease of Use 

Variabel 
No. 

Instrumen 

r - 

hitung 

r – 

tabel 

(α = 

0,1) 

Keterangan 

 

PEOU1 0.675 0.163 Valid 

PEOU2 0.707 0.163 Valid 

PEOU3 0.740 0.163 Valid 

PEOU4 0.674 0.163 Valid 

PEOU5 0.728 0.163 Valid 

PEOU6 0.705 0.163 Valid 

 

3)  Presepsi Sikap Terhadap Pengguna (Attitude 

toward Using) 

Tabel 3. Uji Validitas Perceived Ease of Use 

Variabel 
No. 

Instrumen 

r - 

hitung 

r – 

tabel 

(α = 

0,1) 

Keterangan 

 

ATU1 0.691 0.163 Valid 

ATU2 0.664 0.163 Valid 

ATU3 0.684 0.163 Valid 
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4) Presepsi Kebermanfaatan (Perceived Usefulness) 

Tabel 4. Uji Validitas User Acceptance 

 Berdasarkan hasil uji Validitas menggunakan korelasi 

product moment terlihat bahwa 8 pertanyaan variabel presepsi 

kebermanfaatan, 6 pertanyaan variabel presepsi kemudahan, 3 

pertanyaan variabel intensitas perilaku penggunaan, dan 8 

pertanyaan variabel penerimaan user secara aktual mempunyai 

nilai r-hitung > r-tabel maka disimpulkan semua pernyataan 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui suatu indikator 

reliabel artinya indikator yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. Suatu indikator dinyatakan reliabel, bila koefisen 

reabilitas minimal 0.60. Hasil uji reliabilitas sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.804 4 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada output “Case 

Processing Summary”, yaitu menjelaskan tentang jumlah dan 

presentase data yang valid untuk diproses dan data yang 

dikeluarkan. Dapat diketahui bahwa data yang valid berjumlah 

103 dengan presentase 100% dan tidak ada yang dikeluarkan. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada output “Reability 

Statistics”, yaitu hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik 

Cronbach’s Alpha. Dapat diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

(0.804) > 0.60, maka dapat disimpulkan reliable. Data 

penelitian yang telah diolah dan dituangkan dalam bentuk 

tabel, grafik, foto atau gambar. Pembahasan berisi hasil 

analisis dan hasil penelitian yang dikaitkan dengan struktur 

pengetahuan yang telah mapan (tinjauan pustaka yang diacu 

oleh penulis), dan memunculkan teori–teori baru atau 

modifikasi terhadap teori – teori yang telah ada. 

3. Uji T-Test 

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan 
secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan 
menggunakan statistik T-Test. Penentuan hasil pengujian 
(penerimaan/penolakan H0) dapat dilakukan dengan 
membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau juga dapat dilihat 
dari nilai signifikansinya. Untuk membuat kesimpulan 
menerima atau menolak H0 , terlebih dahulu harus 
menentukan nilai-nilai t-tabel yang akan digunakan. Nilai ini 

bergantung pada besarnya degree of freedom (df) dan tingkat 
signifikansi yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 10% atau 
0.10 dan nilai df = n-k (103-3 = 100), diperoleh nilai t-tabel 
sebesar 1290. 

Tabel 6. Hasil Uji T-Test 

 

Tabel koefisien regresi menggambarkan bagaimana 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

penggunaan sistem secara aktual. 

t hitung < t tabel, H0 ditolak dan  H1 diterima 

t hitung > t tabel, H0 diterima dan H1 ditolak 

a. Presepsi Kebermanfaatan ( )  

Hipotesis: 

H0 = tidak ada pengaruh signifikan antara presepsi 

kebermanfaatan terhadap penggunaan sistem secara aktual. 

H1 = ada pengaruh signifikan antara presepsi 

kebermanfaatan terhadap  penggunaan sistem secara aktual 

Dari tabel menunjukan nilai t-hitung (4.042) < t-tabel 

(1.290). Nilai t positif menunjukan bahwa  mempunyai 

hubungan yang searah dengan . Jadi dapat disimpulkan  

tidak berpengaruh signifikan dengan . 

b. Presepsi Kemudahan Penggunaan ( )  

Hipotesis: 

H0 = tidak ada pengaruh signifikan antara presepsi 

kebermanfaatan terhadap penggunaan sistem secara aktual. 

H1 = ada pengaruh signifikan antara presepsi 

kebermanfaatan terhadap        penggunaan sistem secara aktual 

Dari tabel menunjukan nilai t-hitung (4.152) < t-tabel 

(1.290). Nilai t positif menunjukan bahwa  mempunyai 

hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan 

 tidak berpengaruh signifikan dengan . 

c. Sikap Terhadap Penggunaan ( )  

Hipotesis: 

H0 = tidak ada pengaruh signifikan antara presepsi 

kebermanfaatan terhadap penggunaan sistem secara aktual. 

Variabel 
No. 

Instrumen 
r – hitung 

r – tabel 

(α = 0,1) 
Keterangan 

 

AU1 0.744 0.163 Valid 

AU2 0.663 0.163 Valid 

AU3 0.669 0.163 Valid 

AU4 0.688 0.163 Valid 

AU5 0.723 0.163 Valid 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 1.408 1.271 1.108 0.271

X1 0.167 0.041 0.326 4.042 0

X2 0.29 0.07 0.358 4.152 0

X3 0.522 0.118 0.298 4.443 0

a. Dependent Variable: Y

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1
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H1 = ada pengaruh signifikan antara presepsi 

kebermanfaatan terhadap penggunaan sistem secara aktual 

Dari tabel menunjukan nilai t-hitung (4.443) < t-tabel (1.290). 

Nilai t positif menunjukan bahwa  mempunyai hubungan 

yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan  tidak 

berpengaruh signifikan dengan . 

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji T-Test 

Variabel T-hitung T-tabel Hasil Keterangan 

Konstanta 1.108    

Persepsi 

Kebermanfaatan 

 

 

4.042 

 

1.290 
 Ditolak 

 Diterima 

 

Signifikan 

Presepsi 

Kemudahan 

Penggunaan 

 

 

4.152 

 

1.290 
 Ditolak 

 Diterima 

 

Signifikan 

Sikap Terhadap 

Penggunaan 

 

 

4.443 

 

1.290 
 Ditolak 

 Diterima 

Signifikan 

4. Uji F-Test 

Uji F-Test dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen ,  dan  secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan dengan variabel dependen . 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 10% atau 
0.10. kriteria pengambilan keputusan yaitu H0 diterima bila f-
hitung < f-tabel dan H0 ditolak bila f-hitung > f-tabel. Df 1 = 
jumlah variabel – 1 (4-1 = 3) dan nilai df 2 = n-k-1 (103-3-1 = 
99), diperoleh nilai f-tabel sebesar 2.14. 

Tabel 8. Hasil Uji F-Test 

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Regressio

n
448.902 3 149.634 66.406 .000

b

Residual 223.079 99 2.253

Total 671.981 102

ANOVA
a

Model

1

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2  

Hipotesis penelitian dalam uji F adalah : 

H0 = tidak ada pengaruh signifikan antara presepsi 

kebermanfaatan, presepsi kemudahan penggunaan dan sikap 

terhadap pengguna secara simultan terhadap penerimaan user 

secara aktual. 

H1 = ada pengaruh signifikan antara presepsi 

kebermanfaatan, presepsi kemudahan penggunaan dan sikap 

terhadap pengguna secara simultan terhadap penerimaan user 

secara aktual. 

F hitung < F tabel atau Sig. > 0.10 (α) H0 ditolak dan  H1 

diterima 

F hitung > F tabel atau Sig. < 0.10 (α) H0 diterima dan H1 
ditolak. 

Berdasarkan hasil uji F tersebut menunjukan bahwa nilai f-

hitung (66.406) > f-tabel (2.14) atau nilai Sig. (0.000) < α 

(0.10), maka model regresi dapat digunakan dalam penelitian 

ini karena dapat dikatakan bahwa keempat variabel 

independen tersebut ,  dan  secara bersama-sama 

atau simultan berpengaruh signifikan terhadap  penerimaan 

user secara aktual. 

Tabel 9. Rekapan Hasil Uji F 

Variabel F-hitung F-tabel  Hasil Keterangan 

Persepsi 

Kebermanfaatan 

 

66.406 2.14 

 

Ditolak 

 

Diterima 

Signifikan 

Presepsi 
Kemudahan 

Penggunaan  

Sikap 
Terhadap 

Penggunaan  

   

Berdasrkan hasil uji F-Test tersebut maka ada pengaruh 

signifikan antara presepsi kebermanfaatan, presepsi 

kemudahan penggunaan dan sikap terhadap penggunaan 

secara simultan terhadap penerimaan user secara aktual pada 

sistem Skripsi Online di STMIK Amikom Purwokerto. 

IV KESIMPULAN 

1. Hasil uji T-Test setiap variabel sebagai berikut : 

a. Variabel persepsi kebermanfaatan memiliki 

nilai  t-hitung (5.204) < t-tabel (1.290), maka dapat 

disimpulkan H1 diterima yang artinya ada pengaruh 

signifikan antara presepsi kebermanfaatan terhadap 

penerimaan user secara aktual pada sistem Skripsi 

Online di STMIK AMIKOM Purwokerto. 

b. Variabel persepsi kemudahan penggunaan 

memiliki nilai  t-hitung (4.838) < t-tabel (1.290), 

maka dapat disimpulkan H1 diterima yang artinya 

ada pengaruh signifikan antara presepsi kemudahan 

penggunaan terhadap penerimaan user secara aktual 

pada sistem Skripsi Online di STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

c. Variabel sikap terhadap penggunaan 

memiliki nilai  t-hitung (4.564) < t-tabel (1.290), 

maka dapat disimpulkan H1 diterima yang artinya 

ada pengaruh signifikan antara sikap terhadap 

penggunaan terhadap penerimaan user secara aktual 

pada sistem Skripsi Online di STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

2. Hasil uji F-Test memiliki nilai f-hitung (90.965) > f-tabel 

(2.14) atau nilai Sig. (0.000) < α (0.10), maka dapat 
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disimpulkan H1 diterima yang artinya ada pengaruh 

signifikan antara persepsi kebermanfaatan, persepsi 

kemudahan penggunaan, dan sikap terhadap penggunaan 

secara simultan terhadap penerimaan user secara aktual 

pada sistem Skripsi Online di STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

3. Saran untuk penelitian ditambahkan variabel lain sebagai 

tambahan hal ini dikarenakan metode TAM 

mengindahkan faktor diluar dari variabel yang di 

tetapkan dalam TAM, seperti variabel jenis kelamin, 

umur, angkatan, dan lain-lain. 
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Abstrak 

 

Implementasi Sistem Informasi Akademik (SIA) pada Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengakomodasi dan meningkatkan layanan kebutuhan 
proses administrasi akademik. Namun tidak selamanya SIA berhasil diimplementasikan dan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan 
administrasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi serta mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi penggunaan SIA pada Perguruan Tinggi. Model pendekatan yang digunakan adalah Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology (UTAUT). Pemilihan metode ini dikarenakan metode ini mengkombinasikan 8 model penerimaan teknologi dan telah banyak 
digunakan dalam penelitian mengenai penerimaan teknologi dan sistem informasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa 
adanya pengaruh positif antara Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence dengan Behavior Intention terhadap tingkat 
keberhasilan implementasi SIA. Akan tetapi variabel yang memiliki pengaruh positif paling besar terhadap User Acceptance adalah Behavior 
Intention. 

Kata kunci : Persepsi Pengguna, Tingkat Keberhasilan, Sistem Informasi Akademik, UTAUT 

 

Abstract 

 

Implementation of Academic Information System (SIA) at Higher Education aims to accommodate and improve the need service of academic 
administration process. But SIA is not yet successfully implemented and the performance of academic management administration has not been 
improved well. This study aims to determine the success rate of implementation and to know the factors affect the use of SIA in Higher 
Education. The approach model used is Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). The reason using this method is 
because this method combines 8 models of technology acceptance and has been widely used in research on the acceptance of technology and 
information systems. The result of the research shows that there is a positive influence between Performance Expectancy, Effort Expectancy, 
Social Influence with Behavior Intention on the success rate of SIA implementation. However, the variable that has the greatest positive 
influence on User Acceptance is Behavior Intention. 

 

Keywords: User Perception, Level of Success, Academic Information System, UTAUT 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yan 
penting bagi organisasi, karena dapat meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi kinerja organisasi. Namun implementasi 
teknologi informasi tidak selamanya selalu berhasil, karena 
tidak sedikit implementasi teknologi infoemasi yang gagal 
dilakukan baik oleh instansi pemerintahan, perusahaan dan 
perguruan tinggi. Menurut Mustakini (2008), saat ini 
kegagalan pada implementasi teknologi informasi lebih 
terletak pada faktor manusia yaitu diakibatkan oleh aspek 
perilaku individu yang menggunakan sistem informasi atau 
teknologi informasi tersebut. Seperti halnya perilaku menolak 
teknologi informasi (resistance to change), kurangnya 
dukungan dari para pemakai akhir, ketidakmampuan pemakai 
akhir untuk mengaplikasikan dengan baik suatu teknologi 
informasi, dan teknologi informasi tidak dapat memberikan 
kepuasan pada pemakai akhir.  

Salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan 
teknologi informasi adalah sikap pengguna yang 
memanfaatkan teknologi tersebut. Goodhue (1995) 
menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi akan 
tergantung pada kemudahan dan pemanfaatan pemakai sistem 
terhadap teknologi yang ada dalam sistem karena teknologi 
akan membantu individu dalam menyelesaikan tugasnya. 
Sedangkan DeLone dan McLean (1992) dalam Mustakini 
(2007) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang secara luas 
digunakan sebagai prediktor kesuksesan implementasi 
teknologi informasi adalah kepuasan pemakai (user 
satisfaction). 

Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan suatu sistem 
yang dibangun untuk mengolah data-data akademik seperti 
halnya data mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal 
kuliah, pengolahan nilai, data keuangan, data kurikulum, data 
dosen dan juga data karyawan. Implementasi SIA pada 
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Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengakomodasi dan 
meningkatkan layanan kebutuhan proses administrasi 
akademik. 

Namun tidak selamanya SIA berhasil 
diimplementasikan dan dapat meningkatkan kinerja 
pengelolaan administrasi akademik. Munculnya kendala-
kendala oleh pengguna SIA seperti keterlambatan dan 
kesalahan dalam pengisian KRS, kesulitan untuk 
mengontrol mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa serta 
kesulitan dalam mengakses atau menggunakan SIA. Hal ini 
menyebabkan adanya ketidakakuratan data dan informasi 
yang diberikan kepada bagian lain sehingga dapat 
mengakibatkan pekerjaan pada bagian lain terganggu. 
Selain itu, mahasiswa sebagai pengguna SIA akan 
langsung menghubungi bagian adminstrasi akademik jika 
ada kesalahan yang dilakukan dalam menggunakan SIA. 
Hal tersebut menambah beban kerja bagian administrasi 
akademik dengan keterbatasan jumlah sumber dayanya. 

 
Maka dari itu, untuk memastikan keefektifan implementasi 

dan dampak positif yang diberikan oleh SIA dalam 
menghasilkan suatu informasi yang akurat, tepat waktu, dan 
relevan maka evaluasi terhadap sistem informasi merupakan 
hal penting yang harus dilakukan. Evaluasi menjadi penting 
agar pengguna yakin bahwa implementasi SIA mampu 
memenuhi kebutuhan individu dan organisasi dalam 
peningkatan kinerja. Untuk mengukur seberapa besar sistem 
tersebut memberikan manfaat kepada organisasi, maka 
diperlukan suatu evaluasi yang dapat memberikan gambaran 
keberhasilan sistem itu sendiri (Irwansyah, 2003). Evaluasi 
yang dilakukan terhadap teknologi informasi yang diterapkan 
perusahaan dimulai dari pemakai, karena pemakai 
diasumsikan dapat memberikan informasi mengenai 
teknologi informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhannya. 

Salah satu teori yang banyak digunakan sebagai acuan 
dalam penerimaan penggunaan terhadap SIA adalah Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). 
Pemilihan metode ini dikarenakan metode ini 
mengkombinasikan 8 model penerimaan teknologi. Pendapat 
ini diperkuat oleh Oshlyansky, dkk (2007) yang menemukan 
bahwa UTAUT cukup tangguh (robust), kendati 
diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan dapat digunakan 
lintas budaya. Model UTAUT tersebut telah banyak 
digunakan dalam penelitian mengenai penerimaan teknologi 
dan sistem informasi. 

II. METODE PENELITIAN 

a. Model Penelitian 

Model yang digunakan pada penelitian ini 
mengadopsi teknologi yang dikembangkan oleh 
Venkatesh, dkk (2003) yaitu model UTAUT (Unified 
Theory of Acceptanceand Use of Tecnology). Teori 
penerimaan teknologi informasi UTAUT mendasarkan 
pada teori-teori perilaku penggunaan teknologi dan 
penerimaan teknologi. Model teori ini bertujuan 
menjelaskan minat pengguna untuk menggunakan Sistem 
Informasi dan perilaku pengguna berikutnya. Model ini 
menjelaskan beberapa variabel diantaranya: 

1. Harapan kinerja (Performance Expectancy) merupakan 
tindakan dimana seseorang percaya bahwa dengan 
menggunakan sistem informasi tersebut akan membantu 
seseorang untuk mencapai keuntungan dalam kinerja. 

2. Hasil Usaha (Effort Expectancy) merupakan tingkat 
kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu 
sistem. 

3. Faktor Sosial (Social Influence) merupakan tingkat sejauh 
mana seorang individu memandang pentingnya faktor 
lingkungan kerjanya (dalam hal ini lingkup sosial) dalam 
penggunaan sistem baru, sehingga akan mempengaruhi 
atau menyakinkan dirinya bahwa dia juga harus 
menggunakan sistem baru tersebut. 

4. Kondisi yang memfasilitasi (Facilitating Condition) 
merupakan kepercayaan seseorang bahwa adanya fasilitas 
organisasi dan infrastruktur teknis yang ada, digunakan 
untuk mendukung penggunaan sistem tersebut. 

5. Perilaku Penggunaan (Use Behavior) 
merupakan intensitas atau frekuensi pemakai 
dalam menggunakan teknologi informasi.  

Model UTAUT ditunjukkan pada Gambar 1. Dibawah 
berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

b. Hipotesis Penelitian 

Hopotesis penelitian merupakan asumsi atau 
dugaan sementara terhadap hubungan dua variabel 
atau lebih yang masih harus di uji lagi kebenarannya. 
Gambar 2. menunjukan model hipotesa penelitian dari 
penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Model Hipotesa Penelitian 
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Keterangan: 

H1: Ada pengaruh antara Performance Expectancy    dengan    
Behavior Intention terhadap tingkat keberhasilan implementasi 
SIA. 

H2: Ada    pengaruh    antara    Effort Expectancy    dengan    
Behavior Intention terhadap tingkat keberhasilan implementasi 
SIA. 

H3: Ada pengaruh antara Social Influence 
dengan Behavior Intention terhadap tingkat 
keberhasilan implementasi SIA. 

H4: Ada pengaruh antara Behavior Intention 
dengan User Acceptance terhadap tingkat keberhasilan 
implementasi SIA. 

H5: Ada pengaruh antara Facilitating Conditions dengan 
User Acceptance terhadap tingkat keberhasilan implementasi 
SIA. 

H6: Ada pengaruh antara Performance Expectancy,   Effort   
Expectancy, dan Facilitating Conditions dengan 
Behavior Intention terhadap tingkat keberhasilan implementasi 
SIA. 

H7: Ada pengaruh antara Facilitating Conditions dan 
Behavior Intention dengan User Acceptance terhadap tingkat 
keberhasilan implementasi SIA. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Validasi  

Hasil pengujian   validitas   dari masing-masing 
pengukuran variabel menunjukan bahwa semua variabel 
dinyatakan sebagai variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini semuanya memiliki nilai Sig. (2-tailed) 
yang lebih kecil dari 0,05. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Rehabilitasi 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji alat ukur agar 
tidak menghasilkan bias (error free) dan mampu 
memberikan hasil pengukuran yang konsisten untuk untuk 
beberapa butir pengukuran pada waktu yang berbeda. 
Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan 
metode 

Cronbach’s α. Oei (2010) mengelompokan nilai 
Cronbach’s α sebagai berikut: 

 Cronbach’s α < 0,6 : Reliability dianggap buruk 

 Cronbach’s α 0,6 – 0,79 : Reliability diterima 

 Cronbach’s α 0,8 – 1,0 : Reliability dianggap baik 

Hasil pengujian reliabilitas menggunakan SPSS 23 
menunjukkan pada output Reliability Statistic. Dapat 
diketahui nilai Cronbach’s α adalah 0,947. Menurut Oei 
(2010), nilai 0,8 – 1 dianggap baik, karena nilai lebih dari 
0,9 maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Realibility Statistics 

 

 

 

 

3. Uji Hipotesis 

1. Hasil Summary Pengujian Korelasi 

 

  
Gambar 4. Summary Model Penelitian seluruh kolerasi 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa 
hubungan variabel terbesar adalah hubungan antara 
variabel Behavior Intention terhadap User Acceptance 
dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0,688. Dan 
hubungan variabel terkecil adalah hubungan antara variabel 
Performance Expectancy terhadap Behavior Intention 
dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0,202. 

 

 

 

 



CITISEE 2017                                                                                                                                              ISBN: 978-602-60280-1-3 

247 

 

2. Hasil Summaary Pengujian T-Test 

 
Gambar 5. Summary T-Test 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa 
secara parsial hubungan variabel terbesar adalah hubungan 
antara variabel Behavior Intention terhadap User Acceptance 
dengan nilai t-hitung sebesar 10,379. Dan secara parsial 
hubungan variabel terkecil adalah hubungan antara variabel 
Performance Expectancy terhadap Behavior Intention 
dengan nilai t-hitung sebesar 2,198. 

3. Hasil Summary Pengujian F-Test 

 
Gambar 6. Summary F-Test 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa secara 
bersama-sama hubungan variabel terbesar adalah hubungan 
antara variabel Behavior Intention dan Facilitating 
Condition terhadap User Acceptance dengan nilai f-hitung 
sebesar 61,397. Sedangkan variabel Performance 
Expectancy, Effort Expectancy dan Social Influence terhadap 
Behavior Intention dengan nilai f-hitung sebesar 28,414 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji korelasi, regresi menunjukan adanya 
pengaruh positif antara Performance Expectancy, 
Effort Expectancy, Social Influence dengan 
Behavior Intention terhadap tingkat keberhasilan 
implementasi SIA. Dan nilai dari hasil uji T-test 
dan F-test menunjukan bahwa baik secara parsial 
maupun bersama-sama Performance Expectancy, 
Effort Expectancy,SocialInfluence dengan 
Behavior Intention memiliki pengaruh positif 
terhadap tingkat keberhasilan implementasi SIA. 

2. Dari hasil uji korelasi, regresi menunjukan adanya 
pengaruh positif antara Behavior Intention dan 
Facilitating Condition dengan User Acceptance 

terhadap tingkat keberhasilan implementasi SIA. 
Dan nilai dari hasil uji T-test dan F-test 
menunjukan bahwa baik secara parsial maupun 
bersama-sama Behavior Intention dan Facilitating 
Condition dengan User Acceptance memiliki 
pengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan 
implementasi SIA. 

3. Dari hasil uji korelasi, regresi dan T-test 
menunjukan bahwa hubungan variabel terbesar 
adalah hubungan antara variabel Behavior 
Intention terhadap User Acceptance dan hubungan 
variabel terkecil adalah hubungan antara variabel 
Performance Expectancy terhadap Behavior 
Intention. Sedangkan hasil uji F-Test menunjukan 
bahwa secara bersama-sama hubungan variabel 
terbesar adalah hubungan antara variabel Behavior 
Intention dan Facilitating Condition terhadap User 
Acceptance dengan nilai f-hitung sebesar 61,397. 
Sedangkan variabel Performance Expectancy, 
Effort Expectancy dan Social Influence terhadap 
Behavior Intention dengan nilai f-hitung sebesar 
28,414. 
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Abstrak 

Teknologi informasi telah diimplemetasikan dalam berbagai bidang dalam suatu organisasi. Implementasi teknologi informasi 

tersebut diharapakan dapat memberikan kemudahkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan baik penggunaannya maupun pemberian 

hasil atau keputusan dalam suatu organisasi. Selaras dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, saat ini ilmu pengetahuan 

sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal penelitian, 

majalah, koran, laporan penelitian, modul praktikum, proceedings dan media elektronik di perpustakaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengatahui adanya pengaruh signifikan antara persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan sistem secara aktual pada sistem informasi perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto. Metode penelitian yang 

dilakukan adalah berdasarkan model Technology Acceptance Model. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Simple Random 

Sampling dengan jumlah responden sebanyak 97 responden yang terdiri dari karyawan, dosen, dan mahasiswa. Dalam penelitian ini 

dilakukan uji validitas dengan hasil semua pernyataan valid dan uji reabilitas dengan hasil 0.888 (realiable). Hasil perhitungan 

persamaan regresi linier berganda yaitu Y=11.138+(0.033)X1+(0.005)X2). Hasil T-Test untuk variable persepsi kebermanfaatan dan 

persepsi kemudahan penggunaan tidak ada pengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem secara aktual. Hasil F-Test adalah ada 

pengaruh signifikan antara persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan secara simultan terhadap penggunaan sistem 

secara aktual pada sistem informasi perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto. 

 

Kata kunci : Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Penggunaan Sistem Secara Aktual. 

 

Abstract 

Information technology has been implemented in various fields within an organization. Implementation of information technology is 

expected to provide ease in completing a job either its use or giving results or decisions in an organization. In line with the rapid 

technological developments, science is now needed by many parties. Science can be obtained from various sources, such as books, research 

journals, magazines, newspapers, research reports, practicum modules, proceedings and electronic media in the library. This study aims to 

find a significant influence between preceived of usefulness and preceived ease of use of actual system use of the system on information 

systems library STMIK AMIKOM Purwokerto. The research method is based on Technology Acceptance Model model. Sampling is done 

by Simple Random Sampling technique with the number of respondents as many as 97 respondents consisting of employees, lecturers, and 

students. In this research, validity test is done with the result of all valid statement and reliability test with result of 0.888 (realiable). The 

result of multiple linear regression equation is Y = 11.138 + (0.033) X1 + (0.005) X2). Result of T-Test for preceived of usefulness and 

preceived ease of use there is no significant influence to actual system use. The result of F-Test is there is significant influence between 

preceived of usefulness, preceived ease of use simultaneously to actual system use at library information system STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

 

Keywords: Preceived of Usefulness, Preceived Ease of Use, Actual System Use. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi telah diimplemetasikan dalam berbagai 
bidang dalam suatu organisasi. Implementasi teknologi 
informasi tersebut diharapakan dapat memberikan kemudahkan 
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan baik penggunaannya 
maupun pemberian hasil atau keputusan dalam suatu organisasi. 

Selaras dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, saat 
ini ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak. 
Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, jurnal penelitian, majalah, koran, laporan penelitian, 
modul praktikum, proceedings dan media elektronik di 
perpustakaan. 
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Menurut Fatmawati (2013) perpustakaan adalah sebuah 
ruangan ataupun tempat yang didalamnya memuat, menyimpan, 
dan memelihara bahan-bahan pustaka dengan sistem tertentu 
dengan tujuan dapat memudahkan proses temu kembali 
informasi ketika didayagunakan pemustaka. Menurut Sari dan 
Wulandari (2015) fungsi utama perpustakaan yaitu mengemas 
informasi yang ada agar lebih menarik untuk dilihat dan 
bukannya menciptakan informasi. Menurut Motiang, Malcolm, 
dan Anis (2014) Sebuah perpustakaan memainkan peran 
penting dalam memberikan layanan informasi dan sumber daya 
untuk membantu pengguna dalam studi mereka dan kegiatan 
penelitian. Perpustakaan memiliki informasi dalam bentuk 
buku, majalah, media audiovisual dan elektronik. Pengguna 
merupakan suatu hal yang sangat penting. Perpustakaan ada 
karena pengguna. Oleh karena itu mereka harus puas dengan 
layanan yang mereka terima. 

STMIK AMIKOM Purwokerto merupakan lembaga 
pendidikan perguruan tinggi komputer yang memberikan 
layanan pendidikan kepada para mahasiswanya. STMIK 
AMIKOM Purwokerto telah menerapkan teknologi informasi 
dalam proses perkuliahan baik akademik, keuangan, dan 
perpustakaannya. Keberadaan perpustakaan memang sangat 
penting dan sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa dan dosen 
dalam memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan baru dari berbagai 
sumber terbaru (buku, jurnal penelitian, majalah, koran, laporan 
penelitian, modul praktikum, proceedings, dan lain-lain). 
Semakin besar perpustakaan pasti semakin banyak koleksi yang 
dimiliki perpustakaan tersebut. Dan tentunya pengunjung 
perpustakaan tersebut juga akan bertambah semakin banyak 
karena mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan 
tersebut.  

Data pengunjung disajikan pada Tabel 1 dan data jumlah 
koleksi Perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto disajikan 
pada Tabel 2 sebagai berikut : 

TABEL I. DATA PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN STMIK AMIKOM 

PURWOKERTO 

Tipe Keanggotaan 
Tahun 

2013 2014 2015 

Mahasiswa 24.960 28.080 30.815 

Dosen 768 1.824 3.457 

Karyawan 12 29 51 

Kartu Super 6 8 10 

Total Pengunjung 25.746 29.941 34.333 

 

TABEL II. JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN STMIK AMIKOM 

PURWOKERTO 

Kategori Jumlah 

Buku 20.136 

Skripsi 1.658 

Jurnal 628 

Majalah 186 

Laporan Penelitian 279 

Modul Praktikum 96 

Proceedings 49 

Total Koleksi 23.032 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Perpustakaan 
STMIK AMIKOM Purwokerto telah berkembang dengan baik, 

terbukti dari peningkatan jumlah pengunjung dan koleksi yang 
dimiliki yaitu 23.032 koleksi. Dengan data yang telah diketahui 
tersebut jelas sangat diperlukannya pengimplementasian sistem 
informasi. 

Perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto telah 
mengimplementasi suatu sistem informasi perpustakaan yang 
disebut dengan SliMS (Senayan Library Management System) 
yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan sistem informasi 
perpustakaan tersebut diharapkan akan memberikan kemudahan 
dalam mengelola semua koleksi yang dimiliki. Sehingga 
nantinya pengunjung tidak akan mengalami kesulitan ketika 
mencari koleksi yang diperlukan untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan. Serta akan memberiakan rasa senang, nyaman 
dan kepuasan pada pengunjung. 

Namun dalam implementasi SliMS belum memberikan 
kebermanfatan, kemudahan, kenyamanan yang dibutuhkan oleh 
para pengguna. Hal ini disebabkan oleh mahasiswa yang tidak 
tertarik untuk menggunakan SliMS untuk memperoleh 
informasi terkait dengan referensi yang diperlukan. Mereka 
akan mengunjungi perpustakaan apabila memang sudah sangat 
mendesak dan hanya diperpustakaanlah informasi terkait 
dengan referensi yang diperlukan dapat diperoleh. 

Dengan latar belakang tersebut maka diperlukan penelitian 
untuk menganalisis pengaruh persepsi kebermanfaatan dan 
persepsi kemudahan penggunaan terhadap penggunaan sistem 
secara aktual pada sistem informasi perpustakaan STMIK 
AMIKOM Purwokerto. 

II.    METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota perpustakaan 
STMIK AMIKOM Purwokerto yaitu mahasiswa, dosen dan 
karyawan perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto dengan 
total populasi 2.900. 

Menurut Relawati (2014) menghitung penentuan jumlah 
sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan, maka 
pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Jumlah 
populasi adalah 2.900 populasi. Dalam penelitian ini batas 
toleransi kesalahan yang akan digunakan sebesar 10%. Maka 
jumlah sampel yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

n  = N / 1 + Ne2 

       = 2.900 / 1 + 2.900 (0,1)2 

       = 96.66667 ≈ 97 responden. 

B. Metode pengumpulan data 

Menurut Sugiyono (2013), jika dilihat dari sumbernya maka 
data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

 Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan 
kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan 
target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi yang 
dalam penelitian. 
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 Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak 
langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang 
dilakukan berupa sejarah perusahaan, ruang lingkup 
perusahaan, struktur organisasi, studi pustaka (buku, 
literatur, artikel, serta situs di internet). 

Menurut Sugiyono (2013) mengemukakan terdapat tiga 
pengumpulan data berdasarkan tekniknya yaitu wawancara, 
angket (kuesioner), dan observasi. 

C. Identifikasi Variable Penelitian 

Variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini 
diklasifikasikan menjadi dua, yakni 

 Variabel independen (bebas) adalah persepsi 
kebermanfaatan (X1), persepsi kemudahan penggunaan 
(X2). 

 Variabel dependen (terikat) adalah penggunaan sistem 
secara aktual (Y). 

D. Penentuan Instrumen Pertanyaan atau Pernyataan 

Instrument penelitian ini adalah menggunakan kuesioner 
yang berisikan pertanyaan dimana jawaban telah disediakan. 
Kuesioner dalam penilitian ini dilakukan dengan pernyataan 
berskala. 

Skala pengukuran dalam penilitan ini adalah dengan 
menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiyono (2013) Skala 
Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial. 

Dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan skala 
Likert ini, responden hanya memberi tanda, misalnya checklist 
atau tanda silang pada jawaban yang dipilih sesuai pernyataan. 
Kuesioner yang telah diisi responden perlu dilakukan 
penyekoran. Berikut ini bobot penilaian pada skala Likert 
disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut : 

TABEL III. BOBOT PENILAIAN SKALA LIKERT 

Pengukuran Bobot 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Biasa Saja 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

E. Model Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan regrasi linier berganda. 
Menurut Sugiyono (2012) Regresi Linier Berganda digunakan 
oleh peneliti bila penelitian bermaksud meramalkan bagaimana 
keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua variabel 
independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik 
turunnya nilai). 

Menurut Sugiyono (2012) Dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, yaitu 
menentukan pengaruh signifikan antara variabel dependen (Y) 

dengan variabel independen (X1 dan X2) dengan bentuk model 
yang digunakan adalah Persamaan (1) sebagai berikut : 

Y = a+ β1 X1+ β2 X2      (1) 

Dimana Y adalah kepuasan penggunaan pada sistem informasi 
perpustakaan, a adalah konstanta,  β1 - β2 adalah koefisien 
regresi, X1 adalah persepsi kebermanfaatan dan X2 adalah 
persepsi kemudahan penggunaan. 

 Uji T-Test 

Menurut Sugiyono (2012) Uji T-test menunjukkan 
apakah tiap-tiap variabel bebas secara parsial mempunyai 
pengaruh terhadap variabel tergantung yaitu pengaruh X1 
terhadap Y dan pengaruh X2 terhadap Y. Kesimpulan Uji t 
adalah menolak atau menerima H0. 

Pengujian melalui uji-t dilakukan dengan 
membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada derajat 
signifikan 10%. Apabila hasil pengujian menunjukkan: 

T hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

T hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

 Uji F-Test 

Menurut Sugiyono (2012) Uji F-test digunakan untuk 
menguji pengaruh variabel independen secara bersama–
sama (simultan) dengan variabel dependen. Pengujian 
melalui uji F dilakukan dengan membandingkan F-hitung 
(Fh) dengan F-tabel (Ft) pada derajat signifikan 10%. 
Apabila hasil perhitungan menunjukkan: 

Bila F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak atau menerima 
H1, yang berarti terdapat pengaruh secara simultan. 

Bila F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima atau menolak 
H1, yang berarti tidak terdapat pengaruh secara simultan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui suatu alat 
mampu mengukur suatu yang seharusnya diukur, instrument 
yang valid berarti instrument dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur. Berikut ini hasil dari 
pengujian validitas disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut : 



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

251 

 

TABEL IV. HASIL UJI VALIDITAS 

Variabel r-hitung 
r-tabel 

(α = 0,1) 
Keterangan 

Persepsi Kebermanfaatan 

X1 

PU1 0.766 0.146 Valid 

PU2 0.682 0.146 Valid 

PU3 0.674 0.146 Valid 

PU4 0.693 0.146 Valid 

PU5 0.750 0.146 Valid 

PU6 0.724 0.146 Valid 

Persepsi Kemudahan Penggunaan 

X2 

PEOU1 0.590 0.146 Valid 

PEOU2 0.721 0.146 Valid 

PEOU3 0.715 0.146 Valid 

PEOU4 0.772 0.146 Valid 

PEOU5 0.556 0.146 Valid 

PEOU6 0.716 0.146 Valid 

Penggunaan Sistem Secara Aktual 

Y 

AU1 0.197 0.146 Valid 

AU 2 0.201 0.146 Valid 

AU 3 0.266 0.146 Valid 

  

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan korelasi 
product moment terlihat bahwa 6 pernyataan variabel 
persepsi kebermanfaatan, 6 pernyataan variabel persepsi 
kemudahan penggunaan dan 3 pernyataan variabel 
penggunaan sistem secara aktual mempunyai nilai r-hitung 
> r-tabel maka disimpulkan semua pernyataan valid. 

 Uji reabilitas 

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui suatu 
indikator realibel artinya indikator yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 
menghasilkan data yang sama. 

Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 5 sebagai 
berikut : 

TABEL V. HASIL UJI RELIABILITAS 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 127 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 127 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.888 15 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada output “Case 
Processing Summary”, yaitu menjelaskan tentang jumlah 
dan presentase data yang valid untuk diproses dan data yang 
dikeluarkan. Dapat diketahui bahwa data yang valid 
berjumlah 127 dengan presentase 100% dan tidak ada data 
yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil uji reliabilitas harapan 
dan kenyataan pada output “Reliability Statistics”, yaitu 
hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach’s 
Alpha. Dapat diketahui nilai Cronbach’s Alpha (0.888), 
maka dapat disimpulkan reliable. 

B. Analisis Regresi 

Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi 
kemudahan penggunaan terhadap penggunaan sistem secara 
aktual pada sistem informasi perpustakaan STMIK 
AMIKOM Purwokerto dapat dilihat dengan menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan Persamaan (2) 
sebagai berikut :  

 Y=a+ β1 X1+ β2 X2             (2) 

Dimana  adalah penggunaan sistem secara aktual,  

adalah konstansa, β1- β2 adalah koefisien regresi, adalah 

persepsi kebermanfaatan dan adalah persepsi 

kemudahan penggunaan. 

Berikut ini Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut : 

TABEL VI. HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.138 .800  13.929 .000 

X1A .033 .046 .090 .726 .469 

X2A .005 .045 .015 .120 .905 

a. Dependent Variable: YA 

 
 

Berdasarkan Tabel VI hasil perhitungan persamaan 
regresi linier berganda diperoleh Persamaan (3) sebagai 
berikut: 

Y=11.138+(0.033) X1+(0.005) X2        (3) 

Persamaan (3) tersebut dapat dijelaskan seperti berikut: 

 Konstanta 

Nilai konstanta sebesar 11,138 menyatakan bahwa 
apabila persepsi kebermanfaatan (X1) dan persepsi 
kemudahan penggunaan (X2) bernilai 0 (nol), maka secara 

statistik penggunaan sistem secara aktual ( ) dimulai dari 

angka 11.138. 

 Koefisien regresi variabel X1 

Nilai koefisien persepsi kebermanfaatan sebesar 0.033 
menyatakan bahwa apabila variabel independen lain 
nilainya tetap dan persepsi kebermanfaatan mengalami 
kenaikkan 1, maka penggunaan sistem secara aktual akan 
mengalami peningkatan sebesar 0.033. 

 Koefisien regresi variabel X2 
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Nilai koefisien persepsi kemudahan penggunaan sebesar 
-0.005 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, 
maka penggunaan sistem secara aktual akan mengalami 
penurunan sebesar 0.005. 

 Uji T-Test  

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan 
secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan 
menggunakan statistik T-Test. Penentuan hasil pengujian 
(penerimaan/penolakan H0) dapat dilakukan dengan 
membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau juga dapat 
dilihat dari nilai signifikansinya. Untuk membuat 
kesimpulan menerima atau menolak H0, terlebih dahulu 
harus ditentukan nilai-nilai t-tabel yang akan digunakan 
Nilai ini bergantung pada besarnya degree of freeedom (df) 
dan tingkat signifikansi yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 10% 
atau 0.10 dan nilai t-tabel sebesar 1.28853. Berikut ini Hasil 
Uji T-Test disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut : 

TABEL VII. HASIL UJI T-TES 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.138 .800  13.929 .000 

X1A .033 .046 .090 .726 .469 

X2A .005 .045 .015 .120 .905 

a. Dependent Variable: YA 

 
 

Tabel koefisien regresi menggambarkan bagaimana 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen 
penggunaan sistem secara aktual. 

t hitung < t tabel, Ho diterima 

t hitung > t tabel, Ho ditolak 

Persepsi kebermanfaatan (X1) 

Hipotesis : 

H0 = Tidak ada pengaruh signifikan antara persepsi 
kebermanfaatan terhadap penggunaan sistem secara aktual. 

H1 = Ada pengaruh signifikan antara persepsi 
kebermanfaatan terhadap penggunaan sistem secara aktual. 

Dari tabel menunjukkan nilai t-hitung  (0.726) < t-tabel 
(1.28853). Nilai t positif menunjukkan bahwa X1 
mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat 
disimpulkan X1 tidak berpengaruh signifikan dengan Y. 
Persepsi kemudahan penggunaan (X2) 

Hipotesis : 

H0 =  Tidak ada pengaruh signifikan antara persepsi 
kemudahan penggunaan terhadap penggunaan sistem 
secara aktual. 

H1 =  Ada pengaruh signifikan antara persepsi 
kemudahan penggunaan terhadap penggunaan sistem 
secara aktual. 

Dari tabel menunjukkan nilai t-hitung  (0.120) < t-tabel 
(1.28853). Nilai t positif menunjukkan bahwa X2 
mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi 
dapat disimpulkan X2 tidak berpengaruh signifikan dengan 
Y. 

 Uji F-Test 

Uji F-Test dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 
independen (X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan dengan variabel dependen (Y). 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 10% 
atau 0.10. Kriteria pengambilan keputusan yaitu H0 diterima 
bila f-hitung < f-tabel dan H0 ditolak bila f-hitung > f-tabel. 
nilai f-tabel sebesar 1.99. 

Berikut ini Hasil Uji F disajikan pada Tabel 8 sebagai 
berikut : 

TABEL VIII. HASIL UJI F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.805 2 1.403 .630 .534
b
 

Residual 276.187 124 2.227   

Total 278.992 126    

a. Dependent Variable: YA 

b. Predictors: (Constant), X2A, X1A 

 
 

Hipotesis penelitian dalam uji F adalah : 

H0 =  Tidak ada pengaruh signifikan antara persepsi 
kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan 
secara simultan terhadap penggunaan sistem secara aktual. 

H1 =  Ada pengaruh signifikan antara persepsi 
kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan 
secara simultan terhadap penggunaan sistem secara aktual. 

F hitung < F tabel Ho diterima 

F hitung > F tabel Ho ditolak 

Berdasarkan hasil uji F tersebut menujukkan bahwa nilai 
f-hitung (0.630) > f-tabel (1.99), maka model regresi dapat 
digunakan dalam penelitian ini karena dapat dikatakan 
bahwa kelima variabel independen tersebut (X1, X2) secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 
(Y) penggunaan sistem secara aktual. 

Berdasarkan hasil uji F-Test tersebut maka ada pengaruh 
signifikan anatara persepsi kebermanfaatan dan persepsi 
kemudahan penggunaan secara simultan terhadap 
penggunaan sistem secara aktual pada sistem informasi 
perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Hasil uji T-Test setiap variabel sebagai berikut : 
1) Variabel persepsi kebermanfaatan memiliki nilai t-

hitung  (0.726) < t-tabel (1.28853), maka H0 diterima 
yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antara 
persepsi kebermanfaatan terhadap penggunaan sistem 
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secara aktual pada sistem informasi perpustakaan 
STMIK AMIKOM Purwokerto. 

2) Variabel persepsi kemudahan penggunaan memiliki 
nilai t-hitung  (0.120)  < t-tabel (1.28853), maka H0 
diterima yang artinya tidak ada pengaruh signifikan 
antara persepsi kemudahan penggunaan terhadap 
penggunaan sistem secara aktual pada sistem informasi 
perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto. 

b. Hasil uji F-Test memiliki nilai f-hitung (0.630)  > f-tabel 
(1.99) atau nilai Sig. (0.001) < α (0.10), maka H1 diterima 
yang artinya ada pengaruh signifikan antara persepsi 
kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan secara 
simultan terhadap penggunaan sistem secara aktual pada 
sistem informasi perpustakaan STMIK AMIKOM 
Purwokerto. 
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Abstrak 

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan internet sebagai alat komunikasi yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi perubahan komunikasi konvensional menjadi modern dan serba digital. 

Har’s gordyn merupakan sebuah usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak dibidang pembuatan korden dan taplak meja kain. Trend 

bidang usaha melalui facebook atau melalui onlineshop memang cukup menjanjikan. Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata dan kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih dari 

sekedar angka atau frekuensi. Implementasi pemanfaatan media sosial facebook diantaranya membangun strategi informasi, merancang promosi 

dan membangun komunitas dengan cara memanfaatkan group dan fanspage. 

 

Kata kunci : Har’s Gordyn, UKM, Facebook, Kualitatif. 

 

Abstract 

The rapid development of the world of technology and information in recent years, making the Internet as a communication tool that many 

people in demand. This is behind the change of conventional communication to be modern and digital. Har's gordyn is a small and medium 

enterprises (SMEs) engaged in the manufacture of curtains and cloth tablecloths. Trend the field of business through facebook or through the 

online shop is quite promising. The author uses descriptive qualitative research methodology where data collected mainly in the form of words 

and sentences, or images that have meaning more than just numbers or frequency. Implementation utilization of social media facebook such as 

Building information strategy, designing promotion and building community by using group and fan page. 

 

Keywords: Har’s Gordyn, SMEs, Facebook, Qualitative. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi 
dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan internet sebagai 
alat komunikasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal 
inilah yang melatarbelakangi perubahan komunikasi 
konvensional menjadi modern dan serba digital. 
Perkembangan inipun menjadi semakin pesat setelah internet 
mulai dapat diakses melalui telepon seluler dan muncul istilah 
telepon cerdas (smartphone). Smartphone memberikan 
fasilitas yang beraneka ragam, mulai dari SMS, MMS, 
Chating, Email, Browsing, serta fasilitas sosial media. 
Berdasarkan data pengguna internet Indonesia, sampai dengan 
akhir tahun 2005 pengguna internet Indonesia mencapai 16 
juta pengguna, naik hampir 50% dibandingkan dengan tahun 
2004 yang hanya 11 juta pengguna. Sementara pada akhir 
tahun 2011 pengguna internet Indonesia telah mencapai lebih 
dari 50 juta pengguna (Siswanto, 2013). 

Har’s gordyn merupakan sebuah usaha kecil dan 
menengah (UKM) yang bergerak dibidang pembuatan korden 
dan taplak meja kain. Har’s gordyn beralamat di Desa Rabak 
Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Har’s gordyn 

merupakan usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 2008. 
Proses produksi dikerjakan oleh masing – masing anggota 
keluarga yang beranggotakan 6 orang.  

Har’s gordyn saat ini baru melayani pemasaran di 

dalam lingkup barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, 

Banyumas, Cilacap, Kebumen) dengan melihat minat 

masyarakat yang cukup besar akan kebutuhan korden untuk 

rumah tangga maupun perkantoran serta peluang keuntungan 

yang menjanjikan, namun disisi lain persaingan dalam bisnis 

penjualan korden pun cukup ketat. Banyak kompetitor di area 

Barlingmascakeb yang menjual korden dengan varian model 

yang sama. Sasaran mereka pun sangat beragam. Setiap 

kompetitor saling menunjukan keunggulan – keunggulan 

produknya dengan merambah ke berbagai lini. Dengan 

demikian omzet yang didapatkan dari penjualan korden 

terkadang belum sesuai harapan. Melihat fenomena pasar yang 

demikian Har’s gordyn mencoba melalukan terobosan 

alternatif untuk meningkatkan potensi pemasaran produknya 

lebih luas lagi, bahkan harapannya bisa merambah sampai ke 

ranah internasional. Alternatif yang digunakan yaitu 

menggunakan media sosial facebook sebagai media promosi 

mailto:sitinurh1109@gmail.com%204destafajar30@gmail.com,%20%205lailysuhening18@gmail.com
mailto:sitinurh1109@gmail.com%204destafajar30@gmail.com,%20%205lailysuhening18@gmail.com
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produk kepada publik. Alasan dipilih media facebook sendiri 

adalah facebook merupakan konten media sosial yang sering 

dikunjungi oleh sebagian besar pengguna internet. Hal ini 

didasarkan oleh Asosiasi pengguna jejaring internet indonesia 

(APJII) tahun 2016. 

 

 

 
Gambar 1. Survey penggunaan media sosial oleh APJII 

(2016). 

 
Dari hasil survey yang dilakukan oleh APJII terhadap 

3(tiga) jejaring sosial yang sering dikunjungi terlihat jelas 
bahwa media sosial facebook merupakan media sosial yang 
paling banyak dikunjungi dengan total 71,6 juta pengunjung 
diikui instagram diurutan kedua dan youtube yang berada di 
urutan ketiga. 

Trend bidang usaha melalui facebook atau melalui 
onlineshop memang cukup menjanjikan. Menurut Gemilang 
(2012) menyatakan menurut temuan baru – baru ini oleh 
peneliti pasar Morpace, AS pengguna facebook rata-rata tiga 
menit sekali dihabiskan untuk online. Pengguna 18 sampai 34 
tahun menghabiskan waktu untuk online rata-rata 8,5 jam dan 
pengguna 55 tahun keatas menghabiskan 4,6 jam per minggu 
di facebook. Penelitian ini juga dieksplorasi aktivitas facebook 
oleh etnisitas. Menurut hasil, Asia adalah pengguna facebook 
terbesar, karena menghabiskan 39,6% per minggu waktu 
internet mereka untuk facebook. Sedangkan Afrika Amerika 
sebagai pengguna terbesar kedua sebanyak 35,1% dan terakhir 
adalah Hispanics yang menghabiskan waktu paling sedikit di 
facebook sebesar 31,7 %. 

Dalam bersaing dengan para kompetitornya, Har’s 
gordyn harus mempunyai strategi yang berbeda dalam 
memanfaatkan facebook sebagai sarana promosi online. Target 
market dari Har’s gordyn adalah ibu-ibu rumah tangga, para 
pekerja sampai pegawai kantoran. 

Aktivitas Har’s gordyn di facebook memudahkan 
konsumen dalam memilih dan mencari informasi yang lebih 
spesifik tentang produk korden dan taplak meja kain yang 
sedang digemari saat ini, desain terbaru dan perpaduan warna 
yang menarik atau sekedar mencari informasi tentang harga 
produk dan sebagainya. Pesan yang disampaikan melalui iklan 
Har’s gordyn ini kemudian dijadikan konsumen sebagai dasar 
referensi dalam mempertimbangkan berbagai alternatif 
sebelum melakukan pembelian. 

Berdasar asumsi di atas itulah, penulis mengambil 
judul penelitian tentang “Pemanfaatan Media Sosial Facebook 

Sebagai Media Pemasaran Produk (Study Kasus UKM Har’s 
Gordyn).” 

 

II. METODE PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Adapun tempat penelitian ini adalah:  
Har’s Gordyn  
Jl. Raya Desa Rabak Rt.04 Rw.06, Kalimanah, 
Purbalingga, Jawa Tengah.  
E-mail: harsgordyn@gmail.com  
Web: http://www.facebook.com/harsgordyn 
  

2. Bentuk dan Strategi penelitian 

a. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan bentuk 
studi kasus tunggal terpancang. Afriani (2012) Studi 
Kasus Terpancang adalah penelitian dimana penelitian 
tersebut terarah pada satu karakteristik. Artinya 
penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran 
(satu lokasi, atau satu objek).  

b. Strategi Penelitian 

Penulis menggunakan metodologi penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data yang 
dikumpulkan terutama berupa kata-kata dan kalimat, atau 
gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau 
frekuensi. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk 
mendapatkan analisis yang cermat terhadap suatu 
fenomena sosial tertentu. Penelitian mengembangkan 
konsep dan penghimpunan fakta, tetapi tidak melakukan 
pengujian hipotesa.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena 
peneliti hanya ingin memaparkan situasi dan peristiwa, 
mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai 
kondisi yang sebenarnya terjadi menurut kondisi nyata 
dilapangan, dalam hal ini adalah tentang strategi promosi 
penjualan online Har’s gordyn. Peneliti tidak mencari 
atau menjelaskan hubungan serta tidak menguji hipotesis 
atau membuat prediksi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Pemanfaatan Facebook Dalam Proses 

Pemasaran Korden Kepada Publik 

 

a. Strategi Informasi 

Menurut Utami dan Purnama (2012) Dalam 
komunikasi pemasaran, penyampaian informasi menjadi 
aktifitas paling penting. Informasi dalam komunikasi 
disebut juga sebagai pesan (message), dalam 
menyampaikan pesan, pemasar harus memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: 

 

mailto:harsgordyn@gmail.com
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1. Pola Pesan 

Menurut Machfoedz (2010), bagian terpenting 

dari strategi penyampaian pesan pemasaran adalah 

penetapan cara terbaik untuk mengkomunikasikan 

pokok pesan kepada khalayak sasaran dalam hal ini 

adalah konsumen/pelanggan. Ada 2 faktor yang perlu 

diperhatikan dalam penyampaian pesan (presentasi), 

yaitu: isi pesan harus berorientasi pada produk dan 

tingkat kepedulian konsumen harus terbangun. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

- Menyampaikan informasi yang sebenarnya 

tentang produk korden dan taplak meja yang 

dijual. 

- Menyisipkan humor-humor segar dalam status 

update. 

- Memberikan gambar-gambar produk korden 

rancangan desain terbaru yang inovatif, dan 

menarik konsumen. 

- Menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen 

tentang produk korden secara detail. 

- Meyakinkan konsumen bahwa Har’s gordyn dapat 

dipercaya dengan memberikan nomor kontak dan 

email maupun facebook untuk kemudahan 

komunikasi. 

- Jaminan barang rusak pada saat pengiriman akan 

diganti dengan barang yang baru dengan model 

dan  motif yang sama tanpa dibebankan biaya 

pengiriman. 

- Barang sesuai dengan yang tertera di fanspage. 

 
Gambar 2. Informasi kontak Har’s Gordyn 

 

2. Media Penyampaian 

Facebook memiliki beberapa fasilitas untuk 
menyampaikan pesan kepada membernya, dapat 
melalui message box (kotak pesan), posting status, 
catatan dan image tagging. Har’s gordyn 
menggunakan fasilitas-fasilitas ini secara berkala 
dan terencana, misal dengan cara: 

- 3 hari sekali mengirimkan informasi produk 

melalui message box maupun email. 

- 1 minggu sekali membuat catatan terkait 

dengan keunggulan produk. 

- 2 minggu sekali menghasilkan produk-

produk terbaru sehingga customer selalu 

mengupdate atau Melakukan inovasi 

produk sehingga customer tidak merasa 

bosan dengan model yang sama. 

- Selalu membuka line chatting facebook bagi 

customer yang hendak bertanya tentang 

produk Har’s gordyn. 
- Cantumkan ukuran dan harga serta material. 

 

3. Mengatur Penyampaian Pesan 

Mengatur frekuensi penyampaian pesan melalui 

media yang disediakan oleh facebook memang harus 

secara berkala dan terencana, adapun cara-caranya adalah 

sebagai berikut: 

- Menyampaikan Judul atau Subyek pesan yang 

menarik. 

- Mengirim pesan secara personal kepada customer, 

bukan massal agar tidak dianggap sebagai spam. 

- Membuat pesan sesingkat dan sejelas mungkin. 

- Selalu akhiri dengan kontak. 

- Membuat jadwal dan frekuensi pengiriman pesan 

secara berkala. 

- Mengunggah testimoni pelanggan yang telah 

memesan produk di Har’s Gordyn sebagai bentuk 

kepercayaan pelanggan. 

- Berikan feedback secepat mungkin sehingga 

pelanggan merasa dilayani dengan baik. 

 

b. Merancang Promosi 

Promosi dilakukan untuk berkomunikasi dan 
mempengaruhi pelanggan agar dapat menerima produk 
yang dihasilkan. Pemasar dapat merancang promosi 
dengan berbagai cara, seperti periklanan, promosi 
penjualan, publisitas penjualan individu dan kemasan 
yang menarik (Utami dan Purnama, 2012). Har’s gordyn 
melakukan promosi melalui beberapa cara diantaranya: 

1. Periklanan 

Menyampaikan pesan kepada konsumen berupa 
informasi produk, dalam bentuk gambar maupun 
deskripsi produk. 

2. Publisitas Penjualan Individu  

Publisitas Penjualan Individu atau Personal 
Selling adalah menjual secara langsung kepada 
masing-masing konsumen, ini dapat dilakukan 
dengan cara berkomunikasi langsung dengan 
konsumen, baik dengan cara mengirim pesan atau 
dengan melakukan obrolan. 

c. Membangun Komunitas 

Dengan mengintegrasikan sosial media ke dalam 
sistem pemasaran, banyak hal yang dapat dilakukan guna 
meningkatkan efisiensi manajemen hubungan pelanggan 
(customer relationship management), hal-hal yang 
dilakukan Har’s gordyn dengan facebook untuk adalah 
sebagai berikut: 

1.   Memanfaatkan Group Dan Fans Page Melalui 
Facebook 

Group dan fanspage atau halaman penggemar 
adalah sebuah layanan yang diberikan oleh  
facebook berupa halaman yang berisi informasi 
umum perusahaan/instansi yang dapat disukai (like) 
oleh pengguna facebook secara umum, sehingga 
pengguna yang menyukai halaman tersebut 
terkumpul menjadi satu komunitas penggemar. 
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Interaksi yang terjadi adalah ketika pemilik 
halaman mengirimkan informasi ke halaman 
tersebut dan atau salah satu penggemar 
mengirimkan informasi komentar di halaman 
tersebut, maka seluruh penggemar yang tergabung 
akan menerima informasi yang dikirimkan tersebut, 
sehingga hal ini dipandang sangat efektif untuk 
pemasaran. Dalam hal ini Har’s gordyn membuat 
halaman fanspage. 

 
Gambar 3. Fanspage har’s Gordyn 

 

 

 
Gambar 4. Fanspage Har’s Gordyn 

 

2.   Optimalisasi Facebook Marketing Melalui 
Aplikasi 

Facebook memiliki banyak fitur aplikasi yang 
dapat dimanfaatkan diantaranya adalah untuk 
mengadakan sebuah pooling (jajak pendapat). 
Dengan aplikasi jajak pendapat ini, pemilik 
usaha/instansi akan mendapatkan umpan balik 
(feedback) dari pelanggannya secara acak, sehingga 
hasil dari jajak pendapat tersebut dapat digunakan 
untuk menentukan kebijakan selanjutnya. 

 
Gambar 5. Posting produk Har’s Gordyn 

 

 
Gambar 6. Testimoni pelanggan Har’s Gordyn 

 

 
Gambar 7. Testimoni pelanggan Har’s Gordyn 

 

 
Gambar 8. Testimoni pelanggan Har’s Gordyn 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

penulis membuat kesimpulan UKM Har’s gordyn 

memanfaatkan media sosial facebook untuk memasarkan 

produknya kepada publik. Penulis menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai metode 

penelitian yang digunakan. Implementasi pemanfaatan yang 

dilakukan diantaranya Membangun strategi informasi yang 

meliputi pola pesan, media penyampaian dan mengatur 

penyampaian pesan yang diberikan. Kemudian meraccang 

promosi diantaranya membuat iklan dan publisitas kepada 

individu. Kemudian membangun komunitas dengan cara 

memanfaatkan group dan fanspage melalui facebook dan 

optimalisasi facebook marketing melalui aplikasi. 
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Abstrak 

Sistem informasi akademik di STMIK Amikom Purwokerto dapat memungkinkan mahasiswa untuk melihat dan mengolah data-data 

perkuliahan mereka. Data tersebut diantaranya adalah biodata mahasiswa, daftar mata kuliah, jadwal perkuliahan, daftar dosen, informasi 

transkip nilai, intormasi Kartu Hasil Studi (KHS), Kartu Rencana Studi (KRS), kartu ujian tengah semester / kartu ujian akhir semster. Semua 

data tersebut mahasiswa dapat melihatnya melalui situs akademik online STMIK Amikom Purwokerto dengan sangat mudah.Namun demikian 

tidak dipungkiri situs web yang menangani sistem informasi akademik online di STMIK Amikom Purwokerto tidak memiliki kekurangan, 

sehingga membutuhkan sebuah evaluasi sistem agar kedepannya kinerja dari website tersebut menjadi lebih baik. UTAUT merupakan salah satu 

model penerimaan teknologi  yang dirumuskan oleh empat determinan inti yang secara langsung menentukan terhadap minat dan penggunaan 

yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Penggunaan sistem KRS Online dipengaruhi secara 

tidak langsung oleh konstruk performance expectancy, effort expectancy dan social influence melalui minat perilak (behavior intention), dan 

dipengaruhi langsung oleh konstruk facilitating condition. Penggunaan metode UTAUT ini digunakan untuk menguji seberapa besar tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan KRS Online. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Akademik, Kepuasan Mahasiswa, UTAUT, Kartu Rencana Studi Online 

 

Abstract 

Academic information system at STMIK Amikom Purwokerto can enable students to view and process their lecture data. These data 

include student biography, course list, lecture schedule, lecturer list, value transcript information, study result card (KHS), Study Plan Card 

(KRS) card, Midterm exam card / semester final exam card. All these data students can see it through the online academic site STMIK Amikom 

Purwokerto with easy. However, there is no denying that the website has no shortage, so it requires a system evaluation so the future 

performance of the website will be better. UTAUT is one of the technology acceptance models formulated by four core determinants that 

directly determine the interest and the Online KRS system is indirectly influenced by performance expectancy, effort expectancy and social 

impact through behavior intention, and is directly influenced by the facilitating conditioning construct which is used to test how much student 

satisfaction with KRS Online. 

 

Keywords: Academic Information System, Student Satisfaction, UTAUT, Electronic Study Plan Card 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan di 
era globalisasi saat ini. Teknologi informasi telah menyita 
berbagai macam perhatian, sehingga kita sebagai sumber daya 
manusia harus mampu mengikuti fenomena perkembangan 
teknologi dari masa ke masa. Komputer merupakan salah satu 
bentuk teknologi informasi yang selalu mengalami 
perkembangan. Saat ini komputer banyak digunakan sebagai 
sumber dari pengolahan data baik dibidang kesehatan, 
pendidikan, dinas sosial, pemerintah, swasta dan dalam bidang 
lainnya, selain itu komputer juga dimanfaatkan sebagai sumber 
pencarian data yang berguna mempermudah kinerja serta kerja 
seseorang yang menggunakannya. Bukti nyata dalam 
pemanfaatan komputer untuk pencarian data adalah dengan 
menggunakan layanan internet. Seluruh sumber data maupun 

informasi dapat diakses dengan mudah dengan jaringan 
internet yang telah tersebar keseluruh penjuru dunia. 

Sebagai sekolah tinggi yang baik haruslah memiliki situs 
web  yang berguna memberikan informasi kepada masayarakat 
tentang instansi tersebut. Informasinya dapat berupa sejarah, 
visi dan misi, tujuan, kompetensi, profil serta informasi 
akademik yang ada pada sekolah tinggi tersebut. Tolak ukur 
dengan adanya informasi-informasi pada situs web ini 
menjadikan masyarakat mudah melakukan penilaian kualitas 
dari sekolah tinggi. STMIK Amikom Purwokerto merupakan 
suatu perguruan tinggi swasta terbaik yang ada di Provinsi 
Jawa Tengah. Hal ini dibuktikannya dengan akreditasi dari 2 
(dua) jurusan yang dimiliki yaitu Sistem Informasi dan Teknik 
Informatika memperoleh predikat B. STMIK Amikom 
Purwokerto menggunakan sistem informasi akademik yang 
dapat menyatukan semua informasi dari berbagai macam 
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bagian menjadi satu informasi secara logical sehingga bias 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. 
Sistem informasi akademik di STMIK Amikom Purwokerto 
dapat memungkinkan mahasiswa untuk melihat dan mengolah 
data-data perkuliah mereka. Data tersebut diantaranya adalah 
biodata mahasiswa, daftar mata kuliah, jadwal perkuliahan, 
daftar dosen, informasi transkip nilai, intormasi KHS (Kartu 
Hasil Studi), KRS (Kartu Rencana Studi), kartu ujian 
UTS/UAS. Semua data tersebut mahasiswa dapat melihatnya 
melalui situs akademik online STMIK Amikom Purwokerto 
dengan sangat mudah. Namun demikian tidak dipungkiri situs 
web yang menangani sistem informasi akademik online di 
STMIK Amikom Purwokerto tidak memiliki kekurangan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Analisis Sistem 

Menurut Mc Leod (2007) Analisis Sistem adalah penelitian 
terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang 
sistem baru atau memperbaharui sistem yang telah ada 
tersebut. Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai teknik 
pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian 
komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian 
komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai 
tujua mereka (Al Fatta, 2007). 

Menurut Jimmy (2008) istilah analisa sistem adalah sebagai 
penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam 
bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-
permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi 
dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan-perbaikannya. Analisis sistem menurut pendapat 
Satzinger, J.W., Jackson, R.B., & Burd, S.D. (2010) adalah 
proses pemahaman dan penentuan secara rinci apa yang 
seharusnya dicapai oleh sistem informasi. 

B. Kartu Rencana Studi Online 

Menurut Mahmudah dalam Pratama (2011) Kartu Rencana 
Studi adalah sebuah kartu atau borang (form) yang berisi 
tentang jumlah dan jenis mata kuliah yang harus diambil atau 
diprogram, sesuai dengan hasil prestasi mahasiswa pada 
semester sebelumnya dan prasyarat tiap mata kuliah. Khusus 
semester 1, mata kuliah yang diprogram adalah paket wajib. 
Dalam KRS tercantum data mahasiswa (NPM, Nama, Kelas, 
Jurusan, Jumlah Semester dan Tahun Akademik yang diikuti), 
Kode Mata Kuliah, Mata Kuliah, SKS dan Kelas yang diikuti. 
Pelaksanaan aplikasi sistem informasi KRS online dilakukan 
oleh mahasiswa dari setiap program studi yang akan mengikuti 
perkuliahan tiap semester. Dapat disimpulkan bahwa KRS 
(Kartu Rencana Studi) Online adalah suatu sistem registrasi 
perkuliahan yang digunakan oleh mahasiswa untuk proses 
pengambilan mata kuliah dan jadwal kuliah.  

C. Kepuasan Mahasiswa 

Kepuasan (Satisfaction) adalah perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 
kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau 
hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan 
maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan 
maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka 
pelanggan amat puas atau senang (Kotler, 2006). Jadi, 

kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas 
kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka 
pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka 
pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka 
pelanggan akan amat puas atau senang. Menurut Lovelock dan 
Wirtz (2011) kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan 
berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Kepuasan 
merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk 
atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat 
kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 
konsumsi konsumen. Kepuasan konsumen dapat diciptakan 
melalui kualitas, pelayanan dan nilai. 

D. UTAUT 

Dalam Sistem  Informasi Keperilakuan Venkatesh  
et al. (2003) menggabungkan delapan model penerimaan 
individual terhadap teknologi informasi untuk  
mengembangkan  Teori  Terpadu  Penerimaan  dan  Pengunaan 
Teknologi (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology atau UTAUT). UTAUT merupakan salah satu 
model penerimaan teknologi  yang dirumuskan oleh Venkatesh 
et al. (2003) setelah melakukan kajian ulang terhadap delapan 
model penerimaan teknologi sebelumnya yaitu Theory Of 
Reasoned Action (TRA), The Technology Acceptance Model 
(TAM), The Motivational Model, The Theory Of Planned 
Behavior (TPB), model penggabungan TAM dan TPB 
(CTAM- TPB), Model Of PC Utilization (MPU), The 
Innovation Diffusion Theory (IDT), dan The Social Cognitive 
Theory (SCT). Hasil kajian ulang ini telah menghasilkan suatu 
model  penerimaan  teknologi  baru  dan  kemudian  diuji  coba 
terhadap  215 responden sebagai pre eliminary test terhadap 
model awal penelitian dan 133 responden sebagai cross 
validation test terhadap model yang telah direvisi dalam 3  
rentang  waktu  yang  berbeda  yaitu  setelah  dilakukan  
pelatihan,  satu  bulan setelah implementasi, dan 3 bulan 
setelah implementasi. 

 TABEL I. INDIKATOR PENELITIAN METODE UTAUT 

 



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

260 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Wiyati dan Sarja (2014) dengan judul 
Analisis Awal Penerimaan Aplikasi E-Krs 
Menggunakan Pendekatan TAM (Technology 
Acceptance Model) . pada penelitian ini variable bebas 
yang diukur dalam penerapan E-KRS tersebut adalah 
Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) dan 
Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) terhadap 
variabel terikat (Behavioral Intention To Use) dan Sikap 
penggunaan (Attitude Toward Using). 

 Penelitian Handayani dan Sudiana (2015) dengan judul 
Analisis Penerapan Model UTAUT (Unified Theory Of 
Acceptance  And  Use Of Technology)  Terhadap 
Perilaku Pengguna Sistem Informasi (Studi Kasus: 
Sistem Informasi Akademik Pada Sttnas 1 Yogyakarta). 
Pada penelitian ini membahas tentang perilaku 
pengguna sistem yang berfokus pada Sistem Informasi 
Akademik dengan menggunakan Metode UTAUT 
untuk mengetahui bagaimana sikap perilaku mahasiswa 
terhadap penggunaan sistem informasi akademik 
tersebut. 

 Penelitian Kusuma, dkk (2016) dengan judul Analisis 
Usability dalam User Experience pada Sistem KRS 
Online UMM menggunakan USE Questionnaire. Pada 
penelitian ini berfokus pada penggunaan sistem KRS 
Online dengan variabel bebas yaitu variabel usefulness, 
variabel ease of use, dan variabel ease of learning 
terhadap variabel terikat satisfaction. 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh 
performance expectancy, effort expectancy, social influence, 
facilitating condition dan user adaption terhadap penerapan 
sistem KRS Online  STMIK AMIKOM Purwokerto. Dalam 
penelitian digunakan 4 variabel dari model Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTAUT)  yaitu 
performance expectancy, effort expectancy, social influence, 
facilitating condition dan user adoption. 

 

Gambar 1. Metode penelitian UTAUT 

A. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel bebas Performance 
Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence dan 
Facilitating Condition bersumber kepada Venkatesh, dkk 
(2003) dan variabel bebas User Adaption dalam hal ini 
merupakan Kepuasan Mahasiswa yang juga mengacu kepada 
Venkatesh, dkk (2003) yang dikembangkan oleh peneliti 
dengan penjelasan sebagai berikut :  

 Variabel Performance Expectancy (X1) 

1) Persepsi manfaat 
2) Meningkatkan efisiensi 
3) Meningkatkan kenyamanan 
4) Bekerja lebih cepat 

 Variable Effort Expectancy (X2) 

1) Keterampilan pengguna 
2) Persepsi kemudahan 
3) Kemudahan untuk dipelajari 
4) Kemudahan interaksi 

 Variabel Social Influence (X3) 

1) Persepsi manfaat 
2) Meningkatkan efisiensi 

 Variabel Facilitating Condition (X4) 

1) Sumber daya 
2) Pengetahuan 
3) Dukungan tenaga professional 

 Variabel Kepuasan Mahasiswa (Y) 

1) Tingkat kepuasan (Kinerja saat ini) kualitas layanan 
akademik  perguruan tinggi 

2) Tingkat kepentingan/harapan kualitas layanan 
akademik perguruan tinggi 

B. Hipotesis Penelitian 

Pada Gambar 1 menunjukan bahwa Hipotesa 1 yaitu 
Variabel X1 memiliki hubungan atau pengaruh terhadap 
Variabe; Y, Hipotesa 2 yaitu Variabel X2 memiliki hubungan 
atau pengaruh terhadap Variabel Y, Hipotesa 3 yaitu Variabel 
X3 memiliki hubungan atau pengaruh terhadap Variabel Y, 
Hipotesa 4 yaitu Variabel X4 memiliki hubungan atau 
pengaruh terhadap Variabel Y dan Hipotesa 4 yaitu 
X1,X2,X3,X4 memiliki hubungan terhadap Y. 

H1 : Ada hubungan antara Performance Expectancy dengan 
Kepuasan Mahasiswa  terhadap Penggunaan KRS Online 

H2 : Ada hubungan antara Effort Expextancy dengan Kepuasan 
Mahasiswa terhadap Penggunaan KRS Online 

H3 : Ada hubungan antara Social Influence dengan Kepuasan 
Mahasiswa terhadap Penggunaan KRS Online 

H4 : Ada hubungan antara Facilitating Condition dengan 
Kepuasan Mahasiswa terhadap Penggunaan KRS Online 
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Gambar 2. Indikator metode penelitian UTAUT 

C. Populasi dan Sample 

Peneliti menggunakan teknik Simple Random Sampling. 
Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel 
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi tersebut (Sugiyono, 2013). untuk penentuan ukuran 
sampel dilakukan dengan cara Rumus Slovin (Sugiyono, 2013) 

21 Ne

N
n


    (1) 

Berdasarkan data yang ada, mahasiswa yang berada di 
STMIK Amikom Purwokerto tercatat sebanyak 1458 
Mahasiswa, dengan penghitungan taraf kesalahan sebesar 10% 
maka dibuthkan sampel minimal 93 mahasiswa. 

D. Instrument Penelitian  

Instrumen penelitian menggunakan Skala Likert. Metode 
pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 
dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial 
(Sugiyono, 2013). Setiap pertanyaan memiliki nilai skor dari 1 
sampai dengan 5 atau dapat dilihat pada Tabel 3.1 Skor 
Kriteria: 

 TABEL II. SKOR KRITERIA 

• No Pilihan Kriteria • Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

• Sangat Tidak Setuju 

• Tidak Setuju 

• Normal 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

1 

2 

3 

4 

5 

 

E. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2012) Validitas menunjukkan kepada 
sejauh mana suatu alat mampu mengukur suatu yang 
seharusnya diukur. instrumen yang valid berarti instrumen 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 
Menurut Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa: “Untuk 
mengetahui valid tidak suatu instrumen penelitian, bila harga 
korelasi setiap item instrumen di bawah 0.30, maka dapat 
disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, 
sehingga harus diperbaiki atau dibuang.” Rumus yang 
digunakan untuk menguji validitas instrumen ini adalah 
Product Moment, sebagai berikut: 

  

   

 





})(}{{ 2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

   (2) 

Dengan keterangan rxy adalah koefisien validasi, X adalah 
adalah hasil pengukuran suatu tes yang ditentukan validitasnya, 
Y adalah kriteria yang dipakai. Dalam uji validitas setiap item 
pertanyaan membandingkan r hitung dengan r tabel, yaitu jika r 
hitung  > r tabel (degree of freedom) maka instrument dianggap 
valid. Jika r hitung < r tabel (degree of freedom) maka 
instrument dianggap tidak valid, sehingga instrument tidak 
dapat digunakan dalam penelitian. 

F. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2012) “Reliabilitas adalah pengukuran 
yang berkali-kali menghasilkan data yang sama atau 
konsisten”. Untuk mengetahui suatu instrumen dinyatakan 
reliabilitas, menurut Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa : 
“Suatu instrumen dinyatakan reliabel, bila koefisien reliabilitas 
minimal 0.60”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat 
diketahui bahwa suatu instrumen dinyatakan reliabel jika nilai 
Alpha ≥ 0.60, sedangkan suatu instrumen dinyatakan tidak 
reliabel jika nilai Alpha < 0.60. 

G. Analisis Regresi Sederhana 

Pengertian regresi linier sederhana menurut Sugiyono 
(2012) menyatakan bahwa regresi linier sederhana didasarkan 
pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 
independen dengan satu variabel dependen. Kegunaan analisis 
regresi linier sederhana menurut Jonathan Sarwono (2005) 
adalah untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel 
tergantung dengan menggunakan variabel bebas. 

bXaY     (3) 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah dimana 
nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan 
persamaan sebagai berikut: 
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat 
kepuasan mahasiswa dalam penerapan sistem KRS Online. 

H. Uji T-Test 

Menurut Sugiyono (2012) Uji T-test menunjukkan apakah 
tiap-tiap variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh 
terhadap variabel tergantung yaitu pengaruh X1 terhadap Y dan 
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pengaruh X2 terhadap Y. Kesimpulan Uji t adalah menolak 
atau menerima H0. 

Pengujian melalui uji-t dilakukan dengan membandingkan 
t-hitung dengan t-tabel pada derajat signifikan 10%. Apabila 
hasil pengujian menunjukkan: 

 T hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 T hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner 
yang dikirim langsung. Responden dalam dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa STMIK Amikom Purwokerto. Populasi 
dalam penelitian ini 1.458 mahasiswa, oleh karena itu jumlah 
responden yang dibutuhkan 93 responden. Peneliti menyebar 
kuesioner sebanyak 150 angket, namun 100 angket yang dapat 
diambil datanya, sedangkan 50 angket tidak bisa diambil 
datanya disebabkan karena terdapat pernyataan yang tidak di 
jawab oleh responden dan terdapat angket tidak kembali. 
Deskripsi variabel penelitian memperlihatkan rekapitulasi hasil 
jawaban harapan dan kenyataan responden untuk masing-
masing pertanyaan yang diperoleh dari hasil penyebaran 
kuesioner.  

 TABEL III. HASIL REKAPITULASI KUISIONER 

 

A. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui nilai uji validitas 
dari data kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 100 
mahasiswa. Pengujian ini menggunakan bantuan tools beruba 
Software SPSS 16.0 For Windows. Hasil dari masing-masing 
uji validitas dapat dilihat sebagai berikut : 

 TABEL IV. HASIL UJI VALIDITAS 

 

B. Uji Reliabilitas 

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk menguji alat 
ukur agar tidak menghasilkan bias (error free) dan mampu 
memberikan hasil pengukuran yang konsisten untuk beberapa 
butir pengukuran pada waktu yang berbeda, untuk mengetahui 
sejauh mana hasil pengukurannya dapat diandalkan dan 
konsisten dengan menggunakan α Cronbach. Nilai α lebih 
besar dari 0,6 dianggap diterima dan akan digunakan dalam 
penelitian ini  sebagai kriteria untuk lulus uji reliabilitas. Dari 
hasil uji reliabilitas pada output pertama dalah “Case 
Processing Summary”, yaitu menjelaskan tentang jumlah data 
yang valid untuk diproses dan data dikeluarkan serta 
presentasenya. Dapat diketahui bahwa data atau case yang 
valid berjumlah 100 dengan presentase 89.3% . 

 TABEL V. HASIL UJI RELIABILITAS 

 

Pada output kedua “Reliability Statistics”, adalah hasil dari 
analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach α. Dapat diketahui 
nilai Cronbach α adalah 0,732 karena nilai menunjukan pada 
hasil lebih dari Cronbach α = 0,6 maka butir-butir instrumen 
dinyatakan diterima dan reliabel. 
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C. Uji T-Test 

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan 
secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan 
menggunakan statistik T-Test. Penentuan hasil pengujian 
(penerimaan/penolakan H0) dapat dilakukan dengan 
membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau juga dapat dilihat 
dari nilai signifikansinya.  

Untuk membuat kesimpulan menerima atau menolak H0, 
terlebih dahulu harus ditentukan nilai-nilai t-tabel yang akan 
digunakan Nilai ini bergantung pada besarnya degree of 
freeedom (df) dan tingkat signifikansi yang digunakan. 
Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 10% atau 0.10 
dan nilai df = n-k-1 (100-4-1 = 95), diperoleh nilai t-tabel 
sebesar 1.293. Tabel 4.8, Tabel 4.9, Tabel 4.10, dan Tabel 4.11 
menggambarkan bagaimana variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen penggunaan sistem secara 
aktual.  

 t hitung < t tabel, Ho diterima 

 t hitung > t tabel, Ho ditolak 

V. KESIMPULAN 

A. Secara parsial Performance Exptectancy berpengaruh 
negatif terhadap dengan kepuasan mahasiswa terhadap 
penerapan sistem KRS Online sebesar 47,0% sedangkan 
53,0% Kepuasan Mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti. Artinya semakin menurun Performance 
Expectancy maka semakin menurunnya tingkat Kepuasan 
Mahasiswa. 

B. Secara parsial effort exptectancy tidak berpengaruh negatif 
dengan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penerapan 
sistem KRS Online sebesar 39,8% sedangkan 60,2% 
Kepuasan Mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. Artinya bahwa variabel effort exptectancy 
tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan mahasiswa. 

C. Secara parsial social influence berpengaruh negatif dengan 
tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan sistem 
KRS Online sebesar 21,6% sedangkan 78,4% Kepuasan 
Mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. Artinya semakin menurun social influence maka 
semakin menurunnya tingkat Kepuasan Mahasiswa. 

D. Secara parsial facilitating conditions berpengaruh negatif 
dengan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan 
sistem KRS Online sebesar 26,0% sedangkan 74,0% 
Kepuasan Mahasiswa dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. Artinya semakin menurun facilitating 
conditions maka semakin menurunnya tingkat Kepuasan 
Mahasiswa. 
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Abstrak 

E-learning sebagai inovasi dalam pendidikan memiliki potensi sebagai cara baru untuk dosen dalam mengajar dan meningkatkan 
kemampuan mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Melalui e-learning pembelajaran menjadi lebih efektif dilihat 
dari segi waktu¸ biaya¸ dan tenaga. Berbagai aktivitas perlu dirancang dalam e-learning sehingga dapat mendorong siswa menjadi aktif, 
interaktif dan kolaboratif, serta tetap termotivasi dalam lingkungan pembelajaran online. E-learning yang berkualitas tidak hanya memuat bahan 
ajar yang baik, tetapi juga harus dilengkapi dengan berbagai aktivitas yang membuat peserta didik senang dan menikmati pembelajaran online. 
E-learning yang seperti itu adalah e-learning yang engaging yaitu, e-learning yang memikat mahasiswa agar selalu datang mengunjungi dengan 
suka hati tanpa paksaan.Penelitian ini untuk menghasilkan dan mengetahui kelayakan media engaging e-learning. Metode penelitian yang 
digunakan adalah research and development model Alessi dan Trollip dengan tahapan perencanaan¸ desain dan pengembangan. Kelayakan 
produk divalidasi oleh mahasiswa dengan instrument pengumpulan data berupa angket. Penelitian ini menghasilkan Produk engaging e-learning 
yang merupakan media pembelajaran secara elektronik dengan dilengkapi beberapa fasilitas berupa chatt¸ forum¸ penugasan¸ dan kuis untuk 
menarik minat mahasiswa belajar memalui media ini. 

 

Kata kunci : engaging e-learning, media, pembelajaran . 

 

Abstract 

E-learning as an innovation in education has the potential as a new way for lecturers to teach and improve students' skills in the utilization 
of information technology optimally. Through e-learning learning becomes more effective in terms of time ¸ cost¸ and energy. Activities need to 
be designed in e-learning so as to encourage students to be active, interactive and collaborative, and remain motivated in the online learning 
environment. Quality e-learning not only includes good teaching materials, but also has to be complemented by activities that make learners 
happy and enjoy online learning. E-learning such as e-learning is engaging ie, e-learning that lures students to always come visit with a free 
heart without compulsionThis research is to develop and to know eligibility engaging e-learning media. Research method used Alessi and 
Trollip research and development model with stages plan, desigh and develop. Product feasibility valdated by students with data collection 
instrument in the form of questionnaire. This research produces engaging e-learning which is an electronic learning media with some facilities, 
there are chatt, forum, task, and quiz to attract students interest through media. 

 

Keywords: engaging e-learning, media, learning 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara dengan kualitas pendidikan yang 
masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Saat 
ini Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. 
Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah 
Palestina, Samoa dan Mongolia. Di ASEAN Indonesia 
menempati posisi 5 setelah negara Tailand. Salah satu faktor 
yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di 
Indonesia adalah masalah efektivitas. Efektivitas di sini 
meliputi metode pembelajaran yang diterapkan dan sumber 
daya yang ada. Hingga saat ini metode pembelajaran 
konvensional masih diterapkan di Indonesia. Walaupun pada 

beberapa lapisan pendidikan khususnya perguruan tinggi 
sudah banyak yang meninggalkan metode mempelajaran 
tersebut. Metode pembelajaran pada perguruan tinggi mulai 
merambah pada metode pembelajaran berfasilitas internet. Hal 
ini ditandai dengan banyaknya perguruan tinggi yang telah 
memiliki e-learning sebagai media pembelajaran.  

E-learning merupakan suatu bentuk pembelajaran 
berbasis web yang dapat diakses dari internet atau intranet 
(Sutopo 2012:143). E-learning sebagai inovasi dalam 
pendidikan memiliki potensi sebagai cara baru untuk dosen 
dalam mengajar dan meningkatkan kemampuan mahasiswa 
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dalam pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. 
Melalui e-learning pembelajaran menjadi lebih efektif dilihat 
dari segi waktu¸ biaya¸ dan tenaga. Berbagai aktivitas perlu 
dirancang dalam e-learning sehingga dapat mendorong siswa 
menjadi aktif, interaktif dan kolaboratif, serta tetap termotivasi 
dalam lingkungan pembelajaran online. E-learning yang 
berkualitas tidak hanya memuat bahan ajar yang baik, tetapi 
juga harus dilengkapi dengan berbagai aktivitas yang 
membuat peserta didik senang dan menikmati pembelajaran 
online. E-learning yang seperti itu adalah e-learning yang 
engaging yaitu, e-learning yang memikat mahasiswa agar 
selalu datang mengunjungi dengan suka hati tanpa paksaan. 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) merupakan salah satu 
mata kuliah teori yang ada di STMIK AMIKOM Purwokerto 
dengan bobot 2 SKS. RPL menjadi matakuliah yang 
menjenuhkan jika hanya disajikan dalam metode pembelajaran 
konvensional. Mahasiswa akan merasa jenuh dengan ceramah 
yang disampaikan dosen setiap kali pertemuan. Hal ini akan 
berimbas pada kurang fokusnya mahasiswa dalam menyerap 
pelajaran dan kemungkinan terburuk adalah mahasiswa 
enggan mengikuti kelas tersebut. Dengan adanya engaging e-
learning diharapkan mahasiswa tidak jenuh mengikuti 
pelajaran tersebut. 

Fokus penelitian ini pada permasalahan pengembangan 
media engaging e-learning matakuliah RPL di STMIK 
AMIKOM Purwokerto. Dengan perumusan masalah: 

1. Media engaging e-learning seperti apa yang tepat untuk 
matakuliah rekayasa perangkat lunak di STMIK AMIKOM 
Purwokerto? 

2. Bagaimana kelayakan media engaging e-learning pada 
matakuliah rekayasa perangkat lunak di STMIK AMIKOM 
Purwokerto? 

Tujuan pengembangan media engaging e-learning ini 
adalah untuk menghasilkan dan mengetahui kelayakan media 
engaging e-learning matakuliah RPL di STMIK AMIKOM 
Purwokerto. 

Tinjauan pustaka diambil dari beberapa sumber 
diantaranya pada artikel yang berjudul Blended Learning: 
Overcome The Weaknesses Of E-Learning And Traditional 
Approach ditulis oleh Nur Syamimi Mohd Razali dan 
Noraffandy Yahya dari Universiti Teknologi Malaysia, 
Malaysia (2010) mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran 
yang ada pada saat ini lebih banyak menggunakan aplikasi 
teknologi dalam pelaksanaannya, terutama pada tingkat  
institusi perguruan tinggi. Belakangan ini muncul strategi 
pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web 
dan lain-lain. E-learning merupakan salah satu pembelajaran 
berbasis web yang paling popular dan mendapat perhatian dari 
pengajar dan pelajar karena kefleksibelan dan kelebihan yang 
lain. Sistem ini dibuat untuk menggantikan sistem 
pembelajaran tradisional yang sudah sejak lama digunakan. 

Dalam pidato pengukuhan guru besar yang bertema 
Adaptive and Engaging E-Learning: Inovasi Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dalam Pendidikan Jarak Jauh oleh Prof. 
Herman Dwi Surjono, M.Sc., M.T., Ph.D. dari Universitas 
Negeri Yogyakarta, Yogyakarta (2015) menyimpulkan bahwa 
e-learning adalah pemanfaatan teknologi informasi atau web 

dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Mode komunikasi 
dalam e-learning: synchronous dan asynchronous. PJJ dan 
MOOC adalah contoh pemanfaatan e-learning. E-learning 
yang engaging adalah e-learning yang memikat mahasiswa 
agar selalu datang mengunjungi dengan suka hati tanpa 
paksaan. E-learning yang berkualitas tidak saja harus memuat 
bahan ajar yang baik, tetapi juga harus dilengkapi dengan 
berbagai aktivitas yang membuat peserta didik senang dan 
menikmati pembelajaran online. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian pengembangan (Research and Development) 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 
keefektifan produk (Sugiyono, 2014:297). Menurut Putra 
(2015:70) Research and Development (R&D) menekankan 
pada produk yang bermanfaat dalam berbagai bentuk sebagai 
perluasan, tambahan¸ dan inovasi dari bentuk-bentuk yang 
sudah ada. Penelitian ini akan pengembangan sebuah produk 
berupa media pembelajaran engaging e-learning yaitu sebuah 
produk media pembelajaran elektronik yang didesain agar 
dapat menarik minat mahasiswa untuk belajar menggunakan 
media pembelajaran e-learning. 

Penelitian pengembangan ini mengadaptasi model 
pengembangan menurut Alessi&Trollip karena dapat 
mendukung pengembangan media engaging e-learning 
berbasis web. Adapun tahapan pengembanganya mulai dari 
perencanaan¸ desain¸dan pengembangan. 

1. Perencanaan 
a. Mendefinisikan ruang lingkup media engaging e-learning 

yang dikembangkan pada matakuliah RPL dengan 
kompetensi dasar tertentu.  

b. Mengidentifikasi karakteristik pengguna 
1).Mengidentifikasi karakteristik Mahasiswa 

a) Indentifikasi kepada mahasiswa tentang kesulitan 
memahami materi pada matakuliah RPL. 

b) Identifikasi nilai hasil belajar mahasiswa pada 
matakuliah RPL di tengah semester sebelumnya 
melalui dokumentasi. 

c) Identifikasi kebutuhan produk yang akan dibuat 
pada aspek tampilan¸ navigasi¸ penyajian materi¸ 
dan aktivitas-aktivitas belajar pada matakuliah RPL. 

2). Mengidentifikasi karakteristik Dosen 
a) Identifikasi kompetensi dasar mana yang 

mahasiswa merasa sulit untuk dipahami dalam 
mencapai nilai pada matakuliah RPL. 

b) Indentifikasi sistem produk yang dibutuhkan pada 
matakuliah RPL. 

c) Indentifikasi kebutuhan produk yang akan dibuat 
pada aspek tampilan¸ navigasi¸ penyajian materi¸ 
dan aktivitas-aktivitas belajar pada matakuliah RPL. 

2.  Desain 

Berdasarkan hasil dari tahapan perencanaan di atas maka 
selanjutnya dilakukan tahapan desain. 

a. Mengembangkan ide-ide berdasarkan tahap perencanaan. 
b. Melakukan analisis konsep dan tugas untuk 

mengeksplorasi informasi yang didesain pada produk 
berkaitan dengan materi matakuliah RPL. 



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

266 

 

c. Perangkat pembelajaran matakuliah RPL seperti silabus, 
satuan acara perkuliahan (SAP), rencana program dan 
kegiatan pembelajaran (RPKP). 

d. Menterjemahkan hasil analisis materi matakuliah rekayasa 
perangkat lunak. 

e. Kebutuhan sistem seperti tampilan, penyajian materi, 
navigasi, dan aktivitas untuk menghasilkan rancangan. 

f. Membuat flow chart¸ layout  ̧ dan storyboard untuk media 
engaging e-learning. 

g. Menentukan desain tampilan. 
h. Persetujuan dari klien tentang desain produk. 
i.  Evaluasi dan revisi dilakukan pada setiap kesempatan untuk 

mengetahui kualitas produk selama tahapan desain. 
 

2. Pengembangan 

a. Mempersiapkan teks materi matakuliah rekayasa perangkat 
lunak. 

b. Sesuai silabus¸SAP¸ dan RPKP untuk diolah dalam bentuk 
media. 

c. Menggabungkan bagian-bagian. 

d. Menyiapkan materi-materi pokok seperti materi 
matakuliah rekayasa perangkat lunak dalam bentuk ppt, 
video, audio, html, multimedia, dll. Serta menentukan 
software, dan menyediakan domain dan hosting untuk 
media engaging e-learning.  

e. Membuat produk menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan 
dosen pada matakuliah RPL. 

f. Melakukan pengujian produk ke 5 orang mahasiswa 
dengan menggunakan media engaging e-learning sehingga 
diperoleh tanggapannya mengenai kelayakan produk 
tersebut. Kemudian  melakukan revisi akhir produk dengan 
membuat media final engaging e-learning. 

Adapun kriteria media yang digunakan untuk 
mengevaluasi produk dan sebagai aspek pembuatan instrument 
pada penelitian ini meliputi: 1) lingkup materi pembelajaran, 
2) antarmuka, 3) navigasi, 5) fitur tersembunyi, dan 5) 
kehandalan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan produk media engaging e-learning 
dijabarkan berdasarkan langkah-langkah pengembangan 
produk yang terdiri dari tahapan perencanaan¸ desain¸ dan 
pengembangan. Adapun paparan hasil pengembangan produk 
awal sebagai berikut: 

A. Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dari 
pembuatan produk berdasarkan kebutuhan pengguna yaitu 
mahasiswa dan dosen. 

1. Identifikasi ruang lingkup produk 

Pengembangan produk media engaging e-learning dibuat 
berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan dosen pada matakuliah 
RPL di STMIK AMIKOM Purwokerto.  

2. Identifikasi karakteristik pengguna 

a. Identifikasi kepada Mahasiswa 

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa 
diperoleh informasi yakni mahasiswa kesulitan memahami 
materi RPL. Media engaging e-learning yang dibutuhkan 
mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1) Tampilan media yang menarik seperti adanya gambar, 
animasi, logo kampus¸ tampilan halaman yang responsive 
dan jelas. 

2) Navigasi yang dibutuhkan seperti navigasi berupa tombol 
menu ataupun symbol dan navigasi yang konsisten disetiap 
halaman dalam bentuk horizontal serta dilengkapi juga 
menu bantuan media. 

3) Penyajian materi yang dibutuhkan seperti penyajian materi 
yang fleksibel dan mudah dipahami misalnya materi 
matakuliah RPL dalam bentuk ilustrasi melalui video 
tutorial, audio, teks, animasi, multimedia, gambar, dan 
gerakan.   

4) Aktivitas-kativitas yang dibutuhkan dalam media seperti 
kegiatan berdiskusi untuk menyampaikan pendapat, 
melibatkan mahasiswa dalam memecahkan masalah atau 
mencari solusi dari materi yang ada, aktivitas untuk 
berinteraksi antara dosen dan mahasiswa sehingga 
perkuliahan tidak hanya dilakukan searah¸ oleh karena itu 
dapat menggunakan melalui forum dan chat.  

b. Identifikasi kepada Dosen 

1) Berdasrakan hasil wawancara dan diskusi yang telah 
dilakukan mengenai media engaging e-learning yang 
dibutuhkan dosen pada matakuliah RPL, yakni sebagai 
berikut: 

2) Dosen menginginkan untuk hak akses sistem e-learning 
yang dibuat dengan bentuk sistem registrasi penggunanya 
diatur oleh dosen, karena mahasiswa yang sudah registrasi 
daftar ulang dan terdaftar di KRS baru diperbolehkan 
untuk akses media. 

3) Tampilan media mengunakan perpaduan warna¸ layout¸ 
dan desain media, memiliki kualitas yang baik pada 
gambar, animasi serta tampilan. 

4) Navigasi yang dibutuhkan pada web berbentuk mendatar 
(horizontal)¸ menurun (vertical) dan dibuat juga dalam 
bentuk bercabang dengan sub menu (dropdown)¸ selain itu 
dibutuhkan menu navigasi seperti login¸ logout, chat¸ 
forum, penugasan¸ dan kuis. 

5) Penyajian materi dikemas dalam bentuk visual melalui 
gambar, video, ilustrasi, dan teks.  

6) Aktivitas yang dibutuhkan seperti kegiatan untuk 
berdiskusi¸ aktivitas tanya jawab melalui forum dan chat 
serta tersedianya histori. Selain itu juga diperoleh 
informasi untuk evaluasi pembelajaran yang dibutuhkan 
berupa kuis dan penugasan yang dapat dilakukan secara 
online, jadi dosen dapat membuat kuis untuk mahasiswa 
yang bisa diaktifkan sesuai kebutuhan¸ dan disertai hasil 
skor dan nilai yang diperoleh. 
 

B. Desain  

Pada tahap desain dilakukan pembuatan flow chart, 
layout¸dan story board. Pada gambar 1. menjelaskan alur flow 
chart. 
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Gambar 1. Flow chart Media Engaging E-learning 

 

C. Pengembangan Produk 

Berdasarkan flowchart, layout¸ dan storyboard yang telah 
dibuat. Selanjutnya dilakukan pengembangan produk sebagai 
berikut: 

1) Mempersiapkan semua materi matakuliah RPL. 
2) Mempersiapkan materi pokok yang telah dibuat sesuai 

kebutuhan pengguna¸ seperti penyajian materi dalam 
bentuk teks. 
 

D. Pembuatan produk  

Pembuatan produk media engaging e-learning 
menggunakan pemograman berbasis web seperti html, php, 
javascript, jquery, dan pdosql untuk pembuatan database, serta 
CSS untuk mendesain web. Pembuatan menu navigasi 
didesain dalam bentuk mendatar (horizontal)¸ menurun 
(vertical) dan bentuk bercabang dengan sub menu 
(dropdown)  ̧yang terdiri dari menu feedbeck¸ petunjuk¸ chat¸ 
forum¸ tugas¸ login¸ logout¸ dan bantuan. Aktivitas chatt dan 
forum dilengkapi histori pengguna¸ serta tugas dan kuis yang 
dilengkapi skor dan penilaian. 

Secara garis besar hasil tampilan dan penjelasan 
komponen-komponen media engaging e-learning yang telah 
dikembangkan adalah sebagai berikut: 

Tampilan halaman login mahasiswa. Adanya email dan 
password yang harus diinputkan untuk login ke dalam media. 
Apabila mahasiswa belum terdaftar maka akan diarahkan ke 
menu register. 

 

Gambar 2. Halaman Login dan Register 

Tampilan halaman depan. Adanya menu feedbeck¸ 
petunjuk¸ forum¸ chat¸ matakuliah¸ tugas¸ kuis¸ dan logout. 

 

Gambar 3. Halaman Depan 

Tampilan halaman materi, menyajikan pokok bahasan 
matakuliah RPL dalam bentuk visual melalui gambar, video, 
ilustrasi, dan teks.. 

 

Gambar 4. Tampilan Halaman Materi  

Tampilan aktivitas penugasan. Adanya keterangan tugas 
dan mahasiswa dapat mengumpulkan tugas secara online serta 
dengan batasan waktu tertentu. 

 

Gambar 5. Tampilan Aktivitas Penugasan 
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Tampilan aktivitas kuis. Kuis dengan bentuk soal pilihan 
ganda yang harus dijawab mahasiswa dan adanya petunjuk 
menggunakan kuis. 

 

Gambar 6. Tampilan Aktivitas Kuis 

Tampilan aktivitas event dan feedback, digunakan untuk 
melihat jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.  

 

Gambar 7. Tampilan Aktivitas Event 

Tampilan aktivitas forum. Adanya topik diskusi untuk 
ditanggapi mahasiswa dan dosen. 

 

Gambar 8. Tampilan Aktivitas Forum 

Tampilan aktifitas chat. Chatting dapat dilakukan dengan 
mendaftar terlebih dahulu dan masuk ke room chatting. 

 

Gambar 9. Tampilan aktifitas chat 

Halaman Login dosen terdapat username dan password 
yang harus diisi agar dapat mengakses menu utama. 

 

Gambar 10 Tampilan Login Dosen 

Halaman dosen, dosen dapat melakukan pengolahan 
matakuliah yang diampu berkaitan tentang timeline untuk 
mengetahui log aktivitas¸chart¸ memasukan materi¸ membuat 
tugas¸ membuat kuis¸ dan menambahkan nilai. 

 

Gambar 11. Tampilan Halaman Dosen 

Kelayakan produk media engaging e-learning diperoleh 
dari mengujikan produk tersebut kepada 5 orang mahasiswa. 
Pada pelaksanaanya terlebih dahulu peneliti menjelaskan 
prosedur penggunaan media tersebut¸ berikutnya mahasiswa 
menggunakan media kemudian menanggapi melalui angket 
yang diberikan. Validasi produk mencakup: a) aspek materi 
seperti kesesuaian materi dan penyajian materi. b) aspek 
pembelajaran seperti kesesuaian interaksi pembelajaran dan 
umpan balik. c) aspek media seperti tampilan media, navigasi, 
dan sebagainya. 

Mahasiswa melakukan validasi produk media engaging e-
learning dengan 17 pertanyaan dalam angket dengan bentuk 
rating scale 1-4. Berdasarkan data angket tersebut diketahui 

skor maksimal = 68¸ skor minimal = 17¸ rata-rata ideal ( X ) = 
34 simpangan baku (SB) = 11,33. 

Konversi skor kelayakan dapat dilihat pada tabel1. 

Tabel 1. Konversi Skor kelayakan 

Rentang skor  Rerata Skor Kriteria 

74,80  >3¸40 Sangat baik 

61,6 74,80 
>2¸80-3¸40 Baik 

48,40  61,60 
>2¸20- 2¸80 Cukup baik 

35,20  48,40 
>1¸60- 2¸20 Kurang 

 35,20 
≤ 1¸60 Sangat 

kurang 

Hasil kelayakan produk dapat dilihat pada tabel 2 
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Tabel 2. Hasil Kelayakan Produk  

No Aspek 
yang 

dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 Materi 17 20 15 19 15 

2 Pembelajar
an 

27 28 28 27 25 

3 Media 15 16 12 15 16 

 Jumlah 
perolehan 
aspek 

59 64 55 61 56 

 Rerata 
skor 

3¸47 3,76 3¸23 3¸58 3¸29 

 Total 
perolehan 
aspek 

295 

 Persentase 86,76% 

 Rentang 
skor 

74,8  

 Rerata 
skor akhir 

3¸47 

 Kategori 
Skor 

Sangat baik 

Pada tabel 2 merupakan hasil perhitungan keseluruhan 
tiap aspek produk pada uji kelayakan produk yang dilakukan 

oleh 5 orang mahasiswa tersebut diperoleh rerata skor akhir 
sebesar 3¸47 dan berada pada rentang skor 74,8 ≤ X atau rerata 
skor akhir > 3¸40 dengan kategori kelayakan produk sangat 
baik serta persentase kelayakan sebesar 86,76%, maka hasil 
pengembangan produk tersebut sudah diangap layak 
digunakan.. 

IV KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan di STMIK AMIKOM Purwokerto dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

1. Produk media engaging e-learning yang dihasilkan 
merupakan media pembelajaran secara elektronik yang 
dilengkapi beberapa fasilitas berupa chat¸ forum¸ 
penugasan¸ dan kuis untuk menarik minat mahasiswa 
belajar memalui media ini.  

2. Kelayakan media engaging e-learning mencapai tingkat 
kelayakan berada pada rerata skor > 3¸47 dengan kategori 
kelayakan sangat baik. 
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Abstrak 

Posyandu merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang tersedia di setiap RW atau kelurahan di 
seluruh Indonesia. Sistem informasi Posyandu harusnya mampu menyediakan informasi yang lengkap, cepat dan akurat sehingga dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan bayi/balita. Namun saat ini informasi yang berkenaan 
dengan perkembangan kesehatan Ibu dan bayi di wilayah Kabupaten Banyumas masih sangat minim, sulit dikontrol dan dimonitor karena tidak 
adanya sistem informasi untuk melakukan pendataan yang baik dan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Sehingga sistem 
monitoring perkembangan kesehatan ibu dan bayi/balita sangat sulit dimonitor. Mengingat pentingnya informasi kesehatan ibu dan bayi/balita 
maka dalam penelitian ini akan membuat layanan Windows Communication Foundation yang bertujuan agar layanan dapat digunakan dan 
diakses oleh pihak-pihak terkait menggunakan beragam perangkat lunak yang dimiliki masing-masing untuk mengatasi masalah yang ada. 
Metode pengembangan penelitian ini adalah ICONIX yang mengkombinasikan metode waterfall dengan metode agile. Hasil pengujian WCF 
Service sebagai middleware antara client dengan aplikasi web untuk Posyandu menunjukkan hasil yang baik karena dapat memberikan respon 
sesuai dengan layanan yang diakses. Terdapat 6 layanan yang disediakan yaitu getIbuList, getAnakList, getBumilList,  getLayananAnakList, 
getLayananbumil List, getLayananWuspusList yang dibuat sesuai kebutuhan pelayanan di Posyandu. 

 

Kata kunci : Aplikasi Terdistribusi, Windows Communication Foundation, Sistem Informasi Posyandu, ICONIX. 

 
Abstract 

 
Posyandu is a place for people to get access to health services which available in every RW or kelurahan throughout Indonesia. Posyandu 

information system should be able to provide complete information, fast and accurate so that it can be used for decision-making related to 
maternal and infant/under-five health. However, current information regarding the development of mother and infant health in Banyumas 
Regency is still very low, difficult to be controlled and monitored because there is no information system to perform proper data collection and 
integrated with Banyumas Regency Health Office. So that monitoring system of health development of mother and baby/toddler is complicated 
to be monitored. Given the importance of maternal and infant/toddler health information, in this research will create a Windows 
Communication Foundation service that aims to make the service accessible and accessible by the parties using various software owned by each 
to solve existing problems. Development method of this research is ICONIX which combine waterfall method with the agile approach. WCF 
Service testing result as middleware between the client with a web application for Posyandu shows good result because it can give response 
according to service access. There are six services provided: getIbuList, getAnakList, getBumilList, getLayananAnakList, getLayananbumil List, 
getLayananWuspusList created as service requirement in Posyandu. 

 
Kata kunci : Distributed Application, Windows Communication Foundation, Posyandu Information system, ICONIX. 

 
I. PENDAHULUAN 

Pemeliharaan kesehatan ibu dan balita merupakan upaya 
pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat seperti 
peningkatan gizi yang baik, serta terciptanya lingkungan yang 
sehat, aman dan nyaman. Stategi pelayanan yang fokus pada 
pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah Pos Pelayanan 
Terpadu (POSYANDU). Posyandu merupakan wadah bagi 
masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan 
yang tersedia di setiap RW atau kelurahan di seluruh 
Indonesia. 

Posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara 
satu program dengan program lainnya yang merupakan forum 
komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis seperti halnya 
program Keluarga Berencana (KB) dengan kesehatan atau 
berbagai program lainnya yang berkaitan dengan kegiatan 
masyarakat (Wibowo dkk, 2014). Posyandu merupakan salah 

satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk 
dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat 
dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk 
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi/balita  
(Depkes RI, 2011). 

Penelitian mengenai sistem informasi posyandu pernah 
dilakukan sebelumnya antara lain dilakukan oleh Priskila dan 
Wibowo (2013) yang meneliti tentang efektivitas 
penggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) Elektronik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa E-KMS lebih baik dari KMS 
manual dan lebih disukai dibanding KMS manual. E-KMS 
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perlu dilengkapi dengan grafik dan jika memungkinkan 
menggunakan indikator yang lain. Penelitian lain tentang 
Perancangan Sistem Informasi Posyandu Online yang yang 
dilakukan oleh Wibowo,dkk (2014) betujuan untuk 
mempermudah mendapatkan sistem informasi yang mudah 
untuk diakses melalui sistem operasi android yang terdapat di 
smartphone dan menjadi solusi untuk para orang tua 
khususnya ibu rumah tangga atau wanita karir yang kurang 
mempunyai waktu untuk melakukan pengecekan kesehatan 
anak dipusat kesehatan anak. Selanjutnya penelitian 
Munawaroh (2014) yang membuat SIM-Posyandu. Manfaat 
dari penelitian tsb adalah dapat memberikan kemudahan, 
kecepatan, dan ketepatan dalam melakukan pendataan, 
pemrosesan, pengarsipan, serta penyajian informasi dan 
pelaporan yang berkaitan dengan perkembangan kesehatan Ibu 
dan bayi. Sehingga setiap kader kelompok Posyandu, 
Desa/kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten dapat 
memonitor informasi perkembangan kesehatan keluarga.  Pada 
penelitian Yani (2016) dilakukan pengembangan aplikasi e-
posyandu berbasis android. Hasil penelitiannya adalah sebuah 
aplikasi dengan fitur layanan informasi kesehatan dan status 
gizi balita berdasarkan usia, notifikasi imunisasi, layanan 
informasi imunisasi balita, serta grafik berat badan balita 
berdasarkan data dari Posyandu. Hasil pengujian implementasi 
aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi dapat diterima user 
dengan baik. Sedangkan pada penelitian Niswati, dkk (2016) 
mengenai sitem pengolahan data administrasi posyandu 
menghasilkan aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja 
posyandu dilihat dari laporan bulanan yang lengkap dan dapat 
dicetak tepat waktu sesuai kebutuhan posyandu. Namun 
disarankan agar sistem dilengkapi dengan fitur grafik KMS 
untuk mempermudah petugas posyandu dalam memantau 
perkembangan balita. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan 
sebelumnya masing-masing masih belum terintegrasi dengan 
dinas terkait. Sistem informasi Posyandu harusnya mampu 
menyediakan informasi yang lengkap, cepat dan akurat 
sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang 
berhubungan dengan kesehatan ibu dan bayi/balita. Namun 
saat ini informasi yang berkenaan dengan perkembangan 
kesehatan Ibu dan bayi khususnya di wilayah Kabupaten 
Banyumas masih sangat minim, sulit dikontrol dan dimonitor 
karena tidak adanya sistem informasi untuk melakukan 
pendataan yang baik dan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Banyumas. Sehingga sistem monitoring 
perkembangan kesehatan ibu dan bayi/balita sangat sulit 
dimonitor. 

Salah satu Teknologi yang dapat digunakan untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah Windows Communication 
Foundation (WCF). WCF adalah Application Programming 
Interface (API) yang dikembangkan oleh Microsoft untuk 
Service Oriented Architecture (SOA) (Tao,dkk., 2014).  Lebih 
teknis dijelaskan dalam penelitian Wijaya (2017) WCF 
menyediakan semacam pustaka bagi client yang ingin 
mengakses service-service yang dimiliki dengan registry. 
Dengan faslitas ini, developer di sisi client dapat mengetahui 
nama service, parameter-parameter masukan yang diperlukan, 
dan proses yang dimiliki oleh service yang bersangkutan. 

Penggunaan WCF di bidang kesehatan pernah dilakukan oleh 
Sarwosri, dkk., (2015) dan Wijaya (2011).  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dimana belum ada 
yang menerapkan Windows Communication Foundation untuk 
mendukung aplikasi Posyandu yang dibangun dan mengingat 
pentingnya informasi kesehatan ibu dan bayi/balita maka 
dalam penelitian ini akan membuat layanan Windows 
Communication Foundation  yang bertujuan agar layanan 
dapat digunakan dan diakses oleh pihak-pihak terkait 
menggunakan beragam perangkat lunak yang dimiliki masing-
masing untuk mengatasi masalah yang ada. 

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimana membuat layanan web service yang dapat 
digunakan untuk mengelola data Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu) yang dapat melakukan pemantauan 
kesehatan ibu dan bayi/Balita?  

b. Bagaimana cara mengujikan layanan web service yang 
telah dibuat?  

Dari rumusan masalah tersebut maka penelitian dibatasi 
sebagai berikut:  

a. Layanan dibuat menggunakan WCF services 

b. Pengujian dilakukan menggunakan  

c. Layanan diakses oleh Posyandu yang ada di wilayah 
Kabupaten Banyumas 

II. METODE PENELITIAN 

Metode untuk melakukan penelitian digunakan metode 
ICONIX. Metode ini mengkombinasikan metode 
pengembangan waterfall  dengan metode pengembangan 
agile. Tahapan dimulai dengan membuat use case diagram, 
sequence diagram, dan class diagram. ICONIX dipilih karena 
pengembangan aplikasi WCF membutuhkan metode rekayasa 
perangkat lunak yang ringan. ICONIX sudah sering digunakan 
untuk membangun perangkat lunak tersebut. Gambar 1 
merupakan metode ICONIX. 

 

Gambar 1. Metode ICONIX 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisa dan Desain 

Pada tahapan ini akan dipaparkan analisa dan pembahasan 
hasil penelitian. Hasil penelitian adalah gambar, grafik, tabel, 
dll yang dapat dipahami dengan mudah.  

a. Use case Model 

Layanan WCF service yang dapat diakses oleh user 
antara lain Lihat data Ibu, Lihat data Anak, Lihat data 
Bumil, Lihat data Layanan Anak, Lihat data Layanan 
Bumil dan Lihat data Layanan WUS-PUS. Gambar 2 
menunjukkan diagram  use case layanan Posyandu. 

 

Gambar 2. Use Case Model 

b. Sequence Diagram 

Gambar 3 menunjukkan user melihat informasi data anak 
dengan mengakses WCF Service getAnakList yang ada 
di Service1.SVC kemudian layanan akan mengembalikan 
nilai berupa data anak yang tersimpan di database.  

 

Gambar 3. Sequence Diagram untuk Lihat Data Anak 

 

Gambar 4 menunjukkan user melihat informasi data 
layanan anak dengan mengakses WCF Service 
getLayananAnakList yang ada di Service1.SVC 
kemudian layanan akan mengembalikan nilai berupa data 
layanan anak yang tersimpan di database. 

 

Gambar 4. Sequence Diagram untuk Lihat Data Layanan 
Anak 

 

Gambar 5 menunjukkan user melihat informasi data ibu 
hamil dengan mengakses WCF Service getBumilList 
yang ada di Service1.SVC kemudian layanan akan 
mengembalikan nilai berupa data ibu hamil yang 
tersimpan di database. 

 

Gambar 5. Sequence Diagram untuk Lihat Data Ibu 
Hamil 

 

Gambar 6 menunjukkan user melihat informasi data 
layanan ibu hamil dengan mengakses WCF Service 
getLayananBumilList yang ada di Service1.SVC 
kemudian layanan akan mengembalikan nilai berupa data 
layanan ibu hamil yang tersimpan di database. 

 

Gambar 6. Sequence Diagram untuk Lihat Data Layanan 
Ibu Hamil 
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c. Class Diagram 

Gambar 7 merupakan class diagram berdasarkan use 
case diagram yang berisi form, layanan, tabel dan fungsi 
pada WCF Sevice untuk Posyandu. 

 

Gambar 7. Class Diagram untuk aplikasi WCF 

 

2. Implementasi 

Gambar 8 merupakan skema WCF pada sistem informasi 
Posyandu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skema WCF pada Sistem Informasi Posyandu 

 

Berdasarkan analisa kebutuhan user maka layanan yang 
dibuat adalah getIbuList untuk menampilkan informasi 
data ibu, getAnakList untuk menampilkan informasi data 
anak, getBumilList untuk menampilkan informasi data 
ibu hamil, getLayananAnakList untuk menampilkan 
informasi data layanan kesehatan yang diberikan kepada 
anak, getLayananBumilList untuk menampilkan 
informasi data layanan kesehatan yang diberikan kepada 
ibu hamil, getLayananWuspusList untuk menampilkan 
informasi data layanan kesehatan yang diberikan kepada 
wanita usia subur. 

 

3. Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan memanggil layanan 
getIbuList untuk menampilkan data ibu. Gambar 9 
menunjukkan pengujian WCF service getIbuList yang sudah 
dibuat dan dapat diakses serta menampilkan data ibu yang 
tersimpan didalam database server.  

 

Gambar 9. Hasil pengujian WCF Service getIbuList 

 

IV KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

a. Hasil pengujian WCF Service sebagai middleware antara 
sistem informasi posyandu dengan server dinas 
kesehatan menunjukkan hasil yang baik dan sesuai 
dengan layanan yang diakses 

b. Terdapat 6 layanan yang disediakan yaitu getIbuList, 
getAnakList, getBumilList, getLayananAnakList, 
getLayananbumil List, getLayananWuspusList yang 
dibuat sesuai kebutuhan pelayanan di Posyandu. 
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Abstrak 

Kompetensi terhadap TIK memiliki implikasi terhadap penggunaan TIK di sekolah khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan 

pengambilan keputusan. Saat ini, khususnya pada TK Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Kabupaten Purbalingga sebagian besar telah 

memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang pekerjaan para guru. Pekerjaan-pekerjaan tersebut berelasi dengan administrasi sekolah yang 

kian banyak. Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh para guru masih dikatakan rendah. Hal ini dilihat dari cara mereka ketika mengoperasikan 

operating system yang tampaknya masih merasa kesulitan. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu untuk mengetahui tingkat kompetensi para guru 

terhadap penggunakan TIK di sekolah. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi.  

 

Kata kunci : kompetensi TIK, guru, administrasi sekolah. 
 

 

Abstract 

 

Competence to ICT’s has implications for the use of ICT in schools especially in improving accessibility and decision making. Currently, 

especially in TK TK Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Purbalingga Regency has mostly utilized information technology to support teachers' work. 

These jobs are related to more and more school administration. While the competence of teachers is still low. This is seen from the way they are 

when operating the operating system that seems to still find it difficult. This research is qualitative that is to know the level of competence of 

teachers to the use of ICT in school. While the method used in this study using regression analysis. 

 

Keywords: ICT competencies, teacher, school administration. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi bukan lagi hal baru di dalam dunia 

pendidikan. Sebaliknya, teknologi informasi telah berpengaruh 

secara signifikan terhadap proses pendidikan tersebut. Seperti 

penunjang kegiatan belajar mengajar, membantu dalam 

mengerjakan administrasi sekolah, dan lain sebagainya. 

Pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Sebagai 

contoh terdapat data siswa, data pembayaran SPP, data 

pembelian alat kelengkapan sekolah, dan data-data lainnya yang 

dapat dijadikan pedoman bagi kepala sekolah untuk melakukan 

penganggaran sehingga kebutuhan sekolah dapat terpenuhi. Hal 

tersebut merupakan suatu proses administrasi yang harus diolah, 

diproses, dan menghasilkan laporan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 

beberapa sekolah di TK Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal 
Kabupaten Purbalingga sebagian besar telah 

mengimplementasikan teknologi informasi. Hal ini terbukti 

dengan telah dimilikinya beberapa piranti terkait teknologi 

informasi. Diantaranya adalah laptop dan atau komputer serta 

printer. Sebagian besar guru berasumsi bahwa penggunaan 

piranti pendukung TI tersebut sangat penting karena menjadi 

salah satu aset sekolah guna membantu pekerjaan sehari-hari. 

Namun, ada sebagian yang berasumsi bahwa cara konvensional 

masih lebih nyaman untuk digunakan. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk  mengimplementasikan TI di waktu 

mendatang.  

Dalam perspektif lain pemanfaatan TIK dalam layanan 

administrasi sekolah adalah suatu kebutuhan. Meski pada 

praktiknya menuai banyak kendala baik secara teknik maupun 

non teknis (Idrus, 2014). Begitu juga pada TK Raudhatul 

Athfal/Bustanul Athfal di Kabupaten Purbalingga yang 

memiliki permasalahan dalam hal kompetensi terhadap TIK 

yang dimiliki oleh para guru. Melihat kenyataan yang ada, 

proses administrasi sekolah masih dijalankan oleh sebagian 

besar guru dan kepala sekolah yang bersangkutan. Jika harus 

menambah pegawai maka akan menambah biaya pengeluaran 

yaitu untuk fee pegawai. Sehingga mereka mengambil 

keputusan untuk tidak merekrut pegawai baru. Berdasarkan hal 
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inilah yang pada akhirnya membuat kinerja sekolah kurang 

tertata dengan baik.  

Kemudian meninjau sudut permasalahan yang lainnya 

adalah faktor kompetensi yang dimiliki oleh guru dan kepala 

sekolah terkait dengan TIK. Dengan latar belakang rata-rata 

adalah lulusan Sarjana Pendidikan Islam, tentunya mereka 

sudah memahami sedikit akan TIK. Kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa kompetensi mereka masih belum dengan 

yang diharapkan. Sebagian kecil dari guru maupun kepala 

sekolah bisa mengoperasikan Ms. Word, Ms. Excel, dan juga 

internet. Namun belum terlalu detail. Artinya bahwa tidak 

semua materi dikuasai. Sehingga terkadang mereka harus 

bertanya kepada ahlinya atau yang memahami terkait TIK. 

Sejatinya kompetensi yang cukup terhadap TIK dapat 

membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah. 

Condie, et.al. (2007) membuktikan bahwa kompetensi akan TIK 

dapat mendukung dalam pekerjaan seperti membuat laporan, 

kehadiran, pencatatan nilai, dan jadwal sekolah. 

Dengan tingkat kompetensi yang masih rendah tersebut 

menimbulkan banyak kendala seperti terlambatnya pembuatan 

laporan, meminta bantuan orang lain untuk membantu 

pekerjaannya sehingga harus mengeluarkan biaya, administrasi 

sekolah menjadi kurang efektif dan efisien, sulit dalam 

pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Berdasarkan 

Syukur (2014) mengemukakan bahwa kendala dalam 

mengimplementasikan TIK adalah kurangnya kompetensi guru 

dalam menguasai TIK. Njoka (2015) memperlihatkan bahwa 

kemampuan seorang administrator yang ditinjau dari segi 

kompetensi dan pemahaman akan TIK adalah prasyarat yang 

penting untuk menunjang kegiatan administrasi sekolah. TIK ini 

akan menjadi panduan atau navigasi dalam menyelesaikan 

berbagai fungsi administrasi sekolah tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas mengenai permasalahan yang 

dihadapi oleh guru maupun kepala sekolah dalam menjalankan 

fungsi administrasi sekolah, membuat peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut masalah kompetensi terkait TIK.  

II.  METODE PENELITIAN 

Berikut ini adalah penjabaran terhadap metode penelitian 

yang digunakan. 

1. Model Penelitian 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh tingkat kompetensi guru maupun kepala sekolah 

terhadap implementasi TIK dalam administrasi sekolah.  

 

 

Gambar 1. Model penelitian 

2. Observasi 

Peneliti terjun langsung ke tempat penelitian guna 

mengetahui secara langsung proses dan infrastruktur TIK 

apa saja yang saat ini digunakan sebagai penunjang 

kegiatan administrasi sekolah.  

3. Kuesioner 

Peneliti menggunakan metode kuesioner karena 

dinilai cukup efektif untuk mengetahui tingkat kompetensi 

seseorang terkait TIK dalam administrasi sekolah. Metode 

ini dilakukan dengan menyebarkan angket yang harus diisi 

oleh responden.  

4. Wawancara 

Metode wawancara dipilih karena dirasa cukup 

efektif untuk mengetahui lebih dalam dan terbuka terkait 

implementasi TIK yang sudah dijalankan selama ini pada 

sebagian besar TK Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal 
Kabupaten Purbalingga. 

5. Populasi dan Sampel 

Dalam hal ini, populasi berjumlah 246 orang yang 

merangkap sebagai guru maupun kepala sekolah 

(Kemenag Purbalingga, 2016).   

Selanjutnya guna mengetahui jumlah sampel yang 

akurat peneliti menerapkan rumus slovin. Perhitungan dari 

rumus tersebut dihitung menggunakan taraf signifikansi 

10% sehingga dihasilkan jumlah sampel sebesar 71 orang 

(lihat persamaan (1)). 

Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

   n =
𝑁

1+𝑁𝑒2                           (1) 

                n =
246

1 + 246 (0,1)2
 

                n =
246

1 + 246 (0,01)
 

                n =
246

1 + 2,46
 

                n =
246

3,46
 

                n = 71, 098 

Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap jumlah 

sampel untuk mengetahui Raudhatul Athfal/Bustanul 

Athfal mana saja yang dijadikan sebagai sampel. Untuk 

memetakan sampel tersebut digunakan teknik random 

sampling. Selanjutnya dilakukan pemilihan nomor sampel 

yang diolah menggunakan Microsoft Excel. Caranya 

adalah dengan mengurutkan terlebih dahulu angka 1 

sampai 71 pada lembar kerja Excel. 

6. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas 

dan reliabilitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji 

validitas mengacu pada: 

kompetensi 

TIK 

administrasi 

sekolah 
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a. Jika r dihitung positif, serta r hitung > r tabel, maka 

variabel tesebut dinyatakan valid. 

b. Jika r dihitung positif, serta r hitung < r tabel, maka 

variabel tersebut dinyatakan tidak valid. 

Dalam uji reliabilitas ini menggunakan Alpha 

Cronbach. Jika nilai Alpha >0,6 maka dinyatakan reliable 

(Trihendradi, 2013). 

Selanjutnya instrumen penelitian yang digunakan 

berupa kuesioner. Skala pengukurannya digunakan skala 

likert bergradasi 1 sampai 5 yang dapat dilihat pada Tabel 

1. 

TABEL 1.  SKALA LIKERT 

 

 

 

 

7. Analisis Regresi Linear 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel dependen yaitu kompetensi (X) dan 

variabel independen yaitu penggunaan TIK dalam 

administrasi sekolah (Y). 

Rumus matematika untuk penelitian ini dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

   Y= β0 + β X                                                            (2) 

Keterangan: 

Y: Penggunaan TIK dalam administrasi sekolah 

β0-β3: koefisien regresi 

X: Persepsi 

8. Analisis Uji t 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh antara kompetensi TIK terhadap 

penggunaan TIK dalam administrasi sekolah. Untuk 

mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan nilai alpha 

10% atau 0,1. Dalam arti jika nilai signifikansi <0,1 maka 

terdapat pengaruh antara kompetensi TIK terhadap 

penggunaan TIK dalam administrasi sekolah. 

9. Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

kompetensi TIK terhadap penggunaan TIK dalam 

administrasi sekolah. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi 

TIK terhadap penggunaan TIK dalam administrasi 

sekolah. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Jumlah Responden 

Berikut ini disajikan jumlah responden yang terdiri 

dari sekolah RA dan BA. Responden untuk RA sebanyak 

30%, sisanya 70% responden untuk BA. 

TABEL 2.  JUMLAH RESPONDEN 

 

 

 

 

2. Umur 

Berikut ini disajikan data mengenai umur 

responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Data umur responden 

3. Kualifikasi Pendidikan 

Berikut ini disajikan data mengenai pendidikan 

responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Data pendidikan responden 

4. Level Pelatihan TIK 

Berikut ini disajikan data mengenai level pelatihan 

TIK yang pernah dilakukan responden. 

 

 

 

No. Pilihan Jawaban Skor 

1. Sangat Tidak Setuju/ Kompetensi Tidak Ada/ Tidak Sama Sekali 1 

2. Tidak Setuju/ Kompetensi Sedikit/ Sesekali 2 

3. Ragu-ragu/ Kompetensi Sedang/ Kadang-kadang 3 

4. Setuju/ Kompetensi Tinggi/ Cukup Sering 4 

5. Sangat Setuju/ Kompetensi Sangat Tinggi/ Sering 5 

 

No. Sekolah Jumlah Responden Persentase 

1. RA 21 30 

2. BA 50 70 

Jumlah 71 100 
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Gambar 4. Data pelatihan TIK yang pernah dilakukan responden 

5. Level Pengalaman Menggunakan TIK 

Berikut ini disajikan data mengenai level 

pengalaman responden dalam menggunakan TIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Data responden dalam pengalaman menggunakan TIK  

6.  Statistik Deskriptif 

Berikut ini disajikan tabel statistik deskriptif 

yang berguna untuk memberikan gambaran responden 

terhadap variabel penelitian yaitu kompetensi dan 

penggunaan TIK dalam administrasi sekolah. 

TABEL 3. STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL KOMPETENSI 

 

 

 

 

Keterangan skala likert: 

1 = Kompetensi tidak ada (KTA) 

2 = Kompetensi sedikit (KS) 

3 = Kompetensi sedang (KSd) 

4 = Kompetensi tinggi (KT) 

5 = Kompetensi sangat tinggi (KST) 

Dari Tabel 3 di atas maka dapat dilihat pada kolom 

mode rata-rata responden menjawab pertanyaan dengan 

skala likert 3. Dengan demikian responden cenderung 

memiliki kompetensi yang sedang terhadap penggunaan 

TIK dalam administrasi di sekolah 

TABEL 4. STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENGGUNAAN TIK DALAM 

ADMINISTRASI SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan skala likert: 

1 = Sangat tidak setuju (STS) 

2 = Tidak setuju (TS) 

3 = Ragu-ragu (R) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat setuju (SS) 

Dari Tabel 4 di atas maka dapat dilihat pada kolom 

mode, rata-rata responden menjawab pertanyaan dengan 

skala likert 4. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

cenderung setuju dalam hal penggunaan TIK dalam 

administrasi di sekolah. 

7. Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji t) 

TABEL 5. HASIL UJI T 

 

 

 

 

 Berdasarkan pengujian dengan SPSS 16.0 

didapatkan nilai t-hitung untuk variabel kompetensi adalah 

0,956. Adapun nilai t-tabel nya adalah 1,66792. Kriteria 

pengujiannya adalah apabila nilai t-hitung > t-tabel 

variabel independen terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Dalam hal ini variabel X 

(kompetensi) memiliki nilai t-hitung < t-tabel sehingga 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

terhadap penggunaan TIK dalam administrasi sekolah 

Pertanyaan 
Respon dalam skala likert 

1 2 3 4 5 Mode 

1 10 (14,1) 21 (29,6) 34 (47,9) 5 (7,0) 1 (1,4) 3 

2 16 (22,50 27 (38,0) 21 (29,6) 5 (7,0) 2 (2,8) 2 

3 12 (16,9) 15 (21,1) 35 (49,3) 7 (9,9) 2 (2,8) 3 

4 10 (14,1) 32 (45,1) 20 (28,2) 8 (11,3) 1 (1,4) 2 

5 9 (12,7) 19 (26,8) 31 (43,7) 9 (12,7) 3 (4,2) 3 

6 1 (1,4) 10 (14,1) 30 (42,3) 21 (29,6) 9 (12,7) 3 

7 5 (7,0) 9 (12,7) 29 (40,8) 18 (25,4) 10 (14,1) 3 

 

Pertanyaan 
Respon dalam skala likert 

1 2 3 4 5 Mode 

1 0 (0) 1 (1.4) 4 (5,6) 42 (59,2) 24 (33,8) 4 

2 0 (0) 1 (1,4) 2 (2,8) 42 (59,2) 26 (36,6) 4 

3 0 (0) (0) 2 (2,8) 44 (62,0) 25 (35,2) 4 

4 2 (2,8) 11 (15,5) 20 (28,2) 31 (43,7) 7 (9,9) 4 

5 0 (0) 5 (7,0) 13 (18,3) 42 (59,2) 11 (15,5) 4 

6 2 (2,8) 6 (8,5) 9 (12,7) 43 (60,6) 11 (15,5) 4 

7 2 (2,8) 0 (0) 6 (8,5) 48 (67,6) 15 (21,1) 4 

8 2 (2,8) 6 (8,5) 8 (11,3) 39 (54,9) 16 (22,5) 4 

9 1 (1,4) 2 (2,8) 4 (5,6) 43 (60,6) 21 (29,6) 4 

10 0 (0) 4 (5,6) 3 (4,2) 45 (60,6) 21 (29,6) 4 

11 0 (0) 3 (4,2) 1 (1,4) 49 (69,0) 18 (25,4) 4 

12 0 (0) 3 (4,2) 6 (8,5) 48 (67,6) 14 (19,7) 4 

13 0 (0) 4 (5,6) 5 (7,0) 44 (62,0) 18 (25,4) 4 

14 3 (4,2) 2 (2,8) 5 (7,0) 45 (63,4) 16 (22,5) 4 

15 0 (0) 0 (0) 0 (0) 29 (40,8) 42 (59,2) 5 

16 0 (0) 0 (0) 0 (0) 30 (42,3) 41 (57,7) 5 

17 1 (1,4) 0 (0) 1 (1,4) 34 (47,9) 35 (49,3) 5 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.134 .454  2.494 .015 

X .059 .062 .099 .956 .342 

a. Dependent Variable: Y 
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IV KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel kompetensi tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap penggunaan TIK dalam administrasi 

sekolah karena nilai signifikansi 0,342 > 0,1.  

2. Berdasarkan persamaan regresi Y= β0 + βY dihasilkan nilai 

yaitu Y = 1,134 + 0,059 X. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai a (intercept) sebesar 1,134. Kemudian koefisien 

regresi sebesar 0,059 yang berarti setiap peningkatan 

variabel kompetensi sebesar 0,059 satuan maka akan 

meningkatkan penggunaan TIK dalam administrasi 

sekolah sebesar 0,059.   

3. Dengan demikian peneliti mengambil asumsi bahwa 

dalam lapangan penggunaan TIK memiliki andil yang 

cukup besar dalam pengelolaan administrasi sekolah. 

Karena banyak manfaat yang bisa diperoleh seperti 

mempermudah dalam pencarian data, pengolahan data, 

dan pencetakan laporan. Namun, dalam praktiknya 

kompetensi TIK yang dimiliki oleh para guru dan atau 

kepala sekolah masih sangat kurang. Di samping itu tidak 

ada staf khusus yang membantu menangani administrasi 

sekolah. Jika pun ada masih sangat terbatas oleh beberapa 

sekolah tertentu.  

4. Kemudian saran untuk penelitian ini adalah adanya 

pembaharuan penelitian yang koheren dengan 

menggunakan variabel yang berbeda. 
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Abstrak 

Pengembangan teknologi informasi di PDAM Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) lebih banyak  terfokus pada aspek teknologi,  investasi 

yang dilakukan lebih kepada pengembangan perangkat lunak namun Beberapa pengembangan yang dilakukan ini lebih kepada menjawab 

permasalahan yang terjadi, jadi bukan merupakan sesuatu yang direncanakan dan selaras dengan visi dan misi perusahaan.. Perencanaan sistem 

informasi yang baik akan menjamin keselarasannya dengan visi dan misi perusahaan, selain itu juga akan memberikan dasar pengembangan 

yang baik sehingga sistem informasi yang dikembangkan bertahap akan dapat terintegrasi. Dengan menggunakan TOGAF ADM peneliti akan 

merencanakan sistem informasi strategis di PDAM Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang. Perencanaan mengikuti fase yang ada dalam TOGAF 

ADM yang berurutan dalam 9 fase. Hasil yang diperoleh terdiri dari 10 fungsi bisnis yang tertuang dalam 26 modul aplikasi. Keseluruhan 

aplikasi tersebut direncanakan untuk dapat terimplementasi dalam waktu 5 tahun. 

. 

 

Kata Kunci : Togaf, Perancangan Strategis, Sistem informasi 
 

Abstract 

 

Development of information technology in PDAM Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) focuses more on technology aspect, more investment 

is done to software development but Some development is done more to answer the problem that happened, so it is not something that is planned 

and in line with the vision and corporate mission. Good information system planning will ensure its alignment with the vision and mission of the 

company, but it will also provide a good development base so that information systems developed gradually will be integrated. By using TOGAF 

ADM researchers will plan a strategic information system at PDAM Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang. Planning follows the phases in the 

sequential TOGAF ADM in 9 phases. The results obtained consist of 10 business functions contained in 26 application modules. The entire 

application is planned to be implemented within 5 years.. 

 

Keywords: TOGAF, Strategic Planning, Information System 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pengembangan teknologi informasi di PDAM Tirta Kerta 
Raharja (PDAM TKR) lebih banyak  terfokus pada aspek 
teknologi, investasi yang dilakukan lebih kepada 
pengembangan perangkat lunak, pembelian perangkat 
komputer dan juga investasi untuk mengatasi permasalahan 
jaringan. Beberapa pengembangan yang dilakukan ini lebih 
kepada menjawab permasalahan yang terjadi, jadi bukan 
merupakan sesuatu yang direncanakan dan selaras dengan visi 
dan misi perusahaan. 

Untuk mencapai visi perusahaan yaitu sebagai perusahaan 
yang sehat baik secara finansial maupun operasional maka 
peran sistem informasi ini menjadi sangat penting, untuk itu 

harus dapat dipastikan bahwa sistem informasi ini beroperasi 
dengan baik dan memperhatikan aspek bisnis secara 
menyeluruh. Tidak seperti yang terjadi saat ini dimana sistem 
sistem informasi yang dihasilkan menjadi terpulau-pulau dan 
tidak terintegrasi.  

TOGAF adalah framework yang digunakan untuk 
mengembangkan sebuah arsitektur enterprise. TOGAF 
dikembangkan oleh The Open Group sejak tahun 1995. 
TOGAF menyediakan metode dan kakas untuk membantu 
dalam pembuatan, penggunaan, dan perawatan dari sebuah 
arsitektur enterprise yang didasari dari sebuah model proses 
yang berulang (Pratama, 2012). Dalam penelitian ini untuk 
merancang sistem informasi di PDAM TKR akan 
menggunakan TOGAF sebagai framework yang digunakan. 
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Dengan framework ini diharapkan dapat disusun perencanaan 
strategis sistem informasi PDAM TKR.  

Manfaat dari penelitian ini adalah berupa perancangan 
teknologi, sumber daya manusia serta tata kelola yang 
mendukung perusahaan PDAM TKR mencapai visi dan 
misinya. 

Penelitian yang  serupa tentang perancangan strategis 
menggunakan framework TOGAF diantaranya wiyana dan 
wahyu (2015). Objek dari penelitian berupa sistem penjamin 
mutu untuk sekolah menengah kejuruan dengan metode 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi 
dan kuisioner. Hasil dari penlitian Hasil perancangan arsitektur 
enterprise dengan TOGAF ADM untuk membuat cetak biru 
sistem informasi sebagai pengembangan data, aplikasi, dan 
teknologi yang terintegrasi dalam proses bisnis sekolah untuk 
mendukung sistem penjaminan mutu pendidikan. Pemodelan 
bisnis digambarkan dalam bentuk rantai nilai, dengan ruang 
lingkup penelitian pada peningkatan sistem penjaminan mutu 

sekolah dengan 9 area fungsional utama. 

II. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 
Metode ini mencari artikel-artikel, buku referensi dan 

informasi di internet dan dari berbagai sumber yang berkaitan 
dengan perencanaan strategis diperusaahan maupun dikantor 
pemerintah. Framework yang digunakan dalam perencanaan 
strategis seperti analasis SWOT, PEST, TOGAF dan lainya. 

 

  

b. Studi Lapangan 
Studi lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan 

keterangan mengenai semua hal yang berhubungan dengan 
yang ada di objek penelitian. Studi lapangan dapat dilakukan 
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi ditempat 
penelitian kantor PDAM TKR Tangerang. 

2. Kerangka Pikir 
Langkah awal dari proses penelitian adalah mencari studi 

pustaka dan pengumpulan data baik secara observasi maupun 
wawancara. Setelah memperoleh data baru kemudian mulai 
merancang strategis yang mengacu pada framework TOGAF. 
Dengan hasil akhir berupa blueprint rancangan strategis 
teknologi informasi yang ada di PDAM TKR Kabupaten 
Tangerang. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan perancangan sistem informasi strategis 
ini akan menggunakan TOGAF Versi 9 yang meliputi 
beberapa tahapan. Tahapan awal dilakukan untuk proses 
pengenalan obyek penelitian secara mendalam yaitu PDAM 
Kab. Tangerang (selanjutnya disebut PDAM TKR) yang terdiri 
dari Preliminary Phase, Architecture Vision dan Business 
Architecture. selanjutnya adalah pembahasan mengenai 
Information System Architecture, Technology Architecture, 
Opportunities and Solution, Migration Planning, 
Implementation Governance dan Change Management 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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1. Preliminary Phase  
Dalam phase ini dilakukan persiapan dan inisiasi 

meliputi langkah-langkah yaitu memetakan enterprise 
organisasi, penentuan framework arsitektur, memanfaatkan 
tools arsitektur dan penggunaan prinsip EA. 

2. Requirement Management 
Dalam tahapan requirement management ini yang 

dilakukan adalah menentukan kebutuhan proses 
perancangan. Hal utama yang harus dikembangkan dalam 
tahap ini adalah skenario bisnis, terutama dalam menangkap 
isu atau permasalahan dalam perusahaan. Gambaran tentang 
proses requirement management pada kasus ini bisa dilihat 
pada Tabel I. 

3. Information System Architecture 
Tahap ini melalui 2 phase yaitu  perancangan arsitektur 

data dan perancangan arsitektur aplikasi. Tahap perancangan 
arsitektur data bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan 
data yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi. 
Penjelasan solusi aplikasi bisa dilhat pada tabel berikut: 

 
Gambar 2. Value Chain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABEL I. PRELIMINARY PHASE 

No. 
Tujuan 

Utama 
CSF Prime Measure 

   1. 

Pencapaian 

Aspek 

Operasional 

Penurunan Tingkat 
Kebocoran 

Tingkat kehilangan air 

maksimal 12.5 % 

Pengembangan 

Pelayanan 

Sambungan 
Langganan Baru 

Peningkatan Jumlah 

Pelanggan sebanyak 

23.3% atau 39.000 
pelanggan 

Meningkatkan 

Layanan K3 
(Kualitas, 

Kuantitas dan 

Kontinuitas) 
 

 

Penambahan sumber air 

baru yang potensial 
 

 

Efisiensi 

penggunaan 
bahan baku 

produksi 

Penurunan tingkat 

penggunaan bahan 
baku produksi 

2. 

Pencapai
an Aspek 

Keuanga

n 

Percepatan 
pemasukan 

pendapatan 

 

Memperpendek siklus 
penagihan menjadi 

maksimum 45 hari 

 
Pencapaian laba Mencapai nilai target 

Investasi 
Mencapai nilai target 

dan aman 

Pencapaian posisi 

cash flow 

Berapa pada nilai aman 

Full Cost 

Recovery 

10% dari aktiva 

3. 

Pencapai

an Aspek 

Bisnis 

Peningkatan 

Kemampuan 

Pelayanan, 
Pemenuhan 

permintaan, waktu 

pelayanan dan 
pemeliharaan 

jaringan pipa 
layanan. 

Menurunnya tingkat 
keluhan pelanggan 

Peningkatan Citra 
dimata pelanggan 

4. 

Pencapai

an Aspek 
Sumber 

Daya 

Manusia 

Peningkatan 
Rasio Pegawai 

dengan pelanggan 

4: 1000 (4 pegawai 
melayani 1000 

pelanggan) 

Peningkatan 

Kinerja Karyawan 

melalui pelatihan 

karir khusus dan 
program serta 

berbagai disiplin 

ilmu yang 
terintegrasi 

dengan baik 

Program Pendidikan dan 

Pelatihan yang sesuai 

dengan ke butuhan serta 

penggunaan Secara 
Optimal 

Restrukturisasi 
Manajemen dan 

SDM 

Struktur organisasi dan 
manajemen SDM yang 

baik dan sesuai 

kebutuhan serta 
penggunaan secara 

optimal 
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TABEL II. SOLUSI APLIKASI 

No Id Fungsi Bisnis Pola Solusi Solusi Aplikasi 

1 Manajemen 

Jaringan Pipa 

Mengembangkan sistem informasi untuk inventarisasi 

jaringan pipa. 

GIS 

  Mengembangkan sistem yang dapat membuat rencana 

model hidrolis tekanan air. 

EPANET 

  Mengembangkan sistem yang dapat memantau aliran air 

selama 24/7 

SI Monitoring 

Distribusi 

  Mengembangan sistem perancangan jaringan yang dapat 

dikaitkan dengan data potensi pelanggan 

SI Perencanaan 

2 Manajemen 

Produksi Air 

Mengembangkan sistem untuk  perencanaan produksi SI Produksi 

  Mengembangkan realtime sistem untuk data kualitas air 

mereka. 

SI Mitra Kerja 

3 Manajemen 

Pelanggan 

Mengembangkan SI Billing dengan kapasitas lebih besar 

baik dari sisi kecepatan pengolahan data maupun 

penyimpanannya 

SI Billing 

  Mengembangkan sistem yang dapat memetakan potensi 

pelanggan 

CRM 

  Mengembangkan sistem untuk manajemen data 

pengaduan 

SI Pelayanan 

4 Manajemen Asset 

dan Persediaan 

Mengembangkan sistem informasi untuk mengelola asset  SI Asset 

  Mengembangkan sisitem untuk mengelola data 

persediaan. 

SI Inventory 

  Mengembangkan sistem informasi pengadaan barang 

dan jasa  

E-Procurement 

5 Manajemen 

Akuntansi  

Mengembangkan sistem informasi akuntansi dan 

keuangan. 

SI Akuntansi dan 

Keuangan 

  Membangkan sistem informasi biaya operasional. SI Biaya 

Operasional 

  Mengembangkan sistem pajak yang terintegrasi SI Pajak 

6 Manajemen 

Dokumen 

Mengembangkan sistem informasi yang memudahkan 

aliran informasi pada pihak yang tepat. 

E-Learning 

  Mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola 

dokumen-dokumen yang ada dalam format digital. 

SI Document 

7 Manajemen SDM Mengembangkan sistem informasi untuk mengelola data 

kepegawaian.  

SI Kepegawaian 

  Mengembangkan sistem untuk manajemen unjuk kerja 

individu. 

SI MUKI 

  Mengembangkan sistem informasi untuk mengangani 

data kesehatan dan pengobatan karyawan. 

SI Medical 

8 Manajemen 

Pengawasan 

Intern 

Mengembangkan sistem informasi manajemen yang 

terintegrasi. 

MIS 

9 Manajemen 

Litbang 

Mengembangkan sistem yang dapat mengintegrasikan 

proses otentifikasi dan otorisasi. 

Active Directory 

  Mengembangkan sistem informasi untuk manajemen 

pengetahuan (knowledge management) 

KMS 

  Mengembangkan sistem komunikasi data yang lebih 

efisien dan efektif dengan menggunakan email 

Email System 

10 Manajemen 

Informasi 

Mengembangkan sistem informasi  untuk komunikasi 

dengan pelanggan dengan jangkauan yang luas, efektif 

dan efisien. 

SMS Center 

 

  Mengoptimalkan website agar lebih interaktif. Website 
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4. Technology Architecture 

Plaftorm aplikasi ini digunakan untuk menunjukkan 
interkonektifitas antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain 
sehingga pada saat proses pembangunan  

nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
mengintegrasikan masing-masing aplikasi yang ada, berikut 
gambaran platform aplikasi PDAM TKR dimasa yang akan 
datang. 

 

Gambar 3. Platform Teknologi

 

Untuk mendukung teknologi aplikasi maka perlu 
dikembangkan 

 

juga jaringan sebagai pendukungnya sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4. Platform Jaringan 



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

285 

 

5. Opportunities and Solution 

Seluruh solusi aplikasi yang telah dihasilkan pada proses 
sebelumnya selanjutnya akan dikelompokkan ke dalam 
McFarlan's Matrix, pengelompokan dalam McFarlan's Matrix 
dibagi menjadi 4 kategori yaitu kelompok Strategis, Kunci 
Operasional, Support dan Kelompok aplikasi yang memiliki 

Potensi Tinggi. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah 
sistem yang lama akan tetap digunakan, upgrade sistem yang 
lama atau benar-benar membangun baru dari awal. 

 

 

 

TABEL III. PORTOFOLIO APLIKASI 

PORTFOLIO APLIKASI PDAM MENDATANG 

STRATEGIS BERPOTENSI TINGGI 

 Active Directory Upgrade 

 
 Customer Relationship 

Management (CRM) 

New 

 Knowledge Management 

System (KMS) 

New 

 
 E-Learning New 

 Executive and Management 

System (MIS) 

New 

 
 E-mail System New 

 Geographic Information System 

(GIS) 

Upgrade 

 
 Website Perusahaan Upgrade 

 SI Tagihan (Billing System) Upgrade   

 SI Kepegawaian (HRIS) Upgrade   

 SI Akuntansi dan 

Keuangan  

Upgrade 

 

  

 SI Biaya Operasional Upgrade   

 SI Data Produksi New   

 SI Manajemen Gudang 

(Inventory) 

New 

 

  

 SI Manajemen Aset New   

 SI Evaluasi Kerja  (MUKI) Upgrade   

 EPANET Existing   
    

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Hasil yang diperoleh dari arsitektur sistem informasi 

adalah terdiri dari 10 fungsi bisnis yang tertuang dalam 26 
modul aplikasi. Keseluruhan aplikasi tersebut direncanakan 
untuk dapat terimplementasi dalam waktu 5 tahun. 

a. Untuk dapat mendukung pengembangan aplikasi selama 5 
tahun kedepan, PDAM TKR memerlukan pengembangan 
arsitektur teknologi informasi yang ada saat ini. 

b. Rencana stretegis sistem informasi yang dihasilkan 
diharapkan dapat dikembangkan oleh PDAM TKR 
sehingga menghasilkan sistem informasi yang terintegrasi 
dan selaras dengan visi dan misi perusahaan. 

2. Saran 
a. Dalam upaya untuk mengembangkan TIK di dalam 

lingkungan PDAM TKR maka hal yang harus 
diperhatikan adalah dukungan dan komitmen dari para 
pihak dalam perusahaan, khususnya jajaran direksi dan 
level manajemen. 

b. Sebelum dilakukan pengembangan harus dipersiapkan 
organisasi TI dan tatakelola TI yang baik dalam 
perusahaan. 
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Abstrak 

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) merupakan salah satu instansi yang ada pada pemerintahan Kabupaten Banyumas. Sinkronisasi data 

yang belum sesuai pada modul kasir menjadikan pengolahan keuangan kembali ke sistem manual, sehingga sering terjadi ketidak kesesuaian 

data (data redundancy) dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi. Perencanaan strategis sistem informasi yang efektif dapat 

membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka secara akurat. Penelitian ini menggunakan framework Ward dan Peppard 

dengan metode analisis PEST, SWOT dan analisis McFarlan’s Strategic Grid. Hasil dari penelitian ini Strategi sistem informasi bisnis, Strategi 

teknologi informasi, Strategi manajemen sistem informasi dan teknologi informasi serta sebuah portofolio aplikasi masa depan yang sudah 

digambarkan dalam sebuah blueprint sesuai kebutuhan sistem dari BKPM. 

 

Kata kunci: Perencanaan strategis sistem informasi, Ward dan Peppard, PEST, SWOT, McFarlan’s Strategic Grid 

 

Abstract 

 

Balai Kesehatan Paru Mastarakat (BKPM) is one of the institutions that exist in the government of Banyumas Regency. The synchronization of 

unfit data on the cashier module makes financial processing back to the manual system, resulting in frequent data misalignment (redundancy 

data) and loss of linkage between information resources. Effective information systems strategic planning can help organizations to achieve 

their goals and objectives accurately. This research uses the Ward and Peppard framework with PEST, SWOT analysis and McFarlan's 

Strategic Grid analysis. The results of this study are Business Information System Strategy, Information Technology Strategy, Information 

System Management Strategy and Information Technology and a portfolio of future applications that have been described in a blueprint based 

on BKPM system requirement. 

 

Keywords: Information systems strategic planning, Ward and Peppard, PEST, SWOT, McFarlan's Strategic Grid 

 

I. PENDAHULUAN 

Perencanaan strategis sistem informasi merupakan proses 
yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk 
mengintegrasikan aplikasi sesuai tujuan organisasi jangka 
panjang. sebagian besar organisasi sekarang setuju bahwa 
sistem informasi strategis adalah sumber daya organisasi yang 
penting dan dapat memberikan keuntungan strategis dan 
meningkatkan kinerja organisasi. Organisasi yang telah 
menerapkan sebuah sebuah SISP (Strategic Information 
Systems Planning) menjadi lebih baik dan memiliki lebih 
sedikit masalah serta lebih efektif dalam pelaksanaan rencana 
mereka (Altameem, Aldrees dan Alsaeed. 2014). Lederer dan 
Sethi (1991) mendefinisikan SISP sebagai proses identifikasi 
portofolio aplikasi berbasis komputer untuk membantu sebuah 
organisasi dalam melaksanakan rencana bisnis dan 
mewujudkan tujuan dari bisnisnya.  

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) merupakan 
salah satu instansi yang ada pada pemerintahan Kabupaten 
Banyumas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum. BKPM berfungsi untuk penetapan 
diagnosis penyakit paru-paru, pengobatan penderita penyakit 
paru-paru, perawatan penderita penyakit paru-paru, rehabilitasi 
penyakit paru-paru dan pelaksanaan sistem rujukan atau referal 

dalam usaha pencegahan diagnosa dan pengobatan penyakit 
paru-paru. Dalam pengimplementasian sistem infomasi yang 
saat ini di pakai belum dilakukan perencanaan strategis 
sebelumnya. Sistem informasi yang saat ini diimplementasi 
oleh BKPM antara lain sistem informasi manajemen rumah 
sakit (SIM RM), sistem absensi dengan finger print sistem 
antrian pasien. SIM RM yang menjadi core bisnis dari BKPM 
meliputi beberapa modul yaitu Pendaftaran, Ruang RM, 
Kamar Periksa, Ruang Tindakan, Laboratorium, Rontgen, 
Farmasi dan Kasir. SIM RM tersebut belum sepenuhnya 
dimanfaatkan untuk menunjang tujuan bisnis, hal ini dapat 
dilihat dari ketidak sesuaian modul SIM RS. Sinkronisasi data 
yang belum sesuai pada modul kasir menjadikan pengolahan 
keuangan kembali ke sistem manual, sehingga sangat mungkin 
terjadi duplikasi data, tidak kesesuaian data (data redundancy) 
dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi. 
Ketiadaan perancangan strategis sistem informasi juga 
mengakibatkan belum adanya skala prioritas dalam 
pengembangan sistem informasi, sehingga sangat sering terjadi 
perubahan yang akhirnya menurunkan produktivitas 
organisasi. Dampak lain dari permasalahan tersebut membuat 
manajemen informasi yang buruk dan tidak akurat.  
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Perencanaan strategis sistem informasi yang efektif dapat 
membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran 
mereka secara akurat. Perencanaan strategis sistem informasi 
yang akan dirancang berupa solusi sistem informasi yang 
efektif untuk memudahkan operasional. Rencana strategis 
sistem informasi ini dibuat untuk mendapatkan gambaran dan 
arahan bagi pengembang dan pengelola sistem informasi di 
BKPM dalam hal keterkaitan antara sistem yang sudah ada 
dengan kebutuhan organisasi dan proses kerja serta potensi 
teknologi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 

menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi 

dengan menggunakan beberapa metode dari model framework 
Ward and Peppard (2002) dengan tujuan untuk menciptakan 
keunggulan dalam dunia persaingan rumah sakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuat perencanaan strategis sistem 
informasi BKPM.  

II. METODE PENELITIAN 

Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
dapat digambarkan sebagai  berikut : 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kerangka pikir menjelaskan konsep logika berpikir untuk 
menjelaskan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam 
sebuah penelitian. Bagian ini akan menjelaskan kerangka pikir 
yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 

Metode Pengambilan Data 
1. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca beberapa 
literatur/buku-buku yang mendukung dan berhubungan dengan 
penelitian.  

2. Observasi 
Pengertian metode observasi menurut para ahli adalah 

teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan 

Internal Business Environment
(SWOT )

External IS/IT Environment
(Mencari infromasi di Jurnal)

Internal IS/IT Environment
(Portofolio McFarlan)

External Business Environment
(PEST)

Proses Strategi IT

Strategi Bisnis SI
Strategi 

Menejemen SI/TI
Strategi TI

Portofolio Aplikasi Masa depan

Portofolio 
Aplikasi Saat Ini

Mulai

Baca jurnal yang terkait topik

Mempelajari visi misi dan Tujuan BKPM
Studi Literatur

Studi Lapangan
Observasi

Wawancara

Observasi langsung ke lapangan atau perusahaan untuk 
mendapatkan datadata yang riil yang berkaitan dengan topik

Metode Obsevasi

Riduwan, 2004

Wawancara pada Kepala, Ketua Bagian IT,Kasir dan Bagian 
Pelayanan BKPM

Metode wawancara 

Hadi, 2007

Meyebarkan Kuesioner pada Ketua Bagian IT,Kasir dan 
Bagian Pelayanan BKPM

Kuesioner
Metode Kuesioner

(Jogiyanto, 2008 : 78)

Metode analisis

perencanaan strategis 
sistem informasi 

(Word dan Peppard, 
2002)

Selesai

Perencanaan strategis sistem informasi
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pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 
dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004).  

 
3. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 
jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan 
berlandaskan kepada tujuan penelitian (Hadi, 2007). Peneliti 
melakukan wawancara langsung dengan satu orang di setiap 
bagian BKPM yang secara langsung menggunakan sistem 
informasi. 

 
4. Kuesioner 

Membuat kuesioner dan menyebarkannya kepada 
responden yang berkaitan dengan kuesioner yang disebar. 
Responden dari kuesioner tersebut adalah Kepala BKPM yang 
menggunakan aplikasi yang akan dinilai (Jogiyanto, 2008). 
Kuesioner terdiri dari perbandingan faktor-faktor internal 
(Strength dan Weaknes) dan eksternal (Opportunity dan 
Threat) untuk mendapatkan nilai bobot. 
 

Proses analisis 

Di bawah ini adalah paparan mengenai analisis lingkungan 
bisnis internal dan eksternal: 

1. Lingkungan bisnis internal 
Input dari proses adalah hasil wawancara, dokumentasi 

organisasi, dan hasil observasi terhadap proses kerja setiap 
bagian yang kemudian dilakukan analisis dengan SWOT untuk 
menentukan kebutuhan informasi bisnis organisasi. Tujuan 
dari fase ini adalah untuk mengetahui lingkungan bisnis 
sebagai dasar identifikasi peluang pemanfaatan sistem 
informasi dan teknologi informasi, menentukan strategi sistem 
informasi dan keunggulan bersaing organisasi. Output adalah 
pernyataan strategi dan daftar kebutuhan informasi bisnis 
organisasi. 

 
2. Lingkungan bisnis eksternal 

Proses bisnis suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh 
hubungan organisasi dengan pihak eksternal. Identifikasi yang 
tepat terhadap pengaruh dari faktor eksternal tersebut 
diperlukan untuk memahami strategi bisnis perusahaan. 
Analisis lingkungan bisnis eksternal pada kajian ini dilakukan 
dengan menggunakan analisis PEST. Dengan menggunakan 
analisis ini akan dibahas beberapa faktor eksternal yang 
mungkin akan mempengaruhi bisnis organisasi. Identifikasi 
faktor dari analisis ini sangat penting dalam menentukan 
langkah adaptasi dalam strategi bisnis. Identifikasi ini untuk 
mengantisipasi efek negatif dari faktor tersebut yang dapat 
mengancam bisnis, serta untuk mengidentifikasi untuk 
mempertahankan atau bahkan mencari peluang dalam 
pengembangan bisnis. 

 
3. Lingkungan SI/TI internal 

Meliputi analisis terhadap organisasi SI/TI, proses, sumber 
daya manusia dan keahlian. Selain itu dilakukan analisis 
portofolio aplikasi saat ini.  

 
4. Lingkungan SI/TI eksternal 

Masukan atau input dapat berupa trend perkembangan 
SI/TI dan hasil wawancara analisis untuk menentukan 

pengaruh trend perkembangan SI/TI dan potensi 
pemanfaatannya dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui perkembangan teknologi informasi dalam industri 
dan menelaah teknologi tersebut untuk dimanfaatkan dalam 
mendukung strategi bisnis organisasi di masa mendatang. 
Keluaran atau output berupa identifikasi perkembangan 
eksternal SI/TI yang potensial untuk dimanfaatkan oleh 
organisasi. 

 

Tahapan keluaran 

Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang 
dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan 
strategis SI/TI yang isinya terdiri: 

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

2. Strategi TI, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi 
pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SI/TI  

Strategi manajemen SI/TI, yang mencakup elemen-elemen 
umum yang diterapkan melalui organisasi, untuk memastikan 
konsistensi penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan. 
Beberapa teknik atau metode analisa yang digunakan dalam 
perencanaan strategis SI/TI pada metodologi ini. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Lingkungan Internal Analisa dengan SWOT 

Analisa SWOT akan dilakukan dengan cara 
membandingkan faktor-faktor internal (Strength dan Weaknes) 
dan eksternal (Opportunity dan Threat) (Rangkuti, 2006) 
BKPM yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menyusun 
strategi bisnis di masa mendatang. Analisa SWOT dilakukan 
untuk menggambarkan kondisi lingkungan baik internal 
(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan 
ancaman), hal ini bertujuan untuk membantu dalam 
menentukan tujuan serta objektif Berikut adalah SWOT dari 
BKPM: 

TABEL 1 MATRIK SWOT 

 Strength (Kekuatan)S1, S2, S3, S4, 
S5 

Opport
unity 

(Peluang) 
O1, O2, 
O3, O4, 

O5 

Strategi SO 

1. Meningkatkan 
produktivitas dengan meminimalkan 
biaya operasonal dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dengan 
menggunakan E-document. 

2. Meminimalisir 
pengeluaran dalam pengembangan 
sistem informasi dengan memanfaatkan 
Open source seperti 
Bahmni™,OpenMRS atau HospitalRun 
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3. Meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam 
bentuk teknologi informasi beruba 
website company profile, yang 
dilengkapi dengan pendaftarn online agar 
menangani masalah antrian yang 
menumpuk saat ini 

4. Meningkatkan 
sumberdaya manusia dalam pemahaman 
tentang penggunaan teknologi informasi 

 

Theats 
(Ancaman) 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

Strategi ST 

1. Meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam 
bentuk teknologi informasi beruba 
website company profile, yang 
dilengkapi dengan pendaftarn online agar 
menangani masalah antrian yang 
menumpuk saat ini 

2. Meningkatkan 
sumberdaya manusia dalam pemahaman 
tentang penggunaan teknologi informasi 

 

 Weakness (Kelemahan) 
W1,W2,W3,W4,W5 

Opport
unity 

(Peluang) 
O1, O2, 
O3, O4, 

O5 

Stategi WO 

1. Meningkatkan 
kecepatan bandwith pada jaringan 
internet untuk menunjang proses bisnis. 

2. Meningatkan 
pemanfaatan pelayanan teknologi 
informasi yang dikembankan sebelumya 

3. Mengoptimalkan 
sistem informasi yang masih mengalami 
kekurangan didalamnya  

4. Meningkatkan 
produktivitas dengan meminimalkan 
biaya operasonal dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dengan 
menggunakan E-document. 

5. Meminimalisir 
pengeluaran dalam pengembangan 
sistem informasi dengan memanfaatkan 
Open source seperti 
Bahmni™,OpenMRS atau HospitalRun 

6. Meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam 
bentuk teknologi informasi berupa 
website company profile, yang 
dilengkapi dengan pendaftarn online agar 
menangani masalah antrian yang 
menumpuk saat ini 

7. Meningkatkan sumber 
daya manusia dalam pemahaman tentang 
penggunaan teknologi informasi 

Theats 
(Ancaman) 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

Strategi WT 

1. Meningkatkan 
kecepatan bandwith pada jaringan 
internet untuk menunjang proses bisnis. 

2. Meningkatkan 
pemanfaatan teknologi yang sudah ada 

3. Meningkatkan 
sumberdaya manusia  

4. Meningkatkan kesiapan 
sumber daya teknologi informasi 

 

B. Analisa Lingkungan Eksternal Bisnis dengan Analisa PEST 

Analisa Politik Ekonomi Sosial Teknologi (PEST) ini 
merupakan analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi proses 
operasional RS. Dalam melakukan analisa kondisi eksternal 
bisnis organisasi, penulis menggunakan teknik PEST 
(Nugroho, 2016). 

TABEL 2 ANALISIS PEST 

 Model Strategi 

Politik Menjelaskan bahwa tugassebuah rumah 
sakit memberikan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna. Perlunya 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
untuk mencapai tujuan tersebut. 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(UU KIP). Dari undang-undang tersebut 
BKPM dapat memberikan informasi yang 
bertujuan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan yang lebih baik. 

Ekonomi Menurut Kepala BPS Banyumas Edy 
Aprotuwiyono, inflasi di Purwokerto yang 
mencapai 0,55 % menjadi yang tertinggi di 
Jawa Tengah. Kondisi saat ini kurang bagus. 
Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender 
Maret 2016, sebesar 0,82 %, dan tingkat 
inflasi tahunan alias year on year (YoY) 
sebesar 4,15 %. (Suaramerdeka.com) 
sehingga akan tidak tepat jika menaikan 
harga layanan 

 

Model Strategi 

Sosial 1 banding 1.000 penduduk angka yang 
jauh dengan kata ideal. Untuk itu perlunya 
peningkatan dalam jumlah tenaga dokter 
yang lebih banyak. 

Hal ini tercermin pada proporsi 
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penggunaan internet seperti belanja online 
53% , menggunakan perangkat smartphone, 
komputer desktop, laptop / netbook dan 
tablet PC , dan berdasarkan jenis kelamin 
pengguna internet pria 48,4% dan wanita 
51,6% . Penetrasi internet mencapai 32,24%. 
Akan sangat baik untuk melakukan 
peningkatan layanan 

Teknologi Infrastruktur jaringan telekomunikasi 
yang harus diupgrade menjadi fiber optic 

 

C. Analisa Lingkungan Eksternal SI/TI 

Pesatnya perkembangan teknologi memaksa perusahaan 
harus menikuti ternd teknologi saat ini untuk memenangkan 
persaingan. Trend yang menonol untuk saat ini adalah 
pesatnya perkembangan mobile device.  

 

Gambar 2 Pesatnya perkembangan devices (Gratner, 2014) 

 

D. Analisa Lingkungan Internal SI/TI 

Analisa StrategicGrid McFarlan digunakan untuk 
mengetahui peran setiap aplikasi yang digunakan oleh instansi 
yang dipetakan kedalam beberapa kuadran untuk 
mengindentifikasi aplikasi – aplikasi yang digunakan untuk 
mendukung perusahaan, kuadran – kuadran tersebut dibagi 
menjadi 4 (empat) yaitu strategic, high potential, key 
operational, dan support. Berdasarkan identifikasi aplikasi 
yang digunakan oleh BKPM, maka dapat dipetakan aplikasi – 
aplikasi tersebut ke dalam strategic grid McFarlan yaitu 
sebagai beikut : 

TABEL 3 STRATEGIC GRID MC’FARLAND 

STRATEGIS 

Aplikasi Mobile kesehatan Paru ** 

 

 

Pendaftaran * 

Farmasi * 

KEY OPERASIONAL 

HIGH POTENSIAL 

Pendaftaran Online ** 

Konsltasi online ** 

Cetak rekamedis Online ** 

Company Profile BKPM ** 

 

SUPPORT 

Keterangan:  

*    Aplikasi saat ini yang perlu disempurnakan 

** Aplikasi yang direkomendasikan untuk menunjang 
strategi bisnis 

Sistem yang perlu ditingkatan adalah SIM RM dengan 
modul farmasi dan farmasi yang perlu adanya perbaikan yang 
dharus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada pada 
BKPM. Perlunya membuat website company profile dan 
menyediakan menu pendaftaran online baik pasien umum 
maupun BPJS sehingga dapat mengurangi jumlah antrian. 
Membuat aplikasi E-document untuk meminimalisir 
peneluaran. Serta memuat konsultasi online dan cetak 
rekamedis online untuk meningkatkan pelayanan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perencanaan strategis sistem informasi 
balai pengobatan penyakit paru-paru. Dari hasil analisa SWOT 
(Strenght, Weaknessess, Opportunities, Threaths) PEST, dan 
MC Farlan’s Strategic Grid. Dari hasil analisa tersebut 
terdapat terbentuk strategi bisnis SI, strategi TI dan strategi 
manajemen SI/TI. Pada hasil analisa MC Farlan’s Strategic 
Grid, portofolio aplikasi masa depan balai pengobatan 
penyakit paru-paru dengan pengkategorian aplikasi sebagai 
berikut:  

1. Kategori Strategis dimana aplikasi yang memiliki pengaruh 
kritis terhadap keberhasilan bisnis organisasi di masa yang 
akan datang Aplikasi Mobile kesehatan Paru. 

2. Kategori High Potensial adalah aplikasi yang mungkin 
dapat menciptakan competitive advantage bagi organisasi 
di masa yang akan datang yaitu Pendaftaran Online, 
Konsltasi online Cetak rekamedis Online. 

3. Sebagai key operasional adalah Pendaftaran Farmasi yang 
menjadi kunci berlangsungnya operasional bisnis sehari-
hari dalam pelayanan kepada pasien. 

4. Sebagai Support Company Profile BKPM 
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Abstrak 

       Pada pembelajaran Ethical Hacking dibutuhkan praktek melakukan serangan terhadap website untuk pembentukan pemahaman, namun 

melakukan serangan pada sembarang website adalah tindakan ilegal dan tidak pantas dilakukan sehingga sepatutnya dihindari. Penulis 

mengusulkan untuk membuat Website yang di isi dengan fitur yang rentan di serang untuk dijadikan sebagai Website Lab Hacking  yang 

menggunakan bahasa Indonesia sehingga tindakan ilegal bisa dihindari atau di minimalisir dalam pembelajaran Ethical Hacking. Pembuatan 

website menggunakan metode pengembangan System Development Life Cycle  (SDLC) Waterfall dan teknik pengumpulan data dengan Studi 

Pustaka dan Observasi. Telah dibuat Website Lab Hacking dan digunakan untuk membantu pembelajaran Ethical Hacking dalam praktek 

melakukan serangan terhadap Website.   

 

Kata kunci: Website Lab, Waterfall, Hacking  

 

I. PENDAHULUAN 

Website adalah media yang sangat efektif digunakan 
sebagai penyebar informasi. Website (Riadi & Aristianto, 
2016) menurut menyediakan informasi yang berupa teks dan 
grafis yang bisa diakses oleh semua orang dalam waktu 24 
jam hanya dengan koneksi internet. Berhubungan dengan hal 
ini maka keamanan Website menjadi salah satu hal penting 
dalam pembahasan Ethical Hacking karena sifatnya yang 
selalu terhubung dengan internet dan kerentanan yang ada 
dalam Website dapat menjadi jalan masuk bagi seorang 
Hacker untuk menyerang seluruh sistem informasi yang ada 
dan mengakibatkan server dapat di kontrol olehnya. 

Ethical Hacking adalah sebuah proses dimana berfokus 
pada kemanan dan perlindungan sistem komputer (Satapathy 
& Patra, 2015). Salah satu bentuknya adalah serangan 
terhadap website. Pada praktiknya untuk mempelajari Ethical 
Hacking di butuhkan website yang bisa di serang, namun jika 
serangan di arahkan pada website yang di cari secara acak 
menggunakan search engine seperti google hal tersebut 
bukanlah tindakan yang legal. Padahal Ethical Hacking 
bertujuan untuk mengajarkan bagaimana untuk melakukan 
Hacking dengan cara yang legal. Selain itu melindungi sistem 
dari kerusakan yang disebabkan oleh hacker  (Satapathy & 
Patra, 2015).  

Selama ini dalam proses pembelajaran hacking banyak 
ditemukan aktivitas ilegal seperti mencari target menggunakan 
mesin pencari dan melakukan hacking langsung terhadap 
website sasaran. Hal ini dianggap wajar karena banyak tutorial 
di mesin pencari yang mudah didapat dan tindakan yang sama 
dilakukan oleh komunitas lain. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh  (Kumar & Taterh, 
2016) menghasilkan sebuah analisis perbandingan dari 
beberapa level SQL injection menggunakan DVWA. 
Penelitian lain oleh Satapathy & Patra (2015) menyimpulkan  
bahwa ethical hacking diperlukan untuk evaluasi sistem 
keamanan target dan feedback ke pemilik sistem. 

 

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) adalah 
sebuah tool yang bekerja di PHP atau MySQL yang 
memfasilitasi uji coba bagi web developer di lingkungan yang 
legal. Namun DVWA memiliki kekurangan yaitu belum 
adanya tutorial resmi yang dibuat oleh developer sebagai 
petunjuk proses hacking. Dari observasi peneliti, pengguna 
memiliki keterbatasan penggunaan bahasa Inggris pada tool 
DVWA. Oleh karena itu peneliti merancang website lab 
hacking berbahasa Indonesia yang memiliki tutorial serangan 
terhadap kerentanan yang ada. 

 Pada jajak pendapat yang diadakan oleh Fanspage 
Salakmi Belajar menyimpulkan sebanyak 87 persen responden 
sangat setuju bahwa Website Lab Hacking berbahasa 
Indonesia dibutuhkan. Jajak pendapat ini dibuat dan 
disebarkan pada sepuluh grup facebook besar yang 
bertemakan Hacking atau penetration testing dan di respon 
oleh 156 orang(Syahid, 2017).  

Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada : 

1. Aplikasi yang dibuat berbasis web. 
2. Aplikasi yang dibuat tidak menggunakan User. 
3. Aplikasi ini memiliki fitur 5 buah kerentanan yaitu 

Command Execution, RFI dan LFI, PHP Injection, SQL 
Injection, dan Unrestricted Upload File. 

4. Software yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi 
adalah Sublime Text 3, XAMPP dan Mozilla Firefox. 

5. Kode aplikasi dan tutorial yang ada pada aplikasi hanya 
dapat berjalan dengan baik di Linux. 

6. Distro Linux yang digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi adalah Antergos yang berbasis pada Archlinux. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat website 
yang memiliki kerentanan-kerentanan tertentu yang dapat 
dijadikan sebagai Lab Hacking sehingga bermanfaat sebagai 
alat bantu pembelajaran mengenai Hacking terhadap website 
dan meminimalisir tindakan yang ilegal dalam mempelajari 
Hacking. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pelaksanaan 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca beberapa 
literatur  maupun buku-buku yang mendukung dan 
berhubungan dengan penelitian. Penulis mencari 
literatur maupun buku-buku tersebut dari berbagai 
sumber yaitu melakukan pencarian di perpustakaan, 
internet dan sebagainya. 

b. Observasi  

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati apa 
saja kebutuhan yang di perlukan untuk pembelajaran 
Ethical Hacking. Penulis melakukan pengamatan di 
komunitas Mindoan pada tahun 2016. 

 

B. Metode perancangan System 

Metode pengembangan system yang digunakan adalah 
Waterfall. 

 

Gambar 1. Waterfall 

(Salahuddin, 2013) 

Tahapan dalam SDLC waterfall seperti pada gambar 2.1 
adalah: 

1.  Analisis kebutuhan perangkat lunak: Proses 
pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 
mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 
dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan 
oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada 
tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

2. Desain : 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. 

3. 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.  

4.  Pengujian:  Pengujian fokus pada perangkat lunak secara 
segi lojik dan fungsional dan memastikan bahwa semua 
bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang 
dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.  

5. Pendukung (support) atau 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. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 
Analisis dilakukan untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 
diharapkan pengguna sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 
a. Dibutuhkannya target dalam belajar Ethical Hacking (Web 

Hacking) 
b. Perlunya media belajar Ethical Hacking yang 

menggunakan bahasa Indonesia 
c. Aplikasi untuk membangun : SublimeText, LAMPP / 

XAMPP 
d. Aplikasi untuk menjalankan : OS Linux dan LAMPP / 

XAMPP 
e. Minimum Requirements 256 MB RAM & 500 MB Storage 

 

2. Desain 

Dalam tahap ini dilakukan antara lain pembuatan desain 
proses pada website yang akan dibuat. Dapat dilihat dibawah 
ini; 

 

 Gambar 2. Proses penyerangan. 
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Adapun desain antarmuka dapat dilihat sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Desain website 

Gambar diatas merupakan representasi desain antarmuka 
website dari halaman Home, Kerentanan dan halaman 
Tutorial. 

3. Pembuatan Kode Program 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan website SalakMi 
sesuai yang ditentukan pada tahap sebelumnya. Penulisan 
kode dilakukan menggunakan Sublime Text 3 dan 
menggunakan xampp untuk menjalankan web server. Berikut 
ini beberapa tampilan dari website yang dibuat.  

 

Gambar 4. Halaman Utama, Tampilan pertama kali yang 
dilihat dari SalakMI Lab 

 

 

Gambar 5. Halaman Tips Pemula, memuat petunjuk awal bagi 
pemula 

 

 

Gambar 6. Halaman Petunjuk Penggunaan, memuat petunjuk 
penggunaan 

 

 

Gambar 7. Menu Kerentanan, ada pada menu di sebelah kiri 

 

 

Gambar 8. Kerentanan Command Execution 

 

 

Gambar 9. Fitur Tampil Source, untuk melihat kode sumber 
dari kerentanan 
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Website Lab Hacking ini di gunakan untuk membantu 
pembelajaran Ethical Hacking dalam praktek melakukan 
serangan terhadap Website. Beberapa kerentanan yang ada 
pada Website SalakMI Lab ini yaitu Command Execution, RFI 
& LFI, PHP Injection, SQL Injection, dan Unrestricted File 
Upload. Setiap kerentanan dibuat semudah mungkin dalam 
eksploitasinya. Hal tersebut  untuk membantu para pelajar 
Ethical Hacking memahami cara melakukan eksploitasi 
kerentanan yang ada. Dalam aplikasi ini ada pula fitur “Tampil 
Source” untuk menampilkan kode yang rentan di serang pada 
fitur kerentanan yang ada 

4. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk memastikan website yang 
dibuat berfungi dengan baik dan meminimalisir kesalahan 
yang terjadi. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan 
dengan menggunakan : 

a. Menggunakan Firefox untuk menguji hasil output kode 
yang sudah dilakukan 

b. Menggunakan Vegascanner untuk uji scan terhadap 
website 

c. Menggunakan Hackbar untuk uji kerentanan SQL 
injection 
Dari hasil pengujian yang dilakukan, semua fungsi 

dapat berjalan dengan baik. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tahap ini dilakukan agar website SalakMi dapat berjalan 
sebagaimana mestinya. Support ataupun maintenance yang 
dilakukan yaitu : 

a. Memonitor jalannya Webserver 
b. Backup database Website ke tempat lain. 
c. Jika terjadi error setelah penyerangan maka dilakukan 

restore Website 

IV. KESIMPULAN 

Website Lab Hacking SalakMI Lab dapat digunakan 
untuk mempelajari beberapa teknik hacking website yaitu 
Command Execution, RFI & LFI, PHP Injection, SQL 
Injection, dan Unrestricted File Upload. Tutorial 
pembelajaran untuk melakukan serangan dan menanganinya 
dengan bahasa Indonesia pun sudah disertakan. Penyerangan 
yang dilakukan ke SalakMi lab merupakan hal yang legal.  

Untuk pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan 
fitur kerentanan XSS (Cross Site Scripting) dan tutorial 
exploitasinya. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani keterbatasan interaksi dan komunikasi belajar Bahasa Inggris antara mahasiswa dengan dosen 

di lingkungan kampus STMIK AMIKOM Purwokerto khususnya pada pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu kegiatan di UPT Bahasa STMIK 

AMIKOM Purwokerto yang telah berlangsung yaitu program sertifikasi bahasa dimana selama pelatihan enam hari ini terbukti kurangnya 

interaksi dan kesempatan mahasiswa untuk belajar dan mendalami bahasa Inggris. Oleh karena itu perlu dibuatkan sebuah sistem pembelajaran 

e-learning dimana mahasiswa dapat belajar bahasa Inggris secara online kapanpun dan dimanapun. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi metode wawancara, penyebaran kuesioner, observasi dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem yang 

digunakan adalah dengan model SDLC (System Development Life Cycle) waterfall. Tahapannya meliputi analisis, desain, pengkodean, 

pengujian, dan tahap pendukung (support).  Hasil akhir dari penelitian ini berwujud aplikasi e-learning bahasa Inggris berbasis web. 

 

Kata kunci : e-learning, bahasa Inggris, SDLC waterfall 

 

Abstract 

 
      This study aims to bridge the limitations of interaction and communication of learning English between students and lecturers in the campus 

of STMIK AMIKOM Purwokerto especially on learning English. One of the activities in UPT Bahasa STMIK AMIKOM Purwokerto which has 

been going on is a language certification program where during this six-day training proved the lack of interaction and opportunities for 

students to learn and deepen their English. Therefore it is necessary to create an e-learning learning system where students can learn English 

online anytime and anywhere. Data collection methods used in this study included interview methods, questionnaire distribution, observation 

and literature study. System development method used was SDLC model (System Development Life Cycle) waterfall. The stages included 

analysis, design, coding, testing, and support stage. The result is web-based English e-learning applications. 

 
Keywords: e-learning, English, SDLC waterfall 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu kegiatan UPT Bahasa STMIK AMIKOM 

Purwokerto adalah program sertifikasi Bahasa Inggris. 

Program ini adalah program wajib yang harus diikuti oleh 

mahasiswa sebelum mereka mengambil kerja praktek ataupun 

skripsi. Selama 6 hari mahasiswa akan mendapatkan 

pembelajaran bahasa Inggris dengan fokus utamanya adalah 

speaking.  

Proses  pembelajaran bahasa Inggris yang telah berjalan di 

program ini masih menempatkan mahasiswa sebagai obyek 

belajar, dan dosen sebagai subyek atau central learning 

sehingga interaksi  cenderung  berjalan  searah  dan  keaktifan  

mahasiswa  kurang. Keterbatasan waktu pembelajaran 

mengakibatkan mahasiswa  kurang  diberikan kesempatan 

bereksplorasi dan melakukan sendiri apa yang mereka minati. 

Proses pembelajaran yang satu arah tersebut mengakibatkan 

mahasiswa kurang aktif dalam memproses informasi. 

Mahasiswa tidak menjadi pembelajar yang aktif untuk 

menemukan sendiri pemaknaan pengetahuan. Mahasiswa lebih 

banyak melihat dan mendengar (secara mental mereka pasif). 

Kondisi tersebut tentunya kurang mendukung perkembangan 

kognitif ma h a siswa. Hal ini dikarenakan ma has i s wa  

kurang diberi kesempatan untuk berperan aktif menggunakan 

kemampuannya dalam mengeksplorasi lingkungan belajar 

guna memperoleh pengetahuan baru. Kognitif disini adalah 

aspek yang terkait dengan kemampuan berpikir, kemampuan 

belajar, dan kemampuan menyelesaikan masalah(Manalu dan 

Saragih, 2014).  

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar ke 100 

mahasiswa program sertifikasi bahasa Inggris, 

didapatkan data sebagai berikut: 

mailto:zulia@amikompurwokerto.ac.id
mailto:devibrilliane21@gmail.com
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1. 100 koresponden menyatakan bahwa Bahasa 

Inggris penting bagi mereka 

2. 63 koresponden menyatakan bahwa mereka tidak 

punya cukup waktu untuk belajar bahasa Inggris  

3. 100 koresponden menyatakan bahwa mereka 

ingin mengetahui sejauh mana kemampuan Bahasa 

Inggris mereka 

4. 94 koresponden menyatakan bahwa mereka 

menginginkan sebuah pembelajaran Bahasa Inggris 

melalui sebuah Website di lingkungan STMIK 

AMIKOM Purwokerto 

5. 100 koresponden menyatakan bahwa materi 

pembelajaran apa yang mereka ingin dapatkan di E-

learning Bahasa Inggris meliputi materi Speaking, 

Listening, Reading, Vocabulary, dan Grammar 

Berdasarkan data-data diatas maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa karena bahasa Inggris 

merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu 

mahasiswa menginginkan sebuah pembelajaran Bahasa 

Inggris yang lengkap namun mereka tidak punya cukup 

waktu untuk mempelajarinya.  

Permasalahan tersebut diatas dapat diatasi dengan 

memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar secara 

aktif (active learning) di dalam maupun di luar kelas. 

Pembelajaran aktif memerlukan media belajar yang langsung 

dapat digunakan siswa sebagai sumber belajar. Perkembangan 

teknologi informasi yang mampu mengolah, mengemas, dan 

menampilkan, serta menyebarkan informasi pembelajaran baik 

secara audiovisual, bahkan multimedia, dewasa ini mampu 

mewujudkan apa yang disebut dengan virtual learning. 

Konsep ini berkembang sehingga mampu mengemas setting 

dan realitas pembelajaran sebelumnya menjadi lebih menarik 

dan memberikan pengondisian secara psikologis adaptif pada 

si pembelajaran dimanapun mereka berada. Upaya ke arah 

tersebut banyak dicontohkan dengan munculnya konsep e-

learning. Di mana secara realitas bahwa pembelajaran itu tidak 

sulit walaupun dibatasi oleh ruang dan jarak yang tidak 

mungkin jika dilakukan secara nature, akan tetapi justru 

realitas yang diharapkan mampu diwujudkan melalui konsep 

e-learning.  

Tujuan dari penelitian ini adalah terwujudnya e-

learning bahasa Inggris, sehingga nantinya e-learning ini 

mampu meningkatkan kemampuan aspek kognitif siswa. 

Dalam upaya membangun konten e-learning ini peneliti 

mengembangkan berbagai variasi menu dengan 

menitikberatkan pada tingkat interaktifitas pengguna yang 

lebih tingi, seperti halnya pengemasan menu evaluasi dalam 

berbagai jenis, Chatting dan forum diskusi. Dengan menu-

menu tersebut siswa akan semakin tertarik dan aktif dalam 

pembelajaran. Dengan menu Chatting dan forum diskusi 

pengguna bisa melakukan komunikasi sesama pengguna 

maupun  dengan  admin  atau  gurunya. 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut dalam uraian 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah utama dari 

penelitian ini adalah belum tersedianya e-learning Bahasa 

Inggris yang mampu meningkatkan kemampuan kognitif 

mahasiswa oleh karena itu diangkatlah sebuah rumusan 

masalah: Bagaimana merancang e-learning Bahasa Inggris 

berbasis web di lingkungan UPT Bahasa STMIK AMIKOM 

Purwokerto? 

II. METODE PENELITIAN 

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di STMIK AMIKOM Purwokerto 

beralamat di jalan Let. Jend. Pol. Soemarto Watumas 

Purwoekrto. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah memakan waktu 6 bulan dimulai 

sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2017. 

 

2.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang membrikan jawaban atas pertanyaaan itu 

(Moleong, 2013). Responden yang diambil oleh peneliti 

adalah mahasiswa STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah 

menempuh program sertifikasi Bahasa Inggris. Wawancara 

berupa pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan pembelajaran 

bahasa Inggris yang telah mereka dapatkan yang dirasa 

kurang, dan kesulitan mereka dalam membagi waktu belajar 

bahasa Inggris yang dirasa sangat terbatas. 

2. Metode Studi Lapangan/Observasi 

Menurut Satori (2009) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengamati secara langsung objek penelitian, dalam 

hal ini proses pembelajaran yang masih dilakukan dengan cara 

tatap muka dengan durasi jam perkuliahan yang sangat singkat 

sekitar 90 menit sehingga tidak dapat mendapatkan hasil yang 

maksimal dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris. Dengan 

jumlah mahasiswa dalam satu kelas berjumlah 25 orang, 

sehingga tiap mahasiswa hanya mendapat sedikit kesempatan, 

sekitar 5 menit, untuk mengemukakan idenya dalam hal 

ketrampilan speaking. Dengan dibuatnya sistem e-learning ini 

diharapkan mahasiswa akan lebih banyak waktu dan 

kesempatan untuk mempelajari bahasa Inggris. 

3. Metode Kuesioner 

Metode ini digunakan untuk mengetahui perlu tidaknya 

penelitian diadakan atau untuk menilai hasil penelitian. 

Menurut Sukandarrumidi (2012) kuesioner disebut juga 

sebagai angket atau sel administrated questioner, adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan daftar 

pertanyaan kepada responden untuk diisi. Penggunaan 

kuesioner yang  tepat bila terdapat responden (orang yang 
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menjawab pertanyaan), melibatkan sejumlah orang dalam 

proyek sistem, melakukan studi untuk mengetahui sesuatu dan 

mencari masalah yang dapat diidentifikasi. Dalam metode 

kuesioner, analis melakukan pengumpulan informasi dengan 

cara memberikan pertanyaan kepada siswa. 

Kuesioner dengan cara penyebaran daftar pertanyaan 

yang berkaitan dengan penelitian. Kuesioner dilakukan 

sebelum pra penelitian untuk mendapatkan data-data yang 

menunjang dalam latar belakang permasalahan. Penyebaran 

kuesioner dilakukan terhadap 100 mahasiswa STMIK 

AMIKOM Purwokerto yang telah menempuh program 

sertifikasi bahasa Inggris di UPT Bahasa STMIK AMIKOM 

Purwokerto.   

4. Metode Studi Pustaka 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 

buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan (Satori, 2009). 

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan 

tertulis antara lain jurnal atau majalah ilmiah. Untuk 

mempelajari apa yang ditulis dalam jurnal atau majalah ilmiah 

peneliti harus menguasai disiplin ilmu tersebut sehingga 

istilah-istilah yang didapatkan padanya bukan merupakan hal 

yang asing (Sukandarrumidi, 2012). Dalam metode ini, 

peneliti mengkaji beberapa jurnal dan buku yang berhubungan 

dengan penelitian sebagai bahan dalam membuat penelitian. 

 

2.3. Alat dan Bahan Penelitian 

Untuk menunjang penelitian, penulis menggunakan alat 

dan bahan penelitian. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

menunjang penelitian ini meliputi kebutuhan hardware, 

software, dan perlengkapan untuk membuat laporan. 

 

1. Kebutuhan hardware 

Tabel 3.1 Kebutuhan Hardware 

No. Hardware Spesifikasi Fungsi 

• 1. • Laptop • Intel(R) 

NVIDIA(R), CPU 

INTEL CORE i3-

4005U, NVIDIA 

GEFORCE 820M, 

1,7 GHz, RAM 

2.00GB, Hard 

Drive 500GB 

• Untuk 

membuat 

website e-

learning. 

 

2. Kebutuhan software  

Tabel 3.2 Kebutuhan Software 

• No Software Fungsi 

1. Dreamwea

ver CS 6 

• Membuat website 

2. Xampp Membuat database 

3. Windows 

10 

Sebagai sistem operasi komputer, 

tempat dimana program berjalan 

4. Microsoft 

Office 

Membuat laporan penelitian 

 

2.4.  Konsep Penelitian 

Untuk mengembangkan suatu sistem informasi, 

kebanyakan perusahaaan menggunakan suatu metode yang 

disebut metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem 

adalah sekumpulan tahap, tugas dan aktivitas yang dibutuhkan 

untuk secara efisien mentrasformasikan kebutuhan pemakai ke 

suatu solusi sistem informasi yang efektif. Pemodelan sistem 

informasi (software process modeling) bertujuan untuk 

mempresentasikan aktivitas yang terjadi selama pembuatan 

sistem informasi dan perubahan-perubahannya (Jogiyanto, 

2005). 

Metode pengembangan sistem merupakan metode yang 

digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi, 

yaitu merupakan proses pengembangan atau pengubahan suatu 

sistem perangkat lunak denagn menggunakan model-model 

dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan 

sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada 

penelitian ini adalah model SDLC (System Development Life 

Cycle) waterfall (Rosa dan Shalahuddin, 2011).  

Model SDLC waterfall sering disebut juga model 

sekuensial linear. Model SDLC waterfall menyediakan 

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau 

terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, 

dan tahap pendukung (support). 

Model waterfall atau sering disebut juga model air terjun 

sangat cocok digunakan untuk kebutuhan pengguna yang 

sudah sangat dipahami dan kemungkinan terjadinya perubahan 

kebutuhan selama pengembangan sistem perangkat lunak 

kecil. Hal positif dari model air terjun adalah struktur tahap 

pengembangan sistem jelas, dokumentasi dihasilkan di setiap 

tahap pengembangan dan sebuah tahap dijalankan setelah 

tahap sebelumnya selesai dijalankan sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih pada pelaksanaan tahapan-tahapan yang harus 

dikerjakan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisis Sistem 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif 

untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak apa saja 

yang dibutuhkan pada aplikasi e-learning bahasa Inggris agar 

dapat dipahami perangkat lunak seperti apa saja yang 

dibutuhkan oleh user. 

 

3.2. Desain Sistem 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang 

fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak 

termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

antarmuka, dan prosedur pengkodean dalam pembuatan 

aplikasi e-learning. Tahap ini mentranslasi kebutuhan 

perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 

desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada 
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tahap selanjutnya. Tahap perancangan konseptual adalah 

perancangan yang menjelaskan tentang ERD dan DFD sistem. 

Perancangan fisik yaitu berisi user interface sistem, 

perancangan table dan relasinya sehingga membentuk sistem 

yang sesuai kebutuhan sistem aplikasi.  

 

Berikut ini desain dari tampilan web e-learning UPT 

Bahasa STMIK AMIKOM Purwokerto pada gambar 4.1: 

 

 
Gambar 4.1. Tampilan beranda aplikasi 

 

Gambar 4.1 merupakan tampilan beranda aplikasi yang berisi 

home, profile UPT, materi, quiz, dan galery kegiatan 

 

 
Gambar 4.2. Tampilan sub menu dari profil UPT Bahasa 

Gambar 4.2 adalah tampilan sub menu dari profil UPT Bahasa 

yang berisi visi dan misi, tujuan UPT Bahasa, sambutan kepala 

UPT Bahasa, Struktur organisasi, program belajar. 

 

 

Gambar 4.3. Halaman visi dan misi 

Gambar 4.3 tercantum visi dan misi dari UPT Bahasa STMIK 

AMIKOM Purwokerto. 

 

 
Gambar 4.4. Tampilan halaman tujuan UPT Bahasa 

 
Gambar 4.5. Tampilan halaman sambutan Kepala UPT Bahasa 

 

 
Gambar 4.6. Tampilan halaman struktur organisasi UPT 

Bahasa 
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Gambar 4.7. Tampilan halaman program belajar 

 

•  
Gambar 4.8. Tampilan halaman materi pembelajaran 

 

•  
Gambar 4.9. Tampilan halaman quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Tampilan halaman galery kegiatan 

3.3. Pengkodean 

Pengkodean merupakan proses menerjemahkan desain ke 

dalam suatu bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer 

dengan bahasa pemrograman visual basic. Desain harus 

ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Software 

atau perangkat lunak yang digunakan adalah Visual Studio 

2012 dengan menggunakan bahasa pemrograman visual basic 

dan database MySQL Server. Hasil dari tahap ini adalah 

program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

 

3.4. Pengujian  

Pengujian dilakukan pada perangkat lunak secara dari segi 

logic dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian 

sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan 

dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengujian dari segi logic dan fungsional untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa 

input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang 

dibutuhkan. Pengujian adalah suatu set aktivitas yang 

direncanakan dan sistematis untuk menguji dan mengevaluasi 

kebenaran yang diinginkan. Pengujian program yang akan 

digunakan dalam aplikasi e-learning ini adalah pengujian 

black box testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi 

spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-

fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai 

dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

Dari hasil pengujian semua tombol dapat berfungsi 

dengan baik. Aplikasi ini juga diujikan ke 50 mahasiswa 

STMIK AMIKOM Purwokerto dan setelah menggunakan 

aplikasi ini mereka cukup puas dengan  fitur-fitur yang 

diberikan. 

IV KESIMPULAN 

Salah satu kegiatan di UPT Bahasa STMIK AMIKOM 

Purwokerto yang telah berlangsung yaitu program sertifikasi 

bahasa dimana selama pelatihan enam hari ini terbukti 

kurangnya interaksi dan kesempatan mahasiswa untuk belajar 

dan mendalami bahasa Inggris. Oleh karena itu perlu 

dibuatkan sebuah sistem pembelajaran e-learning dimana 

mahasiswa dapat belajar bahasa Inggris secara online 

kapanpun dan dimanapun. Hasil akhir dari penelitian ini 

berwujud aplikasi e-learning bahasa Inggris berbasis web.  

Untuk pengembangan ke depannya, diharapkan aplikasi ini 

dapat dilengkapi fitur chat dan simulasi tes TOEFL. 
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Abstrak 

Pekanita merupakan distributor pembalut kain wanita dari merk MWise dan agen dari PT. Gee Galery Indonesia (GG), Cluebebe, dan Baby 

Oz yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam menjalankan bisnisnya, Pekanita mendistribusikan produknya 

secara langsung ke konsumen dan juga reseller dengan harga yang sama dengan harga yang diterbitkan oleh produsen. Meningkatnya jumlah 

konsumen di Pekanita membuat pemilik Pekanita harus berpikir lebih jauh lagi berapa barang yang harus tersedia setiap bulannya agar tidak 

terjadi kekurangan persediaan ataupun kelebihan persediaan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, peneliti bermaksud membuat 

sistem informasi untuk mengelola persediaan barang di Pekanita. Dalam mengembangkan aplikasi ini tim peneliti menggunakan metode 

pengembangan sistem waterfall SDLC yang meliputi perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Hasil dari 

penelitian ini berupa sistem informasi persediaan barang yang digunakan oleh pekanita untuk memastikan persediaan stok barang yang ada di 

Pekanita. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Persediaan Barang, Pekanita, UMKM, SDLC. 

 

Abstract 

 

Pekanita is a distributor of sanitary napkin from MWise brand and agent from PT. Gee Galery Indonesia (GG), Cluebebe, and Baby Oz 

who are engaged in Micro Small Medium Enterprises (MSMEs). In running its business, Pekanita distributes its products directly to consumers 

and also resellers at the same price as the price issued by the manufacturer. Increasing the number of consumers in Pekanita makes Pekanita 

owners have to think further how many items should be available every month so that there is no shortage of inventory or excess inventory. To 

solve the above problems, researchers intend to create information systems to manage the inventory of goods in Pekanita. In developing this 

application the research team uses SDLC waterfall system development method which includes planning, analysis, design, implementation, 

Testing and maintenance. The results of this research in the form of inventory information system used by Pekanita to ensure inventory stock of 

goods in Pekanita. 

 

Keywords: Inventory Information System, Pekanita, MSMEs, SDLC. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Ketatnya persaingan membuat perusahaan ingin 

memberikan keunggulan dan memperoleh keuntungan bagi 

perusahaan. Untuk itu dilakukan usaha-usaha yang dilakukan 

agar tetap mampu bertahan dalam menghadapi persaingan. 

Dalam menghadapi persaingan perusahaan perlu adanya suatu 

strategi yang terpadu dan tepat, bertindak proaktif dan inovasi 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan 

bersaing (Januarwati dan Poernomo, 2014). 

Pekanita merupakan distributor pembalut kain wanita dari 

merk MWise dan agen dari PT. Gee Galery Indonesia (GG), 

Cluebebe, dan Baby Oz yang bergerak di bidang Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM). Dalam menjalankan bisnisnya, 

Pekanita mendistribusikan produknya secara langsung ke 

konsumen dan juga reseller dengan harga yang sama dengan 

harga yang diterbitkan oleh produsen. 

Belum tersistemnya persediaan barang di Pekanita 

membuat pemilik Pekanita kerepotan dalam menentukan 

jumlah barang yang harus dipesan dari produsen untuk dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen. Terlebih lagi dengan 

berbagai macam merk dan jenis yang disediakan oleh Pekanita 

menambah permasalahan yang ada. Meningkatnya jumlah 

konsumen di Pekanita membuat pemilik Pekanita harus 

berpikir lebih jauh lagi berapa barang yang harus tersedia 

setiap bulannya agar tidak terjadi kekurangan persediaan 

ataupun kelebihan persediaan. Dilihat dari segi penjualan 

merk barang, Pekanita sendiri belum mengethui merk apa 

yang paling sering habis dari persediaan di gudang. Terlalu 

besarnya persediaan atau banyaknya persediaan (over stock) 

dapat berakibat terlalu tingginya beban biaya guna menyimpan 

dan memelihara bahan selama penyimpanan di gudang. 

Padahal barang tersebut masih mempunyai “opportunity cost” 

(dana yang bisa ditanamkan/diinvestasikan pada hal yang 

lebih menguntungkan) (Setyorini, dkk, 2015). 

Dilihat dari segi reseller, Pekanita kurang mengetahui 

reseller mana yang paling sering belanja di Pekanita tiap 

bulannya, sehingga setiap akhir periode akumulasi data 

reseller tidak diketahui reseller mana yang mencapai Top-

User dengan pembelian jumlah unit terbanyak. Dari latar 

belakang masalah tersebut maka perlu adanya sebuah sistem 

untuk menganalisis persediaan barang berdasarkan data yang 

ada di Pekanita. 
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II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian tentang pembuatan sistem informasi 

persediaan barang ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam pembuatan sistem informasi persediaan 

barang ini, penulis menggunakan metode pengembangan 

sistem SDLC (System Development Life Cycle) menurut 

McLeod dan Schell dalam Mulyani (2016), yaitu: 

a. Initation/Planning 

Merupakan tahap dimana sistem digambarkan secara 

global beserta tujuan yang akan direncanakan sistem 

yang akan dikembangkan. Tahap ini identik dengan 

tahapan analisis. 

b. Requirement Gathering and Analysis 

Pada tahap ini peneliti menguraikan permasalahan 

sistem dan menggambarkan kedalam beberapa 

diagram untuk menggambarkan situasi yang sedang 

berjalan, kemudian pada tahap ini juga analis 

mencoba mendesain sebuah solusi yang akan 

diberikan kepada user. 

c. Design 

Pada tahap ini solusi-solusi yang sudah digambarkan 

secara global pada tahap requirement and gathering 

and analysis diuraikan secara detail baik dalam 

bentuk diagram, layouts, business rules,  dan 

dokumentasi-dokumentasi lain yang dibutuhkan. 

Tahapan ini dilakukan untuk merancang sebuah 

tampilan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

d. Build or Coding 

Pada tahap ini sistem mulai dibangun atau 

dikembangkan, tahap ini identik dengan pembuatan 

program aplikasi untuk mendukung sistem. Dalam 

pembuatan analisis sistem persediaan barang ini 

dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 

php, javascript, dan diperindah dengan menggunakan 

CSS dari bootstrap adminLTE. Basis data dalam 

aplikasi ini menggunakan MySQL yang di hosting 

bersamaan dengan aplikasi ini.  

e. Testing 

Testing dilakukan setelah selesai tahap build or 

coding dengan menggunakan pendekatan Black Box 

Testing pada tahapan pertama dan pengujian kedua 

menggunakan uji beta. Black Box Testing berfokus 

pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Tester  dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input 

dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 

fungsional program (Mustaqbal, dkk, 2015). 

f. Implementation 

Dalam mengimplementasikannya, analisis sistem 

persediaan barang ini di hosting langsung ke dalam 

sebuah domain yang sudah dipersiapkan, sehingga 

dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang hendak digunakan 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data menurut Gulo (2010) yang disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian. Adapun metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung 

antara peneliti dan responden. Komunikasi 

berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam 

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik 

responden merupakan pola media yang melengkapi 

kata-kata verbal. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

ibu Santi sebagai pemilik Pekanita. Wawancara 

digunakan untuk mengetahui permasalahan yang 

dihadapi oleh Pekanita. 

b. Pengamatan 

Pengamatan adalah metode pengumpulan data 

dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana 

yang disaksikan selama penelitian. Penyaksian bisa 

dengan cara melihat, mendengar ataupun merasakan 

yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. 

Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana Pekanita 

melakukan pencatatan persediaan barang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai 

kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. 

Dalam hal ini, penulis mencatat beberapa transaksi 

yang terjadi antara Pekanita dengan beberapa 

pembelinya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan dari waktu ke watu tentang transaksi 

yang ada di Pekanita. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Initation/Planning 

Fase perencanaan merupakan sebuah proses dasar untuk 

memahami sebuah sistem harus dibangun. Tahap ini 

penulis merancang aplikasi yang cocok dengan masalah 

yang ada. Perencanaan dimulai dengan merancang fitur 

yang akan diterapkan di aplikasi. 

Fitur-fitur tersebut diantaranya adalah data pembelian, 

data belanja, data persediaan, analisis merk terlaris, 

analisis konsumen ataupun reseller yang menjadi top-

user dan data nama toko. 

2. Requirement Gathering and Analysis 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui 

apa yang diharapkan pengguna terhadap sistem yang 

dibuat.  Pada tahapan ini, identifikasi pada masalah yang 

timbul sehingga dapat diketahui kekurangan dan 

kelemahan berdasarkan observasi yang dilakukan di 

Pekanita dan wawancara yang dilakukan kepada pemilik 

Pekanita. 

a. Kebutuhan Fungsional 

Sistem harus dapat melakukan anaisis data stok 

barang, data reseller, data penjualan, analisis 

konsumen maupun reseller yang menjadi top user, 

analisis merk terlaris, dan data nama toko. 

b. Kebutuhan Masukan 
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Kebutuhan masukan atau input yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan dalam implementasi 

sistem seperti data pembelian, data belanja, data 

persediaan, data nama toko dan data user. 

c. Identifikasi Kebutuhan Proses 

Dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan oleh pelanggan maka penulis dapat 

menganalisis kebutuhan proses yang dapat diterapkan 

dalam sistem ini. Adapun beberapa proses tersebut 

adalah data pembelian, data belanja, data persediaan, 

data toko dan data user. 

d. Kebutuhan Keluaran 

Adapun output atau keluaran yang diharapkan oleh 

pemilik Pekanita dari hasil wawancara  adalah hasil 

analisis merk yang paling sering dibeli oleh 

konsumen maupun reseller dan hasil analisis 

konsumen maupun reseller yang paling sering 

belanja di Pekanita dengan total pembelian unit 

terbanyak. 

e. Kebutuhan Non Fungsional 

1) Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras merupakan bagian dari sistem 

komputer yang harus ada sebagai media 

berjalannya perangkat lunak. Perangkat keras 

yang direkomendasikan untuk menjalankan sistem 

yang dibuat adalah notebook dengan spesifikasi 

minimal sebagai berikut : 

a) Prosessor intel Celeron ataupun AMD E1 

b) Hardisk 320GB 

c) RAM 2GB 

d) LCD 10 inchi. 

2) Kebutuhan Perangkat Lunak 

a) Sistem operasi Windows ataupun Linux. 

b) Web Browser 

c) Web Hosting 

3) Kebutuhan Pengguna 

Pemakai dari awal sistem yang diterapkan atau 

administrator. Administrator adalah user yang 

memiliki hak akses penuh atas sistem ini. 

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang 

admin melakukan pengaturan atas aplikasi, 

menginputkan barang, jenis, merk, penjualan, 

toko, reseller. 

3. Design 

Desain merupakan proses mengobservasi dari 

kebutuhan user pada tahapan berikutnya. 

a. Data Konteks 

Sistem ini digunakan hanya oleh administrator. 

Dimana administrator akan menginputkan data login, 

data penjualan, konsumen, permintaan, persediaan 

dan produksi barang. Gambar 1 dibawah ini 

merupakan tampilan rancangannya. 

Admin
Aplikasi Fuzzy 

Tsukamoto, Mamdani, 
dan Sugeno

Login, Data 
Penjualan(berupa data 

Konsumen, permintaan, 
persediaan dan produksi)

Hasil analisis Pelanggan, 
Analisis Merk, Analisis 

Persediaan, Analisis Fuzzy 
Tsukamoto, Mamdani, dan 

Sugeno  

Gambar 1. Data Konteks 

b. Perancangan Antarmuka 

1) Rancangan Halaman Login 

Halaman login digunakan untuk masuk ke 

sistem. Gambar 2 dibawah ini merupakan 

tampilan rancangannya. 

 

Gambar 2. Rancangan Halaman Login 

2) Rancangan Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman yang 

menyajikan semua menu yang ada di sistem ini. 

Gambar 3 dibawah ini merupakan tampilan 

rancangannya. 

 

Gambar 3. Rancangan Halaman Utama 

3) Rancangan Halaman Import Data 

Halaman import data digunakan untuk 

melakukan import dari format excel ke sistem. 

Gambar 4 dibawah ini merupakan tampilan 

rancangannya. 
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Gambar 4. Rancangan Halaman Import Data 

4) Rancangan Halaman Analisis Pelanggan 

Halaman analisis pelanggan merupakan 

halaman yang digunakan untuk memulai 

analisis pelanggan. Administrator memilih data 

yang akan dianalisis dan sistem akan melakukan 

analisis secara otomatis. Gambar 5 dibawah ini 

merupakan tampilan rancangannya. 

 

Gambar 5. Rancangan Halaman Analisis 

Pelanggan 

4. Build or Coding 

Merupakan langkah ke empat pada pengembangan 

sistem SDLC.  Tahap build or coding merupakan tahap 

implementasi dari desain yang telah dibuat ke dalam 

sebuah sistem aplikasi. 

a. Hasil aplikasi (halaman login) 

Untuk membuka aplikasi, maka diperlukan login. 

Gambar 6 dibawah ini merupakan tampilan 

halaman login. 

 

Gambar 6. Tampilan Halaman Login 

b. Hasil analisis 

Gambar 7 dibawah ini menunjukkan tampilan hasil 

analisis yang sudah diolah oleh sistem. 

 

Gambar 7. Tampilan Halaman Utama 

5. Testing 

Pengujian Black Box 

Tabel 1. Pengujian Black Box 

• No • Pengujian • Detail 

Pengujian 

• Hasil yang 

diharapkan 

• Hasil 

Pengujian 

• 1 • Login 

• Memasukk

an 

username 

dan 

Pasword 

• Masuk ke 

halaman 

utama 

• Berhasil 

• 2 

•  

• Halaman 

Import 

•  

• Data 

pembelian 

dalam 

format 

Excel 

• Muncul 

tabel 

pembelian 

berelasi 

dengan 

tabel 

belanja 

• Berhasil 

• Data 

belanja 

dalam 

format 

Excel 

• Muncul 

tabel 

pembelian 

berelasi 

dengan 

tabel 

belanja 

• Berhasil 

• Data 

persediaan 

• Dapat 

menyeleksi 
• Berhasil 
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• No • Pengujian • Detail 

Pengujian 

• Hasil yang 

diharapkan 

• Hasil 

Pengujian 

berdasarka

n tahun, 

bulan, 

merk, dan 

jenis. 

• Data 

Permintaa

n 

• Dapat 

melihat 

export 

data 

permintaa

n 

berdasarka

n seleksi 

tahun, 

bulan, 

merk, dan 

jenis. 

• Berhasil 

• Hapus data 

Pembelian

, Belanja, 

dan 

Persediaan 

• Berhasil 

dihapus 
• Berhasil 

• 3 

• Halaman 

Analisis 

Pelanggan 

• Data 

Pelanggan 

• Mengetahu

i 

konsumen 

maupun 

reseller 

mana yang 

paling 

sering 

belanja di 

pekanita 

• Berhasil 

 

6. Implementation 

Implementasi merupakan tahap akhir dari pengembangan 

aplikasi ini, aplikasi ini di hosting kedalam domain yang telah 

disiapkan oleh peneliti agar dapat digunakan oleh pengguna, 

untuk dapat mengunakan aplikasi ini, user harus mengunjungi 

situs ap-pekanita.andi.link. 

IV KESIMPULAN 

1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan yaitu : 

a. Telah dibuat sebuah sistem informasi persedian 

barang yang dapat menganalisis dan mengontrol 

persediaan barang agar dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen maupun reseller. 

b. Sistem informasi persediaan barang telah diuji 

menggunakan metode black box. 

c. Hasil uji black box menunjukkan sistem informasi 

sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat 

digunakan. 

2. Saran 

Untuk pengembangan perangkat lunak ini ada beberapa 

saran yang diberikan, yaitu : 

a. Kepada peneliti yang akan melakukan penelitian 

dengan topik yang sama, sistem untuk mengontrol 

persediaan barang dikembangkan lagi dari segi 

analisis dan ditambahkan fitur inventory beserta e-

commerce nya agar aplikasi lebih dapat bermanfaat 

dari segala sisi. 

b. Diharapkan manjadi bahan masukan untuk UMKM 

lain, terkait dalam meningkatkan optimalnya 

persediaan barang. 
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Abstrak 

Pemerintahan yang secara hukum adalah yang diakui oleh pemerintahan Indonesia. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan 

pelayanan administrasi kepada penduduknya. Dalam melakukan pengurusan surat-surat di kantor Desa atau Kelurahan ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemrintahan desa dimana proses pelayanan surat menyurat masih menggunakan cara konvensional, 

belum lagi petugas harus mencatat data pemohon ke dalam buku besar hal ini tentu kurang efisien. Tujuan dari penelitan ini adalah membuat 

aplikasi pelayanan administrasi publik berbasis web agar lebih efisien baik waktu dan biaya. Metode yang digunakan menggunakan 

pengembangan sistem XP Programing adapun hasil dari penelitian ini adalah aplikasi dapat dibuat sesuai sesuai dengan metode pengembangan 

sistem dan telah diujikan menggunakan User acceptance test dan Blackbox dan hasilnya aplikasi dapat diterima dan mudah dalam 

fungsionalitasnya. 

 

Kata Kunci  : administrasi desa, XP Programing, web, sistem informasi, pelayanan publik 

 

Abstract 

Government is one of the states recognized legally by the Indonesian government. One of the tasks of the government is to provide 

administrative services to its residents. In conducting the processing of letters in Village office, there are some problems faced by the village 

government agencies where the process of correspondence services is still using conventional way. The officer must record the applicant data 

into the ledger so that the process becomes less efficient. The purpose of this research is to make the application of web-based public 

administration service to be more efficient both the time and cost. The method used the XP System programming development. As for the results 

of this study is the application was made in accordance with the method of system development and was tested using the User acceptance test 

and Black-box. The application results are acceptable and easy in functionality. 

 Keywords : village administration, XP Programming, web, information systems, public services 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Di Indonesia, Desa merupakan bagian terkecil dari 

sistem pemerintahan administratif di Indonesia, dituntut dalam 

pelayanannya memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, 

tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar 

pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh 

untuk mengatasi permasalahan kependudukan (UU No. 24 

Tahun 2013). 

Desa Blubuk merupakan salah satu bagian dari wilayah 

kecamatan Dukuhwaru, kabupaten Tegal yang secara 

geografis terletak diantara desa Selapura, desa Bulak pacing, 

desa Dukuhwaru dan desa Slarang. Dalam perkembangannya 

desa Blubuk terbagi menjadi 49 RT, 9 RW. Pada tahun 2017 

dari hasil survey jumlah penduduk desa Blubuk mencapai 

12.739 orang dan jumlah kepala keluarga 3117 KK (Sumber 

Data Kelurahan Tahun 2017).  Dalam hal pemerintahan, desa 

Blubuk memiliki kantor desa sebagai sarana pelayanan publik 

kepada masyarakat yaitu pelayanan administrasi desa. Terkait 

dengan aspek pelayanan kepada masyarakat desa, terdapat 

sejumlah surat yang dilayani oleh pemerintah desa Blubuk 

kepada masyarakat desa, yaitu sebagai berikut: 

a. Surat Pengantar SKCK  

b. Surat Pengantar Ijin Khajatan 

c. Surat Pengantar Sekolah 

d. Surat Pengantar Ijin Hiburan 

e. Surat Keterangan Belum Menikah 

f. Surat Keterangan Tidak Mampu 

g. Surat Keterangan Usaha 

h. Surat Keterangan Domisili 

i. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah 

j. Surat Keterangan Anak 

k. Surat Keterangan Kehilangan 

mailto:dwikris@amikompurwokerto.ac.id
mailto:Imron@amikompurwokerto.ac.id
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l. Surat keterangan Duplikat Akta Nikah 

m. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua 

n. Surat Permohonan KK 

o. Surat Kelahiran 

p. Surat Kematian 

q. Surat Keterangan waris 

r. Surat Kuasa 

s. Surat Ahli Waris 

t. Surat Keterangan Pindah Penduduk 

Hasil observasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan 

bahwa proses pelayanan kepada masyarakat masih 

menggunakan cara konvensional yaitu petugas harus mencatat 

data pemohon surat ke dalam buku besar kemudian 

memasukkan data tersebut ke dalam Microsoft Word yang 

berakibat format surat berubah-ubah serta rawan terhadap 

keakuratan pencatatan data surat yang telah dibuat. Untuk 

mengurus pelayanan surat warga harus datang langsung ke 

kantor kepala Desa. Adapun jam kerja pada kantor balai desa 

tersebut mulai dari pukul 07.00-14.00 WIB. Proses pencatatan 

daftar peminta layanan dari Desa dicatat dalam buku besar 

seperti gambar dibawah ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa 

Blubuk, Desa Blubuk masih mengalami keterbatasan dalam 

melayani administrasi.  Tidak semua tenaga perangkat desa 

memiliki kemampuan komputer dalam membuat surat-surat 

yang seragam, apalagi jika tenaga yang terkait berhalangan 

hadir, ini membuat pelayanan administrasi desa sangat 

tergantung terhadap tenaga administrasi tertentu. Tak jarang 

pula terjadi kesalahan dalam pengetikan surat atau kesalahan 

pada format surat.  

Salah satu penelitian terkait sebelumnya yang dilakukan 

oleh Amalia dan Supriatna (2017) mengenai aplikasi 

pelayanan administrasi yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan Sebagai 

Pengembangan E-government”. Penelitian ini membahas 

tentang aplikasi pelayanan administrasi  kependudukan 

berbasis dekstop yang dilengkapi basis data dibangun untuk 

memudahkan perangkat desa dalam pelayanan administrasi 

masyarakat menjadi lebih efesien dan efektif.  

Dampak perkembangan internet pada saat ini juga bisa 

meningkatkan pelayanan administrasi desa kepada 

masyarakat. Berdasarkan data survei dari Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna 

internet didominasi oleh usia produktif. Jumlah penduduk desa 

Blubuk mencapai 12.739  orang dan warga usia produktif 

mencapai 6722 orang atau sekitar 52 % dari jumlah 

keseluruhan penduduk desa (Sumber Data Kelurahan Blubuk 

2017). Berarti ada lebih dari setengah warga Desa Blubuk 

yang kemungkinan mengakses internet. Dari pemikiran 

tersebut dapat digambarkan bahwa dengan adanya aplikasi 

yang baik dalam suatu desa tentu akan menghasilkan tata 

kelola desa yang baik dan jika dikaitkan dengan kondisi 

Kantor Desa Blubuk saat ini maka pada penelitian ini perlu 

dibuat  pelayanan administratif penduduk yang berbasiskan 

web untuk memudahkan proses layanan surat kepada 

masyarakat karena masyarakat dapat megakses pengajuan 

surat kapan saja dan dimana saja.  

II. METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini 

adalah : 

a. Metode Observasi 

Yakub (2012), memaparkan metode observasi atau 

pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data atau fakta yang cukup efektif untuk mempelajari 

sistem baru. Observasi adalah pengamatan langsung suatu 

kegiatan yang sedang berjalan. Pada waktu melakukan 

observasi, analisis sistem ikut berpartisipasi atau 

mengamati orang-orang yang sedang melakukan suatu 

kegiatan.  

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan datang 

langsung ke Kantor Balai Desa Blubuk untuk melakukan 

observasi tentang bagaimana proses pelayanan 

administrasi surat kepada masyarakat berlangsung. 
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b. Metode Wawancara 

Menurut Yakub (2012), metode wawancara 

merupakan suatu teknik pengumpulan data secara 

langsung, saling bertukar pikiran dan informasi 

mengenai permasalahan yang ditentukan. Wawancara 

merupakan teknik yang paling produktif dalam 

pengumpulan data.  

Pengumpulan data berdasarkan tatap muka dan tanya 

jawab dengan petugas pelayanan administrasi dan warga 

di desa Blubuk agar memperoleh informasi yang akurat 

tentang kendala saat berlangsungnya proses pelayanan. 

c. Metode Studi Pustaka 

Menurut Yakub (2012), metode studi pustaka 

dilakukan untuk mencari landasan teori dari berbagai 

literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Studi 

penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku, 

serta literatur lain yang berkaitan dengan bidang 

penelitian.  Dalam penelitian ini studi pustaka yang 

dilakukan peneliti dengan membaca jurnal dan buku 

yang berkaitan dengan penelitian. 

d. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2012) dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari 

seseorang. Dalam teknik dokumentasi dalam penelitian 

ini didapatkan data-data berupa data pemohon dalam 

buku besar dan surat-surat pelayanan dari petugas 

pelayanan administrasi Kantor Balai Desa Blubuk. 

e. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2015) kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Menurut sugiyono 

(2012) ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500. Kuesioner ini 

dibuat untuk memastikan apakah sistem yang dibuat 

sudah cukup layak digunakan bagi pengguna atau tidak. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk membangun atau mengembangkan aplikasi 

harus dilakukan penyelidikan dan analisa mengenai alasan 

timbulnya atau gagasan dalam membangun dan 

mengembangkan aplikasi. Dalam pengembangan sistem ini 

dibuat dengan menggunakan model extreme programming. 

Adapun tahapan XP Programing  mempunyai beberapa 

tahap yaitu: 

 

1. Perencanaan  

Perencanaan merupakan titik awal yang dilakukan 

peneliti dari proses pengembangan sistem dengan metode 

Extreme Programming, dimana pada bagian ini dilakukan 

identifikasi atau analisa kebutuhan pengguna dan kebutuhan 

untuk membangun aplikasi, telah dijabarkan identifikasi 

kebutuhan pengguna berdasarkan hasil dari teknik perolehan 

data yang telah dilakukan yang terkait dalam pembuatan 

aplikasi ini, telah disimpulkan bahwa belum adanya 

pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam 

pelayanan administrasi di Kantor Kelurahan Desa Blubuk. 

Tahapan analisa perancangan meliputi:  

a. Analisis kebutuhan pengguna 

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah 

dilakukan bahwa Kantor Kelurahan Desa Blubuk 

membutuhkan aplikasi yang dapat digunakan untuk 

mempermudah pelayanan administrasi kepada 

masyarakat desa. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah 

aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pelayanan 

Publik Administrasi Desa Blubuk ini didasari pada 

kebutuhan perangkat desa dalam upaya mempermudah 

melayani administrasi kepada masyarakat serta 

memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan 

administrasi kepada Pemerintah Desa. Adapun fitur dari 

aplikasi pelayanan administrasi Desa Blubuk ini, adalah: 

1) Fitur halaman utama/pengguna: 

a. Beranda Merupakan halaman utama aplikasi. 

b. Berita Berisi berita-berita terbaru yang ada di 

Desa Blubuk. 

c. Pengajuan Berisi daftar surat-surat pelayanan 

yang ada di Desa. 

d. Tentang Berisi informasi alamat kantor desa 

nomer telepon, email, sosial media, dan 

halaman kritik saran. 

2) Fitur halaman administrator  

a. Login Berisi fitur yang digunakan untuk login 

administrator. 

b. Berita Merupakan fitur yang digunakan untuk 

mengelola berita desa yang terbaru.  

c. Pengajuan Berisi daftar-daftar surat pengajuan 

yang diajukan oleh warga, admin dapat 

memverifikasi data surat dan mencetak surat 

pengajuan. 

d. Penduduk Berisi data penduduk yang ada di 

desa blubuk kecamatan Dukuhwaru 

Kabupaten Tegal. 

e. Slide Fitur yang digunakan untuk mengganti 

konten slide pada halaman utama. 

f. Tentang Fitur yang digunakan untuk mengganti 

konten slide pada halaman utama. 

g. Pengaturan Akun Fitur yang digunakan untuk 

merubah data akun administrator. 

h. Pengajuan Berisi daftar-daftar surat 

pengajuan yang diajukan oleh warga, admin 

dapat memverifikasi data surat dan mencetak 

surat pengajuan. 

b. Analisis Kebutuhan Fungsional 

1. Analisis Fungsional 

Analisis fungsional merupakan paparan mengenai 

fitur-fitur yang ditanamkan ke dalam program 

aplikasi pelayanan administrasi desa Blubuk. Fitur-

fitur tersebut antara lain sebagai berikut: 

a) Mampu menampilkan daftar pengajuan surat 

berdasarkan masing – masing kategori. 

b) Mampu memvalidasi pengajuan surat terbaru 

dengan verifikasi NIK warga. 

c) Administrator dapat memverifikasi valid tidaknya 

surat yang diajukan sebelum di lakukan proses 

selanjutnya. 

d) Administrator dapat mencetak setiap surat 

pengajuan yang telah valid dan mencetak histori 
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surat dari masing–masing warga yang melakukan 

pengajuan.  

 

2. Kebutuhan non-fungsional 

Adapun kebutuhan non-fungsional yang nantinya akan 

menjadi perhatian dalam pengembangan aplikasi ini 

adalah: 

a) Waktu  

Aplikasi ini harus memiliki waktu proses yang 

singkat dan hasil yang jelas. Sehingga pengguna 

tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengajuan surat. 

b) Kelebihan 

Aplikasi pelayanan ini dibangun dengan sebaik 

mungkin sehingga memiliki keandalan yang baik. 

Mengingat fungsi atau peran yang diambil oleh 

aplikasi ini cukup penting. Keandalan tersebut 

meliputi bagaimana aplikasi menangani validasi 

I/O. Implementasi I/O yang akan ditangani oleh 

aplikasi ini adalah memvalidasi setiap pengajuan 

surat dengan NIK warga yang telah diintegrasikan 

dengan database penduduk desa blubuk kemudian 

sistem akan merespon nilai kembali ketika data 

sudah sesuai. 

 

3. Performa Aplikasi 

Aplikasi pelayanan ini merupakan aplikasi yang 

berjalan di lingkungan sistem operasi web. Aplikasi ini 

akan memiliki keterbatasan saat mengoperasikan dalam 

perangkat yang tidak memadai. Oleh karena itu perlu 

diperhatikan guna menjadi acuan dalam membangun dan 

mengembangkan aplikasi ini, diantaranya adalah : 

a) File dan database dari software akan terpusat dan 

hanya perlu melakukan installasi di server, hal ini 

yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

database sehingga tepat dalam kegunaanya data 

aplikasi. Maka penulis merancang aplikasi ini 

dengan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

b) Terbatasnya akses, aplikasi web dapat dengan 

mudah diakses dari jarak jauh melalui browser 

tanpa harus melakukan installasi software akan 

tetapi jika lokasi yang belum memiliki jaringan 

internet aplikasi ini tidak dapat di akses. Harus 

menggunakan koneksi internet untuk mengakses 

dari jarak jauh. Peneliti berharap dalam 

pengembangan aplikasi ini dapat 

diimplementasikan lebih baik sehingga dapat 

diakses dimanapun berada dengan adanya 

jaringan internet. 

c) Tingkat keamanan data dan file rentan untuk 

disabotase para cracker atau hacker sehingga 

perlu keamanan yang sangat baik untuk 

pengamanan data dalam website ini.  

 

2) Perancangan  

a. Perancangan UML 

Pada tahap ini akan di lakukan perancangan 

aplikasi yang diawali dengan sistem 

menggunakan Diagram UML (Unified 

Modeling Language) dengan empat jenis 

Diagram untuk menggambarkan alur dari 

aplikasi pelayanan administrasi diantaranya 

yaitu Use Case Diagram, Sequence Diagram, 

Class Diagram, Activity Diagram,. 

1) Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah model 

fungsional sebuah sistem yang 

menggunakan actor dan use case. Use Case 

adalah layanan (service) atau fungsi-fungsi 

yang tersedia oleh sistem untuk 

penggunanya. 

Use Case Diagram mendeskripsikan 

sebuah interaksi antara satu atau lebih actor 

dengan system yang akan dibuat, dengan 

kata lain use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada 

didalam sebuah system dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 

Berikut adalah gambar 1. use case untuk 

sistem informasi pelayanan publik berbasis 

web 
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uc Use Case SIPA

SIPA

Pengguna

Mengakses Berita

Melakukan 

Pengajuan Surat

Mengakses Kontak 

Us

Surat Pengantar

Surat Keterangan

Surat Permohonan 

KK

Surat Kelahiran & 

Kematian

Surat Waris

Administrator

Mengelola Data 

Berita

Mengelola Data 

Pengajuan Surat

Mengelola Data 

Penduduk

Mengelola Data 

Desa

Mengelola Data 

Kontak Us

Mengelola Laporan 

Pengajuan

Cetak Laporan

Login

«extend»

«extend»

«include»

«extend»

«include»

«include»

«extend»

«include»

«extend»

«include»

«include»

«extend»

«include»

«include»

«include»

«include»
«include»

«include»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 .Use Case 

 

Pada gambar 1. menjelaskan proses alur aktivitas 

yang ada di sistem informasi pelayanan administrasi 

public berbasis web yang mempunyai dua aktor yaitu 

pengguna dan admin. Yang dimaksud pengguna dalam 

aplikasi ini adalah warga desa yang membutuhkan 

pelayanan dan yang dimaksud admin adalah kasi 

pelayanan. Di proses use case diagram terlihat jelas 

fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh admin seperti 

mengelola data berita, mengelola data pengajuan surat, 

mengelola data penduduk, mengelola data desa 

mengelola data pengajuan, dan cetak laporan. Dari 

proses yang dilakukan oleh admin akan terlihat oleh 

pengguna seperti berita dan data pengajuan sudah 

diproses atau belum sehingga masyarakat dapat dengan 

mudah melakukan pengecekan tidak perlu lagi datang 

ke kelurahan untuk mengecek surat sudah jadi atau 

belum, hal ini tentu akan menjadi lebih efisien waktu 

bagi masyarakat dan bagi petugas kelurahan. 
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sd Login

Admin

Form Login Func Login Class DB tb_admin

request from db()

Input Password()

get_cekLogin()

cekLogin(username, password)

Input Username()

return message()

sd Mengelola Data Desa

Admin

Form Desa Func Desa Class DB tb_desa

update to db()

proses_update()

update desa(data, id)

Akses Form Desa()

return message()

2) Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk 

menggambarkan interaksi antar projek di dalam 

sekitar sistem (termasuk pengguna display, dan 

sebagainya) berupa message yang digambarkan 

terhadap waktu. Berikut adalah sequence Diagram 

untuk aplikasi pelayanan administrasi: 

 

a) Sequence login Administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sequence Diagram Login Administrator 

 

Pada gambar 2. menjelaskan proses admin saat 

melakukan login ke sistem dengan memasukkan 

username dan password menuju function login. 

Function login mengecek apakah username dan 

password yang diinputkan sesuai, kemudian melakukan 

request data ke tb_admin. Kemudian tb_admin melalui 

sistem memberikan nilai kembali kepada super 

administrator. 

b) Sequence Diagram Administrator mengelola data desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sequence Administrator mengelola Data Desa 

 

Pada gambar 3 menjelaskan proses saat admin 

melakukan pengelolaan data desa. Setelah admin 

mengakses form desa dan mengubah data desa atau 

menambah baru kemudian pilih update. Function desa 

akan melakukan update pada data desa yang ada pada 

tb_desa, kemudian tb_desa melalui sistem yang akan 

memberikan nilai kembali pada admin. 

c) Sequence Diagram administrator mengelola data berita 
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sd Mengelola Data Berita

Admin

Form Berita Form Input Func Berita Class DB tb_berita

Input Berita()

return message()

Akses Form Berita()

insert to db()

proses_insert()

insert into berita(data)

class Class Diagram SIPA

Desa

- data: string

«AttributeIndex»

- id_desa: int

+ delete(id): int

+ getAll(): void

+ getById(id): int

+ insert(data): string

+ update(data, id): string

Admin

- data: string

«AttributeIndex»

- idadmin: int

+ getAll(): string

+ getById(Id): int

+ update(data, id): string

Berita

- data: string

«AttributeIndex»

- idberita: int

+ delete(Id): int

+ getAll(): string

+ getById(Id): string

+ insert(data): string

+ update(data, Id): string

KK

- data: string

«AttributeIndex»

- IdKK: int

+ delete(Id): int

+ getAll(): string

+ getById(Id): int

+ insert(data): string

+ update(data, Id): string

Detail_KK

- data: string

«AttributeIndex»

- idDetailKK: int

+ delete(Id): int

+ getAll(): string

+ getById(Id): int

+ insert(data): string

+ update(data, Id): string

Kontak

- data: string

«AttributeIndex»

- kdkontak: int

+ delete(Id): int

+ getAll(): string

+ getById(Id): int

+ insert(data): string

+ update(data, Id): string

Penduduk

- data: string

«AttributeIndex»

- nik: int

+ delete(Id): int

+ getAll(): string

+ getById(Id): int

+ insert(data): string

+ update(data, Id): string

Slide

- data: string

«AttributeIndex»

- idslide: int

+ delete(Id): int

+ getAll(): string

+ getById(Id): int

+ insert(data): string

+ update(data, Id): string

Surat

- data: string

«AttributeIndex»

- idsurat: int

+ delete(Id): int

+ getAll(): string

+ getById(Id): int

+ insert(data): string

+ update(data, Id): string

Pengajuan

- data: string

«AttributeIndex»

- idpengajuan: int

+ delete(Id): int

+ getAll(): string

+ getById(Id): int

+ insert(data): string

+ update(data, Id): string

+idKK +idKK

+idsurat

+idsurat

+idKK

+idKK
+nik

+nik

+id_desa

+id_desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sequence Administrator mengelola data berita 

 

Pada gambar 4 menjelaskan saat admin melakukan proses 

mengubah data desa. Dimulai dari admin memilih form 

berita kemudian menginputkan data pada form input. 

Kemudian sistem akan memasukkan data berita pada  

tb_berita. Setelah itu tb_berita melalui sistem 

mengirimkan nilai kembali kepada admin.  

 

 3) Class Diagram 

Class Diagram digunakan untuk memberikan 

gambaran sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas 

yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau 

operasi. Berikut adalah class Diagram pada aplikasi 

pelayanan administrasi desa dapat dilihat pada Gambar 

5.  

 

4) Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan 

aliran kerja dari sebuah sistem atau bisnis. Dalam 

beberapa hal, Diagram ini memainkan peran mirip 

sebuah Diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara 

Activity Diagram dan notasi Diagram alir adalah 

Activity Diagram ini mendukung behavior paralel. 

Berikut adalah Activity Diagram sistem informasi 

pelayanan administrasi publik  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Class Diagram 
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act Activ ity Admin Melakukan Login

SistemAdmin

Mulai

Melakukan Login

Masukan Username & 

Password

Menampilkan Halaman 

Utama Admin

Selesai

Validasi

Tidak ValidValid

a. Activity Login Administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Activity Diagram 

Proses Login 

 

Gambar 6. menjelaskan saat admin melakukan proses 

login ke dalam sistem. Dimulai menginputkan username 

dan password kemudian dari sistem akan melakukan 

validasi. Jika username dan password sudah benar maka 

akan masuk ke menu utama, jika masih salah maka akan 

diminta kembali memasukkan username dan password 

yang benar. 

 

3. Pengkodingan 

Tahap pengkodean merupakan perubahan dari 

desain yang telah dibuat ke dalam program 

komputer. Penulisan kode program 

pada penelitian ini menggunakan bahasa PHP serta 

menggunakan Framework Bootstrap versi berikut 

adalah tampilan implementasi antarmuka 

a. Level Pengguna  

1) Tampilan Halaman Utama 

Gambar 7. tampilan halaman utama web 

 

Pada gambar 7 adalah tampilan halaman utama web 

pengguna, ada 4 menu utama yaitu Beranda, Berita, 

Pengajuan, dan Tentang.  

2) Tampilan Halaman Berita  

8. Tampilan Halaman Berita 
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3) Tampilan Halaman Pengajuan 

Gambar 9. Tampilan Halaman Pengajuan 

 

4) Pengujian  

Pada tahap ini pengujian dilakukan menggunakan 

pengujian unittesting  penulisan kode-kode program 

dalam satu unit terkecil secara individual. Tahapan 

unittesting dilakukan setiap kali selesai penulisan kode 

program kemudian langsung dilakukan testing unitcode 

pada fitur aplikasi yang telah dibuat untuk mengetahui 

apakah fitur tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan atau tidak. Acceptance testing dilakukan 

untuk menentukan apakah sistem yang dibangun telah 

memenuhi kriteria penerimaan serta menentukan apakah 

sistem dapat diterima dengan baik atau tidak. 

1) Unit testing pada Sistem Informasi pelayanan 

publik administrasi desa Blubuk berbasis web 

menggunakan pengujian blackbox. Pengujian blackbox 

testing merupakan pengujian program berdasarkan 

fungsi dari program. Dari skenario pengujian terakhir 

yang dilakukan secara berulang-ulang dapat diperoleh 

hasil pengujian. Dibawah ini dijelaskan rencana dan 

hasil pengujian fitur yang ada pada aplikasi pelayanan 

administrasi 

 yang dirangkum dalam tabel dibawah ini: 

2) Rencana Pengujian 

Tabel 1. Rencana Pengujian Blackbox 

• No • Akses • Kelas Uji • Butir Uji • Jenis Uji 

• 1 • Admin • Login • Verifikasi Data • Blackbox 

• 2 • Admin 
• Olah data 

berita 
• Ubah data • Blackbox 

• 3 • Admin 
• Olah data 

surat 
• Ubah data • Blackbox 

• 4 • Admin 
• Olah data 

penduduk 
• Ubah data • Blackbox 

• 5 • Admin 
• Olah data 

slide 
• Ubah data • Blackbox 

• 6 • Admin • laporan • Tampil data • Blackbox 

• 7 • User 
• Pengajuan 

surat 
• Select data • Blackbox 

• 8 • User • Akses berita • Select data • Blackbox 

• 9 • User 
• Akses kontak 

us 
• Input data Blackbox 

 

Pada tabel 1. adalah tabel rencana pengujian pada 

aplikasi, ada 8 butir uji yang akan diujikan pada aplikasi 

pelayanan administrasi desa. 

 

3) Hasil Pengujian Blackbox 

a. Pengujian Login  

Tabel 2. Pengujian Login 

No Butir Uji 
• Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

• 1  • Username dan 

password 

salah 

• Muncul 

peringatan 

• Sesuai 

harapan  

• 2  • Username 

benar dan 

password 

salah  

• Muncul 

peringatan 

• Sesuai 

harapan 

• 3 • Username dan 

password 

benar 

• Masuk 

admin 

• Sesuai 

harapan 

 

b. Pengujian olah data berita 

Tabel 3 Pengujian Olah Data Berita 

• No • Butir uji 
• Hasil yang 

diharapkan 
• Hasil 

1 
• Tambah data 

berita 

• Dapat 

menambah 

data berita 

• Sesuai 

harapan 

2 
• Ubah data 

berita 

• Dapat 

mengubah 

data berita 

• Sesuai 

harapan 

3 
• Hapus data 

berita 

• Dapat 

menghapus 

data berita 

• Sesuai 

harapan 
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IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  

1. Telah berhasil dibuat aplikasi pelayanan administrasi 

desa yang dapat membantu mempermudah dan 

meningkatkan proses pelayanan administrasi kepada 

masyarakat menjadi lebih baik karena bersifat online 

dengan menggunakan metode XP Programing. 

2. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode i, 

secara fungsionalitas tidak ditemukan kesalahan dan 

aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan antara 

output dengan input telah sesuai. Pengguna aplikasi 

ini perangkat desa sebagai admin dan warga sebagai 

end user. 

3. Berdasarkan hasil pengujian user acceptance test 

dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang telah dibuat 

tepat guna dan sudah sesuai dengan kebutuhan. 
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Abstrak 

 

Untuk menentukan prioritas program kerja yang tepat sasaran, diperlukan pemberian nilai bobot untuk setiap alternatif program kerja, 

kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang diberikan. Agar pemilihan alternatif lebih sistematis 

maka diperlukan sebuah sistem penunjang keputusan. salah satu metode pengambilan keputusan adalah metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP). Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan S istem Pendukung Keputusan dengan metode AHP pada penentuan prioritas program kerja 

APBDesa berbasis web. Penelitian ini dipusatkan di Kantor Kelurahan Desa Kebumen yang beralamat di Jl. Raya Kebumen No 002 Rt 4 Rw 4, 

Baturaden selama bulan Oktober-November 2017. Menurut hasil perhitungan AHP program kerja APBDes yang diprioritaskan adalah Alternatif 

ke-1 dan Alternatif ke-2 yaitu Beban Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan Beban Operasional Perkantoran dengan total perhitungan tertinggi 

0,099. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah berhasil menerapkan sebuah sistem 

pendukung keputusan penentuan prioritas program kerja pada APBDes berbasis web menggunakan metode AHP sebagai metode 

perhitungannya. Selain itu, aplikasi penentuan prioritas program kerja pada APBDes yang user friendly sehingga dapat digunakan oleh petugas 

desa dan juga pihak-pihak yang ingin menentukan prioritas program kerja yang sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu.  

 

Kata kunci: prioritas, program kerja, analytical hierarchy process 

 

Abstract 

 

It is necessary to assign an assigned value for each alternative work program to determine the priority of the appropriate government 

program. Then, we can proceed with a selection process that will select the given alternatives. In order to give the selection more systematic, we 

needed a decision support system. One of the methods to help the decision-making process is the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. 

This study aims to implement Decision S upport S ystem with AHP method to determine the priority of the appropriate government program. 

This research is concentrated in Office of Kebumen Village which is located at Jl. Raya Kebumen No. 002 Rt 4 Rw 4, Baturaden during 

October-November 2017. According to the AHP calculation, the priority of the appropriate government program of APBDes is the 1st 

Alternative and the 2nd Alternative, which is the Fixed Income of the Village Officer and the Operational Expenses of the Offices with the 

highest calculation total 0.099. Based on the results of the research that has been done then it can be concluded that we have succeeded in 

implementing a web based decision support system to determine the priority of the appropriate government program on APBDes using AHP 

method as its calculation method. In addition, the application of this Decision S upport S ystem on the APBDes is user friendly. S o, it can be 

used by the village officers and also the parties to determine the priority of appropriate government programs that should be implemented first. 

 

Keywords: priority, government programs, analytical hierarchy process 

I. PENDAHULUAN 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kepentingan 
masyarakat guna meningkatkan kualitas desa, Kepala desa 
selaku kepala pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa 
dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Permendes, 

2017). BPD bersama Kepala desa menentukan rencana kerja 
yang akan dilaksanakan selama 5 tahun masa jabatan melalui 
musyawarah. Musyawarah BPD menghasilkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dirinci menjadi 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(RAPBDesa).  
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BPD di Desa Kebumen melakukan musyawarah untuk 
menentukan jadwal kegiatan terkait dengan APBDesa yang 
telah disetujui. Sumber dana pendapatan yang besar tersebut 
harus dikelola dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi 
masyarakat desa. Dengan adanya sistem terpadu untuk 
pengelolaan APBDesa, maka pemanfaatan APBDesa akan 
lebih mudah dan tepat sasaran (Kusumadewi, 2010). Salah 
satu permasalahan pengelolaan APBDesa Kebumen adalah 
bagaimana menentukan prioritas program kerja yang akan 
dilaksanakan. 

Untuk menentukan prioritas program kerja yang tepat 
sasaran, diperlukan pemberian nilai bobot untuk setiap 
alternatif program kerja, kemudian dilanjutkan dengan proses 
perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang diberikan. 
Agar pemilihan alternatif lebih sistematis maka diperlukan 
sebuah sistem penunjang keputusan. salah satu metode 
pengambilan keputusan adalah metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) (Kusumadewi, 2010). 

Selama ini pengambilan keputusan prioritas program kerja 
di Desa Kebumen diambil melalui rapat BPD tanpa 
mempertimbangkan kriteria penentu. Dengan banyaknya 
asumsi yang diusulkan, penentuan prioritas program kerja 
menghasilkan permasalahan keuangan Desa. Sehingga dapat 
disimpulkan masalah yang terjadi adalah bagaimana 
menentukan prioritas program kerja anggaran pendapatan desa 
yang akan dijalankan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Penelitian ini hanya difokuskan pada proses penentuan 
prioritas program kerja APBDesa berdasarkan data yang 
diambil dari APBDesa Perubahan tahun 2017. Penelitian ini 
bertujuan untuk menerapkan Sistem Pendukung Keputusan 
dengan metode AHP pada penentuan prioritas program kerja 
APBDesa berbasis web. Untuk itu maka dirancang sebuah 
program aplikasi sistem pendukung keputusan yang 
diharapkan membantu perangkat desa untuk menentukan 
prioritas program kerja tersebut. Penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat untuk memberikan kemudahan 
dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan bagi para 
pengambil keputusan prioritas program kerja yang akan 
dijalankan. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Penelitian dipusatkan di Kantor Kelurahan 
Desa Kebumen yang beralamat di Jl. Raya Kebumen No 002 
Rt 4 Rw 4, Baturaden selama bulan Oktober-November 2017. 
Penelitian ini juga dilakukan desa lain sebagai sampel dan 
juga untuk menambah informasi bagi penulis, yaitu Desa 
Karangnangka, dan Keniten. 

A. Konsep Penelitian 

Dalam kasus ini, penyelesaian masalah menggunakan 
metode AHP yang menganalisa masalah dalam beberapa 
tahapan. Gambar 1 merupakan tahapan alur penelitian. 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Alur Penelitian 
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III. PEMBAHASAN 

A. Analisis Pengumpulan Data 

Pada  tahap  ini peneliti menganalisis  dan mengumpulkan 
data yang dibutuhkan untuk merancang sebuah sistem untuk 
menentukan prioritas program kerja pada APBDesa 
menggunakan metode AHP. Data-data yang dibutuhkan 
berupa data alternatif program kerja pada APBDesa dan 
kriteria alternatif untuk menentukan prioritas program kerja 
yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Sekertaris dan 
Bendahara Desa. 

TABEL 1. DATA ALTERNATIF PROGRAM KERJA APBDESA  
SUMBER : APBDESA PERUBAHAN DESA KEBUMEN 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2 DATA KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS PROGRAM KERJA 
APDESA 

(SUMBER: WAWANCARA BENDAHARA DESA KEBUMEN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Hasil dan Pembahasan 

1) Menyusun Hierarki dari Permasalahan yang Dihadapi 

Permasalahan multikriteria dalam AHP disederhanakan 
dalam bentuk hierarki yang terdiri dari 3 komponen utama 
yaitu tujuan dari pengambilan keputusan, kriteria penilaian 
dan alternatif pilihan. 

Persoalan yang akan diselesaikan diuraikan menjadi unsur 
utama yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi 
struktur hierarki seperti pada gambar 3.1. pada gambar 3.1 
menunjukan hierarki penentuan prioritas program kerja yang 
berisi alternatif-alternatif yang akan dibandingkan satu sama 
lain dengan kriterianya. 

2) Penilaian Kriteria dan Alternatif 

Tahap perbandingan berpasangan ini akan digunakan pada 
saat mencari atau menghitung bobot alternatif untuk setiap 
kriteria penilaian.  

Dari 15 alternatif program kerja perlu ditentukan prioritas 
kepentingannya, dalam penelitian ini digunakan prinsip AHP 
perbandingan berpasangan, tingkat kepentingan suatu kriteria 
terhadap kriteria lain untuk menentukan bobot. 

Kriteria dan alternatif dinilai menurut perbandingan 
berpasangan Saaty, dimana untuk berbagai persoalan skala 1 
sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan 
pendapat. Nilai dan definisi kualitatif dari skala perbandingan 
Saaty dapat dilihat dalam tabel skala perbandingan dalam 
tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Hierarki Penentuan Prioritas Program Kerja 
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TABEL 3 SKALA PENILAIAN PERBANDINGAN BERPASANGAN 
(SAATY, 1994) 

Intensitas 
Keterangan 

Kepentingan 
 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih penting 

dari elemen lainnya 
 

5 
Elemen yang satu lebih penting dari 

elemen lainnya 
 

7 
Elemen satu jelas lebih mustlak penting 

daripada elemen lainnya 
 

9 
Satu elemen mutlak penting dibanding 

lainnya 
 

2,4,6,8 Nilai kompromi antar nilai diatas 

 Jika suatu aktivitas I mendapat satu 
Kebalikan angka dibanding aktivitas J, maka J 

 mendapatkan nilai kebalikan dari I 

 
Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat 

keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen 
terhadap elemen lainnya. Proses perbandingan berpasangan, 
dimulai dari level hierarki paling atas yang ditujukan untuk 
memilih kriteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah bobot kriteria didapatkan selanjutnya dilakukan 
pengecekan konsistensi untuk matriks perbandingan 
berpasangannya. Jika lebih dari 0,1 maka harus dilakukan 
perbandingan berpasangan kembali sampai didapatkan rasio 
kurang dari atau sama dengan 0,1 (konsisten). Hal yang 
serupa dilakukan juga terhadap masing-masing matriks 
perbandingan antar alternatif. 

TABEL 4 PERBANDINGAN BERPASANGAN DAN BOBOT KRITERIA 
 

 k1 k2 k3 k4 W (Bobot) 
      

k1 1.00 3.00 1.00 0.60 0.25 
      

k2 0.33 1.00 0.33 0.20 0.08 
      

k3 1.00 3.00 1.00 0.60 0.25 
      

k4 1.67 5.00 1.67 1.00 0.42 
      

 
3) Menentukan Prioritas Subkriteria 

Perhitungan   prioritas   subkriteria  dari  masing  masing 
kriteria dimulai dengan cara membuat matriks perbandingan 
berpasangan masing masing kriteria. Matriks perbandingan 
berpasangan ini lalu di hitung jumlah nilai setiap alternatif 
berdasarkan nilai masing masing kriteria. 

4) Perhitungan Hasil 

Perhitungan hasil untuk menentukan perankingan proiritas 
program kerja dihitung dengan cara mengalikan matriks hasil 
dengan bobot kriteria. Matriks hasil diperoleh dari nilai bobot 
masing-masing subkriteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 5. HASIL PERHITUNGAN PRIORITAS  
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Menurut hasil perhitungan AHP program kerja APBDes 

yang diprioritaskan adalah Alternatif ke-1 dan Alternatif ke-2 

yaitu Beban Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan Beban 

Operasional Perkantoran dengan total perhitungan tertinggi 

0,099. 

IV. KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan kepentingan masyarakat guna 
meningkatkan kualitas desa, Kepala desa selaku kepala 
pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa dalam 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD bersama 
Kepala desa menentukan rencana kerja yang akan 
dilaksanakan selama 5 tahun masa jabatan melalui 
musyawarah. Musyawarah BPD menghasilkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dirinci 
menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (RAPBDesa). RAPBDesa akan diajukan ke 
pemerintah pusat sebagai syarat pencairan dana 
Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa (APBDesa). 

Dengan adanya sistem terpadu untuk pengelolaan 
APBDesa, maka pemanfaatan APBDesa akan lebih 
mudah dan tepat sasaran. Salah satu permasalahan 
pengelolaan APBDesa Kebumen adalah bagaimana 
menentukan prioritas program kerja yang akan 
dilaksanakan. 

Sistem penunjang keputusan dengan metode AHP 
dapat menjadi solusi untuk permasalahan penentuan 
prioritas program kerja yang dihadapi BPD Desa 
Kebumen. Dengan adanya sistem yang terstruktur, 
penentuan prioritas program kerja dapat dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan sehingga tidak menimbulkan 
permasalahan keuangan pada Desa Kebumen. 

Pada penelitian yang dilakukan penulis, AHP 
digunakan sebagai alat untuk menghitung nilai bobot 
alternatif program kerja yang tercantum pada APBDesa 
Kebumen tahun 2017. Dari hasil perhitungan tersebut 
didapatkan bahwa Alternatif ke-1 dan Alternatif ke-2 
yaitu Beban Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan 
Beban Operasional Perkantoran sebagai prioritas utama 
dengan total perhitungan 0,099. 

Sistem yang dibangun masih memiliki banyak 
kekurangandan keterbatasan yang harus diperbaiki. 
Saran -saran yang dapat diberikan untuk pengembangan 
sistem pendukung keputusan selanjutnya agar dapat 
lebih efektif dan efisien adalah pemilihan metode SPK 
yang lebih cepat atau penggabungan beberapa metode 
SPK dalam studi kasus penentuan prioritas pada 
program kerja APBDesa, sehingga dapat memberikan 
hasil perhitungan yang benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan desa. 

Selain itu, jumlah kriteria yang digunakan dalam 
aplikasi ini masih dapat ditambahkan sesuai dengan 
kebutuhan desa. Aplikasi dapat dikembangkan lagi 
menjadi sebuah sistem informasi yang dapat digunakan 
untuk memantau pelaksanaan program kerja APBDes 
secara online. 
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Abstrak 
 

KAPAK merupakan Kelas Pintar Anti Kecurangan, suatu sistem yang dilengkapi dengan IP Camera dan Jammer yang terintegrasi 

dan terpasang pada ruang kelas untuk mengawasi serta mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang seringkali terjadi saat pelaksanaan 

ujian. IP Camera berfungsi untuk mencegah peserta ujian melakukan tindak   kecurangan dengan   cara   melakukan   pemantauan dari   jarak   

jauh serta   mengeluarkan pemberitahuan suara secara real time jika di indikasi ada tindakan kecurangan saat pelaksanaan ujian. Jammer 

berfungsi untuk mencegah tindak kecurangan berbasis teknologi dengan mengacak sinyal ke arah ponsel maupun perangkat lainnya yang 

membutuhkan koneksi nirkabel dan internet. Penelitian sistem KAPAK dilakukan pada saat Ujian Akhir Semester di Telkom University pada 

ruangan A.205 periode 5 – 12 Juni 2017. Pengumpulan data dilakukan selama satu minggu, dengan jumlah pengamatan sebanyak sepuluh 

shift ujian per hari. Menurut data hasil pengamatan, dari total 1426 mahasiswa peserta ujian, terdapat sebelas orang mahasiswa yang 

melakukan tindakan kecurangan pada saat ujian berlangsung, dan terdapat tiga orang pengawas yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Dari 

hasil pengamatan tersebut, didapatkan persentase mahasiswa yang melakukan tindakan kecurangan selama pelaksanaan Ujian Akhir Semester 

di Telkom University ruangan A.205 adalah 0,77 %, dan persentase pengawas ujian yang lalai dalam menjalankan tugasnya di ruangan A.205 

pada saat Ujian Akhir Semester di Telkom University sebanyak 2,5%. 

 

Kata kunci: Kecurangan, Jammer, IP Camera, Sistem, KAPAK, Ujian 

 

Abstract 

 

KAPAK is a Smart Class Anti-Fraud, a system equipped with IP Camera and Jammer that is integrated and installed in the 

classroom to monitor and prevent the occurrence of fraudulent acts that often occur during execution of the test. IP Camera serves to prevent 

examinees from committing fraud by way of remote monitoring and issuing voice notifications in real time if indicated there is an act of 

cheating during execution of the exam. Jammer serves to prevent technology-based fraud by scrambling signals toward phones and other 

devices that require wireless and internet connections. The KAPAK system research is done at the end of semester at Telkom University in 

room A.205 period 5 - 12 June 2017. The data collection is done for one week, with the number of observations as much as ten shift exam per 

day. According to observational data, of a total of 1426 examinees, there were eleven students who committed acts of cheating during the 

exam, and there were three supervisors who were negligent in performing their duties. From these observations, the percentage of students 

who cheated during the final exams of Semester at Telkom University of A.205 room was 0.77%, and the percentage of exam supervisors 

who neglected in performing their duties in room A.205 at the end of the semester at Telkom University as much as 

2.5%. 

Keywords: Fraud, Jammer, IP Camera, System, KAPAK, Exam 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Menyontek merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi 

para pelajar, baik itu di jenjang sekolah dasar sampai pada 

tingkat perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan siswa atau 

mahasiswa ingin mendapat nilai yang baik dalam ujian, dan 

karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Banyak orang beranggapan menyontek 

sebagai masalah yang biasa saja, namun ada juga yang 

memandang serius masalah ini. Bentuk kebiasaan ini dapat 

berupa menjiplak atau mencontoh pekerjaan teman, bertanya 

langsung saat menghadapi ujian, membuka catatan kecil saat 

ujian, ataupun mencari bocoran soal ujian. Bahkan pada saat 

ini sudah ada teknologi modern yang dapat membantu pelajar 

untuk melakukan tindak kecurangan, sebagai contoh 

sederhana adalah penggunaan ponsel pintar (smartphone) 

sebagai media menyontek. Di sisi lain kejadian mencontek 

bisa juga dikarenakan oleh pengawas ujian yang lalai ketika 

menjalankan tugasnya, seperti bermain hand phone, tidur, dan 

sebagainya. Menurut data hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh tim psikolog UPI dalam survei Ujian Nasional 

terhadap 597 responden yang berasal dari 68 kota dan 89 

kabupaten di 25 provinsi dengan jumlah responden berasal 

dari sekolah negeri (77%) dan sekolah swasta (20%). Para 

responden mengikuti UN antara tahun 2004-2013. Dari hasil 

survei, 75% responden mengaku pernah menyaksikan 

kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Jenis 

kecurangan terbanyak yang diakui adalah mencontek massal 

lewat pesan singkat (SMS), grup chat, kertas contekan, atau 

kode bahasa tubuh. Ada pula modus jual beli bocoran soal dan 

peran dari tim sukses (guru, sekolah, pengawas) atau pihak 

lain seperti bimbingan belajar (bimbel) dan joki. 

mailto:ukeusman@telkomuniversity.ac.id
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II. METODE PENELITIAN 

Berisi tentang bahan, peralatan dan metode yang 

digunakan dalam penelitian. 

A. Pemodelan Sistem KAPAK 

Gambaran besar daripada sistem KAPAK pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menciptakan suatu sistem yang dapat memantau peserta 

ujian secara langsung dan menginterferensi sinyal ponsel 

yang sering digunakan pada saat melakukan ujian. 

2. Mencegah   dan   mengurangi   praktik ketidakjujuran 

dikalangan para siswa atau mahasiswa khususnya pada 

saat pelaksanaan ujian di ruang kelas. 

3. Membangun karakter yang jujur pada siswa atau 

mahasiswa.  

4. Meningkatkan kinerja pengawas saat mengawasi kegiatan 

ujian  

Untuk arsitektur daripada sistem KAPAK dapat dilihat 

pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1 Arsitektur Jaringan Sistem KAPAK 

B. Metode Penyelesaian Masalah 

Pada tahap identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang 
dilakukan adalah bagaimana membuat sebuah sistem dengan 
alat yang dapat terintegrasi dengan baik untuk memantau dan 
mendeteksi tindak kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan 
ujian berbasis CBT (Computer Based Test) maupun PBT 
(Paper Based Test). 

C. Perancangan dan Pembuatan Sistem KAPAK 

Proses perancangan dimulai dengan desain tata letak IP 
Camera dan Jammer, serta mengatur frekuensi sinyal sehingga 
terjadinya interferensi atau pemblokiran. Adapun proses 
perancangan sistem KAPAK seperti yang terlihat pada gambar 
2 dibawah ini. 

 

Gambar 2 Perancangan Sistem KAPAK 

Sistem KAPAK dapat mengantisipasi tindak kecurangan di 
dalam kelas dengan cara menginterferensi berbagai jenis sinyal 
seperti CDMA, GSM, Wifi, Bluetooth, 3G, dan 4G yang tidak 
diperlukan di dalam ruangan ujian menggunakan jammer. 
Sinyal yang akan di-interferensi dapat dikondisikan sesuai 
keadaan karena pada jammer terdapat enam buah antena yang 
dapat dinyalakan untuk menginterferensi frekuensi tertentu. 
Saat IP Camera beroperasi, maka jammer akan diatur agar 
sinyal wifi tetap dapat diakses agar IP Camera dapat dipantau 
secara real-time. IP Camera akan dihubungkan dengan jaringan 
internet melalui kabel LAN atau router wifi, lalu tim pengamat 
akan memasukan password dan user name, setelah berhasil 
login pada aplikasi smartphone, IP Camera dapat dipantau dari 
mana saja dan kapan saja. Tim pengamat akan memantau IP 
Camera dari jarak jauh menggunakan smartphone secara real-
time untuk mengawasi jalannya ujian, jika didapati indikasi 
tindakan kecurangan di dalam kelas, maka tim pemantau akan 
melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan cara melihat 
daftar posisi duduk peserta ujian, lalu melakukan perbesaran 
video secara real time dan langsung melakukan peringatan 
terhadap siswa atau mahasiswa di dalam kelas tersebut melalui 
IP Camera karena di dalam IP Camera terdapat built-in 
microphone dan speaker untuk melakukan peringatan secara 
real-time. Dengan mengintegrasikan jammer dan IP Camera, 
maka peserta ujian dapat fokus mengerjakan soal-soal secara 
mandiri dan jujur, tidak dapat melakukan komunikasi dengan 
pihak lain melalui smartphone, dan pengawas ujian pun dapat 
melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena dalam ruangan 
ujian, sistem KAPAK tidak hanya memantau peserta ujian, 
pengawas ujian pun dipantau kinerjanya. Jika didapati 
pengawas ujian yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, 
maka tim pengamat akan mencatat nama pengawas ujian 
tersebut dan mengirimkan laporan kepada pimpinan sekolah 
atau universitas dengan disertai bukti berupa rekaman video 
dari IP Camera. 

III. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN SISTEM KAPAK 

Setelah semua subsistem terintegrasi, dilakukan pengujian 
dan pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 
efektivitas sistem. Tahap pengukuran dan pengujian yang 
dilakukan adalah sebagai berikut. 
1. Memantau IP Camera dari jarak jauhmenggunakan 

smartphone, bila terdapat kasus kecurangan, akan 
dilakukanperingatan langsung melalui IP Camera karena 
terdapat built-in microphone dan speaker dalam kamera 
tersebut. 
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2. Melakukan uji coba dengan menyalakan jammer untuk 
mengganggu sinyal CDMA, GSM,  3G, dan 4G dari 
berbagai tipe smartphone tanpa mengganggu sinyal Wifi 
untuk terhubung dengan IP Camera dan server. 

3. Melakukan simulasi pemantauan ruang ujian menggunakan 
IP Camera dan Jammer  yang sudah terintegrasi. 

4. Mencatat kasus kecurangan dan kasus kelalaian pengawas 
ujian yang terjadi. 

5. Menghitung persentase kasus kecurangan dan kelalaian 
yang terjadi dalam ruang ujian. 
Penelitian dilakukan pada saat Ujian Akhir Semester di 

Telkom University periode 5 – 11 Juni 2017. Pengumpulan 
data dilakukan selama enam hari, dengan jumlah pengamatan 
sebanyak sepuluh shift ujian per hari.   

TABLE I.   DATA HASIL PENGAMATAN I 

Senin 

SHIFT Jumlah Peserta Ujian Jumlah Pengawas Ujian 

1 23 2 
2 24 2 

3 23 2 

4 23 2 

5 25 2 

6 23 2 

7 26 2 

8 23 2 

9 27 2 

10 20 2 

Total 237 20 

TABLE II.  DATA HASIL PENGAMATAN II 

Selasa 

SHIFT Jumlah Peserta Ujian Jumlah Pengawas Ujian 

1 24 2 

2 23 2 

3 23 2 

4 23 2 

5 25 2 

6 23 2 

7 23 2 

8 20 2 

9 23 2 

10 27 2 

Total 234 20 

TABLE III.  DATA HASIL PENGAMATAN III 

Rabu 

SHIFT Jumlah Peserta Ujian Jumlah Pengawas Ujian 

1 23 2 

2 25 2 

3 23 2 

 23 2 

5 27 2 

6 23 2 

7 28 2 

8 23 2 

9 23 2 

10 23 2 

Total 241 20 

TABLE IV.  DATA HASIL PENGAMATAN IV 

Kamis 

SHIFT Jumlah Peserta Ujian Jumlah Pengawas Ujian 

1 23 2 

2 23 2 

3 27 2 

4 23 2 

5 20 2 

6 25 2 

7 23 2 

8 23 2 

9 23 2 

10 25 2 

Total 235 20 

TABLE V.  DATA HASIL PENGAMATAN V 

Jumat 

SHIFT Jumlah Peserta Ujian Jumlah Pengawas Ujian 

1 23 2 

2 25 2 

3 23 2 

4 23 2 

5 23 2 

6 28 2 

7 23 2 

8 24 2 

9 28 2 

10 23 2 

Total 243 20 

TABLE VI.  DATA HASIL PENGAMATAN VI 

Sabtu 

SHIFT Jumlah Peserta Ujian Jumlah Pengawas 
Ujian 1 25 2 

2 23 2 

3 23 2 

4 24 2 

5 23 2 

6 20 2 

7 23 2 

8 27 2 

9 25 2 

10 23 2 

Total 236 20 

TABLE VII.  DATA HASIL PENGAMATAN VII 

 

 

 

                                 Total Jumlah 

Peserta Ujian Pengawas Ujian 

1426 120 
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TABLE VIII.  DATA HASIL PENGAMATAN VII 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

Menurut   data   hasil   pengamatan   yang dilakukan 
terhadap 1426 mahasiswa peserta ujian dan 120 pengawas 
ujian, terdapat sebelas orang mahasiswa yang mencoba untuk 
melakukan   tindakan   kecurangan   pada saat ujian 
berlangsung, metode yang dilakukan adalah melihat jawaban 
teman di sekitarnya, atau secara diam-diam membawa 
smartphone ke kamar mandi. 

Berikutnya terdapat tiga orang pengawas ujian yang masih 
memainkan smartphone meskipun jammer telah dinyalakan, 
penyebabnya adalah beberapa tipe dan merek smartphone 
hanya dapat dilemahkan sinyalnya dan tidak dapat diblokir 
secara total. Dari data ini, didapatkan persentase mahasiswa 
yang melakukan tindakan kecurangan pada pelaksanaan Ujian 
Akhir Semester di ruangan A.205 Telkom University sebesar 
0,77% dan persentase pengawas ujian yang lalai dalam 
menjalankan tugasnya sebesar 2,5%. 

Adapun hasil penerapan dari Sistem KAPAK, seperti yang 
terlihat pada gambar 3 dibawah ini:  

 

Gambar 3 Tampak depan dari CCTV 

 

Gambar 4 Tampak belakang dari CCTV 

V. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pengujian dan penelitian terhadap 

peserta ujian dan pengawas ujian, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem KAPAK memiliki potensi yang cukup baik 

untuk mendeteksi, serta mencegah tindakan kecurangan yang 

sering terjadi pada saat pelaksanaan ujian, baik ujian berbasis 

komputer atau CBT (Computer Based Test) maupun ujian 

yang berbasis kertas atau PBT (Paper Based Test). Namun, 

sistem KAPAK masih memiliki beberapa kekurangan, 

diantaranya adalah belum adanya sistem pendeteksi muka 

secara otomatis menggunakan machine learning, sehingga 

proses pemantauan serta pencatatan pelanggaran dalam 

pelaksanaan suatu ujian masih membutuhkan operator 

manusia, yang berarti masih mungkin untuk terdapat 

kesalahan dalam pencatatan serta rekap data. 
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Kasus Kecurangan dan Kelalaian yang 

Terjadi 

Jumlah Peserta 

Ujian 

Jumlah Pengawas 

Ujian 

11 3 

Persentase 0.007713885 0.025 
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Abstrak 

Teknologi informasi merupakan salah satu bidang teknologi yang sedang mengalami perkembangan pesat di dunia. Teknologi informasi 

mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Tingkat kemajuan teknologi informasi diukur melalui penerapan 

aplikasi suatu teknologi informasi yang lebih modern dan mampu memberikan daya tarik lebih baik dalam proses penyampaian informasi yang 

bersifat multimedia interaktif. Digital Signage merupakan salah satu media informasi yang dikembangkan bersamaan dengan teknologi 

informasi. Penelitian ini menggunakan metode observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka serta untuk pengembangan perangkat lunak 

menggunakan water fall model. Studi kasus dilakukan di Universitas Widyatama yang memanfaatkan digital signage sebagai media promosi dan 

informasi. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini Xibo-Digital Signage yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 

menggunakan MySQL. Xibo-Digital Signage merupakan paket perangkat lunak yang menyediakan sistem digital signage berkualitas tinggi 

secara gratis. Digital Signage pada dasarnya adalah bentuk tampilan digital, seperti televisi, yang digunakan untuk menampilkan pemberitahuan, 

pengumuman publik, iklan, dan lain sebagainya. Hasil pengujian responsibilitas dari Xibo-Digital Signage diperoleh nilai rata-rata delay 7 detik, 

sedangkan hasil pengujian fitur bahwa Xibo-Digital Signage mampu menampilkan informasi berbasis teks statis, running text, video, dan 

gambar statis dengan sempurna. 

 

Kata kunci: Teknologi Informasi, Xibo, Digital Signage, Water Fall Model 
 

Abstract 

 

Information technology is one field of technology that is experiencing rapid development in the world. Information technology is able to 

answer the needs of society in various aspects of life. Level of information technology progress measured through application of a more modern 

information technology and able to provide better appeal in the process of delivering information that is interactive multimedia. Digital Signage 

is one of the information media developed in conjunction with information technology. This research uses observation method, documentation 

study, and literature study and for software development using waterfall model. The case study was conducted at Widyatama University using 

digital signage as a media promotion and information. The application used in this research is Xibo-Digital Signage which uses PHP 

programming language with a database using MySQL. Xibo-Digital Signage is a software package that provides high-quality digital signage 

system for free. Digital Signage is essentially a form of digital display, like a television, used to display notices, public announcements, 

advertisements, and so on. Responsibility test results from Xibo-Digital Signage obtained the average delay value of 7 seconds, while the test 

results feature that Xibo-Digital Signage is able to display static text-based information, running text, video, and static images perfectly. 

 

Keywords: Information Technology, Xibo, Digital Signage, Water Fall Model 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi merupakan salah satu bidang 

teknologi yang sedang mengalami perkembangan pesat di 

dunia. Teknologi informasi mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi 

informasi dapat memberikan kemudahan, tepat guna, akurat 

dan lebih efisien dalam penerapannya.(Hafizd & Aolia, 2017). 

Institusi pendidikan yang menggunakan teknologi informasi 

salah satunya adalah Universitas Widyatama Bandung. Pada 

beberapa kampus, informasi yang diberikan menggunakan 

lembaran yang ditempelkan di papan informasi yang tersedia. 

Dengan cara ini tentu akan memboroskan kertas dan biaya, 

karena hanya digunakan sekali saja, setelah pengumuman itu 

kadaluarsa, lembaran informasi tersebut tidak berguna lagi dan 

dapat memberikan kesan kotor pada papan bekas tempelan 

selembaran kertas pengumuman tersebut.(Mulyana & Aria, 

2015). 

Pada Universitas Widyatama proses penyampaian 

informasinya paling sering dilakukan dengan cara 

konvensional dengan menempelkan lembar pengumuman pada 
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papan informasi, melalui media website, E-Mail, dan media 

spanduk serta banner. Lembar pengumuman yang ditempelkan 

pada papan informasi tersebut tentu kurang menarik, kurang 

atraktif dan kurang dinamis bagi para pembacanya walaupun 

ditempatkan pada tempat yang strategis. Pengumuman yang 

juga disebarkan melalui media website dan E-Mail hanya bisa 

dibaca oleh pembaca yang sedang online saja sehingga hal ini 

tentu saja masih dianggap kurang efektif dalam proses 

penyampaian informasi.(Ariawan, 2016). Penggunaan media 

spanduk serta banner juga memiliki kelemahan, karena untuk 

dapat memahami informasi yang disampaikan diperlukan 

kemampuan membaca dan atensi atau perhatian, karena tidak 

bersifat audio visual, diperlukan kemampuan imajinasi untuk 

memahami informasi yang disampaikan dan jenis bahan yang 

dipergunakan mudah sobek, sehingga penyampaian informasi 

yang diterima menjadi tidak lengkap. 

Untuk itu dibutuhkan pengembangan papan informasi yang 

selama ini digunakan, menjadi papan informasi yang menarik, 

atraktif, dinamis, dan efektif dalam penyampaian informasi 

yang disebut sebagai digital signage. Digital signage adalah 

layar atau tampilan yang didalamnya memuat informasi dan 

konten-konten seperti gambar, video, dan tulisan. Informasi 

yang ditayangkan dengan tampilan menarik akan menjadi nilai 

tambah ketika informasi tersebut diberikan. Tampilan dari 

informasi yang disampaikan sangat mempengaruhi kualitas 

informasi, khususnya mahasiswa di suatu kampus. (Mulyana 

& Aria, 2015). 

Xibo-Digital Signage diharapkan bisa menjadi jawaban 

untuk mengatasi permasalahan penyampaian informasi yang 

tentunya bersifat lebih menarik, atraktif, dinamis, efektif, dan 

efisien dari segi waktu, tenaga, biaya, kemudahan, dan tepat 

guna serta mudah dalam hal penggunaannnya atau 

pengoperasiannya. Dari uraian latar belakang dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang Digital Signage yang dapat 

digunakan sebagai media penyampaian informasi 

menggunakan Xibo-Digital Signage. 

2. Bagaimana implementasi Digital Signage yang dapat 

digunakan sebagai media penyampaian informasi 

menggunakan Xibo-Digital Signage. 

II. LANDASAN TEORI 

A. Digital Signage  

Digital signage adalah sebuah layanan informasi berbasis 

digital satu arah. Efektifitas digital signage sangat dipengaruhi 

oleh strategi penyampaian pesan layanan ini biasanya 

digunakan di beberapa tempat strategis dan dimana 

kerumunan orang berada. Digital signage adalah media yang 

penyampaian pesannya terarah (narrowcast), yang berbeda 

dari media televisi, yang penyampaian pesannya secara meluas 

(broadcast). Konsep narrowcast inilah yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi bagaimana strategi penyampaian pesan 

diterapkan pada digital signage. Digital signage ini 

memanfaatkan teknologi layar datar seperti LCD, LED, atau 

plasma yang diproyeksikan untuk menampilkan konten 

multimedia. (Panuntun, Rochim, & Martono, 2016).  

 

Gambar 1. Digital Signage  

Adapun keuntungan penggunaan Digital Signage adalah 

sebagai berikut:  

1. Eye contact catching, konten yang dinamis mempunyai 

kekuatan yang lebih untuk menarik perhatian audiens. 

2. Right Place, Right Time, memudahkan untuk 

memperbarui konten yang disesuaikan pada waktu dan 

situasi tertentu. 

3. Save Cost and Time, mengkolaborasikan berbagai jenis 

media ke dalam satu bentuk media yang lebih menarik 

dan atraktif. 

4. Maximized Return on Investment, sebagai terminal profit 

center dengan menjual ruang advertisement untuk relasi 

bisnis. 

5. Corporate Images, penggunaan IT dan display yang 

dipadukan, memberikan kesan modern yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestise perusahaaan. 

(Anasthasia et al., 2013). 

B. Aplikasi  

Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer 

yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk 

melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi 

akan menggunakan sistem operasi (OS) komputer dan aplikasi 

lainnya yang mendukung kinerja sesuai kebutuhan.(Asrida, 

Khair, & Khairani, 2016). 

C. Xibo-Digital Signage 

Xibo-Digital Signage merupakan solusi bagi digital 

signage sebagai sistem manajemen konten karena dapat 

mendesain konten dari mana saja dengan menggunakan web 

browser yang terhubung dengan internet dapat mengakses 

sistem manajemen konten tersebut. Xibo-Digital Signage 

dapat menampilkan media pada client berupa media flash 

player, power point, text, video lokal, gambar. Xibo-Digital 

Signage juga memiliki sistem penjadwalan yang canggih yang 
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memungkinkan untuk penjadwalan tunggal maupun kelompok 

/ grup.(Asrida et al., 2016). 

D. Open Source 

Open source tidak hanya berarti akses ke kode sumber 

(source code). Perangkat lunak open source harus bebas 

mendistribusikan kembali tanpa harus membayar 

royalti.(Rofiq & Jatmika, 2012). 

E. Universitas Widyatama 

 Universitas Widyatama berdiri pada 2 Agustus 2001, 

Universitas Widyatama ini merupakan penggabungan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), Sekolah Tinggi Ilmu 

Bahasa Bandung (STIBB), Sekolah Tinggi Teknologi 

Bandung (STTB), Sekolah Tinggi Desain Komunikasi Visual 

(STDKV) serta Magister Manajemen. Universitas Widyatama 

sudah menerapkan sistem pelayanan pendidikan dengan 

standar ISO-9001:2008 untuk sekitar 7000 mahasiswanya 

yang tersebar di 5 fakultas yaitu Fakultas Bisnis dan 

Manajemen, Teknik, Ekonomi, Bahasa dan Desain 

Komunikasi Visual (Rachmaningrum & Falahah, 2011). 

III. METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode penelitian studi kasus. Metode penelitian studi 

kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang 

penelahaannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, 

mendalam, mendetail, dan komprehensif. Penelitian studi 

kasus ini biasa dilakukan pada pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif.(Jailani, 2013).  

A. Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung 

terhadap masalah yang dihadapi dan diteliti dengan 

maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan 

yang diperoleh dengan keadaan sesungguhnya. 

2. Metode Studi literatur, yaitu suatu metode pengumpulan 

data melalui buku, jurnal, majalah, dan situs-situs 

internet. Dalam melakukan penelitian penulis 

mengumpulkan data dan informasi mengenai data 

mahasiswa, sistem, informasi, PHP, dan MySQL untuk 

mendukung penyelesaian penelitian yang dilakukan. 

B. Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah penguraian dari sistem informasi 

yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan 

yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan.  

Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

meliputi kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan-kebutuhan 

yang berkaitan dengan proses sistem penyampaian informasi 

aplikasi Xibo-Digital Signage. Perangkat keras yang 

digunakan dalam penelitian adalah komputer dengan 

spesifikasi sebagai berikut:  

1. Komputer server dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Processor Intel Pentium i3 2.8 GHz 

b. Memory RAM 2 GB 

c. Harddisk 1 TB 

d. Monitor 21 inch 

e. VGA 1 GB 

f. LAN Card 1 Gbps 

g. Sistem Operasi Windows 7 Pro 

2. Komputer client dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Processor Intel Pentium i3 2.8 GHz 

b. Memory RAM 4 GB 

c. Harddisk 1 TB 

d. Monitor 32 inch 

e. VGA 1 GB 

f. LAN Card 1 Gbps 

g. Sistem Operasi Windows 7 Pro 

Adapun spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan, 

yaitu:  

a. Web Server Apache 2 

b. DBMS Server MySQL 5 

c. Bahasa Pemrograman PHP 5 

C. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah tahapan setelah analisis dari 

siklus pengembangan sistem menggambarkan bagaimana 

suatu sistem dibentuk.  

Adapun alur kerja sistem digital signage Xibo-Digital 

Signage sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2. Alur Kerja Sistem 
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Secara garis besar aplikasi Xibo-Digital Signage terdiri 

dari 2 (dua) bagian utama yaitu:  

1. Aplikasi Xibo Player (Xibo Client) pada client yang 

dipergunakan untuk menampilkan informasi yang akan 

disampaikan di Universitas Widyatama. 

2. Aplikasi Xibo CMS (Xibo Server) yang digunakan untuk 

memasukkan konten yang akan ditampilkan pada client.   

D. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan prosedur yang dilakukan 

dalam menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui, untuk 

menguji dan memasang aplikasi yang telah dibuat.  

Implementasi atau penerapan Xibo-Digital Signage, 

sebagai berikut: 

1. Instalasi Xibo Server 

a. Download Xibo server  pada alamat http://xibo.org.uk/, 

setelah di download maka aplikasi harus di extract 

terlebih dahulu, kemudian copy-kan ke folder 

C:\xampp\htdocs, seperti pada Gambar 3. 

b. Langkah selanjutnya adalah instalasi Xibo server pada 

alamat http://localhost/xibo, seperti pada Gambar 4. 

c. Setelah proses konfigurasi file pendukung Xibo server, 

maka dilanjutkan dengan proses pembuatan database, 

seperti pada Gambar 5. 

d. Tahap selanjutnya adalah pembuatan user dan password 

yang akan digunakan administrator untuk masuk ke 

sistem. Tampilannya seperti pada Gambar 6. 

 

Gambar 3. File Xibo Server 

 

 

Gambar 4. Proses Instalasi 

 
Gambar 5. Konfigurasi Database 

 

Gambar 6. Pembuatan Password Admin 
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2. Instalasi Xibo Player (Client) 

a. Jalankan paket instalasi aplikasi Xibo Player (Client) 

 

 
Gambar 7. Awal Pemasangan Xibo Client 

 

b. Selanjutkan akan muncul jendela “Completing the Xibo 

Player Setup Wizard” yang berarti bahwa pemasangan 

Xibo Player (Client) berhasil. 

 

 
Gambar 8. Pemasangan Xibo Client Selesai 

 

 

Gambar 9. Tampilan Digital Signage Universitas Widyatama 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

 Pembuatan digital signage Universitas Widyatama yang 

menggunakan aplikasi Xibo-Digital Signage melalui beberapa 

tahapan dalam proses pembuatannya, sampai menghasilkan 

tampilan digital signage yang sesuai dengan harapan. Hasil 

pembuatan digital signage Universitas Widyatama dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

B. Pembahasan 

1. Pengujian Responsibilitas 

Tahapan pengujian responsibilitas diperoleh dengan cara 

mengukur kecepatan respon perubahan tampilan desain dan 

konten dari komputer server ke komputer client. Pengujian 

responsibilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi stop 

watch pada handphone android. Adapun hasil dari pengujian 

responsibilitas Xibo-Digital Signage sebagai berikut: 

a. Perubahan konten teks statis diperoleh hasil 

responsibilitas (delay) 4 detik. 

b. Perubahan konten Running Text diperoleh hasil 

responsibilitas (delay) 8 detik. 

c. Perubahan konten video diperoleh hasil responsibilitas 

(delay) 11 detik 

d. Perubahan konten gambar statis diperoleh hasil 

responsibilitas (delay) 5 detik 

Tabel 1. Tabel Responsivitas Perubahan 

2. Pengujian Fitur  

Pengujian fitur diperoleh dari kemampuan Xibo-Digital 

Signage yang terhubung dengan komputer server 

menampilkan fitur-fitur yang dimilikinya, seperti 

menampilkan informasi berbasis teks statis, running text, 

video, dan gambar statis pada saat dilakukan pengujian Xibo-

Digital Signage ternyata mampu menampilkan semuanya 

dengan sempurna. 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan, sebagai berikut:  

1. Xibo-Digital Signage merupakan salah satu aplikasi 

berbasis open source yang khusus digunakan untuk 

menampilkan informasi.  

2. Perancangan Digital Signage yang dapat digunakan 

sebagai media penyampaian informasi menggunakan 

Xibo-Digital Signage telah sesuai dengan analisis 

kebutuhan sistem yang telah dilakukan. 

3. Hasil implementasi Digital Signage yang dapat digunakan 

sebagai media penyampaian informasi menggunakan 

Xibo-Digital Signage telah sesuai dengan perancangan 

dan harapan. 
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4. Hasil pengujian responsibilitas dari Xibo-Digital Signage 

diperoleh nilai rata-rata delay 7 detik, sedangkan hasil 

pengujian fitur bahwa Xibo-Digital Signage mampu 

menampilkan informasi berbasis teks statis, running text, 

video, dan gambar statis dengan sempurna. 
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Abstrak 

Rancang bangun sistem akses kontrol keluar masuk rumah menggunakan solenoid doorlock dan sensor fingerprint berbasis 

ATmega 328 adalah sebagai piranti yang digunakan untuk mengamankan pintu rumah dari pencurian, atau tindakan – tindakan 

yang dapat merugikan pemilik rumah. Metode yang digunakan dalam membangun sistem kontrol masuk rumah menggunakan 

solenoid doorlock dan sensor fingerprint berbasis ATmega 328 ini adalah metode yang digunakan adalah : (1) Metode 

Pengumpulan Data, (2) Metode perancangan Alat, (3) Metode Pengujian Alat, (4) Metode Prototipe. Sistem pada alat terdiri dari 

unit mikrokontroler  ATmega 328 sebagai kontrol utama dalam sistem yang ada, mikrokontroler jenis ini tertanam dalam papan 

PCB tiruan dari arduino uno. Dalam perancangan alat terdiri dari perangkat keras  dan perangkat lunak. Perangkat keras  meliputi 

Catu Daya, Modul Fingerprint ZFM-20, LCD (Liquid Crystal Display), Solenoid Doorlock, USB Serial FTDI, Buzzer, Driver 

Relay 12 V, Resistor, Kapasitor, Dioda. Sedangkan perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan bahasa C untuk Arduino 

IDE 1.0.4, menuliskan listing programnya dan program fingerprint SFG digunakan  untuk proses pembacaan sidik jari ke dalam 

mikrokontroller. 

 

Kata Kunci : Pengontrolan, finger print, selenoid doorlock, mikrokontroller ATmega 328. 

Abstract 

The design of out-of-home access control system using doorlock solenoid and ATmega 328 fingerprint sensor is as a tool used to 

secure the door house from theft, or actions that may harm the homeowner. The method used in build the home entrance control 

system using doorlock solenoid and fingerprint sensor based on ATmega 328 is the method used are: (1) Data Collection Method, 

(2) Tool Design Method, (3) Method of Testing Tool, (4) Method Prototype. The system on the tool consists of ATmega 328 

microcontroller unit as the main control in the existing system, this type of microcontroller is embedded in the duplicate PCB 

board of arduino uno. In the design of the tool consists of hardware and software. Hardware includes Power Supply, ZFM-20 

Fingerprint Module, LCD (Liquid Crystal Display), Solenoid Doorlock, USB Serial FTDI, Buzzer, Relay Driver 12 V, Resistor, 

Capacitor, Diode. While the software developed using C language for Arduino IDE 1.0.4, write the program listing and SFG 

fingerprint program is used for the process of fingerprint reading into the microcontroller. 

Keywords : Control, finger print, selenoid doorlock, ATmega 328 microcontroller. 

 

I. PENDAHULUAN 

Berbagai jenis model kunci pada pintu telah banyak 

berkembang, hal tersebut dimaksudkan untuk pengaman serta 

menghindari penduplikasian kunci tersebut. Penggunaan 

bagian anggota tubuh sebagai kunci mulai berkembang, 

dengan sistem biometrik tingkat keamanan suatu kunci bisa 

ditingkatkan, sebab struktur dan pori-pori jari seseorang 

dengan yang lain akan berbeda. 

Kriteria sidik jari tersebut akan ditanamkan (embedded) 

pada perangkat pengamanan ini yang digunakan adalah 

mikrokontoller ATmega 328. Pada perangkat tersebut akan 

disimpan data pemilik kunci. Dengan menggunakan 

fingerprint scanner akan membaca sidik jari pemilik kunci.  



CITISEE 2017                                                                                                                         ISBN: 978-602-60280-1-3 

 

336 

 

Jika data yang diinputkan sesuai maka perangkat akan 

mengirimkan output ke selenoid doorlock upaya kunci 

terbuka.  

Pengembangan perangkat ini diharapkan mampu 

meningkatkan keamanan suatu tempat atau tempat 

penyimpanan data, sehingga bisa lebih terjamin keamanannya.  

II. KAJIAN LITERATUR 

Dalam pengembangan perangkat ini, penulis menerapkan 

berbagai konsep pengetahuan antara lain mengenai sistem 

pengontrolan, biometrik dan mikrokontroller. 

II.1 Pengontrolan 

Sistem pengontrolan berfungsi mengendalikan proses 

tanpa adanya campur tangan manusia. Namun kontrol 

otomatis secara tidak langsung bisa menggantikan peran 

manusia dalam meringankan segala aktivitasnya (Erinofardi, 

2012). Pengontrolan terbagi menjadi Pengontrolan Terbuka 

(output tidak berpengaruh pada aksi pengontrolan) dan 

Pengontrolan Tertutup (output berpengaruh pada aksi 

pengontrolan) (Erinofardi, 2012), seperti terlihat pada gambar 

II.1 dan II.2 berikut : 

 

Gambar II.1 Loop tertutup 

 

 

Gambar II.2 Loop terbuka 

II.2 Biometrik  

Biometrik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang 

karakteristik biologi, yakni tentang pengidentifikasian 

karakteristik fisiologi dan perilaku, seperti terlihat pada 

gambar II.3 berikut : 

 

Gambar II.3 Karakteristik biometrik 

Fokus biometrik pada penelitian disini adalah mengenai 

sidik jari yang digunakan untuk keperluan identifikasi, sebab 

tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama 

(Nugroho, 2013). 

Sidik jari yang dibaca (scan) disimpan dengan format 

digital (minutiae) saat registrasi sidik jari. Pola tersebut 

kemudian akan dicocokan dengan teknik optical (perekaman 

sidik jari – gambar sidik jari, dengan menggunakan cahaya). 

Alat yang digunakan untuk merekam sidik jari pada 

penelitian ini adalah fingerprint ZFM-20. Bekerja dengan chip 

DSP dalam melakukan image rendering, kalkulasi dan feature 

finding serta searching pada data. 

II.3 Selenoid Doorlock 

Selenoid doorlock merupakan kunci yang digerakan oleh 

arus listrik, dengan 12 VDC atau 24 VAC, dimana untuk 

pengaturannya diperlukan Door Access Control System. Jenis 

penguncian pada selenoid doorlock adalah sebagai berikut : 

1. Electromagnetic Lock (proteksi melalui kekuatan 

magnet). 

2. Electric Door Strike (proteksi menggunakan latch – 

lidah kunci dan electric face plate). 

3. Electric Drop Bolt (proteksi menggunakan selenoid 

yang digerakan secara mekanis). 

II.4 Mikrokontroller 

Mikrokontroller adalah chip terintegrasi dari sebuah 

sistem tertanam (embedded system) untuk melakukan satu atau 

lebih fungsi tertentu, mikrokontroller di desain menggunakan 

teknologi CMOS (Complemantary Metal Oxide 

Semiconductor) (Sugeng, 2012). Blok rangkaian internal 

mikrokontroller seperti terlihat pada gambar II.4 berikut ini : 

 

Gambar II.4 Blok rangkaian mikrokontroller 

Sinyal yang diolah mikrokontroller adalah sinyal digital 

yang dikonversi menggunakan ADC (analog to digital 

converter) dan DAC (digital to analog converter).  

Mikrokontroller ATmega 328 merupakan kelompok 

keluarga AVR 8 bit (Syahid, 2012). Memiliki faeture harvard 

(pemisahan memory kode program dan memory data, serta 

bekerja secara paralelisme). Arsitektur dan konfigurasi pin 
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ATmega 328 seperti terlihat pada gambar II.5 dan II.6 berikut 

: 

 

Gambar II.5 arsitektur ATmega 328 

 

Gambar II.6 Konfigurasi pin ATmega 328 

III. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Desain sistem dari perangkat yang dikembangkan adalah 

seperti terlihat pada gambar III.1 berikut ini : 

 

Gambar III.1 Desain sistem perangkat 

Rangkaian skematik dari perangkat yang dikembangkan 

seperti terlihat pada gambar III.2 berikut ini : 

 

Gambar III.2 Rangkaian skematik perangkat 

Rangkaian perangkat yang dikembangkan secara umum 

terlihat pada gambar III.3 berikut ini : 

 

Gambar III.3 Rangkaian perangkat 

Hasil pengujian perangkat secara keseluruhan seperti 

terlihat pada gambar III.4 berikut ini : 

NO Inputan Jari Tampilan lcd 
Respon 

Buzzer 
Respon Solenoid Doorlock 

1. Ibu Jari Kanan Sidik jari ok ON Terbuka (ada di DB) 

2. Telunjuk kanan Sidik jari ok ON Terbuka (ada di DB) 

3. Jari tengah kanan Sidik jari ok ON Terbuka (ada di DB) 

4. Jari manis kanan Sidik jari ok ON Terbuka (ada di DB) 

5. Kelingking kanan Sidik jari ok ON Terbuka (ada di DB) 

6. Ibu jari kiri Tidak merespon OFF Terkunci (tidak terdaftar) 

7. Telunjuk kiri Tidak merespon OFF Terkunci (tidak terdaftar) 

8. Jari tengah kiri Tidak merespon OFF Terkunci (tidak terdaftar) 

9. Jari manis kiri Tidak merespon OFF Terkunci (tidak terdaftar) 

10. Kelingking kiri Tidak merespon OFF Terkunci (tidak terdaftar) 

 
 

Gambar III.4 Hasil pengujian perangkat 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dikembangkan sebagai berikut : 

IV.1 Kesimpulan 

Perangkat yang dikembangkan berjalan sesuai intruksi 

yang ditanamkan, serta cara kerja perangkat sudah sesuai 

dengan apa yang rencanakan. 

IV.2 Saran. 

Perlu penambahan power supply (baterai) jika terjadi 

mati lampu. Penambahan media interkoneksi dengan alat 

kumunikasi / gawai sebagai notifikasi jika kunci terbuka. 

Penambahan sensor untuk mengetahui jika terjadi pemaksaan 

pembukaan kunci. 
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Abstrak 

Keadaan cuaca yang terjadi saat ini semakin tidak menentu. Saat kita sedang menjemur pakaian tiba-tiba mendung dan terjadi hujan. 
Terkadang kita dihantui rasa cemas ketika sedang menjemur pakaian. Rasa cemas akan bertambah pada saat kita menjemur pakaian namun 
sedang tidak ada dirumah (di luar rumah) dan di rumah tidak ada orang. Khawatir terjadi hujan sehingga pakaian yang kita jemur menjadi basah 
terkena air hujan. Diperlukan adanya suatu sistem yang mampu mengamankan jemuran dari cuaca yang tidak menentu, dengan memanfaatkan 
Rain Module Sensor yang berfungsi membaca cuaca saat hujan dan LDR sensor yang membaca saat cuaca panas. Atap otomatis menggunakan 
sensor LDR dan sensor air berbasis mikrokontroler.Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu bekerja dengan baik pada prototipe, 
ketika sensor menerima cahaya maka alat akan menerjemahkan cuaca dalam kondisi panas sehingga atap akan terbuka untuk mengeringkan 
pakaian yang dijemur, selanjutnya ketika sensor menerima air maka alat akan menerjemahkan cuaca dalam kondisi hujan sehingga atap akan 
tertutup untuk mengamankan pakaian yang sedang dijemur. 

 

Kata Kunci : Cuaca, Hujan, Sensor LDR, Mikrokontroller, Prototipe. 

 

Abstract 

 The condition of the weather is happening more and more uncertain. When we are hanging clothes suddenly cloudy and rain. Sometimes 
we are haunted by anxiety when hanging clothes. Anxiety will increase when we hang clothes but are not at home (outdoors) and at home no 
one. Worrying rain and so clothes that we dry in the sun to get wet. It is necessary to have a system capable of securing a drying of 
unpredictable weather, utilizing Rain Module Sensor that reads weather when it rains and LDR sensors that read during hot weather. Automatic 
roof using LDR sensor and microcontroller based water sensor. The test results show that the system is able to work well on the prototype, when 
the sensor receives the light then the tool will translate the weather in hot conditions so that the roof will open to dry clothes are dried, then 
when the sensor receives water then the tool will translate the weather in rainy conditions so that the roof will be closed to secure the clothes 
that are being sun-dried. 

. 

Keywords: Weather, Rain, LDR Sensor, Microcontroller, Prototype. 

 

I. PENDAHULUAN 

Kondisi cuaca yang tidak menentu (cuaca panas dan cuaca 
hujan tidak dapat diprediksi) sangat berpengaruh terhadap 
aktifitas dan efektifitas pekerjaan, seperti halnya pada aktifitas 
menjemur pakaian. Pada sebagian rumah tangga proses 
penjemuran pakaian sangat menjadi perhatian apalagi dalam 
usaha jasa pencucian pakaian (laundry), jika selalu 
mengandalkan mesin pengering pakaian akan terjadi 
pemborosan energi listrik yang terpakai, terutama untuk jasa 
laundry. Prototipe Alat Buka Tutup Atap Otomatis yang 
dibangun dapat menjadi alternatif untuk permasalahan 
tersebut. 

II. METODE PENELITIAN 

2.1 Blok Diagram 

Alat ini dirancang dengan menggunakan dua sistem cara 
kerja yaitu dengan menggunakan sistem otomatis 
memanfaatkan ADC (Analog Digital Converter).  

 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem 

2.2 Blok Diagram Sensor 

Pada bagian input terdapat beberapa sensor, sensor ini 
dipasang pada bagian-bagian sisi prototipe. Sensor akan 
mendeteksi keadaan cuaca di sekitar lingkungan melalui 
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sensor (interface), kemudian mengirimkan informasi pada 
mikrokontroler (Arduino ATMega 2560). 

 

Gambar 2. Blok diagram input sensor 

2.2.1 Sensor Suhu LM35 

 Sensor LM35 adalah komponen sensor suhu 
berukuran  kecil seperti transistor (T092). Sensor suhu ini 
mampu  mengukur suhu dari 0 derajat sampai 100 derajat 
celcius. 

 

Gambar 3. Skematik sensor LM35 

2.2.2 Sensor Air (Rain Module Sensor) 

Sensor hujan bisa juga disebut sensor air, prinsip 
kerja sensor ini mendeteksi tetesan dari air hujan jadi 
ketika hujan sensor ini memberikan informasi ke 
mikrokontroler agar atap menutup saat hujan datang. 

 

Gambar 4. Skematik sensor air 

 

2.2.3 Sensor Cahaya 

Sensor Cahaya LDR mendeteksi saat cuaca terang 
ketika ada cahaya datang sensor ini akan memberi 
informasi ke mikrokontroler untuk membuka. 

  

Gambar 5. Skematik sensor cahaya 

2.3. Liquid Crystal Display (LCD) 

LCD digunakan untuk memonitor keadaan 
suhu dan memonitor keadaan cuaca, dengan 
menampilkan nilai dari temperature dan  keadaan 
cuaca, LCD dihubungkan pada PORT arduino. 

 

Gambar 6. Skematik Arduino dengan LCD 

2.4. Motor DC (Servo) 

Motor servo digunakan untuk menggerakan atap 
(Terbuka dan  Tertutup). Jika cuaca hujan makan servo 
akan bergerak menutup atap dan jika keadaan panas 
maka servo akan bergerak membuka atap. 

 

Gambar 7. Skematik motor DC 
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2.5. Relay 

Relay digunakan untuk mengalirkan arus listrik pada 
motor servo sehingga servo bisa bergerak. Terdapat 2 
relay yang digunakan.  Jika relay 1 keadaan ‘ON’ maka 
servo akan bergerak untuk menutup atap dan jika relay 
2 keadaan ‘ON’ maka servo akan bergerak untuk 
membuka atap. 

 

Gambar 8. Skematik Relay 

2.6. Limit Switch 

Limit Switch merupakan sebuah komponen jenis 
saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi 
menggantikan tombol. sensor ini bekerja dengan cara 
bersentuhan dengan objek yang diukur. Limit switch 
dapat difungsikan sebagai normally open atau normally 
close, kondisi awal rangkaian dalam keadaan 
terhubung, sehingga ketika saklar tersebut ditekan 
membuat rangkaian terputus. Pada alat ini limit switch 
diletakan pada 2 posisi yaitu di kedua ujung rantai yang 
ketika telah ditekan akan menginformasikan untuk 
menghentikan pergerakan motor. Limit switch 
memberikan tegangan 5 volt DC (logika ‘1’) dan 0 volt 
DC (logika’0’) 

 

Gambar 9. Skematik Limit Switch 

2.7. Arduino ATMega 2560 

Pada bagian proses pengolahan data, data diolah 
menggunakan Arduino ATMega 2560. ATMega 2560 
adalah board yang berisi mikrokontroler Atmega. 
Arduino ATMega 2560 ini mempunyai fitur ADC, 
timer, dan komunikasi serial. Bahasa pemogramannya  
menggunakan Arduino IDE (open source). 

 

Gambar 10. Rangkaian Skematik Arduino ATMega 2560 

 

2.8 Skematik Rangkaian yang Dibuat (Prototipe) 

Mikrokontroler sebagai otak kendali sistem 
membutuhkan intruksi-intruksi agar dapat bekerja sesuai 
dengan yang diinginkan. Dalam pembuatan alat ini 
mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler 
Arduino ATMega 2560. Setelah semua data yang dikirim 
oleh masing-masing sensor telah terkumpul maka data 
tersebut akan diolah oleh mikrokontroler menjadi sebuah 
perintah menggerakan motor servo untuk menarik atap 
hingga atap tertutup. 
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Gambar 11. Skematik Rangkaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Flowchart Kerja Alat 

Gambar di bawah ini menunjukkan Flow chart kerja alat 
yang dirancang 

 

 

 

Gambar 12. Flowchart Kerja Alat 

Sedangkan desain bangunan ‘mini’ yang digunakan untuk 
implementasi dan pengujian alat terlihat seperti gambar di 
bawah ini: 

 

Gambar 13.  Desain bangunan ‘mini’ pengujian alat 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengujian 

 Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah  alat 
berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat atau tidak. 
Pengujian dilakukan pada beberapa bagian secara terpisah, 
kemudian dilakukan dalam sistem yang terintegrasi. Setelah 
melakukan perencanaan dan perancangan, selanjutnya perlu 
dilakukan pengujian dan pengukuran peralatan. 

3.1.1 Pengujian Sensor Suhu LM35 dengan Arduino 

Pengukuran sensor suhu menggunakan pin 
ADC Arduino (dimulai dengan menuliskan source 
code yang dicompile ke dalam Arduino). 

 

Gambar 14. Pengujian sensor suhu 

Dari hasil pengujian, sensor berjalan dengan baik, dimana 
sensor dapat membaca suhu dan hasil keluar dari serial 
monitor. 

3.1.2 Pengujian Sensor LM35 dengan Arduino dan 
LCD 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
pin analaog pada arduino dapat merubah input 
analog menjadi digital dan dapat ditampilkan pada 
LCD. 

 

Gambar 15. Pengujian sensor suhu dan LCD 

 

Gambar 16. Hasil pengujian sensor suhu LM35 dan LCD 

 

3.1.3 Pengujian Sensor Air dan Relay 

  Pengukuran sensor air dilakukan untuk 
mengetahui keadaan (hujan/tidak) di luar ruangan. 
Komprator diperlukan untuk mengatur sensitivitas 
sensor dan menstabilkan data sebelum masuk ke 
modul arduino. 

  Sedangkan untuk menguji sensor air 
digunakan relay dan LED sebagai indikator pada 
Arduino. 

 

Gambar 17. Program Pengujian Sensor Air 

 

Gambar 18. Pengujian sensor air dalam keadaan kering 
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Gambar 19.Pengujian sensor hujan air dalam keadaan Basah 

Berdasarkan percobaan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
sensor air dapat bekerja sesuai dengan respon yang diterima. 

 

Tabel 1.  Hasil pengujian sensor air 

 

3.1.4 Pengujian Sensor LDR dan Relay 

 

Gambar 20. Program Pengujian Sensor LDR 

 

 

Gambar 21. Pengujian sensor LDR dalam keadaan gelap 

 

 

Gambar 22. Pengujian sensor LDR dalam keadaan terang 

 Berdasarkan percobaan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
sensor LDR dapat bekerja sesuai dengan respon yang diterima. 

 

Tabel 2. Hasil pengujian sensor LDR 

3.2  Pengujian Keseluruhan  

Pada saat  pengujian dalam  keadaan Teduh, sensor 
diletakkan di tempat yang tertutup atau tidak ada cahaya. Hasil 
pengujian alat ketika kondisi cuaca teduh dapat ditampilkan 
pada gambar berikut : 
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Gambar 23. Kondisi Cuaca Mendung 

Pada saat  pengujian dalam  keadaan panas atau ada 
cahaya, sensor di letakkan di tempat yang terbuka atau ada 
cahaya. Hasil pengujian alat ketika kondisi cuaca panas atau 
terang dapat ditampilkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 24. Kondisi Cuaca Panas 

Pada saat  pengujian dalam  keadaan hujan, penampang 
sensor air diletakkan di tempat terbuka, ketika  hujan turun 
penampang sensor air akan  mendeteksi air dan sensor air akan 
bernilai <500 pada saat terkena  air. Hasil  pengujian alat 
ketika kondisi cuaca hujan dapat di tampilkan pada gambar 
berikut: 

 

Gambar 25. Kondisi Cuaca Hujan 

Pada pengujian cuaca panas dan  hujan, sensor hujan dan 
sensor cahaya diletakkan di tempat yang terbuka. Dalam 
keadaan sensor LDR disinari cahaya, berarti cuaca panas, 
ketika sensor hujan ditetesi air, sensor hujan membaca keadaan 
sedang hujan. Sehingga  alat membaca cuaca disekitar adalah 
“cuaca panas dan hujan”. Hasil pengujian alat ketika kondisi 
cuaca panas dan hujan dapat ditampilkan pada gambar berikut 
: 

 

Gambar 26. Cuaca Panas dan Hujan 

 

IV. KESIMPULAN 

4.1. Kesimpulan 

1. Atap sudah bekerja secara otomatis berdasarkan 
sensor. 

2. Sensor Suhu, Cahaya dan Air bekerja dengan baik 
(berdasarkan hasil pengujian). 

3. Tidak ada parameter yang tepat dalam menentukan 
putaran motor untuk mencapai pembukaan dan 
penutupan atap yang maksimal sehingga ditambahkan 
limit switch pada alat  ini. 

 
4.2. Saran 

1.  Sistem Mekanik dapat disempurnakan lagi. 
         2. Dapat ditambahkan fasilitas untuk membuka dan  

menutup atap secara manual untuk mengatasi 
kondisi listrik padam. 
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Abstrak 

Sistem komunikasi nirkabel generasi keempat atau biasa disebut dengan 4G baru saja digelar atau akan segera digelar di banyak negara, namun 
dengan semakin banyaknya perangkat serta layanan mobile wireless masih terdapat beberapa tantangan yang tidak dapat terselesaikan oleh 4G 
seperti krisis spectrum dan konsumsi energi yang tinggi.  

Teknologi 5G memiliki kemampuan data yang luar biasa dan memiliki kemampuan menyatukan volume panggilan terbatas dan broadcast 
data tak terbatas di dalam system operasi mobile terbaru. Teknologi 5G mencakup semua jenis fitur canggih yang membuat teknologi mobile 5G 
paling ampuh dalam melayani demand yang besar. Integrasi 3G dan 4G telah membawa aplikasi baru dan pilihan layanan hosting baru.  

Paper ini memperkenalkan teknologi 5G dan menjelaskan perbedaan teknik antara 4G dan 5G seperti peningkatan throughput maksimum, 
contohnya konsumsi baterai yang rendah, bit rate yang tinggi dalam porsi yag lebih besar dalam area cakupan, lebih murah dan kapasitas yang 

besar bagi banyak pengguna. 

 

Kata kunci : Throughput, 4G, 5G, broadcast, demand, mobile  

 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi wireless communication yang ada saat ini seperti 
WiMAX (IEEE 802.16 wireless and mobile networks), WiFi 
(IEEE 8012.11 wireless network), LTE (Long Term Evolution), 
3G mobile networks (UMTS, cdma@2000) dan 4G. Teknologi 
generasi seluler memiliki perbedaan berdasarkan empat aspek 
utama yaitu akses radio bandwidth, kecepatan data dan skema 
switching nya. Perbedaan-perbedaan ini telah terlihat di 
generasi generasi sebelumnya (1G, 2G, 3G, 4G), oleh karena 
itu paper ini mengeksplorasi teknologi seluler yang  baru 
disebut teknologi generasi kelima atau 5G. 

Teknologi 5G telah diubah untuk menggunakan telepon 
seluler dengan bandwidth yang sangat tinggi. 5G adalah 
packetswitched nirkabel dengan cakupan wilayah yang luas dan 
dengan throughput yang tinggi. Teknologi 5G ini mengunnakan 
millimeter wave yang memungkinkan pengiriman data lebih 
besar dari 100 Mbps pada mobilitas yang penuh serta bisa 
mencapai lebih dari 1 Gbps pada mobilitas yang rendah. 

II. EVOLUSI TEKNOLOGI WIRELESS 

Komunikasi seluler menjadi populer belakangan ini karena 
evolusi yang cepat dalam teknologi seluler. Evolusi ini 
disebabkan peningkatan pelanggan telekomunikasi yang sangat 
tinggi.  

Berikut pada gambar 1 merupakan evolusi dari teknologi 
komunikasi wireless. 

Gambar 1. Evolusi Teknologi Wireless [1]. 

Generasi Pertama (1G). 

Teknologi komunikasi seluler generasi pertama atau 1G 
dirintis untuk layanan suara di awal tahun 1980an dimana 
teknik frekuensi modulasi menggunakan sistem analog dan 
untuk transmisi radio menggunakan frequency division multiple 
access (FDMA) dengan kapasitas kanal 30 KHz dan band  
frekuensi 824 – 894 MHz [2], dimana menggunakan dasar 
teknologi yang dikenal sebagai Advance Mobile Phone Service 
(AMPS). 

Generasi Kedua (2G). 

Teknologi komunikasi seluler generasi kedua atau 2G 
muncul diakhir tahun 1980an. Dengan menggunakan sinyal 
digital untuk transmisi suara dan memiliki kecepatan sebesar 63 
kbps. 2G menyediakan fasilitas Short Message Service (SMS) 
dan menggunakan bandwidth dari 30 sampai 200 KHz.  

 

Setelah 2G kemudian ditemukan teknologi 2,5G sebagai 
penyempurna dari teknologi sebelumnya. 2,5G mengunakan 
sistem packet switched dan circuit switched yang menyediakan 
data rate sebesar up to 144 kbps [2]. 

Generasi Ketiga (3G). 

Layanan generasi ketiga (3G) mengkombinasikan antara 
high speed mobile access dengan Internet Protocol (IP). Fitur 
utama dari teknologi 3G termasuk akses wireless web base 
access, multimedia service, email dan video conferencing.  
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Standar air interface pada 3G WCDMA dirancang untuk 
selalu ON pada packet based wireless service sehingga bisa 
dikatakan komputer, perangkat hiburan dan mobile phone akan 
berbagi jaringan nirkabel yang sama dan terhubung ke internet 
kapan pun dan dimana pun [2]. Pada teknologi 3G ditawarkan 
data rates yang tinggi up to 2 Mbps melalui lebar kanal 
pembawa 5 Mhz, tergantung pada pergerakan atau mobilitas 
dan efisiensi spektrum yang tinggi. 

Generasi Keempat (4G). 

Teknologi 4G menawarkan kecepartan download sebesar 
100 Mbps. Teknologi 4G meng-upgrade jaringan komunikasi 
yang telah ada dan diharapkan menyediakan internet protocol 
yang aman dan komprehensif dimana fasilitas seperti suara, 
streaming multimedia dan data akan diberikan kepada 
pengguna berbasis “kapan pun dan dimana pun” dan dengan 
data rates yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi 
sebelumnya.  

Salah satu ciri umum layanan baru yang disediakan oleh 4G 
menuntut persayaratan dalam hal QoS. Aplikasi seperti 
Multimedia Messaging Services (MMS), video chat, mobile TV, 
konten HDTV dan Digital Video Broadcasting sedang 
dikembangkan untuk menggunakan jaringan 4G. 

III. INTERNET OF THINGS ( IOT).  

Saat ini kita akan memasuki era Internet of Things. IoT 
mengacu pada jaringan interkoneksi antar bendar sehari-hari 
yang dilengkapi dengan kecerdasan. IoT akan meningkatkan 
ubiquity internet dengan mengintegrasikan setiap objek untuk 
interaksi melalui embedded system yang mengarah ke jaringan 
perangkat yang berkomunikasi dengan manusia serta perangkat 
lainnya.  

Seperti pada sector lainnya, data yang besar juga akan 
membawa banyak tantangan serta peluang dalam system 
komunikasi nirkabel 5G. Pertama-tama jaringan seluler harus 
memberikan dukungan infrasturktur yang efisien untuk 
dialirkan data yang besar. Contohnya masa depan aplikasi 
M2M atau IoT akan menghasilkan data yang besar sehingga hal 
ini terbukti menjadi tantangan teknis utama untuk RAN.  

IV. GENERASI KELIMA (5G) 

5G (generasi kelima) adalah sebuah istilah yang digunakan 

untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari 

standar telekomunikasi seluler. Teknologi 5G direncanakan 

akan resmi dirilis pada tahun 2020. 

KENAPA DIBUTUHKAN 5G ? 

 5G memiliki kecepatan data yang sangat tinggi, 

kapasitas yang sangat tinggi dan biaya per bit yang rendah 

[4]. 

 5G mendukung interaktif multimedia, suara, video, 

internet dan layanan broadband broadband yang lainnya 

[4]. 

 Lebih efektif dan lebih menarik. 

 Memiliki bidirectional dan statistic lalu lintas yang 

akurat [4]. 

 Teknologi 5G menawarkan akses secara global dan 

layanan portable[4]. 

 Teknologi 5G menawarkan layanan berkualitas tinggi 

[4]. 

 Teknologi 5G menyediakan kapasitas broadcasting 

yang besar up to Gigabit yang mendukung hamper 65.000 

koneksi dalam satu waktu [4]. 

Teknologi 5G menjadi teknologi baru yang akan 

memberikan semua aplikasi yang diinginkan dengan hanya 

menggunakan satu perangkat universal dan interkoneksi 

dengan infastruktur telekomunikasi yang sudah ada. Jaringan 

seluler 5G akan berfokus pada pengembangan pada terminal 

pelanggan dimana terminal pelanggan akan memiliki akses ke 

teknologi seluler yang berbeda pada waktu yang sama dan akan 

mengkonsolidasikan berbagai macam cara dari berbagai 

macam teknologi. Selain itu, terminal akan membuat pilihan 

antara penyedia jaringan seluler yang berbeda untuk layanan 

yang diberikan. 

V. USULAN ARSITEKTUR (5G) 

Perangkat dan komponen jaringan secara dinamis di 

upgrade dan disesuaikan dengan situasi yang baru. Jaringan 

operator menggunakan kemampuan upgrade untuk 

memperkenalkan layanan nilai tambah yang lebih mudah. 

Kemampuan untuk upgrade didasarkan pada radio kognitif. 

Teknologi radio kognitif memiliki kemampuan perangkat 

untuk menentukan lokasi mereka dan informasi di lokasi seperti 

suhu, cuaca dan lain lain. Kemudian teknologi radio kognitif 

memiliki kemampuan untuk mengetahui spectrum yang 

digunakan pada perangkat tetangga, mengganti frekuensi, 

mengatur daya keluar bahka mengubah parameter transmisi dan 

karakteristiknya. Radio kognitif adalah sebuah pemancar yang 

bisa memahami dan merespon lingkungan operasi. Sehingga 

radio kognitif berfokus pada perangkat nirkabel dan jaringan 

yang mengkomputasi dengan pintar tentang sumber daya radio 

dan terkait komunikasi untuk mengeksplorasi kebutuhan 

komunikasi pengguna dan menyediakan layanan nirkabel 

sesuai dengan kebutuhan. 

A.    MASTER CORE. 

Teknologi 5G berpotensial akan membutuhkan desain dari 

pengguna perangkat jaringan nirkabel tunggal yang mampu 

melakukan self explanatory operate pada jaringan akses yang 

berbeda. 

Perangkat yang dapat di upgrade secara penuh mampu  

mengubah fungsi komunikasi berdasarkan pada jaringan atau 

jumlah pelanggan. Selain itu, tantangan utama bagi Master 

Core adalah menangani meningkatnya jumlah teknologi radio 

akses yang berbeda berdasarkan kriteria yang interoperabilitas 

dan mekanisme. Master Core bisa menjadi konvergensi dari 

nanoteknologi, teknologi Parallel Multimode (PMM), cloud 

computing dan radio kognitif, bisa ditingkatkan (upgradable) 

dan berdasarkan pada semua IP platform dan 5G-IU yang 

disebut Master Core.Master Core 5G bisa di upgrade dan multi 

teknologi core. Kemampuan untuk meng-upgrade bisa menjadi 
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self adaption dan membuat adaptasi dengan lingkungan yang 

berubah secara dinamis. 

5G Master Core merupakan konvergensi dari beberapa 

teknologi yang disebutkan dibawah ini : 

 

 Parallel Multimode (PMM). 

Dalam system komunikasi nirkabel 5G, Master Core bisa 

dioperasikan dalam parallel multimode seperti semua mode 

jaringan IP, mode jaringan 5G dimana di semua mode jaringan 

IP mengontrol semua teknologi jaringan pada RAN dan DAT 

(Different Access Networks) sampai dengan penyebaran 5G 

baru. Mode jaringan 5G mengelola semua penyebaran bari 

berdasarkan pada 5G sebagai hasil sistem jaringan 5G akan 

lebih efisien, powerful dan tidak rumit. 

 All IP Network (AIPN). 

All IP Network adalah evolusi dari system 3GPP untuk 

memenuhi tuntuta peningkatan pasar komunikasi seluler. All IP 

Network adalah platform bersama yang berlaku untuk berbagai 

macam teknologi radio akses. AIPN terutama difokuskan pada 

perangkat tambahan dari teknologi paket switched tapi saat ini 

AIPN menyediakan sebuah evolusi lanjutan dan optimasi baik 

dari segi performansi serta biayanya. 

 Nanotechnology. 

Nanotechnology adalah pengaplikasian dari nano sains 

untuk mengontrol proses pada skala nanometer antara 0,1 nm 

sampai 100 nm. Bidang ini juga dikenal sebagai Molecular 

Nanotechnology (MNT) yang dimana MNT berhubungan 

dengan control dari struktur materi yang berdasarkan “atom by 

atom” dan dengan teknik ”molecule by molecule”. 

 Cloud Computing. 

Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan 

internet dan server pusat jarak jauh untuk menjaga data dan 

aplikasi. Dalam jaringan 5G server remot pusat bisa menjadi 

konten provider. Cloud computing memungkin konsumen dan 

pebisnis untuk menggunakan aplikasi tanpa harus menginstall 

dan mengakses file pribadi mereka dengan computer manapun 

menggunakan akses internet. Adapun usulan arsitektur jaringan 

seluler 5G terlihat pada gambar 2 berikut ini : 
Gambar 2. Arsitektur Master Core [3]. 

B. MASTER CORE EQUIPMENT (MCE). 

Telepon seluler sudah lebih dari sekedar perangkat 

telekomunikasi pada masa yang modern ini namun telah 

menjadi identitas bagi seseorang. Pada 5G Master Core 

perangkat nirkabel dan perangkat lain seperti laptop disebut 

sebahai Master Core Equipments (MCE) karena di improved 

dengan nanoteknologi [2], Beam Transceiver, Advance Optical 

Line Terminal (AOLT), Advanced Arrayed Waveguide Gratings 

(AAWG). AOLT dan AAWG digunakan dalam jaringan 

pelanggan (LAN, WAN, MAN, dan lain-lain) untuk 

meningkatkan data rate. 

VI. IMPLEMENTASI LAYANAN 5. 

A. Komunikasi Machine to Machine 

Komunikasi Machine to Machine dianggap sebagai salah 

satu kunci untuk penyediaan aplikasi canggih seperti smart 

cities, kendaraan otomatis dan otomatisasi pada industri. Saat 

ini dalam system LTE Advanced fokus utamanya mendukung 

pengembangan besar besaran perangkat dengan harga murah 

dan meningkatkan cakupan radio akses. Komunikasi M2M 

melibatkan komunikasi mesin dengan mesin lainnya dan 

bertukar informasi dengan remote servers melalui jaringan 

seluler [3]. 

Peningkatan jaringan radio akses LTE untuk komunikasi 

M2M telah dipelajari oleh 3GPP. Peningkatan ini membahas 

isu isu kelebihan kapasitas kontrol, dukungan jaringan 

perangkan M2M, pengurangan biaya  perangkat dan 

peningkatan cakupan. 

B. Komunikasi Device to Device (D2). 

Komunikasi D2D dianggap sebagai teknologi yang 

menjanjikan untuk memberikan daya yang rendah, data rate 

yang tinggi dan layanan low latency antara pengguna akhir di 

jaringan 5G di masa depan. Komunikasi D2D telah menjadi 

perhatian masyarakat dalam beberapa tahun. Baru-baru ini 

semakin banyak orang percaya bahwa komunikasi D2D akan 

menjadi batu penjuru dalam jaringan masa depan 5G [3]. 

C. Smart Mobility Management. 

Ada dua solusi Smart Mobility Management yang bisa 

dipakai untuk meminimalkan dampak negatif dari multi site 

radio resource control pada D2D dengan mengontrol handover 

D2D dan cell selection selama mobilitas dari perangkat D2D : 

 D2D – Aware handover solution. 

Diperkenalkan untuk meminimalkan latency dalam komunikasi 

D2D dan mengurangi sinyal overhead dalam kasus mobilitas 

DUE, seperti yang terlihat pada gambar 3 berikut ini : 
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Gambar 3. Aware Handoff [3]. 

 D2D – triggered handover solution. 

Digunakan untuk mengurangi singnaling overhead yang 

disebabkan oleh pertukaran informasi antar BS, seperti yang 

terlihat pada gambar 4 berikut ini : 

 

Gambar 4. Triggred Handover [3]. 

VII. PENINGKATAN 5G DI MASA DEPAN. 

Teknologi jaringan 5G akan menghadirkan sebuah era baru 
dalam teknologi komunikasi nirkabel. Ponsel seluler 5G akan 
memiliki akses ke teknologi nirkabel yang berbeda pada saat 
yang sama dan perangkat terminal harus mampu untuk 
menggabungkan teknik yang berbeda dari teknologi yang 
berbeda. Teknologi 5G menawarkan resolusi tinggi bagi 
penggila telepon seluler. Teknologi 5G akan memberikan 
pengalaman yang berbeda pada penggunanya. Kita dapat 
memonitor setiap tempat di dunia dari mana saja, menonton 
saluran TV dengan kualitas QHD dan layanan telepon seluler 
tanpa adanya gangguan. 

VII. KESIMPULAN 

Paper ini membahas generasi komunikasi nirkabel dan 
system seluler yang berfokus pada empat factor kunci : skema 
switching, bandwidth, data rates dan radio akses serta 
tantangan dalam pengembangan teknologi 5G dan menjelaskan 
perlunya 5G untuk masa depan. Pengembangan dari jaringan 
mobile dan jaringan nirkabel akan menuju kecepatan data  yang 
lebih tinggi dan berbasis IP. 5G memiliki teknologi baru seperti 
radio kognitif, SDR, nanoteknologi, cloud computing dan 
semua itu berbasis IP. 
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Abstrak 

Tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor tiap tahun semakin meningkat. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2014, menerangkan bahwa jumlah tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor sebanding dengan laju perkembangan jumlah pengguna 
kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan membuat sistem 
keamanan kendaraan bermotor dengan memanfaatkan Quick Response Code dan aplikasi berbasis android yang terintegrasi dengan arduino. 
Pada penelitian ini, Quick Response Code (QR Code) digunakan untuk melindungi informasi yang sensitif, aplikasi android untuk membaca 
objek pada QR Code, Bluetooth module untuk komunikasi android dan arduino, sedangkan arduino sebagai pengendali mikro. Tahapan 
penelitian dimulai dari study literature dan studi kepustakaan, analisa kebutuhan, pembuatan aplikasi dan perangkat, dan pengujian aplikasi dan 
perangkat. Pengujian aplikasi dengan black box testing dengan uji pembacaan QR Code. Hasil dari aplikasi dapat membaca QR Code, dengan 
indikator berubahnya screen warna biru menjadi warna hijau. Pengujian perangkat dengan running tes berhasil dilakukan dengan baik sehingga 
sistem yang telah di usulkan sesuai dengan harapan. Penelitian ini berhasil membuat sistem keamanan kendaraan bermotor yang dapat 
mencegah tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor di seluruh tempat, baik ditempat parkir maupun di lingkungan perumahan. 

Kata kunci : Quick Response Code, Android, Bluetooth, Arduino. 

Abstract 

Every year the crime of motor vehicle theft is increasing. Statistical data from the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2014, explains that 
the number of criminal acts of motor vehicle theft is proportional to the rate of development of the number of users of motor vehicles. This study 
aims to reduce the crime of motor vehicle theft by creating a motor vehicle security system by utilizing Quick Response Code and android based 
applications integrated with arduino. In this study, the Quick Response Code (QR Code) is used to protect sensitive information, android 
application is to read objects on QR Code, Bluetooth module is for android and arduino communication, while arduino itself is as micro 
controller. Research stages are started from study literature and literature study, needs analysis, application and device development, and 
application and device testing. Testing application is run by black box testing with QR Code reading test. The result shows that the application 
can read QR Code, with the indicator change the blue screen to green color. Testing devices with running tests are successfully done so that the 
system has been proposed in accordance with expectations. This research succeeded in creating a motor vehicle security system that can 
prevent criminal theft of motor vehicles all over the place, both in the parking lot and in the residential area. 

Keywords: Quick Response Code, Android, Bluetooth, Arduino. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor tiap tahun 
semakin meningkat. Data statistik dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) tahun 2014, menerangkan bahwa jumlah tindak 
kriminalitas pencurian kendaraan bermotor sebanding dengan 
laju perkembangan jumlah pengguna kendaraan bermotor. 
Pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2011 sebanyak 
39.217, tahun 2012 sebanyak 41.816, tahun 2013 sebanyak 
42.508, sedangkan perkembangan jumlah pengguna kendaraan 
bermotor untuk seluruh jenis kendaraan, tahun 2011 sebanyak 
85.601.351, tahun 2012 sebanyak 94.373.324, dan tahun 2013 
sebanyak 104.118.969 (http://www.bps.go.id). Terjadinya 
tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor ini merupakan 
permasalahan sosial yang harus diselesaikan. 

Sistem keamanan kendaraan bermotor telah banyak 
diteliti, diantaranya dengan menggunakan RFID (Kumar et al. 

2016), SMS Gateway (Ardiansyah et al. 2015), Sensor 
Ultrasonik (Kurniawan P et al. 2015), Global System Mobile( 
GSM) - Global Positioning System (GPS) (Afzal & Maheta 
2014). Teknik-teknik yang digunakan pada penelitian tersebut 
memiliki unjuk kerja yang berbeda-beda, namun pada dasarnya 
teknik yang digunakan merupakan salah upaya untuk 
mencegah tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor. 

Kelebihan dari sistem keamanan kendaraan dengan teknik 
RFID (Kumar et al. 2016), tidak perlu menggunakan kunci, 
atau biasa dikatakan sebagai pengganti kunci kendaraan 
bermotor. Kelemahan dari sistem ini, apabila kartu yang 
digunakan hilang perlu mengganti dengan kartu baru, sehingga 
menyulitkan pengguna karena harus program ulang 
mikrokontroler, Kelebihan sistem kendaraan dengan SMS 
Gateway (Ardiansyah et al. 2015) dapat mematikan kendaraan 
bermotor yang berhasil dibawa pencuri, namun kelemahannya 

http://www.bps.go.id/
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tidak dilengkapi GPS sehingga keberadaan kendaraan 
bermotor tidak dapat diketahui. Kelebihan dengan 
menggunakan Sensor Ultrasonik (Kurniawan P et al. 2015), 
kendaraan yang di parkir di depan rumah dapat di monitoring 
dengan android, sehingga kalau kendaraan bermotor bergerak 
maka sistem keamanan akan memberikan peringatan melalui 
Android dan dapat mematikan laju kendaraan. Kekurangan 
dari sistem keamanan ini adalah dipengaruhi oleh jarak 
komunikasi antara mikrokontroler dengan smartphone berbasis 
Bluetooth, apabila kendaraan terlampau jauh, sistem tidak bisa 
mematikan kendaraan bermotor. Kelebihan sistem GSM-GPS 
(Afzal & Maheta 2014) adalah GSM sebagai media 
komunikasi untuk mematikan dan menghidupkan mesin, 
sedangkan GPS untuk mengetahui posisi mobil berada, akan 
tetapi pada sistem ini kendaraan tetap berhasil dibawa oleh 
pencuri. 

Masalah yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu 
sistem keamanan kendaraan yang mereka buat masih ada celah 
bagi pencuri, karena masih bisa menghidupkan kendaraan 
bermotor dan masih bisa membawanya. Solusi yang kami 
tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 
membuat sistem keamanan kendaraan bermotor selain 
pengguna atau tanpa izin pengguna maka kendaraan bermotor 
tidak dapat digunakan karena kendaraan tersebut tidak dapat 
hidup tanpa aplikasi Android. Dengan demikian celah pencuri 
terbatas dan tidak ada kesempatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi tindak 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan membuat 
sistem keamanan kendaraan bermotor dengan memanfaatkan 
Quick Response Code dan aplikasi berbasis Android yang 
terintegrasi dengan Arduino. 

II. METODE PENELITIAN 

Cara pengambilan data QR Code dengan aplikasi yang 
dibuat di smartphone. QR Code yang terbaca di sandi dengan 
menggunakan software random.org untuk pengiriman text ke 
perangkat keras lewat komunikasi Bluetooth. Parameter yang 
diuji adalah tingkat pengenalan aplikasi terhadap QR Code 
yang di generate, sedangkan performa perangkat keras diuji 
dengan running test. Spesifikasi sistem pada penelitian ini 
dapat dilihat seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 Spesifikasi sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model skema sistem keamanan kendaraan bermotor dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

  

Gambar 1. Model skema sistem keamanan kendaraan 
bermotor. 

Gambar 1 menjelaskan tentang model skema sistem pada 
penelitian ini. QR Code akan dibaca oleh smartphone berbasis 
android yang telah terpasang aplikasi baca QR Code dan 
kemudian dikirimkan ke Arduino dengan bluetooth module 
HC-06, informasi dari QR Code sebagai inputan yang akan 
diproses oleh arduino dan outputan arduino berupa relay yang 
akan mengaktifkan kunci kontak pada kendaraan bermotor.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Generate QR Code 

QR Code adalah bentuk perkembangan dari kode batang 
satu dimensi menjadi dua dimensi. Pembuatan QR Code ini 
menggunakan QR Code Generator dengan mengunjungi 
halaman web : http://goqr.me. Pada penelitian ini penulis 
menggunakan kata AMIKOM sebagai sandi yang akan diubah 
menjadi kode dua dimensi (QR Code). 

Pembuatan QR Code dengan memasukan sandi 
AMIKOM pada kolom Text, adapun hasil dari QR Code dapat 
dilihat pada kolom kanan (kolom ke 3. Live preview), seperti 
yang terlihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Tampilan halaman http://goqr.me. 

Hasil dari Live preview tersebut QR Code kemudian di 
download seperti Gambar 3. QR Code berhasil kita buat, dan 
QR Code inilah yang nantinya kita gunakan sebagai input 
aplikasi android dengan Arduino menggunakan komunikasi 
Bluetooth.  

No. Spesifikasi hardware dan software 

1 Arduino Uno R3 

2 Bluetooth Module HC-06 

3 Smartphone Android Versi 5.1.1 

4 
Laptop TOSHIBA i3 2350M 2,3  
GHz/2 GB 

5 
Arduino Integrated Development Environment 
(IDE) Versi.8.3 

6 MIT App Inventor 2 

7 QR Code Generator 

8 RANDOM.ORG 

http://goqr.me/
http://goqr.me/
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Gambar 3. Tampilan QR Code 

B. Pembuatan Aplikasi 

Pembuatan aplikasi ini berbasis android dengan 
menggunakan software bantu MIT App Inventor 2 untuk 
membaca QR Code. Apabila QR Code yang terbaca kemudian 
aplikasi akan mengirim text string 20 karakter ke perangkat. 
Gambar 4 merupakan Blok pemrograman baca QR Code 
berbasis android.  

 

Gambar 4. Blok pemrograman baca QR Code 

Blok pemrograman seperti Gambar 4 apabila di 
instalasi pada smart phone berbasis android tampak seperti 
pada Gambar 5, dengan tampilan sreen berwarna biru. 

 

 

Gambar 5. Desain antar muka baca QR Code 

C. Pembuatan Perangkat 

Pembuatan perangkat sistem keamanan kendaraan 
bermotor ini menggunakan modul Bluetooth HC, Arduino Uno, 
LCD dan relay. Semua komponen tersebut dirangkai menjadi 
satu kesatuan. Modul Bluetooth terdapat 4 pin yang terdiri dari 
VCC, GND, TXD, RXD. Pin VCC dihubungkan ke sumber 
tegangan 5 V, pin GND dihubungkan dengan pin GND, pin 
TXD dihubungkan ke pin RX Arduino, pin RXD dihubungkan 
ke pin TX Arduino. Sebagai pin output digunakan pin 7 yang 
dihubungkan ke input relay. Relay tersebut menggunakan 
sumber tegangan 5 V yang terpasang parallel dengan Modul 
Bluetooth dan Arduino. Relay ini yang digunakan sebagai 
penghubung kontak kendaraan bermotor. Penggunaan Liquid 
Crystal Display (LCD) di sini sebagai indikator perangkat 
dengan tampilan kontak terbuka atau kontak tertutup. Skema 
pada sistem kendaraan bermotor tersebut dapat dilihat seperti 
pada Gambar 5.  

 

Gambar 6. Rangkaian sistem pengaman kendaraan 

D. Pengujian Aplikasi  

Pembuatan aplikasi ini berbasis android dengan 
menggunakan software bantu MIT App Inventor 2 untuk 
membaca QR Code. Pada Tahap ini dilakukan pengujian 
secara fungsi. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah aplikasi yang dibuat dapat bekerja sesuai harapan atau 
tidak. Aplikasi yang telah di install tersebut kita coba dengan 
melakukan scanning QR Code yang telah di generate. Apabila 
hasil scanning telah di temukan dan sesuai dengan kode yang 
ada pada program Arduino. Tampilan layar dengan screen 
berwarna biru akan berubah menjadi screen warna hijau, 
dengan perubahan warna tersebut maka pengujian aplikasi 
secara fungsi dinyatakan telah berhasil. Proses pengujian 
aplikasi sistem keamanan kendaraan bermotor dapat dilihat 
seperti gambar 7. 
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Tampilan 
Awal 

Tampilan Pencarian QR Code 

 

 

 

 

 

QR Code 
Berhasil di 

Scan 

Tampilan setelah berhasil Scan 

Gambar 7. Proses pengujian aplikasi 

E. Pengujian Perangkat 

Pengujian perangkat ini untuk mengetahui kerja alat 
dengan cara melakukan running test. Perangkat yang telah di 
rangkai sesuai dengan skema pada Gambar 6 ini di uji untuk 
mengetahui apakah perangkat tersebut bekerja sesuai dengan 
sistem yang diinginkan. Running test ini dinyatakan berhasil 
apabila pada relay bekerja dengan indikator lampu led dan 
pada LCD akan berubah tampilan yang semula kontak tertutup 
menjadi kontak terbuka. Kondisi awal sebelum alat uji, pada 
LCD tampil tulisan kontak sedang terkunci seperti pada 
Gambar 8.  

 

Gambar 8. Proses pengujian perangkat 

 

Tahapan selanjutnya dengan melakukan scanning QR 
Code seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

  

Gambar 9. Proses scanning QR Code  

 

Apabila proses scanning berhasil maka pada tampilan 
LCD akan berubah tampilan menjadi Kontak Sedang Terbuka! 
dan relay bekerja. Adapun tampilan LCD seperti terlihat pada 
Gambar 10. 

 

Gambar 10. Tampilan LCD  setelah baca QR Code 

 

IV KESIMPULAN 

1. Aplikasi berbasis android untuk sistem kendaraan bermotor 
berhasil dibuat dan dapat membaca QR Code, sedangkan 
dari sisi perangkat dapat bekerja sesuai dengan sistem yang 
diinginkan. 

2. QR Code dapat di baca oleh aplikasi berbasis android, 
sedangkan komunikasi android dengan Arduino dengan 
menggunakan Modul Bluetooth  dengan cara mengirim 
Generate Code sehingga perangkat dapat bekerja dengan 
baik.  
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Abstrak 

Teknologi telekomunikasi semakin berkembang pesat yang diiringi peningkatan kebutuhan layanan seperti bandwidth yang besar, akses 

data berkecepatan tinggi, dan kinerja sistem yang baik. Sistem DWDM dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi 

penggunaan sistem DWDM dalam pentransmisian jarak jauh seringkali mengalami degradasi sinyal yang dapat memperburuk kinerja sistem. 

Adanya degradasi sinyal dapat diatasi menggunakan penguat EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). Pada penelitian ini dilakukan perancangan 

model link DWDM menggunakan OptiSystem 14. Rancangan DWDM menggunakan 32 kanal, spasi kanal 200 GHz, dan bitrate 40 Gbps per 

kanal. Panjang link yang digunakan sejauh 180 km dengan penguat EDFA. Penelitian dilakukan dengan variasi daya pada laser sebesar -8, -6, -

4, -2, 0, 2, 4, 6, dan 8 dBm. Dari hasil analisis yang dilakukan, perubahan variasi daya berpengaruh terhadap kinerja sistem. DWDM dengan 

nilai daya laser -6, -4, -2, 0, 2, 4, dan 6 dBm memenuhi standar nilai Q-factor dan BER (Bit Error Rate). Sedangkan pada daya laser -8 dBm 

tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Q-factor tertinggi bernilai 18,9987 dan BER 5,56068 x 10-81 pada panjang gelombang 1552,52 

nm, sedangkan Q-factor terendah bernilai 5,74574 dan BER 4,36829 x 10-09 pada panjang gelombang 1573,71 nm. Penelitian menunjukan 

bahwa semakin besar daya laser yang digunakan maka kinerja sistem semakin baik. 

 

 

Kata Kunci : DWDM, EDFA, Q-factor, BER. 

 

 

Abstract 

 

Telecommunications technology is growing rapidly, this raises the need for such a large bandwidth, high-speed data access, and good 

system performance. DWDM systems can be an option to meet those needs, in the form of long haul transmissions that can occur, but the use of 

DWDM systems in remote transmissions often suffers signal degradation that can aggravate system performance. The presence of signal 

degradation that can be overcome using an EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). In this research, we use OptiSystem 14 to design and 

simulate the DWDM link model. DWDM system is designed with 32 channels, 200 GHz channel spacing, and 40 Gbps bit rate per channel. We 

design the DWDM link with length 180 km and use EDFA amplifier with in line model. The research was conducted with variation of power on 

laser equal to -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, and 8 dBm. From the results of the analysis, changes in power variations. DWDM systems using laser 

power value -6, -4, -2, 0, 2, 4, and 6 dBm meet the standard of Q-factor and BER (Bit Error Rate). While at -8 dBm laser power does not meet 

the predetermined standards. Based on result, we got the highest Q-factor about 18,9987 and the best BER about 5,56068 x 10-81 for wavelength 

1552,52 nm. In other hand, the lowest Q-factor about 5,74574 and the highest BER 4,36829 x 10-9 for wavelength 1573,71 nm. Research shows 

the greater the laser power used then the system performance is good. 

 

 

Keywords : DWDM, EDFA, Q-factor, BER. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi telekomunikasi semakin berkembang pesat, 
hal ini disebabkan banyak pengguna dalam menyalurkan 
informasi, serta peningkatan kebutuhan informasi. 
Bandwidth yang besar dan kecepatan pengiriman yang tinggi 
untuk jarak jauh menjadi kebutuhan untuk proses transmisi. 

Serat optik menjadi pilihan utama untuk mengatasi masalah 
tersebut. Selain kecepatan tinggi dalam mentransmisikan 
data, serat optik juga memiliki bandwidth yang besar dan 

tahan terhadap interferensi. 

Pemanfaatan bandwidth pada serat optik diterapkan 
menggunakan metode teknik multiplexing. Teknik tersebut 
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merupakan teknologi dari serat optik yang memiliki prinsip 
kerja dengan mentransmisikan sinyal dalam jumlah yang 
banyak melalui satu serat optik. Salah satu teknologi yang 
menggunakan teknik multiplexing adalah Dense Wavelength 
Division Multiplexing (DWDM) yang dikembangkan untuk 
mentransmisikan gelombang dalam jumlah yang sebanyak-
banyaknya melalui satu saluran dengan mempersempit spasi 
kanal. DWDM menggunakan panjang gelombang 1500nm – 
1600nm dengan redaman minimum untuk transmisi jarak 
yang jauh. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi 
DWDM sangat baik untuk diterapkan dalam jaringan 
telekomunikasi jarak jauh, serta mengantisipasi trafik yang 
tinggi, dan kebutuhan bandwidth yang besar. Namun, sistem 
DWDM seringkali terjadi terjadi gangguan dalam proses 
transmisi sinyal seperti efek non-linier dan dispersi. Efek 
non-linier merupakan efek yang dapat memperburuk kinerja 
sistem pada saat mentransmisikan sinyal informasi sehingga 
mempengaruhi performa sistem, penggunaan kanal dan 
degradasi sinyal akibat efek non-linier. Degradasi sinyal 
dapat diatasi dengan menggunakan penguat optik dalam 
sistem DWDM, seperti Erbium Doped Fiber Amplifier 
(EDFA). EDFA merupakan komponen yang digunakan 
untuk memperkuat sinyal pada saat ditransmisikan dan dapat 
digunakan pada jarak ratusan kilometer. Dalam 
penggunaannya EDFA dapat memperoleh kerataan 
penguatan, degradasi sinyal yang kecil, dan kualitas diagram 
eye yang baik. 

Penelitian penguat EDFA pada sistem DWDM telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan 
oleh (Moses, 2015) menganalisis teknik modulasi pada 
sistem DWDM menggunakan 16 kanal pada jarak 100 km 
dengan bitrate 10 Gbps dan spasi kanal sebesar 50 Ghz, serta 
menggunakan tiga penguat optik yang berbeda yaitu EDFA, 
SOA, dan Raman. Hasil penelitian tersebut menyatakan 
bahwa modulasi internal memiliki kinerja yang kurang baik 
terhadap penggunaan penguat optik yang berbeda, terutama 
pada penguat SOA. (Moses & B, 2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Senthamizhselvan, 
2014) menganalisis kinerja DWDM terdiri dari 20 kanal 
dengan daya input 7 dBm, spasi kanal 100 GHz pada jarak 
100 km menggunakan format modulasi NRZ dan RZ, serta 
penggunaan DCF. Penelitian tersebut menghasilkan nilai 
BER 1,70442 x 10-06 untuk format modulasi NRZ, 
sedangkan nilai BER pada format modulasi RZ bernilai 
7,50674 x 10-19. Hasil yang didapat menyatakan bahwa 
format modulasi NRZ tidak memenuhi standar dalam sistem 
DWDM. (Senthamizhselvan, Ramachandran, & Rajasekar, 
2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Cho, 2015) melakukan 
simulasi dan optimasi terhadap sistem DWDM dengan 32 
kanal pada jarak 55 km menggunakan 2 penguat EDFA. 
Pada sisi transmitter menggunakan CW Laser, sedangkan 
pada receiver menggunakan PIN photo diode. Skenario 
pertama menggunakan spasi kanal 25 GHz dan menghasilkan 
nilai Q-factor sebesar 5 dan nilai BER sebesar 1,12 x 10-07. 
Hasil tersebut belum memenuhi standar sistem DWDM, 
kemudian dilakukan optimasi dengan memperbesar spasi 

kanal sebesar 150 Ghz dan menghasilkan niali Q-factor 
bernilai 51,85 dan BER bernilai 0. (Cho & Kim, 2015) 

Penelitian oleh (Friandawa, 2017) melakukan 
pemodelan dan simulasi link DWDM menggunakan tiga 
skema EDFA yaitu booster amplifier, in-line amplifier, dan 
pre amplifier. Dari hasil analisa penelitian yang dilakukan 
menyatakan bahwa skema booster amplifier memiliki kinerja 
yang paling baik diantara ketiga skema EDFA. Q-factor 
bernilai paling maksimal yaitu 7,70079 dan BER yang 
bernilai paling optimal yaitu 5,58823 x 10-15 pada panjang 
link 72 km, bitrate 10 Gbps dan line coding RZ. (Friandawa, 
Hambali, & Pambud, 2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Waseer, 2014) 
melakukan analisis terhadap simulasi sistem DWDM. Pada 
sisi pengirim menggunakan CW Laser, sisi penerima 
menggunakan detektor PIN, dan penggunaan penguat EDFA 
dan Raman pada transmisi. Simulasi dilakukan dengan  jarak 
link yaitu 60, 100, 120, 150 dan 170 km. Hasil simulasi 
menyatakan EDFA memiliki kinerja yang baik pada panjang 
link 60 km, sedangkan Raman mampu memberikan kinerja 
yang baik pada jarak 150 km. (Waseer, Halepoto, & Joyo, 
2014) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada 
bagian sebelumnya, penelitian ini membahas unjuk kerja 
sistem DWDM berdasarkan parameter Q-factor dan Bit 
Error Rate (BER). Model rancangan yang kami usulkan 
menggunakan bit rate sebesar 40 Gbps. Perancangan 
menggunakan 32 kanal dengan modulasi eksternal dan 
deteksi langsung. Pada bagian pengirim menggunakan CW 
Laser, sedangkan pada bagian penerima menggunakan 
detektor APD. Spasi kanal yang digunakan sebesar 200 GHz. 
Panjang link 180 km yang terdiri dari SMF sepanjang 150 
km dan DCF sepanjang 30 km. Adapun penambahan EDFA 
yang digunakan sebagai penguat sinyal dalam proses 
transmisi sistem DWDM. Penelitian ini dilakukan dengan 
variasi daya di sisi transmitter dengan nilai -8, -6, -4, -2, 0, 2, 
4, 6, dan 8 dBm. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
menganalisis performansi DWDM pada parameter Q-factor 
dan Bit Error Rate (BER) yang disimulasikan melalui 
software OptiSystem 14. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Diagram Alir Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan seperti 
ditampilkan pada diagram alir Gambar 1. Penelitian dimulai 
dengan mencari kajian tentang DWDM pada penelitian-
penelitian sebelumnya. Penelitian pustaka dilakukan untuk 
mendapat gambaran dan informasi tentang penelitian 
sebelumnya, sehingga nantinya pustaka tersebut menjadi 
acuan dalam penelitian ini. 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian 

Setelah memperoleh referensi dari penelitian pustaka, 
muncul ide penelitian dari pustaka yang telah diteliti. 
Perumusan masalah dilakukan dengan beberapa 
pertimbangan baik dari segi metode, hasil penelitian, dan 
analisis penelitian yang akan dilakukan. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data 
yang diperlukan sebagai bahan dan landasan bagi penulis 
dalam melakukan perancangan sistem. Perancangan sistem 
DWDM dilakukan dengan menggunakan software 
OptiSystem. Perancangan sistem DWDM dilakukan 
berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji, serta 
beberapa parameter yang telah ditentukan dalam sistem. 

Analisa hasil perancangan dianalisa dengan 
memperhatikan bagaimana perancangan dibuat sesuai 
dengan rumusan masalah. Penarikan kesimpulan diambil 
dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah dikaji 
dalam penelitian dan memperhatikan hasil dari rancangan 
sistem DWDM. 

 

B. Diagram Blok Sistem 

Blok pengirim teridiri dari CW Laser, Mach Zehnder 
Modulator, NRZ Pulse Generator dan  Pseudo-Random 
Binary Sequence (PRBS). Pertama, PRBS mengirimkan bit-
bit informasi berupa sinyal elektrik menuju NRZ Pulse 
Generator untuk dikodekan. Di sisi lain CW Laser 
mengirimkan sinyal optik, pada komponen ini terdapat 
parameter yang diatur yaitu daya dan panjang gelombang. 
Setelah itu sinyal yang dikirim PRBS dan CW Laser menuju 
Mach Zehnder Modulator.dan dimultipleksikan ke dalam 
WDM Multiplexing untuk ditransmisikan. 

 

Gambar 2. Blok pengirim 

 

 

Gambar 3. Blok Transmisi 

 

Blok transmisi terdiri dari Single Mode Fiber (SMF), 
Dispersion Compensating Fiber (DCF) dan penguat Erbium 
Doped Fiber Amplifier (EDFA). Sinyal ditransmisikan di 
sepanjang serat optik menggunakan penguat. Setelah 
melewati blok transmisi, sinyal didemultipleksikan pada 
komponen WDM Demultiplexing dan ditujukan ke tujuan 
masing-masing pada bagian penerima. 
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Gambar 4. Blok Penerima 

 

Blok penerima terdiri dari photodetector dan Low Pass 
Bassel Filter. Sinyal yang menuju photodetector 
didemodulasi ke bentuk sinyal semula, pada photodetector 
menggunakan filter Low Pass Bessel Filter, filter ini berada 
pada sisi penerima yang digunakan untuk menyaring noise 
dari sinyal yang muncul dari berkas cahaya pada saat proses 
transmisi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang telah dilakukan mencakup Q-
factor dan BER dari simulasi jaringan DWDM. Variasi yang 
dilakukan berupa daya di sisi transmitter dengan nilai -8, -6, 
-4, -2, 0, 2, 4, 6, dan 8 dBm. 

Pada tabel 1 menujukkan hasil dari maximum Q-factor 
dan minimum BER dari simulasi yang dilakukan. Q-factor 
merupakan faktor kualitas yang menentukan bagus tidaknya 
kualitas sinyal optik dalam sistem DWDM. Standar ukuran 
Q-factor yang baik adalah 6. Sedangkan, Bit Error Rate 
(BER) merupakan rasio perbandingan bit yang mengalami 
error dengan keseluruhan bit yang dikirim. Standar nilai 
BER dalam sistem DWDM yaitu dengan nilai ≤ 10-9. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem DWDM 
dengan nilai daya laser -6, -4, -2, 0, 2, 4, dan 6 dBm 
memenuhi standar nilai Q-factor dan BER. Sedangkan pada 
daya laser -8 dBm tidak memenuhi standar yang telah 
ditentukan. 

 

 

 

TABEL I. HASIL Q-FACTOR DAN BER DENGAN VARIASI DAYA LASER 

 

Daya Laser 
Max.  

Q-factor 
Min. BER 

-8 5,74574 4,36829 x 10-09 

-6 7,67428 7,99102 x 10-15 

-4 9,50452 9,54554 x 10-22 

-2 11,0611 8,3327 x 10-29 

0 12,2883 4,42232 x 10-35 

2 13,1489 7,2409 x 10-40 

4 13,903 1,99742 x 10-44 

6 16,5343 6,68192 x 10-62 

8 18,9987 5,56068 x 10-81 

 

 

 

Gambar 5. Pengaruh Daya Laser Terhadap BER 

 

Pada gambar 5 menunjukan nilai BER yang didapatkan 
dengan memvariasikan daya laser. BER dianggap baik jika 
nilainya semakin kecil. Nilai BER semakin baik ketika daya 
laser ditingkatkan.  

 

Gambar 6. Pengaruh Daya Laser Terhadap Q-factor 
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Pada gambar 6 menunjukan nilai Q-factor yang 
didapatkan dengan variasi daya laser. Semakin besar nilai Q-
factor, semakin baik juga kinerja sistem. Nilai Q-factor 
semakin baik ketika daya laser ditingkatkan.  

 

Gambar 7. Eye diagram daya laser 8 dBm  

 

Pada Gambar 7 menunjukkan eye diagram daya laser 8 
dBm dengan panjang gelombang 1552,52 nm. Nilai Q-factor 
yang dihasilkan adalah 18,9987, sedangkan nilai BER yang 
dihasilkan adalah 5,56068 x 10-81. 

 

 

Gambar 8. Eye diagram daya laser -8 dBm 

Pada gambar 8 menunjukkan eye diagram daya laser -8 
dBm dengan panjang gelombang 1557,71 nm. Nilai Q-factor 
yang dihasilkan adalah 5,74574, sedangkan nilai BER yang 
dihasilkan adalah 4,36829 x 10-09. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap rancangan, 
peningkatan daya CW laser akan memperkecil nilai BER 
minimum dan memperbesar nilai Q-factor maksimum 
sehingga kinerja sistem akan lebih baik sebanding dengan 
peningkatan daya CW-laser. Perancangan DWDM dengan 
nilai daya laser -6, -4, -2, 0, 2, 4, dan 6 dBm memenuhi 
standar nilai Q-factor dan BER. Sedangkan pada daya laser -
8 tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Q-factor 
tertinggi bernilai 18,9987 dan BER 5,56068 x 10-81 pada 
panjang gelombang 1552,52 nm, sedangkan Q-factor 
terendah bernilai 5,74574 dan BER 4,36829 x 10-09 pada 
panjang gelombang 1573,71 nm. Penelitian selanjutnya dapat 
mengkaji penggunaan penguat Raman sebagai pengganti 
EDFA.  
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Abstrak 

Dunia telekomunikasi terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi.  Kebutuhan 

layanan yang semakin meningkat sehingga membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Sistem CWDM (Coarse Wavelength Division 

Multiplexing) dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan bandwidth namun redaman dapat terjadi pada transmisi jarak jauh yang 

mengakibatkan performa sistem memburuk. Pada penelitian ini akan dilakukan perancangan sisten CWDM dengan menggunakan 8 buah kanal 

dengan spasi kanal 20 nm dan panjang link 60 Km. Untuk mengatasi redaman menggunakan penguat EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). 

Penelitian dilakukan dengan memvariasikan daya laser sebesar -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, dan 8 dBm. Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan pada sistem CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) tanpa menggunakan EDFA pada daya laser -8 dan -6 dBm nilai 

BER (Bit Error Rate) dan Q-factor tidak memenuhi standar. Nilai BER terbaik 1,33356E-21 dan Q-factor tertinggi dengan nilai 9,44999 pada 

panjang gelombang 1471 nm. Sedangkan daya terima tertinggi dengan nilai -6,475 dBm pada panjang gelombang 1551 nm dan 1571 nm. 

Penggunaan EDFA meningkatkan performa sistem menjadi lebih baik dengan daya laser -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, dan 8 dBm telah memenuhi 

standar yang telah ditentukan. Nilai BER terbaik 2,74239E-22 dan Q-factor terbaik 9,61193 pada panjang gelombang 1471 nm. Sedangkan daya 

terima tertinggi dengan nilai 3,555 dBm pada panjang gelombang 1591 nm. Berdasarkan hasil pengujian dan penganalisian, penggunaan 

penguat EDFA memberikan performa yang lebih baik pada transmisi jarak jauh sistem CWDM.  

 

Kata Kunci : CWDM, EDFA, Daya Terima, Q-factor, BER. 

 
 

Abstract 

 

The world of telecommunications continues to grow in line with the increasing needs of the community towards telecommunications 

services. The need for services is increasing so requiring greater bandwidth. CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) systems can be 

a solution to meet bandwidth requirements, but attenuation can occur in long-distance transmission resulting in deteriorating system 

performance. This research will be designing a CWDM system using 8 channels with 20 nm channel spacing and 60 km link length. To 

overcome damping using EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) amplifier. The study was conducted by varying the laser power of -8, -6, -4, -2, 

0, 2, 4, 6, and 8 dB. Based on the results of tests that have been done on the CWDM system without using EDFA on -8 and -6 dB laser power 

BER (Bit Error Rate) and Q-factor values do not meet the standards. Best BER value 1.33356E-21 and highest Q-factor with value 9.44999 at 

1471 nm wavelength. While the highest received power with a value of -6.475 dBm at 1551 nm and 1571 nm wavelength. The use of EDFA 

improves system performance for the better with laser power -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, and 8 dBm already meet predetermined standards. The best 

BER value is 2,74239E-22 and the best Q-factor is 9.61193 at 1471 nm wavelength. While the highest receiving power with a value of 3.555 

dBm at 1591 nm wavelength. Based on testing and analyzing results, the use of EDFA amplifiers provides better performance for long-distance 

transmission of CWDM systems. 

 

Keywords: CWDM, EDFA, Power Received, Q-factor, BER. 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Sistem komunikasi serat optik memiliki kekurangan, 
salah satunya adalah efek non-linier pada jaringan transmisi. 
Efek non-linier didalam serat sangat mempengaruhi 
performa jaringan serat optik. Efek non-linier mengakibatkan 
pengurangan daya sinyal informasi yang ditransmisikan 
melalui serat optik sehingga mengakibatkan kerusakan atau 
gangguan pada sinyal informasi tersebut  (Aldila, 2015). 

Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) 
merupakan salah satu bentuk multiplexing pada komunikasi 
serat optik yang digunakan untuk mentransmisikan jarak jauh 
(long haul). Sehingga sinyal yang dikirimkan akan 
mengalami atenuasi atau sinyal menjadi lemah. Semakin jauh 
jarak transmisi maka atenuasi semakin besar. Akibatnya 
kualitas jaringan menurun, selain karena atenuasi 
melemahnya sinyal dapat terjadi karena adanya dispersi. 
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Redaman terjadi pada saat pengiriman informasi dapat 
terjadi karena adanya sambungan pada serat optik dan 
konektor yang digunakan. Oleh karena itu digunakan 
amplifier untuk menguatkan gelombang cahaya. Penguat 
optik yang sering digunakan adalah Erbium Doped Fiber 
Amplifier (EDFA), dan Raman Optical Amplifier (ROA). 

Penelitian ini akan membahas mengenai efek yang 
ditimbulkan akibat dari penggunaan penguat optik Erbium 
Doped Fiber Amplifier (EDFA) pada sistem Coarse 
Wavelength Division Multiplexing (CWDM). Untuk 
mengetahui performa dari sistem CWDM dapat diketahui 
dari segi Bit Error Rate (BER), Q-factor, dan daya terima. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Paundra Aldila pada tahun 2015 yang berjudul “Analisa Efek 
Non-linier Di Sistem CWDM Pada Sistem Komunikasi Serat 
Optik” meneliti tentang pengaruh efek non-linier pada 
jaringan CWDM dengan jumlah kanal sebanyak 8 buah 
kanal. Dengan membandingkan jaringan yang linier dengan 
yang non-linier dan memvariasikan panjang serat optik yang 
digunakan serta pengaruh penggunaan penguat optik EDFA 
pada jaringan. Dengan memvariasikan panjang serat optik 
diperoleh hasil pada jarak 40 Km kondisi jaringan memburuk 
sehingga diperlukan penguat optik untuk mengatasinya. 
Hasil yang diperoleh dari perbandingan jaringan yang 
menggunakan penguat EDFA dengan jaringan yang tidak 
menggunakan penguat diperoleh hasil bahwa jaringan yang 
menggunakan penguat lebih baik dari sisi daya terima dan 
nilai BER. Sedangkan hasil antara jaringan CWDM dengan 
menggunakan efek non-linier mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan jaringan CWDM yang linier  (Aldila, 
2015). 

Sedangkan pada penelitian Muchlis Abdul Muthalib, 
Norhana Arsad, Abang Anuar Ehsan dan Suhbudin Shaari 
pada tahun 2015 yang berjudul “CWDM Network Design 8 
Channel Hybrid Amplifier SOA-EDFA” meneliti tentang 
pengaruh yang ditimbulkan oleh penguat hibrida SOA-EDFA 
pada jaringan CWDM dengan panjang gelombang dari 1470 
nm sampai dengan 1610 nm dan daya input 0 dBm 
sedangkan panjang serat optik 80 Km. Dari penelitian 
tersebut diperoleh hasil bahwa penguat hibrida memiliki 
keuntungan yang lebih besar karena lebih stabil  (Muthalib, 
Arsad, Ehsan, & Shaari, 2015). 

Penelitian Mr. Tusharkant Panda, Jyoti Poddar, Sonu 
Priya dan Manisha Kumari pada tahun 2016 yang berjudul 
“Performance Analysis of 4 Channel CWDM Using EDFA 
based on Extinction Ratio and Fiber Length” meneliti 
tentang jaringan CWDM dengan jumlah kanal sebanyak 4 
buah kanal pada sisi pengirim dan 4 buah kanal pada sisi 
penerima. Penelitian dilakukan dengan cara memvariasikan 
panjang serat optik dan extinction ratio dengan daya input 
tetap yaitu sebesar 10 dB. Jaringan CWDM menggunakan 
penguat optik EDFA dengan panjang EDFA 15 Km. Dengan 
mengamati nilai BER dan Q-factor diperoleh hasil nilai BER 
dapat mencapai 0 hingga panjang serat optik 40 Km  (Panda, 
Poddar, Priya, & Kumari, 2016). 

Penelitian Tushar Krishna Yaratha, Nitesh Reddy dan 
Aarthi G pada tahun 2015 yang berjudul “WDM Optical 
Network Analysis Using EDFA and Raman Amplifier” 
meneliti tentang jaringan WDM dengan modulasi internal 
dan tambahan pump laser. Penelitian dilakukan dengan cara 
membandingkan penguat EDFA dan Raman amplifier 
dengan mengamati nilai BER dengan variasi panjang serat 
optik diperoleh hasil yang menyatakan bahwa penguat 
Raman memiliki performa lebih baik dibandingkan penguat 
EDFA. Karena pada penguat EDFA daya output akan 
mengalami kenaikan tetapi kemudian akan mengalami 
penurunan kembali ketika daya pompa habis. Sedangkan 
pada penguat Raman tidak mengalami penurunan  (Yaratha, 
Reddy, & G, 2015). 

Penelitian Avizit Basa K, Md. Zargis Talukder dan Md. 
Rakibul islam pada tahun 2013 yang berjudul “Performance 
Analysis and Comparison between Coarse WDM and Dense 
WDM” meneliti tentang unjuk kerja dari CWDM dan 
DWDM dari fitur-fitur yang ada pada CWDM dan DWDM. 
Dengan membandingkan jumlah panjang gelombang tiap 
serat, spasi kanal, penerapan, jarak maksimal link diperoleh 
hasil DWDM memiliki unjuk kerja yang lebih baik dari 
CWDM karena memiliki bandwidth yang lebih besar, dan 
jarak transmisi yang lebih jauh. Pada CWDM memiliki 
jumlah channel yang lebih sedikit akan tetapi CWDM 
memerlukan daya yang lebih rendah jika dibandingkan 
dengan DWDM  (Basa, Talukde, & islam, 2013). 

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai CWDM dari 
sisi BER, Q-factor, dan daya terima dengan bit rate sebesar 
10 Gbps. Perancangan sistem menggunakan 8 kanal dengan 
menggunakan modulasi eksternal dan panjang serat 60 Km 
spasi kanal yang digunakan 20 nm sesuai dengan standar 
ITU-T G.694.2. Rancangan menggunakan penguat EDFA 
sebagai penguat sinyal dalam transmisi dan variasi daya pada 
sisi pengirim dari -8 dBm sampai dengan 8 dBm. Dalam 
proses penelitian diharapkan dapat menganalisis performa 
CWDM dengan melihat parameter BER, Q-factor, dan daya 
terima yang akan disimulasikan menggunakan software 
Optisystem 14. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Diagram Alir Penelitian 

Penelitian dimulai dengan melakukan tinjauan pustaka 
dengan topik yang terkait dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Tinjauan pustaka dilakukan untuk  mendapatkan 
gambaran serta acuan penelitian yang akan dilakukan dan 
mendapatkan informasi mengenai penelitian sebelumnya. 
Sebagai sumber informasi bisa didapatkan dari buku, jurnal, 
dan internet. 
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Mulai

Tinjauan Pustaka

Perumusan Masalah

Perancangan Sistem 

Menggunakan Optisystem

Pengumpulan Data

Analisa Hasil Perancangan

Penarikan Kesimpulan

Selesai
 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

Setelah mendapatkan referansi dari tinjauan pustaka 
yang telah dilakukan maka akan mendapatkan variasi 
metode, analisis, serta perancangan sistem pada penelitian 
yang akan dilakukan. Tahapan selanjutnya membuat 
rumusan masalah pada rancangan sistem CWDM yang 
nantinya akan dianalisa sesuai dengan rumusan masalah yang 
ada. 

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data-
data yang diperlukan dalam penelitian. Data berguna untuk 
landasan teori, perancangan sistem, dan untuk mendukung 
proses analisis. Data-data yang diperlukan diantaranya 
berupa parameter yang akan diteliti yaitu, daya terima, Q-
faktor dan Bit Error Rate (BER) dari sistem CWDM. 

Perancangan sistem CWDM dilakukan dengan bantuan 
software Optisytem. Software Optisystem merupakan 
software yang dapat digunakan untuk membuat simulasi 
jaringan pada sistem serat optik. Perancangan sistem 
dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan 
parameter-parameter yang akan dilakukan analisis sehingga 
nantinya akan mendapatkan data sesuai dengan yang 
dibutuhkan. 

Analisis dilakukan setelah perancangan sistem CWDM 
selesai dan pengambilan data-data yang dibutuhkan dari 
sistem. Pengambilan data dilakukan dengan mengacu pada 
rumusan masalah dan parameter-parameter yang telah 
ditentukan sebelumnya. Dari data yang dihasilkan oleh 
sistem CWDM kemudian dilakukan analisis. Dari analisis 

yang telah dilakukan terhadap sistem CWDM akan diambil 
kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dengan hasil data dan 
analisa. 

 

B. Diagram Blok Sistem 

 

Gambar 2. Blok Pengirim 

 

Blok pengirim terdiri dari Pseudo-Random Binary 
Squence (PRBS), CW laser, NRZ Pulse Generator dan Mach 
Zehnder Modulator. PRBS mengirimkan bit-bit informasi 
berupa sinyal elektrik menuju NRZ Pulse Generator yang 
kemudian dikodekan oleh NRZ Pulse Generator, di sisi lain 
CW laser mengirimkan sinyal optik dengan panjang 
gelombang yang berbeda-beda tiap kanalnya. Selain panjang 
gelombang yang diatur pada bagian CW laser adalah 
dayanya. Sinyal yang berasal dari Cw laser dan PRBS 
menuju Mach Zehnder Modulator dan kemudian 
digabungkan ke dalam WDM multiplexing sebelum di 
transmisikan. 

 

Gambar 3. Blok Transmisi 

 

Blok transmisi tersiri dari komponen serat optik Single 
Mode Fiber dan penguat optik Erbium Doped Fiber 
Amplifier (EDFA). Yang perlu diatur pada serat optik adalah 
panjang serat. Sedangkan pada EDFA yang perlu diatur 
adalah berapa gain yang digunakan. Sinyal yang telah di 
multiplexing kemudian di transmisikan mengunakan media 
serat optik dan sinyal dikuatkan oleh EDFA. 
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Gambar 4. Blok Penerima 

 

Blok penerima terdiri dari komponen WDM 
demultiplexer, photodetector dan Low Pass Bassel Filter. 
Sinyal yang telah ditransmisikan akan menuju WDM 
demultiplexer untuk dipisahkan sesuai dengan panjang 
gelombang masing-masing dan kemudian diterima oleh 
photodetector dan diubah menjadi sinyal elektrik. Low Pass 
Bassel Filter digunakan untuk menyaring noise yang muncul 
dari berkas cahaya pada saat proses transmisi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengamati 

nilai daya terima, BER, dan Q-faktor dari simulasi jaringan 
CWDM dengan variasi daya input dengan nilai -8, -6, -4, -2, 
0, 2, 4, 6, 8 dBm. 

 

TABEL I. HASIL DAYA TERIMA, BER, DAN Q-FAKTOR TANPA 

MENGGUNAKAN EDFA 
 

Tanpa EDFA 

Daya 

Laser 

Daya 

Terima BER Q-Faktor 

-8 -22,484 0,000740398 3,37179 

-6 -20,414 2,62056E-05 4,22126 

-4 -18,039 2,75007E-12 6,88551 

-2 -16,466 4,32714E-14 7,44592 

0 -14,444 2,66582E-16 8,08797 

2 -12,476 4,68434E-18 8,55273 

4 -10,423 1,18959E-18 8,71267 

6 -8,424 1,63466E-19 8,93351 

8 -6,475 1,33356E-21 9,44999 

 

Pada tabel 1 menunjukkan hasil dari daya terima, BER, 
Q-faktor dari simulasi yang telah dilakukan. Daya terima 
merupakan besarnya daya yang diterima pada sisi receiver, 
besarnya daya dapat mempengaruhi performa dari sinyal 
yang diterima. Dari nilai Q-faktor dapat terlihat baik 
tidaknya kualitas sinyal optik pada sistem. Batas minimal 
dari Q-faktor yang baik adalah 6. Sedangkan BER 
merupakan rasio perbandingan jumlah bit yang dikirimkan 
dengan  jumlah bit yang error. Standar nilai BER adalah 
≤10-9. 

Dari hasil yang telah didapat nilai BER dan Q-faktor 
pada jaringan CWDM tanpa penguat EDFA pada daya laser 
-8 dBm dan -6 dBm belum memenuhi standar yang ada. 
Nilai Q-faktor masih di bawah 6 dan nilai BER lebih besar 
dari 10-9. 

TABEL II. HASIL DAYA TERIMA, BER, DAN Q-FAKTOR DENGAN 

MENGGUNAKAN EDFA 

 

Dengan EDFA 

Daya 

Laser 

Daya 

Terima BER 

Q-

Faktor 

-8 -11,419 3,26624E-17 8,33220 

-6 -9,786 1,85174E-20 9,17243 

-4 -8,082 5,55427E-20 9,05142 

-2 -6,136 1,58375E-19 8,93603 

0 -4,250 6,80579E-20 9,02817 

2 -2,029 3,52868E-20 9,09734 

4 -0,406 3,59655E-20 9,09535 

6 1,627 4,21654E-20 9,07977 

8 3,555 2,74239E-22 9,61193 

 

Pada tabel 2 menunjukkan hasil dari daya terima, BER 
dan Q-faktor yang telah didapatkan dari simulasi dengan 
menambahkan penguat EDFA. Hasil yang diperoleh nilai 
daya terima, BER dan Q-faktor mengalami peningkatan. 

 

Gambar 5. Perbandingan daya terima tanpa EDFA dan dengan EDFA 
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Dari gambar 5 dapat terlihat nilai daya terima yang 
didapatkan dengan memvariasikan daya laser. Jika daya 
laser ditingkatkan maka daya terima semakin meningkat. 
Selain itu daya terima yang menggunakan EDFA lebih baik 
jika dibandingkan dengan yang tidak menggunakan EDFA. 

 

Gambar 6. Perbandingan nilai BER tanpa EDFA dan dengan EDFA 

 

Nilai BER yang semakin kecil menunjukan performa 
yang semakin baik. Dengan meningkatnya daya laser nilai 
BER semakin turun. Nilai BER pada sistem yang tidak 
menggunakan EDFA masih ada yang tidak memenuhi 
standar.  

Nilai BER yang didapat dari rancangan sistem dengan 
penguat EDFA mendapatkan hasil yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan rancangan sistem tanpa penguat 
EDFA. Pada daya laser -8 dBm dan -6 dBm nilai BER telah 
memenuhi standar. 

 

Gambar 7. Perbandingan nilai Q-faktor tanpa EDFA dan dengan EDFA 
 

Gambar 7 menunjukan nilai Q-faktor yang diperoleh 
dengan memvariasikan daya laser. Nilai Q-faktor dikatakan 

baik jika nilainya diatas 6. Hasil yang didapatkan pada sistem 
dengan tidak menggunakan EDFA masih terdapat nilai Q-
faktor yang kurang baik. 

Nilai Q-faktor yang didapat dari rancangan sistem 
dengan penguat EDFA mendapatkan hasil yang lebih baik 
jika dibandingkan dengan rancangan sistem tanpa penguat 
EDFA. Pada daya laser -8 dBm dan -6 dBm nilai Q-faktor 
sudah lebih besar dari 6. 

 

IV. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian sistem, 

peningkatan daya CW laser akan meningkatkan performa 
sistem dengan menurunnya nilai BER dan meningkatkan 
nilai Q-factor serta daya terima. Perancangan CWDM tanpa 
menggunakan EDFA dengan daya laser -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 
dBm memenuhi standar nilai BER dan Q-factor. Sedangkan 
pada daya laser -8 dan -6 dBm tidak memenuhi standar. 
Performa sistem lebih baik dengan penggunaan penguat 
EDFA. Dengan daya laser -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, dan 8 dBm 
telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Nilai BER 
terbaik 2,74239E-22 dan Q-factor terbaik 9,61193 pada 
panjang gelombang 1471 nm. Sedangkan daya terima 
tertinggi dengan nilai 3,555 pada panjang gelombang 1591 
nm. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan 
penguat EDFA dengan penguat Raman untuk mengetahui 
perbandingan performa. 
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Abstrak 

Naskah ini menjelaskan tentang perancangan teknologi menggunakan konsep internet of things dalam menerapkan presensi online pada 

pemerintah daerah. Faktor geografis dan internet hemat bandwith menjadi kendala evaluasi presensi untuk dilaksanakan secara profesional, bersih 

dan transparan. Tujuan perancangan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan pengelolaan kinerja pegawai 

dengan baik. Perancangan menggunakan konsep internet of things, konsep ini terdiri dari 2 tahapan yaitu perancangan komunikasi; serta interaksi 

dan pengiriman data;. Tahapan perancangan komunikasi terdiri dari aktifitas perancangan sistem arsitektur dan konsep representasi IoT dengan 

pendekatan web-service. Tahapan interaksi dan pengiriman data terdiri dari aktifitas perancangan skema Interaksi komunikasi data. Hasil 

perancangan berupa diagram dan gambar tahapan impelementasi untuk membangun sistem evaluasi yang transparan, tepat dan otomatis. 

 

Kata kunci: internet of things, presensi online, egovernment 

 

Abstract 

 

This paper describe about teknologi concept to use internet of things for online presence procedure in local government. Geographic factor 

and internet bandwith both will be problems to implement a professional and transparent online presence. This concept in the future will be a good 

employee evaluation system. There are 2 step to implement this concept using internet of things: communication design; interaction and 

transferring data. Communication design explain about system architecture design; concept internet of things using web-service oriented. 

Interaction and transferring data design explain about designing of communication data schema. Result of this concept is diagram and schema 

step of implementation to build employee evaluation system be more professional and transparent. 

 

  Keyword: internet of things, online presence, egovernment  

 

 

I. PENDAHULUAN 

Digital Government yang juga disebut Government 
bertujuan untuk mendukung administrasi internal dan 
pelayanan masyarakat dengan menggunakan informasi dan 
teknologi komunikasi. Government menyediakan layanan 
yang komprehensif dan cepat seperti penggunaan website 
portal pada umumnya.  Layanan yang dimaksud adalah 
segala pelayanan masyarakat baik administrasi dan 
pengaduan telah dilayani secara online melalui pengelolaan 
secara Digital Government. 

Pada saat ini, pemerintah daerah telah aktif untuk 
mendorong kinerja pemerintahan yang profesional, bersih, 
dan transparan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh 
pemerintah daerah untuk mencapat tujuan tersebut adalah 
kedisiplinan pegawai pemerintahan yang masih rendah. 
Secara umum, pola pelaporan kinerja kepegawaian masih 
bersifat semi-online. Pelaporan kinerja saat ini di beberapa 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah dapat 
menerapkan upload dokumen berbasis website, namun 
presensi yang menjadi tolak ukur validitas kinerja belum 
dapat dikirim secara online.  

Masalah yang muncul pada saat menerapkan presensi 
online adalah ketidaksiapan teknologi internet di beberapa 
lokasi SKPD. Faktor geografis SKPD yang sulit dijangkau, 

menyebabkan kecepatan internet tidak maksimal. Oleh 
karena itu, untuk menerapkan presensi online, harus 
menggunakan teknologi yang hemat bandwith internet. 

Selain itu, sebagian besar website pemerintah di bidang 
kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) masih mengadaptasi panduan desain terhadap website 
pemerintah pada umumnya. Padahal faktanya dua jenis 
website tersebut memiliki karakter yang berbeda dan 
pengguna. Perbedaan mendasar website Badan Kepegawaian 
Daerah dengan website pemerintah pada umumnya terletak 
dari karakteristik pengguna dan informasi yang dibutuhkan. 
Target layanan BKD diperuntukkan untuk kalangan 
manajemen pemerintah, sedangkan website pemerintah pada 
umumnya melayani semua kalangan pengguna. Sehingga 
informasi yang ditampilkan pada website BKD harus berbeda 
untuk setiap tingkat manajemen. 

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep dimana 
teknologi informasi dapat digunakan untuk menggambarkan 
kondisi di dunia nyata. Kondisi di dunia nyata kemudian 
dapat diakses dengan menggunakan komputer dan perangkat 
jaringan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari(Uckelmann, 
Harrison, & Michahelles, 2011) .Konsep ini memungkinkan 
adanya integrasi antara dunia nyata dengan digital yang 
dalam hal ini sensor dan berbagai perangkat lain (termasuk 
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mesin presensi) yang dapat mengumpulkan data, menyimpan 
dan mengirimkannya dengan media internet. Salah satu 
pendekatan agar IoT dapat diterima oleh pengguna adalah 
dengan menggunakan teknologi service-oriented. Khusus 
untuk penggunaan teknologi web-service,ia dapat 
menyediakan intergrasi langsung antara data dan fungsi IoT 
ke dalam website. 

Implementasi IoT dengan menggunakan web-service 
telah mulai banyak dikembangkan. Pada april 2010, sebuah 
perusahaan bernama Arrayent (“Arrayent, Inc. Introduces the 
Industry& First Turnkey System to Internet-Connect 
Consumer Products,” 2010) merilis Devkit yang 
memungkinkan produk perusahaan terhubung dengan 
aplikasi web, smartphone, dan browser dengan harga yang 
sangat murah. Mereka mengubah paradigma “PC in the 
middle” yang menunjukkan ketergantungan pada 
konektivitas perangkat komputer yang terbatas, menjadi 
padarigma “seemless wireless network” yang memungkinkan 
perangkat komputer mendukung banyak konektivitas. 
Sebagai contoh diciptakannya perangkat yang dapat 
mengirimkan SMS kepada pemiliknya sebagai pengingat jika 
filter pada AC telah tersumbat. Begitupula dengan perangkat 
yang memberi peringatan kapan baterai akan habis pada alat 
penunjuk arah bagi orang buta. 

Ada 2 cara yang berbeda untuk mengatasi permasalahan 
mobilitas sebagai solusi untuk IoT, cara yang pertama 
menempatkan mobilitas pada level jaringan dimana 
menggunakan layer transport dan protokol yang lebih rendah 
untuk mengatasi permasalahan mobilitas. Cara kedua lebih 
menitik beratkan pada mekanisme pada level aplikasi untuk 
mendukung perangkat(Ganz, Li, Barnaghi, & Harai, 2012).  

II. METODOLOGI 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan mobilitas 
pada internet of things adalah menitikberatkan pada 
mekanisme pada level aplikasi untuk mendukung perangkat. 
Secara umum perancangan teknologi dengan konsep internet 
of things mengacu pada  

A. Sistem arsitektur 

Aktifitas perancangan ini bertujuan untuk memfasilitasi 
komunikasi data antar perangkat jaringan, sensor dan 
teknologi lain jika diperlukan. Semua perangkat yang 
dibutuhkan digambarkan dengan jelas letak dan 
komunikasinya. 

B. Representasi IoT dengan pendekatan web-service 

Aktifitas perancangan ini bertujuan untuk 
mengakomodasi kebutuhan yang diperlukan untuk 
melakukan komunikasi data. Dengan menggunakan sistem 
arsitektur yang telah digambarkan sebelumnya akan 
mempermudah pengenalan teknologi dan format-format data. 

Perancangan model interaksi end-to-end antara berbagai 
macam stakeholder pada kerangka kerja IoT menurut 
Jayavardhana Gubbi (Gubbi, Buyya, Marusic, & 
Palaniswami, 2013) dan konsep pengembangan internet of 
things yang transparan pada aplikasi heterogen (Zanella, Bui, 
Castellani, Vangelista, & Zorzi, 2014). Beberapa modifikasi 
desain dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, 
adapun tahapan perancangan tersebut dapat dilihat pada 
gambar 1 berikut. 

 

 
 

Gambar 1. Tahapan Perancangan 

Berdasarkan Gambar 1 di atas, terdapat 3 tahapan 
perancangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut 

1) Tahap 1 – Perancangan Komunikasi 

Pada tahapan perancangan komunikasi, ada 2 aktifitas 
perancangan yang dilakukan antara lain menyiapkan sistem 
arsitektur dan menyiapkan representasi IoT dengan 
pendekatan web-service. Hal tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berik

 

 

 

 

 

 

Hasil dari perancangan pada tahap ini berupa arsitektur 
dan representasi format data web-service. Hal ini ini 
kemudian digunakan sebagai panduan untuk membuat 
perancangan interaksi dan pengiriman data. Sistem arsitektur 

digunakan sebagai bahan untuk menggambarkan skema 
interaksi komunikasi data. Sedangkan representasi format 
data web-service digunakan sebagai pedoman bagaimana 
suatu perangkat dapat memperoleh format data yang sesuai. 
Dengan menggunakan cara kerja dan prosesur pengiriman 
data yang tepat maka presensi online secara realtime dapat 
dilakukan. 

2) Tahap 2 – Interaksi dan Pengiriman Data 

Pada tahapan interaksi dan pengiriman data, ada 2 
aktifitas perancangan yang dilakukan antara lain perancangan 
skema interaksi komunikasi data dan perancangan aktifitas 

TAHAP I 

Perancangan Komunikasi 

1. Sistem arsitektur 

2. Konsep representasi IoT dengan 

pendekatan web-service 

TAHAP 2 

Interaksi dan Pengiriman data 

3. Skema Interaksi komunikasi data 
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pengiriman data. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

a. Skema interaksi komunikasi data 

Aktifitas perancangan ini bertujuan untuk 
menggambarkan interaksi komunikasi data antar perangkat 
jaringan, sensor dan teknologi lain. Berbeda dengan sistem 
arsitektur, aktifitas ini menitikberatkan pada proses service-
oriented. Teknologi yang digunakan biasanya berbasis web-
service, sehingga dapat melayani komunikasi data dari 
perangkat sensor ke pengguna. 

Hasil dari perancangan pada tahap ini berupa skema 
interaksi dan cara kerja pengiriman data. Dengan mengetahui 
interaksi yang terjadi di dalam aplikasi maka penyediaan 
konten informasi untuk setiap pengguna dapat diketahui. 
Informasi yang berkualitas, tidak dapat diperoleh dalam 

waktu yang singkat. Oleh karena itu, perancangan roadmap 
tahapan pengembangan teknologi informasi perlu dilakukan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tahap 1 – Perancangan Komunikasi 

Pada perancangan ini terdapat 2 aktifitas yakni 
perancangan sistem arsitektur dan perancangan perancangan 
representasi IoT dengan pendekatan web-service. Dengan 
adanya perancangan sistem arsitektur didapatkan informasi 
tentang komunikasi antara perangkat jaringan, sensor dan 
teknologi lainnya yang mudah dipahami. Perancangan ini 
dimulai dengan mengidentifikasi karakteristik perangkat 
sensor yang akan digunakan serta pemahaman akan jaringan 
dan kebijakan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat 
pada gambar 2 sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Rancangan Sistem arsitektur 

 
Sistem arsitektur yang dibuat terbagi menjadi beberapa 

domain yakni sensor presensi, sensor gateway, presensi 
online server & service; dan aplikasi pengelolaan kinerja 
BKD. Sensor presensi merupakan alat presensi yang biasa 
digunakan oleh pemerintah daerah. Namun, spesifikasi yang 
diinginkan selain tersedia fitur fingerprint tapi juga 
dilengkapi oleh fitur pengenalan wajah (face recognition). 
Sensor tersebut juga telah menyediakan sebuah sdk yang 
digunakan sebagai service untuk menyediakan data kepada 
sebuah program. Sensor gateway adalah sebuah perangkat 
yang berfungsi untuk mengontrol aktifitas pada sensor 
presensi. Perangkat yang digunakan berupa minipc yang 
telah dilengkapi dengan sistem operasi. Perangkat banyak 
beredar biasanya telah menggunakan Microsoft Windows 
sebagai sistem operasi. Sdk yang telah disediakan bersama 
sensor turut diinstall pada sensor gateway. Sdk ini berfungsi 
untuk memerintahkan sensor untuk mengenkripsi dan 
mengirimkan data. Sebuah program berbasis bahasa 
pemrograman python yang diaktifkan dengan menggunakan 
service penjadwalan berfungsi untuk melakukan pengiriman 

data ke database pada server yang telah ditentukan. Service 
provider dalam hal ini berupa server membutuhkan 2 unit 
server untuk implementasi IoT. Server pertama bertugas 
sebagai database server, tugas tersebut hanya bersifat 
menerima data (database master). Sedangkan server kedua, 
bertugas untuk melayani kebutuhan data semua platform 
aplikasi. Selain itu, di dalam server kedua terdapat database 
slave yang telah tersinkronisasi dengan database master di 
server pertama. Arsitektur terakhir dari presensi online 
adalah sebuah interface aplikasi yang berinteraksi langsung 
dengan pengguna (dalam hal ini BKD dan pejabat terkait). 
Aplikasi ini memuat pelaporan kinerja, multimedia 
rekapitulasi presensi setiap SKPD dan rekap presensi. 

Setelah sistem arsitektur telah didefinisikan, maka sistem 
tersebut akan dilengkapi dengan format-format data 
komunikasi. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan 
komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik. 
Representasi IoT dengan pendekatan web-service dapat 
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menjadi sebuah solusi, hal tersebut digambarkan pada 
gambar 3 berikut. 

 
 

Gambar 3. Rancangan Representasi IoT dengan pendekatan web-service 

Alat presensi yang digunakan memiliki sensor fingerprint 
dan face detection sebagai sumber data. Data tersebut 
selanjutnya akan diminta oleh sensor gateway melalui 
protokol TCP/IP dan jenis penomoran IPv4. Format yang 
komunikasi standard yang disediakan berupa JSON. Sama 
halnya dengan sensor presensi, sensor gateway memiliki 
kebutuhan yang sama namun lebih lengkap. Selain yang telah 
disebutkan, sensor gateway harus dilengkapi dengan cronjob 
sebagai pembuat jadwal pemrosesan; Python untuk 
menjalankan program yang menggunakan bahasa 
pemrograman python; dan Sdk sebagai alat komunikasi 
dengan sensor presensi. Penerapan IoT tidak lepas dari 
penggunaan internet pada umumnya, koneksi internet 
membutuhkan protokol TCP/IP dan port HTTP untuk 
komunikasi web. Pada server database, spesifikasi yang 
dibutuhkan adalah database mysql, mongodb, cache, metode 
untuk melakukan advance query dan pembuatan slave 
database (mirror). Pada server aplikasi dibutuhkan web 

server nginx, sistem operasi ubuntu, bahasa pemrograman 
PHP, load balancing, protokol TCP/IP dan membuka port 
komunikasi HTTP. Sedangkan untuk aplikasi selain format 
data JSON dan protokol TCP/IP, dibutuhkan juga 
kemampuan agar browser dapat membaca HTML dan PDF 
View. 

B. 3.2 Tahap 2 – Interaksi dan Pengiriman Data 

Pada perancangan ini terdapat 2 aktifitas perancangan 
yakni perancangan skema interaksi komunikasi data dan 
perancanan aktifitas pengiriman data. Perancangan interaksi 
komunikasi data merupakan perancangan yang 
menitikberatkan pada proses service-oriented dari masing-
masing perangkat. Hal ini merupakan perancangan 
kombinasi antara sistem arsitektur dan representasi 
pendekatan web-service. Secara lebih detail perancangan 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah berikut. 

 
Gambar 4. Rancangan Skema interaksi komunikasi data 

Proses pengiriman data dimulai pada saat pegawai 
melakukan presensi pada alat sensor presensi. Presensi dapat 
menggunakan sidik jari atau wajah sebagai tanda pengenal. 
Sensor presensi akan mencocokkan apakah sidik jari atau 

sketsa wajah ada di dalam database. Jika tersedia, mesin akan 
menyimpan ke dalam database lokal mesin. Setiap rentang 
periode 15 detik, sensor gateway (minipc) melakukan 
pemrosesan dengan penjadwalan. Sensor gateway melakukan 
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pengambilan data presensi denga melakukan request ke 
sensor. Sensor presensi akan mengirimkan data presensi yang 
telah terenkripsi sebelumnya. Pada sensor gateway sdk 
bertugas untuk melakukan dekripsi data yang telah masuk 
dan hasilnya disimpan ke dalam database server. Untuk 
melindungi data dari kerusakan dibutuhkan teknologi mirror 
server, database master akan disinkronisasi ke dalam 
database slave. Aplikasi yang diimplementasi nantinya tidak 
lagi terhubung langsung dengan database master namun 
terhubung dengan database slave.  Untuk BKD dan pejabat 
hasil akhirnya dipresentasikan dalam bentuk laporan terkini 
presensi. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemerintah daerah untuk mewujudkan evaluasi kinerja 
kepegawaian yang profesional, bersih dan transparan saat ini 
masih terkendala karena pelaporan kinerja kepegawaian yang 
masih semi-online. Masalah utama yang dihadapi adalah 
faktor geografis beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang sulit terjangkau internet. Sehingga penerapan 
teknologi yang hemat bandwith internet menjadi mutlak 
harus dilakukan. Internet of things menjadi solusi permasalah 
tersebut untuk menciptakan sistem yang transparan, tepat dan 
otomatis. Perancangan sistem ini dibagi menjadi 2 tahapan 
yaitu perancangan komunikasi; dan interaksi dan pengiriman 
data. Perancangan komunikasi terdiri dari 2 aktifitas yaitu 
perancangan sistem arsitektur dan representasi IoT dengan 
pendekatan web-service. Interaksi dan pengiriman data terdiri 

dari aktifitas yaitu perancangan skema interaksi komunikasi 
data. 

Untuk hasil yang lebih optimal, perancangan teknologi ini 
hendaknya mengikuti roadmap teknologi perancangan 
aplikasi karena setiap tahapnya sudah mempertimbangkan 
proses pembelajaran, pemahaman dan evaluasi. 
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